
באמריקההעבריתבעתונותעגנוןש"י
(ביבליוגרפיה)

מלאכיר.א.מאת

"העומר",עלבאמריקההאירייםהעתרניםבאחדבידיעהנזכר"עגונות"

העקרב"והיהבספררובאמריקההעבריםביןעגנוןלש"ילויצאומוניטיןאולם

בניר-יורק"אחיעבר"שאגודתהצעיר"ב"הפרעלבהמשכיםנדפסהספורלמישור".

"והיההספוראתציוניים.בחוגיםגםחותמיםהיוולעתוןאותומפיצההיתה

והספר"אחיעבר",אגודתהפיצהאותווגםכמירחהברברהוציאלמישור"העקוב

ודברובמתיחות,בהתעניינותקראוהסיפוראתספרים.מסחרבבתינמכרגם

וסגנונו.הצעירהסופרכתיבתדרךעלומתפלמסיםמתווכחיםבאסיפרת,עליו

אחריבניר-יורקהספרותייםבחוגיםעניךהמחברוסגנוןהסיפורעוררכיחוד

למישור".העקרב"והיהעלבקורתיפליטוןב"הצפירה"פיוסםלחוברשפי

ידועיותר,ארפחות ,'אעולםמלחמתלפניערדהיה,עגנוןשלשמו

באירית,ממאמריובאחדאותרהזכירגרלדברגשאב.כמדומהבאמריקה.לעבריים

בשנתשיצאלשרן""תחיתבקובץשנדפסשפתנו?",היא"העניהבמאמרואבל

רבהבהתלהבותלהוכיחגרלדברגניסהזהבמאמרואותר.הזכירלאתרע"ג,

במליםעשירהכי·אים·ומושגיםןדלת·מרנחיםענייהאיננההעב·ריתשהשפה

ובמאמרווטבעית.חיהלשון-מדעייםומונחיםפירטייםבדימוייםובמבטאים,

האחרוניםעדמיל"גראמני·הסגנרן.בעלי-הסגנוןהסרפדיםרובאתסקרזה

שבאחרונים.

שמערןכתבבאמריקההעבריתבעתונרתעגנוןעלראשוניםדברי·ביקררת

הוציאבנימין) 'ר(פלדמאןשיהושעהקובץ"בינתים",עלברשימתוגינצבורג.

נגעתרע"ג).(תמוז,"התורן"שלהשביחבחרבותשפיוסםביפו,תרע"גבשנת

בסגנוןוכתובקובץ,באותושנדפס"לילות",עגנוןשלבסיפורןגינצבררג

·והוציאעגנון,ואתבן-צירןש.אתגינצבורגכללבחדא·מחתאלירי·דיקדנטי.

כרובלקרייהבפרוזה,שירהמעיןבן-צירן,ש.שלככב""אל :משפטראת

לאותושייובן-צירןש.מזהוחרץיתירה.ברגשנותהזה,האמןשליצירותיו

אמנםהלשוניתהיצירה •••לשרן""חלליונעשיםשהולכיםסופרים,שלסרג
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זה.במקצועדוגמתושמועטיםאמןירצוהואבן-צירןרש.היא,גםחשובה

לבעל-הכשורןלומהעגנון.ש"יאףכנראה,הולן,בן-צירןש.שלובעקבותיו

 n"לילרתיצין.תןשלהסגנון " 1"סטיליזאציהןמתקריאןלצןההזההצעיר

נשוא.הקרואלבאבל-סלסבילה, :יוכיחהגבורהרשםצובר.כלמסולסל

 •••ככפרו"קוכשלרם,שיצאלאחו
שכתבבבקרותגינצברוגשמערןנתןכאמן-הסגנוןעגנוןעלהערכה

"ערכים"במאסףשנדפסהסרפד""אגדתסיפןןןעל )'רספו ,'ב(נון nב"מקלט

(נוןרב"מקלט""מקלט".נוןנאותרשנדפסכלה""הכנסתן.סיפרורלחרבושעון

שנדפסעגנוןשלה"נדח"עלמפרוטמאמו-בקרותהמשכיםבשנינדפס )'ה

פןבליציסטןז'אק,א.מ,-ןמחבןן , nהנערב"אןןהמאמרשםב"התקןפה",

לביאליק,ומקרובהארדיסאית n"שחויתמקבוצתרב·כשןןן,ומסאימבקןהרגה,

עגנון.עלשנכתבהמשובחיםמןהרא·ומאמור

כלה","הכנסת :עגנוןשלהקלאסייםסיפוריושלרשתנדפסוגם nב"מקלט

u מןםבעלן"עןבדיההתינוק"גדיאלו'מעשהn , כבן-המשקלהירחוןשימשהרי

השתתףגםעגנוןלעגנון.כאסניהבוקרביץן.י·בעריכתאבמריקהשהופיע

ושאיאבלואקראי,עואיבאופןאמנםלקיומו.הראשונותבשניםב"הדראר"

