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در عرصــه هنر و صنعت ســینما و در میان
همه فعالین حوزههای تخصصی آن از گذشــته
تاکنون یک رســم ،حس پیشرفت و عالقمندی
به تجربهگرایی در جریان بوده اســت به طوری
که ســینماگران در دوران فعالیت حرفهای خود
با هر تخصــص زیرمجموعهای که در آن فعال
هســتند ،ســعی کردهاند تجربهای هم در دیگر
تخصصهای ســینما به ویژه کارگردانی داشته باشند به عنوان مثال همه
بازیگران سینما به ویژه آنهایی که شاخصتر و به لحاظ تجربه در بازیگری
در نقشهــای مختلف و یا به لحاظ همکاری با کارگردانان و فیلمســازان
تفاوت همکاری بسیار و متنوع داشتهاند باالخره یک روز وسوسه میشوند
تا حداقل یک فیلم را هم در مقام کارگردانی به کارنامه خود اضافه کنند؛ و
حس و حال نشستن روی صندلی کارگردانی را عم ً
ال تجربه نمایند.
البتــه این حس عالقمندی به تجربهگرایــی در میان دیگر تخصصها
هم به گســتردگی دیده میشــود ،مدیران فیلمبرداری ،فیلمنامهنویسان،
تدوینگــران و  ...امــا آن عاملــی که نخســت باعث پذیرفتن ریســک
تجربهگرایی میشود همان جسارت و عالقمندی حرفهای است زیرا عبور
از حد و مرز و به خطر انداختن شهرت به دست آمده قبلی مث ً
ال برای یک
بازیگر یا یک مدیر فیلمبرداری نامی و مشــهور قبول ریسک بزرگی است
چرا که موفق و یا موفق نشــدن و نتیجه کیفی نخستین تجربه کارگردانی
بــر آینده حرفهای انتخاب کننده (تجربهگرا) تأثیر بســزایی دارد و به قول
معروف سکهای است دورو و معمو ًال آنچه از نتیجه آماری این تجربهگرایی
حرفهای به دســت میآید شکست و به خطر افتادن دیگر سوابق حرفهای
و به دنبال آن ســرخوردگی تجربه کننده بوده است و کمتر کسی در دو یا
چند زمینه حوزه تخصصی سینما موفق عمل کرده است.
در ســینمای وطنی خودمان بودهاند از بازیگــران و کارگردانانی که در
هــر دو عرصه هنری موفق بودهاند به عنــوان مثال میتوان به زندهیادها
محمدعلی فردین ،ایــرج قادری و دیگر بازیگــر و کارگردان موفق حال
حاضر ســینمای ایران فرامرز قریبیان اشاره کرد و یا در عرصه سینماگران
جهانی به نامهایی چون چارلی چاپلین ،اورســن ولز ،کلینت ایستوود و ...
اشــاره کرد .مل گیبســون یکی از همین نوادر بازیگــران و کارگردانان و
تهیهکنندگان سینمای هالیوود اســت که توانسته است به لحاظ حرفهای
چند زمینه تخصصی حوزه سینما را به خوبی تجربه کند.
مل گیبســون متولد سوم ژانویه  1956در پیکسکیل نیویورک ششمین
فرزنــد از یازده فرزند و دارای پــدری ایرلندی و کاتولیک بود که متصدی
ترمز قطار بود و مادری اســترالیایی که سابقه خوانندگی اپرا را داشت13 .
