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عن داللة روايات نهاية العصر
إنغو رويتر

رضوان ضاوي *
ولد الكاتب والالهوتي والفيل�سوف الأملاين �إنغو رويرت عام  1968يف دوي�سبورغ ،وهو بروفي�سور علوم الرتبية الدينية يف كلية العلوم الثقافية يف جامعة بادربورن .من اهتماماته
العلمية:الأ�سئلة الثقافية الت�أويلية يف علم الدين ،والفل�سفة وامليديا .كتب ون�شر العديد من امل�ساهمات عن ظواهر الثقافة ال�شعبية .من كتبه« :الإميان امل�سيحي يف مر�آة ثقافة
البوب» ،في�سبادن  ،2020وكتاب «املوتى ال�سائرون-البقاء على قيد احلياة يف �أ�سو�أ مناطق العامل املمكنة» ،فرت�سبورغ .2018 ،وقد �صدر كتابه «عن داللة روايات نهاية الع�صر»
لإنغو رويرت �ضمن �سل�سلة «ماذا يعني كل هذا؟» التي ت�صدرها دار الن�شر الأملانية ال�شهرية ريكالم .وقد قدّ م �إنغو رويرت جمموعة من الت�صورات يف هذا الكتاب لكنه قيم حول معنى
الروايات التي حتدثت عن فكرة نهاية العامل .وهي فكرة قدمية قدم الب�شرية نف�سها ،حيث حتدث الكتاب املقد�س عن �سيناريو الرعب ال�شنيع لنهاية الع�صر ،التي �ست�أتي على مرحلتني
رئي�سيتني: �أو ًال، �سيد ِّمر اهلل الدين الباطل ،ثاني ًا، �سيهلك اهلل جميع الأ�شرار يف «حرب اليوم العظيم، يوم اهلل القادر على كل �شيء» التي ت�سمى �أي�ض ًا «هرجمدون».وحتى يومنا هذا،
ما زالت تعي�ش فكرة النهاية الكارثية يف الأدب والر�سم ،ويف الأفالم ،و�أي�ض ًا يف �ألعاب الكمبيوتر.

ميكن �أن تدمر قنبلة نووية الأر���ض ،في�صبح الكوكب الأزرق غري
�صالح للب�شرية ب�سبب الإ�شعاعات النووية .رغم ذلك يوجد دائماً
ن��اج��ون يعملون على �إع� ��ادة ت��أه�ي��ل الأر�� ��ض ،وع�ل��ى �إي �ج��اد ناجني
�آخرين .هناك دائماً �إمكانية لبداية جديدة لبع�ض ال�شباب الذين
ي�ع��ودون �إىل الأر� ��ض .هكذا ت�ب��د�أ ال�سل�سة التلفزيونية 100 The
املقتب�سة عن كتاب لكا�س مورغان � Kass Morganصدر يف �أجزاء
عديدة منذ عام  ،2003وتدور وقائعه حول قنبلة نووية كانت �سبباً
يف التدمري ،ولكن �أي�ضاً كانت دافعاً لبداية جديدة .Neuanfang
هكذا ينظر الكاتب لروايات الفي�ضانات باعتبارها �آلية من �آليات
تنظيف العامل من خالل رواية Eine Geschichte der Welt
 Kapiteln 2/1 10 inلـيوليان بارن�س وفلم  Noahالذي �صدر
عام  .2014يف هذه الروايات ،ي�صبح الإن�سان مو�ضوع الفعل و�صانع
القرار .يطرح امل�ؤلف �س�ؤا ًال جوهرياً عن م�صدر الت�شدد واحلتمية
التي تت�صف بها روايات نهاية العامل ،التي انت�شرت ابتداء من عام
 1950و�ساهمت يف و��ض��ع ت���ص��ورات ل�سيناريوهات ع��دي��دة؟ فمنذ
تفجري �أول قنبلة نووية حدثت تغريات جذرية عميقة ،ومنذ ذلك
احلني �أظهر الإن�سان ا�ستعداداً غريباً لتدمري هذا الكوكب وبالتايل
الق�ضاء على الب�شرية بالكامل .فهي مل تكن م�س�ألة مُف ّكر فيها
فقط ،بل �أ�صبحت ت�صوراً قاب ً
ال للتطبيق والتحقق .ويعتقد الكاتب
�أن هذه ال�سيناريوهات الكارثية ت�شكل على الدوام م�صدر قلق كبري
للنا�س ،ما دام��ت تثري �أ�سئلة وجودية جتعل منها� ،أو بعبارة �أكرث
د ّقة وتعبرياً؛ من الروايات� ،سواء كانت كت ًبا �أو �أفالمًا �أو ر�سومات،
ت�ضفي �إثارة اهتمامنا وت�سا�ؤالتنا ،وهو ما دفع بالباحث �إىل مزيد
من الدرا�سة والتدقيق يف هذا املو�ضوع.
