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عنوان تازه ترین فیلم کن لوچ، »آمدیم، نبودید« )یا شــاید بــا ترجمه ای پالوده تر 
و محترمانه تر »ببخشید، دیدارتان میسر نشــد«(، برگرفته شده از پیغام عذرخواهی 
شرکت های پستی است که در صورت نبود مشتری/گیرنده برای ایشان روی کارتی 
با شماره تماس گذاشته می شود تا زمان مناسب دریافت محموله یا نامه ی ارسال شده 

از نو هماهنگ شود.
معنا و ترجمه ی دلی و احساسی تر این عنوان چیزی شــبیه »ببخشید فراموشتان 
کردیم« یا »ببخشید، نشد شما را ببینیم« اســت، اما در قلبش نه تنها توضیح دقیق و 
تعبیر ژرفی از موقعیت و وضعیت شخصیت های این فیلم بلکه توصیف موجزی  از بیشتر 
انسان هایی ارائه می دهد که این فیلمساز هشتادوسه ساله ی بریتانیایی تا به امروز در 

آثارش به آنها پرداخته و در کانون توجه  قرارشان داده است.
او از »کتی به خانه می آید« تا »قوش«، از »نام من جو است« تا »در جست وجوی 
اریک«، از »ســنگ باران« تا »اینجانب، دانیل بلیک« همواره با کسانی همراه شده 
که عماًل و به طرز درد آوری آدم های بی صداوتصویر به حساب می آیند. کسانی که با 
وجود ضعف ها و اشتباهات فردی بیش از هر چیزی به دلیل فشار اقتصادی به معنای 
واقعی کلمه به چشم نمی آیند و در حال محو شدن هستند. با کمرنگ   شدن »سینمای 
اجتماعی« بریتانیا در این سال ها عماًل نگاه انتقادی و اعتراضی کن لوچ و همدردی 
تمام عیارش و مدد گرفتن از رسانه ی ســینما برای بازنمایی ه ر آنچه درد او و قشر و 
طبقه ای که آنها را به تصویر کشــیده به خصوص در این دو فیلم آخرش سمت وسو و 
جلوه ی عیان تری به خود گرفته است. به نظر می رســد اساسًا »آمدیم، نبودید« تنها 
برای این ساخته شده که گزارشــی بدهد از حال وروز آدم هایی که دارند در کشوری 
با اقتصادی پویا و البته سرمایه ســاالر و تا اندازه ی زیادی -و گویی اجتناب ناپذیر- 
کاپیتالیست، برای ماندن تا حد ممکن، به واسطه ی این سیستم حریص پیش از محو 
شدن، له می شوند. گزارشی که شاید و شــاید تکانی بدهد و چند نفری را که کاری از 

دستشان بر می آید هوشیار کند.
تصاویر تلخ و همدالنه ی او از مصائب هموطنانش و نگاه بدون ذره ای بهره کشی 
به مقوالت پیرامونش مرا همواره به گفت وگو بــا او ترغیب می کرد. پخش »آمدیم، 
نبودید« فرصت مناسبی برای گفت وگو با او بود اما نمایش فیلم در بیرون جشنواره ی 

گفت و گوی اختصاصی با کن لوچ به مناسبت نمایش عمومی »آمدیم، نبودید«

حامد صرافی زاده

فیلم لندن و تداخل با آن عماًل فرصت طالیی ایــن گفت وگو را از من گرفت. من 
پیش تر شنیده بودم که دِر خانه ی او به روی آدم های معمولی باز  است. افراد با نامه 
یا حضوری برای او از مشکالتشــان می گویند. به همیــن دلیل فکر می کردم که 
ارتباط با او شاید ســاده تر از باقی کارگردان های بریتانیایی باشد، بااین حال وقتی 
دوباره با سد واسطه ها روبه رو شدم دریافتم که دسترسی به او هم آسان نیست. کار 
به جایی رسیده بود که دوست منتقد انگلیسی ام به من پیشنهاد داد بروم به کافه ای 
که کن لوچ آخر هفته ها برای تماشــا و تشــویق تیم فوتبالی که طرفدارش است 
آنجا می رود. راستش این تالش هم به در بســته خورد و آخر سر با کمک دوست 
تدوینگری ایرانیـ  که با تهیه کننده ی فیلم لوچ آشــنا بودـ  توانســتم بعد از کلی 
نامه نگاری وقتی برای گفت وگو بگیرم که البته به علت درگیری و فعالیت تمام وقت 
و پی گیری و حمایت همه جانبه ی آقای لوچ در مبارزات انتخاباتی جرمی کوربین 
گفت وگو تا چند هفته بعد از سال نو میالدی به تعویق افتاد. به طرز غم انگیزی در این 
نامه نگاری ها متوجه شدم ســر کن لوچ بی اندازه شلوغ است و گفت وگوی رودررو 
امکان ندارد و باید به همان گفت وگوی تلفنی در زمانی مشخص بسنده کنم، وگرنه 