ساله بود که همراه با خانواده به استرالیا رفت دلیل این تغییر اقامت وضعیت
نابهســامان اقتصادی و خواســته پدر مبنی بر دور نگه داشتن فرزندانش
از احضاریه ارتش بود .ریشــههای خانوادگیاش از هر دو ســو ایرلندی و
کاتولیک اســت به همین دلیل او یکی از معتقدترین مســیحیان فعال در
عرصه ســینما است .مل گیبســون پس از گذراندن تحصیالت دبیرستانی
وارد دانشــگاه نیوســاوث ولز سیدنی در استرالیا شــد و بازیگری را در آن
دانشــگاه و همچنین انستیتو ملی هنرهای زیبا خوانده است او در مؤسسه
ملی هنرهای دراماتیک ســیدنی به همــراه جفری راش و جودی دیویس
بــه بازیگری روی آورد و همچنین به همراه جودی دیویس در نمایشــی
بــه نام رومئو و ژولیت بازی کرد و این در حالی بود که او بســیار خجالتی
و کمرو بود او همچنین اولین فارغالتحصیل مدرســه درام نیوزلند در رشته
نمایش بود.
گیبسون از زمان اکران «آپوکالیپتو» به بعد
با مشکالتی متعدد در زندگی شخصی و در ادامه
فعالیتهای هنری سینماییاش روبهرو شد و با توجه
به اینکه در زمان اکران فیلم مصائب مسیح مورد
هجمه منتقدین قرار گرفته بود و در حین رانندگی در
شرایطی غیرطبیعی (مستی) توسط پلیس دستگیر شد
و طولی نکشید که انتشار ویدئویی از دستگیری او
جنجالآفرین شد.

گیبســون پس از حضور در نخســتین فیلم در سال  1977با نام «شهر
تابســتانی» که در نقش فرد خجالتی یک دار و دسته موجسوار بود خوش
درخشید .و به دنبال آن در چند نمایش تلویزیونی در سال  1979بازی کرد
و بعد از آن فیزیک بدنی ویژه و پرفومانساش باعث شــد تا جرج میلر او
را برای بازی در فیلم حادثــهای -تخیلی «مد مکس»  1979برگزیند .به
دنبال آن برای بازی در فیلم «تیم»  1979انتخاب شــد .گیبسون  22ساله
و تازهکار در فیلم «تیم» آنچنان بازی درخشانی از خود ارائه داد که جایزه
بهترین بازیگر یعنی یکی از باارزشترین جوایز صنعت سینمای استرالیا را
از آن خود کرد سپس بازی در فیلم کمهزینه و سرراست «مکس دیوانه »2
کــه در ادامهای موفق و پرفروش بود بر قســمت اول ،محبوبیت او را به
اوج رســاند و او را در سراسر جهان مشــهور کرد .او با بازی در فیلم درام
«گالیپولی»  1981بــه کارگردانی پیتر ویر که بر اســاس موضوع جنگ
جهانی اول ســاخته و پرداخته شــده بود به موفقیتی جهانی دست یافت و
به ستارهای بینالمللی تبدیل شد و انستیتو فیلم استرالیا نیز جایزه بهترین
بازیگر مرد را به او اعطا کرد و در ســال بعد در فیلم «جنگجوی جادهای»
میلر بازی کرد .در سال  1983در دو فیلم «یک سال زندگی خطرناک» و
«نیروی حمله زد» به بازی پرداخت و در ســال  1984وی پس از بازی در
فیلمهای «خانم سافل» و «رودخانه» در فیلم «بونتی» (بخشش) با آنتونی
هاپکینز همبازی شد .پس از آن در سال  1985برای بازی در قسمت سوم
«مکــس دیوانه» انتخاب شــد که آن نقش را همانند قســمتهای قبلی
«مکس دیوانه» به خوبی بازی کرد.