ً
ي�ستعني الكاتب يف هذه الدرا�سة مب�صادر خمتلفة ومتنوعة جدا من
الكتاب املقد�س وال��رواي��ات التاريخية �إىل امل�سل�سالت التلفزيونية
و�أل�ع��اب الكمبيوتر .ي�ستند الكاتب �إىل كل ه��ذه امل�صادر اخلا�صة
ب���س�ي�ن��اري��وه��ات ن�ه��اي��ة ال �ع ��امل ،ليبحث ع��ن امل���ش�ترك يف ك��ل ه��ذه
الروايات املختلفة عن نهاية الع�صر ،وعن ماهية الإن�سان وارتباطه
بالعدالة وبال�شعور بالذنب والو�ضعية الراهنة للح�ضارة .فما الذي
ميكننا �أن ن�ستنتجه من هذه امل�صادر؟  -رمبا ي�ستطيع الإن�سان �أن
يتعلم مدى �أهمية احلفاظ على �إجنازات احل�ضارة ،واحلفاظ على
ال�شبكات الأمنية للمجتمع ،والآليات التي ت�ضمن البقاء على قيد
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احلياة .على الإن�سان ،على ال�صعيد الفردي� ،أن يُكافح كثرياً ل�ضمان
بقاء العامل ف�ضا ًء حيوياً للب�شرية واملخلوقات الأخ��رى ،وعليه �أن
ي�ستغل فر�صته كي ي�ستمر يف الوجود.
يف  25ي�ن��اي��ر  ،2018مت ت�ق��دمي «��س��اع��ة ن�ه��اي��ة ال �ع ��امل» ال��رم��زي��ة،
وامل�ع��روف��ة �أي��ً��ض��ا با�سم «�ساعة ي��وم ال�ق�ي��ام��ة» ،م��ن قبل جلنة من
العلماء (مبن فيهم  15فائ ًزا بجائزة نوبل) يف دقيقتني �إىل اثني
ع�شر دقيقة؛ ما ي�شري �إىل �أ َّن النهاية قريبة ،و�أن الب�شرية تعي�ش
يف نهاية الزمان .ولكن مل يكن هذا االكت�شاف جديداً .ففي القرن
ال�سابع ع�شر ا�ستهل جرمييل�سهاوزن  Grimmelshausenروايته
ال�شهرية «مغامرات �سيمبلي�سي�سو�س تويت�ش» Simplicissimus
من عام  1669مبالحظة �أن الأمر برمته حدث «يف هذا الوقت من
زمننا (الذي يعتقد � /أنه �سيكون الأخري)».
