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

המועדון יתקיים    ." מאת ננסי קרסקבצנים בספרדיערך במסגרת פסטיבל אייקון ויעסוק בספר " ההקריאמועדון    תל אביב:

  כאן:יש להירשם  .  00:19-ב 13.10  ביום חמישי,

(-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-https://www.program.icon.org.il/2022/event/%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%9f

%d7%91%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%93-%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%a0%d7%99%d7%9d/  ) דפנה קירש  :ה. מנח  . 

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

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

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

 .בפייסבוק  האגודה דףב או   התפוצה  רשימתל  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: 
• More Yiddish-related SF material dedicated to my dear departed father, David Botwinik (o”h – ע"ה): 

o Chapter C of “Kamf-Nign” Yiddish SF short story by Leybl Botwinik (with English translation) 

• Book review: “More Zion’s Fiction”  
o Story #09: “The Thirteenth Fairy” – by Nadav Almog 

Our usual tidbits from the Web – in our next issue. 

 
– Your editor, Leybl Botwinik  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                    Image: Jose Sanchez - U.S.O. - Off the Coast of Mexico (2022) 
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Yiddish-related SF material 
מף-ניגון“  Chapter C - by Leybl Botwinik [KAMF-NIGN=Battle Melody/Tune] ”קאַ 

טָהנאה!האָ   [Hot hanoe = Enjoy]! 

 Chapter C 
When the research ship returned from its 
exploratory trip to the planet where huge energy 

waves had been detected, a special meeting of the 
most important officers was called. They gathered 
to hear the reports of what had been discovered. 

 קַאּפיטלָג'
פון זַײן-ווען דָאס פָארש  -אויספָארש  שיפל איז צוריקגעקומען 

דערשּפירט  ש  ּפַאציר צום ּפלַאנעט פון ווַאנען עס זַײנען 

איז צוזַאמענגערופן   כווַאליעס,  געווָארן ריזיקע ענערגיע 
ָאפיצירן. זײ   זיצונג פון די וויכטיקסטע  געווָארן ַא סּפעציעלע 

ּכדי בַאריכטן פון   זַײנען זיך צוזַאמענגעקומען  אויסצוהערן 

געוואָ   רן.דעם ווָאס איז אויסגעפונען 

As leader of the research expedition, Mananda-
Tshur was the first to speak. 

— "Highly esteemed commander Balaka-Tshur, 
Light of our Knowledge, Firm Pillar of our War 
Strength, Defender of the Children and Eggs of 

the Mother Home." 

This is how she opened her report, adding the 

formal and traditional titles, and at the same time 
the ceremonial 'Defender', to awaken in those 
gathered, the longing for the families that were 

waiting for them. At the same time, she did not 
forget to rub her two antennae on her head, as a 
sign of respect. 

הָאט מַאנַאנדאַ  -ווי ָאנפירערין פון דער פָארש עקסּפעדיציע, 
ווָארט.  טשור געהַאט דָאס ערשטע 

קָאמַאנדיר בַאלַאקאַ  — געשעצטער  טשור, ליכט פון -"הויך 
זַײל פון אונדזער קריגס פעסטער  -אונדזער וויסן, 

פַארטײדיקער פון די קינדער און אײער פון דער   ,קרַאפט
 הײם.”  -מוטער

 

ַאזוי הָאט זי געעפנט איר בַאריכטס ווָארט, צוגעבנדיק די 
און גלַײכצַײטיק דעם   טיטלען,  און טרַאדיציָאנעלע  פָארמעלע 

בַײם עולם די  ּכדי צו וועקן  'פַארטײדיקער',  צערעמָאניעלן 
ווָאס ווא רטן אויף זײ. דערבַײ,  בענקשַאפט צו די משּפחות 

צו רַײבן מיט די צווײ ַאנטענען אויף איר  הָאט זי ניט פַארגעסן 

פון דרך  .ארץ-קָאּפ, ווי ַא סימן 
 

— "Deputy-commander. Distinguished officers," 
she continued. 

The Deputy-commander was not actually in the 

hall, but everyone knew that he was 'listening to 
everything' even if only with 'one ear', because his 

entire concentration was nevertheless devoted to 
detecting possible sources of energies. 

