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عقليبعينيأحملقالليلفيوحديأجلسماكثيرا..ع!

وصورةشكل(بأيلوأتساع..بعديولدلمالذيالزمنظلأمفب!

يحيدلالقدروفقاالعظيمةالدراماتلكالأمرآخرشتتطور

،..يتغيرلاوغرض

ردهيجايدررا

وعوشديدجدلمثاركالنكتاببنشر7291سنةتميزت

يرسمالذيكعأة،،دأط)1(،5+3!"أك!هالنعو!حدودكتابا

مننماذجبمعاونةالعلماءمنفريقأعدهوقد،العالمفذنتقبل

البشرية3سبلمماشاملةبكارثةالدراسةوتتنبأ.الكمبيوتر

الطبيعية.مواردهاواستهلاكالسكاننمومنللحد

عددتمثلالتيالمنحنياتفإنالكمبيوترلنماذجوفقا.

والصادرالزراعيةوالمحصولاتالصناعر،والإنتاجا"ل!كان

والعسرينالحاديالقرنمستهلفيالذروةتبلغكلهاالطبيعية

العظمى.الكارثةوتحلتنهارثم

قالفقد،متناقضةعارمةموجاتالدراسةأثارتوقد؟.

نأيجبلصيردقيقآحسابياتنبؤاكادطالكتابانالبعض

منمجموعةأنهالبعضأوضجبينها،لتفاديهجهدنانبذال

ولا،علميأسلسأيإلىتستندلاالتيالضعيفةالإفتراضات

ير.والوقت5.همحتدماالجدليزال
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إلىالكتابخرجعندمابالدهشةكثيروناًصيبالقد

لمإذامحتملةأوممكنةالكارثةبأنالاعتقادورفضوا.الناس

لمالعلميلالخيلكتابولكنحياتنا،أسلوبامننغير

كانواانهمذلك،لهمقديمةأخباراالدراسةكانمافقد،يدهشوا

لسنواتللتجربةويخضعونهاللغد،نماذجصنععلىيعكفون

.عديدة

شبهايشبهالكمبيوتربكاذجتحقيقهالعلماعحاولماإن

عشراتيفعلونهالعلميالخيالكتابظلالذيالشيءكبيرا

مستقبللصيلغةالكمبيوتراستخداممنوبدلا..السنين

النشري.خيالهمالعلميالخيالكتاباستخدم،العالميالمجتمع

ويحولطبالحياةتفيضصورأالصامتمنيخرجلوالخيل

الكونأعماقأوالمجهولالمستقبلفنرى،معنىإلىالمحسوس

وقوحهاالفنيمجمالهاننعمهائمةمتموجةأفكارإلىتحولاوقد

المعنوية.

العلمي3الخيالهوما

س!ح+!أح!؟3ولهأ،حأالعلميالخيال،إصطلاجالنقادطلقأ

خياليةبطريقةيعالجالذيالروائيالأدبمنالفرنكذلكعلى

فيسواءوالتكنولوجياالعلوممنتقدملكلالإنساربةإستجل

فيالإنسانتأملأتايجسدكماالبعيد،اًوالقرلمجاالمستقبل

)2(.الأخرىالسماويةالأجراممنحياةوجوداحتالات

العلميالخيالأهداف

بأمانةالعلميةالحقيقةعرننإلىالعلمىالخياليهدف

كل
القصة،تالقلهبغلافتغلفتوإنمستقبليةوبنظرةوصدق

.الصرفبشكلهاوالعلميةالاجقاعيةالأفكارأيضايعالجوهو

بل،بالمستقبلالتنبؤالعلميا!لخيالأدبهدفمنوليس

لنايصورأنيحاولفهو،بكثيرذلكمنأهمبشيءلقومإنه

مهاجرةكأنهالبشريالجنسإلىنظرناوإذا.الممكنالمستقبل

خلألالبشرمناللا!نالافخلالهتتجولالزمنخلألضخمة

الستكشفونهمالعلميالخيالكتابافإن،المتعاقبةالقرودط
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التيالجسرداءبالصحراءتنذرناالتيقصصهميطلقونالذين

