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و   وحوش  من  الرعب،  أدب  ي 
ف  اإلبداعية  الكتابة  ي 

ف  موروثة  دوافٌع  التخريبية  للطبيعة  لطالما كانت 

ٌّ لمواجهة مفاهيم السالم و   ي سعيٍ أزلي
 محورية تكرّر صداها  مصاصي دماء و أشباح ف 

ً
 بذلك سمة

ً
األمان، مكّونة

ي  
ف  "الجليل"  مفهوم  ستأخذ  السمة  هذه  الحالية،  الدراسة  ي ظل 

ف   . ي
الفلسف  تكوينها  و  النقدية  نصوصها  ي 

ف 

بع  
ّ
 إل محتواه النقدي.  و لكن قبل تت

ً
 و مضيفا

ً
الفلسفة الذي يتسم بالسمو و العلو إل منحنياٍت مظلمة محّورا

الزوايا   ي تعتب  األصل و   الغامضة للجليل،تلك 
الب  الرعب، و  النقدية ألدب  النظرية   لتكوّين 

ُ
التطرق حريَّ بنا 

 ذلك برسم مالمح عامه لمفهوم ذلك األدب وأهم  
ً
ي و هويته كأدب و فلسفة، مبتدءا

ي بناء وزنه الثقاف 
األساس ف 

ي تحدد جوهره
ي  العنارص الب   األصل.   التخريب 

ي البداية، وجب  
ُ لهذا  ف  تها كباحٍثه ألشبر ي اخب 

جمات الب  اإلشارة عىل أن "أدب الرعب"، هو إحدى الب 

ي ألدب الرعب تأّصل بما   األدب، لشموليتِه بالفعل عىل نطاق و منتجات أدب الرعب، و لكن المفهوم الغرب 

". ولكن لعدم وجود رمزية صو    "Gothicُيعرف بالـ "  إل "قوطي
ً
جم حرفيا رية و ذهنية و أساٌس و هي ُمفردة  تب 

 منهجية أو تنظيمية ألصناف  Gothicمتأصل لجماليات الـ "
ً
 إل عدم وجود دراسة

ً
ي مخّيلتنا العربية، إضافة

" ف 

  
ً
لدينا ذهنيا لتكّونه  الرعب"  األول و هي "أدب  جمة  الب  استخدام  إل  البداية  ي 

ف  فتّوجهت  الرعب،  منتجات 

 كروايات "ما بمفهوم خاص، قد يستدعي الجميع من المور 
ً
ي قصص الجن، و إبداعيا

ي و الثقاف  وراء    وث الشعب 

  ، ي ي كتابات الفانتازيا و الخيال العلمي العرب 
الطبيعة" لعراب و رائد أدب الرعب و القوطية العربية و األشهر ف 

 أحمد خالد توفيق. 

" بما ح، هنا رسد عام لمختلف تفرعات مفهوم كلمة "قوطي ي الشر
وع ف   ص األدب ويخ لكن قبيل الشر

 بتتبع كلمة،  
ً
ي جذرها  ”Gothic“النظرية النقدية بداية

ي تعود ف 
ق    ”Goth“، الب  لقبائل جرمانية األصل من رسر

 
ً
اطورية الرومانية معلنة ــخ كثوار "بربريون" و "همجيون" بعد حروبــهم مع األمب  ي التاريــ

روا ف  و شمال أوروبا  ُسطِّ

ي الموجز، مدى اندفاعية  و شحن تلك   بذلك نهاية السيطرة الرومانية عىل أوروبا.  
ُيلحظ من هذا الشد التاريخ 

" لتلك القبائل تم من   ي
ي بعد سقوطه. ذلك التصور "الوحشر

األوصاف بأجنداٍت معينة لصالح الجانب الروماب 
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ي الثقافة الرومانية بالطبع، حيث ُرِسم النقيض لتلك 
 ف 
ً
  خالل إبعادهم خارج حدود "الحضارة"، وهي هنا متمثلة

ي لديهم.   ي تركن خارج الحدود الحضارية بالزعم بعدم وجود إرٍث مكتوب أو موروث شعب 
 القبائل الب 

األيدلوجيات   و  "المشّوهه"،  التاريــــخ  رسديات  و  الخداع،  و  الدموية،  عىل  ي 
المبب  المنشأ  هذا  من 

ه من ا الضمنية، و االستهدافات  اتيجيات اإلبعاد و غبر لتمويــهات والغموض،  و اإلسقاطات "الوحشية"، و اسب 

 لجمالياته وإلهامه. 
ً
 الظالم لهذا الصنف من األدب ليجعل منها منبعا

ُ
بشت هاوية

ُ
 ن

"، القوطية، و استخداماتها، و هو عنرص سيتم  Gothicلذلك هذه كانت مجرد البداية لتحورات كلمة " 

 عالقته التكافلية
ً
 بمفهوم "الجليل".   التطرق له، موضحا

ي القرن   فقد تعددت المفاهيم 
ي ف  ي األوروب 

ي تخدم أجندات معينة داخل الوسط الثقاف 
والتصويرات الب 

 من  
ً
يال " تب   ي مرحلِة نشأته هذه( بمسمياٍت مثل "قوطي

 ف 
ً
ي أعطيت ألدب الرعب )خصوصا

الثامن عشر والب 

ي استخدام الكلمة كنمٍط للرجعية المشابه
 ف 
ً
 سلبية

ً
 صورة

ً
ي راسما

"أمية" و "جهل"   لـ  ةقيمته األدبية بشكل ازدراب 

ي 
ف  المفارقة  الرعب،  النقدية ألدب  النظرية  ـــخ  تتّبع تاريـ ي 

ف  لذلك نجد  األصل.  القوطية  القبائل  و "وحشية" 

ي احتضنت النيوكالسيكية، و الحركة الرومانسية من ناحيٍة أخرى. 
العالقة بير  قيم و مبادئ العرص التنويري الب 

ي حير  يمكن النظر إل كل من عرص التنوير و 
ي مواجهتهما ألشباح  ف 

النيوكالسيكية عىل أنهما حليفان معقوالن ف 

أدب الرعب، لكنه من الصعب تّصور لماذا يجب أن تنضم الحركة الرومانسية، بموقفها المتمرد و المناهض  

  .
ً
 للتقليد التنويري، إل قوى مناهضة منتجات أدب الرعب، وإن كان ذلك ألسباب مختلفة ستذكر الحقا

 

 
ً
ي دعت إل : لنبأول

دأ برسم مالمح عداء الخطاب التنويري تجاه القوطية الذي ينبع من فلسفته األساسية الب 

  : ي هذا الشأن ويليام بريستو ما يىلي
ي الحفاظ عىل استقرار اللحظة الراهنة. كتب ف 

ي ف 
 أهمية الخطاب العقالب 

ة يميل فالسفة التنوير من جميع أنحاء األطياف الجغرافية و الزمنية إل  
َ
منح قدٍر كببر من الثقة للملك

ي الحياة العملية.  
الفكرية لإلنسان، و ذلك لتحقيق المعرفة المنهجية بالطبيعة و العمل كدليٍل موثوق ف 

الحامالت عىل   األفكار  أو  النقدية األخرى  الخطابات  تجاه  العداء  أو  بالريبِة  الثقة عموًما  ن هذه  تقب 

رافات والتحبر  و األساطبر و المعجزات(، بقدر ما ُينظر إليهن عىل  السلطة العقلية )مثل التقاليد و الخ

 أنهن يتنافسن مع ُسلطة العقل المحكمة. 

لذلك، فإن أدب الرعب، باإلشارة إل دالالته التخريبية ، يعتب  أبرز تلك " الخطابات النقدية األخرى 

موروثات شعبية و خرافات و أساطبر و ذكر من    أو األفكار الحامالت عىل السلطة العقلية" بحيث أن كل ما 

وبلت بهجوٍم ُيراد منه اإلشارة إل "سوقيتها"  كرموز  
ُ
نحوه هي أساس منبع الكتابات الـقوطية  وإثارتها، و لذلك ق

 من  
ً
 حية

ً
 صورة

ً
الفكري راسمة ي الخطاب 

انحدارات ف  أنها تقود إل  و دالئل عىل "اضطرابات نفسية" بزعم 

 العصور المظلمة. 

امن مع الخطاب التنويري، أثرت النيوكالسيكية عىل ترسيخ قيم انسجام ثابتةبال ي     ب  
لألدب و الفن المرب 

ي الفكر المعماري" الذي يقع تحت تأثبر المثالية. فإن 
ي ف 
و العمارة الهندسية  القائمة عىل "اإلرث األفالطوب 

ي و عرص النهضة بالتصحيح البرصي يعكس
ي والروماب 

مخاوف بشأن تقديم تصورات لهياكل    االهتمام اليوناب 
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الـ   المثالية  فلسفات  عن  العصور    Idealismتنحرف  تلك  مبادئ  هشاشة  بمدى  مفهومها  بذلك   
ً
محققة

الفكر   ي 
ف  المتأصل  كبر   الب  هي  والتماثل"  "للنظام  المحققة  المعمارية  المبادئ  هذه  أن  حيث  اليوتوبية.  

