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

Letter to the Editor 

Shalom Aharon, 
I would like to say a few words about The Amazing Adventures of Kavalier and Clay by Michael Chabon, 
as I had it in my house when I got the CyberCozen review (June 2002), I picked it up and could not put it 
down again.  It is most interesting, fantastical and you can’t put it down until the last page.   

Genah Alfandary 

 

More Nasty Debate about NASA 
From Reuven Frank: 

Dear Amnon and Shmuel 

My position is that NASA is not quite as bad as presented, but not better by very much either.  I 
feel that the problem...  excuse me, ONE of the problems is that they are a government (and worse yet), 
military agency.  As the common oxymorons "Government Efficiency" and "Military Intelligence" 
indicate, that just doesn't add up to a whole lot of accomplishment. 

On the other hand, regardless of WHAT asteroids are made of, there will simply BE no further 
"serious" exploration until and unless a straight-forward, upward curving, PROFIT can be seen to be a 
DIRECT result of such exploration.  There are plenty of countries, associations, corporations, etc. who are 
perfectly capable of putting *Something* "up there."  I hate to be cynical (well, actually, I don't, I rather 
enjoy it, to be perfectly honest), the operative phrase here is "the bottom line." 

I will tell you a true story.  (I just LOVE stories): 
A number of years ago, when SONY was developing digital recording technology, they took the 

prototype to a boardroom meeting.  Their entire presentation was based upon the advance in sound fidelity 
that the technology provided.  They played a few songs.  They were subsequently escorted out by the 
attendees of the meeting, all of whom were wearing DARK pin-striped suits. 

The next day, they took the same presentation to Stevie Wonder and got a different response.  Mr. 
Wonder ordered $100,000.- worth of digital recording equipment. 
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They then went back to the boardroom where they received an entirely different type of reception 
when their entire presentation consisted of telling about Mr. Wonder's actions following their presentation 
to him. 

It's packaging and "keeping-it-in-the-black", fellas.  As soon as Exxon thinks there's money to be 
made "up there," none of us are going to be able to keep up with the flight numbers, let alone the 
accomplishments. 

I think 2010 might be optimistic, but then, I thought the shuttle would be making regular flights to 
a permanent space station by 2000. 

Sincerely, Reuven Frank   rfrank@mindset.co.il 

 

Movie Reviews:  Reviewed by Aharon Sheer 

Men in Black II
 "Men in Black II" is a visual and verbal comedy with no plot, no 

tension, and no worries.  It's amusing from beginning to end, but only 

because it's one joke after another (including many funny special 

effects).  Too bad they didn't think of an interesting story to go with 

all the amusing jokes.  Rated PG-13. 

 

Minority Report  ( מיוחד דוח ) 
Directed by Stephen Spielberg.  Starring Tom 
Cruise and Max Von Sydow.  144 minutes.   
This is a good action film, but not such a good 
science fiction film. 
It's based on complex story by Philip K. Dick 
about the use (in 2054) of people -- called 
"precogs" -- who can see future murders.  
Three such precogs working together under 
drugged supervision have helped prevent all 
murders in the big city of Washington D.C. for 
six years.  That is, recordings of the precog 
visions are used to find out when and where 
the murder is going to take place.  Police are 
then notified of the future murder, and go out 
and prevent the murder before it takes place.  
The same recordings of the precog visions 
are later used to convict the almost killers. 
This arouses questions of free will and 
determination.  How can you be sure the 
future killer would actually have killed if you 
hadn't stopped him?  The proof that the 
method works is that there are no successful 
murders any more.  But maybe not all the 
accused almost killers would actually have 
done it?  What if some of the recordings have 
been faked, or modified, or influenced? 

Now there is a proposal to expand the method 
to the whole U.S.  There are people who want 
to take over this system (power!).  Others who 
don't want let them do that.  Still others doubt 
the reliability of the system, and want it 
dismantled despite its apparent success. 
When the policeman hero played by Tom 
Cruise gets accused of carrying out a murder 
36 hours from now, he runs away.  So we get 
some wild chase sequences, and all kinds of 
fancy surveillance and search techniques are 
introduced, as well as a lot of too-
sophisticated future technology.  We are 
skeptical that this will all be possible in 2054.  
Worse yet, the emphasis is on the special 
effects, which are spectacular, and not on the 
good sense of the story.  So we feel that we 
are being taken for a ride instead of being 
allowed to explore the chilling ideas behind 
the movie.  Much of the last half of the movie 
is really a fast-moving whodunit in which 
questions of who and why are not well 
explored, because the movie is too busy 
shocking the reader with the next surprise.  
Definitely go and see it.  Rated PG-13.

