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The Israeli Society for Science Fiction and Fantasy 2022 חדשות  האגודה  –  אפריל 

Annual OLAMOT – 2022 SF-CON (April 19-20) Tel Aviv 

 
 

. המועדון יתקיים במסגרת כנס עולמות,  20:00-ב  20/4מועדון חודש אפריל התל אביבי יתקיים ביום רביעי,    תל אביב:

 . דפנה קירש מנחה: .המועדון  "סיפור חייך ואחרים ויעסוק, בהתאם לנושא הכנס "סימנים" בספרו של טד צ'יאנג "

לקבוצת הפייסבוק  הקריאה לפרטים על המפגשים של המועדון  ירושלים: הירושלמי של  מועדון הק  :ניתן להצטרף  ריאה 

 ון. ולהצטרף לקבוצת הוואטס'אפ של המועד ,גלי אחיטוב - ליצור קשר במייל עם מרכזת המועדון בירושלים   או ,האגודה

  (ועוד מפגשים סדנאות, הרצאות,  ,מעניינים אירועים שפע) האירועים לוחב מופיעים האגודה של האירועים כל

 .בפייסבוק האגודה דףב או התפוצה רשימת ל להצטרף ניתן הארץ ברחבי הקריאה מועדון מפגשי על שוטפים עדכונים לקבלת

 f.org.il-http://www.sf site: Society’s the at Hebrew) (in available is information Society 
 
 

 

This month’s roundup: 
• Yiddish-related SF material dedicated to my dear departed father, David Botwinik (o”h – ע"ה): 

 Yoel Matveyev: “” 

• Book review: “More Zion’s Fiction” Part 4: Guy Hasson’s “The Assassination” 
Our usual, interesting tidbits from the Web. 
– Your editor, Leybl Botwinik  
 

Star Trek Stamps from England 
A heartfelt !*Thank You*!  

to Devra Kunin for her gift to me of a set of British Star Trek Stamps – to proudly join the 

other 2 sets (Canada Post, presented to me by Cathy Lister-Palmer for the Montreal SF&F 

Association, and a US Post set also presented to me by Devra Kunin – way back in 2016): 
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More Yiddish-related SF Material 
Following up on the previous issue’s items regarding Yiddish SF (my dear departed father’s SF-ish humour + about 

Chernin’s new SF Yiddish book) I plan on dedicating some more Yiddish-related SF material in this and upcoming 

issues – so, as we say in Yiddish: “zayt greyt  ! זַײט גרייט – be ready/stand by”      

Here, for example, is an article written by Yoel Matveyev, a Yiddish journalist and intellectual – 

and a fellow Yiddish SF writer, in The Yiddish Forverts of 2007. We hope to showcase more of 

his works in the near future – I already discussed one of his stories in CyberCozen # XXX) 

 

 ַא שּפרונג אין  

 דער וועלט  

 ֿפון ֿפַאנטַאסטיק 
יואל מַאטוועיעוו  ֿפון  

 

 

 

 

דער ערשטער נומער ֿפונעם זשורנַאל 

 ""ַאזימָאווס

First 

issue of Isaac Asimov's Science 

Fiction Magazine 

A Leap into 

the World 

of the Fantastic 

By Yoel Matveyev 

Some notes from LB: 

The following article was originally 

published in the NY Yiddish 

Forverts, August 17, 2007. Several 

of the references are about the current 

events at the time. 

 

ֿפירמע "דייוויס  -, הָאט די דרוק1977יָאר צוריק, אין  30מיט 

ּפָאבלישינג" בַאקומען ֿפון אַײזיק ַאזימָאוו, דער בַארימטער  

צוגעבן ַא ֿפַאנטַאסט, ַא דערלויבעניש ַארויס-בער שרײַ 

ָאנגערוֿפן  טַאסטישן זשורנַאל, ֿפַאנ-נַײעם וויסנשַאֿפטלעך

 ". Asimov‘s Science Fiction"  —לּכֿבוד דעם שרַײבער 

Thirty years ago, in 1977, the Davis Publishing 

Company obtained permission from Isaac Asimov, 

the famous fantasy writer, to publish a new science-

fantasy journal, named in honor of the writer— 

"Asimov's Science Fiction".  
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דער נַײער זשורנַאל איז בַאלד געווָארן זייער ּפָאּפולער און  

צוגעצויגן די בעסטע מַײסטערס ֿפונעם זשַאנער: ַארטור  

קלַארק, רָאדזשער זשעלַאזני, ּפָאל ַאנדערסָאן, דען  

ם גיבסָאן און ַאנדערע. ַא  סימָאנס, אורסולַא לע גווין, וויליאַ 

נען נָאוועלעס און דערציילונגען זע- סך בַאקַאנטע "סַײ־ֿפַײ"

צום ערשטן מָאל געדרוקט געווָארן אין "ַאזימָאווס". דער  

רעדַאקטָאר ֿפונעם זשורנַאל איז געווען  -ערשטער הויּפט 

דער שרַײבער דזשָארדזש סקיטערס; אַײזיק ַאזימָאוו הָאט  

ויף די בריוו ֿפון די לייענער, ּכסדר געשריבן  געענטֿפערט א

עדיטָאריַאלן און ָאנגעֿפירט מיט דער רעדַאקציע ֿפונעם  

זשורנַאל, הגם ער הָאט זיך ָאּפגעזָאגט צו רעדַאקטירן די  

 מַאטעריַאלן. 

נַאל אין דער וועלט, דער עלטסטער ֿפַאנטַאסטישער זשור

לָאג", געגרינדעט אין ווָאס גייט נָאך ַאלץ ַארויס, איז "ַאנאַ 

" Astounding Storiesאונטערן נָאמען " 1930

)"ּפלעֿפנדיקע מעׂשיות"(. הגם "ַאנַאלָאג" הָאט ַאמָאל 

ָאנגעהויבן זַײן לַאנגע געשיכטע ווי ַא שונד־זשורנַאל, הָאט  

ער אין משך ֿפון צַײט ַאנטוויקלט זייער ַא "שטרענגן" סטיל, 

סטישע בַאשרַײבונגען ֿפון  ווּו ּפינקטלעכע און רעַאלי 

טעכנָאלָאגיעס און וויסנשַאֿפטלעכע טעָאריעס שּפילן ָאֿפט 

 ַא גרעסערע רָאלע, ווי דער סוזשעט. 

