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فرهنگ

کن لوچ :اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود
باید از طرف طبقه کارگر باشد .به همین
دلیل روایت کردن داستان آنها مهم است،
خ ما اهمیت دارد
لذا دانستن تاری 

پینوشت

 :)gig economy ( . 7نوعــی از
اشتغال اســت که در آن فرد به
جای اینکه برای یک کارفرمای
مشخص کار کند و کار دائم داشته
باشــد ،کارهای پارهوقت انجام
میدهد و کارفرمایش دیگر یک
شخص نیست بلکه در این شیوه
اقتصادی کارفرما تبدیل به یک
الگوریتم میشود.
 :)Tony Blair( . 8نخســتوزیر
پیشــین پادشــاهی متحــده
(بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی)،
رییس اسبق خزانهداری و وزیر
خدمات مدنی بود .او تا  ۲۷ژوئن
سال  ۲۰۰۷نخستوزیر بریتانیا
بود و سپس پس از کنارهگیری
جای خود را به گوردن براون داد.
 . 9خانــه و دفتــر کار رســمی
نخســتوزیر و مرکــز دولــت
پادشــاهی در کشــور بریتانیا.
این ســاختمان در پالک ()۱۰
در خیابــان داونینگ در منطقه
شهری وستمینســتر در لندن
قرار دارد.
 . 10شــخصیت اصلــی فیلــم
«متاسفیم جا ماندی»
 :)Theresa May(.11سیاستمدار
اهل بریتانیا که از ســال  ۲۰۱۶تا
 ۲۰۱۹در سمتهای نخستوزیر
بریتانیا و رهبر حزب محافظهکار
بریتانیا خدمت کردهاست.
:)Jeremy
Corbyn (.12
سیاستمدار اهل کشور بریتانیا که
از ســال  ۱۹۸۳تاکنون به عنوان
نماینده حوزه انتخابیه ایزلینگتون
شمالی (واقع در لندن) در پارلمان
بریتانیا حضور داشتهاست .او از ۱۲
سپتامبر سال  ۲۰۱۵رهبری حزب
کارگر و اپوزیســیون بریتانیا را بر
عهده گرفتهاست.
 . 13حــزب کارگــر راســت یک
دســتهبندی سیاســی است که
تمایــل دارد از لحــاظ اجتماعی
محافظهکارتر و از لحاظ اقتصادی
لیبرالتر باشد.
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 «»60لوچ« :خب ،لعنتی من  ۷۵سالمه .وقتی دیدی من نشستم تو
هم بشین».
لوچ میخندد و میگوید« :کار ما ادامه پیدا میکند ،چون خیلی
کمهزینه است».
دفعه بعدی که در اوایل سپتامبر ،لوچ را در شرکت
تولیدکنندهاش در سوهو دیدم ،نزدیک به یک سال گذشته بود
و فیلماش برای پخش در نوبت بود .بیرون از واحد تدوین ،دولت
محافظهکار در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شکست خورده
بود« ،ترزا می»  11از خانه شماره ( )۱۰بیرون آمده و بوریس
جانسون جایش را گرفته بود .تعدادی از اعضای محافظهکار
پارلمان بیرون آمده بودند تا یک حزب سیاسی جدید تشکیل
دهند[ ،با شعار] بریتانیا را تغییر دهید ،حزبی که اوج گرفت
تا بهشکل مصیبتباری از هم بپاشد ،حتی وقتی که «جرمی
کوربین» 12از حزب کارگر در  10نقطه در رایگیری شکست
خورد .وقتی لوچ وارد زیرشیروانی دفترش در شهر میشود،
پررنگترین موضوعی که در ذهن دارد تبلیغات فیلماش نیست.
میگوید نخستوزیر جدید «خیلی خطرناک» است« .یک
پوپولیست مجا بکننده ،یک دزد قاچاقچی که فقط جلوی
حر فهای مزخرف را میگیرد ».عالوه بر این ،اپوزیسیون
ملکه را شکست میدهد« .ما از لحاظ سیاسی او را جدا نکردیم.
تظاهر کردیم که او یک آدم مسخره است و تحلیل بیشتری از
جایگاه او نکردیم».
فکر میکنید کن لوچ شانس حزب کارگر در یک انتخابات
عمومی دیگر را چقدر میداند؟ اینطور آغاز میکند:
«میتوانند ببرند  .»...بعد حرف خود را تصحیح میکند ،همیشه