Quote of the Month: 

“Every event is unique.  Until we place that event in a category, we can’t work out which 

background to view it against.  Until we choose a background, we can’t estimate the event’s 

probability.  If we consider the sample space of all possible DNA codes, for instance, then we can 

calculate the probability of a human being having exactly your DNA code – which is vanishingly 

small.  But it would be silly to conclude that it is impossible for you to exist.” 
From The Science of Discworld by Terry Pratchett, Ian Stewart and Jack Cohen, p. 254 
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Jack Williamson: 
The Seventy Four Jubilee Man 

(Conclusion) 

 ::::����ק ויליאמסוק ויליאמסוק ויליאמסוק ויליאמסו''''גגגג
 איש יובל השבעי� וארבעאיש יובל השבעי� וארבעאיש יובל השבעי� וארבעאיש יובל השבעי� וארבע

 ))))סיו�סיו�סיו�סיו�(

By Eli Eshed  אלי אשדאלי אשדאלי אשדאלי אשדמאת  

Sf author Jack Williamson was born in 1908 and published his first sf story in 1928.  This year he 
received both a Nebula award and a Hugo award for his latest novella, The Ultimate Earth.  
Below is the CONCLUSION of Eli Eshed’s appreciation of a man who has been writing and 
publishing sf for 74 years – the oldest active sf writer in the world today. 

 
אבל פרסומו האמיתי עד היו� הוא בזכות 

 שנחשבי� עד היו� 40�כמה יצירות שחיבר בשנות ה
 .אנר'ליצירות מופת של הז

 בפנטסיותבפנטסיותבפנטסיותבפנטסיותבתקופה זאת הוא שלח את ידו ג� 

,  )Reign of Wizardry1940 (ה יש לציי� את  בי� אל ��
סיפור פנטסיה היסטורי על עלילות הגיבור היווני 

תזאוס ומאבקו במפלצת המינוטאור באי כרתי� שבו 
יש מדע קדו� שהיווני� הברברי� מפרשי� בטעות 

 .ככישו*
אבל חשוב לעי� ערו+ ביצירתו הוא   

Darker than you think   ) 1940 ( סיה סיפור פנט
 אלא שהטיפול של  .אנשי זאבאנשי זאבאנשי זאבאנשי זאבשעסק בנושא היש� של 

הוא הציג  . ויליאמסו� לנושא זה היה חדשני לחלוטי�
אות� כגזע החי לצד המי� האנושי מהתקופה 

הפרהיסטורית בעל מנהגי� משלו ותפיסת עול� 
. מיוחדת משלו ושאינו בהכרח מרושע מעצ� טבעו
לניי� לאמיתו של דבר נית� לראות באנשי הזאב הקט

האלה את נציגי הטבע והחופש בעול� המוכני שלנו 
 הפכה א� רייסהסופרת , למי שזה נשמע קצת מוכר(

בתרבות הפופולארית אחרי " ח�"את הערפדי� לנושא 
שתיארה את הערפדי� בצורה זהה עשרות שני� לאחר 

שלמה " תרבות–תת"וגרמה בכ+ ליצירת , ויליאמסו�
עד היו� ליצירת הספר נחשב ).  של חובבי ערפדי�

ויטלי והסופר , מופת של ספרות הפנטסיה והאימה
זהו .   א* חיקה אותו בספר שתורג� לעבריתשטרייבר

ספרו הטוב ביותר של ויליאמסו� ומ� הראוי שיתורג� 
 .לעברית

 
 שלו מכל הייתה היצירה המפורסמתהיצירה המפורסמתהיצירה המפורסמתהיצירה המפורסמתא+ 

סיפור קצר והמשכו הרומ� שעסקו בנושא שנחשב 
ופר שקרא את ויליאמסו� כמעט לרכושו הפרטי של ס

בסיפור .  הרובוטי�הרובוטי�הרובוטי�הרובוטי�נושא , אייזק אסימוב, בילדותו

 והמשכו ספרו היחיד  With folded handsבש� 

 תורג� בידי ) 1948 (האנשואידי�האנשואידי�האנשואידי�האנשואידי�, שתורג� לעברית
הסיפורי� האלה ".   לדורי" בהוצאת 1981�משה גנ� ב