גַאבע, "דער  די ַאנדערע ּפָאּפולערע ַאמעריקַאנער אויס

שַאֿפטלעכער  זשורנַאל ֿפון ֿפַאנטַאזיע און וויסנ

&   The Magazine of Fantasyֿפַאנטַאסטיק" )"

Science Fiction " ָאדער "F&SFגיט זיך ָאּפ מיט שוי ,)"-

שּפענסטן,  לעכע און מיסטישע מעׂשיות מיט גע ערד

וויסנשַאֿפטלעכע  -ווַאמּפירן, ּכישוֿפים און ַאנדערע נישט

 ֿפַאנטַאזיעס. 

אויסגַאבע  -ֿפַײ" -"ַאזימָאווס", די דריטע ּפָאּפולערסטע "סײַ 

רעדנדיקער וועלט, שטעלט דעם טרָאּפ -ענגלישאין דער 

סַײ אויף "וויסנשַאֿפטלעכקייט", סַײ אויף סָאציַאלע און  

ּפסיכָאלָאגישע ענינים, סַײ אויף חידושדיקע סוזשעטן, סַײ  

ֿפַאר  דער —אויף דער הויכער ליטערַארישער קווַאליטעט  

ּפוטַאציע ֿפון זייער ַאן  הָאט ער ּכשר ֿפַארדינט ַא רע 

לעקטועלן זשורנַאל; ַא גרויסער טייל  ערנסטן, אינטע 

הּפחות  - ליבהָאבער ֿפון ֿפַאנטַאסטישער ליטערַאטור, לכל

רעדנדיקער וועלט, הַאלטן, ַאז "ַאזימָאווס"  -אין דער ענגליש

 זשורנַאל אין דער געשיכטע. -ֿפַײ"-איז דער בעסטער "סײַ 

טן  3ז דעם סטן אויגוסט בי30אין צוויי ווָאכן ַארום, ֿפון 

סעּפטעמבער, וועט אין יָאקַאהַאמַא, יַאּפַאן, דורכגעֿפירט  

קָאנווענץ ֿפון  -סטע יערלעכע "וועלט 65ווערן די 

(. דער Worldconוויסנשַאֿפטלעכער ֿפַאנטַאסטיק" ) 

-ווענץ איז די יערלעכע צעוויכטיקסטער טייל ֿפון דער קָאנ

סטישע ווערק  טאַ כער די בעסטע ֿפַאנמָאניע, בעת וועל רע 

איינער ֿפון די   —ּפריז -וועלן בַאלוינט ווערן מיטן "היוגָא" 

וועלט.  -ֿפַײ"- סַאמע ּפרעסטיזשֿפולע ּפריזן אין דער "סײַ 

  —שרַײבער, נָאמינירט צום "היוגָא"־ּפריז  20ס׳רוֿב ֿפון די 

ַאחוץ די, ווָאס הָאבן ֿפַארעֿפנטלעכט זייערע ווערק אין ַא  

The new magazine soon became very popular and 

attracted the best masters of the genre: Arthur C. 

Clark, Roger Zelazny, Poul Anderson, Dan 

Simmons, Ursula K. Le Gwyn, William Gibson, and 

others. Many well-known "Sci-Fi" novellas and 

short stories were first published in “Asimov’s”. The 

magazine's first editor-in- chief was George 

Scithers; Isaac Asimov responded to the readers' 

letters, constantly writing editorials, and managing 

the magazine's editorial staff, although he refused to 

edit the materials . 

 

The oldest fantasy magazine in the world, which is 

still published, is "Analog", founded in 1930 under 

the name "Astounding Stories". Although "Analog" 

once began its long history as a pulp magazine, over 

time it has developed a very "strict" style, in which 

accurate and realistic descriptions of technologies 

and scientific theories often play a larger role than 

the subject.  

 

The other popular American publication ("The 

Magazine of Fantasy & Science Fiction" or 

"F&SF"), deals with dramatic and mystical stories 

with ghosts, vampires, magics, and other non-

scientific fantasies . 

 

“Asimov’s”, the third most popular English-

speaking periodical in the English-speaking world, 

focuses on "Science", both on social and 

psychological issues, on breaking subjects, and on 

high literary quality. – For that, it earned a 

reputation as a very serious, intellectual magazine; 

Many fans of fantasy literature, at least in the 

English-speaking world, consider Asimov’s to be 

the best SF magazine in history . 

 

In about two weeks, from August 30th to September 

3rd, 2007, the 65th annual World Science Fiction 

Convention (Worldcon) will be held in Yokohama, 

Japan. The most important part of the convention is 

the annual ceremony, during which the best fantasy 

works will be awarded the "Hugo" Award - one of 

the most prestigious prizes in the “Sci-Fi” World. 

Most of the 20 writers nominated for the Hugo 

Award - with the exception of those who have 

published their work in book form - have published 
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ן ּפובליקירט זייערע נָאוועלעס און  הָאב —ֿפָארם -בוך

 דערציילונגען דווקא אינעם זשורנַאל "ַאזימָאווס". 

, ווערט דער זשורנַאל  2004איצט, זינט דעם יָאר 

ַא טַאלַאנטירטע   —רעדַאקטירט דורך שילַא וויליַאמס  

טשוסעטס, וועלכע הָאט געַארבעט  סאַ רעדַאקטָארין ֿפון מאַ 

ימָאוון במשך ֿפון צען יָאר. צוליב  צוזַאמען מיט אַײזיק ַאז

דעם גוטן הויכן ליטערַארישן ניווָא און דעם לַײכטן סטיל,  

אין ַא סך ַאסּפעקטן,   —בלַײבט "ַאזימָאווס" ַא יחיד־במינו  

דער בעסטער וויסנשַאֿפטלעך־ֿפַאנטַאסטישער זשורנַאל  

-אין דער וועלט, בֿפרט צוליב די חידושדיקע קורצע דער 

מָאל ַא יָאר, מיט צוויי    10ַאזימָאווס גייט ַארויס  ציילונגען.