تقعالتيالتألقةوالجبالالوديانبأنباءتبهرناالتيأوأمامنا

ويكونيأنيفقطمستقبليوجدلاإنه.مباشرةالأفقوراء

فشيئاشيئاتبنيهالمستقبلفإن،يلينلاوجامداقبلمنمحددا

نأهوالعلميالخيالودور،البشرتصرفاتبدقيق!ةودقيقة

التصرفاتابعضمنينشأقدالستقبلمننوعأقييظهر

المشرية.

العلميالخيالأهمية

حإفة-البحرعلىمنبسطرميىشاطىعلىمرةوقفتهل

قدميك،عندتتدافعالتيالصغيرةالأمواجإلىترنوورحت

والندفعطاقتهااستمفدتقدالكبيرةالأمواجتكونأنبعد

الصغيرةالأمواجترىإنك؟الشاطىعلىمدىأبعدإلىالماء

كانتوإذا،الشاطىعندتنندافعبالبعضبعضهااختلطوقد

العلماءعليهب!طلقمابوضوجأيتالرالمناسبةالزاويةفيالشمس

معبعضهاالصغيرةالأمواجتتشابكحيث،،التداخل"نماذج

بعضهايلغيفدأو،أقوىموجةلتؤلفأحياناتخنمع،البعض

.النموذجهذامنساكنةبقعةفتؤلفالبعض

ومجلاتكتبصفحاتفيتظهرالتيالعديدةالأفكارإن

فبعض،القراءعقولفيالأثرهذامثلتحدثالعلميالخيال

قوقهاتفقدالاخروالبعض،وتقوىتدعمالأفكارهذه

الخيال!كتاببهتمجيلمنفلأكثرثمومن،اثارهاوتنخفض

والحربالتلوثمثلالانالعالميواجههاالنيبالمشاكلالعلمي

وتقييدالشاردةوالتكفولوجياالسكانيوالتضخمالذرية

كمفآجاتالبتنرتواجهالتيالتهديدأنواعمنوغيرهاالمكر

مروعة.

معلوماتهترجمةعندكبيرحدإلىالعالممهمةتنتهيوبيما

تبدأالعلميالخيالكانبفإن،بيانيةرسومأوجداولإلى

العلميالأساسأنحيثالإنسانيةالقصةنقلمنمهمته

فأحسر،الوسيلةأوففطالحلفيةهولقحننهالممكنللمستقبل

منأجيالعلىتؤثرالتيالعلمياطبالأدبمنالقصص

الناسهؤلاءي!ونوقدالناحمماحولتدورالتيهي،القراء

نأبمعنى"ا!أناسول!صنهم،الاليينصتأوالبشرغيرمن

وأخطارهموأحزا-بمأفراحهموينتاركهمبمكميشعرالقاركط

فشلهم.أوونجاحهم

منافىضاراتإظهارالعلميالخبالؤصصفييكفيولا

فيتنشأقدالتيالمجتمعاتوصفأوالأخرىالكصواكب

تؤثركيفيوضجأنيخبالعلميالخيالف!صاتب،الستتهبل

.الإنسانعلى..الم!نئنبلومجتمعاتالحضاراتتلك
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تصرفاتانتاجفهو،كبيرحدإلماأيدينافيمستقبلناإن

ا-لأقل،علىذلكنحاولأوالغدنصوغالذينفنحن،البشر

نفشلعندماهيطراالجرائموأعظمنفشلعندماهيةوالمأسل

ءنحاولأنفيحتى

بين،والفنالعمبينكجسريقفالعلميالخيالإن

إلىالحاجةتشتدولم،البشريةوشعراء-التكنولوجيامهندسي

الجسر.هذامثلإلىكحاجتناشيع

الحبننة.الأسانلير

،)3()،الأقنعةكشابيمؤلفكامبلجوزيفقضدن

يدرسحياتهمنكبيراقدرا،()4(وجهالألفذوالبطلو"