همین فرصت را از کف خواهم داد.
روز گفت وگو، پس از مدتی انتظار پای تلفن، به او گفتم: »من امروز به خاطر شما 
درمان کل بیمارانم را به تعویق انداخته ام و دلم می خواســت می شد مفصل حرف 
بزنیم.« پاسخ داد: »ببخشید من واقعاً سرم شلوغ است.« نتیجه همین گفت وگوی 
نیم ساعته ای شــد که می بینید. گفت وگویی پیرامون چند دغدغه ی کن لوچ و نه 
لزومًا خود فیلم که اگر حضوری بود احتمااًل به مسیر دیگری می رفت و البته بعید 

بود بشود بیشتر از این هم درباره »آمدیم، نبودید« حرف بزنیم.  
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که باید برای عرضه ی خدمات یا کاالهای ارزان و حفظ سهم بازارشان هزینه های 
اضافی را حذف کنند. پس ماهیت مشکل همین است اما عواقب آن برای کارگران 
بسیار بد و ناامیدکننده است. افرادی در این شرایط کار می کنند مثل راننده ها که باید 
روزی دوازده ساعت با حداقل دستمزد کار کنند تا زندگی را بگذرانند ولی هیچ حقی 
ندارند. شرایط برای کارکنان بخش سالمت هم همین طور است. آژانسی که آنها را 
استخدام کرده شب قبل با آنها تماس می گیرد و می گوید امروز باید هشت ساعت 
کار کنید یا امروز کاری برای شــما نداریم و آنها با این سطح از نبود امنیت شغلی 
روبه رو هستند که منجر به تنش و دل آشوبی زیاد، بیماری روانی و اضطراب اعضای 
خانواده شــان می شــود چون نگرانی مالی پیدا می کنند و مجبور می شوند زیر بار 
قرض بروند اما کارفرمایان اهمیتی به این مسأله نمی دهند و فقط به سودشان فکر 
می کنند. این نتیجه ی اولیه ی قلب جامعه است که انگیزه ی همه ی اقداماتی است 
که انجام می شود. ببخشید، جواب طوالنی بود ]خنده[ چون پرسش مفصلی است.

به ده سال پیش و »در جســت وجوی اریک« فکر می کنم. آنجا نیز با یک پستچی 
طرف بودیم و شما داشتید اوضاع نابه سامان او را برایمان روایت می کردید. بااین حال 
نظر می رسید که امیدی در آن داســتان بود یا نوعی فانتزی و خیال مثل راهی برای 
فرار از این واقعیت ناگوار. مشخص است در این ده سال دیدگاه شما تغییری چشمگیر 
داشته و »آمدیم، نبودید« در مقایسه با »در جســت وجوی اریک« به مراتب تلخ  تر و 
اندوه بار تر است و با وجود اینکه هر دو شخصیت در سطح اقتصادی و اجتماعی هستند، 
همه چیز ناگوارتر شده است. پشت این ماجرا چیست؟ چه اتفاقی در این ده سال افتاده؟

بله. همه چیز به همان دالیلی که ابتدا گفتم بدتر شــده است. تقاضای سیستم 
فاجعه بار و افتضاح است. چون اگر کارفرما بر این اســاس افراد را استخدام کند 
که حقوق و امنیت شغلی نداشته باشــند، آنها مجبور می شوند برای خرید خودرو 
یا تهیه ی آن به هر نحو دیگری زیر بار قرض بروند. آنها مجبور می شــوند برای 
ادامه ی زندگی ساعات بیشــتری کار کنند و چون زیر بار قرض هستند چاره ی 
دیگری ندارند. این سیستم کاپیتالیسم اســت. اگر تقاضاهای کارفرمایان بزرگ 
همچنان ادامه پیدا کند، مســلمًا همه چیز سیاه تر می شود و این امر اجتناب ناپذیر 
است. مثل دندان خراب است. اگر به آن رسیدگی نکنید یا آن را نکشید، پوسیدگی 
گسترش می یابد و کل دندان را از بین می برد. در حال حاضر در اقتصاد هم همین 
اتفاق می افتد، فساد از بین رفتن حقوق کارگران، فساد دستمزدهای پایین، فساد 
فقر و فساد استفاده از گرسنگی به جای سالح افزایش می یابد. باید این اتفاق بیفتد 

چون این سیستم این گونه کار می کند.