- מַײ און ָאקטָאבער-טָאּפלטע נומערן יעדן ַאּפריל

נָאוועמבער. הַײיָאר גרייט די רעדַאקציע ַא סּפעציעלן  

נומער, ווָאס וועט ַארויס דעם קומענדיקן  - טָאּפלטן יוביליי

נָאוועמבער; מיט ַא חודש צוריק הָאבן די  -ָאקטָאבער

עדַאקטָארן אויך צוגעגרייט ַאן ַאנטָאלָאגיע ֿפון די בעסטע  ר

 יָאר.  30דערציילונגען, ּפובליקירט במשך ֿפון די לעצטע 

their novels and short stories in “Asimov’s” 

magazine . 

Now, since 2004, the magazine has been edited by 

Sheila Williams - a talented editor from 

Massachusetts, who has worked with Isaac Asimov 

for ten years. Due to the high literary level and the 

light style, "Asimov’s" remains an individual genre - 

in many respects, the best science-fiction magazine 

in the world, especially because of the surprisingly 

short stories. Asimov is released 10 times a year, 

with two double issues each April-May and 

October-November. This year, the editors are 

preparing a special double anniversary issue, which 

will be published next October-November; A month 

ago, the editors also prepared an anthology of the 

best stories, published over the last 30 years . 

 ֿפַאנטַאסטיק געשיכטע ֿפון 
נער שטַאמט, דער  דער מָאדערנער ֿפַאנטַאסטישער זשאַ 

זשַאנערס: מיטָאס און  -עיקר, ֿפון צוויי עלטערע ליטערַאטור 

קער איז  ּפיע. די מיטָאלָאגיע ֿפון ֿפַארשיידענע ֿפעלאוטאָ 

ֿפול מיט ּכלערליי מיסטישע און ווּונדערלעכע  

ייער ֿפַאנטַאסטיש. גען ָאֿפט זדערשַײנונגען, ווָאס קלינ

למשל, אין די אורַאלטע אינדישע עּפישע ּפָאעמעס  

"רַאמַאיַאנַא" און "מַאהַאבהַארַאטַא" ווערן בַאשריבן  

ֿפלִיענדיקע מַאשינען, "ווימַאנַאס", אויסגעשטַאט מיט  

בעס(, מיט  בָאמ-מעכטיק געווער )ווָאס דערמָאנט די ַאטָאם

ּכלומרשט, געֿפירט   וועלכע די אורַאלטע העלדן הָאבן,

מלחמות. די אינדישע ליטערַאטור איז אויך ֿפול מיט  

דערציילונגען וועגן די אַײנוווינער ֿפון ַאנדערע ּפלַאנעטן און  

אוניווערסן, און מיט ַאנדערע טעמעס, ווָאס זענען זייער  

טַאסטישער  ֿפַארשּפרייט אין דער הַײנטצַײטיקער ֿפַאנ

 ליטערַאטור. 

יד ֿפון די לעגענדעס, ווָאס דערציילן וועגן  אין אונטערשי

דעם ווַײטן עֿבר, הָאבן די אוטָאּפיעס ַאן ַאנדער צוועק: צו  

זעלשַאֿפט. דער  ווַײזן, ווי ַאזוי צו שַאֿפן ַא בעסערע גע 

אוטָאּפיעס, שטעלט אויך  -ֿפַארקערטער זשַאנער, ַאנטי 

צּוווַײזן  נאָ  —גַאטיוון אוֿפן דעם זעלבן ציל, ָאבער אויף ַא נע 

נָאלָאגישע  לע און טעכטענציעלע סּכנות ֿפון סָאציאַ די ּפאָ 

דיקע בויער ֿפון דער בעסערער  גען, ּכדי די קומענרונענדע 

 געזעלשַאֿפט זָאלן זיי אויסמַײדן.  

דעט געווָארן  טע אוטָאּפישע ווערק זענען בַאגרינדי ערש

רימטער דער באַ ּפובליק", ווּו טָאנס בוך "רע אויף ּפלאַ 

לעכע  שיידענע מעגלָאסָאף בַאהַאנדלט ֿפַארגריכישער ֿפי

מען ֿפון ּפָאליטישער ָארגַאניזַאציע. דָאס ווָארט  ֿפָאר

"אוטָאּפיע" שטַאמט ֿפון ַא בוך מיטן זעלבן נָאמען, ֿפונעם  

רַאטגעבער און שרַײבער טָאמַאס מָאר, -ענגלישן רעגירונג

 . 1516געדרוקט אינעם יָאר 

History of the Fantastic 

The modern fantasy genre stems mainly from two 

older literary genres: myth and utopia. The 

mythology of various peoples is full of mystical and 

miraculous phenomena, which often sound fantastic. 

For example, in the ancient Indian epic poems 

"Ramayana" and "Mahabharata" flying machines, 

"Vimanas", are described, equipped with powerful 

weapons (reminiscent of atomic bombs), with which 

the ancient heroes have, ostensibly, waged wars. 

Indian literature is also replete with stories about the 

inhabitants of other planets and universes, and with 

other topics that are very prevalent in contemporary 

fantasy literature. 

 

 

Unlike legends, which tell the story of the distant 

past, utopias have a different purpose: to show how 

to create a better society. The opposite genre, anti-

utopias, also sets the same goal, but in a negative 

way - pointing out the potential dangers of social 

and technological endeavors, in order for future 

builders of the ‘better society’, to avoid.  