لهليستالحديثالإنسادنأدنإلماأجثاروقد،القديمةالأساطير

انتهتقدالقديمةالأساطيروأن،إليهايستندحقيقيةأساطير

محلها.تحلجديدةأساطيرتنشأولم

الأساطيرإلىحاجةفيالانسانأنعلىكامبلويصر

بعيثىالذيللعالموالاستقرارالعاطفيالمعنىمننوعالتعطيه

نواجهالعاطفيالمستوىعلىظيمالتفمننوعوالأساطير.فيه

علىليبعثماوهذا،اتساعهعلىوالكونوالموتاطياةبه

المجردةللحقائقعاطفياأساساتعطيأض!اكما،أحياناالخوفن

وغيرالعروفةالأموريشرجشاملبتركيبالواقعوتربظ

الذيللكونتصوراتضعوأيضاالإنسانتصرفاتمنالفهومة

فيه.نعيش

الناسفيتثيرأنيجبأهدافهاالأسطورةتحققوحتى

لتساعدعاطفيةركيزةتكوناًلىيجبكما،بالرهبةالشعور

منكالانتقالالحياةأزماقاخلألالمجتمعأعضاءحماالأفراد

وأمجتمعهمعالشخصوتكيفالمراهقةإلىالطفولةمرحلة

.سهمفرلاالذيالموتمواجهة

يؤديمطاهره-أحسنفييكودنعندما-العلميوالخيال

القارئلدىيثيرأنبجاولأنهحيثاطديتةالأسطورةمهام

الكودىوأيضاالخارجيالكونمظاهرصعنبالعجبشعورأ

.بالانسانالخاصالداخد،

بيهتكثيرونقراءلهالعلميالخيالأنللاهتمامالثيرو"!

آو،الكونفي3مكاضيجدواأنبجاولونالذتنوهم،الشباب

ويسادرونالفضاءيجوبودنأبطالعنالعلميالخيالقصصصت

هذهوكل.ال!نقبلعالمفيالظميقاومون،الزمننفقعبر
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إلىودفعهمالشبابخياللإثارةمحاولاتالحقيقةفيالقصص

المستوىهذاوعلى.الأبطالبهؤلاءوالاقتداءالخيرفعل

الحديثةالأسطورةدوريؤدياًنالعلميللخياليمكنالعاطفي

لغيريشرحأنيحاولفإنهالفكريالستوىأمل--على

التفكيرمننظامبأضثاويفسرها؟العلومهيما:المتخصصين

يدعوالذيالجهلظلأمعلىالعقليمجدصرفإنسانيوسعي

فيأومخيفايكونماوكثيرا،بالفوضىويتنمالحيرةإلى

الإنساني.للتطلعالنظمالتخيلهوحديثتعريف

الخارجفيالجامعاتمنعدداأنالصلدفةقبيلمنوليس.

توضححيث،كبيرانجاحاتلقىالعلميالخيالمنبرا.مجتقدم

حولنا،منوالكونللعالمالصادقةوالعظمةالحقيقيالجمال

تكتطماعنقطةأوالنجومبملأيينتزخر-مجرةاًكانتسواء

الخفية.الدقيقةبالحياة

نفسهالكونعناتساعاتقللاالعلميالخيالمجالاتإن

الإثارةمنبنوعقراءهاوتزود،الزمنطولطويلةأغاكما

نأإذنفيمكن..اخرمكانفييجدونهلابالعجبوالشعوز

الحديثة.الأساطيرمننوعاالعلميالخيالقصصنعتبر

والتفيير:المستنقبلن

الحاضر،الوفتفيالخيالدورمظاهرمنمظهرأهملعل

الخيالإنالتغيير.:واحدةكلمةفينلخصهأنيمكنماهو

معينمنتنهلقصصهمنقصةفكلالتغيير،اًدبهوالعلمي

يكونوربما،اليومعننحتلفأسيكونغداإنواحد..

