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כי 1:1מל .,א.

מיוח,דיםספריםא.

פי.וטם,פרי . 1

 ,)ח 1מריר !1בשלםרן·חםפרדים(מזמזשברי·פראימה ,ירהמ.תלה.אלומ

עמודים. s. 98 "רש,רתפיר>.לויכד-פרםתר"עירושלים,םף", 1:1 "הרצאת
 ;שמשעםד) ;חכרכןבבקעתג) ;וחל"ףבאב) ;!פתיחחא) :'חתכן

 ;ל"אלנפש D!פח) ;מרגירלהופעתז) ;דרם 1:1חחםלעו) ;גונישלםרםחה)
 ;ונפרדים"-,,ברכיםיכ) ;כחןמריבייא) ;זעזועיםי) ;דזי·יםם)
דמדומים.יד) ;שקיעת·מרבירליג)

רעה".ראינולשנות,,זכרו~-מךקסרזדודלאחוזהיאחםפרהקדשת

רעל eכב"חברברח.י. :הופעתהבשעתכתבוזר,ראימח eעלדבדי·ב,,רדת

להלן).(דאהב"חדררר" iררא·לפם,רה.רצ.ב"חזמז"יעקברביץל.א.חצעי-ר"),

נת,-ארץ·ישראל"דביר",על·ידבאמריקה"חברים"חרצ~ת ,ים די•(/;

עמודים."ם eק . s • .ז" eתדביב], 1:1
הופעתעדתרם-"גמשנתשנכתבוסילק.יכושיריכלכמעםנכנםר,,,רבץ

-הספרבראשלחמשים.השיריםמס!פרע,רלחתמררה",אחל,,,מולעםהקובץ.
כרונולוגי,בםדרנכנסו,זה,,בםפ.רי :"ר aתרבאייר,נח'שנכתבואלח,םר-רים

שונים,ובמקומרתבזמניםשבדפם.וה·ליריים,שירירובמדויק,יותרארפחות

רעתהמיוחדבםפרשנחעשרהששלפניח 1:1שיצתמררה",אחל"מולר,ח!פראמח

לעזרליחיוזהבשכלוליבלתי.בפירתקנתיחושכלותיהשניתעליהעבדתי

הד"רידידי-מהםיותרוערדחאלקין,ושמערןבבליחללהסרפדיםידידירב

דעתמבליצ·למרתבגיאכלכתי-קשיםהיותרחיישכרגעיגינצבררנ,שמעוז

 ,: eרםזהלשכולליםמלשבועותשהקריש-בשלוםממנואצאאם
שזכרוזה,חםדםעלכולםיהירבדרכיםמצריח.כלתיבהתמכרותכפיביצי,ד

בי".רוחיערדכלמלכיימושלא

ועr-ווניםו,נים 5.ממוד,-5םפ,ךד . 2

מתרדהםילק,רב. iגרלדיא.ח.[מאת]ראשונהשנהתיעבד

ותרגיליםחנוניםעםעברית-ב~נגליתהתרגוםשםתפיעלעברשפתו·חרר,רת

שלישיתמחדורהומלון,ה 1:1לקרימעניוחומדהמלים,בארדהשפות,כשתי

יד 1עמ s0. 140תר"ע.ניר·יר-רק,דדרקרמאז)ש.שוהספרים·מסחרביתכחרצ~ת
 .•.תרע"ד)ששיח,(מחדורה
עמודים. s0. 144תר"ע.ני,ר·יררק, ...הינש.הנשתיעבר
העבריתחשפהואתח 1:1חקריאתלחורות I·יראשהפרהם

. Fi1·,st HPbrew Reader, New and Improved Method, By Hyman E 

1912 , Silkin•er, New Y-o,rk .-11ו nard Isa.acs, Benj-amin יG<Jl(Jir1, Ber 

. Bl(1cl1 P11l,Ji,sl1ing Company). 8°. 62 pages ( 

 .ראיתילאהזאתהמהדורהאת . 1907שנתשלהיאהראשונההמהדורה *
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םילקינרנ.לב.פסר·זכרוז

 Second Hebrew Reader. . . By Hyman E . . ..ינש·חר,פםח

Goldin, Benjam!n N. Silkiner, New York, 1913 (Bloch Publ!shing : 

. Co.) 8°. 69 pages 

ינר Pםילבנימי!אפרת,ישראלר"רמאת·עבריילבכ !t 1ולמ

קופמאז.אבז·שסואליחררחהר"רבעריכתקופמז,אבז·שמואליחורחוחר'.'ך

עמוד. XXXI + 751 .] 1929 [תו·1ן:ביב"דביר",ת ~tחוצ

חבריניו·יורק,יעבר","אחהסתדרותת !tחוצ·עברי,ירחון , 1חתור

תרע"נ(םיוז, 'ו-'אחוברותראשון,כריףםילקינר.נ.ב. . . . :המערבת

תרע"ר).חשוז,

תרע"ר).אלול,-(טבתז'~י"בובר,ות nשני,בריף ...,רזתוח

 !תים,ןפ,ךח-תינשר,ךםיפלייתיריציב.

