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]مثل[  رفته،  فرو  شانه هایش  میان  سرش  زده،  چنگ  محکم  را  صندلی اش  و  نشسته  لوچ  کن 

سخن[  ]به  دهان  بعد  و  نمی رسد،  نظر  به  محجوب  اینقدر  مردی  هیچ  تکیده.  سوالی  عالمت 

می گشاید.

است  قرار  حاال  و  هستند،  خشم  از  پر  غایت  به  که  ساخته  فیلم هایی  گذشته  نیم قرن  طول  در 

خشمگین ترین فیلمش، به نمایش درآید. »من، دنیل بلک«،2 برنده ی نخل طالی جشنواره ی 

فیلم کن در سال 2016، به مردی می پردازد که زیر ]فشار[ سیستم حقوق بیکاری در انگلیس خرد 

شده. پزشکش معتقد است که او بعد از یک حمله ی قلبی که برایش خطر مرگ داشته، قادر به کار 

کردن نیست، اما تصمیم اداره ی کار و حقوق مستمری بر آن است که حقوق ازکارافتادگی به سبب 

به  می کرده،  دریافت  کردن  پیدا  کار  مهلت  در  که  حقوقی  اینکه  از  بعد  نمی شود.  او  شامل  بیماری، 

تعلیق درمی آید، به ورطه ی سقوط می افتد، چون تصور بر این است که به اندازه ی کافی برای یافتن 

کار تالش نکرده، کاری که مناسب او نیست. ]روایت[ فیلم بسیار ساده و روان است، می تواند تمثیل 

باشد. این روایت به شدت تکان دهنده نیز هست- به خصوص صحنه ای که در آن، مادر جوانی که 

1 Simo Hattenstone
2 I, Daniel Blake
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بلیک با او دوست شده، در مرکز توزیع غذای رایگان3 مثل یک ]حیوان[ وحشی درهم می شکند.

درباره ی  می شود.  ضبط  سختی  به  که  می گوید  آرام  انقدر  را  این  هممممم.«  »خشمگین؟ 

طول  در  می کند،  کار  او  با  معمولن  که  نویسنده ای  الورتی،4  پاول  و  او  که  می زند  حرف  آدم هایی 

تحقیقات خود با آنها آشنا شدند: جوانکی که هیچ چیز در یخچالش نیست و سه روز است که غذای 

درست و حسابی نخورده، زنی که از رفتن به مراکز توزیع غذای رایگان خجالت می کشد، مردی که 

به او گفته شده برای کار روز مزد، ساعت پنج و نیم صبح در صف بایستد، و یک ساعت بعد به خانه 

فرستاده شده چون به او نیاز نداشته اند. »این تحقیر مدام برای زنده ماندن و جان به در بردن. اگر 

شما از چنین چیزی خشمگین نمی شوید، چه جور آدمی هستید؟«

در کافه ای نزدیک به دفتر او در منطقه ی سوهو در لندن هستیم. لوچ قهوه و کرواسان سفارش 

می دهد، مسلمن آرام و فروتن، اما فروتنی اش فریبنده است: حتی به هنگام سفارش قهوه، دقیقن 

ممنونم.«  سرد،  شیر  کمی  و  لطفن،  می خواهم  هم  شیر  آِب  لیوان  »یک  می خواهد.  چه  می داند 

دیگر  و  بودند  شده  تخریب  و  تحقیر  که  کردیم  مالقات  را  زیادی  آدم های  ما  »بله،  می دهد:  ادامه 

احساس نمی کردند که بتوانند در این جهان گلیم خود را از آب بیرون بکشند.«

برگرد«5   خانه  به  »کتی  فیلم  از  دیگری  جزء  می توان  را  بلک«  دنیل  »من،  جهات،  بسیاری  از 

که  می پردازد  جوانی  خانواده ی  به  و  شده  ساخته   1966 سال  در  که  لوچ  اثرگذار  فیلم  دانست، 

بی خانمان می شوند. این فیلم منجر به درگرفتن مناظراتی در پارلمان شد و آگاهی عمومی در رابطه 

با بی خانمانی را باال برد. اما اگرچه »کتی« تغییرات اجتماعی واقعی ای در پی داشت ، پیش بینی 

لوچ این است که »دنیل« مردم را به خشم نخواهد آورد: »برای مردم، عادی است که دولت سر 

کسی را کاله بگذارد و او را از حقوق ]بیکاری[ محروم کند، یا یک مادر جوان تنها مجبور شود برای 

پیدا کردن بیغوله ای برای زندگی از لندن به نیوکاسل برود.

لوچ با کدام جهان احساس نزدیکی بیشتری دارد؟ جهاِن کتی یا جهاِن دنیل؟ »سوال دشوار و 

پیچیده ای است. در دنیای کتی، هنوز عناصر اصلی دولت رفاه در کار بودند، گرچه در حال از بین 

رفتن. آدم ها هنوز مستقیمن به استخدام سرویس سالمت همگانی درمی آمدند. هنوز گاز، برق، 

3 Food bank
4 Paul Laverty
5 Cathy Come Home
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آب و خط آهن خصوصی نشده بود. جهان کتی، به عنوان جایی برای زیستن، دلنشین تر و همراه تر 

بود و احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری می کرد. مردم وقتی کتِی بی خانمان را دیدند، خشمگین 

شدند. امروز، جامعه در هیچ کجا نزدیکی و انسجام ندارد. نتایج حاصله از ]اقدامات[ تاچر و بلر این 