ي   والجماليات المعمارية من أفلوطير  و أوغسطير  و 
ي ]إل[ ديكارت.  كتب فريد بوتينغ أن "المباب 

توماس األكويب 

الوحدة   مبادئ  مع  تتوافق  أن  يجب  المكتوبة  النصوص  و  الطبيعية  المناظر  و  الحدائق  و  الفنية  األعمال  و 

واالتساق والنظام. حيث يتم الثناء عىل األشياء الجمالية لتناغمها وُصمَمت النصوص لتعزيز التقدير و التقييم  

ي و  
فيه، و لغرس حس األخالق و الفهم العقالب  بناًء عىل هذه المصطلحات، ألنهن )منتجات( للتوجيه ال للب 

الفنية   الذائقة  المطلق عىل  التأكيد  الفضيلة و الرذيلة". يتضح من خالل  التميبر  بير   ي 
القراء ف  بالتالي تثقيف 

ثق منتج  أي  عىل  فعلها  ردة  حدة  الموزونة،  و  المنظمة  تها  لألعمال  اعتب  ي 
الب   ، القوانير  لتلك  "مخالف"  ي 

اف 

 خارج حدود "الثقافة" 
ً
عة مما جعل أدب الرعب تماما ّ  لحادثة  تلك القبائل   –النيوكالسيكية حدود مشر

ً
مماثال

 القوطية. لذلك أدانت المدرسة النيوكالسيكية للفكر ما يقف بجانب االختالف باعتباره "ُمدَمًرا".  

 عىل العمارة و الفن  من الجدير بالذكر أن ال
ً
 بليغا

ً
ا ي بل أثرت تأثبر ـقوطية لم تظهر فقط كأسلوب أدب 

فإن  هندستها المعمارية تنبؤ بعوالٍم سحيقة من قالع شاهقة، و قبب   البرصي. عىل غرار منتجاتها األخرى،

ي أعما
ق األرض. كل هذه حادة و بارزة و كاتدرائيات مبالغ فيها و ساللم ملتوية، و منافذ عبوٍر رسية متجذرة ف 

تأسيسه من عمارٍة هندسية   النيوكالسيكية عىل  ماتقوم  تعّطل كل  العتيقة،  و  الجريئة  الهندسية  التشكيالت 

ي الرعب يتحدى المفاهيم  
متناسقة. فاإلفراط السامي لهذه المساحات القوطية و هو ركٌن من أركان الجليل ف 

د النيوكالسيكية يصفون تلك المساحات بالـ "وحشية"  الفلسفية "للتصحيح البرصي" والتناظر. مما جعل نقا

  .
ً
 إليها كنتؤات مشوهة برصيا

ً
ة  مشبر

ر( للقوطية، هوراس 
ّ
ي )و منظ

ي قلعِة أول رواب 
ي ذلك العرص ف 

ي الصورّي ف    يتجسد هذا الروح التخريب 

ي المسم مما كان 
ي حّول اسمها من قلعة "القش المقطع"  إل قلعة "تل الفراولة". هذا التحول ف 

والبول، و الب 

، و اللذة لدى والبول بعدم تناسق القلعة و عمله عىل إبراز ذلك، 
ً
أقرب للنهضة القوطية، إل النقيض تماما

مة بـ  مو انسجامها بالطبيعة. القلعة كانت مص  رسم  مدى ازدراء نقاد أدب الرعب و مؤسسوه بالنيوكالسيكية

 ألوصاف النيوكالسيكية، بالرغم من ذلك، تلك المساحة المظلمة احتوت عىل مؤسسة نشر  
ً
"وحشية" طبقا

ي الطبع و النشر داخل جدرانها "العتيقة". كان والبول يرسم  
صحفية خاصة بوالبول، و أجهزة ترمز للحداثة ف 

نزعت ي 
ف  الرعب  ألدب  محتمٌل  الخىط  مساحة  بإنشاء  النيوكالسيكية،  الممتلكات  تجاه  الثورية  و  التخريبية  ه 

وصفها بالبشاعة من قبل ذلك الجيل، إال أنها تنافس أفضل مراكز الحداثة التنظيمية، فهذا األدب باعتماده  

 من مجرد "جمالياٍت زخرفية مظلمة" بل كما  
ً
فعل والبول  عىل التخريب و العنارص المبالغ فيها، ليس مكونا

 
ً
أيضا  

ً
مقِوضا التنويري  الفكر  تداببر  مناقضة  يفعله من  لما   " الــقوطية كنموذج "واعي وليدتها    بتأسيس طراز 

 النيوكالسيكية.  

ة ما بير    ي الفب 
ي إدانتهم لما كان ُينظر إليه عىل أنه  1810و    1790لذلك ف 

، كان النقاد شبه قاطعير  ف 

هذا التخريب الموروث ألدب الرعب هو الذي دفع منتقدي عرص التنوير   سيل ال ينتهي من الروايات الشعبية. 

إل جانب المدرسة النيوكالسيكية للفكر إلدانته بسبب المخاوف من الراديكالية و الحركات الثورية، و تحدي 
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ا اعتبار الفضيلة و االتساق و  : حيث تم  التعدّي االجتماعي ها من منظور  ي تم تأطبر
الب  الجمالية  لنظام  القيم 

 المحىلي تحت التهديد.  

 المناهضة  
ً
 عزمت عىل إدانة أدب الرعب مكثفة

ً
 عىل تلك المخاوف، بزغت الحركة الرومانسية، و لكنها أيضا

ً
ردا

 لكل ما اعُتب  قوطي .  

 
 
 
طلق عىل أدب الرعب مسم أدب  "رومانشي مظلم" ليخلَق  ثانيا

ٌ
:  نتوجه للخطاب الرومانشي حيث أ

 لل
ً
 هرميا

ً
منتجات الثقافية و األدب بشكل خاص، و يتبيرّ  ذلك من تقدير األدب الرومانشي كأدب "عالي  تسلسال

تبت من ِقبل أعالم الحركة الرومانسية ومؤسسيها كويليام بليك و ويليام  
 
 بأطروحات نقدية ك

ً
امنا الذوق"، مب  

ي 
ي بعض من أعمالهما الشعرية بالذات ف 

 شعر أحد أبرز أعالمها  وردزورث، رغم وجود عنارص من أدب الرعب ف 

بـ "إخراس" أدب   اتيجيات تهميش  الرومانسية عىل اسب  الحركة  سامويل تايلور كولريدج. حيث اعتمد أعالم 

ألدب   الراديكالي  و  بري"  "الب  بالــشبيه   
ً
أيضا أسموه  ما  إلبعاد  ذلك  و  شهرته،  و  ه  نشر وسائل  وقطع  الرعب 

 الرومانسية "العالي الذوق".   

ح   "األ لشر  
ّ
المعنون ي كتابه 

ف  ماكغان  وم  جبر سع  قد  بإيجاز،  ذكره  الرومانسية" ماسبق  يدولوجية 

األ 1985) تلك  بهذه ( لكشف خبايا   
ً
الـقوطية، راسما منظور  بأكملها من خالل  الحركة  و مراجعة  يديولوجية 

ي الفكر من خالل ما ُيد
ي قراءات التاريــــخ و اللحظات المحورية ف 

 آخر ف 
ً
ي وقتها بأنه "مخالف" الطريقة مسارا

رج ف 

ح الهوس الرومانشي عىل تأصيل "التسلسالت الهرمية األدبية"   اتيجيات   –لها. حيث قام بشر  اسب 
ً
و هي حقا

الرومانسية  "تفضيالت  أن  جيمر كيف  مايكل  يكتب  المنوال،  هذا  ماكغان. عىل  نعتها  واعية، كما  تسويقية 

ي واقع هذا الرفض  ألشكال و نماذج معينة من الجماليات يعتمد عىل 
و من    – الرفض المتباه به لآلخر، و ف 

)للحركة(   تبعاٌت  هي  ي 
الب  الهرمية  التسلسالت  األيديولوجيا   – خالل  تشكّل  ي 

الب  الخطوات  تتبع  يمكننا 

 الرومانسية." 

ي اطروحاتها اتضح من خالل استنقاص  
ي وظفتها ف 

ات هذه "األيديولوجية الرومانسية"  الب  لذلك، تأثبر

ي مقدمة وردزورث للطبعة الثانية  النق 
سمي بالــ "رومانسية العالية" و هي القوطية، كما هو الحال ف 

ٌ
يض لما ما أ

يدج الالذعة لـرواية الرعب  Lyrical Ballads  (1800 القصصية الغنائيةمن   The الراهب( أو مراجعة كولبر

Monk   (1797  )   ي ماثيو لويس. الجدير بالذكر، أن الراهب
هي إحدى أوائل روايات الرعب   The Monkللرواب 

 بذلك النبض األول ألدب الرعب المعارص 
ً
ي أوساط أدب الرعب، مؤسسة

 راديكالية حب  ف 
ً
ي احتضنت أفكارا

الب 

ي قصص الرعب إل أن تتحول إل دوريات 
المّصور و الدموي، و لكنها حوربت عىل نطاٍق واسع، مما آل الحال ف 

بأ العامة  الشوارع  ي 
ف  األوراق  تباع  أرخص  و تطبع عىل  العمالت  ي     – رخص 

ف  الرومانسية  بذلك مبادئ   
ً
مثبتا

 تصنيفها كأدب "رخيص". 