گیبســون با درخشش در ســینمای اســترالیا با اینکه ستارهای جهانی
به شــمار میرفت به هالیوود رفت و با بازی در نخســتین فیلم «اســلحه
مرگبار» کام ً
ال به ستارهای هالیوودی تبدیل شد .در اواخر سالهای 1980
با نقشآفرینی غیرمتعارفش به عنوان یک مأمور مخفی پلیس خشــن در
«اســلحه مرگبار»  1987در نخستین قســمت از سری فیلمهای موفق و
مشهور اسلحه مرگبار در نقش مارتین ریگز بازی کرد و خوش درخشید که
این فیلم به دلیل اســتقبال خوب مردم و فروش بسیار در اکران تا قسمت
چهارم ادامه یافت و به ترتیب قســمت دوم در سال  1989و قسمت سوم
در ســال  1992و قسمت چهارم در سال  1998ساخته شد که بسیار موفق
بودند به طوری که گیبســون برای حضور در قسمت پنجم آن با پیشنهاد
ســی میلیون دالری از ســوی تهیهکنندگان انتخاب شده است .مجموعه
فیلمهای «اســلحه مرگبار» یکی از موفقترین فیلمهای اکشــن صنعت
فیلم و سینمای هالیوود اســت و در ردیف پرفروشترین فیلمهای پلیسی
اکشن تاریخ ســینما جای دارد که تا به حال در جهان بالغ بر یک میلیارد
دالر فروش کرده است.
بازی در این مجموعه فیلمها باعث شــد مل گیبسون همچنان در اوج
بماند .او در ســال  1990ثابت کرد قادر به ایفای نقشهای پیچیدهتر است
و در «هملت» فرانکو زفیرلی شــخصیت و پرفورمنســی قوی ارائه کرد.
البته بســیاری از منتقدان معتقد بودند که این انتخاب اشتباهی بوده است
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و گیبســون توانایی بــازی در این نقش را نــدارد و او فقط برای بازی در
فیلمهای اکشن و کمدی ســاخته شده است .این نظرات حرفهای و بعض ًا
غیرحرفهای تا آن اندازه ادامه پیدا کرد که کمپانیهای فیلم آمریکا حاضر
به پخش این فیلم نشــدند زیرا بر این عقیــده بودند که این فیلم با بازی
گیبسون فروشی نخواهد داشت و به همین دلیل او با تأسیس کمپانی فیلم
خود به نام «آیکون پروداکشــن» این فیلم را با مســئولیت خودش پخش
کرد .این فیلم به فروش خوبی دســت یافت و گیبسون با بازی که در این
نمایش در نقش هملت ارائه کرده بود ســتایش اکثــر منتقدان و مردم را
برانگیخت و به همه ســینماگران هالیوودی ثابت کرد که او توانایی بازی
کــردن در هر نقش و کاراکتری را دارد و بــه خاطر بازی زیبایش در این
فیلم برنده جایزه ویلیام شکسپیر از کتابخانه فولجر در واشنگتن شد .نقش
هملت که یکی از برجستهترین و معروفترین نقشهایی است که گیبسون
بــازی کرده اوج معروفیت و محبوبیت او در دهه  1990بوده اســت .این
فیلم ســرآغاز موفقیت او در سینمای هالیوود و ســرازیر شدن نقشهای
بزرگ تاریخ سینما به این بازیگر توانا شد .او با ظاهر غلطاندازی که داشت
بازیگری آشوبگر بود که بازیهای او با حسی گستاخانه از طنز همراه بود.
در ایــن دوران برخــی از بازیگران طراز اول ســینمای هالیوود آرزوی
جایگاه او را داشــتند اما آنها چون گیبســون رشــد و نمو نکرده بودند او
محصول شرایطی ویژه بود .او از آمریکا مهاجرت کرده بود به استرالیا ،او در
خانوادهای گسترده و در دورهای سخت رشد کرده بود .او در نگاهش حالتی
وحشی را به همراه دارد که شاید حاصل زندگی در دوران کودکی در زادگاه
(پیکسکیل نیویورک) باشد .با اینکه او در دورانی سخت و شرایطی متفاوت
بزرگ شــده اســت اما به نظر میرســد که در دامانی پرمهر بزرگ شده
باشــد .شاید هم این فقط از دیدگاه ما باشد پاسخ هر چه باشد خوشتر آن
است که بیاندیشــیم پارهای نقشها بهتر از یک کولهبار «اسلحه مرگبار»
و «هملت» میتوانند به روح شــرارت دست یابند .گیبسون میتوانست به
ثروت یا ســرخوردگی برسد .اما نقشآفرینیهای او نه تنها او را سرخورده
نکرد بلکه او را به شهرت و ثروت رساند.