u שהסיפורלהתגאות 0הדרארu כמהבגלירנרתין,גםארוראהןןןים"חרפת

נכתבולאזרבביבליוגרפיהונרשמושלנרבעתרנרתשנדפסועגנוןמיצירות

רעל-פי-ורברישואל.ישראלארץמעתרניונדפסוחזוראםכיהעתרן,שלםבמיוחד

דפוס-בישראללורמתן-הפרסיםעגנוןשל(חגי-יובלהזדמנותאיזןלרגלניתנו

אתלהביוהזדמנותלקרואיםנתנוהזדמנויותשבאלובזההעתרניםוזכרתנובל),

הגדול.הסרפדיצירות

עשיואיברבאמריקההעבריתבעתרנרתעגנוןעלהספרותיהחומרגם

מאמריםכמהושרמיםזן,בביבליוגרפיהעגנון"על"הספרותבפרקאבלבירתו.

מוסיפיםוהםישראל,סרפדיאראמריקהסרפדיבידישנכתבו·הןבעלי-ערן,

בעתרנרתעגנוןעלהמאמריםשן.רבלהדגישישבכלל.לספורת-עגנוןשמקל

לענגוןנובלפוסמתן·לרגלכתרניםזן,בביבליוגרפיהונרשמוכאןשלנרהעברית

המשודדגינצבררגשמערןשאחרילהעירגםורצהאניבאמריקה.דבקררר

לזרןהשניהעבריהסרפדוהמשורר,המבקרריברלרבמנחםהיהוהמבקר

והנגלות•"הנסתרותעלבדייניושלב"התררן"כתב 1921בשנתעגנון.ביצירות

עגנוןעליפהמסההדפיסתרצ"גושבנתי'כרןב"התקרפה"שנדפסעגנוןשל

ויברלדבשלדבריםערדושרמיםלהלן,ובביבליוגרפיה,בבלי,הללשלמסד" nב

לספורת·חשובהתרומהובאהבה.בהערצההיהבכללעגנוןאלייחסועגנון.על

תש"ב).(ניר·ירדק,וקבע"עראי 11בספורשנכנסההאלקיןשמערןשלמסתרהיאענגון

במקצתמשלימה nבאמריקההעבריתבעתרנרתעגנוןש"י uהביבליוגרפיה

בעתזרביבליוגרפיהלחברבדעתיעלה .)•עגנוןשלהכלליתהביבליוגרפיהאת

"tכוסיבסריותעגנון,שלספרדים""קובץאח·גםלרשוםישזרבביבליוגרפיה >·
"הרצאתנבית-דוכרםבירושליםנדפםקו. 1בניר-ירימ•ץישראלקרןהרצאתמדוש",לבתימרוכת

תוהו,ארוהעז.שעמהלימשור,הע·קרבוההיהמזיק.מחמת :[מכלי •'ע 226וtןושילtaויי.
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הביבליוגרפיותאתשחברתיכשםהברית,בארצותעגנוןשללביקורושזכינו

באמריקה"העבריתבעתרנרת"שניאורבאמריקה",העבריתבעתרנרת"טשרניחובסקי

כברנין.-יררקאתעגנוןעזובלפנירעודבאמריקה'.'העבריתבעתרנרתו"סרקרלרב

ומכמהממניוהנערץהגדוללש"יקטןשי-לדפוסמוכנההביבליוגרפיההיתה
לוולהודותלכרכרידיר,אתללחוץפניו,אתלקבלשהשתוקקוותיקיםקוראים

לכן.ההזדמנותלהםניתנהלאאבלעליהם,שהשפיעהרבההטוגהעל

עגנוןיצירותא.

ריהחסי·רגםלארת-ב/ההכנסת • 1

ופרשתעדת i1דצבובבדתידג'רבמראןיוזיל

-הקיר"הובריב:תיושביאחב"יגדולת
ששיחמייש,רביעי,ספר ,'בכרן"מקלס"

 , 259-216,ן 5-35עמודים 1ף) 11תרסבת-אדר,

401-416 , 

"מקלס"-הת•נןקגד•או ' lםעש·הג.