תיארו את יצירת� של רובוטי� שמשימת� האחת 
רת את האד� ולהג� עליו מפני כל רת את האד� ולהג� עליו מפני כל רת את האד� ולהג� עליו מפני כל רת את האד� ולהג� עליו מפני כל לשלשלשלש""""והיחידה היא 

 ולעשות את האד� למאושר על כל המשתמע """"פגיעהפגיעהפגיעהפגיעה
ה� כה מושלמי� עד שה� לא ).  וזה הרבה מאר(מכ+ 

וה� מקפידי� , משאירי� לבני האד� שו� דבר לעשות
למנוע מבני האד� לעשות כל דבר שעלול חלילה 

איסור שמשמעותו שנמנע  , לפגוע בה� או באחרי�
בסיפור המקורי   .הכל ...כמעט מה� לעשות 

בספר ההמש+ , הרובוטי� משתלטי� על כדור האר.
בני .  על כל שאר העולמות המיושבי� של הגלקסיה

האד� מנסי� למרוד ברובוטי� האלה א+ מכיוו� שאלה 
ה� כה מושלמי� המרד נכשל ג� כשבראשו עומדי� 
אנשי� בעלי כוחות על טבעיי� שלכאורה מסוגלי� 

ספרו של .  הטכנולוגיה של האנשואידי� להתגבר על 
 ,ויליאמסו� מסתיי� בצורה שניתנת לפירושי� שוני�
לכאורה דומה שבני האד� המורדי� מביני� לבסו* 

שה� שגו וכי בני האד� והמכונות יכולי� לחיות 
וכ+ מי שרוצה יכול לראות בסיו� .  ולעבוד בהרמוניה

 .ובכישלו� המורדי� נימה אופטימית לעתיד
 למעשה לא כ+ הוא הדבר והמדובר א+

בטרגדיה ובשטיפת מוח כפי שגילה ספר המש+ שאותו 

 The Humanoid’s בש� 1980�כתב ויליאמסו� ב

Touch .  בסיפור זה שוב חוזרת הסיטואציה הבסיסית
של הרובוטי� שמגיעי� לעול� מרוחק שאליו נמלטו 

 ושוב אי  .צאצאי המורדי� ומציעי� את שירותיה�
 המסר של הסדרה הזאת הוא  .תגבר עליה�אפשר לה

הטכנולוגיה בצורת . בסופו של דבר פסימי מאוד
ומסר זה .  האנשואידי� מהוה איו� על הרוח האנושית

אפקטיבי במיוחד דווקא משו� שהמחבר הוא כה 
אמביוולנטי לגביו שכ� ויליאמסו� הוא מטבעו אד� 

אופטימי שאינו מתנגד לטכנולוגיה אלא משתדל 
אופייני ".  אובייקטיביות אוהדת"חס אליה בלהתיי

הדבר שבאותו הזמ� שבו כתב את סיפורי האנשואידי� 

 שבו   The Equalizer הוא כתב ג� סיפור בש�1947�ב
תיאר את גילויה של טכנולוגיה שפותחת אפשרויות 

אי� סופיות לפני המי� האנושי ולא משעבדת אותו כמו 
, האנשואידי� שבאי� א� אותה ההבטחה

 .והאמביוולנטיות הזאת מסמלת את כלל יצירתו
 

אלה ה� כאמור יצירותיו המפורסמות של 
לאחר מכ� חלה ירידה ברמת יצירתו או , ויליאמסו�

יותר נכו� הוא התקשה יותר ויותר להתמודד ע� 
הסופרי� החדשי� והצעירי� שנכנסו לתחו� שבו בלט 

אנשי� כמו רוברט , עוד מאז סו* שנות העשרי�
ע� זאת עדי� המשי+ להמציא .  לי� ואייזק אסימובהיינ

.  ב"מילי� ורעיונות חדשי� שנכנסו למילו� של המד
בספר  " הנדסה גנטיתהנדסה גנטיתהנדסה גנטיתהנדסה גנטית"הוא הוא הממציא של המונח 

 . 1951� שפרס� באי הדרקו�אי הדרקו�אי הדרקו�אי הדרקו�בש� 
מלבד זאת הוא החל לכתוב ספרי� ע�  