قصه ی مصائب خانواده ی ترنر، ریک )کریس هیچــن( و ابی )دبی هانی وود(، در 
»آمدیم نبودید« سرشار از جزئیاتی اســت که ریشه در واقعیت دارند. معلوم است که 
برای خلق این شــخصیت ها و نمایش اتفاقاتی که گریبانشان را می گیرد تحقیقات 

فراوانی کرده اید.
بله، البته نویسنده ی فیلمنامه، پل الورتی، اکثر تحقیقات را انجام داده است. پل 
هنگام کار با راننده ها همراه شد. به داستان ها و تجربیاتشان گوش داد. همه چیز 
بر اساس واقعیت است. او کارکنان زیادی در بخش سالمت را هم مالقات کرد و 
داستان هایشان را شنید. داســتان ابی بر اساس تجربیات کارمندان واقعی بخش 
سالمت نوشته شده است. داستان های زیادی هم بود که در فیلم نمایش داده نشد، 
مثاًل پل به عکس فرزندان یکی از راننده ها روی شیشه ی خودرو اشاره می کند. 
راننده می گوید: »این تنها زمانی است که آنها را می بینم. من قبل از اینکه آنها از 
خواب بیدار شوند می روم و وقتی به خانه برمی گردم، آنها خواب هستند. شاید فقط 
یک روز در هفته بتوانم آنها را ببینم.« یا مثاًل یک روز پل برای رانندگان ساندویچ 
می برد، آنها باید دوازده ســاعت کار کنند و در این دوازده ســاعت ساندویچ ها را 

»آمدیم، نبودید« درباره ی دوران محنت باری اســت. در اینجا و فیلم قبلی تان، 
»من، دانیل بلیک«، با جامعه  و سیستمی طرفیم که با اعضایش مهربان نیست و 
از آنها مراقبت و محافظت نمی کند، برخی  را فراموش و بعضی را نیز نادیده گرفته 

است. چه چیزی شما را به ساخت این فیلم ها واداشته؟
ایده ی اصلی این اســت که سیســتم اقتصادی اقتضائاتی دارد که هرچه 
پیش می رود و بازار آزاد گسترده تر می شود، این تقاضاها عمومی تر می شوند. 
ماهیت این تعارض این است که بازار آزاد بر پایه ی رقابت بنا شده. مؤسسات 
بزرگ، تحت فشار این رقابت، مؤسسات کوچک را از بین می برند و درنتیجه 
رقابت بین شــرکت های چندملیتی ادامه پیدا می کند. این شــرکت ها برای 
تضمین سودشان باید سهم بازارشان را حفظ کنند و بدین منظور باید خدمات 
یا کاالهای باکیفیت و ارزان قیمت عرضه کنند. بــرای اینکه بتوانند خدمات 
یا کاالهایشــان را ارزان نگه دارند باید روش های جدیدی برای اســتثمار و 
بهره کشی از کارگرانشــان پیدا کنند و این نتیجه ی جست وجوی آنها برای 
پیدا کردن روش های جدید بهره کشــی از کارگران است. بنابراین، شرایط و 
حقوقی که کارگران در گذشته به واسطه ی اتحادیه های کارگران و اقدامات 
جمعی داشته اند مدام مورد حمله قرار می گیرد و احزاب راست و دولت انگلیس 
این حمالت را هدایت و تسهیل می کنند. در چنین شرایطی قدرت اتحادیه ها 
به دلیل قانون گذاری ها و اقدامات مختلف کم شــد و این روند در دولت تونی 
بلر ادامه پیدا کرد درنتیجه اتحادیه های کارگری ضعیف تر شــدند. بنابراین، 
ابزارهای حمایتی مثل مرخصی های باحقــوق در تعطیالت و مرخصی های 

باحقوق استعالجی از بین رفتند و ما به تدریج بازنده ی این مبارزه شدیم.