يف بداية كتابه مبا�شرة ،اقتب�س الكاتب هذه اجلملة امل�شهورة حيث
يعلق امل�ؤلف عليها بالتذكري ب�شعور النا�س بالتهديد امل�ستمر باملوت
من خالل كارثة حرب الثالثني عامًا ) (1648-1618التي حدّدت
�شعور نهاية العامل بالن�سبة جلرمييل�سهاوزن .ويذكر الكاتب �أن
اخلوف املروع ال�سائد من نهاية العامل يف الع�صور الو�سطى ،منت�شر
�أي�ضاً يف ال�ع��امل املعا�صر� ،إن�ه��ا نف�س امل�خ��اوف القدمية اجل��دي��دة،
ولكن التهديدات واملخاطر تنوعت واختلفت و�أ�صبحت �أكرث فتكاً
و�أك�ث�ر و��ض��وح�اً .كما �أن م�صدر ه��ذه التهديدات مل يعد مُتعلقاً
بالقوى اخلارقة وب��اهلل ،بل �أ�صبحت ذواتنا هي امل�صدر الأ�سا�سي
لهذا اخلطر.
اجتهد امل�ؤلف يف دمج �سيناريو كورونا احلايل يف كتابه ،لذلك عندما
يفكر يف �سيناريو الأ�سابيع القليلة الأوىل من �أزمة كورونا عام :2020
مدن فارغة ،متاجر مغلقة ،طرق �سريعة مهجورة� ،صور مروعة من
امل�ست�شفيات ،يف �إيطاليا وال�صني و�إي��ران و�أملانيا - ،ف�إنه يجد ذلك
فظي ًعا حقًا .وه��ي �سيناريوهات ك��ان النا�س قد تعرفوا عليها من
خالل �أفالم الرعب ال�سينمائية فقط .وقد �أربك وباء كورونا العامل
كله و�أذه��ل اجلميع .فما ك ّنا نفكر فيه دائ ًما على �أن��ه فيلم رعب،
ميكن �أن ي�صبح حقيقة بطريقة معينة .لكن الكاتب يقر�أ ما وراء
التهديدات احلقيقية لكورونا :فهي جتربة �سيئة للغاية ،بل �أ�سو�أ
بكثري ك�سيناريو لنهاية العامل� ،إنها خطر حقيقي �إذا جاز التعبري.
ولهذا يعتقد امل�ؤلف �أن العدالة تت�صرف بغرابة مع �أزمة كورونا يف

النقطة التي ميكن حتديدها فيها :ال ي�صيب الفريو�س اجلميع
بالت�ساوي ،لكنه ي�صيب الفقراء ،والذين ال يتلقون رعاية جيدة
ب�شكل �أقوى من �أولئك الذين هم �أف�ضل ً
حال والذين ي�ستطيعون
الفرار �أو لديهم رعاية طبية �أف�ضل .ففي �سيناريوهات الكوارث،
يكون ال�س�ؤال دائ ًما :من ي�صل �إىل �سفينة الإنقاذ �أو ًال ،ومن لديه
فر�صة لت�أكيد ذاته وتفوقها حتى يف �أ�سو�أ �سيناريوهات االنهيار؟.
يف هذا ال�صدد ،تعد العدالة مو�ضوعًا �أ�سا�س ًيا جدًا يف الأف�لام ويف
الروايات ،وهو الأمر الذي ينعك�س على واقعنا املعا�صر.