حس که ما در برابر هم مسئولیم، این حس که ما حافظ و نگهبان خواهران و برادرمان هستیم، را از 

میان برده است. به این معنا، من جهان کتی را ترجیح می دهم.«

کارگران  لیگ  بود:  چپ  کوچک  گروه  چند  عضو  لوچ  میالدی،  هفتاد  و  شصت  دهه ی  در 

انترناسیونال،  سوسیالیست های  شد(،  تبدیل  انقالبی  کارگران  حزب  به  بعدن  )که  سوسیالیست 

منتقد  هم  و  غربی  سرمایه داری  منتقد  هم  گروه ها  این  همه ی  انترناسیونال،  مارکسیست  گروه 

استالینیسم شوروی بودند. به شدت روی مارکسیسم مطالعه داشتند، راجع به آن بحث می کردند و 

به هرکسی که گوشی برای شنیدن داشت، می گفتند که سرمایه داری ناپایدار است، خود را خواهد 

زمان،  آن  در  بود.  گمان  و  حدس  اینها  همه ی  اما  است.  پیشرفت  حال  در  کارگر  طبقه ی  و  بلعید 

دسترسی آسان به شغل و ]همین طور[ دولت رفاهی که از بودجه ی نسبتن خوبی برخوردار بود، این 

مسئله را به ذهن متبادر می کرد که سرمایه داری به واقع عالی و بی نقص است.

لوچ می گوید تازه در حال حاضر، سقوط و فروپاشی ای که آنها پیش بینی کرده بودند، در حال وقوع 

است،  بیشتر  بهره کشی  و  کارگر  طبقه ی  از  بیشتر  توقع  منزله ی  به  بحرانی  هر  »می گفتیم  است. 

از قراردادهای بدون حداقل ساعت کاری معین،  تصوری  اما شیوه ی بیانمان انتزاعی بود. مردم 

می توانست  شصت  دهه ی  در  کسی  چه  نداشتند.  رایگان  غذای  توزیع  اماکن  و  کاریابی  بنگاه های 

تصور کند قابل قبول و طبیعی است که آدم گرسنگی بکشد، مگر اینکه از خیریه غذا بگیرد؟ این که 

حاال چنین چیزی را می پذیریم عجیب و غریب است.

دنیای  در  خصوصن  را،  جامعه  سرمایه داری  چرا  که  مورد  این  در  درخشانی  و  ساده  توصیف  لوچ 

کمتر،  قیمت  با  تالشند  در  شرکت ها  »همه ی  دارد:  کرد،  خواهد  سرخورده  جهانی سازی شده، 

فروش بیشتری داشته باشند، در نتیجه سود کاهش می یابد، بنابراین مجبورند ارزان ترین نیروی 

کار را پیدا کنند، هرجا که باشد، پس سرمایه هرگز نمی تواند پایدار و با ثبات بماند.«

علی رغم همه ی اینها، لوچ خوشبین است. »فکر می کنم مردم کم کم متوجه می شوند که جهان 

ایاالت  در  سندرز  برنی  پودموس،  سیریزا،  پشت  تکانه های  بماند.  پایدار  نمی تواند  وضعیت  این  با 
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متحده و جرمی کوربین، به این معناست که جهان دیگری امکان پذیر است. حسی در میان است 

مبنی بر اینکه حاال ناگزیریم چیزهایی را تغییر دهیم.

***

اولین مصاحبه ام با لوچ بیست و سه سال پیش بود، کمی بعد از این که فیلم »بارش سنگ ها«6  

را با سناریوی جیم آلن 7 ساخته بود )با آلن تا زمان مرگ او در سال 1999 همکاری می کرد(. فیلم 

درباره ی مردی بود که نمی تواند برای مراسم عشای ربانی دخترش لباس بخرد وبه طرز فاجعه باری 

خود را درگیر نزول خوارها می کند. ]روایت این فیلم[ قلمروی کالسیک لوچ بود: بهره کشی، حقارت 

ناشی از بیکاری و انعطاف پذیری و خوش مشربی مردم طبقه ی کارگر. به یاد دارم که در منطقه ی 

سوهو قدم می زدیم و لوچ ایستاد تا از دکه ای برایمان یک بسته توت فرنگی بخرد و در همان حال 

به من می گفت که ترحم برساخته ای دست راستی است: همان طور که جو هیل،8 فعال سندیکایی 

بزرگ آمریکایی، می گوید، پاسخ به تمامی موانع این است: »ناله نکن، سازماندهی کن!«

در  دیدم.  را  شده  ساخته   1969 سال  در  که  بزرگ«9  »شعله ی  لوچ،  کن  تلویزیونی  فیلم  اخیرن 

این فیلم حدود ده هزار کارگر بارانداز در لیورپول تصمیم دارند در اعتراض به بسته شدن بندرگاه، 

کار را ادامه دهند ]و نگذارند بارانداز تعطیل شود[. یکی از کارگرها آهنگ جو هیل را روی گیتارش 

آتش  جوخه ی  مقابل  ترانه  این  معروف  بیت  که  می دهد  توضیح  دیگری  کارگر  و  می گیرد،  ضرب 

سروده شده، بعد از اینکه هیل را با سندسازی به اتهام قتل محکوم کرده اند. امروز لوچ در این باره 

صحبت می کند که نبرد برای سازماندهی به واسطه ی این واقعیت که بسیاری از کارگران در واقع 

هیل  جو  از  دوباره،  است.  شده  سخت تر  ندارند،  تعلق  مجموعه ای  به  دیگر  و  هستند  خوداشتغال 

برایم نقل قول می آورد.

