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»عرض في املدرسة الصيفية هذه السنة في جرش فيلم »متاهة بان«، وهو فيلم للمخرج املكسيكي غيلمرو ديل تورو، )2006(.  يتناول الفيلم بدايات 
حكم فرانكو في إسبانيا بعد خمس سنني من احلرب األهلية اإلسبانية، وهو يدور بشكل أساسي حول الطفلة أوفيليا التي تعيش مع زوج أمها احلامل 
فيدال وهو عسكري يطارد املقاومني الذين يناضلون ضد حكم فرانكو.  يتنقل الفيلم بني العاملني الواقعي وعالم أوفيليا الفانتازي املبني على قصص 

خرافية تتحول بشكل تدريجي لتكشف عن جانبها املرعب، وعن العنف الذي يتم اختباره في الواقع«.

“متاهة بان”: 
السلطة، التعذيب، 
اجلسد، املقاومة

داليا طه

كانت تسمى غرفة التعذيب في الفيليبني وجنوب فيتنام بغرفة اإلنتاج، 
الغرفة الزرقاء، وغرفة السينما، وفي الواقع فإن السينما والتعذيب ال 
الفيلم،  عرض  السينما  )في  عرضًا  يشكالن  بكونهما  فقط  يرتبطان 
وفي التعذيب العرض املسرحي لألسلحة، واألدوات، واإلمياءات( 
فمن  اخلارجي،  الواقع  يحطمان  والتعذيب  السينما  من  كاًل  إن  بل 
“يستنفذان  الواقع،  محتويات  يطمسان  املطلق  حضورهما  خالل 
مطلقة”  وجودية  حقيقة  كأنهما  يبدوا  حتى  شيء  كل  ويزيحان 
)Scarry،1985(، دافعني بالعالم اخلارجي للجسد حتت التعذيب 

وجسد املشاهد إلى التقلص.

اجلسد داخل األلم، تناقش ألني سكاري بنية األلم امللحق  في كتابها 
ف ثالث عمليات أساسية  على اجلسد من خالل التعذيب، وهي تعرِّ
للقوة/ عرض  إلى  والتعذيب  األلم  جتربة  ترجمة  خاللها  من  يتم 

السلطة.  وكيف أن تشظي الواقع وعملية إدراكه نتيجة التعرض أللم 
مهول، يعرض من خالل تقليص اجلسد حتت التعذيب إلى مكونات 
كعرض  وقراءته  كألم  األلم  إنكار  يتم  النهاية  في  وكيف  عضوية، 

سلطة/قوة.

للواقع،  املطلق  املعّرف  هو  األلم  ألن  ممكن  هذا  بأن  سكاري  جتادل 
فال ميلك اجلسد املتألم أي واقع آخر خارج حدود أمله، ولكن السؤال 
الذي يطرح هو كيف ميكن للسينما أن تعبر عّما هو داخلي، المرئي، 
غير معرف، ومحطم للغة نفسها )األلم(، وكيف ميكن اإلفصاح عن 
جتربة خاصة تفوق طاقة اللغة في التعبير )جتربة األلم( من خالل لغة 

وأدوات مختلفة.

سأستخدم في هذا القراءة لفيلم “متاهة بان« اإلطار النظري لتحليالت 
ألني سكاري في كتابها اجلسد داخل األلم لتحليل عالقات القوة التي 

تتطور داخل مشاهد التعذيب وتعبيراتها السينمائية.

تصف ألني سكاري عملية إحلاق األلم كعملية تستتبع حتطيم/تشظي 
اإلدراك، ومحو العالم اخلارجي، إذ يكف العالم النفسي والفكري 
يتم  الذي  األلم  ألن  الوجود،  عن  التعذيب  حتت  للجسد  واملادي 
خارج  شيء  أي  حضور  يلغي  بحيث  مهول،  بشكل  حاضر  اختباره 
أوفيليا في عالم خيالي،  تعيش  فيلم ديل تورو،  جسد حامله.  في 
وانحالله.   الواقعي  العالم  لتفتت  املعادل  هو  ألوفيليا  اخليالي  العالم 
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التعبير  هو  واملتخيل  الواقعي  العاملني  بني  الفيلم  في  والتداخل 
السينمائي عن التجربة الداخلية لأللم كتجربة تقوم في أساسها على 

امنحاء العالم الواقعي ومكوناته وتشظيهما.