نأطويلزمنمنذالبشريةتوقعتفقدكبيرا.الاختلاف

للننهلقمتيرشيعفالتغيير،يكادأوتماماكاليومالغديكصن

نتحدثالحديثال!حصرثولكصننا،والرهبةللخوفيدعو

الماضيةالجحيلةللأيامونتوفا،لما،-اكا-اي!!ا!،"نجالمستقبلصدمةىت

الناسب.مكانهوفيمعروفاشيءكلكادطحيث

سواء-التغييراتأ"نواضحبشكلالعلميالخيالويبين-

ومقاومة،الكونمنمتلأزمجزءهي-سيئةأمطيبةكانت

يتغيرأنللعالمبدفلا،الزمنعليهعفىتفكيرالتغيير

يحددالذيهوللبشريةنجاحاالعملمناهجوأكثر،باستمرار

بها.التنبؤيمكنالتيالتغييراتكلتستوعببيئةننثعىكيف

كمترجميعملأنههوالعلميللخيالالأخيرالدورولعل

يبنيفالعم،حدينذوسلأجبالطبعوهذا،البشريةلدىللعلوم

قدأوالحضارةتنهيقدوالتكنولوجيا،يدمرقدولكنه

خيالنا.زواياأبعدإلىترفعها

لمحب:باالشعور

أدبقارئروعفيينبعث3الذيبالعجبالشعورإن

فأولا..مزدوجشعورهو،الأحداثعنهرابةمنالعلميالخيال

الثيرة،المواقفهذهمثلتخيلفيالعجيبةالكاتبجرأة

الإثارةهوشعوريا-لاوربما-أعمقذهأئيم!نوىعلىول!-ت

التنوررةمطالحدهذاإلىيىكسلأدنبئ!نهالبثنريالعتنلأنفي

وذسأخد.المروعةالأف!!ارهدهمتا!واستببابالتخبلع!