ָאפיצירן-"וויצע — ," הָאט זי  קָאמַאנדיר. ָאנגעזעענע 
 פָארגעזעצט.  

ָאבער  -דער וויצע קָאמַאנדיר איז טַאקע אין זַאל ניט געווען, 
זיך צו ַאלץ צו' אפילו אויב   ַאז ער 'הערט  ַאלע הָאבן געוואוסט 

ווַײל זַײן גַאנצע קָאנצענטרַאציע איז   נָאר מיט 'אײן אויער', 

מעגלעכע מקורים פון  צו דערשּפירן  געווידמעט  דָאך געווען 
  .נערגיעסע

 

Mananda-Tshur turned from looking at the 
commander and turned to the crowd of officers: 

 
— "You yourself will understand from my report 

why I think that our effort is in vain, and that 

we should return home." 

This immediately led to a whispering and quiet 

squabbling between the officers. The commander 
partially got up and gave a blow on the floor with 
his tail, to silence the crosstalk in the background. 

— "Well, go on! Tell us what you found out..." and 
he sat down again. 

פון קוקן אויפן   טשור הָאט זיך-מַאנַאנדאַ  אויסגעדרײט 
 :קָאמַאנדיר און הָאט זיך געווָאנדן צום עולם ָאפיצירן

 

"איר וועט ַאלײן פַארשטײן פון מַײן בַאריכט, פַארווָאס   —
און ַאז מיר ַאז אונדזער מי איז ַאן אומזיסטע,    איך מײן 

ַאהײם.”   זָאלן זיך אומקערן 
 

זיך און שטילן   דָאס הָאט גלַײך דערפירט צו ַא שושקען 
די ָאפיצירן. דער קָאמַאנדיר הָאט זיך טײלווַײז   קריגערַײ צווישן 

ַא קלַאּפ אויף דער ּפָאדלָאגע מיט   און געגעבן  אויפגעהויבן 
די צווישנרײד.    זַײן עק, אַײנצושטילן 

 

ווָאס מען הָאט  נו!  "נו! — בעסער  דערצײל 
ַאוועקגעזעצט. אויסגעפונען,..."    און הָאט זיך ווידער 
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— "Hmm.., yes. Well, it was like this: It was very 
difficult for us to find a place where to land – 

where there was no intense radiation from the 
energy waves that we had detected there. So, 
we kept flying around, and the instruments 

indicated that almost no traces of anything 
living remained on the planet. We took pictures 
of many old collapsed and destroyed cities and 

settlements. Apparently, the remains of the 
former population. Here you can see for 

yourselves..." 

יע. נו, ס'איז ַאזוי געווען: עס איז אונדז געווען   — "הממ.., 
צו געפינען ַאן ָארט וואו זיך ַארָאּפצולָאזן   שווער   –זײער 
רַאדיַאציע פון די  קײן שטַארקע  וואו ס'איז ניט געווען 

איז   כווַאליעס ווָאס מיר הָאבן דָא דערשּפירט.  ענערגיע 

און די אינסטרומענטן   ַארומגעפלויגן,  דערווַײלע  מען 
שּפור איז   ַאז ּכמעט קײן לעבעדיקער  הָאבן ָאנגעוויזן, 

ניט פַארבליבן אויפן ּפלַאנעט. מיר הָאבן גענומען  

בילדער פון ַא סך ַאלטע צעפַאלענע און צעשטערטע  
און ישובים. דָאס ווָאס איז מן הסּתם פַארבליבן   שטעט 

בַאפעלקערונג. ָאט זעט פַאר זיך   פון דער געוועזענער 
 ַאלײן....”

The light gradually faded out, and images of the 
planet began to appear as 3-dimensional 

holographic scenes that descended from the ceiling 
of the hall and hung in the air before their eyes. 

 
— "As you can see, everything around is dead. We 

estimate that about 10-15 thousand years ago, 

some violent release of energies destroyed the 
surface of the planet. In any case, all living 
beings were killed, and almost completely 

destroyed the balance of nature.” 