ولهذا، نالحظ في الفيلم أن مشاهد انخراط أوفيليا في عاملها اخليالي 
املثال  سبيل  على  حادة،  ألم  جتربة  اختبار  بعد  مباشر  بشكل  تأتي 
ُيتأتئ، ومشهد  الذي  الشخص  وتعذيب  األرانب،  تعذيب صيادي 
طاقة  فوق  تكون  األلم  جتربة  حيث  املشاهد  هذه  في  القدم.   بتر 
االحتمال، يأتي عالم أوفيليا اخليالي ليشير بشكل مكثف إلى عملية 
التعذيب،  حتت  باجلسد  اخلاصة  ومكوناته  الواقع  وامنحاء  ذوبان 
يصبح املتخيل والالواقعي سينمائيًا هو التعبير غير املباشر عن فقدان 
العالم الواقعي حلقيقته املوضوعية نتيجة الهيمنة الصارخة لأللم التي 
فالعالم  املمكن،  الوحيد  الوجودي  الواقع  اللحظة  تلك  في  تصبح 
املتخيل يصبح سينمائيًا احلضور الفعلي لفعل تغييب العالم وإقصائه 

وتقليصه.

إن تشظي العالم الواقعي للجسد حتت التعذيب، يتبعه عملية تشييء 
مبدلوالت  ووسمه  عضوي  كألم  طبيعته  بإنكار  يسمح  ما  لأللم، 
سلطوية تشير إلى تصاعد الهيمنة على اجلسد وعامله، فعناصر الواقع 
في التعذيب يتم بشكل مستمر تفكيكها وإعادة صنع معناها من خالل 
الواقع  مكونات  جميع  ليوسم  التعذيب  ميتد  كأسلحة،  استخدامها 
والوعي ببعد »سالحي/تعذيبي«، ويختزل املمكنات املختلفة ملعانيها 
إلى أخرى حتددها السلطة املعذبة.  »فالغرفة، كبناء ومحتويات يتم 
بحيث  معناها  صناعة  إعادة  تتم  تعذيب(،  )أداة  سالح  إلى  حتويلها 
مسرحًا  وتصبح  التعذيب،  حتت  اجلسد  تدمير  في  مساهمة  تصبح 
فالغرفة ال  األغراض،  أن كل شيء هو سالح؛ جميع  للتأكيد على 
كسرير،  أو  ككرسي  كثالجة،  كباب،  كجدار،  مبحتوياتها  تدرك 
عليه،  املتعارف  مبعناها  الوجود  عن  تتوقف  املكونات  هذه  جميع 

ويأخذ معناها طابعًا سالحيًا يساهم في إيذاء اجلسد.

املتصاعد  التوسع  يوازيه  املعذب  املستمر في عالم  التضاؤل  هذا  “إن 
التعذيب/السلطة، وفي هذه اللحظة فليس األلم  القائم بفعل  لعالم 
بل السلطة املهيمنة ما هو حقيقي بشكل غير مشكك فيه، ليس األلم 
بل السلطة املهيمنة ما هو كلي احلضور، ليس األلم بل السلطة ما هو 
قادر على طمس كل شيء، ليس األلم بل السلطة املهيمنة ما هو قادر 

.)Scarry، 1985( ”على تذويب العالم

تسمح  والتي  التعذيب،  أثناء  حتصل  التي  العالم  تفكيك  عملية  إن 
الفيلم،  في  واضحة  املهيمنة،  للسلطة  وعناصره  مكوناته  بإخضاع 
معنى  وتغيير  وسمها  خالل  من  يتكثف  للسلطة  املهيمن  فاحلضور 
األشياء التي استخدمت بشكل مسبق كأدوات للشفاء، فالدواء الذي 
استخدم للمعاجلة هو ما يكشف عن دور الطبيب في املقاومة ويؤدي 
إلى مقتله، املفتاح الذي استخدم للدخول إلى املخزن هو ما يكشف 
في  ساهمت  التي  النبتة  املقاومني،  تساعد  التي  ميرسيدس  شخصية 
استخدمت  التي  الطبشورة  موتها،  في  ذلك  بعد  تساهم  األم  عالج 
للهرب يتم اكتشافها من قبل فيدال، وفي النهاية األخ الصغير البريء 

الذي ساهم في موت أوفيليا.