روبرتللكاتب،(حاآ+أ+لا33!7حالكون"قصةمئنتالا

هوهنافالهدفت.اًلطريقضلتفضاعسفنجةعنهينلين)5(،

للعالمماديكإدراكنتصورهاالتيالحقيقةعنالبحث

،هذهالفضاءسفينةإطلأقمنذأجيالانقضتلقد.الطبيعي

نأ،الأصلييناللأحيغمنالنحدرونالجهلةاعتقدوقد

فيالحاكمةالطبقةبينصراعوينشأ.بأسرهالكونهيسفينتهم

والبطلبالعلماء-التهمقبيلمنتسمىوالتيالفضاء-سفينة

التيالرئيسيةالقيادةغرفةإلىطريقهيشقالذيالعقلالتقنح

الكونعبرالمتألقةالنجوميكتشفحيثنسياخها،طال

أحد.ظنكاوعظمةاتساعاأكثرالكونأنويدرك،الحقيقي

الانتصارمنكلحظةالنجوموجودعنالمذهلالكشفول!قدم

تناقضأيمثلهذاولعل،كنشوةيبدوكاأقل،الهادئالعقلي

تحاولالتيالعاطفيةوالاشنجابةالقصةتؤكدهاالتيالقيمبين

تثيرها.أن

نتلهو(،"الكونقصةمنالفاجىالنجومظهورإن

-نحوتنحوأنفيالعلميالخياللقصصالعامللاتجاهتمامأواضح

بالعجبالشعور"عليهيطلقماأو،العجيبةالرؤيامنلحطالا

ربماأوبالنشوةتتسمالأحداثكانتسواع،اخافيخا*111.ل،،عخال!ه!،

نحوتتجهقدكما،الأحيانبعضفيللربميالةتكودن

تثيرالفضاءسفينةأنحيث(،،،)الكود!قصةفيكماالرمزية

فيه.نعبشطالذيصكلالمناعنوكاستعارة،ذاحهاحدفيالاهمام

الفصاء:قصصن

غزوعنالعلمىالخيالأدلاموضوعاتمنالكثيرتدور
-ءعكمه

الكودا،اعماقإلىالارضببةالكرةمنوالانطلاقطالفضاء

يمتدأنسبيلفيبأرواحهميخاطرودنفضاءرواددائماوهناك

جديدةعوالمعنيبحثالأخرىالكواكبإلىالبشريالجنس

عليها.ليعيس

ء"+لاولأع-ء،(هملول"هول:ك!3،"،حهلأ!افىأ3"ةول!،.)7791
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،الحدعلىاليومنقفبأنناالعلميالخيالكتابويؤكد

الحياةتاريخفيالإنسانبةللفترةعظيمينعصرينبينالفاصل

ضجيناالإنسانفييماظلالذيالعصر،الأرضكوبمبةعلى

فيهديثمقالذيوالعصر.،الأرضكوكبلقبفتةم!نسلما

.-الكونلغزويتطلع.هالفضاءإلىطريقهالإنسان

الفضاءأوبرا،،عليهالايطلقالتيالحديثةالفضاءوقصص

تتحولثم.مالاخرتلوالواحدالكواكبترتاد"3ءح!ه!!ء95

هذعفوقاإمبراطورياتالبشريالجشىوينشىالنجومإلى

*المؤسسةأزيموفاسحقروايةوتتحدث.الكواكب

أطلألبينمنجديدةإمبراطوريةتكوينعن،،)6(اأ،4"+لماه5،ا

بالتغيراتنشعرالؤلفويجعلنا،تنداعىإمبراطورية

منوذلكالجديدةالإمبراطوريةإنشاءتصاحبالتيالاجتهاعية

.والرجالالنساءمنعددمغامراتخلأل

بينهائلةمسافاتهنالثأندائمانتذكرأنوعلينا

سفنبأ!العلمنيالخيالكتاباويخبرنا،والنجومالكواكب

منأكثرأيالضوء-سرعةسرعتهاتتجاوزقدالفضاء

معيتعارضوهذاإ-الواحدةالثانيةفيمتركيلو03،.000

معؤكذلك،الأقلعلىالحاضرالوقتفيالعلميةالفظريات

لأنيشتين.النسبيةالفطرية

العلميالحيالكتابأنفيهذ"اإزاءالنتكينتابناوقد

إلماءالفضلمنمحدودجزءلتحويلالروائيةالمهارةتنقصهم

فيبالطواففنتلهميعرضونوهم.قصصهملأحداثمسرح

فالرغبة،قويدليلإلمايستندلاالشكهذاولكن..اللأضثاية

لاالبمثبريالخيالحدودأبعدإلىالفضاءغزوفيالتوسعفي

فيعاطفيتغيرإلىبلالروائيةالقدرةفيضعماإلىيرجع

.الأرضوكوكبالإنسانبينالعلاقة

عليهاأطلقبليشجيمسللكاتبقصصمجموعةفيونقرأ

أنهفبهايتخيلقصة،)7(ح3ءأ،631،أا،؟!أالفضاءفي"مدن

فيبسكاغاتطيرأنكاملةلمدنأمكنالاختراعاتمنبسلسلة

الزمن.بحدودالتقيددون،اللأضثائيالكونوتطوفالفضاء

فإدا،آخرعالمفييعيشأنالإنسالنقدرةفيكانوإذا

ذلكحإلىيدفعهالذيماهو:نفسهيطرحالذياللسؤال

الذياليوميأنيقدأنههوالفضاءقصصتقدمهالذيوالتفسير

تتعرضقدمابسببمستحيلةالأرضفوقماالحياةفيهتصبح

الطبيعةعأوالإنسانبفعلسواءشاملدمارمنله
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احتراعظروىربظالنقاديحاولالأحيانمنكثيروفي