 כתב עימו את ימס גא�'ג.  סופרי� צעירי� יותר

סיפורה של אימפריה ,  )Star  Bridge   ) 1955הספר
גלקטית שנמצאת בשקיעה ושל ב� אלמוות ממוצא 

סיני שמנסה לשנות את ההיסטוריה באמצעי� שוני� 
ובה� שימוש במתנקש שתפקידו לפגוע בפוליטיקאי� 

שוני� וכ+ לכוו� את ההיסטוריה בכיוו� הרצוי לב� 
 .האלמוות

מחבר סדרת  (פרדריק פולבעיקר עבד ע� 
אד� אד� אד� אד�  ועוד ספרי� ידועי� רבי� כמו פורסמת המשערשערשערשער
שביחד עימו חיבר ) סוחרי החללסוחרי החללסוחרי החללסוחרי החלל ו����''''גגגגו פלוספלוספלוספלוס

טרילוגיה לילדי� על ההתנחלות .  טרילוגיות שונות
) נושא שכיו�  שוב אינו אופנתי משו� מה(מתחת לי� 

) שוב(  שבו מתברר    Star Childואת טרילוגית
שכוכבי� ה� יצורי� חיי� ושכל היקו� כולו הוא 

וסדרה של שני ספרי� שנקראו  . למעשה מעי� יצור חי

שבה )  1982�CUCKOO   )1975הסאגה של הסאגה של הסאגה של הסאגה של ביחד  
שהמי� האנושי הוא אחד (מגלה פדרציה של גזעי� 

ספינה ענקית מגלקסיה אחרת ) הפחות נחשבי� בה
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שבה חיי� ביחד גזעי� שוני� , שהושמדה בעבר הרחוק
!   אד�כולל כאלה שחיי� בגלקסיה שלנו כולל בני

נבנתה ) למעשה עול� מלאכותי(מסתבר שהספינה 
בידי חייזרי� מאותה גלקסיה שהושמדה על מנת 

.  לשמר את תרבות הגלקסיה שלה� ואת גזעיה השוני�
גיבור הסדרה הוא בלש� אנושי שרק הוא יכול לפענח 
את שפת דוחות הספינה ואת סודה וכ+ להעלות את 

.  זעי הגלקסיהמעמדו של המי� האנושי בעיני שאר ג
של " הרימו�"הסדרה הזאת מזכירה קצת את סדרת 

 .דיויד ברי�
אבל שו� דבר שמעל , ספרי� נחמדי�

ויליאמסו� בשלב זה כבר נחשב לסופר מיוש� , לממוצע
 .למדי

הוא נטש את , בתקופה זאת של ירידה
הכתיבה כמעט לחלוטי� והפ+ למרצה באקדמיה על 

דמיה גילתה את זאת הייתה התקופה שבה האק(ב "מד
) ב שעד אז היה מוקצה מחמת מיאוס בשעריה"המד

 80�בשנות ה.  וולס. ג. וכתב מחקרי� נחשבי� על ה
כאשר רטרו היה אופנתי והמשכי� שוני� נכתבו 
לסדרות קלאסיות שונות כמו המוסד של אסימוב 

 נזכר ג� ויליאמסו� בסדרות הישנות הרברטוחולית של 
מור כתב לה� המשכי�  וכא40� וה30�שלו משנות ה

אלא שהמשכי� אלה כבר לא הגיעו לרמה של יצירות 
נראה היה שבכ+ מסתיימת הקריירה הארוכה . המקור

כמו של מרבית הסופרי� , ק ויליאמסו�'של הסופר ג
�בשקיעה הוא א* פרס� ב.   בני גילו בחזרה על עצמו

 את האוטוביוגרפיה שלו ובכ+ נראה היה שהוא 1984
 .ריירה שלו הגיעה לסיומהמכיר בכ+ שהק

 
 80�אלא שדווקא בתקופה הזאת של שנות ה

והתשעי� כאשר מרבית האנשי� בגילו של ויליאמסו� 
דווקא אז הוא החל לפרס� , כבר פורשי� לפנסיה

 .ספרי� באיכות גדולה מאי פע�

 Brother to השינוי החל עוד בספר 

Demons, Brother to Gods)  1979 ( שש� סופר על
עתיד רחוק שבו אוכלוסיית העול� מחולקת לאנשי� 