پس برای همین است که حس استیصال و پاکباختگی و نوعی بن بست در این 
دو فیلم آخر تان موج می زند.

بله. امروزه باوجود اقتصاد گیگ1، مفهوم امنیت شغلی هم از بین رفته چون 
کارفرما می تواند افرادی را استخدام کند و بگوید که فقط بابت ساعت هایی که 
واقعًا کار می کنید حقوق می گیرید اما مــا روز قبل یا هفته قبل اعالم می کنیم 
که چند ساعت باید کار کنید. در این شرایط کارفرمایان مسؤولیت کمی در برابر 
کارگران دارند و می توانند به راحتی میزان کارشان را تعیین کنند. این سیستم 

خیلی ارزان تر از زمانی است که کارفرما با کارگر قرارداد می بندند.

به چه دلیل؟
چون کارگر، در صورت وجود قرارداد، حق دارد شغلش را حفظ کند و نمی توان 
یک شبه او را اخراج کرد و برای این کار باید اخطاریه برایش ارسال شود، کارگر 
باید بیمه ی حوادث داشته باشد و باید هنگام بیماری و در تعطیالت حقوق بگیرد. 
همه ی اینها برای کارفرما هزینه بر است و این رقابت تنگاتنگ بدان معناست 

 این سیستم کاپیتالیسم است. اگر 
تقاضاهای کارفرمایان بزرگ همچنان 
ادامه پیدا کند، مسلمًا همه چیز سیاه تر 
می شود و این امر اجتناب ناپذیر است. مثل 
دندان خراب است. اگر به آن رسیدگی 
نکنید یا آن را نکشید، پوسیدگی گسترش 

می یابد و کل دندان را از بین می برد



نوروز 1399

037
51

نخورده بودند چون زمانی برای توقف نداشتند. همان طور که می بینید، جزئیات 
زندگی واقعیت کار آنها را نشان می دهد.

در این فضای غم انگیز و یأس آور نقش ســینما چیست؟ راســتش قباًل در بریتانیا 
فیلم های بیشــتری درباره ی واقعیت اجتماعی و افراد بی صدا ساخته می شد. امروزه 
آن میزان واکنش را به چنین مسائلی نمی بینیم. به همین دلیل فیلمی مثل »آمدیم، 
نبودید«، حداقل در یک سال گذشــته، فیلم بســیار ویژه ای در صنعت فیلمسازی 
بریتانیاست. چرا جز شما و معدود فیلمسازان دیگر واکنشی به آنچه در الیه های زیرین 

جامعه تان اتفاق می افتد دیده نمی شود؟
سینما هم صنعت است و مالکان آن کسانی هســتند که انگیزه ی اصلی شان 
کسب سود است و روی فیلم هایی ســرمایه گذاری می کنند که برایشان سودآور 
باشد. آنها دقت می کنند که سال گذشته چه فیلم هایی پولساز بوده و همان روند 
را تکرار می کنند. پس فیلم های اکشــن قهرمانی، موزیکال فانتزی یا فیلم هایی 
درباره ی شکوه گذشته را بیشــتر می بینید چون این دســته از فیلم ها برای آنها 
پولساز اســت. نشــان دادن واقعیت آنچه اتفاق می افتد برای فیلمسازان خیلی 
دشوار است چون صنعت سینما هدف دیگری را دنبال می کند. صنعت عالقه ای 
به ارتباطات انسانی و کاالهای اساســی ندارد. پس تعارضی در قلب سینما وجود 
دارد. تعارضی بین نویســندگان، کارگردانان و بازیگرانی که می خواهند دنیای 
واقعی را بازنمایی کنند و ســرمایه گذارانی که می خواهند پول دربیاورند. از دیگر 
عناصر برخی آژانس ها هستند که به نوعی منابع مالی دولتی یا تنخواه گردان دارند 
و می توانند روی فیلم های کوچک سرمایه گذاری کنند و این کار را به دلیل مد روز 
یا ماجراجویی انجام می دهند اما معمواًل به آن نگاهی سیاسی دارند. من و پل آن 

را سیاسی می دانیم. به همین دلیل فیلمی متفاوت بیرون می آید چون انگیزه ی 
تأمین منابع برای فیلم ها بسیار متفاوت است. یکی دیگر از این عناصر زمانی 
است که فیلم را می ســازید و معمواًل پیدا کردن سینمایی که آن را اکران کند 
دشوار است. شما فیلم را می سازید و کسی برای دیدن آن نمی آید، پس افرادی 
که روی آن سرمایه گذاری کرده اند دوباره از این نوع سرمایه گذاری ها نمی کنند 

چون ضرر کرده اند. اینجاست که جشنواره های فیلم اهمیت پیدا می کنند.