און בילדער  , הָאט די ליכט זיך  דאָ  אַײנגעלָאשן,  ביסלעכווַײז 
ווי   -3פונעם ּפלַאנעט, הָאבן זיך ָאנגעהויבן ווַײזן 

ווָאס הָאבן זיך  ד הָאלָאגרַאפישע סצענעס  ימענסיעדיקע 
ַארָאּפגעלָאזן פון סופיט פון זַאל, און געהָאנגען אין דער  

אויגן.  לופטן פַאר זײערע 

ַאז מיט  "ווי איר זעט, איז ַאלץ ַארום טויט. מי — רעכענען,  ר 
טויזנט יָאר צוריק, הָאבן עּפעס    15-10ַאן ערך  

דעם   צעשטערט  ַארויסלָאזן פון ענערגיעס  געווַאלדיקע 
אויבערפלַאך פונעם ּפלַאנעט. אויף יעדנפַאל,  

נפשות, און ּכמעט ווי   ַאלע לעבעדיקע  אויסגעהרגעט 
 בַאלַאנס.”-אינגַאנצן פַארניכטעט דעם נַאטור

Everyone in the hall sat quietly and frozen to their 
seats. Simultaneously, their tails automatically – 

unconsciously (in their natural reaction to stress or 
doubt) – curled around and enfolded them. They 
watched with great suspense, and no less fear, as 

the images appeared one after the other. They saw 
what a slaughtered planet looks like. 
 

Mananda-Tshur broke the silence. 

צו זײערע    שטיל און צוגעשמידט  געזעסן  ַאלע אין זַאל זַײנען 
הָאבן זיך זײערע עקן ווי אויטָאמַאטיש,  -ערטער. בעת מעׂשה 

נַאטירלעכער רעַאקציע   )אין זײער  אומבַאוואוסטזיניקערהײט 
און  –צו דרוק ָאדער צווײפל(   זײ ַארומגערינגלט 

זײ הָאבן מיט גרויס שּפַאנונג, און מיט ניט   ַארומגעטוליעט. 

זיך נָאכגעקוקט ווי די בילדער הָאבן זיך   שרעק,  ווײניקער 
ווי עס זעט    בַאוויזן אײנס נָאך דעם ַאנדערן. זײ הָאבן געזען

 .ּפלַאנעט אויס ַאן אויסגעהרגעטער

 טשור.-די שטילקײט הָאט איבערגעריסן מַאנַאנדאַ  

— "I now pass the floor over to Kalatur-Manga, 
whom you all know..." and meanwhile, the 

ambient light became strong again. 

Kalatur-Manga was one of the most famous 
scientists on the planet Kvico. His specialty was the 

study of energy waves. 

— "Actually, we found the same as on the previous 

planet," he began. "For ten months, we studied 
the collected information from that first planet. 
Now, we have something to compare with. We 

considered the new data and came to the 
conclusion, that in both cases there was a huge 

emission of energies. These are quite 
elementary forces that are created as a result 
of a collision or complete repulsion of the 

simplest building blocks of the Elements... a 
simpler thing cannot be"... 

מַאנגַא, -"איך גיב איצט איבער דָאס ווָארט צו קַאלַאטור —
איז די ליכט  איר קענט ַאלע,..." און דערווַײלע  וועמען 

 צוריק שטַארק געווָארן.  
אײנער-קַאלַאטור פון די בַאקַאנטסטע    מַאנגַא איז געווען 

אויף דעם ּפלַאנעט קוויקָא. זַײן   וויסנשַאפטלער 
דער לימוד פון ענערגיע כווַאליעס איז געווען   .סּפעציַאליטעט 

געפונען דָאס אײגענע ווי אויף   — "אײגנטלעך, הָאבן מיר 
דעם פריערדיקן ּפלַאנעט," הָאט ער ָאנגעהויבן.  