" אלי�"ו, אלה שעברו שינויי� בהנדסה גנטית, רגילי�
העניי� של .  והמאבק ביניה�, ששולטי� על כול�

 .ויליאמסו� בהנדסה גנטית נראה כא� היטב
פרס� , החל לכתוב שני� לאחר ש55  1982�ב

  שוב על הנושא שהוא יצר את  Manseedספר בש� 
זה על אד� שכתוצאה ".  ההנדסה הגנטית"שמו 

מהנדסה הגנטית יש לו את הפוטנציאל להיהפ+ 
שנאבק לגלות את היכולות שלו ואת " סופרמ�"ל

 .מגבלותיה�

  Lifeburst פרס� את הספר שלו 1984�ב
, � רבות מאודשהוכר כספרו הטוב ביותר מזה שני

הספר תיאר מאבקי כוח .  האנשואידי�האנשואידי�האנשואידי�האנשואידי�למעשה מאז 
פוליטיי� על רקע גלקטי בעת יציאתו של המי� 

ספר זה .  האנושי לכיבוש מערכות כוכבי� אחרות
הוכר כיצירה חשובה שהראתה שדווקא בגילו 
הוא .  המתקד� ויליאמסו� כותב וחושב טוב מאי פע�

ינו מתקשה כלל בניגוד למרבית הסופרי� בני גילו א
להתאי� את עצמו לזמני� החדשי� של הסייבר פאנק 

הוא א* גילה תחכו� .  ומהפכת התקשורת והמחשוב
 . סקס, מדהי� בספר זה בהצגה של אותו נושא רגיש

 המש+ בש� 1990�לספר זה הוא כתב ב

Mazaway   שהיה מוצלח פחות אבל עדיי� היה מרתק 
עירי� צריכי� ותיאר את המבח� הגלקטי שגיבוריו הצ

לעבור כדי להוכיח שהמי� האנושי ראוי לחדור 
 . למעמקי הגלקסיה

 שוב חזר 1986� מ    Firechildבספר בש�
לנושא של הסופרמ� שנוצר בידי השיטה שנעשה כל כ+ 

נושא שבו עסק מזה שני� רבות , הנדסה גנטית, עכשווי
 .כל כ+ וא* יצר את שמו

 
  פולפרדריקהוא המשי+ לכתוב ספרי� ע� 

בספר בש� .  וג� ה� ברמה גבוהה יותר מבעבר

Land’s End ) 1988 ( בכדור האר. כוכב שביט משמיד
את שכבת האוזו� באטמוספרה ומה שנשאר מהאנושות 

נאל. לחפש מפלט בישובי� מתחת לי� אלא 
להתמודד , ביחד ע� שאר הצרות, שהניצולי� נאלצי�

 ג� ע� חייזר בעל כוחות כמו אלוהיי� שמאיי�
 .להשתלט ולהתמזג ע� מוחות כל השרידי�

בשיתו* הפעולה האחרו� שלה� עד 

ה� חזרו לנושא ) The Singers of Time  ) 1991היו�
 של אי� ספור מציאויות 30�שבו עסק עוד בשנות ה

קיימות זה לצד זה אלא שה� ביססו זאת על הממצאי� 
 .המודרניי� ביותר של המדע ושל תורת הקוונטו�

 
 ב ויליאמסו� לבדו ספר בש�  כת1992�ב
Beachead  ותיאר את סיפורו של המסע הראשו�

הסיפור היה בנוי על הפרטי� הטכנולוגיי� . מאדי�מאדי�מאדי�מאדי�ל
העדכניי� ביותר בעת הכתיבה אבל הסיפור עצמו 

הזכיר יתר על המידה את הסיפורי� שאות� היה כותב 
 שנה קוד� לכ� בעלילה הפרימיטיבית 60ויליאמסו� 
 .יחסית שלו

 על עתיד    Demon moonהופיע1994�ב
רחוק שבו צאצא של האיש שהציל את העול� מהירח 
חייב לגלות מחדש את סודות הטכנולוגיה המדהימה 

 .של העבר

    The Black Sun  הוא פרס� את 1997�ב
 לכת כוכב לישב נשלחי� שנוסעיה ספינה של    סיפורה

 האנושות של נלאי� הבלתי מאמציה במסגרת אחר
 נתקלת היא שבו הלכת כוכב א+, היקו� תא ליישב
 שנכתב כאילו נקרא זה ספר  ג�.  מת הוא לבסו*
 הא� היגיע ויליאמסו� לבסו* לסו* . השלושי� בשנות