 من النظرية و النقد من قبل     لتبدأ  
ً
منتجات الــقوطية من قصص و شعر و مشح باالختفاء تدريجيا

ي يناضل من  'رجاالت القلم و المثقفون'، وإن لم يكن بدون رصاع، حب  عندما عاش أدب الرعب  
تشتته بف 

بــ شلن' )قصص جرائم   الدورية، و 'صدماٌت  ة  القصبر خالل تشبثه بالمشحيات واألوبرا الشعبية، والقصص 
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 تبعات  
ً
ي الشوارع بأرخص عملة بريطانية آنذاك(، وتحولت إل حكايات 'إثارة بال مغزى'، و كأدب حامال

بيعت ف 

لكنه رغم تلك الحمالت و   كما خطت الكتب الرومانسية.  و  "الروايات الفيكتورية"، فال جوهر له وال قيمة

القرن   بداية  ي 
ف  السينما  فجر  بزوغ  منذ  اتو   نوسفبر بفيلم   

ً
مرورا الوقت  ذلك  منذ  الشعبية كّون  و  التحوالت 

الكتابات  و  الشاشات  عىل  استحوذت  ي 
الب  العامة  الثقافة  و  األدب  رموز  أشهر  الحالي  وقتنا  إل  و  ين 

العشر

.  بذلك  المتفرعة   هم الكثبر لوك هولمز و وحش فرانكشتاين و الجوكر و غبر منها كدراكوال و هانيبال ليكب  و شبر

و   األكاديمية كالفلسفة  المجاالت  و  قرون  منذ  للعامة  اإلثارة  و  المتعة  بير    
ً
بتفرعاته جشا الرعب  أدب  خلق 

إل تسع  ي 
الب  اآلن  حب   و  ين  العشر القرن  أواخر  ي 

ف  النقدية  و    الدراسات  تحوالته  قراءة  و  استمراريته  تتبع 

ي أخرى تاريخيه و جغرافية خيالية. 
ي مضمونها األبعاد الثقافية مقلوبة ف 

ي ف 
ي تخف 

اتيجياته الب   اسب 

 من قلعة "تل الفراولة" إل  
ً
ي ذاته ابتداءا

ي ف  ي ال تنفك أن تصاحب هذا األدب التخريب 
من المفارقات الب 

الت هو  "العالية"،  الرومانسية  متماسك،حال  غبر  ا 
ً
الــقوطية كيان ي كون 

ف  المتأصل  بطبيعته    عقيد   
ً
وساخرا

ة تاريخية". فإن أصوله إذا امتدت   ن بفب  المظلمة، كما يقول بوتينج، أنه "ال يقترص عىل مدرسة أدبية وال يقب 

ي الخفاء  
ي  –تشتبك مع الرومانسية ف  دج كشخصية  عدائهم للخطاب التنويري. عىل سبيل المثال، ُينظر إل كولبر

ي 
 ف 
ً
ي نشأة الشعر الـــقوطي من خالل توظيفه لرموز الرعب، مثال

ح العتيققصيدته   بارزة ف 
ّ

 The   صقيع المّل

Rime of the Ancient Mariner    ي
ف  منها  األصل  شر 

ُ
ن ي 

الغنائية الب   The Lyrical Ballads  القصصية 

ي المقدمة. و مثاٌل  1798)
( ، والذي تضمنت بشكل مثبر للسخرية آراء ووردزورث المناهضة ألدب الرعب ف 

قصيدة   هي  القوطية  التقليدية  النماذج  اعتمدت  الذي  يدج  قصائد كولبر من    Christabel   كريستابلآخر 

الذ  –(  1801- 1798) النساء و  الدماء  المبكرة لمصاصي   بإيجاز إحدى الصور 
ً
ي وقته إضافة راسمة

ي كان ف 

 نوعية لرموز الرعب، و أدب مصاصي الدماء بالذات. 

ي نبعت من  
لوجيات الحركة الرومانسية،  و يديأكونت تلك أمثلة رصيحة عىل تلك الطبقية األدبية الب 

القوية  المؤسسية  يدج و ووردزورث، بأنهم تبُعوا "األصوات  الحركة، بالذات كولبر ي أعالم 
 ف 
ً
قائال كتب قيمر 

 ما يبدل
ً
وا فيها وجهات نظرهم المناهضة للقوطية[، حيث غالبا ي نشر

ي تلك  ؤ دورياتهم الخاصة ]الب 
ي تبب 

ون ف 

 استخدامهم لتلك العنارص )دون ذكر جميع  
ً
اضات حول القيم األدبية للمنتجات الثقافية." و ذلك مفشا االفب 

ت مزاعم  عن   
ً
بالكتابة رصاحة "التنازل"  يريدا  لم  بأنهم  وضعها  األمثلة(  ي 

ف  ساهموا  ي 
الب  العالية  الدرجات  لك 

.   –للرومانسية "العالية"  ي
 فكالهما باآلخر مناهض للخطاب التنويري العقالب 

ي تاريخها عن خيالها،  أو "
" كعالمة ألنها  Gothicمن الجدير بالذكر أن نظرية أدب الرعب ال تختلف ف 

ي األدب أو الثقافة( المسم ب
  –   ”anti-Gothic“الكتابات و الخطابات النقدية  تتعايش مع نقيضها )سواء ف 

ا الدالالت السلبية السابقة   ضد أدب الرعب )القوطية(
ً
. حيث رصح بوتينغ  بأن نقد أدب الرعب "لم يفقد أبد

 تماًما"، بل استوعبها )و التهمها(  من أجل التعايش و الوجود ضمن "حدود األدب المناسب".  

 

 
ً
ا ين  أخبر العشر القرن  ي 

ف  و  هنا كلمة،  ي 
أعب  و  "رعب"  التصنيفات     Horrorأضيفت كلمة  لتلك 

سلبية   استخدامات  و  تقلبات  أيضا  ولها  خلقتها    – المتداخلة،  ي 
الب  النمطية  هي  الوصوف،  تلك  أشهر  من 
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، بوصف  
ً
ي ذاتها عىل التسلسل الهرمي الذي ذكر آنفا

ي تصنيفات الثقافة العامة معتمدة ف 
األكاديمية األمريكية ف 

 بـ "أعمال  
ً
ة ازدرائيا ي رقابة المنتجات الثقافية وأخالقياتها، كقانون "هايز" horrorكثبر

 أنظمة قانونية ف 
ً
" ، خالقا

ي مجال حظر و  
   ضبطالذي وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية ف 

ً
األفالم األمريكية آنذاك. بالمفارقة معلنا

ي اإلفصاح عن 
 الضوء بطريقة وأخرى عىل أهميته ف 

ً
ه، مسلطا بوجود الجو القلق حيال الفن الــقوطي وتعاببر

 مخاوف وخبايا المجتمع و الحضارة.   

 

/    ولكن من هذا المصدر المتمسك بغموضه كاألشباح الذي يسع إل استحضارها، يعتب  الصنف   قوطي

ها و وصفها وأبعدها  .  وحشيةأو  كغريبةرعب ريثما استخدم رمزيات و هوَيات و مساحات سواًء مظلمة أو غبر

ي اجتاحت الثقافة العامة كأفالم مصاصي الدماء  
لق من هنا مصدر جدٍل آخر يحاول تصنيف تلك األعمال الب 

ُ
خ

ي اتجاهات معينة )
ي إحداث أنواع من الصدمات    ( من رعب متأصلtrendsأو روايات التحقيق ف 

  ”shocks“ف 

ي المجرد الذي يثبر الهلع بحيل و ألغاز و رموز ضمنية، والكالسيكي     بكونه دموي و تصويري، وفرعه السايكولوج 

ي من أسيادٍ 
 يأخذ منخ تاريخ 

ً
، و    الذي غالبا هو الذي كّون لعقود الصورة   و لورداٍت أرستقراطيير  متسلطير 

ي الجماليات و الحبكة الدرامية   التقليدية لهذا األدب 
 عىل مبدأ "الغلو" ف 

ً
امية   معتمدا ية المب  والمساحات الب 

 األطراف و السامية  كالقالع الساحقة و الساللم والمتاهات الالمنتهية و مصاصي الدماء األزليير  كدراكوال.  

ي ذكر كيفية    بنا هنا أن نعود لعراب أدب الرعب و القوطية العربية المؤلف أحمد خالد   حريّ 
توفيق ف 

ي سلسلة أعماله  
جمة العديد من أعمال الرعب الكالسيكية(  من توجهات الرعب ف  تأثبر ما سلف )حيث قام بب 

ي سنة    ما وراء الطبيعةالطويلة تحت عنوان  
، حيث تدور حول طبيب أمراض دم 2014حب     1993بدأت ف 

 من الوحوش و األساطبر القوطية الغربي
ً
مثل دراكوال و العديد من المحلية الشعبية المرصية    ةمرصي يواجه كما

ي عىل شاشة     –كلعنات الفراعنة و أشباح النيل  
تم تحويل بعض من مجموعته القصصية إل عمل تلفزيوب 

(.  تعتب  كتاباته و مزجه لألساطبر و الموروثات، بخالف شعبيتها، نقله نوعية ألدب الرعب  2020نتفلكس )

ي المعارص و الذ ي غرف الفنادق المسكونة و البيوت المهجورة.   العرب 
 ف 
ً
 متمركزا

ً
ي توال بعد منشوراته، و كان غالبا

ي تصّور تجربة  
ي ستكّون المنطلق للسامية المظلمة، تلك األحاسيس الب 

ي كتاباته القوطية و الب 
من أهم ما ورد ف 

ي أجل صوره.  
 الجليل القوطي ف 

ي الصعبة كنت  
ات حياب  ة من فب  ي كل فب 

ي نهاية النفق، ماذا لو عرفت أن "ف 
أنتظر أن تمر، أنتظر النور ف 

ي ذاتها؟ وأن النفق ال نهاي 
."    [هذه حياب   له إال القب 

ي تقبع  
 يصّور فكرة "الهاوية" الب 

ً
ي حفرة أكبر ظالما

هذا التصوير لنفق مظلم يبدو بال نهاية، أو، نهايته ف 

ي أعماق الجليل القوطي الدينامكي 
.   ف 

ً
 و المعارص و الذي سنتطرق له الحقا

 

 قراءة عامة لمفهوم الجليل و بدايات الجليل القوطي التقليدي 

القوطي إل إضافتها لمفهوم "الجليل"، ي يسع منظرّي األدب 
الب  التوجهات  كان من    لكن قبل رسد 

ال الرهبة  ي احتواء شعور 
الوثيق ف  العامة للجليل و ارتباطه  الفكرة  الناتج من تفاعلنا مع  المهم إيضاح  ي 

لحىط 
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ي أغلب   مصدر التعالي و العظمة )باختالف المصدر سواء كان شخص أو مساحة مكانية
تحورات   هأو مادة(. لكن ف 

ون جش عبور للذات لتعود آمنة إل حالٍة من  mindالجليل هناك اعتماد عىل العقل بمفهومه المجرد، )
ّ
(، ليك

 بذلك دور 
ً
ي تلك المشاعر   المشاعر الطبيعية. مؤديا

آخر وهو الحصن المنيع الذي يحتوي الذات "العائمة" ف 

 الطاغية عىل قواها العاطفية و الخيالية.  