تخترق  التي  السلطة  كلية  عن  تعبيرًا  يصبح  وحتطيمه  الواقع  إلغاء 
األشياء  على  نقوشها/معانيها  وتفرض  جميعها،  احلياة  جوانب 
وهيمنتها  السلطة  عن  تعبيرًا  يصبح  غرض  كل  )األغراض(.  
املتصاعدة وتوسعها، وتعبيرًا عن عدم مقدرة اجلسد على أن ميارس 
سلطته على جسده ومحيطه، األغراض تصبح جزءًا من بنية أسلحة 
التعذيب، وتشير إلى االنسحاب التدريجي للعالم ومحتوياته ومعانيه 

إلى حقل السلطة-التعذيب.

لهذا، فإن املقاومة، وبالتالي التحرر في الفيلم، ال يتمثالن فقط في 
ألنه  الفيلم،  قوة  تكمن  نظري،  وجهة  من  وهنا،  الفيزيائي،  الفعل 
يبني أن العنف الفيزيائي عليه أن يترافق مع عنف رمزي يخّرب ويدّمر 
حقول القوة على املستويني الفكري واجلسدي؛ مبعنى إعادة السلطة 
للجسد املقهور الذي مت استالب عامله الرمزي وحقه في تعيني املعاني 

والعالمات التي يقرأ بها عامله.

املقاومة هي أيضًا فعل إلعادة صنع ما مت تفكيكه وتدميره واستالبه من 
قبل السلطة، هي إعادة بناء البنى الرمزية التي سنت من قبل القوة.  
تستخدمها  التي  السكني  استخدمت  املثال-  سبيل  -على  ميرسيدس 
في إعداد الطعام لفيدل لتحرير نفسها، وإحلاق جروح عميقة ومرئية 
بناء  إعادة  على  حتتوي  ألنها  مكثفة  هنا  هي  املقاومة  فيدل.   على 
حتطيم  والظلم.   للسلطة  مضادًا  فضاء  تخلق  معاٍن  ونقش  للواقع، 
لألشياء  معاٍن جديدة  بقدرته على إحالل  اجلسد  احتفال  السلطة هو 

املستلبة وتوسيع حدود عالم اجلسد املعذب.

إن إعادة بناء العالم وتدمير تعيينات السلطة يتسع ليشمل مظاهر أخرى 
تعيينات  إلى  السلطة  حولتهما  شخصيتان  واملتأتئ  األم  الفيلم،  في 
لتجلي  فهم كأجساد خاضعة مت حتويلها كمكان  لكليتها وسيطرتها.  
)هم  محدد  وغير  غامضًا  موقعهم  ولكون  وكليتها.   السلطة  تعيينات 
هيمنتها  عن  خارجني  ليسوا  ولكنهم  السلطة،  بنى  من  بجزء  ليسوا 
بفضاء  عندها  تستبدل  السلطة  لعالقات  التشكيلية  البنية  ونقوشها(.  
آخر، فضاء إقصائهم/املوت.  فاملوت هو الفضاء الذي تستطيع املقاومة 
فيه إعادة تنظيم الواقع وتعريف تدميرها لفضاء السلطة.  والسيادة هنا 
وكما  املوت.   على  السيادة  ممارسة  عبر  أخرى  بشروط  إنتاجها  يعاد 
رأينا، فإن املتأتئ قد قتل من قبل الطبيب الذي هو جزء من املقاومة، 
األم )احلامل بعسر هي كناية عن الواقع الوحشي والدموي اخلارجي، 

وأيضًا تتمثل بالقتال القاسي ضد الظلم( ماتت خالل الوالدة.

