
 
 

1 
 

academyhonar.com 

 

 

 

"اند آینده جامعه ،زنان مسلمان"لوک داردن: 
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اعتقاد و ایمان های آینده  به زنان برای پیشرفت گویند می نانآ، در جشنواره کن ن داردنابرادر با گوو گفت ی پایهبر 

تر در اروپا مورد خوانش قرار  برای مسئولیت جمعی عظیم استمدادو ممکن است فیلم جدیدشان را به مثابه نوعی  دارند

 دهیم.

فیلمسازان معدودی مانند برادران داردن کارکشته بلژیکی در جشنواره فیلم کن وجود داردند که برنده دو نخل طالی 

 مورد تمجید و تحسین قرار گرفته باشد. کوازِت کنشان در  های کن شده باشند و همه فیلم

کند از هویت  آخرین اثر ایشان، دختر ناشناخته فیلمی در مورد پزشکی جوان به نام جنی )ادل هانیل( است که سعی می

 خودش خاطر احساس گناه ه. جنی بپرده بردارد -و قاتل – بیرون محیط کارش به قتل رسیده  ،که در یک شب یک زن

که یک ساعت بعد از زمان بسته شدن کلینیک زنگ زده و کمی بعد  روی زن هعدم موفقیت در بازکردن در بهمچنین و 

 .استشده  نگیختهاتحریک و بر ،اش عاطفگی مشهود اطرافیان اش نسبت به بی افزایش خشم رفوت کرده بود و بخاط

ست: مانند ان داردن است که در آن شخصیت پروتاگونیست به یک زن محول شده ادرااین سومین فیلم داستانی بر

شب و سیسیل دوفرانس در پسری با دوچرخه، شخصیت جنی در این فیلم  شخصیت ماریان کوتیار در فیلم دو روز و یک

 .وردآ می را به تصرف خود در اخالق ساحتکنند او بیشتر  یربار موضوع شانه خالی میزهرچقدر بقیه از 

شاید زن ". تصادفی نیست این امر ویدگ می ،ها مراکشی است که یکی از بازپرس لوک داردن در پاسخ چرایی این

ی امید آینده جامعه باشد(. من واقعا بدان اعتقاد  )مایه مسلمان؛ یک زن )در کل( آینده جامعه را در دست داشته باشد

زنان احساس مسئولیت کرده "گوید  عدالتی قیاسی انجام داده و می بی. او بین واکنش زنان و مردان در مواجهه با "دارم

 ."رانند سان به پیش می زادند و جامعه را بدینآو 

 تواند نقدی بر فقدان مسئولیت جمعی نسبت به مهاجران در که فیلم می یید کردهأتر هم این موضوع را ت برادر جوان

 .گر جنسی با پاسپورتی جعلی است(ی معاصر اروپا باشد )دختر مقتول یک کار جامعه
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 برای خواندن متن اصلی به لینک زیر رجوع کنید: 
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اس سخواستیم بگوییم. ما عالقمند به شخصیت دکتر جنی بودیم. او اح است که ما می امری واقعاً این"گوید:  او می

بقیه نداشتند. او در را باز نکرد و باید حتی اگر زمان زیادی از اختتام کار کلینیک گذشته  هک در صورتی ؛مسئولیت داشت

سرانجام حقیقت را بگوید و به  دیگر شود که هر شخص مسبب این واقعیت می کرد. دکتر جنی واقعاً بود در را باز می

 ."اش در قتل آن دختر اعتراف کند سهم

کمپینی  به منظور ایجاد یا نبوده گر که فیلم مالمت کنندند که بر این موضوع تاکید برادران داردن مشتاق بودهنوز هم 

 گذاری اینگونه نبوده است. ای از اعمال خاص ایجاد نشده و هدف برای مجموعه

 صحهپیامی  برشود. ما  دیگر متعلق به مخاطبان می اثر سازید آن وقتی فیلمی می" :گوید یر داردن می ژان پی

ته و مجبور است کاری انجام دهد. سا مسئول دانر. ما عالقمند شخصیت دکتر جنی هستیم و اینکه او خود یمگذار نمی

 ."خواهیم از هیچ وضعیت مفروضی دفاع کنیم انجام دهند. ما نمیکاری  چهافراد باید  گوییم که ما نمی

گذاران حمالت اخیر پاریس و  بمب همیچنین نسبت به هرگونه قیاس و توازی بین دختر مقتول و داردن یر ژان پی

هایی بکند  گیری و نتیجه بدهد ییاه کنم که یک نفر باید بیانیه من فکر نمی" :گوید بروکسل امتناع و مقاومت کرده و می

 ."و بدان واسطه از موضوع مهاجرت صحبت کند

که باعث شده او و برادرش  "است گانویر وحشتناک مرداتص"کند  کلیدی پیشنهاد می ی آنچه او به عنوان یک نکته

 .تر باشند مشتاق" در رثای زندگی" یبرای ساخت فیلم

ما  کنم وجود ندارند. من فکر می ی واقعیهیوالها": کند که نظری مطرح می )هانیل( چنین نقطه آنان این اثر ی ستاره

طور دائمی با فالکت  هجایی که ما ب کنیم. چون ما در شهرها زندگی می ؛گیریم جلوی برخی ابعاد وجودی خودمان را می

طور که ما در  همان"دهد که  . هانیل اینگونه ادامه می"توانیم با آن روبرو شویم شویم و بنابراین نمی انسانی روبرو می

 ی برایگیرد و این فیلم تصویرگر راه آمیز وجودی ما کاستی و نقصان می م ظرفیت شفقتویر زندگی به پیش می

 ."ن مسئله استشدن بر ای چیره

راز آمیز نیست. ما "گوید:  یر می برادران داردن همیچنین کلید همکاری طوالنی مدت شان را عیان کردند. ژان پی

   ."نفریم ایم. اما در واقع یک رسد چون ما دو انسان البته اینگونه به نظر نمی نفریم. یک