עמודים 1תר"ף)(אלול,י"בספר ,.,כרן

406-409 • 

 ,'הכרן"מקלט"-מוםבעלעובד•ה 3.

 386-409.מד·דים .yתרפ"א.) ,(כלסוס"ן .ספר

 ,'בשבה"הןדאר"-דוד•םחופת 4.

"'יין, 1וט ,ן"ס( 189 , 188 , 187 , 186גלידברת

תרפ"ב.) ,בסידןי"ח

גלידןי"ג,שבה"הדורא"-דעתחרת • 5

תרצ"ד).בשבט, 'י(י"ב

ונדסף-"הדואר-(ספרר)בעודה • 6

(ס"רי"גגלי\ן ,•אשפההצעיר"ל.קרוא

תש"ה).באלול,

-"הוראו-(ספור)ע•ןתחתע•ן.ד
(ף'אגילרן ,•בשבהצה·עיףלקראומוסף

תש"ד).בכסלו,

.s חלבנ•תהשבועותחגn (ספרר)צ•ם-
 ,'בשהנדיy.צ.ר"לקראומוסף-"הוראו

 .)ן"ש nבסירן 'א("יגבלירן

קבלתבססק[אנומוין 12אוס·שמ.עו • 9

-לששרם"]תמרל nספךןבערארסשיקיןפרס
ג•שנההצעיר"לקרואמוסף-"הדואר

 .)ז"ש n ,רןבחש 'ז(א'רןגלי

נבעלמשעהא. :מספרעגנון ·'ש. • 10

.הדואר-נnבהבאשירושליםב. Jטבושם

א'בלירן ,•השהנהצעיר"לקוראמוסף-

תש"ח).בr.ושון, 'י(

הסירם"ונדברי :המ.ערכתשל[דברי-פתיחה

שארענגון, ·'ש.הגורל,iדעבריהמפסרשל

באב,כ"אנירםהששיםירגלבמסבתהשמיע

ירושלים].שרקן.בספרייתתש"ח,

 70לר(במלאתשוקןשומהעודבר • 11

 'י( ,,לבירןכ"זשבה"הדואר"-שבה)

תש"ח).סבת,

ונרסף-"הדואר-ואגולהלשון 1 • 12

נאדו(כ"ב ,,גלירן ,"שבההצעיר"לקרוא

תש"ח). ,•ב

-.הוראו•-(ספרר)או·הוגלו' • 13
 'ז(י"אגלירן ,,,שנההצעיר"לקראומוסף

 ·) nתש" ,בניסן
בחורזים)עממית(בדיחהוהגזלןה•הוד• , 14

-n צןז"לקרואמוסף-הדראךyף,שבהה

תש"י)·שבבט, 'ב(ה'גלירן

מוסף-"הדואר-(ספרר)המנ•ן • 15

באדר f "'( ,,לגירן f',שבההעציר"לקרוא

תשי"א). ,•א

-"הדואר-אנסנ•השלבשבחה • 16
ג'גלירן י'"·ש.בההצעיר"לקראומוסף
תשי"ב).בסבת,(י"ג

עגנוןשלאברונןקיצרו-עממית[גאד·ה

"אורחספרןםעדביאליקפרסבקלתבטקס

ללון•].נסה

"הדואר-תפותימסדורנאהספור • 17

 "גלירןuסןשבההציער"לקראומוסף-
תשי"ג).אנדך,(י"ב

1s • שם,-מ•רושל•םחאדבת•נוקמעשה

לגירן.נאותר

ימים].בלבבעגרברת,הסרכות,השניםזקני,ביתשלש"סהסרפד,אגרתמאה•ק,המשולחמעשה
אפרת,לישראל"ירושלים"הפראימת :לעגנוןאמריהקסרפדישלתאקשדרתאתגםמצייןאבי

"בןוהספרון • cבת·דפיסגםיאצת , nתש"כסלו{כ"ב ,,בלירןכ•זש·בהב.הוראו"שנדספת
עשרים".בןפסישראל)·אץר(ופרסתרפ"סירושליםליבוביסש.שמולאבחמיהאמתתמרהר",
ע~גנון·.לש"'"שי-אכסמםלירם"מmשה
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הסרפד" nאnדגהסיפור "םגלחרבו,פ.