פון צען חדשים הָאבן מיר דעמָאלט גוט    "במשך 
די ָאנגעקליבענע אינפָארמַאציעס פון   דורכשטודירט 

ּפלַאנעט. איצט ָא, הָאבן מיר מיט ווָאס  -יענעם ערשטן 

 נַײע געגעבענע,  די בַאטרַאכט צו פַארגלַײכן. מיר הָאבן
צום אויספיר, ַאז אין בײדע פַאלן איז געווען   און געקומען 

דָאס ַארויסלָאז פון ענערגיעס.  זַײנען    ַא געווַאלדיקער 
געשַאפן ווי ַא  קרעפטן ווָאס ווערן  גַאנץ עלעמענטַארע 
פון די  ָאדער גָאר ָאּפשטויס  פון ַאן ָאנשטויס  רעזולטַאט 

בוי ּפשוטסטע  ַא -סַאמע  שטָאפן פון די עלעמענטן... 
זַאך קען ניט זַײן ּפשוטערע   ....” מער 
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 A commotion broke out in the hall between some 
of the scientific officers. When those present 

calmed down a bit, Kalatur-Manga continued 
talking. 

— "Yes, I know what you are all thinking, that this 

is completely foreign to our technology. However, 
it turns out that it is not completely foreign to our 
science. When the first results of the comparison 

of the two planets reached me, I immediately got 
in touch with our gifted scientist-historian 

Tartamat-Mung. I thought that maybe we could 
discover something together by exploring the 
history banks of the ChemicaSap ((chemically-

sapient computer) library". 

ַא טומל איז אויסגעברָאכן אין זַאל צווישן אײניקע  
די בַײג-וויסנשַאפטלער ווען  הָאבן זיך  ָאפיצירן.  עוועזענע 

אַײנגעשטילט, הָאט קַאלַאטור מַאנגַא ווידער  -עטווָאס 
 פָארגעזעצט.

ווָאס איר טרַאכט, ַאז דָאס איז אינגַאנצן   — איך ווײס  "יע, 
זיך ָאבער   אונדזער טעכנָאלָאגיע. סע ווַײזט  פרעמד 

ַאז ס'איז דווקא ניט אינגַאנצן פרעמד אונדזער   ַארויס, 

די רעזולטַאטן בַײם פַארגלַײכן  וויסנשַאפט. ווען  ערשטע 
צו מיר דערגַאנגען, הָאב איך   די צווײ ּפלַאנעטן  זַײנען 

אין פַארבינדונג מיט אונדזער   זיך גלַײך געשטעלט 
טַארטַאמַאט-בַאגַאבטן וויסנשַאפטלער -היסטָאריקער 

מונג. איך הָאב גערעכנט, ַאז אפשר וועלן מיר בײדע  

דערגײן בַײם אויספָארשן די געשיכטע    צוזַאמען עּפעס 
 ביבליָאטעק.”-בַאנקען פון דער כעמיׂשַאּפ

— “Together we have discovered an almost 

unknown branch of scientific research, from 
approximately twenty thousand years ago. 
Those who still remember a little of the history 

of science will remember that pre-classical 
period of Kviko scientific development. In short, 

as it turns out, those giants initiated the first 
efforts of research in this field. Since there 
were important and significant advances in the 

energy sciences that we use to this day, those 
research directions were supressed by the 
leadership of the then scientific community... 

until they were completely forgotten.” 

 

ַא ּכמעט   — אויפגעדעקט  "מיר הָאבן צוזַאמען 
פָארשונג,   אומבַאקַאנטן צווַײג פון וויסנשַאפטלעכער 

פון מיט ַאן ערך צווַאנציק טויזנט יָאר צוריק. די ווָאס  

געשיכטע   נָאך ַא ביסל פון דער וויסנשַאפטס  געדענקען 
אין יענער   ּתקופה -ּפרעוועלן זיך דערמָאנען  קלַאסישער 

ַאנטוויקלונג. הקיצור,   פון קוויקָאווער וויסנשַאפטלעכער 
זיך ַארויס, הָאבן יענע גדולים ָאנגעהויבן   ווי עס ווַײזט 
אין  פון פָארשַארבעט  שטרעבונגען  מַאכן די ערשטע 

וויכטיקע און  געווען  דעם ּתחום. היות ווי עס זַײנען 
אין די ענע פָארשריטן  רגיע וויסנשַאפטן  ממשתדיקע 

ווָאס מיר בַאנוצן זיך מיט זײ אפילו ביז הַײנט צו טָאג,  

פָארש  ריכטונגען בַאגרענעצט געווָארן דורך  -זַײנען יענע 
דער ָאנפירערשַאפט פון דער דעמָאלטדיקער  

אינגַאנצן   קהילה... ביז זײ זַײנען  וויסנשַאפטלעכער 
 פַארגעסן געווָארן.”