چه اهمیتی؟
جشنواره ی کن بهترین مثال است. فیلمی در این جشنواره برای سودآوری 
انتخاب نمی شوند. پس اگر فیلمی در این جشنواره انتخاب و از آن استقبال شود، 
پخش کننده ها ترغیب می شوند که آن را بخرند و صاحبان سینما برای اکران آن 
تشویق می شوند. پس این اتفاق برای ما مهم است. فیلم های ما این گونه اکران 

می شوند وگرنه این اتفاق نمی افتد.

ماجرایی یادم می آید. حدود دو ســال پیش در روزهای برگزاری جشــنواره ی 
فیلم لندن شــما را جلو یکی از ســینماهای پیکچرهاوس دیدم. شما به نشانه ی 
اعتراض آنجا ایستاده بودید و ســعی می کردید مردم را تشویق کنید به جشنواره 
نروند چون آن سینما حقوق مناسب یا کافی به کارکنانش نمی داد. چنین حرکتی 
در بحبوحه ی جشنواره ی فیلم برایم خیلی جالب بود و فکر نمی کنم، شوربختانه و 
به طرز غم انگیزی، دیگران توجهی به آن کرده باشند و اصواًل به خاطر شما از رفتن 
به سینما صرف نظر کرده باشند. همه وارد می شدند و سالن ها پر بود. درهرصورت 
شما هر کاری از دستتان برمی آمد انجام دادید تا حداقل خشمتان را نشان دهید. در 
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سینما هم صنعت است و مالکان آن 
کسانی هستند که انگیزه ی اصلی شان 
کسب سود است و روی فیلم هایی 
سرمایه گذاری می کنند که برایشان 
سودآور باشد. آنها دقت می کنند که سال 
گذشته چه فیلم هایی پولساز بوده و این 

روند را تکرار می کنند

چنین شرایطی انرژی شــما برای مبارزه با این سیستم از کجا نشأت می گیرد؟ اما 
برایم جالب است بدانم که در این سیستم شما چگونه هنوز انرژی فیلمسازی دارید. 
شما 83 سال دارید و هنوز تالش می کنید تا صدای بی صدایان باشید، کسانی که ما 
زیاد در تلویزیون و سینما نمی بینیمشان. آیا احساس تنهایی یا ناامیدی نمی کنید؟

]خنده[ چون صدها یا حتی هزاران نفر ســاکت نمی نشــینند و دست به کار 
می شوند. پس من به تنهایی در این موقعیت قرار ندارم. آن کمپین برای دستمزد 
زندگی در لندن بود که آن ســینما پرداخت نمی کرد. آن کمپین را اتحادیه ای 
برگزار کرد که من هم در آن هستم و با اتحادیه ی سینماگران ارتباط دارد. فکر 
می کنم این اقدامی ناچیز برای نشان دادن همبستگی است، درست است؟ مثاًل 
اگر در اتحادیه ی شما این اتفاق می افتاد و یکی از همکاران دندان پزشک شما 
مورد بهره کشی قرار می گرفت، شــما برای حمایت از او اقدامی نمی کردید؟ 

وظیفه ی ما همین است. درمجموع، جنبش بزرگی در کشور به راه افتاده است به 
همین دلیل جرمی کوربین رهبر حزب کارگر شد و گروه مخالف از احزاب راست گرا 
همه ی امکانات خود را حتی تا قلب مطبوعات لیبرال به کار بست چون او صدای 
مردم عادی بود پس حمله به او، لکه دار کردن سوابقش و دروغ گفتن درباره ی او 
در دستور کار قرار گرفت. این روح سیاست است. هر بار صدایی برای حمایت از 
طبقه ی کارگر بلند می شود چنین اتفاقی می افتد. من معتقدم که درباره ی او دروغ 
گفته شد چون منافع دولت و منافع سیستم حفظ وضع موجود و ادامه ی بهره کشی 
از انسان هاست. قلب جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و قلب این تعارض همین 
است. پس همه چیز به این مســأله برمی گردد و شما از همین جا انرژی می گیرید 
]خنده[. البته احتمااًل کمی از این انرژی کم شده اما منشأ آن همین جاست. شما 
هرکجا بروید -هر شــهری، هر جامعه ای- افرادی را پیدا می کنید که حامی این 
حرکات هســتند اما همان طور که گفتید صدایشان شــنیده نمی شود و حتی اگر 

صدایی هم دارند اجازه ی شنیده شدن ندارد.