 ?הדר+ שלו
הוא המשי+ לפרס� ספרי� עדכניי� .  לא

    The Silicon Daggerבספרו .  ברמה גבוהה מאוד

 את הוא נטש לראשונה מזה שנים רבות 1999משנת 

הוא עסק .  העתיד הרחוק ועסק בעתיד המיידי המאיים
בו במיליציות שהפכו להיות בולטות יותר ויותר 

זאת , ב מהוות למדינה"בחלקי� שוני� של ארה
בעקבות מעשה הטרור באוקלהומה של ימני קיצוני 

.  יומני טרנריומני טרנריומני טרנריומני טרנרשהושפע בידי ספר מדע בדיוני נאצי  
ות האלה עיירה שנשלטת בידי המיליצי, בסיפור

משתמשת בשדה כוח כדי להיות מופרדת משאר 
מהפכת המידע גורמת .  ב ולהיהפ+ לעצמאית"ארה

בראיו� .  בספר להרס כל המבני� הישני� של החברה
הוא חיווה את דעתו שהמיליציות מהוות תגובה 
למהפכת המידע שאנשי� שוני� אינ� מסוגלי� 

 . להתמודד עימה
 

ביותר מזה בספרו האחרו� לעת עתה והטוב 

 יש)  Terraforming Earth    )2001שני� רבות  
 שויליאמסו� הטרפורמינג ולנושא הרחוק לעתיד  חזרה
     . . . .רבות כה שני� לפני יצר

 של והנבולה ההוגו זוכה שסיפורו, זה ספר
 כדור כיצד מתאר    ,הקדמה כמעי� לו משמש ויליאמסו�

 קבוצה היא שנשאר מי.  אסטרואיד בידי מושמד האר.
 מרחיק מיליונר בידי לש� שהועברה הירח על יתאנוש



 
 בס"ד  
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 לבצע שני� ואלפי מאות לאור+ תפקיד� עתה.  ראות
 המקורי למצבו אותו להחזיר האר. כדור של הארצה

 ה�, שני� מאות מש+ בעקשנות עובדי� ה� כ+ ועל
, חייזרי� של פלישה למרות, השיבוטי� ויורשיה�

 ואידי�אסטר פגיעות למרות, עולמיות מלחמות למרות
 השינויי� ע� מתמודדי� ה� ובינתיי�,  (!)נוספות

 כתוצאה האר. אוכלוסיית עברה שאות� הגדולי�
.  חדשי� מיני� ליצירת שמביאי� שינויי�, מהפגיעה
 בטוח שאינו בראיונות אמר ויליאמסו� אגב במציאות

 שחשב כפי טוב כה רעיו� הוא שטרפורמינג וכלל כלל
 על מעט כה דעי�יו אנו שכ� רבות שני� לפני

 על לדבר שלא האר. כדור של המסובכות המערכות
 .בלבד הרחוק לעתיד עניי� זהו בברור.  אחרי� כוכבי�

 
ק ויליאמסו� החזיק מעמד זמ� רב 'ברור שג

יותר והיה מסוגל להסתגל לתנאי� החדשי� יותר מכל 

ותו+ שהוא ממשי+ לפתח , ב אחר עד היו�"סופר מד
ו במרוצת הזמ� מדמיו� טהור את נושאיו הישני� שהפכ

משו� כ+ חבל שכה .  לשיא הרלבנטיות והעכשוויות
 אנשואידי�אנשואידי�אנשואידי�אנשואידי�פרט ל.  מעט מיצירתו תורג� לעברית

 תחנה בפרסיידתחנה בפרסיידתחנה בפרסיידתחנה בפרסיידתורג� רק סיפור ארו+ אחד שלו בש� 
 1111 המבחר של אסימוב מספר  המבחר של אסימוב מספר  המבחר של אסימוב מספר  המבחר של אסימוב מספר ––––קוסמוס קוסמוס קוסמוס קוסמוס שהופיע במגזי� 

והוא אחד מקבוצת סיפורי� שנוצרו בידי סופרי� 
 על ההתיישבות האנושית האל קלמנטשוני� כמו 