— "Our brother-scientist, Tartamat-Mung, also 

managed to find copies of the minutes of 
meetings of the main council of the Ministry of 
Science of that period. Among the reasons 

given for stopping the research work were the 
above. That is, good progress in other fields. 
However, it was also emphasized that this 

research also risked uncovering energy sources 
that are both dangerous and extremely volatile, 

that is quite difficult to keep under safe 
control…” 

טַארטַאמַאט-"אונדזער ברודער — מונג,  -וויסנשַאפטלער, 
קָאּפיעס פון די  איז אויך גערָאטן צו  געפינען 

ּפרָאטָאקָאלן פון דעם הויּפט רַאט פון דעם  

פַאר וויסנשַאפט פון יענער צַײט. צווישן   מיניסטעריום 
די  די סיבות ווָאס ווערן ָאנגעגעבן פַארן ָאּפשטעלן 

דָאס -פָארש  געווען די אויבנדערמָאנטע.  ַארבעט זַײנען 

גוטע פָארשריט אין ַאנדערע פעלדער . עס  הײסט, 
ַאז די דָאזיקע   ָאבער אויך אונטערגעשטרָאכן,  ווערט 

ריזיקירט אויך מיט ַאנטּפלעקן ענערגיע   פָארשַארבעט 
צו  סַײ גָאר שווער  ווָאס זַײנען סַײ סּכנהדיקע,  סורסן 

ַא   --בַאהערשן,   צו הַאלטן אונטער  שווער  דָאס הײסט, 

 זיכערן קָאנטרָאל....”

Kalatur-Manga looked at Mananda-Tshur, and 
made a sign to her with one arm, that he had 

finished his report. He sat down, and she took the 
floor again. 

— "The bottom line is that we currently do not 

have the necessary knowledge to deal with 
such extraordinarily powerful forces... We have 

seen the results of these so-called 'elemental 

טשורן, און  -מַאנגַא הָאט געקוקט אויף מַאנַאנדאַ -קַאלַאטור
איר געמַאכט ַא סימן מיט אײן ָארעם, ַאז ער הָאט  

און זי איז ווידער   פַארענדיקט. ער הָאט זיך ַאוועקגעזעצט, 
צום ווָארט.  געקומען 

נט צו טָאג ניט די  איז, ַאז מיר הָאבן הײַ הּכל  -"דער סך —
נײטיקע קענטשַאפטן צו בַאהַאנדלען ַאזעלכע  

מעכטיקע קרעפטן... מיר הָאבן  אויסערגעווײנטלעך 

'עלעמענטן פון די ַאזוי גערופענע  די רעזולטַאטן  -געזען 
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weapons': two worlds destroyed. Not only this 
planet’s populations, but the entire natural 

balance has been destroyed." 

— "On the first planet, we were still able to land. 
We calculate that some thirty thousand years 

have passed since that catastrophe. The traces 
of radiation on this second planet were still 
quite strong. It was difficult to find where to 

land on the ground and not be in any danger. 
We literally risked our lives in exiting the 

research vessel.” 

ווָאפן': צווײ אומגעברַאכטע וועלטן. ניט נָאר דעם 
נָאר די גַאנצע נַאטור   ּפלַאנעטס אַײנוואוינערס, 

געווָארן.”בַאל  ַאנס איז צעשטערט 

ּפלַאנעט, הָאבן מיר נָאך ווי עס איז  — "אויפן ערשטן 
ַאז ַאן ערך דרַײסיק טויזנט   רעכענען,  געלַאנדעט. מיר 

קַאטַאסטרָאפע. די שּפורן פון   יָאר אין ַאדורך זינט יענער 
גַאנץ   רַאדיַאציע אויפן צווײטן ּפלַאנעט זַײנען נָאך געווען 