ראג,ד.רתשירים . 1

תרם"ג).אייר, 'ג( 28גליוזראשונה,שנח,,חזמז"-ירישבת

אלול,(כ"טל"חגליוזשלישית,שנח,,הלאום"-ברשירת.חסר

תרם"ר).

ראשונה,שנח,,חעוום"-הורית)אגרה ;הזעםאבז 'א(יםטעק

א'תתל"ט).תשרי, 'ח(ל"חכליון

,,העולם"-ראים) eחמשיריב' :איתניםשושה 'א(יתריםמ • o nל

א'תחל"tכ). ',אאדר 'ג(ח'בלירזשכיח,שכ·ה

א'תתל"ט). ',אאדר(י"זז'נליוזשכיח,שכח,,העלום"-יני'ףע

נ"טגליוזשכיח,שנח,,העולם"-(קטע)ים'מאיםעלם Iבי

א'תתל"ט).תמוז,(כ"נ

שנה,,העולם"-ילח)נעג' ;שירי·עםב' ;בםתי,ו 'א(יםפ ,;:;,ר

 ..א'תת"מ)אללו,(נ"טל"חנליוזשכיח,
א'תת"מ).חשוז.(י"בס"גבליוזשכיח,שנח,,חע,לום"-ים'בב

נליוזשני.ה,שנח,,חעולiב"-קרומים)(אגרת 1רריהפתשעל

א'תת"מ).שרז, n<י"טמ"ר

א'תת"מ). ) 1(ארר(ועשריםחמששנח,,חצבי"-א'יריםחשפרםמ

-ברריצבםקי)י.מ.ור"רמקרש ;בשונת .ב(יריםחשפרםמ
א'תת"מ).אדר,(י"בקנ"בבלירזועשרים,חמששנח,,חצבי"

ב'חוברתראשונה,שנח,,שבלים"-ר'ףחםאתקרובבנ'ישבע

פליקם).נ.(בחתימת 2עמוד ,) 1909ר, ~tבפברר 15 (

 1 (ג'חוברתראשונה,שנח,,שבלים"- ...·חתיחיכףרטו

פליקם).כ.(בחתימת 41ע,מור ,) 1909כמארץ,

 1 (ך'חוברתראשונה,שנח,,שבלים"-לונגפילו)(בעקבותף J/1כב

 . 51עמוד ,) 1909ריל, eבא

e ו



K . .וכ•רtמל

התכלתלרק•עוח•ח 5 (ח'חןב,ר·תראשונה,שנח"שבו•ם"

 . 70עמוד ,) K', 1909במ

נח, 1.ראששנח,,שבוים"-חור•ת)אגרה :בנות·בור,ח 'א(י ,.ר ,מבת

 . 93עמוד ,) 1909נמא•, 20 ( '\חוברת

tוב,(כ"ח r 20-21גליושניח,שנחהצעיר"זעו a ח,,-ז,ויצ,ח 1,ע

פליקס).נ.(בחת•מתתרס"ם)

 ,)ע"רת(,,סנונית"- )ח•רור,!!( ... ,,,םלעברמחחורי-ארץ ב,,

 . 31ר 1עמ
ראש•ונה,שנח,,·המבשר" מ!!\אימח)(קטעאבכו.כרבכרז '

תר"ע).נ•סז, ב"•<ם"ז-י"ז rכל•ו

(י"ד 6ז 1כל•רכ•ע•ת,שנח,,העלום"-חעתוואפלחכתו\מ

תר"ע).ראשו!,אדר

 t 1כל•וראשונה,שנח,,הרדוד"- ...ספיחתדעלאחבא·חה

תרע"א).אלול, 'ח(

גל•וזראשונה,שנח,,·חרדו.ו"-יזנרוכזלח,עאשרישאםו

ת,רע"א).תשיר•,(כ"א 7

תרע"כ).תשרי,(כ"ח 8כלירזראשונה,שנח,,הדרור"-כתלש

תרע"ב).חשוז,(כ"ו 11כלירזראשונה,שנח,,הדרדר"-,תערב

(שכם,ח'חוברתשלישי,כריזשניח,שנח,,מ,זלדת"-ערםי'פ·נ

 . 362ע,מורתדע"כ),
תרע"ג),ב, 1:1(מנחם·ג'חוברתראשיונח,שנח,,יחתורז"-צלרחכרז '