مما  ي    نرى 
ف  الحال  بطبيعة  متجذرة  مبادئ  عىل  اعتماده  الرعب،  أدب  ثقافة  لتوجهات  ِذكره  سلف 

ء خارج حدالصدمةمفهوم "الجليل" كالعظمة و الطغيان، ومنها "  ي
" وهو  الهلعود المعقول، و " " بمواجهة شر

" وهو سمة من سمات التعالي عىل حدود كل  الغلو، و " ةأعىل من مبدأ الخوف الطبيعي ومرادف لشعور الرهب

ي الزمان و المكان.  
 ماهو متأصل ف 

"، وهو ترجمة حرفية لــــ  ت حجر األساس لمفهوم "الجليل القوطي
ّ
 تلك الكلمات المفتاحية كون

 Gothic Sublime ي المفهوم النقدي للجليل، من المهم أن نذكر ُحّجة ديفيد موريس    .  و
لكن قبل النظر ف 

ي مقالة  
 من الممارسات التاريخية و الخطابات    عنونتف 

ٌ
بذلك بأن الجليل، "مثل الرواية القوطية، يحتضن تنوع

 من
ً
ٍة أو جوهٍر أصبح غبر مجدي. ... بدل  عن وحدة ال تتغبر كمبر 

ُ
ذلك، ما نواجهه هو    النظرية بحيث البحث

ي ال تعد وال تحىص والمتعلقة بالجليل."  
ك الذي يربط النقاشات الب   ... "التشابه األرسي" المشب 

 

ي السياق اللغوي و    ”Sublime“ من الجدير عند هذه النقطة اإلشارة إل تعريف "الجليل"  
بإيجاز ف 

" ،  للغاية" ، وبالتالي
ي تدل عىل "التمبر  أو الجمال العظيمير 

ي قاموس أكسفورد هي الصفة الب 
، ف  ي

تخلق  الفلسف 

ها من المشاعر السامية من خالل كونها واسعة و  إحساًسا غامًرا بالرهبة )بالمقابل اضمحالل الذات( أو غبر

 للز   –شاسعة"  
ً
مان و المكان. باإلضافة إل صفة ")لموقف شخص أو سلوكه( المتطرف أو  فقد تكون متعدية

الجليل فيما يتعلق بسلوك الشخص  عىل محوٍر مختلف     الذي ال مثيل له".  يعتمد التفسبر األخبر لمفردة 

القوطية و   الكيانات  الغبر مسبوقة و هي إحدى أهم ركائز  المتطرفة أو  السلوكيات  ي 
للجليل ذلك الموجود ف 

 هويات الوحشية و رموز أدب الرعب.  ال

، كتب إيمانويل كانط ي
ي السياق الفلسف 

، "الجليل هو االسم الذي يطلق عىل ما هو عظيٌم للغاية". أما ف 

ي "الحجم".  
 أيًضا الطبيعة اإلشكالية للمفهوم المتأصلة ف 

ً
 للتقويض   مدركا

ً
فهذه اإلشكالية دعت المفهوم قابال

ية، أو  أيديولوجًيا سواء لخدمة أهداف دينية كاإلشارة إل مشاعر خشية و رهبة الرموز اإللهية، أو التماثيل الوثن

ي الطبيعة  
ي فلسفات المناظر الطبيعية أو الفكر الرومانشي المتمثل ف 

القالع و الكنائس و المذابح. أو الجليل ف 

ي بقعتها منذ زمن سحيق 
ية سواء المتحركة و الظواهرية كالشالالت الهائجة و الرياح العاصفة، أو المتشبثة ف  الب 

و الغابات العتيقة المخفية للعديد من المخاطر و العجائب.  كما تحويه من كهوف و آثار أ كالجبال العاتية بما 

ي الخطب لتعزيز وقعه و 
ته ف  الجليل ظهر كوسيلة سياسية خطابية لإلقناع كتضخيم الصوت و حدة نب  أن 

 عىل جبل و خطب 
ً
ي األمريكية حير  نصب علما

 خطبة استيالء كريستوفر كولومبس عىل األراص 
ً
يذكر هنا غالبا

ي 
 لرهبتها فتنازلوا عن النضال،  بلغته الب 

ً
ي و لكن رغم ذلك توانوا إدراكا

 ال يفهمها السكان األصليون لتلك األراص 

 السكان من "مآسيهم".   لهؤالءبما سمي آنذاك "المنقذين"  األوروبيير  ليعلن هو اآلخر "قبولهم" للمستعمرين 
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ي احتواء المشاعر الجياشة.  أما الجليل عند كانط ارتبط بتعزيز القوى العقالنية و المعرفة  
الخالصة ف 

اض إل شعور  مفبعد  فيؤدي ذلك  العظيم  االتساع  مع ذلك  متحدة  الذات  هنا، تسمو  ي 
اللحىط  الذات  حالل 

يتسم   عام  بشكل  القوطي  الجليل  بالمفارقة  العقل.  ملكة  لدى  القوى  تلك  بتمثل  بالقوة  النشوة  و  التّبرص 

عىل حرص  يتعدى  هنا  فهو  المظلمة  المجرد  بالسامية  العقل  لقالع   
ً
محطما عند كانط  التنويرية  المفهوم  ية 

ي وجدت طريقها إل الشعور الجليل عن طريق العقالنية والتذوق  
 الجماليات الكانطية الب 

ً
ببشاعٍة، و متعديا

والتجاذب   التناسق  أساس  عىل  و    – الجمالي  االتساق  ي 
ف  النيوكالسيكية  محاوالت  ذهنية  بصورة   

ً
مستدعيا

 المنطقية. 

ي عرص التنوير 
ي السائد ف 

ا لظروف السياسية والثقافية للخطاب العقالب 
ً
لذلك، يجّسد موريس بأنه وفق

نسبًيا   المستقرة  ي 
المعاب  من  عالم  ي 

ف  عشر  الثامن  القرن  ي 
ف  الجليل  "يحدث  له  المقابلة  والنيوكالسيكية 

إل التصويرية إل  التفسبر مفتوًحا. تسع أوصافه  القوية، ولكن ليس المستقبلة، حيث ال يكون  المشاعر  هام 

؛ مجرد سامية مشاهد غريبة أو  
ً
لكشف النقاب عن أي غموض، أو تصّوره بأسلوب متطرف، فهو ليس منبئا

ي أعىل االنطالقات الروحية المدفوعة بالمشاعر الدينية، فإن سامية  
ة. حب  ف  جامحة، لكنها ليست ذات بصبر

( لبوب،القرن الثامن عشر تؤكد قناعات العقيدة األ ي
 من تحديها. مثل مفهوم )الذكاء الحقيف 

ً
 رثوذكسية بدل

 هنا الجليل ال يمكنه إخبارنا بأكبر مما نعرفه بالفعل." 

اإلشكالي  بالمصدر  يتعلق  فيما  حّجة كانط  ي 
ف  للجليل  والعقالنية  المتوافقة  التشكيل  إعادة  تتجىل 

ي الفضاء المادي أو الكائن ال
ي الملكات العقلية. كان لهذا الجانب صدى للمفهوم، سواء كان موجوًدا ف 

ي أو ف  خارج 

المفاهيم   بير   الحدود  تقّوض  ي 
الب  السامية  القوطية  للمساحات  ي تصويرهم 

ف  الرعب  أدب  ي 
ف  الروائيير   لدى 

ي عدمية األزلية المتعدية للزمان و المكان  "الجسدية والعقلية وكذلك "الواقعية" و "الخيالية
. و يذكرنا هذا ف 

ّ ال  دماء و الذوات األناركية و الراديكالية كالجوكر.    كمصاصي

" متوافق مع فكر التنوير  Kantian Sublime لذلك ُيشار إل الجليل الكانىطي  عىل أنه "مبدأ متعالي

 من المادة.   الذي يركز عىل العقل وقوته. 
ً
ي توجيهه لتجربة الجليل نحو العقل بدل

و هنا تكمن مساهمة كانط ف 

، فإن ه ذه السامية الكانطية هي "مجرد قدرة عىل التفكبر تثبت بذلك القدرة الذهنية عىل تجاوز كل وبالتالي

الكانطية"  تنشأ من   التجاوز تلك. فعملية "التجاوز  المعايبر الحسية". ما سيخدم أدب الرعب هنا هو فكرة 

ع عىل عاتق العقل أن يقود  فشل الخيال لتلبية طلب العقل عىل الكلية التامة للشعور السامي الجليل، لذلك يق

ي ذلك المدى التجاوزي هناك تخٍل مؤقت عن قانون 
 الذات بنشوة تنويرية. لكن ف 

ً
الخيال إل حالة الجليل غامرا

ي نظرية أدب الرعب(، إل حالة  
 بالهاوية ف 

ً
ية )تعرف الحقا العقل حيث يتم دفع الخيال إل نقطة األزمة المصبر

(، سواء متمث ي
ي أدب الرعب اإلفراط )العاطف 

ي المبادئ الجمالية أو اإلدراكية أو ما شابه ذلك(. فف 
ي الغلو ف 

 ف 
ً
ال

ي فوص  ال يمكن للعقل أن يعود  
ي الهاوية، ف 

 ف 
ً
ي قيادة الخيال إل التنوير، فتبف  الذات عائمة

يفشل العقل ف 

 منها.   