خطابه های  همان  هنوز  است:  نکرده  تغییر  هرگز  که  آنجاست  لوچ  کن  ضعف  می گویند  منتقدان 

قوت  نقطه  این  که  معنقدند  طرفدارانش  می داد.  سر  پیش  قرن  نیم  که  می دهد  سر  را  مارکسیستی 

کند  تغییر  باید  چرا  می پرسد  دارد،  سال  هشتاد  حاال  اما  نمی آید  نظر  به  گرچه  که  لوچ،  خود  اوست. 

6 Raining Stones
7 Jim Allen
8 Joe Hill
9 Big Flame
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وقتی این سیستم تغییر نکرده است.

نمایندگی  را  توری ها10  مدرسه،  نمایشی  انتخابات  در  هیچ وجه!  به  نبوده-  چپ  همیشه  لوک  اما 

می کرده. می گوید: »فکر نمی کنم خیلی باید بهش پرداخت.« من قبلن فکر می کردم نقش وکیل 

خودش  نه!  اما  بوده.  زودگذر  و  بچگانه  هوسی  و  هوی  صرفن  یا  می کرده،  بازی  را  شیطان  مدافع 

در  کارخانه ای  در  بعدها  و  بوده  برقکار  پدرش  شده.  بزرگ  آن  با  که  بوده  ارزش هایی  اینها  می گوید 

نانیتون11 سرکارگر شده- یک تورِی کالسیِک طبقه کارگری. مادرش آرایشگر بوده. وقتی از پدرش 

می خواهند که به استخدام کارخانه درآید؛ سر باز می زند. چون معنای استخدام واریز حقوق به بانک 

بوده، نه دریافت پول نقد هفتگی در پاکت های قهوه ای رنگ )از این تصور که مقروض باشد، متنفر 

بوده و دوست داشته همیشه پولش در دست های خودش باشد.( مردی روشن و زیرک بوده که در 

توانایی  مادرش  چون  نرفته،  مدرسه  آن  به  ولی  شده  قبول  نظری12  متوسطه ی  دوره ی  امتحانات 

خرید یونیفرم نداشته. کتاب های زیادی درباره ی وکالی دادگستری می خوانده و رویایش این بوده 

که پسرش در آینده حقوق بخواند.

کِن جوان باهوش و جاه طلب بوده. در دوره ی متوسطه ی نظری درس خوانده )شکلی از آموزش 

موفقیت«  »کسب  قصد  به  را  کارگر  طبقه ی  کودکان  از  اندکی  تعداد  که  چرا  است،  بیزار  آن  از  که 

به  نشدنی  سیراب  عطشی  و  می کند(  رها  خود  حال  به  را  دیگر  بچه های  و  کرده  جدا  زندگی شان  از 

آموختن داشته. وقتی چراغ اتاق خواب قاعدتن باید خاموش می بوده، دزدکی زیر ملحفه شکسپیر 

ته  تا  سر  از  لوچ  می خریدند.  را  دیلی اکسپرس13  دست راستی  روزنامه ی  خانواده اش  می خوانده. 

آنجایی که  تا  باشد.  تردیدی داشته  شک و  ارزش های آن  درباره ی  بی آنکه  را می خوانده،  روزنامه 

»من  می گوید:  شرمندگی  با  می داده.  بازتاب  را  جهان  ]اتفاقات[  روزنامه،  می شده،  مربوط  او  به 

توری ها را قبول داشتم، همان طور که یک نفر ]ممکن است[ یک تیم را قبول داشته باشد.« چه 

مدت قبولشان داشته؟ »شاید تا نوزده سالگی، تا وقتی که وارد نیروی هوایی سلطنتی شدم.«

بعد از نیروی هوایی، به دانشگاه آکسفورد می رود تا حقوق بخواند. آنجا در جامعه ی نمایش فعال 

Tories حزب میهن که چندی بعد به »توری« معروف شد، جوانه ی اولیه ی حزب محافظه کار انگلیس به شمار   10
می رود و هنوز هم حزب محافظه کار را با نام »توری« می شناسند. )م(

11 Nuneaton
12 Grammar School
13 Daily Express
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می شود، چند نمایش با دادلی مور14 به اجرا درمی آورند، کارگردانی را شروع می کند، توجهش به 

آکادمی را از دست می دهد، با مدرک سال سوم فارغ التحصیل می شود و تصمیم می گیرد آینده اش 

را روی ]کار[ تاتر بگذارد. پدرش ]از این تصمیم او[ ویران می شود.

صحبت  موردش  در  مدام  بودم،  ساله  پانزده  وقتی  »از  کند.  بازی  داشته  دوست  همیشه  لوچ 

می کردم.« الگویی هم داشته؟ »به یاد دارم که بازیگر سالخورده ای به نام ماریوس گورینگ،15 که 

ریچارد سوم را بازی کرده بود، را نگاه می کردم و با خود می گفتم که او فوق العاده است. احتمالن 

بودی؟  خوبی  بازیگر  حاال  داشت.«  وجود  بشوم،  می کردم  تالش  که  چیزی  آن  در  او  از  رگه هایی 

لوچ با خنده می گوید: »نمی توانم بگویم. خب، قسر در رفتم.« حتی االن، می شود احساس کرد که 

لوچ می توانسته ]در این زمینه[ مدعی باشد. همسرش، لزلی،16 که بیش از حد صادق است، به من 

گفته که بازی لوچ زمخت و اغراق شده بوده، از آن بازیگرهایی که بعید است خود لوچ در فیلم هایش 