جتادل سكاري بأن االعتراف يصور على نحو مخادع بأنه الدافع وراء 
“على نحو معاكس، فإن االستجواب معد ومتضمن  االستجواب، 
التعذيب، وهو هناك بسبب عالقاته وتفاعالته اجلوهرية مع  بنية  في 

.)Scarry، 1985( ”األلم اجلسدي

األلم، وميثل حيزًا  لالبتالء وإحلاق  الرمزي  املكان  ميثل  االستجواب 
مهمًا في “ترجمة األلم إلى قوة، التي هي في النهاية حتول اجلسد إلى 
صوت” Scarry، 1985((.  ومن املهم مالحظة أن التعذيب يتكون 
ميوضعان  واجلواب  “السؤال  وهنا  واجلسدية،  اللفظية  األفعال  عبر 
حقيقة كون السجني في الغالب ليس لديه صوت - واعترافه هو نقطة 
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الصمت- ملقاربة  اللغة، متوضع مسموع  في حتطيم  الطريق  منتصف 
النظام ضاعف من صوته، مبا أن  اللحظة، فإن  التعذيب، وفي هذه 

.)Scarry، 1985( ”السجني اآلن يتحدث كلماتهم

النظام والسلطة حتول اجلسد إلى مرئي، فإن الصوت  مبا أن تعيينات 
اللفظية  األفعال  من  كل  متاثل  مرئي.   غير  كغائب،  يقدم  أن  يجب 
واجلسدية متضمن بشكل كاٍف في لغة التعذيب.  في الفيلم شخصية 
املتأتئ مثيرة لالهتمام، فقد اعتقل وأحضر لالستجواب وُأمر بأن يعد 
التعذيب هنا ألنه  تأتأة، وبسبب إخفاقه، عذب.  وقع  للثالثة دون 
فشل في أداء وفعل ما يتعني عليه القيام به من قبل السلطة.  عدم تأتأته 
هي عالمة خضوعه واستسالمه للسلطة وتعييناتها، هذه االزدواجية 
له  الطبيب، حيث قال  التي أجراها مع  يعبر عنها الحقًا في احملادثة 
“لقد تكلمت لقد تكلمت” التناقض والتعارض لكلمة “أنا تكلمت” 
التي قد تعني كاًل من أنا اعترفت أو أنا حتدثت بدون أن أتأتئ، وهو 

يشير إلى متازج كل من الفعلني.

في النهاية، ما هو مثير أنه على الرغم من أن أوفيليا تعرف أن األشياء 
معرضة  أو  كليًا  منخرطة  نرها  لم  فإننا  جيدة،  ليست  اخلارج  في 
نرها  لم  كلمحة  وحتى  الواقع،  عن  غائبة  أوفيليا  فيدال.   لوحشية 

أبدأ تسترق النظر أو خائفة من مشهد التعذيب.  وفي الوقت نفسه، 
الرعب الذي تختبره في مخيلتها وعاملها الفانتازي هو انعكاس ملتٍو 
على  تشهد  أخرى  نقطة  تشكل  وهذه  واقعها.   يغزو  ملا  )منحرف( 
اآلخر  أحدهما  يعكس  عاملان  بها  يتجاور  التي  والطريقة  الفيلم  قوة 
في حركة إيقاعية.  الفانتازيا في مستواها األول هي طمس الواقع، 
بحيث تصبح تكثيفًا لوجوده وللعنف الذي يتم اختباره، صور مشاهد 
يأكل  الذي  املخلوق  الفانتازية،  رحالتها  في  السقف  على  التعذيب 
األطفال في عالم أوفيليا املتخيل. فالفانتازيا هي الواقع نفسه، وهي 
شاهد على هول األلم الذي ال ميكن التعبير عنه إال من خالل تغييبه 

وتغييب العالم الذي يتآكل ويضمحل بسببه.

وتعددها،  الطبقات  وثبات  املعاني،  ثنائية  من  تستمد  الفيلم  جمالية 
واألعماق التي يتم إنتاجها على طوله، بأن كل مشهد مغروس مبرايا 
ما  بني  احلدود  تداخل  إلى  مشيرة  الواقع،  تناقضات  تعكس  متعددة 
يرى وما ال يرى، بني السحر واحلقيقة، بني القبح واجلمال.  ويعبر 
الفانتازي  أوفيليا  عالم  نهاية  أن  حيث  النهاية،  في  رائع  بشكل  عنه 

وتداعيه -قسوة موتها- هو ذروة عاملها املتخيل.
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