تطرق امل��ؤل��ف لأح ��داث امل�سل�سل التلفزيوين «امل��وت��ى ال�سائرون»
« »The Walking Deadوالذي ي�ستيقظ فيه امل�أمور لريى عاملا
م��دم��را م��ن حوله وامل��وت��ى �سائرين يف ال���ش��وارع .بعد ذل��ك يلتقي
البطل بعائلته وبع�ض الناجني وي�ق��ود املجموعة ال�صغرية التي
تكافح من �أج��ل البقاء على قيد احلياة .يعترب امل�ؤلف ه��ذا النوع
من الأف�لام ا�ستعارة فيها ت�شبيه ل�شيء اجتماعي .ففي مثل هذه
الأف�ل�ام نالحظ �أ َّن الناجني يعملون على �صنع �آل�ي��ات اال�ستبعاد
يف املجتمعات :جمتمعات �صغرية تنقذ نف�سها وحت��ارب الزومبي
الآتني من اخلارج .يقوم امل�ؤلف بالإ�سقاط على ما يحدث يف الزمن
ال��راه��ن ،فيالحظ �أن املجتمعات امل���س� ّورة واملنغلقة على نف�سها
تعاين م�شاكل اجتماعية كبرية .يف ق�ص�ص الزومبي نكت�شف ما
ي�سميه امل�ؤلف بالقبلية املعا�صرة التي ظهرت بو�ضوح يف �سيا�سة
الرئي�س )ال�سابق( ترامب ،التي حتم�ست مرة �أخرى ل�سيناريوهات
اجتماعية و�سيا�سية مرعبة تقوم قاعدتها على املبد�أ القائل�« :أن
نقف م ًعا �ضد الآخرين� ،أو �أن نخطط نحن �ض ّد الآخرين» .ويهتم
الكتاب كثريا بالتحقيق يف م�س�ؤولية هذا اخلطر .يكتب امل�ؤلف:
«كل من يتحدث عن نهاية العامل يتحدث عن الذنب» ،فمن امل�ؤكد
�أنه يف الوقت الراهن مل يعد النا�س يلقون بامل�س�ؤولية عن هالك
الب�شرية للكوارث الطبيعية والقوى الطبيعية ،ولكن املذنب الكبري
يف ال��رواي��ات املعا�صرة عن نهاية العامل ،هو الإن�سان نف�سه .وهذا
الدمار من �صنع يديه ،حتى ولو مل يكن م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة
عنه .و�إذا نحن ت�أملنا يف رواي��ات نهاية العامل ،جندها ت��روي �أقل
عن نهاية الع�صر ،و�أكرث عن النجاة والبقاء على قيد احلياة �أثناء
حدوث الدمار .وهذا ما يرويه فلم  I am Legendالذي �صدر عام
 ،2007وكذلك م�سرحية  Die Sündflutلعام .1924
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كانت النا�شطة ال�شابة غريتا ثونربج قد �ألقت خطابا يف امل�ؤمتر
العاملي لتغري املناخ يف كاتوفيت�شي يف دي�سمرب � ،2018سلطت فيه
ال���ض��وء على �أن الف�شل ال�سيا�سي يف م��واج�ه��ة تغري امل�ن��اخ يدفع
العامل �إىل ال��دم��ار .ك��ان حلمها يف ه��ذا امل�ؤمتر هو االع�تراف ب�أن
الب�شرية تواجه تهديدًا وجود ًيا .هذه �أكرب �أزم��ة وجدت الب�شرية
نف�سها فيها .وعليها �أن تدرك ذلك ثم تنه�ض للقامي ب�أمر ما لوقف
االنبعاثات والعمل على �إنقاذ ما تبقى لديها .ويف يناير  ،2019نزل
تالميذ امل��دار���س الأمل��ان �إىل ال�شوارع لالحتجاج على تغري املناخ.
فقد �أ�صيبوا بالذعر حني تيقنوا من حقيقة �أن العامل يغرق يف
العوا�صف والفي�ضانات ،ورمبا �أدركوا �أن االحتجاج على هذا الأمر
�أك�ثر �أهمية بالن�سبة لهم من التعليم الإل��زام��ي ،فعواقب تدمري
العامل ب�سبب تغري املناخ و�أ�سلوب حياتنا اخلاطئ يهدد جيلهم �أكرث
من تغيبهم عن املدر�سة .يكافح ال�شباب �ضد تغيري امل�ن��اخ ،و�ضد
جتاهل الكبار للق�ضية ،ويحتجون عن عدم وجود بدائل ،فهم مل
يعودوا ي�صدقون روايات كبار ال�سن عن م�ستقبل خمطط له م�سبقا
وغري قابل للتغيري� .إنهم يت�ساءلون بب�ساطة عن عالقتهم بهذا
العامل ومكانهم فيه ،ويحاولون تفكيك هياكل ال�سلطة من خالل
�إبداعهم لأ�شكال متنوعة وجديدة للمقاومة حيث يلعب االت�صال
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي دو ًرا مه ًما يف هذا الأمر.