 

The first utopian works are based on Plato's book 

"Republic", in which the famous Greek philosopher 

discusses various possible forms of political 

organization. The word "utopia" comes from a book 

of the same name, by the English government 

adviser and writer Thomas Moore, published in 

1516. 
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ֿפַײ" איז  -לונג ֿפון "סײַ דער ערשטער עטַאּפ אין דער ַאנטוויק

בונדן מיטן ָאנהייב ֿפון דער וויסנשַאֿפטלעכער  געווען ֿפַאר

דערט, הגם  הונסטן יָאר16ציע אין איירָאּפע, אינעם לו רעוואָ 

גען הַײנט ַא ביסל  די ֿפרִיִיקע מוסטערן ֿפונעם זשַאנער קלינ

י בַאגרענעצטע און גרַײזיקע קענטענישן  קָאמיש, צוליב ד

ֿפון דעמָאלטיקער וויסנשַאֿפט, ָאבער זיי נוצט שוין אויס ַא 

 סך בַאקַאנטע ֿפַאנטַאסטישע סוזשעטן. 

The first stage in the development of “Sci-Fi” was 

associated with the beginning of the scientific 

revolution in Europe, in the 16th century, although 

the early patterns of the genre sound a bit comical 

today, due to the limited and faulty knowledge of 

the science of the time, but they already use a lot of 

well-known fantastic subjects. 

 

 

 

Margaret Cavendish’s book 

“The Blazing-World” 

 

 

 

 מַארגַארעט קַאווענדישעס בוך 

 "נַײע וועלט-די שּפָאגל"

 

גַארעט הונדערט הָאט מַארטן יָאר17למשל, אינעם 

ֿפיניע, ּפובליקירט דָאס  בילדענע ענגלישע גראַ קַאווענדיש, ַא גע 

"(, ווּו עס  The Blazing-Worldבוך "די שּפָאגל־נַײע וועלט" )"

ווערט בַאשריבן ַא "ּפָארטַאל" בַײם צֿפונדיקן ּפָאלוס, דורך  

וועלכן מע קען דערגרייכן צו ַאן ַאנדער ּפלַאנעט, ווּו עס בליט ַאן 

דענע  שייזעלשַאֿפט, בַאוווינט מיט ֿפַאראוטָאּפישע גע 

יקע  ֿפענישן, ַארַײנגערעכנט שווימענד שע ֿפַארנונֿפטיקע באַ 

מענטשן"; ַא יונגע ֿפרוי  -מענטשן" און ֿפלִיענדיקע "ֿפייגל-"ים

הָאט בַאזוכט יענע ּפלַאנעט, ווּו זי איז געווָארן ַא קיניגין, און  

- הָאט ַאטַאקירט אונדזער ערד דורך סובמַארינען און לוֿפט 

 .ַאטַאקן

- הגם זשול ווערן, דער בַארימטער ֿפרַאנצויזישער שרַײבער

טן יָארהונדערט, הָאט בַאשריבן ַא מער  19ֿפונעם ֿפַאנטַאסט 

שיף, "נַאוטילוס", הָאט  -רעַאליסטישע אונטערווַאסער

קַאווענדישס ווערק ַא סך מעלות, ענלעך אויף די  

 מַאנען. הַײנטצַײטיקע ּפָאסטמָאדערנע ראָ 

נען  ווערק זע -ֿפַײ" -ַא צָאל זייער ָאריגינעלע ֿפרִיִיקע "סײַ 

דערמָאנטע "ווימַאנַאס"  -ן אין אינדיע. די אויבןווָארגעשַאֿפן גע 

ֿפונעם אורַאלטן אינדישן עּפָאס הָאבן געקענט, לויט די  

לעגענדעס, ֿפלִיען אין קָאסמָאס, ווי אויך שווימען אונטערן 

ווַאסער; דערֿפַאר, אֿפשר, הָאבן די אינדישע שרַײבער  

ץ  ָאנגעהויבן שרַײבן וועגן קָאסמָאס און ַאנדערע גַאנ

ליק יָאר ֿפַאר  "מָאדערנע" ֿפַאנטַאסטישע טעמעס מיט ַא צענד

 דערע מערֿבדיקע שרַײבער.  בערט וועלס און ַאנהער

גַאלישער שרַײבער  הָאט דער בענ 1857אינעם יָאר 

דזשָאגַאדַאנַאנדַא רוי ָאנגעשריבן דָאס בוך "רַײזע צו  

ֿפלי איבער  -ָאסמציילט וועגן ַא קָאסיוּפיטער", ווּו ער הָאט דער 

דער זון־סיסטעם, און די ווילדע ציוויליזַאציע ֿפון דער ּפלַאנעט 

For example, in the 17th century, Margaret 

Cavendish, an educated English countess, 

published the book “The Blazing-World”, which 

describes a "portal" at the North Pole, through 

which one can reach another planet, where a 

utopian society flourishes, inhabited by a variety 

of intelligent creatures, including floating "sea-

men" and flying "bird-men" ; A young woman 

visited that planet, where she became a queen, 

and attacked our Earth with submarines and air-

raids. 

 

Although Jules Verne, the famous French writer-

fantastic of the 19th century, described a more 

realistic submarine, the Nautilus, Cavendish's 

work has many virtues, similar to contemporary 

postmodern novels. 

A number of very original early “Sci-Fi” works 

have been created in India. The above-mentioned 

"Vimanas" of the ancient Indian epic could, 

according to legends, fly in space, as well as 

swim underwater; That's why, perhaps, Indian 

writers began writing about space and other quite 

"modern" fantastic topics decades before Herbert 

Wells and other Western writers.  

In 1857, the Bengali writer Jagadananda Roy 

wrote the book "Journey to Jupiter", in which he 

told about a space flight through the solar 
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אורַאן, ווּו עס וווינען נַאקעטע הָאריקע בַאשעֿפענישן, ווָאס  

 דערמָאנען גרויסע מַאלּפעס. 