از آنها استفاده کند. نشانه هایی از شیوه ی بازیگری گورینگ در بازیگری لوچ بوده؟ »حتمن، ولی 

چه کسی می داند؟«

»فکر  کرد.  پیدا  کارگردان  دستیار  عنوان  به  شغلی  رپ«17  »نورثمپتون  تئاتر  مجموعه ی  در 

می کردم می توانم در یکی دو جا بازی کنم، ولی واضح بود که کارگردان به من اعتماد ندارد. حتی 

در پانتومیم هم نقشی به من ندادند، برای همین فکر کردم بهتر است به کارگردانی بچسبم.«

در سال 1953 به عنوان کارگردان کارآموز به بی بی سی رفت و خیلی زود ]سریال[ درام-پلیسی 

نظیرنل  سوسیالیست  جوان  نویسندگان  از  گروهی  با  آنجا  کرد.  کارگردانی  را  ِزد«18   »ماشین های 

دان،19 بری هینس20 و جرمی استنفورد21 آشنا شد که او را با بهترین کارهایشان تعلیم دادند و سیاسی 

کردند.

به  را  او  پسرش  نداشت  چون عالقه  »نه،  بود؟  قرار داده  خود  شدن  سیاسی  جریان  در  را  پدرش 

چه  بفهمی  اینکه  برای  می گویم.  چه  نمی دانم  من  که  داشت  باور  او  می کنم  فکر  بکشد.  چالش 
14 Dudley Moore
15 Marius Goring
16 Lesley
17 Northampton rep
18 Z-Cars
19 Nell Dunn
20 Barry Hines
21 Jeremy Stanford
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می گویی، باید آنجایی کار می کردی که او کار کرده بود و با آدم هایی طرف می شدی که او طرف شده 

بود و با مشقت مواجه می شدی، نه اینکه فقط درخشش آفتاب را دیده باشی.«

دستاوردهایش بیشتر باعث افتخار چه کسی بوده؟ مادرش یا پدرش؟ »فکر می کنم آنها به من 

افتخار می کردند. پدرم ستایشم نمی کرد، ولی اتفاقی که افتاده بود را به رسمیت می شناخت. پدرم 

کارگر و اهل ]ناحیه ی[ میدلند22 است. مردم ]آنجا[ خیلی بسته و کم حرف هستند. در دهه ی پنجاه 

این مناسبات شهری که مردم همدیگر را راحت در آغوش بگیرند ]و ابراز احساسات کنند[ در آنجا 

مرسوم نبود، جدی می گویم!«

گرچه کار »ماشین های ِزد« به خاطر رئالیسم کثیف نوینش )پذیرش این مسئله که پلیس می تواند 

کار[  ]این  می کرد  احساس  لوچ  اما  گرفت،  قرار  تحسین  مورد  باشد(  فاسد  حتی  یا  کند  غرض ورزی 

محبوبش  فیلم های  تحلیل  به  و  بازگشت  اصول اولیه  به  بنابراین  نیست،  واقعی  کافی  اندازه ی  به 

]خودشان[  مردم  فیلم ها  این  »در  ایتالیا.  نئورئالیست های  و  چکسلواکی  نوی  موج  پرداخت: 

هستند، بازی نمی کنند. و کاری که من می کردم این بود که بازی هایی می گرفتم که خودم به آن 

باور نداشتم. از اشتباهاتم درس گرفتم.«

تیم کاری اش را از هم پاشید و دوباره ساخت، چندین تکنیک جدید اتخاذ کرد )استفاده از نور طبیعی 

هر جا که میسر باشد و استفاده ازبازیگران غیرحرفه ای در کنار حرفه ای ها( و خودش نیز چند تکنیک 

جدید پایه گذاری کرد )فیلم برداری به ترتیب زمانی ]اتفاقات فیلم[، درمیان گذاشتن پله پله ی خط 

با  بداهه  شات های  کردن  ترکیب  باشد،  واقعی  واکنش شان  اینکه  برای  بازیگران  با  داستان  روایی 

شات هایی که به دقت و با جزئیات نوشته شده بودند(. احتمالن این سطح از رئالیسم است که بیش از 

هر چیز دیگری فیلم های او را متمایز می سازد: کتی با بازی فوق العاده ی کارول وایت 23هنگام جدا 

کردن فرزندش از او، شوکه به نظر می رسد، چون بازیگر شوکه شده بوده، و دیتو، پسربچه ای که در 

فیلم »قوش«24 وقتی از مدیر مدرسه خط کش می خورد، به گریه می افتد.

از اواسط دهه ی شصت تا انتهای این دهه، لوچ صرفن به سرفصل ساختن و دستور کار نوشتن 

محتوای  و  سوژه  می رسیدند:  نظر  به  متفاوت  فیلم هایش  که  نبود  این  فقط  ]مسئله[  پرداخت. 

22 Midlands
23 Carol White
24 Kes
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]فیلم هایش[ رادیکال بود. ]اپیزود[ »باالی تقاطع«25 منجر به درگرفتن بحث هایی در مورد سقط 

جنین غیرقانونی شد، فیلم »شعله ی بزرگ« در مورد حقوق کارگران و »سه یکشنبه ی روشن«26  

که به مسئله ی اعدام می پرداخت. این ]روند[ با »قوش« فیلمی با اقتباس از رمانی نوشته ی هینس 

در مورد پسربچه ای از طبقه ی کارگر که عشق به قوش او را از الک خود بیرون آورد، به اوج خود 

رسید. فیلم لوچ به همان اندازه که غیرسانتی مانتال است، قلب را به درد می آورد، به همان اندازه 

بی رحم است که زیبا، و وقتی مربی با بازیگری برایان گلوور،27 در لباس بابی چارلتون، به گرفتن 

پنالتی ای که اشتباه است، اصرار می کند، یکی از خنده دارترین صحنه های فوتبال در تاریخ سینما 

را به تصویر می کشد.