ي�ؤمن الكاتب ب�أن الرتكيز هنا على الق�ضايا االجتماعية احلا�سمة
يحيل على نهاية العامل ،و� ً
أي�ضا على العدل .لأن ال�س�ؤال كان دائما:
من ي�ستطيع �أن ينقذ نف�سه يف النهاية؟ من ينتهي عنده العامل؟
وكيف ت�ستمر احلياة بطريقة �أو ب�أخرى؟ ومن حجز لنف�سه مكاناً
�آمناً على ال�سفينة وب��أي ثمن؟ -تتنا�سل الأ�سئلة لي�س فقط فيما
يخ�ص تغري املناخ ،بل �أي�ضاً ،وب�شكل �أ�سا�سي ،فيما يتعلق باملجال
احليوي:من الذي ال يزال قاد ًرا على حتمل تكاليف الأدوية ملكافحة
الأوب �ئ��ة ال�ت��ي ت�ستمر يف االنت�شار يف �أج ��زاء م��ن ال�ع��امل؟ ك��م عدد
الأ�شخا�ص الذين �سيح�صلون على مكان يف امللج�أ؟ -رمبا ترتبط
الأجوبة على كل هذه الت�سا�ؤالت بق�ضية العدالة وم�س�ألة ال�شعور
بالذنب .كما �أن النظام االقت�صادي العاملي العادل يجب �أن يتحول
�إىل منط حياة الفرد اليومية.
ي�شدد امل�ؤلف على �أن الفلمني  Deep Impactال��ذي �صدر عام
 ،1998وفلم  Armageddonيقدمان لنا عنا�صر مهمة ن�ستفيد
منها لفهم �سيناريوهات نهاية العامل .1 :يف مواجهة اخلطر تتحد
الإن�سانية .2 ،ميكن ح��ل امل�شكل تقنيا .3 ،ال�شجاعة والت�ضحية
بالنف�س لدى الفرد خ�صلة متوفرة  .4تقدم العائلة نقطة انطالق
�آم�ن��ة وم��رك��ز ق��وة لكل الفاعلني يف م��واج�ه��ة �أي خطر �أو هجوم
خارجي :نظرا لأن العدو ي�أتي من اخلارج ،ف�إن ال�صراعات الأر�ضية
لي�ست مهمة .ففي �إط��ار اجلهود من �أج��ل دف��ع اخلطر اخلارجي
تتوحد كل القوى .ومل تعد م�س�ألة البقاء على قيد احلياة للب�شرية
م�س�ألة وطنية .لكن �إنتاج الواليات املتحدة الأمريكية الفني يظهر
دائما مزيداً من الثقة يف الدور القيادي اخلا�ص ب�أمريكا يف العامل.
يتحدث الكاتب عن �سيناريوهني لنهاية العامل حاليا� :إىل جانب
االنت�شار العاملي للأمرا�ض الفريو�سية مثل ما نعي�شه مع فريو�س
كورونا منذ عام  ،2020وخطر تغري املناخ احلقيقي ،ي�شعر الإن�سان
ك�أنه منوذج متوقف .وتبدو التقانة التي �صنعت الرجل الآيل قد
جتاوزته ،و�أنها �ستنفي وجوده� .إن خماطر التقانة ت�صل �إىل �أبعاد
وجودية ،لأن الب�شرية ميكن �أن تدمر نف�سها ،كما حتدث عن ذلك
الفيل�سوف  Günther Andersعام  .1956يقدم فلم Autometa
الذي �صدر عام  2014ن�سخة لنهاية الب�شرية وا�ستيالء الآالت على

ح�ين �أطلقت فريو�سا �إل�ك�ترون�ي��ا على �شبكة الكمبيوتر اخلا�ص
مب�صلحة الطاقة يف بلد �أوروب��ي ،وكنتيجة لهذا الفعل الإرهابي،
انقطعت الكهرباء يف كل بلدان �أوروب��ا ،ويف جزء كبري من �أمريكا.