گیبســون در این دوران فیلمهای موفق دیگری چون «طلوع خورشید
تکیال»« ،پرندهای روی ســیم» جان بدهــام  1990و «ایر آمریکا» راجر
اسپاتیسوود  1990را در نقشهای متفاوتی هم بازی کرد.
گیبســون در سال  1992عالوه بر بازی در اســلحه مرگبار  2در فیلم
«همیشــه جوان» در نقش کاپیتان دنیل مک کورمیک بازی کرد .در سال
 1993او فیلم «مرد بدون چهره» را به عنوان نخستین فیلمش کارگردانی
کرد و خود در آن بازی کرد یک فیلم برای جاری شــدن اشک تماشاگران
با موضوع ارتباطات بچهها و والدینشــان .در سال بعد یعنی سال  1994در
فیلم وسترن «ماوریک» ریچارد دانر  1994بازی کرد اما از آنجا که تجربه
نخســتین کارگردانی برای او دلچســب از کار در آمده بود ،بار دیگر اقدام
به کارگردانی کرد و این بار نوبت شــاهکاری تکرار نشدنی با نام «شجاع
قلــب» بود که عالوه بر کارگردانی بینقــص در این فیلم در نقش اصلی
فیلم به نام «ویلیام واالس» بازی هنرمندانهای از خود به نمایش گذاشت
که ســرانجام گیبسون را صاحب سه اسکار کرد یعنی کارگردانی ،بازیگری
و بهترین فیلم .او در سال  1995در انیمیشن «پوکوهانتس» در نقش جان
اسمیت با صدایش هنرنمایی و صحبت کرد.
گیبسون در «شجاع قلب» داستان واقعی ،افسانهای ،اسطورهای قهرمان
اسکاتلندی ،ویلیام واالس را به تصویر کشید .سال  1280سلطنت بریتانیا،
ایرلند و اســکاتلند در دســت ادوارد اول است در اسکاتلند نجبا و اشراف و
مالکان ترجیح میدهند که اســکاتلند تحتالحمایه بریتانیا و دربار بریتانیا
بماند اما مردم و کشاورزان و مردم عادی کم کم به فکر نوعی خودمختاری
استقالل و حتی رهایی از زیر سلطه بریتانیا هستند .خانواده مالکوم واالس
خانوادهای متوســط اســت .مالکوم خود از فعاالن جبهــه خودمختاری و
اســتقاللطلبی اســت از دو فرزند پســر او جان و ویلیام ،ویلیام پرشور و
احساســاتی است آنها از کودکی شــاهد تمایل پدر به خودمختاری هستند
و چون نیروهای اســکاتلندی برای پدر مسایلی را پیش میآورند ویلیام به
ناچار از خانه میرود .سالها بعد ویلیام جوان بسیار شجاع ،ورزیده ،جنگجو
و کشــاورزی جوان است و در حال جمع کردن جوانان و اهالی برای ایجاد
یــک نیروی مقاومت او دل در گرو عشــق مارون همســرش میبندد اما
ازدواج آنها دیری نمیپاید .نیروهای بریتانیایی که برای شکستن مقاومت
اســکاتلندیها آمدهاند همســر او را دســتگیر میکنند و میکشند .ویلیام
زخمی و خسته میگریزد اما در بازگشت مصممتر اقدام میکند در دیدار با
نجبا آنهــا را راضی میکند که دخالتی نکنند و خود همه نیروهای محلی،
کشاورزان ،فقرا و حتی اراذل و اوباش بیکاره را جمع میکند و نیرویی گرد
میآورد .در جنگ او و نیروهایش هوشــیارانه جنگ را میبرند و نیروهای

بریتانیایی را شکست میدهند .ویلیام با اسرا و افسران بریتانیایی با احترام
رفتار میکند و ادوارد اول در صحبت با نجبای اســکاتلند و رابرت بروس
فرمانده آنها به این نتیجه میرسد که تنها راه خاموش کردن جنبش ویلیام
واالس دادن لقب و احترام به او اســت .ویلیام واالس از ســوی دربار به
لقب ســر ملقب میشــود .دختر ادوارد ،پرنس ایزابل و همسرش به ادوارد
کــه در حیلهگری همتــا ندارد اصرار دارند که ویلیــام و ندای جنبش باید
خاموش شــود و همانها هستند که باعث بر هم خوردن آرامش میشوند.