צו געפינען וואו זיך   שווער  שטַארקע. ס'איז געווען 
יבשה און ניט זַײן אין קַײן סּכנה.  ַארָאּפצולָאזן אויף דער 

פונעם  ריזיקירט מיטן לעבן ַארויסצוגײן  מיר הָאבן ממש 
 שיפל.”-פָארש 

— "Thank you, officer Mananda-Tshur, for your 
report!" Commander Balaka-Tshur interrupted 

her. "We have listened to the scientific analysis 
of our expert Kalatur-Manga. Now I would like 
to ask you -- from a purely military and strategic 

point of view: if we were to have such a 
weapon, would we, or would we not, be able to 
win the war against our archenemies on Kark-

III?” 

— "Yes," she reluctantly replied, "but…”, Mananda-

Tshur looked into the stern six eyes of her 
great-uncle and refrained from speaking 
further. 

— "Thank you, officer Mananda-Tshur. You may sit 
down.” 

טשור, פַאר דַײן  -דיר, ָאפיציר מַאנַאנדאַ  "ַא דַאנק —
טשור זי -בַאריכט!", הָאט דער קָאמַאנדיר בַאלַאקאַ 

דעם  "מיר הָאבן אויסגעהערט  איבערגעריסן. 
ַאנַאליז פון אונדזער עקסּפערט   וויסנשַאפטלעכן 

ַא   --מַאנגַא. איצט וויל איך בַײ דיר פרעגן  -קַאלַאטור פון 
און סטרַאט שטַאנדּפונקט: אויב רײן מיליטערישן  עגישן 

צי ניט,   מיר זָאלן הָאבן ַאזַא ווָאפן, צי ווָאלטן מיר יע, 

ׂשונאים  קעגן אונדזערע  די מלחמה  געקענט געווינען 
 ?”III-אויף קַארק

"ָאבער... — -" מַאנַאנדאַ , "יע," הָאט זי געענטפערט, 
אויגןט  שור הָאט ַארַײנגעקוקט אין די שטרענגע זעקס 

און הָאט זיך אַײנגעהַאלטן פון  פעטער,  פון איר עלטער 
רײדן.    ווַײטער 

טשור. דו מעגסט זיך  -"ַא דַאנק דיר, ָאפיציר מַאנַאנדאַ  —
 ַאוועקזעצן.”

The commander then rose to his full almost five-

and-a-half-meter height. He was by far, the tallest 
of them all. A handsome and aristocratic figure, he 

used the sleeve of his robe to wipe the war medals 
that were attached to his second sleeve. They 
began to sparkle and shine thanks to their internal 

chemical lamps and optical materials. He raised 
both arms and addressed the officers. 

צו זַײנע פולע   דער הויּפט קָאמַאנדיר איז דַאן אויפגעשטַאנען 

דער סַאמע  -אַ -ּכמעט פינף הַאלבע מעטער. ער איז געווען 
און ַאריסטָאקרַאטישער   פון זײ ַאלעמען. ַא שײנער  העכסטער 

געטָאן מיט דעם ַארבל פון זַײן רָאק,   ַא וויש  די  פיגור, הָאט ער 
צום צווײטן   צוגעטשעּפעט  קריגס מעדַאלן ווָאס זַײנען געווען 
ַא דַאנק  פינקלען און בלישטשען  ַארבל. זײ הָאבן ָאנגעהויבן 

און ָאּפטישע   לעמּפלעך  כעמישע  די אינעווײניקסטע 
אין ַא   בײדע ָארעמס  מַאטעריַאלן. ער הָאט אויפגעהויבן 

 ווענדונג צו די ָאפיצירן.

— "Dear warrior sisters and warrior brothers. I see 
that the Almighty Egg, our Father/Mother God, 
has set us on the right path to find salvation for 

our severely persecuted people. I think that 
now is It is appropriate that our spiritual 

warrior-brother Tarata-Balko should lead all 
those gathered here, in an elevated spiritual 
mood, with a hymn of praise to the Almighty 

Egg... 