مل يطلع الأمل��ان على التقارير املتخ�ص�صة للربملان الأمل��اين ،وهذا
هو ال�سبب يف �أن ق�صة �إلزبرغ هي التي �ساهمت يف رفع الوعي العام
مبثل هذه امل�شاكل� ،إ�ضافة �إىل تقارير الأجهزة املتخ�ص�صة .توجب
على الروائي النم�ساوي التق�صي والبحث يف الوقائع كي يدرجها يف
روايته ،بالتايل فالعمل التخييلي يقود القارئ �إىل بداية اهتمامه
باحلقيقة .يف رواي ��ات نهاية ال�ع��امل يتفاهم املجتمع م��ع نف�سه،
ويطرح اجلميع ال�س�ؤال� :أي��ن هو الإن�سان؟ ومن هو؟ يف حكايات
نهاية ال�ع��امل ،يتفهم املجتمع نف�سه ،ك��ل �شيء ي�صل �إىل ذروت��ه:
م��ا ه��و الإن���س��ان يف مواجهة حالة التهديد ال��وج��ودي واالن�ح�لال
االج�ت�م��اع��ي ل�ل�ح��دود؟ ه ��ذا ي�ث�ير امل��زي��د م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ع�ل��ى �سبيل
املثال حول طبيعة الب�شر يف الكون ،دوره ورد فعله على التهديدات
�أو �س�ؤاله عن معنى العدالة ومن �أين ي�أتي اخلال�ص يف الكوارث.
حكايات عن نهاية العامل ،حكايات نهاية الع�صر ،هي يف احلقيقة
ع��دوة لدمار العامل .من يحكي عن النهاية ،هو يريد حقيقة �أن
يحذرنا من النهاية .ق�ص�ص عن النهاية ،عن الطوفان مثال ،توجد
يف كل الثقافات وت�ؤ�س�س لعن�صر مهم و�أ�سا�سي يف املعرفة الثقافية.
اختلف الو�ضع اليوم ،لكن حني يكون الروبوت هو م�صدر ال�شر يف
عاملنا املعا�صر ،ف�إنه يحيل على �صانع الروبوت� ،أي :الإن�سان� .أي�ضا
ف�إن الطوفان يف قف�ص نهاية العامل هو من �صنع الإن�سان اليوم،
ولي�س من اهلل .تعيد هذه الق�ص�ص والروايات وال�سناريوهات �إىل
الواجهة م�س�ألة املذنب من جديد ،ودائما يكون الإن�سان هو ال�سبب.
وينبه على الطبيعة اخلطرية للإن�سان ،الذي بعد الكارثة �سيكون
ناجيا وي�ضطر للعي�ش يف ع��امل ينق�صه ك��ل �شيء مم��ا ي�ضيف له
اليوم حياة �إن�سانية كرمية� :أمن وعدالة وغذاء و�أدوية ،بنية حتتية
ونظام دولة حر.
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عمل امل��ؤل��ف على تو�ضيح ال�شعور بالرغبة امللحة يف ر�سم نهاية
العامل فن ّياً و�أدب ّيا باعتبار الفن والأدب هما م��ر�آة للب�شرية ،التي
تت�ساءل عن كيفية اال�ستمرار بعد الغرق ،وعن حالتها بعد �أن يخرج
كل �شيء عن �سيطرة الإن�سان وي�صبح بيد القوى اخلارقة� ،أو بيد
التقانة� ،أو بيد الإن�سان ال�شرير نف�سه ،وال��ذي كتب رواي��ات ور�سم
�سيناريوهات عن �سقوطه الذي �صنعه بيده.