  
ً
الجليل، متخذا ي مفهوم 

المظلمة ف  المنحنيات  الرعب من تلك   من مفهوم    فقد تسلل مفهوم 
ً
أيضا

ك للجليل و الذي أّصله كمفهوم نقدي عام ) ي حد ذاته نقد لما سبقه من دراسات 1757إدموند ببر
(، وهو ف 
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 من أهمها الجليل عند لونجينيوس  
ً
ي رفعته أخالقيا

ي الجليل والب 
     The Longinus Sublimeأولية ف 

ً
متمثال

ي عظمة األشياء و األفكار 
ي فكرة التأمل ف 

 مشاعر الفخر و المتعبإختصار ف 
ً
مكّونة جش سمو   ةو النشو  ةمغذية

ك ربط تجربة الجليل بمشاعر األلم و الرعب و   ي حير  أن ببر
للذات متوحدة مع عظمة ما تعيشه من سامية.  ف 

 بإن تلك  
ً
ي فكرة "نهاية الحياة" بأي شكل من األشكال كالموت أو نهاية العالم، مفّشا

الخوف كما هو الحال ف 

و ساميتها و وقوعها بشكل فظيع، ال يّولد توحد الذات و سموها بفخر أو متعة بل يزعزع مفهوم األمان   األفكار 

ي أدب 
 بالجليل ف 

ً
ة من هروب و تعرض الذات لما يفزعها كّونت البذرة لما ُيعرف حاليا عندها. تلك النقطة األخبر

المدارس المتوافقة مع  الجليل  مفاهيم  ذاته  ي 
ف  يتحدى  الذي  المشاعر    الرعب  ي 

ف  المتأصلة  األخرى  الفكرية 

 .اإليجابية و المتسامية سواًء تنويرية أو دينية أو طبيعية أو رومانسية

ت أساسيات 
ّ
ي تجربة الجليل فقد تشكل

ك المتأصلتان ف  ّ التجاوز الكانىطي و الخوف عند ببر ي
من فكرب 

ا،   ي النظرية النقدية ألدب الرعب. يكتب فيجاي ميشر
، بأن  الجليل المرعب ف  ي الجليل القوطي

أحد رواد النقد ف 

  " ي حير    Gothic Sublime"الجليل القوطي
. ألنه ف  ي

: "يأخذنا إل مكانة سامية تتعارض تماًما مع السمو الديب 

أن الخوف من اإلله يتحول إل رواية أخرى من خالل قصة رمزية أخالقية دينية )كالخوف من جهنم و الشيطان  

) ي
 إل سمو أخالف 

ً
، بالتالي يضمن التعالي عىل مخاوفنا الدنيوية، فإن نقيضه )المرعب الذي ال يؤدي إل  مؤديا

ي أدب 
". لذلك مراوغة الجليل ف  ي الذي أصبح ُيعرف باسم القوطي ي الوضع األدب 

أي نوع من السمو(  يوجد ف 

 اإلطاحة بقدرته
ً
عىل السيطرة.    الرعب تمكنه من تقويض قدرة "قانون العقل" الذي يستدعي الخيال، مسببة

 بـ 
ً
" للعقل بما سمي سابقا ي

ي "الفجوة" و "مساحة التخىلي اللحىط 
ي أدب الرعب ف 

ا، يقع الجليل ف  ا لميشر
ً
وفق

 بإن
ً
 :الهاوية. موضحا

اللذة.    مبدأ  ي 
ف  ببساطة  نفسها  الذات  تذوب  حيث   ، ي

الذاب  للسمو  مجال  يوجد  ال  الفضاء،  هذا  ي 
ف 

)ال  القبو  ( هو الصوت من  القوطي ي )الجليل 
 ف 
ُ
ع الذي يشر القوطية(  الروايات  المميت لجميع  فضاء 

للفوص   المجال  يفسح  عندما  العقل  جانب  من  الصغر  المتناهية  الهفوة  تلك  الفجوة،  كتابة رسد 

". حيث يتم التخىلي عن أي دوافع   ي
ويحتضن العقل الرعب الكامل للجليل. الذات تعلن  هنا: "أنا هاويب 

ضان المشاهد القوطية )المرعبة( من "اليأس والجنون" دون التفكبر  محفزة للنجاة و الحياة فيتم احت

ي العودة إل قانون العقل.  
 ف 

ي قرارتها الوصول 
ي محيط هائج فهي تدرك ف 

ي الجليل الكانىطي تتشبث بمركب هائم ف 
فإذا كانت الذات ف 

 عىل استي
ً
ي النهاية إل استقرار يعزز قدرتها الحقا

و   ةعاب تلك المشاعر الفياضإل شاط  األمان، لذلك تصل ف 

ي ذلك الهيجان، 
ي سقوط قطرة ماء ف 

إن تكللت بالخطر.  بالمقابل، الذوات القوطية و الهويات الوحشية تتمثل ف 

ي الهاوية  
فتبتلعها األمواج و ال تنفك عن الكيان الظالمي تصارع األمواج و تخشر القاع.  ذلك االضمحالل ف 

ي الذات و انع
 ما كتبه أحمد خالد  يتحول بعد إل تالشر

ً
"! مستدعيا ي

ا، "أنا هاويب  داميتها، فتصبح كما بيرّ  ميشر

ي ذاتها؟". 
ي نهاية النفق، ماذا لو عرفت أن هذه حياب 

، "أنتظر النور ف 
ً
 توفيق و ذكر آنفا

و   الجبال  ي 
ف  الحال  إيجابًيا كما هو  ا، سواًء كان 

ً
بير  كونه كائن ا 

ً
الجليل كما ذكرنا سابق يختلف مصدر 

، أو التجربة، كونها سمة من سمات الحالة   اكير  ي الكوارث السلبية و المخيفة كثوران الب 
الشالالت العظيمة أو ف 
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ي أدت إل إحساس السمو من خالل العقل الم
.  الذهنية للمدرك الب  ، يتم وضع  لذلكستنبر أو الخيال الرومانشي

ي الفجوة بير  أطراف عدة، منها العقل والخيال، و المادة و التجربة، بحيث تتجنب  
ي فلسفة الرعب  ف 

الجليل ف 

المحاوالت األيديولوجية القائمة عىل إضفاء طابع هيكىلي مدروس و منظم للمفهوم. باإلضافة إل اإلطاحة بـ 

المفب   السمو"  لحالته  "مبدأ  القوطي  الجليل  ُيالحظ  الفجوة،  ي 
ف  و  الثابتة،  الحدود  تجاوز  ي 

ف  أنه  ض. حيث 

ي  
للمباب  سواء كانت  المقابلة  القوطية  صوره  وراء  تكُمن  ي 

الب  المعرفية(  و  الجمالية   و  )العاطفية   المفرطة 

مؤسسة  مثل  القوطية   األخرى كالف والبول المعمارية، كالقالع  منتجاته  ي 
ف  أو  مثل  الصحفية،  البرصية  نون 

 .اللوحات والنقوش كما سيأنف ذكره، إل الوسائط القوطية بشكٍل عام كالموسيف  أو األفالم

ية"  "بالبشر يصفها  ي 
الب  التصورات  من  الجليل  مفهوم  تحرير  ي 

ف  موريس  محاوالت  من  بالرغم 

ي الفخ ذاته لمحدوديتها ونزعتها للتصنيف و التعريف، فقد حاول عىل إثبات وحشية المفهوم و تعد
 ف 
ً
يه واقعا

اتيجيات ثالث ي نمط شمولي يعتمد عىل اسب 
وهي اإلفراط و المغاالة و التكرار.   ةالذي انتقده، بحرصه الجليل ف 

ي لينهض بروح الجليل    ةاألول ليناقض الحدود الموضوع
ي القالع الشاسعة، و الثاب 

ي المفهوم و تتمثل بوضوح ف 
ف 

ت ي 
ف  شكل 

ّ
يت والثالث  الرعب،  بـالـ  برهبة  ي شعورنا 

ف   
ً
)متضحا الحبكات  األحداث و  وكأننا نرى  Déjà vuكرار   )

ي تعبث من  
 تالحقنا مصورة تلك األيادي الخفية الب 

ً
 و مرارا

ً
ي الهويات الوحشية أو نرى األشباح تكرارا

أنفسنا ف 

 حولنا. 