در جنگ دوم اســکاتلندیها نمیتوانند مقابل انگلیســیها مقاومت کنند
ویلیام از آســیب رســیدن به بروس فرمانده انگلیسی جلوگیری میکند و
او را نجــات میدهد ویلیام زخم خورده و تنها و خســته میگریزد .ماهها
بعد نجبای اســکاتلندی و ادوارد اول به رغــم مخالفت بروس دامی برای
ویلیام میگسترند و او را دســتگیر ،شکنجه و به فجیعترین شکل ممکن
مثله میکنند.
گیبسون در شــجاع قلب کوششی بســیار جاهطلبانه و مرعوب کننده،
خوشایند و بسیار کالسیک و سینمایی دارد .او به عنوان یک بازیگر محبوب
و خوش قریحه هالیوود کوشــیده در عین رعایت تمام اصول کارگردانی و
نشــان دادن همه خصوصیات این نوع سینما با مقدمهچینی طوالنی برای
معرفی شــخصیت قهرمانش توضیح و ترسیم فضای جغرافیایی و موقعیت
محلــی وقوع رخداد تاریخی ،تأکید بر رعایــت دقیق جزییات صحنههای
جنگ ،پایان تلخ و فاجعهبار و وفاداری به واقعیت تاریخ ،شــخصیتی بسیار
واقعی ،غیرافســانهای یا با حذف وجوه افســانهای از قهرمانش بسازد و در
عین حال به فیلمی شــخصیتپرداز و بسیار سبکدار برسد که در هر سه
مورد موفق عمل کرده است و شجاع قلب شاهکاری معتبر در پرونده کاری
او به حساب میآید.
گیبســون در ســال  1996فیلم «خونبها» را به کارگردانی ران هاوارد
بــازی کرد که برای بازی در این فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر از گلدن
گالب شــد به دنبال آن در ســال  1997به همراه جولیــا رابرتز در فیلم
«فرضیه توطئه» جری فلچر بازی کرد و بعد از بازی در «اســلحه مرگبار
 »4در سال  1998در فیلم «بازپرداخت»  1999در نقش پورتر ظاهر شد.