تفسيريحاولونوكأنهم،ذريةقنبلةأولبانفجارالفضاءسفن

دوقالحياةاستمرارلحمايةكوسيلةالفضاءسفناختراع

نتيجةالأرضفوفالحياةتعذرتماإذا،الأجرىالكواكب

إ.الذريةبالأسلحةلتدميرها

غزوإلىالإنسادطتطلعأنتؤكدالعلميالخيالقصصلكن

منللهروباضطراريةوسيلةالأحيانكلفيلبسالكون

الفضاء!روادلبعضسبيلالسفرايكودطقدبل،الأرضكوكب

أنهمإذ،العالمهذامنينطلقواأدقفيبالشجاعةيتسمودطكن

والنفى،السجنمننوعالأرضبكوكبتقيدهمأنيتصورود!

كارترجون)،عليهاأطلقالتيبوروزرايسإدجمارقصةفيكما

منالعديدوأيضا،)8(*+هل"ح+"ولحعه3"ولالاأالمريخفي

المريخإلىبأبطالهبعثالذيالثهيرالكاتبهذاقصص

يحاربونعجييةمخلوقاتمعيتقابلونحيثوالشتريوالزهرة

والاضطهاد.الطمضدمعهم

منيعانونالفضاءروادأنالعلميالخيالكتابويؤكد

يحدمكانا.بوصفهالأرضبكوكبالعاطفيالارتياطانهيار

بذلكالأرضيةالجاذبيةوتصيح،الفضاءفيالحركةحريةمن

ويلز.هـ.جقصةفيكما،منهالتخلصالإنسالنيحاولعبئا

)9(3ثهغ،،حث!اولهء"!هه،!القمرإلىوصلوارجالاًول"

تأثيرتيطلعجييةمادةإكافور(العالمبطلهليخترعوفيها

فيالقمرإلىالانطلاقمنيتمكنوهكذا،الأرضيةالجاذبية

وهناك)بدفورد(،يدعىأديبلهصديقمعفضاعسفينة

،.الض!خمةالحشراتإلىأقربغريبةقمريةمخلوقاتتأسرهما

الممرسكادغمنالعديدقتلبعدالهرببدفوردويستطيع

القمرية،الخلوقاتعلىدراساتيجرىكافورالعالمويبقى

أبحاثهبنتائيلييلغهمالأرضبكوكبالاتصالاستطاعوقد

إلىاتينالم:يتساءلكافور7والعالمالقصةوتنتهي،القمرفوق

هدفنا؟هووماالقمر

إلىالانطلاقطيريدالذيلأنسانالأكبرالخطرويبقى

وتعوقهداخلهفيتعتملالتيال!ثديدةالرغبةهذهفي،الفضاء

وهي،المجهولمنالخوفقوةإنها..الحاسمةالخطوةاتخاذعن

قيودمنوالتخلصالحريةفيالرغبةصعنتأثيرهافيتقللا

.الأرضكوكب

الكونويقتحمالجريئهالخطوةهذهالانسانيتخذوعندما
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الإنسانيةالحياةمقوماتبكليحتفظلافهو،اللأنهائي