ولی در سال 1971 جهان لوچ فرو ریخت. در مسیر کناری بزرگراه M1 در حال رانندگی بود که چرخ 

یک ماشین در مسیر میانی از جا در رفت، به ماشین لوچ برخورد کرد و ماشینش را به سمت راست 

لزلی  و  لزلی.  مادربزرگ  همین طور  شد،  کشته  حادثه  این  در  نیکول،  ساله اش،  پنج  پسر  راند.  پل 

]مدتی[ با مرگ دست وپنجه نرم می کرد. لوچ حدود یک سال کار نکرد. »ما یک بچه از دست داده 

بودیم، و بعد همه ی ]درگیری های[ شخصی آدم، همه ی چیزی که داری، روی این فقدان متمرکز 

می شود. برای همین هیچ فضای احساسی یا نیرویی نداری تا کاری جز سوگواری انجام دهی، و 

این فرایند طوالنی است.«

]موقع  می شکنند.  هم  در  و  می کنند  گیر  هم  به  جمالتش  می کند،  صحبت  ]حادثه[  این  از  وقتی 

حرف زدن[ می گوید پسرم یا فرزندم، اما تمایلی به بردن نام او ندارد. به زبان آوردن این نام برایش 

که  می آورد،  زبان  به  سریع  آنقدر  را  نام  این  نیکالس.«  آره...  من همیشه،  دشوار است؟ »خب، 

مشکل  از  بخشی  می کنم  فکر  و  است.  عمیق  بسیار  زخم  این  »چون  نشنوی.  را  آن  است  ممکن 

حاال  می کنم  فکر  کنیم.  حل  را  مسائل  و  کنیم  سوگواری  نبوده ایم  قادر  هرگز  ما  شاید  اینجاست. 

فرآیندهایی برای تشویق آدم ها و جرات دادن به آنها وجود دارد که بتوانند سوگواری کنند و با آن 

تسلی بیابند. آن موقع ما این را نداشتیم، گرچه تالش می کردیم نسبت به وضعیت آدم ها هوشیار 

آنی  از  خورده تر  زخم  طرفی،  از  اما  داشتیم  آگاهی  افتاده،  اتفاق  آنچه  به  نسبت  سطحی  تا  باشیم. 

25 Up the Junction
26 Three Clear Sundays
27 Brian Glover



11

بودیم که این فرایند را شروع کنیم.«

اثر  »بدبیاری«28،  کوتاه  داستان  از  اقتباس  با  نبود،  نویدبخشی  شیوه ی  به  کار،  به  بازگشتش 

امید«29   »روزهای  حماسی  مجموعه ی  ساخت  با  را  کار  ساخت.  تلویزیون  برای  چیزی  چخوف، 

برای تلویزیون ادامه داد، که مقطع زمانی بین جنگ جهانی اول تا اعتصاب ملی در سال 1926 را 

پوشش می داد، »قیمت زغال سنگ«30 را ]هم[ ساخت که به فاجعه ای در معدن می پرداخت: ولی 

در شغل فیلم سازی با چالش روبرو شد. حتی وفادارترین طرفدارانش »نگاه ها و لبخندها«،31 که در 

سال 1981 ساخته بود، را به شکل دردناکی رقت بار می دانستند، و خودش می گوید با »سرزمین 

پدری«، 32تنها فیلم دیگری که در دهه ی هشتاد ساخت، گند زده است.

در کنار از دست دادن اعتماد به نفس، مشکل دیگری هم در کار بود: لوچ مدام تحریم می شد. در 

33را ساخت، مجموعه ای که در آن به این مسئله پرداخته  سال 1983 »پرسش هایی از رهبری« 

بود که آیا صاحب منصبان سندیکایی به کارگران خیانت می کنند یا نه. اما شبکه ی چهار، که سفارش 

باز  سر  آن  پخش  از  نیست،  بی طرف  مجموعه  این  اینکه  اعالم  با  بود،  داده  را  مجموعه  ساخت 

معدنچیان  اشعار  و  ترانه ها  مورد  در   ،1984 سال  در  می گیری؟«34   را  کسی  چه  »طرف  فیلم  زد. 

سیاسی  حد  از  بیش  علت  به  بود،  شده  ساخته  برگ35   ملوین  تلویزیونی  شوی  برای  که  اعتصابی، 

بودن توسط تلویزیون آخر هفته ی لندن36 کنار گذاشته شد. نمایش فیلم »تباهی«37 به نویسندگی 

جیم آلن، در مورد شایعه ی همکاری رهبران صهیونیست و نازی ها، فقط سی و شش ساعت پیش 

از آغاز نمایش در سالن تئاتر رویال کورت38 توسط ماکس استفورد-کالرک39 لغو شد. در سال های 

پایانی دهه ی هشتاد، نمی توانست هیچ سفارشی بگیرد، چه برسد به اینکه نمایش داشته باشد، 

آن  خاطر  به  عمر  پایان  تا  که  ساخت  تبلیغی  مک دونالد  برای  شخصی.  عالقه ی  نه  پول،  برای  نه 
28 Misfortune
29 Days Of Hope
30 The Price Of Coal
31 Looks and Smiles
32 Fatherland
33 Questions Of Leadership
34 Which Side Are You On?
35 Melvyn Bragg”s South Bank Show
36 London Weekend Television
37 Perdition
38 Royal Court theater
39 Max Stafford-Clark
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شرمنده می ماند.