«هتل میلیون دالری»  2000در نقش کارآگاه اسکینر« ،میهن پرست»
 2000در نقش بنجامیــن مارتین« ،آنچه زنان میخواهند» در نقش نیک
مارشــال« ،ما سرباز بودیم»  2002در نقش سرهنگ هل مور« ،نشانهها»
 2002در نقش گراهام هــس« ،کارآگاه آوازهخوان»  2003در نقش دکتر
گیبون ،این نقشها و آثار فیلمهایی بودند که گیبســون در شخصیتهای
متفاوتی ظاهر شــد و غالب ًا فیلمهای تجاری پرفروشــی بودند .اما در سال
 2003فیلمنامه هنری «مصائب مسیح» را نوشت و کارگردانی کرد که در
میان محافل سینمایی و مذهبی بازخوردها و واکنشهای متعدد و متفاوتی
را به همراه داشــت البته فیلمنامه «مصائب مســیح» را بندیک فیتز جرالد
طراحی و نوشــته بود اما گیبســون به دلیل خاص بــودن موضوع نظارت
مســتقیمی بر روی طراحی و نســخه نهایی آن داشــت و محتوای پیامی
آن را بر اســاس اعتقادات ویژه و محکم خــود و کاتولیکهای مذهب و
دین مســیحیت بنا گذاشــته بود .تردیدی نیست که این فیلم غوغابرانگیز
گیبســون فیلمی تکان دهنده و مهم اســت .مهم از این بابت که موضوع
بزرگی را مطرح ســاخته یعنی دوازده ساعت پایانی زندگی عیسی بن مریم
اما فیلم در طرح همین محدوده زمانی از مهمترین خصوصیات و مشکالت
فیلمســاز در نوع بیان و روایت سینمایی آن بوده است آخرین ساعتهای
زندگی مســیح پیش از به صلیب کشیده شدن مسیح که پس از شام آخر،
برای دعا به باغ جتســیمانی رفته در برابر وسوسههای شیطان ایستادگی
میکند پس از خیانت یهودای اسخریوطی ،مسیح را دستگیر میکنند و به
اورشلیم میبرند در آنجا رهبران فریسیها اتهام کفر به او میزنند و دادگاه
او را محکوم به مرگ میکند .مســیح را به نــزد پیالتس حکمران رومی
فلســطین میآورند و او که دریافته با مسألهای سیاسی روبهروست تصمیم
را به پادشــاه واگذار میکند .هرود مسیح را به او برمیگرداند و پیالتس به
حاضــران این اختیار را میدهد تا از بین مســیح و باراباس تبهکار یکی را
برای بخشوده شدن انتخاب کنند تا دیگری اعدام شود.
مردم آزادی باراباس و اعدام عیسی مسیح را میطلبند مسیح به سربازان
رومی ســپرده میشــود که او را به باد تازیانه میگیرند سپس پیالتس از
مردم میپرسد که آیا همین مجازات برای او کافی نیست؟ ولی مردم مرگ
مســیح را میخواهند پیالتس با شستن دســتش خود را از این ماجرا مبرا
میســازد و به افرادش فرمان میدهد خواسته مردم را اجابت کنند صلیب
را بر دوش مسیح میگذارند و به او امر میکنند تا صلیب را از خیابانهای
اورشــلیم تا تپههای جلجتا حمل کند در آنجا او را به صلیب میکشــند و
همانجا مسیح آخرین وسوســهاش را از سر میگذراند یعنی این ترس که

7

مبادا خدا او را به حال خودش وانهاده باشــد او ســرانجام بر ترسش غلبه
میکنــد نگاهی به مریم میاندازد و جملههایی بــه زبان میآورد که تنها
مریم میتواند آن را به درســتی بفهمد «کار به انجام رسید» و سپس جان
میســپارد «روحم را به دستان تو میســپارم» در لحظه مرگ او ،طبیعت
نیز منقلب میشود.
این لحظههای حســاس زندگی مسیح زودگذر است و دستمایه خاصی
جهــت ایجاد تأثیــر در اصل ماجرا به دســت نمیدهد .آنچه گیبســون
برای پر کردن زمان محدود داســتان و اصل واقعــه میکند روی آوردن
به صحنههای هر چه بیشــتر شــکنجه مرگبار و خونین است با آنکه این
صحنههای دهشــتناک به پای «نگاه غریب و بدیع فیلمســاز در ترسیم
مصائب مسیح» گذاشته شــد ،صحنههایی که هم واقع ًا تأثیرگذار پرداخت
شدهاند .اما پیش از تأثیر معنوی آن اینکه ببینیم مسیح با تحمل چه زجر و
شکنجهای خواسته است گناهان همه را در پیشگاه خداوند ببخشاید اثری
فیزیکی و جســمی بر بیننده میگذارد .دیدن آن همه خون و پاشیدن آن
به ســر و صورت شــکنجهگران تنها مفهومی میتواند از خود باقی گذارد
نوعی ارضای حس خشــونتطلبی است .مشــخصترین هنر گیبسون در
مصائب مسیح تجسم فضا و میزانسها و پرداخت تصویری کامل موضوع
و مضمون است.