احل�ضارة املتطورة .ه��ذا الفلم ي�صور بدقة ما ي�سميه الكاتب ما
بعد النزعة الإن�سانية  ، Posthumanismusحيث انتهى ع�صر
الأنرثوبو�سني وب��د�أ ع�صر الروبوت اجلديد ،وهو ع�صر ال�صناعة
والعمل واال�ستهالك.
بخ�صو�ص احل��روب النووية والتهديد اخلارجي ،يقدم فلم The
 War Gameالذي �صدر عام  1965احلرب النووية ،كذلك رواية
 Die Grossen in der Tiefeالتي �صدرت عام  1962وتناولت
�أحداثها احلرب النووية الباردة .وهنا ي�ستخل�ص الكاتب �أن الفاعل
املرث لي�س اهلل �أو التقانة ،بل العن�صر الب�شري .وقد بد�أ اخلوف من
الإ�شعاعات مع كارثة ت�شرينوبيل ع ��ام .1986وحتكي العديد من
الأف�لام عن انت�شار الأم��را���ض القاتلة ،وع��ن حم��اوالت احتوائها.
من هذه الأفالم نذكر  ،Outbreackوفلم Twelve Monkeys
وغ�يره��ا .وت�سبب انت�شار الفريو�سات الإلكرتونية يف ك��وارث لها
م�ستويات خمتلفة جدا .هذا يعني ،من وجهة نظر امل�ؤلف� ،أن مثل
ه��ذا النوع من رواي��ات نهاية الع�صر ه��ي� ،إذا ج��از التعبري ،و�صف
ملتهب حلالة ح�ضارتنا احلالية.
من الناحية الإبداعية ،يعتقد امل�ؤلف �أن��ه من املمكن جعل العامل
�أجمل �أدبيا .ذلك �أن الروايات التي تدور حول كيفية جعل العامل --------------------------------
�أك�ثر جماال تتحدث ع��ن م�ساهمة ك��ل ف��رد يف ه��ذا امل���ش��روع ،لكن •الكتاب :عن داللة روايات نهاية العصر.
هذا الأخري ي�صطدم بحالة ي�أ�س متنع تغيري الواقع امل�ؤمل للعامل،
فتكت�سب معه �سرديات نهاية العامل م�صداقية �أكرب .وقد مت ن�سيان •المؤلف :إنغو رويتر.
حقيقة �أن امل�صالح الهائلة لل�صناعة والأعمال وم�صالح ر�أ�س املال •اللغة :األلمانية.
الوح�شية هي العامل الرئي�سي وراء التدمري .تدمر الب�شرية موارد
•دار النشر :ركالم ،ضمن سلسلة :ما ذا
الأر�ض وبالتايل تعر�ض للخطر ا�ستمرارية وجودها.
تطرح العدوى االجتماعية �س�ؤاال مهما عن العالقات الإن�سانية يعني كل هذا؟
�أث�ن��اء وق��وع الكارثة ،وعندما تنهار احل�ضارة وي�شكل �أي �شخ�ص •سنة اإلصدار وعدد الصفحات،2020 :
حامال للعدوى �أو يقوم بال�سرقة والقتل تهديدا لل�شخ�ص الآخر 93 ،صفحة.
وهو ما تقدمه �أف�لام الزومبي ،حيث نرى �أن الإن�سانية تعود �إىل
احلالة الطبيعية للحرب التي ُتخا�ض �ضد اجلميع� .أما بخ�صو�ص
فريو�سات الكمبيوتر ،ففي رواي��ة  Blackoutلعام  ،2010و�صف
* باحث يف الدراسات الثقافية
الكاتب النم�ساوي م��ارك �إل��زب��رغ م��ا قامت ب��ه جمموعة �إرهابية
ا ُ
ملقارنة  -الرباط  /املغرب
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