واقعگراست« .کوربین به یک تیم احتیاج دارد ،اعضای پارلمانی
که در اطرافش هستند نتوانستند این کار را انجام دهند .به
آنهایی که میگویند« :ما با او کار نمیکنیم» نگاه کنید .اکثریت
آنها از دیدن یک رهبر جناح راستی خیلی خوشحال خواهند
شد؛ رهبری که با [حزب کارگر] راستی 13مصالحه کرده است».
این نقد رایجی نیست که از کوربین میشود؛ این از طرف
یکی از پروپا قرصترین و سرشناسترین حامیانش است .اما
اگر بپرسند ،لوچ برای ساختن فیلم دیگری درباره انتخابات
تردیدی نخواهد داشت ،هما نطور که در سال  ۲۰۱۷این
کار را کرد.
یکی از راهحلهای پیشنهادیاش این است که اعضای حزب
کارگر پارلمان را مجبور کنند قبل از هر نبرد انتخاباتی دوباره
برای شغلشان درخواست دهند .این استراتژی در ربع قرن
گذشته« ،مارگارت هاج» 14را عضو پارلمان «بارکینگ» 15نگه
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داشته تا برای زندگی سیاسیاش بجنگد« .هر کاندیدایی در یک
انتخابات ،چه عضو کنونی پارلمان باشد و چه عضو شورا ،باید از
اول انتخاب شود .باید از هر کاندیدا پرسیده شود :در پنج سال
گذشته چکار کردهاید؟»
درخواست بزرگ دیگرش این است همه کسانی که نشان
قرمز 16به سینهشان زدهاند با قدرت برای سوسیالیسم مبارزه
کنند« :پیشرفت حقوق اتحادیه اصناف ،برنامهریزی برای
اقتصاد ،سرمایهگذاری در مناطق ،بیرون راندن ارکان خصوصی
سرویس سالمت همگانی».
دقت کنید چهچیزی در لیست او نیست« .مسائل مهم بر
برگزیت 17ارجحیت دارند» ،این چیزی است که لوچ میگوید؛
کسی که هنوز رأی میدهد ،البته «با قلبی سنگین» ،بهخاطر
جهتگیری بازار آزاد اتحادیه اروپا« .اگر قرار باشد تغییری ایجاد
شود باید از طرف طبقه کارگر باشد .به همین دلیل روایت کردن
داستان آنها مهم است ،لذا دانستن تاریخمان اهمیت دارد».
دپارتمان نمایش «بیبیسی» این ویژگی را به او آموخت.
لوچ به عنوان کارگردان «نمایش چهارشنبهها» 18در دهه 60
بر مردمی تمرکز کرد که بهندرت روی صفحه یا صحنه دیده
میشوند و آنها را در برنامه کاری کانال یک بیبیسی قرار
داد« .هدف کلی آن پروژه این بود :توصیف دنیا ».در دورانی که
کانالهای محدودی وجود داشت (کانال  2بیبیسی در بیشتر
کشور پخش نمیشد) ،با برنامههایی که زمانبندی آنها از عصر
شروع میشد ،هر قسمت مانند یک رویداد بود .آنها تیترهایی
درست و مناظرهها را داغ کردند .درام «کتی به خانه بیا» درباره
بیخانمانی برای سرمایهگذاری در موسسه خیریه مسکن
کریسیس تبلیغ کرد.
لوچ میگوید این دهه رئالیسم ظرفشویی 19بود؛ دهه فیلمهای
«شکلی از دوست داشتن» و «یک نوک زبان عسل» ،اگرچه
آن مدرسه فیلمسازی یک تفاوت اساسی داشت« .آنها طبقه
کارگر در شمال را مانند یک محل فیلمبرداری میدیدند».
طبقه کارگر هم بر نردبان شغلی مرهم میگذاشت و هم یک پله
به آن اضافه میکرد ،درست همان کاری که امروزه در رسانهها
میکنند« .جان شلزینجر» 20به ایاالت متحده رفت و «لیندسی
اندرسن» 21به دربار سلطنتی برگشت »...از سوی دیگر برای
او ،تونی گارنت تهیهکننده و راجر اسمیت نویسنده نمایش
چهارشنبهها [مساله بودند]؛ «آن مباحث موضوع اصلی کاری
بود که انجام دادیم».
امروز میگوید «یک سلسلهمراتب کامل باالی سر برنامهسازان
است و همه چیز زیر ذرهبین مدیریت میشود .هیچ راهی وجود
نداشت که بتوانیم فیلم «کتی به خانه بیا» را بسازیم ،بدون