سریال «وحشیهای کامل» مجموعهای بود که گیبسون در سالهای
 2004تا  2006همگام با دیگر آثار و فیلمهای ســینماییاش در آن بازی
کرد .فیلم «آلپوکالیپتو» چهارمین ســاخته مل گیبســون پس از سه فیلم
محکــم و حرفهای و جنجالی «مرد بدون چهره» « ،1993شــجاع قلب»
« ،1995مصائب مســیح»  2003اثری تکان دهنده و شــگفت است که
بازتابهای گوناگون برانگیخته ،داستانی خشونتآمیز بر بستر زندگی قوم
باســتانی مایا در آخرین روزهای ســقوطش تا ورود نیروهای اسپانیایی به
ســرزمین آنها جمله ویل دورانت را هم خود گیبســون در ابتدای فیلمش
گذاشــته اســت آپوکالیپتو ،هم اعتراض بازماندگان قوم مایا را برانگیخت
که از آنها تصویر خشــن نشان داده و هم باستانشناسان و قومشناسان بر
گیبســون خرده گرفتهاند و همان اعتراضهای آشــنا را کردهاند که فالن
جزییات با مدارک تاریخی نمیخوانــد عدهای نیز طبق معمول او را بابت
خشونت فیلمش سرزنش کردهاند و در خیلی از کشورها درجهبندی داللت
بر محدودیت ســنی تماشــاگران دارد هالیوود به دلیل پیشــینه گیبسون
(مصائب مســیح) و گرایشهای سیاســی او و همچنین جنجالهای ضد
یهــودی این کاتولیک متعصب دو آتشــه به او روی خوش نشــان نداد و
آپوکالیپتو فقط در سه رشته فنی کاندیدای دریافت اسکار شد و فقط در یک
بخش یعنی چهرهآرایی و گریم اسکار گرفت اما فیلم فروش خوبی داشت.
این کارگردان طی سالهای  2006تا  2016دیگر فیلمی را کارگردانی
نکرد و فقط بــه بازیگری پرداخت .فیلم «لبــه تاریکی»  2010در نقش
کارآگاه توماس کریون« ،سگ آبی»  2011در نقش والتر بلک« ،بیگانه را
بگیر»  2013در نقش راننده« ،ماچته می کشد» در نقش لوتر واز« ،یکبار
مصرفها  2014 »3در نقش کنرد اســتون بنکز« ،پدر هم خون» 2016
در نقش جان لینک این فیلمها همگی با حضور گیبســون به لحاظ مالی و
تجاری فروش خوبی داشتند.
فیلم «ستیغ هکســا» بعد از دوری ده ساله از کارگردانی پنجمین فیلم
گیبسون در مقام کارگردانی است .گیبسون از زمان اکران «آپوکالیپتو» به
بعد با مشــکالتی متعدد در زندگی شخصی و در ادامه فعالیتهای هنری
ســینماییاش روبهرو شــد و با توجه به اینکه در زمان اکران فیلم مصائب
مسیح مورد هجمه منتقدین قرار گرفته بود و در حین رانندگی در شرایطی
غیرطبیعی (مســتی) توسط پلیس دستگیر شــد و طولی نکشید که انتشار
ویدئویی از دستگیری او جنجالآفرین شد .گیبسون به توهین به یهودیان
و نژادپرستی متهم شد و حواشی به وجود آمده بعد از اکران مصائب مسیح
و آپوکالیپتو هم مزید بر علت شــد و بعد هم که زندگی خانوادگیاش زیر
ذرهبین مخالفان آثارش قرار گرفت و همسر دوستش او را متهم به اعمال
خشــونت کرد ،حدود یک دهه طول کشــید تا دوباره بتواند قدعلم کند .او
در ســال  2016با فیلم «ستیغ هکسا» روزهای حرفهای موفقیتآمیزی را
تجربه کرد .این فیلم در ژانر فیلمهای جنگی بعد از فیلم «نجات ســربازان
رایان» اســپیلبرگ پرفروشترین فیلم جنگی تاریخ سینما است .این فیلم
بر اســاس زندگی واقعی «دزموند تی داس» ســاخته شــده است و اثری
مل گیبسون متولد سوم ژانویه  1956در
پیکسکیل نیویورک ششمین فرزند از یازده فرزند و
دارای پدری ایرلندی و کاتولیک بود که متصدی ترمز
قطار بود و مادری استرالیایی که سابقه خوانندگی
اپرا را داشت 13 .ساله بود که همراه با خانواده
به استرالیا رفت دلیل این تغییر اقامت وضعیت
نابهسامان اقتصادی و خواسته پدر مبنی بر دور نگه
داشتن فرزندانش از احضاریه ارتش بود.