در »رو در رو: زندگی و آثار کن لوچ«،40 مستند تلویزیونی ای که اخیرن ساخته شده، لوچ کارگردانی 

مالیم و دوست داشتنی به نظر می آید- تا آنجا که درباره ی کسانی صحبت می کند که به او خیانت 

را  تماشاگر  حمله،  این  غضب  و  خشم  و  می نامد  بزدل  را  استفورد-کالرک  دوربین  جلوی  کردند. 

شوکه می کند.

دارد،  »بستگی  می گوید:  بتراشد.  دشمن  خودش  برای  اینکه  از  ندارد  ترسی  می پرسم  او  از 

مادرم صلح جو بود، و در مسائل شخصی من هم تمایل دارم اینطور باشم، چون نمی توانم از پس 

درگیری های شخصی بر بیایم. به نظرم وحشتناک است.« لوچ و لزلی در حال حاضر چهار فرزند 

تکیه  بهشان  که  آدم هایی  با  »نمی توانم  هستند.  فیلم ساز  هم  اما،42  و  جیم41   دوتایشان  که  دارند، 

چون  کنم،  جدل  هستند،  عزیز  برایم  و  می کنم  توجه  بهشان  که  آدم هایی  دارم،  اعتماد  و  می کنم 

بهای سنگینی دارد. ولی خارج از آن و در مواجهه با جهان، بی خیال!«

سوالم را جور دیگری مطرح می کنم: آیا از اینکه در زندگی اجتماعی و در سیاست دشمن تراشی 

را  فیلم ها  آن  هشتاد،  دهه ی  در  موقع  آن  وقتی  هستند.  دشمن  آنها  چون  »نه،  می ترسد؟  کند، 

آنها  به  که  مردمی  و  کارگر43  حزب  راست  اعضای  دست راستی،  سندیکایی  فعالین  می ساختیم، 

تخریب  مرا  کار  واقع  به  آنها  بودم.  داده  انجام  من  که  داشتند  را  کاری  تخریب  قصد  بودند،  پیوسته 

کردند.«

شخصی  مسئله  این  باشد،  شفاف  باید  آدم  چون  »نه!  ندارد؟  بخشش  توانایی  می کند  احساس 

غیرقابل  کند،  کارشکنی  آن  در  آگاهانه  چیزی،  عواقب  از  ترس  خاطر  به  کسی،  اگر  ولی  نیست، 

بخشش است. و خصوصن در حرفه ی ما. ممکن است یک سیاستمدار زمان هایی اگر بتواند هدف 

کسانی  برای  ولی  دارد.  ربط  تاکتیک ها  به  باشد.  عقب نشینی  به  مجبور  کند،  تامین  را  بزرگتری 

اصول  و  ایده ها  اینها  بگوییم  که  است  این  ما  وظیفه ی  هستند،  روزنامه نگار  یا  می سازند  فیلم  که 

استفورد- ماکس  که  چیزی  کرد.  قضاوت  را  آدم ها  آن  با  باید  که  است  چیزی  این  و  است.  بنیادین 

کارگری های  حزب  که  بود  مستندها  آن  وسط  درست  و  بود،  من[  ]کار  جانمایه ی  ُکشت،  کالرک 
40 Versus: The Life And Films Of Ken Loach
41 Jim
42 Emma
43 Labourites
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دست راستی، سانسورش کردند.«

هیچ وقت شده  فکر کند که حرفه اش به پایان رسیده؟ »بله، در سال های پایانی دهه ی هشتاد، 

فکر می کردم دوباره به حقوق برگردم، گرچه صالحیت و شایستگی اش را نداشتم و نمره ی بسیار 

را  بدهی ها  باید  فیلم سازی.  تدریس  شاید  کنم.  کار  چه  باید  نمی دانستم  صرفن  بودم.  گرفته  بدی 

پرداخت می کردیم، جوری زندگی می کردیم که دستمان به دهانمان برسد.« با عذرخواهی مکث 

می کند ]و بعد ادامه می دهد[: »منظورم این است که گرفتار فقر طبقه متوسطی بودیم! هنوز خانه 

داشتیم. ولی نمی توانستم بفهمم کجا برایم مناسب است.«

***

تنگ،  راه پله های  باالی  لوچ.  کار  دفتر  در  بار  این  می کنیم،  مالقات  را  همدیگر  دوباره  بعد،  روز 

پوستر قاب گرفته ای از »دستورالعمل پنهانی«44 است، فیلمی که در سال 1999 ساخته شد و به 

تروریسم دولتی در ایرلند شمالی می پرداخت و خبر از بازگشت او به ]عرصه ی سینما[ می داد. فیلم 

طبیعتن دردسرساز شد. یک منتقد فیلم به نام الکساندر واکر45 لوچ را متهم کرد به اینکه برای ارتش 

آزادی بخش  تبلیغ می کند و وطن فروش است. این اولین فیلم لوچ به تهیه کنندگی ربکا اوبرایان  

46بود و این دو نفر از آن زمان تا کنون با هم کار می کنند.