מ� הראוי שסופר זה יהיה .  בכוכב המרוחק מדיאה
 .מוכר יותר בעברית

שחייו שמגלמי� , בכל אופ� סופר זה
אנר המדע הבדיוני 'ומבטאי� את ההיסטוריה של ז

זכה בפרסי� החשובי� ביותר של ספרות המדע , כולו
המאה שעליה כתב , 21�הבדיוני בראשית המאה ה

 .יותר מכל אד� אחר, ל� מזה עשרות רבות של שני�וח

 
    הסיפור זוכה ההוגו והנבולה של ויליאמסו� הסיפור זוכה ההוגו והנבולה של ויליאמסו� הסיפור זוכה ההוגו והנבולה של ויליאמסו� הסיפור זוכה ההוגו והנבולה של ויליאמסו� 

http://www.analogsf.com/0202/TheUltimateEarth_.html 
        ק ויליאמסו� על המדע הבדיוני היו�ק ויליאמסו� על המדע הבדיוני היו�ק ויליאמסו� על המדע הבדיוני היו�ק ויליאמסו� על המדע הבדיוני היו�''''גגגג

http://www.asimovs.com/_issue_0003/survival.html 
      ע� ויליאמסו�  ע� ויליאמסו�  ע� ויליאמסו�  ע� ויליאמסו�1999199919991999����ראיו� מראיו� מראיו� מראיו� מ

http://www.sfsite.com/03b/jw77.htm 
    ראיו� נוס* ראיו� נוס* ראיו� נוס* ראיו� נוס* 

http://www.computercrowsnest.com/sfnews/news1099.htm 
    ועוד ראיו� ע� ויליאמסו� ועוד ראיו� ע� ויליאמסו� ועוד ראיו� ע� ויליאמסו� ועוד ראיו� ע� ויליאמסו� 

http://www.writersofthefuture.com/intrview/jwilliam/ 
ט באינטרנט ע� ויליאמסו� ט באינטרנט ע� ויליאמסו� ט באינטרנט ע� ויליאמסו� ט באינטרנט ע� ויליאמסו� ''''צצצצ     

http://people.aol.com/people/interactive/williamsontrans.html 
ק ויליאמסו� ק ויליאמסו� ק ויליאמסו� ק ויליאמסו� ''''ב שוני� מצדיעי� לגב שוני� מצדיעי� לגב שוני� מצדיעי� לגב שוני� מצדיעי� לג""""סופרי מדסופרי מדסופרי מדסופרי מד     

http://www.scifi.com/transcripts/2001/jackwilliamson.html 
ו� קלוט על ויליאמסו� ו� קלוט על ויליאמסו� ו� קלוט על ויליאמסו� ו� קלוט על ויליאמסו� ''''המבקר גהמבקר גהמבקר גהמבקר ג     

http://www.infinitematrix.net/columns/clute/clute1.html 
ל ספריו ל ספריו ל ספריו ל ספריו ועוד ביקורת עועוד ביקורת עועוד ביקורת עועוד ביקורת ע     

http://sf.www.lysator.liu.se/sf_archive/sf-texts/Belated_Reviews/029.Williamson,Jack 
    ביקורת על ספרו האחרו� ביקורת על ספרו האחרו� ביקורת על ספרו האחרו� ביקורת על ספרו האחרו� 

http://dspace.dial.pipex.com/l.j.hurst/terraert.htm 
 ביבליוגרפיה של יצירותיו 

http://www.fantasticfiction.co.uk/authors/Jack_Williamson.htm 

 

Book Review by Aharon Sheer: 

Playgrounds of the Mind by Larry Niven (1991), 696 pages.  For many years Larry Niven was 

one of the best science fiction writers.  He was a fabulous short story writer, exploring a myriad of different 
and fascinating ideas, and his novels were filled with good humor and excitement, as well as great scientific 
ideas.   This book is a collection of many of his short stories, plus several excerpts from novels (mostly 
from collaborations).  Despite the date on this book, almost nothing was written after the 70s.  Curiously, 
no dates are given for the stories and excerpts, a deliberately misleading practice, to my mind.  A person 
who wants to get the flavor of Larry Niven, could start with this book, although probably its predecessor 
collection, N-Space, is better.  The same trick of giving no dates is used there.  Better still, to my taste, 
would be to read collections of short stories, or novels, from the Tales of Known Space series.  If you’ve 
already read a lot of Niven, you’ve probably read almost everything in this book. 
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