 . 95עמוד
 . 1עמודתרע"ו),(סוכות,א'חוכרת·לחג",,,מחג-'עדכחתרכא

תרע"ו).שבם,(ט"זג'כלירזששיח,שנח,,·העברי"-זנועו.כנשף,ח

תרע"ו). ',בארד ט"•(י"בגל•וזשש•ת,,שנח,,העברי"-חער.בם

תרע"ו).ס•,וז,(כ"ב 1 "'גליוזשלישית,שנח,,החורז"-ירחחאורל

תר-ע"ו).תמוז, 'ו(כ"ז•רז 5כשש•ת,שכח,,העברי"-דומםהנורכה

ב"הכלירזשל•שית,שכ·ח,,החורז"-תולרוכ 5י !!נ 5ב ,הריק '

תרע"ו).tוב, ט"•(

 rגליושו•ש.ית,שנח,,וח.ורז"-ני<יכוכי,בשםלובככי
תרע"ז).טבת, 'ד(ס"ב

(י"חב' tכלי•ושב•ע•ת,שנח,,העברי"-ם ,עתבששמש,פח

תרע"ז).טבת,

תרע"ז).שבט, 'י(מ"זגליוזשל•ש•ת,שנח,,חת.ורז"-י נ',לא

תרע"ז). , tס•ו 'ד( ב"•בלירזרב•ע•ת,שנח,,החורז"-רות

 . 56-57עמןר•ם(תרע"ח),ראשונהשנחאח•עבר"וח i: ,,-הזל ,לב
!! t 



םילק•נרב.ל,ב.ספר·זכרוז

נ•םן, 'ט(ל"ו ',גרנותגליחמיש·ית,שנה,,התורן"-קרובלמרושמ

 .תרע"ט) ,כסלוכ"ה ;תרע"ח

תרע"ח). ,כ~ 'ג(י"זגליוזחמישית,שנה,,ה,תורז"-קודחש·משה

תרע"ח).אלול,(כ"טכ"הרזגליחמישית,שנה,,התורן"-קיץהתוםכ

ת,רע"ט).םיוז,(כ"כי"דבלירזששיח,שנהרז",,התו-ערהםי:ןשיכ

כ"בבלירזש·שית,שנה,,התורן"-הזכהעיני:ןבתבדמעת

 .)ט"ע iת ,ב~ ט"'(

 ד"•(ל"גבלירזששיח,שנ·ה"ה,תןרן" ...טמירערברוח

תר"ף).חשוד,

(כםלר,שלישיםפרראשו!,כרי:ן ,"טל,קמ,,- ...י:ןמדעודתת·ישו

 . 449עמודתר"ף),

תר"ף),(שבט,חמישיםפרשני,כרי:ן,,מקלט",- ... !י:ןלכילמיקו

 . 287עמוד

 . 290עמוד(תרפנ"א),שב•קובץיעבר",אח,,לוח-רצי IIל

 . 1-4עמודיםכתרפנ"ג),ראשוןספר,,נימים",-ואימ.ה) eמ(קטעיםגכש

עמודיםשם,-בצקו)א.שומשירו(תרגוםירהשהתחדל'א

133--134 . 

אדר(כ"די"גגליוזשלישית,שנהר" !l,,הדו-קיץה 1לוהכי

 .)ד"!!רת ',א

 'א(ד'רזגלירכ•ע•ת,שנהר" 11,,הדו-אופלבבותחנואב

 .)ה" eתרכםלו,

הצויליםאגדת

(כ"חי"גבלירזחמישית,

המכשפותשירת

ימר,(מד,פנוא

 .)ו" eתדשבט,

מתרגום(קטע

שבח,,הדר~ר" )פונקה",,מנוח

ר" 11,,הדו-שכספניר)שו,,מקבת"

 .)ו"!!דתסיון, 'א(כ"דגליוזחמישית,שגה

ם"א.עמוד(תרפנ"ז),ר" 11הדושלהיובל,,ספר-יפרחכיחר !!

שנה,,כתובים"-חמישי)מחזהית, >:1חמי'(מערכהקבתממקטע

 .)!"!!רתניםז,(י"בל"אבלירזראש·ונה,

אלול,(כ"טל"חגליוזשביעית,שנה J,,חדו~ר/-ואלבההמ~קו

 .)ח"!!רת

 .)ט"!!רתכסול, 'ד(ב'ג:,יוזשמינית,שנהר" 11,,הרו-ערבל

ראש(ערבמ"בגליוזשמינית,שנחר" 11,,הרו-תםאישאבצז

 .תר"ץ)השנה,
תר"ץ).טבת, 'י(י"אגליוזתשיעית,שנהר" !l,,הרו-יםכתבמביש

תר"ץ).םיוז, 'ג( ,,רזגליתשיעית,שנהר" 11,,הד,ו- 1'למח 1רמו IIב

 tiעמורי(תרצ"א),ו\מריקה"ליהודיחשנ,ח,,ספר-מחזיון)(קטעים·יחג

r, ~ 2.3,-. 
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שכיח,שנח,,מאזנים"-"ניר·יןרק")(מהמחזוראחרמחפקידמח

תדצ"א).טבת,(י"טל"וכלירז

כסור,(כ"גכ"זכלי.רזרביעית,שנח,,מאזנים"-כרבייםטבריזבד

תרצ"נ).

