*BEN-HUR phim vĩ đại vượt thời gian*

Hoa Kỳ về lãnh vực điện ảnh rất phong phú và đa dạng, các nhà
làm phim từng cho ra đời thể loại phim được khai thác trong
Thánh Kinh, mà một số người cho là truyện huyền thoại, nhất là
trong Cựu Ước.

Trong số các phim thuộc thể loại này, phải kể đến những bộ phim được
dàn dựng dựa trên các câu chuyện trong Kinh Thánh như :
Samson and Delilah (1984); Moses (1995); The Prince of
Egypt (1998); The Nativity Story (2006); One Night with the
King (2006); The Book of Esther (2013); The Boof of Daniel (2013); The
Bible (2013, Exodus: Gods and Kings (2014); Noah (2014) v.v…

Đặc biệt, phải kể đến loạt phim mang nội dung về cuộc đời Chúa :
Jesus of Nazareth (1977); Jesus (1999); The Last Temptation of
Christ (1988); The Passion of The Christ (2004); Son of
Man (2005); Killing Jesus (2015); Risen (2016) ; Ten Commandments;

David Goliat ; Jesus of Nazareth….
Tuy nhiên trong số những bộ phim nổi tiếng, cũng có vài phim gây tranh
cãi phản ảnh xa sự thật như :

-The Passion of Christ, người Do Thái phê bình quá cường điệu không
trung thực vì đã ghép tội những người lãnh đạo và dân chúng Do Thái
thời đó rất cuồng bạo trong việc giết Chúa Jesus.
- Noah, bị cộng đồng Tiểu Hồi Giáo tảy chay vì xúc phạm đến tín
ngưỡng của họ.
-Son of God, hình ảnh tên cướp Barabbas được tha thay Chúa Jesus,
đào sâu hố lương tâm con người trong độc ác ghê rợn.
………………
Ngoài ra một số tác phẩm sử thi nổi tiếng liên quan đến cuộc đời Chúa
lúc Ngài còn sống nơi trần thế như :
Quo Vadis- Spartacus trong đó Ben-Hur xuất sắc nhất (đoạt 11 Oscar),
nổi hơn Gone with the Wind đang ăn khách và vượt qua mọi thời đại.

*Xuất xứ Ben-Hur.
Ben-Hur là tác phẩm Sử thi hay Thiên anh hùng ca mang tên ‘ Ben-Hur,
A Tale of Christ ‘
(Câu truyện Chúa Giêsu) của nhà văn Lew Wallace, đề cao sức mạnh,
lòng dũng cảm, trí thông minh…nhân vật chính chuyện trong khung
cảnh và nội dung Thánh Kinh.
Tác phẩm xuất bản 1880 được hâm mộ và trở thành best seller.
Hãng phim MGM mua bản quyền dựng thành phim năm 1925 rất vĩ đại
với tốn phí nhiều triệu, cùng dàn diễn viên xuất sắc, y trang lộng lẫy, lâu
đài tráng lệ, cuộc đua chiến xa hùng tráng, phim dài 4 tiếng…lập tức
qua mặt Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió), đoạt 11 giải Oscar
về nhiều lãnh vực.

*Nội dung BEN-HUR.
Năm 26 sau Công nguyên, Judah Ben-Hur (Charlton Heston đóng) là một
ông hoàng và nhà buôn giàu có ở Jerusalem. Người bạn thời niên thiếu
Messala (Stephen Boyd đóng), nay là quan bảo hộ (military tribun), từ La
Mã tới làm người chỉ huy mới của đơn vị quân đội đồn trú ở Jerusalem.
Messala tin vào vinh quang và quyền lực
của đế quốc La Mã, trong khi Ben-Hur tận tụy
với niềm tin của mình và quyền tự do của dân
tộc Do Thái. Messala yêu cầu Ben-Hur cung
cấp cho mình tên của những người Do Thái chỉ
trích, chống đối người La Mã; nhưng Ben-Hur
từ chối và nói với Messala là mình sẽ không
giúp Messala để giết người Do Thái.
Ben-Hur sống với mẹ Miriam và em gái Tirzah.
Người nô lệ trung thành của họ Simonides
chuẩn bị một đám cưới được xếp đặt cho con
gái mình là Esther (Haya Harareet đóng). BenHur giải phóng (ách nô lệ) cho Esther như một
món quà cưới, và khán giả được thấy là Ben-Hur và Esther yêu nhau.
Trong một cuộc diễu binh chào mừng tân tổng trấn Valerius Gratus của
vùng Judea, có một viên ngói từ mái nhà của Ben-Hur rớt xuống, trúng
phải tổng trấn Gratus khiến ông bị ngã ngựa và bị thương nặng. Mặc dù
Messala biết rằng đó là một tai nạn, nhưng vẫn kết án Ben-Hur phải làm nô
lệ chèo thuyến chiến (galley) và giam tù bà mẹ cùng em gái Ben-Hur.
Bằng việc trừng phạt người bạn và là một công dân danh tiếng, Messala
hy vọng sẽ dọa được dân chúng Do Thái. Ben-Hur thề sẽ trả thù. Khi toán
nô lệ tới Nazareth thì Ben-Hur ngã quỵ xuống vì gần chết khát, nhưng một
người thợ mộc địa phương (người mà khán giả nhận ra là Chúa Giêsu) đã
mang nước cho chàng uống.
Sau 3 năm làm nô lệ chèo thuyền chiến, Ben-Hur được điều sang chèo
thuyền chỉ huy của quan chấp chính La Mã Quintus Arrius, người được
giao nhiệm vụ phá hủy đội tàu cướp biển Macedon. Viên chỉ huy chú ý tới
tinh thần kỷ luật tự giác của người nô lệ (Ben-Hur) và muốn huấn luyện