ضد جنگ اســت« .دزموند تــی داس» که بود؟ در اواخــر جنگ جهانی
دوم به ســال  1945وقتی جنگ در اقیانــوس آرام وارد روزهای پایانی و
بســیار مرگباری شده بود نیروهای آمریکایی در اوکیناوای ژاپن با برخی از
خشــنترین صحنههای جنگ جهانی دوم روبهرو شدند .در آن دوران یک
سرباز بیشــتر از بقیه سربازها به چشم میآمد او دزموند تی داس بود یک
مخالف وجدانی (کســی که از نظر اعتقادی با جنگ مخالف است و طبق
قوانین آمریکا از رفتن به جبهه معاف اســت) او با اینکه ســوگند یاد کرده
بود هیچ وقت کســی را نکشد با شــجاعت در جایگاه پزشک پیاده نظام
خدمت کرد و موفق شــد بدون آنکه گلولهای شــلیک کند یک تنه دهها
ســرباز هموطنش را از زیر آتش دشمن بیرون بکشد و جان آنها را نجات
بدهد .گیبســون در پنجمین کارگردانیاش موفق شد فیلمی به تمام معنی
ضد جنگ بســازد هر چند که بسیاری از منتقدان و مخالفان آثارش چنین
نظری ندارند به همین لحاظ تالش او در مورد به تصویر کشــیدن فیلمی
ضد جنگ ستودنی است.
گیبسون با توجه به نوع آثارش در بسیاری از جشنوارههای معتبر جهانی
همچون اسکار ،گلدن گالب ،کن ،ساترن ،برلن ،ونیز ،بفتا و بارها به عنوان
نامزد چندین بخش از بخشهای تخصصی سینما مطرح شده و بارها این
جوایز را از آن خود کرده اســت .گیبســون به لحاظ مذهبی یک کاتولیک
باورمند و معتقد اســت .وقتی که از او دربــاره آموزهها و اصول کاتولیک
پرسیده شد او اینگونه جواب داد« :هیچ رستگاری و نجاتی برای آنهایی که
بیرون کلیســا هستند وجود ندارد» او به عنوان یک جمهوریخواه شناخته
شــده است و از مخالفان سرســخت جنگ عراق بود و از جرج بوش پسر
به دلیل حمله به عراق به شــدت انتقاد کــرد .این کارگردان نامی یکی از
ســینماگران و بازیگران و تهیهکنندگان شــناخته شده است که از وی به
عنــوان فعالترین و نیکوکارترین افراد ســینمایی یاد میشــود او در طی
زندگی هنری ســینماییاش اقدامات بشردوستانه بیشمار انجام داده است.
اعم از کمک به خیریهها و کودکان بیسرپرســت تا انجمنهای خاص و
 ...گیبســون هم در زندگی خصوصی و اجتماعیاش ستاره و قهرمان است
و هم در زندگی هنری و ســینماییاش نظیر او در میان ستارگان سینما و
فیلمسازان و تهیهکنندگان به ندرت یافت میشود.
s.banakar1818@gmail.com

