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تیز  های رئالیستی اجتماعی تند و و اخیرا  نیز بخاطر درامکن هستند  ی دو نخل طال در جشنواره ی برادران داردن برنده

است و آخرین  و دلیل )خاصی( نان انجام میدهدند از روی علقهآاند. هر کاری که  آوازه یافتهشهرت و دهنده  و تکان
هوشمندی و فراست است. اما این بهترین  ایی ازه بینانه و بارقه واجد لحظات روشن نیز اثرشان فیلم دختر ناشناخته

فاصله دارد.  ،کار آورش از محیط و تصاویر سرسام (2014) شب یک فیلم دو روز و جایگاه رفیعاثرشان نیست و بسیار از 
فرایندی بدون شور و هیجان پیگیر  که در شبهاست  و به لحاظ دارماتیک تصنعی فردی عجیب، راجع به دختر ناشناخته

 ،د نامتقاعدکننده و در واقع خط داستانی نامعقولرای از موا این امر بخاطر مجموعه ؛دلمشغول مرگی مرموز استو 
اش بخاطر خودآگاهی  معمول فکری های بارقه روح ادل هانیل است که ی مغشوش و بازی و اجرای بی قصه، هملمُ

 گراید. فروکش کرده و به خاموشی میفردی، 
پزشکی  یژ که از شغل با منزلت و درخشان در لی رمانگرآکند. پزشکی جوان،  می ایفای نقشوین هانیل در نقش جنی دی

شروع نماید. در یک بعد از ظهر شلوغ و  منطقه در بهزیستی بیمارانبرای  رادرمانی  فعالیتامتناع کرده تا  تخصصی
 های راهروی بیرونی به تلفناندازد تا  خود را به زحمت نمی شناس جنی معموال آراسته و وظیفه ،پراسترس در کلینیک

رویی از پاسخگویی به  با ترشمواجه است که وضعیت بغرنج کارآموزاش )جولین: اولیویر بونائود(  چون او با پاسخ دهد
که فردی  شود میمطلع  توسط پلیس سپس جنید. نک میش خودداری ا های زبان زخم برتافتنیا  جنی های درخواست

اش یافته  جسد مرده رسانی جنی ناامید شده و بعداً نام و نشانی بوده که از کمک ه زنی آفریقایی جوان و بیندریگ تماس 
 د.گرد آزرده و رنجور میدر نتیجه د، وش می

از  زند تا بفهمد این زن که بوده است، جنی از این لحظه به بعد ماموریتی را کلید می گناه،بخاطر این احساس 
ش او را به ا ها و جستجوهای وجدانش را تسکین دهد. بررسی تا زند می هر کاری دست به اش اطالع پیدا کند یا خانواده

 کشاند می گران همیشگی برادران داردن یعنی اولیویر گورمه و جرمی رنوار یو دو نفر از باز تماس با بسیاری افراد محلی
 رسید. اول به نظر می ی ن چیزی است که در وهلهآاز  رتر و فراگیرت ه یچیدرایی این رخداد پشود که چ و معلوم می
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ی رسپباز» با عنوان جان بوینتن پریستلی نمایشنامهدیرپا از زمان  مجازیک  مضمون بررسی و اکتشاف قصور جمعی
پزشک خلق کرده  -گویی بگویند که یک کارگاه ند با طنز و  بذلهستتوان است و در واقع برادران داردن می ،«زند زنگ می

چنین  در معنای آماتوری شرلوک هلمزی توانست فکر کنم که هیچ شخص دیگری مانند آنان می توانم می نمی –
م بن حامود )بن اها عصبانی است. در اینجا بازپرسی خشمگین به ن که بطور سنتی از دست پلیس -چیزی خلق کند

 منطقهرانندگی در آن  ی نامهیجنی گواه اش را از این ماجرا بیرون بکشد. جنی پای کند و میحامیدو( حاضر است که آرز
. ورای همه این ماجراها، کند طرح میش را ما های کند و پرسش های خانگی برقرار می تماس، گردد را دارد و بنابراین می
ای هوشمندانه  گردد. در اینجا صحنه می گر تشخیصشواهد ها و  های دادگاه است که دنبال سرنخ پزشک مانند بازپرس

در عین  و پرسد می کلیدی سواالت؛ صداقت و راستی است حال سبک و سنگین کردنجایی که جنی در  ؛وجود دارد
که دکتر دیوین و سرراست باید بیش از این جناییدرام یک کند. با این وجود،  دارد شواهد و قرائن را دریافت می حال

 .باورپذیر باشد و ضرباهنگ دراماتیک داشته باشد افتد، اتفاق می یکند و ماجراهای بعد شف میقضیه را ک
به لحاظ درونی جنی  هانیل در نقش رسد روح بوده و به نظر می مبهوت و بی محوری خود مسئله این است که شخصیتِ

 ،ی برخی خورد. او بوسیله بازی او به چشم نمیداند و پیشرفتی در  خود را به نمایش در برابر دوربین ملتزم و درگیر نمی

ای عاشقانه در فیلم  گیرد. همچنین صحنه قرار می دلداریدیگر مورد اقبال و  افراد تهدید و مرعوب شده و توسط برخی
ار مدیگر وقتی است که جنی به بی. مورد خواند واز میآاش برای جنی  سرطانی در تخت ی وجود دارد جایی که پسربچه

ای آکنده از  ن داردن صحنهادرابر ببرد.به خانه  تا با او درک غذا تهیه می . او همیشهنوشد بتی فنجانی قهوه میدیا
به بیرون پرتاب برای جنی را  پنتونه نانقرص  یک نجا که یکی از بیمارانآاند  در فیلم پدید آورده و مهربانی سرخوشی

های  عاطفه و سرد و شبیه پلیس موریت اوست. دراینجا بازی او بیأنیز تمرکز بر جنی و م این موقعیتکرده اما در 
از که  یبرای مخاطبان بیش از حد پر مالت و لعاب است. صراحتاً گشایی پایانی نیز ی گره لم و درد است. صحنهأت بی

امر   این ،آگاهی دارند، اطالع و ها در دیگر شرایط و موقعیت ها و خود هانیل داردنبکار گرفته شده شور و عالقه  میزان
 .کننده است یوسأم

 وجود دارد.صورت چشمگیر  بهمبهم  برخی مواردرابطه جنی و جولین بهترین موضوع در مورد فیلم است. در اغاز فیلم 
ید. اما این رابطه در آ بین آنها پیش می تراژیک و مرگباری که آن دو در ابتدای فیلم دارند و گفتگوهای که بعداً نبرد
حاصل شده، آنان های سینمایی  فیلم ی بواسطهنچه آکه به برادران داردن و  شخصیهر  ماند. م در حاشیه باقی میفیل

های اشتباه  د. حتی قضاوتبگیررا راجع به فیلم  تصمیم خودش، عالقمند خواهد بود که این فیلم را ببیند و اهمیت دهد
 .ان هم جذاب خواهد بودآن
 