-רַאטור זיך זייער ַאנט הַײנט הָאט די ֿפַאנטַאסטישע ליטע

  —צענדליקער סובזשַאנערס וויקלט, און טיילט זיך אַײן אויף 

וויסנשַאֿפטלעכן סטיל, ביז  -ֿפונעם "קלַאסישן", שטרענג

ּפיעס און ַאנטי־ ֿפַארשיידענע מינים "ֿפענטעזי", אוטאָ 

 טיווע היסטָאריעס". נאַ טעראוטָאּפיעס, און "ַאל

ֿפַײ" נָאך ַאלץ  -ֿפַײנשמעקער הַאלטן "סײַ -ַא טייל ליטערַאטור

רטיקן" ליטערַארישן זשַאנער, הגם ַא סך סאָ -ֿפַאר ַא "צווייט 

קינסטלער הָאבן געשַאֿפן  -ָאנערקענטע ווָארט-וועלט

ֿפון וויליַאם שעקסּפיר, אין זַײן   —ֿפַאנטַאסטישע ווערק 

"(, ביז קורט ווָאנעגוט און  The Tempestּפיעסע "שטורעם" )"

גַאבריעל גַארסיַא מַארקעז. ַאדרבה, די וויסנשַאֿפטלעכע  

טַאסטיק און "ֿפענטעזי" הָאט ַא צָאל אוניקַאלע מעלות,  ֿפַאנ

צודריקן די  לעכקייט אויסווָאס גיבן דעם שרַײבער ַא מעג

 אידעע אויף ַא שַארֿפערן, בעסערן און ֿפרַײערן אוֿפן. 

המעׂשה אין די ֿפַאנטַאסטישע  -צוליב דעם, ווָאס דער סיּפור 

וועלט ָאדער אין דער   ווערק קומט ָאֿפטמָאל ֿפָאר אין ַאן ַאנדער

צוקונֿפט, קען דער שרַײבער זיך אינגַאנצן ַאבסטרַאגירן ֿפון די  

רעָאטיּפן, און צו קָאנצענטרירן זיך בעסער געוויינטלעכע סטע 

אויף דעם ּתמצית ֿפונעם ווערק. דערֿפַאר זענען ַאזויֿפיל  

ביכער, ווָאס הָאבן צו טָאן מיט שַארֿפער ּפָאליטישער 

מיט טיֿפע און עקסטרעמע זַײטן ֿפונעם מענטשלעכן  סַאטירע, 

שַאֿפטלעכע, בַאווּוסטזַײן און אויֿפֿפירונג, מיט דרייסטע וויסנ

געזעלשַאֿפטלעכע ָאדער ֿפילָאסָאֿפישע מחשֿבות, 

ווָארן אין ֿפַאנטַאסטישע טענער. דורך די  ָאנגעשריבן גע

יטן ַאן גער ֿפַארשּפריֿפַאנטַאסטישע מיטלעך קען מען גרינ

-אידעע, ווָאס ווָאלט געקלונגען צו שַארף, רַאדיקָאל און אומגע 

דערט אויף ַא מער שילוויינטלעך, ווען דער מחבר ווָאלט זי גע 

 רעַאליסטישן אוֿפן. 

ריקַאנער "קָאסמישן עּפָאס" למשל, אינעם קלַאסישן ַאמע 

"Star Trek ר  זיע זינט דעם יאָ ווי לע ", געשּפילט אויף דער טע

אייניקטע  , ווערט געוויזן ַא צוקונֿפטיקע "ֿפַאר1966

-נעטן", ָארגַאניזירט אויף ַא מין סאָ ֿפעדערַאציע ֿפון ּפלאַ 

ּפיטַאליסטישע  ציַאליסטישן שטייגער. די ֿפרעמדע קאַ 

-וויזן ווי ֿפַײנט" זענען געStar Trekציוויליזַאציעס אינעם "

טע. נישט געקוקט אויף  קריּפלֿפַאר-עכע און קַאריקַאטוריש ל

" אויֿפגענומען געווָארן Star Trekַאזעלכע טענדענצן, איז "

ַאמעריקַאנער" טרוים  -אין גַאנץ ַאמעריקע דווקא ווי ַאן "עכט

 שַאֿפט.  זעלֿפון ַא בעסערער גע 

טישער ליבערַאלער  ליסצוליב דעם, ווָאס דער אידעאַ 

-גע ֿפעדערַאציע" איז "ָאּפ-ּפלַאנעטן סָאציַאליזם ֿפון דער "

יָאר אין דער צוקונֿפט, און זעט אויס    500רוקט" אויף היּפשע 

-טיוו און ֿפוטוריסטיש, הָאבן ַאֿפילו די קָאנזייער ּפָאזי

מָאל נישט ַאסָאצִיִירט  סערווַאטיווע ַאמעריקַאנער ּכמעט קיינ

"Star Trek ."מיט "לינקער ּפרָאּפַאגַאנדע " 

system, and the wild civilization of the planet 

Uranus, where naked horned creatures, 

reminiscent of great monkeys, dwell. 

Today, the fantastic literature has developed 

greatly and is divided into dozens of subjects - 

from the "classic", strictly scientific style, to 

various kinds of "fantasy", utopias and anti-

utopias, and "alternate histories". 

Some literary connoisseurs still consider “Sci-

Fi” a "second-class" literary genre, although 

many world-renowned word-artists have created 

fantastic works - from William Shakespeare, in 

his play "The Tempest"), to Kurt Vonegut and 

Gabriel Garcia Marquez. In fact, the scientific 

fantastic and "fantasy" have a number of unique 

virtues that allow the writer to express the idea in 

a sharper, better, and freer manner. 

Due to the fact that the storyline in the fantastic 

work often takes place in another world or in the 

future, the writer can completely abstract himself 

from the usual stereotypes, and to concentrate 

better on the essence of the work. That is why so 

many books dealing with sharp political satire, 

with deep and extreme aspects of human 

consciousness and performance, with bold 

scientific, social, or philosophical thoughts, have 

been written in fantasy tones. It is easier to use 

the fantastic genre to spread an idea that would 

sound sharp, radical, and unusual, than if the 

author portrayed it in a more realistic manner. 

 

For example, in the classic American "Space 

epic" "Star Trek", played on television since 

1966, shows a future "United Federation of 

Planets", organized on a kind Socialist manner. 

The alien capitalist civilizations in "Star Trek" 

are portrayed as hostile and caricature-crippled. 

Regardless of such trends, "Star Trek" has been 

hailed throughout the United States as a "true-

American" dream of a better society.  