אדר,(נ"ןי"זבלירזשתים·עשרח,שנחר" !t,,חרו- ...ני.לואחז

תרצ"נ).

 . 14--9עמודים(תרצ"נ),,ראשרזספר ,"דסמ,,- ...ב l:tמרב Iאייזלמו

 . 15-19עמודיםשם,-רשוחלאשרישה

 'כ(ן'נל;רזילש·עשרח, 'tשנח ,"ר !t,,חדר-דום"חיהתנדיא מ,,

תרצ"ד).כסלן,

בלירז.באותןשם,-ערבעם'כתיב

תדצ"ד).טבת, 'ד(ח'כלירזשלש·עשרח,שנחר" !t,,חדר-חנדבדקעל

,, t! ' חדר-עם)(שיד ... ",,ילביחידה'כית,,t! "שנחד

ת,רצ"ד).שבט, 'י(י"בבלירזשלש·עשדה,

(כ"די"דבלירזשוש·עשרח,שנחר" !t,,חרר-כ,ןשי)(מרטיב * • *

חנלירז,בשרוינרשוםננתב,םילקינד.שלחררז !tחשיר,ןתרצ"ד).ש·בט,

3/20/33 , 
שונות . 2

צירז"ל"אחבתקצר(מבראחמר"ליםמאתאחדיםדברים

,, ~:t ,"תרע"ח).ניי·יןרק,סף

ריזועח

ת !tחוצן, eמאשל

אלמכתב

 .)ו" sתר

כתביתרגוםבעניזבעתרניםפרסםשטיבו ·'שא.לנלרי·חדעתתשובח

ו~ב, 'ח(ל"אגליו!חמישית,שנחר" !t,,,חדר

יר. sשכם

זיחאוקש.ג,רםנתררי eשכםשל "חיצנימרחןםח "ל,תורעח

גלוי·לפיאולםההערות,עלנזכרלאםילקינרשלשמרתרפ"ט).(בולי!,

ת.ר"ץ)אדר,ז' ;י"טרזגליתשיעית,(שנחר" !tב"חדרחאוקיזש.שלרעתן

םילקינר".נ.ב.מאתבחערןת"יוצאשהתרגוםמהשערנשמט

שנחר" !t,,הדר- ] ,,ר !t,,חדיש'ריי 'tע.חשף'בחכ[בר
תדצ"א).שבט,(י"טי"גבלירזעשירית,

 \תורם"פחונ 1י,ב fעכ. 1
עמודים). 133 (סילקינרנ.ב,ננלית !tמתרגםטקבמ

 .) 1911(יולי,נביאח

נוסחאות),(בשתיגידלחחשתמממטושבזח

בר·כוכבא.

שיר),(חתחותשחחדחרישל

שיד).(התחלתחססיתל

e ט



םילסינרנ.לב.ספר·זנררז

 . ) 1912 (פרק.יםלשח V ,הרגאינירישמ

שיר).(חהתותירהדב

שיר).(התחלתיםהרב

יצאנו.רמהבידבני,

נשלם).(לאורעיוג'ימיא'(שרטוטים).ניםבועאם

אפל.לילחליל

,נפגשים.אומרבלי

 .\ 1200-השררותר eמם ;נשלמהלאראימח, eגאנקהפרהנומ

לפואימח).תוספת(מעיזפראנקחלמנוחדיוכתמי

מ"מנרחחלק ;שיר(התחלתםימדהץראמהלילעיריש

פראנקח").

אנקה"פרל"מנרחתכנית

(קטע).כתלש

ראימח). eמ(קטעיפתח

 .וא·נשלם)(מאמרידיהיהקילייש
פראנקח""מנוחלחבורהחומראתשאבשמחםםירפםה-תמירש

,רםפרדית).אנגלית(בעברית,

סי;,קיינר ,;עהספרותר.