קריגס — און קריגס-"חשובע  איך זע,  -שוועסטער  ברידער. 
אונדזער פָאטער/מוטער  -ַאז דער ַאלמעכטיקער אײ, 

אויף דעם ריכטיקן   וועג, צו  גָאט, הָאט אונדז געשטעלט 
גערודפט   שווער  געפינען די ישואה פַאר אונדזער 

פָאלק. איך הַאלט, ַאז איצט איז ּפאסיק, ַאז אונדזער  

קריגס בַאלקָא זָאל -ברודער טַארַאטאַ -גַײסטלעכער 
ַארַײנפירן די ַאלע פַארזַאמלטע דָא, אין ַא דערהויבענער  

שטימונג, מיט ַא לויב צום -גַײסטיקער  הימן 
 אײ....”-ַאלמעכטיקן

Everyone immediately stood up, their arms turned 

upwards, towards the simulated stars on the 
ceiling of the hall. Tarata-Balko began to rub a 
hand on a hand. Everyone imitated him. He kept up 

the tempo of the rubbing for a few seconds which 

געווָאנדן    די ָארעמס  ַאלע זַײנען בַאלד אויפגעשטַאנען, 

פונעם  אויף דעם סופיט  שטערן  ַארויפצו, צו די סימולירטע 
בַאלקָא הָאט ָאנגעהויבן רַײבן ַא הַאנט אויף ַא -זַאל. טַארַאטאַ 

הַאנט. ַאלע הָאבן אים נָאכגעמַאכט. ער הָאט ַא ּפָאר 

ָאנגעהַאלטן דעם פון דעם רַײבן ווָאס   סעקונדעס  טעמּפָא 
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made a 'shh-shh' sound, and then he alone began 
to rub the two antennae on his head, one against 

the other, and a sweet buzzing music began, that 
embraced everyone. After two minutes he 
stopped, and everyone optimistically went back to 

their posts. 

The ship continued to fly onward on in its mission. 

און דַאן אײנער ַאלײן  -שש'-הָאט געמַאכט ַא 'שש  קלַאנג, 
רַײבן די צווײ ַאנטענעס אויף זַײן קָאּפ,   הָאט ער גענומען 

און ַא זיסע זשומען הָאט  -אײנע קעגן דער ַאנדערער,  מוזיק 
נָאך ַא צווײ מינוט הָאט ער   ַארומגענומען.  ַאלעמען 

און צוריקגעגַאנגען   אויפגעהערט,  ַאלע זַײנען ָאּפטימיסטיש 

ּפָאסטנס.  צו זײערע 

אין איר שליחות.  די שיף איז געפלויגן ווַײטער 

…………… Look forward to the next installments in upcoming issues.  

 

 

http://zionfiction.com/ 

MORE ZION’s FICTION – Review #09 

The Thirteenth Fairy – by Nadav Almog 
(e-Book: p178-199) 

 

Nadav Almog’s short story is neither a Science Fiction nor 

Speculative Fiction story, but rather a Fantasy Fairy Tale. It reminded 

me of such magical tales as Sleeping Beauty, Grimm’s fairy tales, 

etc., and other similar children’s or adult fairy tales (though I 

wouldn’t read this to a child). It is not, however, more imaginative 

nor with some unique twist as compared to the standard ones. 

There is also no connection to Israel, Zion, Jews, or Judaism, nor – as 

mentioned – even to SciFi.  

I don’t quite understand how this story fits the title of the collection. 

 

Look forward to more short reviews of “More Zion’s Fiction” in our upcoming issues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fun from the Web 

• Voyager turns 45: What the iconic mission taught us and what's next 
https://www.space.com/voyager-spacecraft-45th-launch-anniversary-science 

TV&MOVIES 

• 'Event Horizon' at 25: Director Anderson on his cult sci-fi film's stylish nightmares (exclusive) 
https://www.space.com/event-horizon-director-paul-anderson-interview  

BOOKS 

• Wedding bells ring in new 'Star Wars' novel 'The Princess and the Scoundrel' (exclusive) 

https://www.space.com/star-wars-novel-han-solo-princess-leia-beth-revis  

MORE NEXT TIME! 
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