 عىل أول رواية ظهرت بمصطلح 
ً
اتيجيات اعتمادا "  Gothic"وقد استطرد موريس بإيضاح تلك االسب 

الثانية    ي نسختها 
ف  معنونة  لوالبول  ت جزء من عنوانها، وهي رواية 

ّ
، حيث كون ي األدب  الوسط  ي 

ف  لها  كصنف 

ي مقدمتها
تب ف 

 
 إل ذلك احتوت    "قلعة أوترانتو: قصة قوطية". حيث ك

ً
ٌ و تعليٌل لهذا الصنف. إضافة تنظبر

اتيجيات الثالث بصف ي سقوط تماثيل عظيمة  بجانب التنظبر األولي عىل تلك االسب 
ٍة مبالغة كإحدى مشاهدها ف 

ي 
ي أسامي الشخصيات، و المغاالة ف 

ي الحبكة و ف 
و انكسار دروع و خوذة مجسمات شاهقة العلو، و التكرار ف 

ي النسخة األول لم يتعمد تنظبر هذا األدب و   –الشد القصىصي و اللغوي و كذلك النقدي  
حيث أن والبول ف 

فاختالفها عن المنتجات الثقافية آنذاك جعله يخشر النقد الالذع من أعالم الخطاب  تسمية القصة قوطية،  

ي عثوره عىل مخطوطة إيطالية  
ي قالب آخر من المغاالة و هي قصة درامية مطّولة ف 

التنويري، حيث وضعها ف 

جمةنادرة   الرواية كقصة ح  مب  المظلمة، حّوت حبكة  العصور  من   " لبطل "خيالي األصل  ي 
ف  قيقة، و كتبت 

جٍم آخر للمادة األصل. لكنه مالبث إال   جم" لمب  اتيجية إبعاد لروايته الخاصة، فهو هنا مجرد "مب   اسب 
ً
معتمدا

، الذي بالتكافل مع   الجليل القوطي  األول النطالق مفهوم 
َ
 بذلك العتبة

ً
 و مرسخا

ً
أن تراجع عن ذلك منظرا

الرواية.  فك ، لجأ إل تضخيم شأن  القوطي الرعب بذاٍت عائمة و جٍو  منشأ األدب  تب و خّط الخىط ألدب 

اتيجيات إسقاط و تخريب.      مراوغ و اسب 

الخالصة هنا بإن قراءة موريس للجليل، بالرغم مما خلفه من انتقادات وقراءات محورية تلته، إال أنه  

ي أدب الرعب. حيث أن تنظبر موريس كّون من  
ي بدايات تنظبر الجليل ف 

تلك الجدليات  كان الحجر األساس ف 

 للبداي
ً
 بذلك الجش الذي أخذ الجليل المظلم    ةمنطلقا

ً
ي فهمنا وإدراكنا لجماليات الظالم من حولنا.  مرسخا

ف 
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ي مبدأ جمالياته الذي ُيولد من  
انه بنوع من "الالنهائية" ف  إل ما آل إليه من تحورات رغم غموض مصدره واقب 

 و "الهلع".  "الهاوية"، واعتماده عىل طغيان "البشاعة" 

 

ي أدب الرعب  
"  كمفهوم معارص و متأصل  ف   "الجليل القوطي

ي إطار الرعب و   
ي مفهوم الجليل ف 

ها ديناميكية ف  ي واحدٍة من أحدث اإلضافات و أكبر
قبل الخوض ف 

نظرياته، وجب التنويه عىل كيفية اعتماد أدب الرعب عىل المساحات التصويرية كرموز بارزة مؤثرة : فحير  

" مشاهد سامية لقالع مظلمة و ليلة بدر، و    –مصاص الدماء    –"الفامباير"  نذكر  
ً
جع "تلقائيا مخيلتنا ستسب 

 .  أبراج شاهقة تعانق السحاب و حدائق "المتاهات" و بهذا ينشأ مبدأ األدب القوطي الكالسيكي

 عىل بعض اللوحات الفنية  
ّ
ي أدب الرعب معتمدا

ي غذت لذلك سيتم التطرق إل تّصور الجليل ف 
الب 

ي تحوراته و حبكاته بمختلف أشكالها. 
ي تتكرر باستمرار ف 

 الرؤية القوطية الب 

ا أضاف إل سامية الظالم أماكن و مساحات أخرى "بينية" قد تكون جزء من كابوس أو   حيث أن ميشر

 نفسية. حيث أن المساحات الوحشية ال تتطلب بالواجب حضور رمز الرعب فيها، ضغوطحلم مرعب أو إثر 

ة، بل تعمل عىل إضافة مرشّحات معينة عىل المساحة لتحولها   ي المقب 
ي القلعة، أو الغول ف 

مثل مصاص الدماء ف 

. نتحدث 
ً
" بالطبع كالقلعة القوطية مثال

ً
لق "وحشيا

ُ
إل صورة مظلمة عن ما هو معتاد للمخّيلة، بخالف ما خ

ي أدب الرعب مساح
ات دموية و زوايا مظلمة و هو ما يقوله هنا عن مساحات ترمز للحداثة و لكن نجدها ف 

و   تنوير  ي مخيلّتنا كأماكن 
ف  تأصلت  ي 

الب  الصور  ي "مقدرته" عىل تخريب 
ف  يقبع  المظلم  الجليل  أن  ي 

ف  ا  ميشر

ي حالة  
عقالنية، بأخذها إل هاوية الظالم و تحويلها إل أبشع صورها أو عىل األقل بوضعها بمحل "تشكيك" ف 

ا ي رسديات الحروب البيولوجية و استنساخ البشر و المصانع إبراز غموضها. كالمختب 
ت الطبية و المستشفيات ف 

و آلياتها الوحشية و بهذا جعلت التصويرات المرعبة أماكن العلم تقبع تحت المنظار بتحويلها و ما ترمز له إل  

الجانب. يأخذ بعير  االعتبار، ثقة فب   الظالم مسلطة الضوء عىل ذلك  ي بداية  جزٌء من جماليات 
الحداثة ف  ة 

ي القوطية ذلك المستقبل  
ية، فيّصور ف  ق الذي ستصل له البشر ين بعقالنية الفرد و المستقبل المشر القرن العشر

قّبة، كشديات الخيال العلمي )المظلم(   ة مظلمة مب  ي المدارك إل فب 
ي و علمي و توّسع ف 

"الموعود" من تقدم تقب 

ة، فرانكشتاين عام  و هو بحق قد تأصل من األدب القوطي  ي رواية ماري شيىلي الشهبر
، حيث تشبر 1818: )ف 

ي قامت   إل لحظة مخاوف عرصها 
، الكهرباء، و العلوم البيولوجية الب 

ً
  االكتشاف الجديد الذي قدم الحقا

ً
قبا مب 

وحاٍت لجسم اإلنسان بتفصيٍل أكبر من العصور السابقة، و وعودها الهائمة بمعرفة "رس الخليق ة"(.  بوضع رسر

الهائل إل جوانب ي 
المستقبل و التطور التقب  ي تأخذ 

الب  القوطية  ي أعمال 
النمط ف  المظلمة و    هنرى تكرّر هذا 

ت   انتشر ي 
الماص  القرن  ي منتصف 

 ف 
ً
تلك الشديات، فمثال ي لحظات خلق 

ي تحملها الشعوب ف 
الب  المخاوف 

ي المراكز التجارية  -أفالم و منتجات الرعب األمريكية عن "األحياء
، و تصويره ف  ي األموات"، أو ما يعرف بالزومب 

كات الطاغية.    قراءة النتشار ثقافة االستهالكية و الشر

الجليلة للمساحات  مخيلتنا  ي 
ف  التشكيل  بذلك  ذكر   و  الرعب"، كما  "أدب  نحرص  ال  فإننا  القوطية  

ي  
موريس باعتماده عىل غلو القالع القوطية الكالسيكية، و إنما "الهاوية" القامعة للجيل المرعب قد تكمن ف 
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ي الفضاء الالمن 
 أو ف 

ً
، فكل تلك القوى الحديثة تؤدي المصحات النفسية أو المصانع الهائلة و المتقدمة جدا تهي

إل انكماش الذات و تالشيها حير  تقف عاجزة حيال ما ترى و تواجهه. فالعاقل يصاب بالجنون و يصبح جزء 

الجليل   ي 
فف  الهاوية.  ي 

ف  الحبكة  تتكرر  و هكذا  اآلله،  العامل يصبح سجير   و  العالم  و  المصحة،  من سجناء 

ي شمولية الحداثة تحت تصويره  القوطي المعارص الرعب السامي ال يحرص 
ي مجاٍل معير  أو مساحة لتوّسعه ف 

 ف 

 المظلم.   

 

مصطلح  لذلك الدراسة  بموضوع  "المشاهد  "Gothicscapes" يتعلق  هو  إليه  جم  يب  ما  أقرب   ،

المشاهد   تنفصم عن  ي ال 
الب  الضبابية  الطبيعة  الضوء عىل   لتسليط  ا  حه ميشر اقب  مفهوم  و هو  القوطية"، 

ما تحويه من بينية تشمل التشويش بير  حدود المناظر الطبيعية و المادية الحسية و المخيلة العقلية.  القوطية و  

ي  انبر  ي ببر
: جيوفاب  ا أعمال و لوحات رسامير  اثنير   Giovani Piranesiفقد ألهم تكوين المصطلح عند ميشر

فوسيىلي    (1720-1778) ي 
هب  الرؤيتير    Henry Fuseli (1741-1825)و  تشابك   خلق    حيث 

ً
  منطلقا

 الرؤية القوطية سواء تم تصويرها  
ً
ي أدب الرعب. مغذين الحقا

 لمبدأ المساحات و الهويات الوحشية ف 
ً
ديناميكيا

ا بموروث التخريب الذي يدعم تجربة الجليل  
ً
ك ي أشكال نصية أو مرئية. حيث صورت أعمالهم إحساًسا مشب 

ف 

 القوطية.  