 

Due to the fact that the idealistic liberal 

socialism of the "Federation of Planets" is 

"shifted" 500 years into the future, and looks 

very positive and futuristic, even the 

conservative Americans almost never associate 

"Star Trek" with "leftist propaganda". 
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 סַײ־ֿפַײ" יִידן און יִידיש אין "
יהודה ָאזימָאוו, בַאקַאנט אין דער וועלט מיטן ענגלישן  -יצחק

, אינעם  1920נָאמען אַײזיק ַאזימָאוו, איז געבוירן געווָארן אין 

 —רוסלַאנד, איצט  ווַײס —שטעטל ּפעטרָאוויטשי )ַאמָאל  

יָאר הָאט ער עמיגרירט קיין   3רוסלַאנד(. אינעם עלטער ֿפון 

  —לשונות" -ַאר הָאט ער געהַאט צוויי "מַאמע ניו־יָארק, דערֿפ

יִידיש און ענגליש. ער הָאט געדינט ווי ַא מיליטערישער  

מלחמה, און שּפעטער  -כעמיקער בעת דער צווייטער וועלט 

כעמיע אינעם בָאסטָאן־ געווָארן ַא ּפרָאֿפעסָאר ֿפון ביאָ 

זט  הָאט ער, ָאבער, ֿפַארלאָ   1958אוניווערסיטעט; אינעם יָאר 

 קַאריערע און בַאשלָאסן צו ווערן ַא שרַײבער. -זַײן ּפרָאֿפעסָאר

טַאסטישע ווערק, הָאט ַאזימָאוו  ַאחוץ צענדליקער ֿפַאנ

- ּפָאּפולער 500ָאנגעשריבן און רעדַאגירט איבער 

ויסנשַאֿפטלעכע, היסטָארישע און ַאנדערע ביכער. אַײזיק  ו

טַאסטישער  ֿפַאנ ַאזימָאוו הָאט געהַאלטן, ַאז דווקא דער

בער די בעסטע מיטלען צו בַאֿפרַײען זשַאנער גיט דעם שרײַ 

 רעָאטיּפן.  זיך ֿפון געוויינטלעכע רַאמען און סטע 

-מָאווס רָאמַאנען ֿפַאר נודַא טייל לייענער קריטיקירט ַאזי

נעקייט און "צו ֿפלַאכע" סוזשעטן; ס׳איז טַאקע אמת, ַאז אין 

ך ַאנדערע, מער שּפַאנענדיקע מינים ֿפַארגלַײך מיט ַא ס

ֿפַאנטַאסטיק, ווּו די העלדן הַאלטן אין איין ֿפירן מלחמות, 

גען ַאזימָאווס ווערק ַא טורן און געשלעגן, קלינ ליבע־ַאווַאנ

 ביסל "ֿפלַאכלעך".  

-ס׳איז ָאבער ּכדַאי צו דערמָאנען, ַאז דווקא צוליב זַײן טע 

ורנַאל "ַאזימָאווס", הָאבן ַא טיקייט, ַארַײנגערעכנט דעם זש

סך ֿפַאנטַאסטן דערגרייכט ַא העכערן ליטערַארישן ניווָא און  

קערנדיק זיך צו  סטיל, אומ-זָאגט ֿפון שונד הָאבן זיך ָאּפגע 

 אינטעלעקטועלע, ַאקטועלע טעמעס.

טיקע רָאלע אין דער  ַא סך יִידן הָאבן געשּפילט ַא וויכ

יסנשַאֿפטלעכער ֿפַאנטַאסטיק: דער  ַאנטוויקלונג ֿפון דער וו

ּפוילישער שרַײבער סטַאניסלַאוו לעם, בַאקַאנט ֿפַאר זַײן 

ֿפישער און ּפסיכָאלָאגישער טיֿפקייט; סאָ בַאזונדערער ֿפילאָ 

דער ַאמעריקַאנער שרַײבער רָאבערט שעקלי, וועלכער הָאט  

געשַאֿפן ַאן ָאריגינעלן סטיל ֿפון הומָאריסטישער  

ַאסטיק, בַאֿפַארבט מיט ּפסיכָאדעלישע טענער; מַײקל  ֿפַאנט

מורקָאק, ַא בַאקַאנטער ענגלישער שרַײבער, ַאנַארכיסט און 

ּפָאעט, וועלכער הָאט ָאנגעשריבן ַא צָאל לידער ֿפַאר -רָאק

". ַא סך ּפָאּפולערע  Hawkwindדער גרוּפע " 

יִידישע  ֿפַאנסטַאסטישע ֿפילמען זענען געשַאֿפן געווָארן דורך 

רעזשיסָארן און ַאקטיָארן; די ברידער סטרוגַאצקי, ווָאס זייערע  

ווערק ווערן שטודירט אין די הַײנטיקע רוסלענדישע שולן ווערן  

 ֿפַאררעכנט ֿפַאר מוסטערן ֿפון דער רוסישער ליטערַאטור. 

 

גַאנגענעם  אין דער ערשטער העלֿפט ֿפונעם ֿפַאר

ּתקוֿפה ֿפון דער יִידישער   יָארהונדערט, אין דער גָאלדענער

ליטערַאטור, זענען ַא סך קלַאסישע ֿפַאנטַאסטישע ביכער, 

ַארַײנגערעכנט ּכמעט ַאלע ווערק ֿפון זשול ווערן און  

הערבערט וועלס, איבערגעזעצט געווָארן אויף יִידיש. ַא צָאל 

Jews and Yiddish in “Sci-Fi” 

Yitzhak-Yehuda Ozimov, known in the world by 

the English name Isaac Asimov, was born in 

1920, in the town of Petrovichi (formerly 

Belarus, now Russia). At the age of 3, he 

emigrated to New York, where he had two 

"mother tongues" - Yiddish and English. He 

served as a military chemist during World War 

II, and later became a professor of biochemistry 

at Boston University; In 1958, however, he left 

his professorship and decided to become a 

writer. 

In addition to dozens of fantastic works, Asimov 

has authored and edited over 500 popular 

science, history, and other books. Isaac Asimov 

believed that the fantasy genre provides the 

writer with the best means of getting rid of 

ordinary frames and stereotypes.  