,,הדואר"-נפרדולאובמרתםשבחייהםהשנים :בדיקםיזיאי

תרצ"ד).כםלר, 'כ(י'נלירז··עש·רח, vשל•~נח

מארקםרז.ד.רא.םילקינרביזהנפשיחיחםעל

ל l /!(למותרונקיקב : ]ץיבוקבעי .ל .א [ .לב ~ילא

תרצ"ד).טבת, 'ד( 50גליוזשכיח,נח v,,בדרי:ן"-סילק.יכו)ב.המשורר

םילקינר"כ.לב.זנרוז,,םפר-וחלומותמשי ;אלר ~·יאפרת

ס"ח-ס"ו.עמודים(תרצ"ד),

גליוזשלש·עשרה,שכ.ה,,הדואר"-ם,ילקינרכ. .ב. ; .אזיטי ש!!א

תרצ"ד).שנס, ב''י(י"ב

שנח,,הדואר"-יכופרשלאחטא ; ]יכ ~למ .ר .א [ר-א

תרצ"ד).כםלר, 'כ(ו'גליוזשלש·עשרח,

סילקינ,-.מ,רתעלבשתיקהשעברהבאמריקההאיריתהעתרנותעל,,טגרריא

(תרצ"ב). "ץר~ה,,-(ליובלו)םילקינרנ.ב. ; . Vאםב

 ,'אשנח,,נת,רבים"-באמריקההעבריתהתרבותעל ;חללליבב

 .)ו" eתראלול, 'י(ח'גוירז

ארחו"מולעלנאמרונחבתל·~ביב,הסופריםבאגודתשנקר~חחרצ~ח

שכיח·לא·ררז vפגלח.הצעיר~דםידיעלשנכתבהזר,,פראימח :תמררה"

והתסכלותומעוף,נחנחנתגלח .העבריוקוראידוע-הבלתירבפנת·חיים

צ



כי 1:1םלר.א.

ליריותםפ,וניםהיוידועים!!דקיםהסגנוני.קשיחלוכרותללהטי·שירה
וטהורה".ע.םןקה

נליוננתשביעית,שנה,,הדואר"-סילקינרנ.ב. :ל'ה ,ב'ב
 .)ח" eתרשבט,ב llי- 'ה(י"די"נ,

שלש·שנה,,הדואר"-סילקינרנ.ב.שלוכטתןלפני :ללהי ,.בב

תרצ"ד).תש-רז,(ב"אב'בלירזעשרה,

י"בבלירזש·לש·עשרה,שנה,,הדואר"-סילקינרנ.לב. : ''ה ,ב'ב
תרצ"ד).שבט, 'י(

ולזכרן"."לשםןשיר

גאזעטעז"ישע,,איד-יכערבארזספרים : ]הינדלקליביו[ב
\ 

 . ) 1927 , 21בער 1:1(אקט 42נומעד , 54רנאננ 1:1י

ם<י:קינר.שלשיריוקונץעלקצרהרצנזיה

י'כלירזשילש·עשרה,ש·נה,,הדואר"-דם 1:1הסילקי-נר : .דבז.ארי

תרצ"ד).כסלן, 'כ(

איזליטעדאטןרהעבראישעדערנע 1:1מדי : .דר .שזיטישנערב

 . 592-95ז. ,) 1926בער 1:1קט 1$ ( 10ניומער , 31רנאנג 1$י,,צןקןנפט"-אםעריקא

תמורה".אוהל"מולעלזהבמאמראחדותשורות

 ,'חכריוכתבי",,,כל-ביבליונראפיזתרשימות : .חנרבר

תר"ץ.ביב, 1:1תל· ,'אספר

סה eנדזז(רשימ.הסילקינר.עלקצת"סנונית",השיריםקובץע·לבכקורת

ב"האחדזת").מקודם

ב.לדבערנ 1:1ג

(דעצעמבער 6931נומעד

 , 20דנאנג 1:1י ,"ג 1$ ט,,-ג 1:1ספזזגאנגאיז : .צ

27 , 1933 (. 

סי:'<ק•נך.נ.ב.עלרש·י·םה

כ"אנליזזחםישית.שנה,,התזדז"-ספריםבקנות : .אבנדברלנו

תרע"ח).אולל, 'א(

סילקינרשלשיריועלאלוםלים ,'אכריואחיעבר""לוחעלבכקורת

המשובחים,מזשאינוי eאף·ע·ל·םילקינר,נ. ..בשל,,שירו :קובץבאותוס eשנד

כחלמיש".והמוצקההמקוריתבשפתיימצטייז

טבת, 'ד(ח'זזגלישוש·עשרה,שנה,,הדואר"-עלבון : .יזרדייג

תרצ"ד).