از آن زمان پشت سر هم فیلم ساخت و پشت سر هم جایزه برد. در بطن هر فیلم، که با بودجه ی 

جنگ  از  است:  نهفته  علتی  می شوند،  ساخته  اروپا  و  انگلیس  پول  از  ملغمه ای  از  استفاده  و  اندک 

داخلی اسپانیا )زمین و آزادی47( تا شورش کونترا علیه ساندنیست ها در نیکاراگوئه  )آواز کارال (48، 

شمالی  آمریکای  در  که  فیلمی  تنها  سرخ:49  گل های  و  )نان  متحده  ایاالت  در  سندیکاها  حقوق  از 

ساخته( تا جنگ استقالل ایرلند )بادی که بر جوزار می وزد50( و مهم تر از همه نبرد برای کار، کرامت 

44 Hidden Agenda
45 Alexander Walker
46 Rebecca O’Brien
47 Land And Freedom
48 Carla’s Song
49 Bread And Roses

The Winds That Shake The Barley این فیلم در ایران با نام »بادی که بر مرغزار می وزد« شناخته   50
می شود و به این ترتیب مفهوم نام فیلم در ترجمه ناپدید شده است. مبارزان ارتش آزادی بخش ایرلند در دورانی که این 

فیلم در مورد آن ساخته شده، همواره در جیب هایشان جوی خام داشتند تا در گرماگرم نبرد و تعقیب و گریز از آن تغذیه 
کنند. بعدها هر کجا که جوزاری در آن منطقه پیدا می شد، معلوم بود که دسته ای از مبارزان ارتش آزادی بخش در آن 

مکان دفن شده اند و جوهای درون جیب هایشان جوانه زده است. )م(
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]انسان[ و عدالت )بارش سنگ ها، شانزده سالگی عزیز،51 این است جهان آزاد،52 من جو هستم53،  

نظیر[  )]کسانی  ساخت  ستاره  بازیگر  چند  از  لوچ  فیلم هایش(.  همه ی  اساسن  و  فرشتگان54  سهم 

یان هارت،55 پیتر موالن،56 سیلیان مورفی57( ولی به ندرت بیش از یک بار ]در فیلم هایش[ از آنها 

استفاده کرده. ترجیح می دهد بازیگرهایش بدون هیچ تجربه ی پیشینی بیایند: هرچه چهره کمتر 

استفاده  او  از  فیلمش  در  که  سلبریتی هایی  از  یکی  است.  باورپذیرتر  داستان  باشد،  شده  شناخته 

شده،  قائل  استثنا  اینجا  در  لوچ  اریک«59،  دنبال  »به  فیلم  قهرمان  است،  کانتونا58  اریک  کرده، 

چون کانتونا فقط یک بار ریسک کرده و نقش خودش را در این رئالیسم جادویی بازی می کند.

چند  مناسبت  به  است.  نوشته  الورتی  پاول  را  لوچ  فیلمنامه های  بیشتر  آلن،  جیم  مرگ  از  بعد  از 

مهمانی )تولد هفتاد سالگی و تولد هشتاد سالگی اش در اوایل سال گذشته( با اکراه میزبان همکاران 

قدیمی ای همچون تونی گارنت60 تهیه کننده و راجر اسمیت61 نویسنده، که با جدیدی ها معاشرت 

می کنند، بوده است. به آسانی با خانواده و دوستان وارد نزاع نمی شود.

هم  به  ابروهای  با  کانتونا  اریک  از  صورتک  یک  کارش،  دفتر  شومینه ی  باالی  طاقچه ی  روی 

پیوسته، یک عکس از سگ سه پایی که در »من، دنیل بلک« حضور داشته و دو نخل طال )اولی برای 

»بادی که بر جوزار می وزد«( به چشم می خورد. روی یکی از نخل ها یک قالده ی سگ قرمزرنگ 

هست. می پرسم این چیست؟ می خندد: »نخل سگ است، جایزه ای که به تاثیرگذارترین سگی 

می دهند که در فیلمی حضور داشته. جایزه ی "یک عمر کار" 62برای سگ های سه پا را به ما دادند.«

در  تاملینسون  شده ام.  خیره  اوباش«64  و  »اراذل  فیلم  در  تاملینسون63  ریکی  لخت  تصویر  به 

این فیلم نقش یک بنا را بازی می کند. عکس مربوط به صحنه ای است که او در آپارتمان نیمه ساز 
51 Sweet Sixteen
52 It’s A Free World
53 My Name Is Joe
54 The Angels’ Share
55 Ian Hart
56 Peter Mullan
57 Cillian Murphy
58 Eric Cantona
59 Looking For Eric
60 Tony Garnett
61 Roger Smith
62 Lifetime achievement award
63 Ricky Tomlinson
64 Riff-Raff
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لوکسی که در آن مشغول کار است، برای بهتر شدن حالش زیر دوش ایستاده. به نظر می رسد در 

قدرت  رخ  به  را  خشمش  فیلم  شخصیت های  از  یکی  که  می رسد  لحظه ای  همیشه  لوچ  فیلم های 

اسم  گرافیتی  که  بلک  دنیل  مثل  یا  تاملینسون،  مثل  پایین تنه  دادن[  ]نشان  طریق  از  یا  می کشد- 

مقاومت ]مثل[  »قدرتمندترین سمبل  می گوید:  لوچ  می نویسد.  کار  اداره ی  دیوار  روی  را  خودش 

قربانی های  می کنند.  مقاومت  آدم ها  دنیل؟  گرافیتی  یا  تاملینسون  ریکی  کفل  است.  خط  یا  شیر 

رام و سربه راه نیستند، این سیاست خیریه است. بانوی امارت اربابی در کریسمس دوره می افتد و 

]می گوید[: »فقرا همیشه در کنار ما هستند، نظم جامعه ثبات یافته و ما باید با فقرا مهربان باشیم.« 

استدالل سیاست چپ این است که فقر محصول فرعی جامعه ی طبقاتی است، و مردم در برابر آن 

مقاومت می کنند و این مقاومت است که ما می خواهیم به آن بها دهیم، آن را نشان دهیم و برایش 

شادی کنیم. به این معنا، دنیل بلک التماس نمی کند، عزت نفس دارد.