anh ta thành một đấu sĩ hoặc người đua xe chariot, nhưng Ben-Hur từ
chối, nói rằng Chúa sẽ giúp mình.
Khi Quintus Arrius chuẩn bị trận chiến, ông ra lệnh xích các nô lệ chèo
thuyền với nhau, riêng Ben-Hur thì không bị xích. Chiến thuyền của Arrius
bị thuyền hải tặc đâm thủng và bị chìm, nhưng Ben-Hur tháo xích cho các
nô lệ chèo thuyền, cứu sống Arrius và ngăn không cho ông ta tự sát, vì ông
ta tin rằng trận chiến bị thất bại.

Arrius được quy là có công trong chiến thắng của hạm đội La Mã, đã xin
hoàng đế Tiberius (George Relph đóng) giải phóng ách nô lệ cho Ben-Hur,
và nhận Ben-Hur làm con nuôi. Lấy lại được tự do và sự giàu có, Ben-Hur
học theo văn hóa La Mã và nóng lòng muốn trở về gia đình và quê hương.
Khi trở về xứ Judea, Ben-Hur gặp chủ của ông ta, sheik Ả Rập Ilderim. Vị
sheik giới thiệu với Ben-Hur bốn con ngựa Ả Rập trắng của mình và yêu
cầu Ben-Hur lái xe quadriga (một xe chariot của đế quốc La Mã do 4 ngựa
dàn hàng ngang kéo) chạy đua trước sự hiện diện của quan tổng trấn mới
của xứ Judea là Pontius Pilatus (Frank Thring đóng).
Lúc đầu Ben-Hur từ chối, nhưng sau khi biết có nhà vô địch đua xe chariot
Messala tham gia cuộc đua, Ben-Hur đã đồng ý. Ben-Hur nghe tin cuộc
hôn nhân sắp đặt của Esther không xảy ra và cô vẫn còn yêu anh. Ben-Hur
tới thăm Messala và yêu cầu anh ta phóng thích mẹ và em gái của mình,
nhưng trước đó người La Mã phát hiện ra Miriam và Tirzah bị bệnh phong
hủi trong nhà tù nên đã đuổi họ ra khỏi thành phố.

Hai mẹ con bà yêu cầu Esther dấu chuyện họ bị phong hủi, không cho
Ben-Hur biết, nên cô nói với chàng là mẹ và em gái chàng đã chết.

Ben-Hur tham gia cuộc đua xe chariot. Messala lái chiếc xe chariot có các
lưỡi dao nhọn gắn trong ổ trục xe nhằm phá vỡ các xe đua khác. Trong
một cuộc đua tàn bạo và dữ dội, Messala định phá xe của Ben-Hur (bằng
cách áp sát cho các lưỡi dao ở ổ trục) phá tan xe của đối phương, nhưng
ngược lại chính xe của Messala lại bị phá hủy khiến Messala bị thương trí
mạng, còn Ben-Hur thì thắng cuộc.
Trước khi chết, Messala nói với Ben-Hur là “cuộc đua chưa chấm dứt” và
rằng Ben-Hur có thể tìm thấy gia đình mình “trong thung lũng của những
người phong hủi, nếu anh còn có thể nhận ra họ”.
Phim này có phụ đề là “A Tale of the Christ”, nên bây giờ Chúa Giêsu tái
xuất hiện. Esther kể cho Ben-Hur biết Bài giảng trên núi[1], và chê trách
việc cai trị của người La Mã đối với số phận gia đình chàng, Ben-Hur từ bỏ
tài sản của mình và quốc tịch La Mã. Khi được tin là Tirzah sắp chết, BenHur và Esther đưa cô và bà Miriam tới gặp Chúa Giêsu, nhưng phiên tòa
xử Chúa Giêsu tại dinh tổng trấn Pilate đã bắt đầu.