סילקינר,לזכרהאבלבאספתהשתתפושלאוהעבריםיהםזריםי eכלה 1:1םח

םילקינר.מזתאתהזכירהשלאהאיריתהעתזנזתאתא-רהאשםתזע,

שנה,,הדואר"-םילקינרנ.ב. :ד"רזמעישגכורצניג

 .)ה" eתרכסליו, 'א(ד'נליזזרביעית,

שינההיזם",,דואר-םילקינרנ.ב,ד"ד:שימעד!גינצבודנ

תדצ"ד).חשוז,(כ"חמ"ובלירזט"ז,

צא



םילקינרנ.ל,ב.םפר·זכרזז

שש·שנח,,העולם"-םילקינרנ.ב.מאתשירים : .יאםגל

 .)ח" e.תרתמוז,(י"חכ"זגליוזעשרה,

קכ''חנלי-וז ',כtכרי:ןלדבר",,מוסף-,,מםד" :בזאןראזסמגרי

תרצ"ד).חשוז, 'ז(

שנד1פםרחושד",שלא,ו,,·חשידב" t:tבמואיז,,ומל':ן :םילקינרשיריעל

זה. 11ם 11במ

גויוז ,ז"כtשנחרץ" t:t ח,,-םיוקינרנ.ב. :בזאןדאזמגרים

תרצ"ד).כסלו,(ב"ז 4379

ראשונה,שנה,,גליונןת"-םילקינרנ.ב. : ]ז'קיהא .[ש •ה
תרצ"ד).(בסון,א'חוברת

גליוזתשיעית,שנחר" !l,,חדו-העוד':ןאומכתב : .שז'קיהא

תד"ץ).אדר, '!(י"tכ

"ירצאשהתרגוםנשמטמוריניציח",,,חםרחרהתרגוםשבשערהודעה

םיוקינר".נ.ב.מאתבהערות

קבך,,על :םיוקינרשו•ירר ll(ל•הערה : ]ילבבלל[ה .ב .ה

.תךצ"ד).טבת, 'ד(ח'גליוזשוש·עשרח,שנחר" !l,,חדו-נדה")

שנח,,החורז"-המערכתאלמכתבים : ,,עבךי"אחתזךדת·הם

תרע"ו).שני,אדר כt"י( 4גלי\!שלישית,

הסתדרותשווחשבוז"ב"דיזםילקינרשושמוחש·מtכתעוהתנצולת

 ,·,ושמח,, :נאמדבמכתבהחושי."חיתורז"ש·וחר,ונח !lחבחוברת,,אחיעבד"

חבררחיהחם.פדותי,בחוקןהחושי,,,החורז"חרבהעזרנדקי 5יםנ.ב.

l! כיביtהירחוז".שלהראשונהבשנתולרעד·חמעדכתק

שנח,,חד,רור"-(בקורת,)מלו·אחל·תמורח : .ה .צזיםפ 'איי

תרע"ב).תשרי,(י"ד 6נויוזראשונה,

,,הפועל-ובספורתבעתונ,רת : ]ךנבךה' 'ינףיםיבךה

תרע"א).כםוו, 'ח( 4גליוזרביעית,שנההצעיר"

תמורה".אוחו"מלועובקורת

חוברת ',אכ,רי:ן,,מאזנים"-,,מסד" :אז]מכפייעקבנפ'

 . 130-136עמודיםתרצ"ד),(תשרי,א'

איז,,ומל':ן :קינר 5ם.יש·יריעלאחדותשררות"מסד",עלבנקורת

זה.םף 11במםו e.ש·נדהושר','שואר 1"חשוב" 11במו

תרע"ב).(חשוז,,,הזמז"-זרח(?)שירה : ''א'ץבי iיעקב

 .מתורה"ארחו"מלועלבקורת
(כם·ול,ג'חרבות ',אכ,רי:ן,,מאזנים"-םיוקינרנ. ..ב : .פבךחיל

 . 99-101עמודיםתרצ"ד),

שויםהחמשיונו(לשכיחבחרותם,ףעו :א'םיאפריצקייםל

תרצ"ב).ניםז, 'ו(כ"ביוז 5גחת·עשרח, 11שנחר" !l,,חדו-םילקינר)נ.ב.

צב



מל~כיד.א.

שוש·עשרח,נח <tד" 11,,הדו-ככורגלה : .אםידפאיקציםיל
תדצ"ד).כסלו, 'כ(י'גלי\!

-ז"לםילקינדנ.ב.שלקורתובצל : ]ךנידבהשמנ .ב .מ
תדצ"ד).ארד,(כ"ח א"'בלירז.ןשתים,העשריםשנת,,העולם"

 ,"ל ;tזשודנ t,,מ~דגע-בערשדיי tאוביכע,ד :"דך •אינוךק,ומ

 .) 1933 , 13(דעצעמבעד 9781נומעד , 33נג 11י~דג

עלוהתנצלותר" eיכרשלא,,חטא :א-דשללמאמר-ותשרנה

םילקינד.טידת eרבדאתהזכירהלאמדיקה 11בהאידי,תטיחעתונות

 ,"ל !tזשודנ t,,מ~דנע-בערשדייארזיכערב :דך" .אניוךקומ
 .) 1934 , 2(מאי 9899נומעד , 33נג 11י~דנ

ם,ילקינד.שידתעלמעיף"מסד",עלבנקודת

(י"נה' tנלי-ושלש·עש,רח,שנהד" 11,,הדר-מםד : .משלזימי
תדצ"ד).כםוו,

במו~ב" tאי,,וסל'ף :םילקינרשידיעלמיוחדםעיףזה,מאסףעלבנקודת

ב"מסד".םר eשנדהושר",שלאר"השיד

ר'דק eכמריקה 11בהעבריתחעתונותלתולדות : .ד •א~כילמ
עמודיםתרע"ד), , t(ניםד'חוב-דתשני,כרי:ן ',אשנח " t,,חתוד-"הדרור")