 

ي: أشار  لنبدأ  انبر  ـــببر ا إل لوحاته المعنونةبــ "السجون، أو، السجون الخيالية" و هي   Le Carceri ميشر

ت من عام   عبارة عن سلسلة من ي تصور مجموعة واسعة من   1761إل    1745اللوحات المطبوعة نشر
والب 

ي تعب  عن هوان نزالئها  
، أل   –الهياكل الخارجية العدوانية الب 

ً
نه أراد منها نلحظ هنا  عنونتها بــ "الخيالية" أيضا

.  لذلك ترسم خط  
ً
ي رواية الرعب مثال

ان تكون مساحات وحشية رمزية، فقد تكون هنا آرسة لذات الفرد ف 

  .)
ً
 رعب يخلط بير  الواقع و الكابوس )كما سنفّصل الحقا

ي القالع القوطية المهيبة والمهددة باالنهيار. فهي القبضة  
أحد أهم تصويرات هذه السلسة هي اآللة ف 

ي أوساط حكايات الرم
ي المقلق الذي ال يزال يطارد الحارص  ويقوض وكالة الذات ف 

زية للعصور المظلمة و الماص 

الملتوية   الحلزونية  المتكرر للساللم  التصوير  ي 
ي ف  انبر  الداخلية الشيالية لببر الرعب. من هنا تظهر الجغرافيا 

ا كيف يعكس هذا النوع من الالن ح ميشر ي ال نهاية لها. يشر
ي الجليل القوطي المعارص الب 

هاية، و هو مبدأ مهم ف 

المفتوحة، النهايات  ي 
 ف 
ً
 غبر منتهي لعدم وجود أي احتماالت للهروب أو    حيث يظهر غالبا

ً
ا موازيا

ً
قلق  

ً
راسما

ي مجموعة لوحات "السجون" غالًبا هي التعذيب  
فدمجها بفكرة العذاب األزلي    –الخالص. فالصورة المركزية ف 

 قطرة من محيط هائج. إحدى تصاميمه هي  )جسدي أو نفشي 
ً
القوطية كما ذكرنا آنفا الذات  ( هو ما يجعل 

مي بينثام "بانوبتيكان" و الذي كان الهدف منه   ج المستدير" و هي فكرة مماثله لتصميم "سجن" جبر سجن "الب 

الوقت من دون معرفتهم ما إذا كانوا مراقبير  أم ال   الء طوال  الب   مز للسل   – مراقبة  طة الغبر مرئية و كذلك  فب 

   .
ً
ى الحقا  مدى اجتياح المساحات القوطية و الكيانات الوحشية خصوصية الذوات تحت السيطرة كما سب 
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ج المستدير"، لوحة من مجموعة رسومات "السجون الخيالية" ) ي 1761-1749"الب  انبر   ( للرسام ببر

1778) -(1720   

 

 

ي لوحاته األخرى مثل  
ي مناظر قوطية مهيبة ف  انبر  إل جانب تصويره للسجون بشكل مفرط، يّصور ببر

ي    Le Antichità  Romane مجموعة لوحاته   
ي أدب الرعب بالتأمل ف 

ي تطالب من الذات ف 
"آثار روما" الب 

تعرض   اللوحات  تلك  أن  ا كيف  ميشر يصف  ظلمته.  و  سلبيته  بكامل  المرعب  من إح"الجليل   
ً
مربكا ساًسا 

الغريبة   النباتات  و  القالع،  أعمدة  تهاوي  و  جو،  رحلة  منتصف  ي 
ف  المقطوعة  باألجنحة  إحساًسا  األطالل، 

 المناضلة  و المتسللة من خالل الشقوق واألجواف".  
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ان1753-1750لوحة منقوشة من المجلد الثالث من مجموعة لوحات "آثار روما" ) ي ( للرسام ببر  بر 

1778) -(1720   

 

، كعالمة إسقاط عىل ما هو غريب و   Gothic و هو تصويٌر يلفُت النظر إل مرونِة كلمة الــ "قوطية"،

ي  انبر  ي   آخر و عف  عليه الزمن. فهنا ببر
يرسم آثار روما كمساحات قوطية و وحشية، بينما هي تلك الحضارة الب 

ي حد 
 أصل تلك القبائل ُيصبح ف 

ً
"، جاعلة ي

ألقت عىل كل ما هو مغاير و تابع للقبائل القوطية األصل "وحشر

 لزمانه و مكانه. 
ً
 متعديا

ً
 ذاته اسما

ي يصورها
ك المساحات الب  ي  تشب  انبر  يرة أسا ببر ي جوهر و روح رسر

سية تعززها تعقيد التفاصيل وتباين  ف 

ة   الظالل الداكنة. إل جانب هذه العدوانية للهندسة المعمارية والسمات الخانقة للسجون، فإن السلبية حارص 

 ال يوصف. هذا التكرار ألفعال السجناء ضد  
ً
ي تصوير نزالء الزنزانات الذين يكررون بشكل إلزامي رعبا

أيًضا ف 

ي أدب    إرادتهم أصبح رمزية قيود 
 ذلها و هوانها بالنسبة للجليل الرهيب للمساحات القوطية ف 

ً
للذات موضحا

ا  
ً
ض مسبق الرعب من خالل تقويضهم لسيطرة  و وكالة الذات، مما يؤدي إل تخريب خطاب التنوير الذي يفب 

ي 
ي حبكات القوطية فالذات تقبع ف 

ي مع رهبة الجليل، أما ف 
 ذل.  التماسك و االتزان و االتحاد الذاب 
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ي ساحة العرض"، لوحة من مجموعة رسومات "السجون الخيالية" )
( 1761-1749"سجناء ف 

ي  انبر     (1778-1720) للرسام ببر

  

  كما هو موضح أعاله ، قدم  
ً
ية ي مادة معمارية خصبة مبر انبر  التكنولوجيا القوطية للجليل المرعب   ببر

 ليسلب الذات إرادتها.  

 

من الجدير بالذكر التأثبر المماثل لفن فوسيىلي الذي يغذي المساحات الوحشية النفسية، بشكل    هنا 

"الكابوس"    لوحته  ي 
ف  المرعبة. The Nightmare"  (1782"ملحوظ  المساحات  بينية  إل  يشبر  مما   ،  )

حويه من  فمساحة "الكابوس"  تستحوذ عىل رعب و خوف متصاعد جعلت منها رؤية قاتمة لالوعي بكل ما ي

ي حبكات القصص القوطية. فالكابوس هنا يطلق العنان لخبايا النفس و هي  
أرسار نفسية و "وحشية" للذوات ف 

ي و إحكامه عىل الذات هنا.   
 عىل تصاعد قبضة الماص 

ً
ي حد ذاتها عالمة

 ف 
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المكبوت  الرعب  المؤلمة لرسومات فوسيىلي ليس فقط من خالل تصوير  الداخلية  الطبيعة  تتحقق 

ي تشكل جوهر البنية الداخلية  الم
جتاح و المتعدي، "الكابوس" ، ولكن أيًضا من خالل تحويل حجرة النوم الب 

ل و أكبر مكان تأنفه الذات لما فيه من أمان و حميمية إل موقع قمع و هاوية جليٍل مرعب. لذلك، فإن   للمب  

 لشعور السلطة المتعدي
ً
ة للسجون و قلق الساللم و المتاهات  تلك الذات ال تعرف مأمن و ال خالص، مماثلة

ي قعر دارها  
ي كإحساس الذات بميولها    – الالمنتهية، فهي هنا تكون منبوذة ف 

 يتعدى التفسبر الحرف 
ً
و هذا أيضا

ي عدم تقبل الهوية، 
 تلك األحاسيس ف 

ً
العنيفة أو عدم انسجامها أو تقبلها للجسد المرهونة به. كما ترتسم غالبا

 مفاهيم الجندر  كفكرة "التحول الوح
ً
ا ي أدب مصاصي الدماء و الذي يقرأ و ينقد كثبر

ي من شكل إل شكل"، ف 
شر

الحدود الجسدية و  االجتماعي )النوع   ي تقوض 
الب  المساحات   من إحدى 

ً
إذا فالكابوس  الرعب الجسدي.  ( و 

ي الجليل 
ي الالوعي و بذلك ينف 

. فالعقل يعوم ف 
ً
القوطي حكمة    النفسية. فيكون الكابوس هنا الالوعي مجسدا

 العقل و إحكامها و سيطرتها عىل ماضيها و وحشيتها و عنفوانها. 

ألنها    قمع"  و  "اضطهاد  و  "كابوس"  لكلمات  ي 
إسقاط حرف  بمثابة  لفوسيىلي  "الكابوس"  ا  ميشر يعتب  

 :تتكون من أربعة عنارص

"سعلوة" نائمة،  )   فتاة  حصان  رأس  بطنها،  عىل  القرفصاء  يجلس  كابوس  أو  "قراءة )جاثوم( 

للكابوس"...( يحدق من خلف الستارة، ومنضدة و مرآة و مالبس عند أسفل الشير. المرآة ليس لها  

 بالبياض، مغىط بشاالت وألحفة  
ً
النائمة مكسوا العذراء  الذي ترقد عليه  ... الشير  انعكاسية  صورة 

ٌ غامق. ال ترى النائمة أًيا من السعلوة أو ال ي
حصان. عىل الرغم من كون تلك  ثقيلة ... و رأس الحصان بب 

 من أفكار اليقظة.  
ً
ي رسديات القوطية( جزءا

 من مشهد الكابوس، إال أنها )ف 
ً
 األشياء المتعدية جزءا
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ت عام )                    شر
ُ
ي فوسيىلي   -( ، لوحة ملونة 1827"الكابوس" ن

زيت عىل قماش، للرسام هب 

(1741 -1825 .) 