Some readers criticize Asimov's novels for 

boredom and "too flat" topics; It's true that 

compared to many other, more exciting kinds of 

fantasy, where the heroes are constantly involved 

in wars, love-adventures and battles, Asimov's 

works sound a bit "flat".  

It is worth noting, however, that it was precisely 

because of his activities, including the Asimov’s 

magazine, that many fantastics (writers) reached 

a higher literary level and renounced pulp style, 

returning to intellectual, contemporary subjects. 

Many Jews played an important role in the 

development of scientific Fantastic (SF): the 

Polish writer Stanislav Lem, known for his 

exceptional philosophical and psychological 

depth; American writer Robert Sheckley, who 

created an original style of humorous fantasy, 

coloured with psychedelic tones; Michael 

Moorcock, a well-known English writer, 

anarchist and rock poet, has written a number of 

songs for the group "Hawkwind". Many popular 

fantastic films have been made by Jewish 

directors and actors; The Strugatsky brothers, 

whose work is being studied in contemporary 

Russian schools, are considered to be models of 

Russian literature. 

In the first half of the last century, in the golden 

age of Yiddish literature, many classic fantastic 

books, including almost all works by Jules Verne 

and Herbert Wells, were translated into Yiddish. 
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שריבן אייגענע ֿפַאנטַאסטישע  יִידישע שרַײבער הָאבן אויך גע 

 ווערק.  

רָאדולין, זַאר באָ משל, דער רוסלענדישער שרַײבער לאַ ל

שַאֿפט־רובריק אין דער ניו־ וועלכער ֿפלעגט ֿפירן ַא וויסנ

יָארקער צַײטונג "דער טָאג", הָאט ֿפַארעֿפנטלעכט אינעם יָאר 

ַא מעׂשה וועגן   —דעם בוך "אויף יענער זַײט סמבטיון"  1929

דערקליבן ביזן לַאנד ֿפון  ַא זשורנַאליסט, וועלכער הָאט זיך 

ֿפַארלוירענע יִידישע שֿבטים, זוכנדיק ַא וויסנשַאֿפטלער,  

 .געווער-וועלכער הָאט דערֿפונדן ַא סּכנותדיק שטרַאל

שלמה בָאגין, ַא ֿפרומער שרַײבער ֿפון ַא ליטווישן שטעטל,  

הָאט אינעם זעלבן יָאר ּפובליקירט ַאן אוטָאּפישע נָאוועלע  

ר אינטערנַאציָאנַאל אויֿפן שטערן מַארס"; דער "דער ֿפערטע 

  1959שרַײבער וועלוול טשערנָאוועצקי הָאט אינעם יָאר 

"ֿפַארווַאנדלט" דעם זעלבן "שטערן", מַארס, אינעם צענטער  

ֿפון ַאן ַאגרעסיווער אימּפעריע, אין זַײן רָאמַאן "ערֿב דער  

 ַארס". די קעניגין ֿפון מ — מלחמה: הינעס  -ֿפערטער וועלט 

 

צום בַאדויערן, טרַאכטן ַא טייל מענטשן, ַאז יִידיש טויג נָאר צו  

שרַײבן וועגן שטעטלעך און חורבן; אין דער אמתן, ָאבער,  

בַאשטייט די יִידישע ליטערַאטור ֿפון ַאלע מָאדערנע  

 זשַאנערס, בתוכם "סַײ־ֿפַײ".  

 

  הָאט דער זשורנַאל 1984אינעם ַאּפריל־נומער ֿפונעם יָאר 

"סָאוועטיש היימלַאנד" געווידמעט ַא גַאנצן נומער דער טעמע  

ֿפון קָאסמָאס; אינעם נומער זענען ּפובליקירט געווָארן  

ֿפַאנטַאסטישע דערציילונגען ֿפון בָאריס סַאנדלער, שמואל  

גָארדָאן, טעוויע גען, חיים גורעוויטש, ברכה און ַאהרן  

ר ֿפון לעוו בערינסקי,  בורשטיין, ווי אויך ֿפַאנטַאסטישע לידע 

מישע מָאגילעוויטש און משה לעמסטער. דער רעדַאקטָאר 

ֿפונעם זשורנַאל, ַאהרן ווערגעליס, הָאט געמָאלדן, ַאז דער  

קָאסמָאס "שטעלט זַײנע ערשטע טריט אין דער יִידישער  

ליטערַאטור"; דער דָאזיקער נומער ֿפונעם זשורנַאל הָאט זיך  

 כַאּפנדיק, ווי ַא מין יִידישער "ַאזימָאווס". בַאקומען זייער ֿפַאר

הגם ַאזַא רוף קלינגט הַײנט, ַאֿפשר, ַא ביסל מָאדנע, ווָאלט  

ּכדַאי געווען און וויכטיק, אויב דער יונגער דור הַײנטיקע  

יִידישע שרַײבער ווָאלט ממשיך געווען די טרַאדיציע ֿפון  

יִידישע    ַאזימָאוו, שעקלי, לעם, מורקָאק און ַאנדערע 

לשון, ּכדי  -ָאבער דווקא אויף מַאמע —ֿפַאנטסַאסטן 

טור. ווי דער ּפָאעט  "ָאּפצוֿפרישן" אונדזער שּפרַאך און קול

משה לעמסטער הָאט געשריבן אינעם "קָאסמָאס־נומער" 

 ֿפונעם זשורנַאל "סָאוועטיש היימלַאנד": 
 

 ס׳וועט קומען די צַײט, בין איך זיכער, 
 אינאיינעם מיט קָאסמישע העלדן,ווען 

 ַא צַארטער, ַא לירישער דיכטער, 
 וועט ֿפלִיען צו ַאנדערע וועלטן.

A number of Yiddish writers have also written 

their own fantastic works.  

For example, the Russian writer Lazar Borodulin 

who used to run a science column in the New 

York newspaper Der Tog, published in 1929 the 

book "On the Other Side of Sambation" - a story 

about a a journalist, who has reached the land of 

the lost 10 Jewish tribes, looking for a scientist 

who has discovered a dangerous beam weapon. 