148-154 ; ) e תדע"ח),(שבט,א'חוברתג:כרי:ןש-ניח,שנח )"םילכי<~,,ז'דק

 . 40--37יםעמ,רד

"שבוים".ורד",,חדרב"םנרנית','סילקינרשלהשתתפותועל

שלש·עשרח,שנחר" 11,,הדר- ...באמצעשנפםקשיר : .ד .א~כילמ
ת,דצ"ד). , tחשר(כ"אב'בלירז

דוד:חייםנוםברים

,,בק,ןךת"זה,בםפר 100בעמזד

 .]?א" eתר[ניו·יררק, ...הקמץמלא

,קומי 1 :סילקינרשלשידרעלכביכול,

ה:ח-וברתב"מקלט"ם eינד <tי=זל",לכי

כרי:ן,,הדים"-םילקינרנ.ב.שירי :ברש][~שר .בםכפלי
 . 420-421עמודים ,)ח" eת,ר , t(תשרי·חשרג'חוברתה:

דב,דיםנינזבודנ]:בכימיזסח e [ב.פדידמאז

תדע"ז). ,ב~ 'א(י"טבלירזרביעית,ש·כח " t,,חת,רד-שבשירהי

םילקינד.שידיעלאחדותהעדות

שכיח,שנח"כתובים"רםופדיםםפדיםעל : .א .ך tאמךפדי

 .)ח" eתדכםור, 'ר(י"בגויוז

עלנקודת-חת" 11כשירחעולם,,קנית :זהמאמרשל tחדאשודק eח

תמררה".אוחל"מר·ל

שנחאחיעבד",,לוח-מדיקח 11בהעבריתהם,פדרת :אלכיךקיפרם

 . 63-83עמודים ,)ח"עד,ת(א'

תמררה".אוחל"מולעלקצת 70,עמודז·ח,כמאמר

צנ



סילקינרנ.וב.ספר·זכרוז

היובל,,ספר-באמריקההחדשהספרותנו!!רשת :א'דנירסקי 11

שב"ג-שנ"ב.עמודים ,)!"!!רת(הדוtיוד"של

סיוקינר.עלעויז " 1אמריקהסוiנ,ריחם,,מי :זחו:כאמרשלז'בפרק

ש·לש·עשרח,שנחר" tt,,,חדו-ישבחשלאחו:כשור,ר :·לאינדיק!!רם

תרצ"ד).תשוז,(ב"אב'נליוז

,,העולם"-ביבליונראפיה : ] 1אמבייקלשח[ובתיק,וודאק

 .)ד" !Jתרתמוז,(ב"ז:נב"חגליו!שתים·עשר.ח,שנח

סי·לקינר,שו"שכנים"ואימח eחעלאחדותמלים"נימים",עלבריצינזיח

o נד·e זח.במאסו:ןםה

תשיעית,ש,נה,,דבר"-סילקינרבנימי! :חיחוד Iאו:כפויק

ת,רצ"ד).חשוז, 'כ(קל"ונליוז

(אדר,·י llשספרשני,כריז,,מקלט"-רשימות :יעקבץיבןנירב

 . 163-165עמודיםתר"ו:ן),

שירתועלבפרטתמורה"אוחל"מולעל,,אמריקאי,ות", :א'ברשימ,ח

בב,ו.סילקינר

גליוזרביעית,שנח,,ה,דואר"-אמריקאיות :יעקבץבירבינו

 . )ד" eתרב, 11 'ח(ל"ד
·ל Uיו,,חקו :סילקינדעלנאמרזוברשי.מה"נימים".עלנסורתמעי!

יסילקינרתרנים,,וומח ;חרבה"הבטיחתומארה"אוחל,,לפני :סילקינר

בתת,זr.נת,,לא-יפהיותרחרבהדוגמהלנושישספרדי,עלובשיראיזה

 "'}צ'רניחובסקישלהשיר
נ"נגליוזט"ז,שנח,היום""דוארהערות :בקעיץיבוניבר

 . )תרצ"ד ,כסול 'ו(
ינר. Pםילנ.ב.לזכרושימהי

רץ" 1$ ח·,,-ז"לסילקינרנ.ב. :סמאן]גרובן[ראו .ג .ר

תרצ"ד).חש.וז, 'כ( 4848כליו!ט"ז,שנח
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ל"בגליו!,רביעית,שנח,,הדואר"-,,נימים" :נחםמבולוריב

 .)ד" !Jתרתמוז,(כ"ד

ז·ח.במאםו:ןשנדפס"שכנים"·ירו uע·ל

יאחת·עשרח,שנח,,הדואר"נריסילקנ.ב. :םחנמבו 'וביר

תרצ"ב).נים.!, 'ל(כ"בגליוז

כ'בלירזשוש·עשרח,שנח,,הדואר"-חדוהטהר : .מבולוביר

ת,רצ"ד).חשון,(כ"א

 1יו 1$לקורחצבי : ] 1ץיבלשמישמרדכיחמל[ש"םש

תרס"ט).סיון, ו!'ט(ח'נליוזראשונה,שנה,,החרות"

צר



כי 1$מל .,א.