حاال که صحبت از جرمی کوربین شد، به نظر شما چه عواملی بر شکست انتخاباتی 
او تأثیر داشتند؟ حتی برخی از بخش های جامعه که کوربین و حزب کارگر نماینده ی 
آنها بودند به او رأی ندادند. غیر از دروغ هایی که به آن اشــاره کردید، دالیل دیگری 

برای این اتفاق وجود دارد؟
این پرسش ابعاد خیلی گســترده ای دارد. خود حزب کارگر با نگاه و مدیریت و 
مرام دست راستی بخش از اعضای آن، همچون تونی بلر و گوردون براون، مناطق 
قدیمی طبقه ی کارگر و کاری را -که مرتبط با زوال آن مناطق اســت- نادیده 
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فیلم های داستانی دستور کار سیاسی 
نیستند! باید شخصیت های داستان را پیدا 
کنید و تصاویری بیابید که حقیقت انسانی 
در آنها نهفته باشد و با ساختار اجتماعی 
هم ارتباط داشته باشد. بله، می توانید 
مستندی جدلی و سیاسی بسازید اما فکر 

نمی کنم این کاری باشد که ما می کنیم

گرفتند. شورای کارگری بســیار راســت گرا بود. آنها به دولت راست گرا کمک 
کردند تا راهش را ادامه دهد و احتمااًل همین مسأله منجر به نابودی صنعت، نبود 
سرمایه گذاری، نبود شغل، ترک منطقه و از بین رفتن صنایع بدون هیچ جایگزینی 
شد. رهبری قبل از کوربین این گونه بود و وقتی کوربین در انتخابات یکی مانده 
به آخر در 2017 آمد، این رویه را تغییر داد. ما تقریبًا برنده شده بودیم. اما احزاب 
راست گرا بسیج شــدند چون فکر می کردند این شرایط برایشان خطرناک است، 
جایگاهشان را در جامعه، منافع و کل ســاختار این جامعه را که می خواهند حفظ 
کنند تهدید می کند. بنابراین، در چهار سال گذشــته کمپین های زیادی علیه او 
ترتیب دادند و در دو سال گذشته پروپاگاندای شدیدی علیه او به پا شد که تأثیرش 
را گذاشت. پس احزاب راســت گرا علیه او بسیج شــدند. احزاب چپ عماًل خلع 
سالح شــدند و آنها از اروپا بیرون آمدند. احزاب چپ گرا و رهبری جرمی کوربین 
هم عملکرد خوبی نداشتند. پاسخ به این پرســش طوالنی است و در این زمان 
نمی توان کامل به آن پرداخت ]خنده[. مردمی که می خواستند در اتحادیه ی اروپا 
بمانند، آنها را قانع کردند که نتیجــه ی این تصمیم دموکراتیک را نادیده بگیرند؛ 
شما همیشه می توانید دموکراسی را زیر سؤال ببرید ولی این تصمیمی بود که مردم 
فکر می کردند دموکراتیک است. درنتیجه، نپذیرفتن آن حرکتی غیردموکراتیک 
تلقی شد. این یکی از مشکالت بزرگ بود. برچسب ضدیهود و نژادپرست مضحک 
و بی معنی است چون جرمی کوربین زندگی اش را وقف مبارزه با نژادپرستی کرده 
است اما بااین وجود آنها واکنش محکمی به این اتهامات نشان ندادند که موجب 
شد باقی بمانند. دالیل زیادی وجود داشــت. او متهم به تروریسم شد درحالی که 
زندگی اش را وقف مبارزه با آن کرده و مرد صلح است. پس می بینیم که دروغ پشت 
دروغ آمد. مطبوعات جهان حتی »گاردین« هم با او متخاصمانه رفتار کردند. پس 
در مطبوعات هم هیچ صدایی به طرفداری از او برنخاست. بی بی سی هم با او سر 
جنگ برداشت و برنامه های زیادی در این جهت ساخت که هنوز هم ادامه دارند. 
آی تی وی هم همین سیاست را در پیش گرفت. همه ی بخش های گفتمان عمومی 
به او اهانت کرد، حمله کرد و جایگاهش را تنزل داد. مســلم است که این مسأله 
تأثیرگذار بوده است. فکر می کنم دالیل اصلی اینها بود. اما این مسأله را به همین 

سادگی نمی توان شرح داد.