כשדרגורעלזהבמאסףשנדפסעגנוןשל

עלרגםבכלל,עגנוןשלהאמנותיוסגנונו

כוךנאותרשנדפסכל·ה""הכנסתהסיפור

"מקלט"].של

- nהישאוליבע·תרנרתמשרם : .•גל'ל • 28
ב•אדו(י"םכ"א·גלירן ,מ"רשנה"הוראו"

תשכ"ז)· ',כ

בכיתעונים"סרפדיםשו.ימהזר,[כסקירה

עגנון"].

"עאוי-עגנוןי·ש. :ש.האלק•ן • 29

 • 139 " 146עמודיםתש"כ),(ניר-ירוק,וקבע"

לפרקים·פתיחה[שרוות : . 1ה. • 30

-ספו"]"מפירבמדרושלשרם"מ"תמרל
תש"ר).כניסן,'דiזי'גלירן ',חכוך"ניב"

"מקלם"-היב-ערבארו :א.מ.ז'אק • 31

תופ"א).חשרן,(תשרי,י''יי"ג,ספו ',הכוך

 , 297-305 , 133 " 138עמודים

עגנון,של"הברח"הסיפורעלו[כקרות

 ,]•ןספוהתקןפה" nבשנדפס

מלודתובגרףעגנוןש"י :הללז"דמאן , 32

-כעיור)הסופרעםפגישותעל(זכוונרת
בסירן,(ט"רל'גליוןמ"ר,שנה"הדואר"

תשכ"ז).

שלתורמותשלרש :•צחקז•לברשלג • 33

(כ"אא•גלירןמ"ר,שנה"הוראו"-עגנון

תשכ"ז).חשרן,כמר

"בצורו"-עגנוןש"י :•שואלזמורה , 34

תשכ"ז).(כסלר-םכת,ב"הכוךכ"ח,שנה

 71. " 73ע<מודים

םיפוולע :אברמוב•ץ)(ח"םא.ח. , 35

גליון ',בכוך"ניב"-·[וצנזיה]פשוט

תוצ"ח). ',א(·אדוג•

עולמותש.ניביועגנון :מא•רחבצלת • 36

(תשכ"ז)."ביו"-

פרס-ביאליק : )• wבן-•ז. .א(•דע•ה , 37

n ז 11(בי•גליון ,'ל.שנה"הוראו"-שי"א

תשי">א·טבת,

ספורזעבלעגנוןבאיליקפ-וסמתן[על

השופעיםחברהנמקתללון",נהט"אודח

עגנון].שלהתודהרובדיהפרס,למענק

 ·'ש.·עםאחת·שעה :גל•ה•ודג• , 38
הצעיד"לקראומוסף-הדואו n-עגנון

תש"י)ם·בטבת(כ"ם'םבלירן ,ם"ווטנה

"הוראו-וב•עם • 19

כרלאמר.א.

לקרואמוסף

בטבת,(נ"ט'םגליון ,ר•ם'ש~ההצ·עיר"

n .(שי"ט

'[חליפת·הק•בוץוא•שעגנון ,'ש. • 20

מכתבועגנון.רש"ינוימאןדרוכיומכתכים

ויאמרתשי"ח,בעומרבל"בנכתבעגנוןשל

לפניזה,נירםכערמו.ל"ב"חירם :בר

לאץר·ישאול.וכאתי·זכיתישנה,חמשיים

-הןכאדיותאבלואיתי,עיורתצורתהוכה
ובשבילאוץ·ישאולישיבתכשבילצהרות

לארץכשעליתיכבניינה.קצתואריתישזכיתי

עליוחם ",היתהחויבהככולהורבה
צרוןהיילכנותה.בנירבדירבתןאצור

ל"ח,ש·נה"הוראו"-בוצרנו]בניי~השיהיה

שי"ט). nחשרן,(כ"דא•גליון

כשעתשבאמור(ובויםוסופר•םאות•ות • 21

נירמןוכל·ההשירלאשלהפרסהענקתםכס

"הוראו"-העברית)כארניכוסיםהמביו-ירוק,

תשכ"ג).אב, 'ה(ל"דבלירןמ"ב,שנה

"כצורו"-גובופרסקבותעט • 22

(כסלו-טבת,ב·חובות ,ה"ב·כוךכ"ח,שנה

 , 68 " 70עמו·דיםתשכ"ז).
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