Đã biết Chúa Giêsu từ lần gặp gỡ trước (Chúa Giêsu mang nước cho anh
ta uống ở Nazareth), Ben-Hur tìm cách cho Chúa Giêsu uống nước khi
Ngài vác thập giá trên con đường đau khổ (Via Dolorosa) lên
đồi Calvary để chịu đóng đinh, nhưng các lính gác đã không cho.
Ben-Hur chứng kiến việc đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Vào lúc
Chúa Giêsu tắt thở, thì Miriam và Tirzah được lành bệnh – cũng như tâm
hồn và trái tim Ben-Hur – do một phép lạ. Anh nói với Esther rằng anh đã
nghe thấy Chúa Giêsu từ trên thập giá nói lời tha thứ cho những kẻ kết án
Ngài: “Tôi cảm thấy lời của Ngài đã tước mất thanh kiếm khỏi tay tôi”. Phim
kết thúc bằng cảnh quay các cây thập tự trống trơn trên đồi Calvary và
người mục tử nhân lành cùng đoàn chiên của ông.
BEN-HUR là tác phẩm sử thi xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của
Judah Ben-Hur - một hoàng tử đã bị cáo buộc tội mưu phản bởi chính
người bạn, người anh em thân thiết của mình là Messala - người mà giờ
đây đã được La Mã cử tới để thống lĩnh lực lượng binh lính đang đồn trú ở
Jerusalem.
Bị tước bỏ mọi danh hiệu, gia đình lâm vào cảnh li tán, phải chia tay người
con gái mà anh yêu thương nhất, Judah đã bị đầy xuống kiếp nô lệ. Sau
nhiều năm chịu cảnh đầy ải và khổ cực trên đại dương, Judah Ben-Hur đã
có thể trở về quê hương để báo thù…

BEN-HUR được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết được xếp vào hàng
kinh điển của nhà văn Lew Wallace có tên “Ben-Hur: A Tale of the Christ”.
Truyện Ben-Hur dựng thành phim đã chiếm 11 giải Oscar một kỷ lục vượt
qua mọi thời đại vì những lý do sau :
-Khung cảnh lộng lẫy và vĩ đại
-Dàn diễn viên xuất sắc
-Nổi bật về tình cảm gia đình và đức tin
BEN-HUR đã đoạt giải về các thể loại :


Giải Oscar cho phim xuất sắc nhất



Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất (cho William Wyler)



Giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Charlton Heston)



Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Hugh Griffith)



Giải Oscar cho chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất (cho Edward C. Carfagno,
William A. Horning, và Hugh Hunt)




Giải Oscar cho quay phim xuất sắc nhất
Giải cho thiết kế thời trang



Giải Oscar cho hiệu ứng nhìn tốt nhất



Giải Oscar cho biên tập (cho John D. Dunning và Ralph E. Winters)



Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất



Giải Oscar cho hòa âm hay nhất (cho Franklin Milton)

*Bài học qua truyện phim BEN HUR :
-Tinh thần kỷ luật tạo nên lối sống kết quả hơn qua chính thể trật tự và quân đội hùng
mạnh của đế quốc La Mã.
-Sự nhẫn nại của nhân vật Judah, bị bắt làm nô lệ chèo thuyền, chờ thời cơ chỉ huy
đám nô lệ trốn thoát sự truy đuổi của quân Hy Lạp.
-Sức thu hút của tài từ mỹ nam Jack Houston trong vai Ben Hur tăng thêm hấp dẫn
nhưng nguy hiểm trong những cuộc đua xe ngựa có thể dẫn đến cái chết.
-Ben Hur nổi bật về tình cảm gia đình và đức tin.
-Cuộc đời của Ben Hur chỉ thật sự thay đổi khi anh gặp Chúa Giêsu vác thập giá lên núi
Sọ, nhắc việc Chúa đã cho anh uống nước khi anh bị bắt làm nô lệ trước kia.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG- Điểm Phim