أخرىجزرالفضاءمحيطفيبالتأكيدفهنال!،الأبىضية

،جديدةحضارةفوقهاويبنيبثباتعليهايقفأنيستطيع

لكوكبمطابقةالجديدةالبيئةتكونأدطيتوقعلالكنه

عليه.يعيشكانالذيالأرض

التيالغريبةالجديدةالبيئةمعيتأقمأدطالإنسانويحاول

)،رمالقصةفيحدثكما،الفضاءعبررحلأتهفيتصادفه

عندما،كلأرك.سارثرللكاتب،).1(*،الاأ،05"!،3المريخ

فوقطتنموالتيالنباتاتأنواعأحديطورأنالإنساناستطلع

يتنفسه،أنيمكنالذيالأوكسجينلتنتجالمريخكوكب

الجنسلحيلةملأئمةبيئةإلىاليتالكوكبيتحولوهكذا

.البشري

:الأخرىبالكائناتاللقاء

أخرىلبيئاتنفسهيكيفأدطالفضاءفيالابسانعلىإدن

الكائناتمنبمجموعةيلتقيقدذلكوأثناء،ومختلفةغريبة

..العلميالخيالكتابعليهليطلق،البشريةغيرالذكية

يبةلغراتئنالكاوايلبنترالجنسابينءلقاشهرأولعل،اولء3،4!أبالغرا

؟)11(3!-*س!"،آهكثا31430الكواكبحرب"قصةفيجاءماهو

لكوكبالريخسكانغزوعنوهي،ويلز.جهـ.تبللكل

..الأرض

سكالطمنالأحياءأحدأبدايشاهدلمهنإن.".ه

عنينتجالذيالروعالرعبيتخيلأنيستطيعلا،الريخ

حافتيوغيابالدببةالعليابشفتهالغريبفالفم،ظهوره

لاالذيالفمواهتزاز،السفلىالنتفةتحتوالذقنالحاجبين

مألو!،غيرغريبجوفيالضجيجذاالرئتينوتنفسينقطع

..الضخمتينوالعينينالأرضيةالجاذبيةبسببالحركةوثقل

علىبشريةوغيرومشوهةوقويةحادةملأمحهكلكانت

"...الإطلأق

فيكليمنتهالالكاتبقدمهماالكائناتأغربومن

جدادقيقهلأميكائنعنتحكيالتي،،ا4!ءاالإبرة)،قصة

صلابة،ألأكثرالأخرىالكائناتأجسامباحتلالإلايعيشلا

فيهفأحدثامسامهطريقعنادميشلبجسمإلىدخلوقد

مروعة!بيولوجيةتغييرات

!السحابةمثلالحجمهائلةالكائناتهذهتكونوقد

النيتروجينغلزمنتتكونالتي!6"ح"ل"داحاحالسوداء
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الأرضكوكبتهددوكانت،ذكيةدقيقةكائناتالتضمن

هويل.فريدالفلكوعالمتبللكلنفسهبالاسمقصةفي،بالدمار

فيذكرهاوردالتىمثلجدادقيقةالكائناتتكونقدكما

كاترينللكاتبة"لم،احأ"5!1433،ااحأتكذلالاالصور"قصة

مندقيقةكائناتتحملفضاءسفينةغرقتعندما،ماكلين

،الأرضلكوكبالفضائيبالطارضحلة-بركةفياخركوكب

يظهروالمولهذاميكروسكوبيةأحجامذويالغرباءكانفقد

علىدليلأيهناكيكنلمثمومن،لهمالتفطتالتيالصورفي

الأرفي!كوكبإلىقدومهم

نباتات،الإنمبانيقابلهاأنيمكنالتيالكائناتأغربومن

(،أء+سح"أ،5!،!ح+343النباتات"يومقصةفيكما..ذكية

نباتاتحولالقصةأحداثوتدور،وايندامجونللكاتب

نتوءاتثلأثةعلىوتسيرالمترينحواليطولهايبلغذكية

وكانت،للبشرمميتاسماسيقافهامنوتطلق،القطوعةكالجذور

!الأرضكوكبغزوإلىحهدفط

الفروعفيوجودهايندرالتيالعلميةالأفكارتدفقإن

والانطلاقطالكود!أعماقإلىوالرحلأت،الأدبمنالأخرى

بهتفي!ولمفريدامزيجايكونهذاكل،المستقبلافاقإلما

فعندما.تنسىلاقراء3داكامتعةمنويجعلالعلميالخيالقصص

لاالتيالفضائيةبالعوالمليحيطالبشر-يالعملاافادطتتسع

معيتلأءموعندما،هناكأزيايؤمنولكنه،يرافاأنيستطيع

يصبحعندئذ،حدودبلأتمتدالتيالهائلةالكونيةالدوامةهذه

الرائع.الكونهذاإلىبالانتسابجديراالابسان

وضفيرؤوفط

الدوليالإتحادعضو

العلميالخيالللكماب

94