آیا فکر کرده اید که همه ی ایــن عناصر را به صورت فیلمنامه بنویســید و فیلمی 
درباره ی آن بسازید؟

]خنده[. فیلم داستانی دستور کار سیاسی نیســتند باید شخصیت های داستان 
را پیدا کنید و تصاویری بیابید که حقیقت انســانی در آنها نهفته باشد و با ساختار 
اجتماعی هم ارتباط داشته باشد. بله، می توانید مستندی جدلی و سیاسی بسازید 
اما فکر نمی کنم این کاری باشــد که ما می کنیم. می توان این کار را انجام داد و 
خوب است اما دغدغه ی ما پیچیدگی و تناقضی است که در شناخت ما از خودمان 
در جایگاه مردم نهفته است، اینکه چگونه به خانواده ها و روابطمان واکنش نشان 
می دهیم و چگونه با عناصــر اجتماعی و اقتصادی جامعــه ای که در آن زندگی 
می کنیم ارتباط برقرار می کنیم. من درباره ی دولت کارگری 1945 و فلســفه ی 
پشت آن و قوت و ضعف هایش مستندی ســاخته ام. این گونه فیلم ها هم خوب 

هستند و هر فیلمی سبک و سیاق خود را دارد.

آیا طی همه ی این سال ها تا به هشتادسالگی برســید، تغییر بنیادینی در نحوه ی 
کارگردانی یا فیلمنامه نویسی تان ایجاد شده است؟

نه به آن معنا. وقتی شما اصول و مقدمات را یاد می گیرید، تکامل پیدا می کند 
)البته امیدوارم(. سرعت فیلم تغییر کرده است. وقتی من در دهه ی شصت میالدی 
کارم را شروع کردم، دوربین روی شــانه های فیلمبردار بود و صحنه ها را دنبال 

می کرد و دوربین همیشه در حال فیلمبرداری بود ولی به سرعت فهمیدند که 
این بهترین روش برای کار کردن نیست. سبک فیلمسازی و سبک شخصی 
اســتفاده از صدا به تدریج تکامل پیدا کرد و اقتصادی تر و ســاده تر شد. سعی 
کرده ایم به ضروریات بسنده کنیم. اما همیشه همکاری خوبی همراه نویسنده 
بوده اســت. هرگز فقط من به تنهایی نبوده ام، پل الورتی هم به اندازه ی من 
نقش داشته و این فیلم ها به همان اندازه فیلم های او هم هستند. پس فقط یک 
نفر نیست بلکه کار گروهی است و احتمااًل مهم ترین فرد در این گروه نویسنده 
است و حتی این عنصر هم تغییر نکرده. من همیشه به حرف های نویسنده ای 
که با او کار می کنم گوش می دهم و با او همکاری می کنم. روش کار با بازیگران 
هم تغییر نمی کند چون همیشه سعی می کنم از اشتباهاتم درس بگیرم، همیشه 
اشتباهات مشابهی هم دارم که ســعی می کنم تکرار نکنم. ساختن فیلم مثل 
سفری اکتشافی اســت. هیچ وقت نمی توان گفت که ما اینجا هستیم و قواعد 
چنین است و همین را هم تکرار خواهیم کرد. همه باید از نو شروع کنند و به روز 
باشــند. هر بار که فیلمی را کلید می زنید، فکر می کنید که نمی دانید باید با آن 
چه کنید و تمام تالش خودتان را می کنید تا بهترین کاری را بکنید که از پسش 

بر می  آیید.

پی نوشت:
Gig Economy .1 یا Gig Worker متشکل است از پیمانکاران و کارفرمایان 
بدون تعهد و کارگران مســتقل که به صورت موقت بعضاً با ابزار و وسایل خودشان 
متعهد به انجام و به پایان رساندن پروژه ها می شــوند. اوبر یکی از مشخص ترین 
مثال ها برای توضیح این موضوع اســت. کلمه ی گیک به صورت خاص به معنای 
شغلی موقت برای بازه ی زمانی مشخص اســت و پیش تر به ویژه برای گروه های 
موسیقی و نوازندگان مستقلی استفاده می شد که چند شبی در کافه ها و رستوران ها 

به اجرا می پرداختند.