שסילקינרצעקניותבריקלאמות·חבטיח V·אב"י iבעלסאטירי tפיליטו

חפיליטוזובעלבמקצת,רקשנתקייז.בחהבטחה-:--ב,,,חצבי"בקביערתישתתף

סילקינר,הצעירמשוררכןשל,,ושירי.ו :,,חצבי""בשם"דברזה,עלבלעגן

 "?לקוראיכןשחבטחנ,ןכז.ברכשברעשברעמדינת!!רסמולאהאם

,,הדבור.ה''-"אהיעבר"שלה"סנ,ונית" :רחםאברנדלזהיי !!ש

תרע"ב).(תמוז,תשיעיתחוברתראשזנה,שנח

v סי·לקינר.שיריעלזהבמאמראחדותררות

ובקורתבנידשלבקורת :סין]רקאמדוךרזהא [ .איבתש

מ"טגליוזששיח,שנה,,החורז"- ) tפרישמאלדודגולי(מכתבהריסהשל
תר"ף).אדר, 'ח(

אתלהשכילבל·בי:ךטרוד,,אח.ה :פרישמאןאתהסופריוכיחזהבמאמר

שלאעדובר,'והמחקיםהרמאיםהסופריםאתמשורש,רלעקררהתמיםהקורא

במינהמירחדהיצירהסילקינר,ב.שלתמררה"אחל"מלואתלראותהס!!לןת

וכלל".כללמזריפחבלתיבזרגם

,,לרח-ספריםבקורת ; ]זירקםאמידררזה[א .איבתש
 . 404-410עמודים ,)א" eכתרשניקובץאחיעבר"

ערר,,,ושרתח ;םילקינרשיריעלאחדותשוררת"מקלט','עלבנקורת

 , "ך:'לר·לכי"קרמיידמ':ך"

-ספרותיותשיחרת : ]זירקםאז.בידךרןה[א .אביתש
תרפ"א). ,ב$ו(זרית".,מקרז

 ','יצר, ;t ל,, :סילסינרנ.ב.שלשירועלבקורת , 108-109בעמודים

 .שביכרי:ךיעבר"אחב"לוחס eשנד
min (fl. N. Silkiner) - "Who's Who In American ,ןj דeוs;Jk B :* 

.)? ( 563 . r:v". ]';cw York, 1!J2·S. P ·"•,ז. 

קצרה.ביוגראפיתרשימה

 'ב(ל"טגלירןט"ז,שנהחירם",,רדאר-ז"לסילקינרבנימיז : •

 .תרצ"ד)חשוז,

ב'גליוזשלש·עשרה,שנה,,חדראר"-ז"לםילקינרנ.ב.הרלית : •

 .תרצ"ד)חשרז,(כ"א

ואחת,העשריםשנת,,העלום"- !איננוס,ילקינרבניז.ביזהשמר,רר : •

 .תרצ"ד)כסלו,(י"כמ"זרזגלי
שלש·עשרח,שנח,,הדואר"-םילקינרנ.ב.שללזכרואס!כ,ת·חאכל : •

 .תרצ"ד)כסלו,(כ"זז'בלירז

טבת,(י"ח"ה aקבלירז ',טברי:ךלדבר",,מויזס-ובאמנותבספרות : •

תרצ"ד).

ס.ילקינר.עלאחדותשורות

צח



נעז-וו,ניםה 5ת·חירם,מו eנתזה:פקובץהמכונסים.ד,דבריםרוב

 , iשטיי eאא.ו,ב, 5רי:פומנחםי, 5:פב 55(ח:פ"הדו.~ר" :שונים
,דוב:פז~א-רי,ר.רם,קי, e 5דניאכי, 5.1$מר.א.יםיצקי, 5א.א,פרים

 .פ(:פ,,,מאזנים" ;קי,נר") 5םינ. .פ: 5ש"מעז.בונוובז~ייזיקס,

ר:פי,נוביץ),יעק.בגי•נצ:פור,ג,שמעוזד"ר 1 ('היום" ר~.וד,,,פ:. ;חו·בר) 5

הר,אשוגחעם e ,פ:ה eרם.מים eהמתהדברים .)ב 1$י 5א . 5 (,ו.,,בדרך"

שטרזנ.ח 5,משורר" 5 "השיר,אפרת, 5ישרא. 5ומות" 5וח,,,משי :הם

כי. 1$5מר.א. 5שיוגרא,פיה" 5 .פ:יפ:ה,,,ו

-ח,קובץ:פהוצ~תחשrףז-וף:פניו-יורקעברי,א"ז eויב 5ק
נשיאו.שהיהמי 5שזכרו 5וכבו:דו 5

העורך.