In the same year, Shlomo Bogin, a religious 

writer from a Lithuanian town, published a 

utopian novel, "The Fourth International on the 

Star [LB: ‘planet’] Mars"; In 1959, the writer 

Welwel Chernovetsky "transformed" the same 

"star", Mars, into the center of an aggressive 

empire, in his novel "On the eve of World War 

IV: Hines - The Queen of Mars". 

Unfortunately, some people think that Yiddish is 

only suitable for writing about ‘Shtetlekh’ 

[towns] and the Holocaust; In truth, however, 

Yiddish literature consists of all modern genres, 

including “Sci-Fi”.  

In the April 1984 issue of the journal "Sovetish 

Heymland [Soviet Homeland]" an entire issue was 

devoted to the subject of Space. The issue 

published fantastic stories by Boris Sandler, 

Shmuel Gordon, Tevie Gen, Chaim Gurevich, 

Bracha and Aaron Burstein, as well as fantastic 

songs by Lev Berinsky, Misha Mogilevich, and 

Moyshe Lemster. The magazine's editor, Aaron 

Vergelis, said that Space "takes its first steps in 

Yiddish literature"1; This issue of the magazine has 

become popular, as a kind of Yiddish "Asimov’s". 

Although such a call sounds, perhaps, a little 

strange today, it would have been worthwhile 

and important if the younger generation of 

contemporary Yiddish writers had continued the 

tradition of Asimov, Sheckly, Lem, Moorcock, 

and other Jewish Fantastics - but rather in 

‘mame-loshn’ [= mother tongue= Yiddish], to 

"refresh" our language and culture. As the poet 

Moshe Lemster wrote in that "Space Issue" of 

the Sovietish Heymland magazine: 

The time will come, I'm sure, 

When together with cosmic heroes, 

A tender, lyrical poet, 

Will fly to other worlds. 
 

1 For the record – I pre-dated them with published space- [and/or time-] faring Jews in my Yiddish stories as early as 1978 

“Di Shtern Aleyn [The Stars Themselves]”, and 1980 “Di Geheyme Shikhes {The Secret Mission]” 
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http://zionfiction.com/ 

MORE ZION’s FICTION – Review #04 

The Assassination – by Guy Hasson (e-Book: p81-106) 

 

Another great story. This one deals with ‘Politics’ as well as the 

generation gap clash of old agers and youth. Originally 

published around 2010, the story takes us back to the final years 

of the British Mandate – from the World War II year of 1942 to 

about 1948 and independence for the State of Israel. 

The premise is, that Israeli technology has developed a 

proprietary – actually secret – apparatus with which the 

intelligence and security services can listen in on past events – 

limited to about the last 70 years. 

   

In the story, there is a confrontation with a retired and controversial Israeli national hero. His past 

‘heroic act’ that made him who he is, comes into question after the ‘time-listening’ device picks 

up potentially troublesome sound snippets from this person’s past. 

As a history buff, I particularly enjoyed the speculative part of the story: Technology that is able 

to pick up the authentic sounds and conversations from specific periods and geographic areas in 

the past. The depictions of the time, the characters, and the events that led to the creation of the 

State of Israel sound very plausible and realistic. The story underscore the power of technology 

that used (or misused) could veritably ‘change History’.… 

Look forward to more reviews of “More Zion’s Fiction”  

in our upcoming issues 

 

Fun from the Web 

• 20 trailblazing women in astronomy and astrophysics 

https://www.space.com/trailblazing-women-in-astronomy-astrophysics  

• Google Doodle celebrates 315th birthday of French physicist Émilie du Châtelet 

https://www.space.com/emilie-du-chatelet-physics-google-doodle 

• Google Doodle celebrates the life of cosmologist Stephen Hawking for his 80th birthday 

https://www.space.com/stephen-hawking-google-doodle-80th-birthday 

• New NASA video honors fallen astronauts of Apollo 1, Challenger, and Columbia 

https://www.space.com/nasa-video-honors-fallen-astronauts-2022 

• Happy birthday, Albert Einstein. We need you right now. (Op-Ed) 

https://www.space.com/albert-einstein-social-justice-modern-world 

• 8 ways that SpaceX has transformed spaceflight 

https://www.space.com/ways-spacex-transformed-spaceflight 

TV&MOVIES: 

• Critical Role's Cast On Bringing the "Hot Messes" of Vox Machina to TV  

https://gizmodo.com/critical-role-legend-of-vox-machina-tv-amazon-1848430717 
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• 'Resident Alien': Season 2’s sidesplitting new trailer 

https://www.space.com/resident-Alien-season-2trailer-syfy  

• Kirk vs Picard: Who is the best Star Trek captain? 

https://www.space.com/kirk-vs-picard-star-trek-captain 

• The first 'Star Trek: Strange New Worlds' trailer is here with a cowboy Pike 

https://www.space.com/star-trek-strange-new-worlds-teaser-trailer 

• Ten sci-fi movie monsters that could destroy humanity 

https://www.space.com/sci-fi-movie-monsters-that-could-destroy-humanity  

• The Terminator movies, ranked worst to best 

https://www.space.com/the-terminator-movies-ranked-worst-to-best 

• Star Wars: Boba Fett’s ship and gadgets 

https://www.space.com/boba-fetts-ship-and-gadgets 

 

 

BOOKS 

• Titan Books salutes 'Star Wars' heroes in new 45th anniversary collector edition 

https://www.space.com/star-wars-insider-titan-books  

• Inside All About Space issue 126: Complete guide to exoplanets 

https://www.space.com/all-about-space-magazine-issue-126  

• Learn the backstory of Grudge the Cat with IDW's new 'Star Trek: Discovery' comic miniseries 

https://www.space.com/star-trek-discovery-adventures-in-the-32nd-century-grudge-cat-comic 

• A peek at Boom!'s new 'Dune' comic book 'A Whisper of Caladan Seas #1' 

https://www.space.com/dune-a-whisper-of-caladan-seas-comic-book  
 

We’d love to hear your thoughts on the above topics and with your OK, we may publish them! 
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