 

من المهم تسليط الضوء عىل شعور االختناق للذات مجسدة هنا، و فقدان الهوية فال انعكاس لها، و 

.  فهي ال ترى الوحوش مجسدة لكن تلك المشاعر جزٌء منها.  و   ي
العيون اليقظة و المختلسة لكوابيس الماص 

ي ا
ي مصاصي الدماء، كانعدام االنعكاس ف 

 ف 
ً
لمرآة، و اجتياحهم لسكون الليل و  هذا بالفعل كما ذكرنا يظهر غالبا

ي الخفاء، و هذا ما خلق لكيان  المضطربةافتتانهم بالذوات  
ي تلك الكوابيس ف 

ة تبف  . فال كفن و ال تراب و ال مقب 

ي 
، و هذا أحد األسباب الب   عىل دماء الحارص 

ً
ي متعايشة

مصاص الدماء ساميته المظلمة بأزلية تحمل الماص 

ي القوطية استمراريته و صموده.   خلقت لهذا العنرص الكالسيكي 
  ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي كانت  
ي فريستون لشخصية مصاص الدماء المرأة و الب  ، هنا رسمة لديفيد هب  عىل غرار "الكابوس" لفوسيىلي

ي اللوحة  
ي وتظهر ف 

ام ستوكر. كارميال تتحول إل قط بري و وحشر نقلة نوعية حيث سبقت نشر رواية دراكوال لب 

ي حالة اغتيال  
 مع فصوٍل عرضت من القصة المعنونة  ف 

ً
ت الرسمة تزامنا ليلية، حيث تصطاد النساء فقط. نشر

ي مجلة "األزرق القاتم" )
يدان لي فانو ف 

 (. 1872بنفس االسم "كارميال" لجوزيف رسر

 

ي أو المكتوب ما   نرى هنا من تكرار حالة الكابوس
ي الفن المرب 

ي معظم منتجات أدب الرعب سواء ف 
ف 

ات الجليل   ي وصفها بإحدى مبر 
ي التكرارية الب 

كان موريس يرمي إل رسمه من غلو الحبكات القوطية و سيمتها ف 

انزي و  ي إلهام الرسامير  ببر
ا و مصطلح المشاهد القوطية كما الحظنا ف  حت بّتوسع ميشر . لكنها هنا رسر   القوطي

البدائية،   الوحشية و  الالوعي  ي خلق مساحات حابسة لذواتها كالسجون، و كيانات 
القوطية ف  فوسيىلي لرؤية 

 من جماليات السامية المظلمة و المتعدية عىل العقل فال أمان و ال سالم و ال اتحاد للذات.  
ٌ
 فكٌل رسم نوع

" )بير  الذلك ي
ي "ليميب 

لواقع و الخيال(  متعدي و مّوفٌر ، اندماج الكابوس و السجن يخلق فضاٌء بيب 

الكيانات   و  الحبيسة  الذوات  تصبح   الرعب. حيث  قصص  حبكات  و  تمأل خطوط  تخريبية  رموز  و  هياكل 
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ي جماليات ظالم  
، عائمة ف  ي تلك الفجوة و الهاوية للجليل القوطي

القوطية المتوحشة شخصيات رمزية تقبع ف 

ي تتعلق بالواقع خارج 
ي المجال العام. مجردة أو مشحونة بمعاب 

 النص ف 

 

لعلنا نذكر هنا مقولة موجزة ألحد رواد و منظرّي النقد القوطي المعارص و هو ديفيد بونب  بإن " بسبب  

ي الواقع 
م ف 
ّ
قد
ُ
، القوطية ال تبدو أنها تمثل"عالًما حقيقًيا"، )لكنها( قد ت ي

ي والتاريخ 
اتيجيات( اإلبعاد الجغراف  )إسب 

ي شكل مقلوب 
 أو تمثل تلك المناطق من العالم والوعي الذي ال تتوفر لعملية التمثيل الطبيعية".  هذا العالم ف 

 

ي و الخوف،  خالصة القول
ي تصويره لحاالت ال منتهية و متباينة من مشاعر التالشر

، إن الجليل القوطي ف 

ي أو   ي السمو اإليجاب 
ي يتم تحقيقها ف 

ي الب 
،  يفسد مبادئ التعالي التنويري و الفداء األخالف  ي أو الرومانشي

الديب 

ي سماتها  
دركت ف 

 
ي للعقل. فتلك الفضاءات القوطية سواء أ

حيث تحتفظ الذات بالخالص من اإلطالق اللحىط 

ي تسببها  
ي تتكشف بداخلها، أو من خالل اآلثار النفسية السلبية الب 

الحسية، أو األعمال العنيفة المتعدية الب 

".  عىل رعاياها ال تؤمن رحلة العودة إل العق ي
 ل، محاربة بذلك التفكبر "العقالب 

، عرص "التنوير"   من الالعقالنية الذي أطاح بتكوين القرن الثامن عشر
ً
مما جعل الجليل القوطي  رصحا

ي حجج لونجينيوس و كانط. عالوة عىل ذلك، أدى موقف الجليل هنا إل  
ا ف 
ً
، الذي تم تجسيده سابق السامي

سية و التنوير، و الالعقالنية و العقالنية، و الخيال و الواقع(  إل تكوين  "فجوة" بير  تلك المفارقات )الرومان

ي تقوض استقرار "المعرفة" والسيطرة عىل العقل.  
" أو ما عرف بـ "نقطة األزمة" الب  ي هاوية  "الفوص 

موقعه ف 

ال إطالق  و  العقلية  الفضاءات  للعقل كقوة حازمة من خالل غزو  التنوير  تمكير   أنها تقوض  لخبايا  كما  عنان 

ي "الكابوس". 
 ف 
ً
 الالوعي متجلية

ي إل استمرار تقاليدها القوطية كمرشّحات،  أدى إدراك القوطية كأداة للنقد وصوت للقلق األيديولوج 

الواقعية   من  هروب  مجرد  ليست  القوطية  الروايات  فإن  "الوحشية".   لـ  ة  المتغبر المفاهيم  يعكس  مما 

ي الواقع، ُينظر إل
فلها المقدرة    القوطية عىل أنها طريقة للتعببر تتغبر وتتحرك بحرية بير  الحدود،  والعقالنية. ف 

، و لها المقدرة عىل التعببر عن سياقات مختلفة   عىل زعم "الخيالية" كما فعل والبول عندما أبعد عمله القوطي

ي عرصه.  
 للخطاب السائد ف 

ً
 كما رصح بكتابتها نكاية

ً
 و متعارضة أيضا

ا " إل أدب  مثل هذا االعب  " و "الخيالي ي ف يشبر إل انتقال القوطي من مجرد هوامش األدب "الشعب 

النمطية   تلك  من  بالرغم  الوحوش.  تلك  استدعت  ي 
الب  الموروثات  و  الثقافية  اللحظات  يقرأ  الذي  التخريب 

ة"، إال أن جسد القوطية الطويل من الكتابات اإلبداعية أو عب  وسائل التعاببر األخرى   تقّسم إل عدة  "المتغبر

 عالمة ثقافة القوطية كثقافة ساخرة و مرعبة بذاتها و تقليدية و حديثة و محافظة و ثورية. فذلك  
ً
ا
ّ
أشالء مكون

ي القرن  
 من القصص المنحوتة الخشبية ف 

ً
ة بدءا الجسد المعقد من الخيال القوطي الذي يحىط  بشعبية ممبر 

ي تصور عمليات اإلعدام الشنيعة إ
 يربط بير  العامة الخامس عشر الب 

ً
ل األعمال السينمائية المعارصة كّون جشا

  . ي األكاديمي
 و الوسط الثقاف 

 



 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2021© saudiphilosophy.com     19 

 

فيها، وال تجاوز   القوطية هي حالة ال تعدي  الفجوة و    -الحالة  ء أدب  ي
القوطية هي قبل كل شر ألن 

ي "الع  -التجاوز  
ي العثور عىل ما يقابله ف 

".  يمكن أن يحدث للخيال المظلم يمكن أن يفشل ف  ي
الم الحقيف 

و   لألطفال  الجماعي  القتل  و  الصحراء  ي 
ف  الرؤوس  قطع  و  طيار  بدون  بطائرات  الصامت  القتل 

كل هذه سمات المشهد العالمي الراهن. إل    -االعتداءات العنرصية و العنف الالمتناهي تجاه النساء  

ا. ولكن عىل خال
ً
" قد يبدو شاحًبا وحب  حدث ف ذلك، هل يجب  جانبهم ما يسم "بالرعب القوطي

 أكبر دقة من رتابة ذاك الذي يفّشه و  
ً
شطب التخوف الضئيل من العالم، أم أنه باألحرى يوفر تحليّل

ي بعض هذه   -يسع إليه الكبار و السئمون؟ القوطية أدب قديم. لكنه أيًضا أدب شاب  
وكما قلت ف 

"؛ ــ "بير  ، وهو أدب الــ وهذا، عىل ما أعتقد، جزء كببر من    األوراق، باألخص هو أيًضا أدب المراهقير 

 ديفيد بونب   –قوته الصامدة عىل مدى األجيال. 
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