لبخند شیطنت آمیزی می زند. »اگر مورنینگ استار65 را، به عنوان نقیض گاردین بخوانید، هر روز 

در هر قصه، آدم هایی را می بینید که به واقع دست به عمل می زنند. برای مثال، کمک معلم های 

این  با  ما  می گویند  اینها  بیاورید.  در  سر  ]ماجرایشان[  از  که  می کشد  طول  زیادی  مدت  دورهام،66 

مسئله که دستمزدمان قطع شود و از کار بیکار شویم، کنار نمی آییم.«

در سال های اخیر، لوچ در احزاب سیاسی ای نظیر منزلت67 و اتحاد چپ،68 که خود را بدیل حزب 

کارگر معرفی می کنند، فعالیت دارد. )بعد از سی سال عضویت در حزب کارگر، با نفرت از تونی بلر 

این حزب را ترک کرد.( وقتی تام واتسون،69 نماینده ی حزب، از نفوذ تروتسکیست ها در حزب گله 

اتحاد  عضو  هنوز  نیستم!«  حزب  در  دیگر  من  »خب،  بوده؟  لوچ  نظیر  افرادی  منظورش  داشت، 

در  شرکت  قصد  چپ  اتحاد  گرفت،  قدرت  رهبر  عنوان  به  کوربین  جرمی  وقتی  »ولی  است.  چپ 

انتخابات را نداشت. این حزب اپوزیسیون حزب کارگر نیست.« آیا به این فکر می کند که از اتحاد 

چپ خارج شود و دوباره به حزب کارگر بپیوندد؟ »چنین احتمالی وجود دارد، برای اینکه در حزب 

کارگر است که بحث و گفت وگوهای مهم شکل می گیرد. و کوربین از چیزهایی دفاع می کند که من 

65 Morning Star
66 Durham
67 Respect
68 Left Unity
69 Tom Watson
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حدود پنجاه سال پیش مدافع آن بودم.«

دارد  عالقه  جنبش  کردن  بزرگتر  به  بیشتر  که  است  این  کوربین  مورد  در  رایج  انتقاد  می گویم: 

شانس  باشد،  نیرومندتر  جنبش  هرچه  است.  بی معنی  نظرم  »به  می گوید:  لوچ  قدرت.  کسب  تا 

پیروزی در انتخابات بیشتر است. این جنبش، باید جنبشی باشد که فقط ماشین انتخاباتی نیست. 

این چیزی است که بلر و معاونینش هرگز نفهمیدند و نخواستند. آنها فقط ماشینی می خواستند که 

به دارودسته شان قدرت بدهد. جنبش کارگری یعنی توده های وسیع مردم که فعاالنه در فرایندی 

فقط گروه های کوچکی در  دموکراتیک مشارکت دارند.« می گوید که در دهه ی شصت میالدی، 

کار بودند که با خودشان گفت وگو می کردند: به این واقعیت که امروز بسیاری از مردم در مناظره ها 

شرکت می کنند، عشق می ورزد.

به نظر می رسد فضای سیاسی عطش تازه ای برای کار به او داده. در سال 2013، پیشنهاد ربکا 

اوبرایان این بود که او آخرین فیلم بلندش را ساخته و بهتر است روی مستندسازی تمرکز کند. سه 

سال بعد، دیگر هیچ حرفی در مورد بازنشستگی نبود. لوچ جرعه ای فرو می دهد و می گوید: »اظهار 

نظری اتفاقی بود، بیشتر اینطور بود که ]خبرش[ زیاده از حد پیچید.«

ساختن  »فیلم  دارند؟  باالیی  ماندگاری  و  اثرگذاری  قدرت  کارگردانان  از  بسیاری  چرا  می پرسم 

امتیاز بزرگی است، اینکه فیلمت را برای مردم نمایش بدهی.« قصد ندارد مثل سانیترا مدام اعالم 

هشتاد  نزنیم.«  حرف  مورد  این  در  اصلن  بیایید  نه،  نه،  »نه،  بازگردد.  دوباره  و  کند  بازنشستگی 

سالگی سن بسیار حساسی است و تا جایی که توانایی بدنی داشته باشد، فیلم ساختن را ادامه می 

است  این  می کنم  احساس  که  چیزی  اولین  صبح  روز  »هر  کرده؟  پیری  احساس  هیچ وقت  دهد. 

خوب،  قهوه ی  یک  از  بعد  »ولی  می دهد:  ادامه  و  می زند  پوزخندی  هستم.«  ساله  پنج  و  هشتاد 

احساس می کنم هفتاد و نه ساله شده ام. مردم این روزها زیاد عمر می کنند، این طور نیست؟ چیزی 

نیست که بخواهید خیلی در موردش فکر کنید. فقط باید پارو زدن را ادامه داد.«

منبع : گاردین

https://www.theguardian.com/film/2016/oct/15/ken-laoch-film-i-daniel-blake-kes-cathy-come-home-interview-simon-hattenstone?CMP=share_btn_fb
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