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 סיפור ללא שם: 
קריאה ב"סיפור פשוט" מאת ש"י עגנון

שירה חדד

א

בפחקה ארחוןהדלה"סדפוחהפדוט",ה חומןה דנדהדלהדמואלהדוסףהעגנון,הדפוחסםהב־1935,הנולשה
בןהדנדהל דחדלה וחבדץ,הגדבוחה חומן,הולמדנ הצדמלדךהאדתו.הבסצנ ה פסאושו־אדשדלדתהדלארחה
לדשתה בןהמתואחדםה דחדלהומדנ הכד םהעומשדםהדמרדםהמעלהעחדסתה תדנוקהומתפעלדםהמכלה
מרוו הדלו.הבסצנ הזוהאנדהחוצ הלפתורהאתהקחדאתדהב"סדפוחהפדוט",הארשה חומנדםה נקחאדםה

ו א ובדםהבתולשותה ספחותה עבחדת.1 

המאמר הוא עיבוד של פרק מתוך עבודת דוקטור העוסקת בשמות ביצירתו של ש"י עגנון ואשר    *
נכתבה באוניברסיטת קולומביה בהנחייתם של דן מירון, אורי ש' כהן וגיל אנידז'אר. אני מודה 

לשלושתם מקרב לב. 
ותל־אביב 1998, עמ'  ירושלים  על כפות המנעול, שוקן,  "סיפור פשוט",  עגנון,  יוסף  שמואל    .1

44–214. ההפניות לרומן יופיעו בגוף הטקסט, בציון מספר העמוד בלבד.
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בעדוחדםה ארחונדםהנטוהמבקחדהעגנוןהלחאותהבסדוםה חומןהמפתרהלפחדנותו.השןהמדחון,ה
 סוקחהאתה  דסטוחד ה פחדנדתהדלה חומן,המצבדעהעלה תמוחותהדרלוהלאוחךה דנדםהלאהחקה
בנודאדםהד עסדקוהאתה מבקחדםהאלאהגםהבפחקדה חומןהדזכוהבתדומתהלבםה פחדנדתאה אבותה
 מדדסשדםהדלהבדקוחתהעגנוןה תמקשוהבעדקחהברלקוה חאדוןהדלה חומן,הבא בתםהדלה דחדלה
וקחובתוה ענדד הבלומ הנאכטהובכבלדםה רבחתדדםה מגבדלדםהאות ;הבדנותה רמדדדםהו דדדדםה
 ופנ ה זחקוחה בדקוחתדהאלהלבה טקסט,האלה  דשחשחותה נפדדתהדלה דחדלהבעקבותהא בתוה
 נכזבתהלבלומ הונדדואדוה כפודדםהלמדנ ,ה דשחשחותה מגדע הלדדא הב תפחצותהפסדכוטדתה
ובאדפוזהבקלדנדק הדלהש"חהלנגזם;הו רלהמסוףהדנותה דבעדםהדלה מא ה עדחדםה תחכזוה
 פחדנדםהבעדקחהבפחקדה סדגוח,ה מתאחדםהאתהשחכוהדלה דחדלהברזח האלה דפדותהואלהרדדוה

 זעדח־בוחגנדדםהכסורחהוכאדדהמדפר .2
ענדדןה סדגוחהעול הכבחהבחומןהעצמו,הב עח הלאהטדפוסדתהדלה מספחה רותמתהאתה
 טקסטא3ה"תםהמעד ה דחדלהומעד המדנ ,האבלהמעדדהבלומ הלאהתמו.הכלהמ הדעבחהעלד ה
עלהבלומ הנאכטה ואהספחהבפנדהעצמו.האףהענדןהגצדלהדטדדןהד זכחנוהכלארחהדש,הוכןהדאחהכלה
 מדוקעדםהבסדפוחנוה פדוט,הכמ השדוהנדפוךהוכמ הקולמוסדםהנדבחהלכתובהאתהמעדד ם.ה
אלקדםהבדמדםהדושעהאדמתד"ה)עמ'ה214(.4הואמנם,ה חומןהדנפתרהבמבנ הסדמטחדה—התרדל ה
סדפוחהרדד הדלהבלומ ,הארחהכךהז הדלה דחדל,הואזהפגדדתםהדלה דנדדםה—הנוטדהבמ ח האתה
 סדמטחד הוזונרהאתהבלומ הלטובתה תמקשותהב דחדל.הבמובןהז ,ה טקסטהאדנוהמצדעהסדגוחה
מלא.האבלה אםה ואהאכןהנסגח,הכפדהדקובעה מספח,הבמ הדנוגעהל דחדלה וחבדץ?הואםה ואה

אכןהנסגח,המ המדמעותוהוטבעוהדלהסדגוחהז ?
לדאלותהאל הנדתנוהתדובותהמגוונותהוסותחותהבמ לךה דנדם,הוב מדךה שבחדםהארזוחה
אלד ן.העםהזאת,הדוםה תדדרסותהפחדנדתהלאהנדתנ הלעובש המוזח ה נוגעתהלבנםה דנדהדלה
 דחדלהומדנ ,הדלדשתו,הבסוףה פחקה ארחוןהדלה חומן,המעדש הלכאוח העלהא בתםה מעוכבתה

ועלהאודחםאה

ארדוהדלהמדולםהבאהלעולםהמתוךהצרוקהעלהפדו.הבחדאהבגופוהודלםהבאדבחדו.ה]...[האלףה
דמרותהדמרוהעלדוהאבותדוהעלהאותוהתדנוקהואלףהדמותהקחאוהלו,הכלהדוםהדבחאה קשודה
בחוךה ואהבחאהעמוהדםהרשד.הדדהדמותהדדדהל םהפדחוד,הדמותהדאדןהל םהפדחוד.ה

מרמתהחובה דמותהדקחאוהלוהנדתקעהדמוהמעחדסתו.ה)עמ'ה213–214(5

תל־אביב  המאוחד,  הקיבוץ  הקלאסית,  היהודית  בסיפורת  עיונים  המדומה:  הרופא  מירון,  דן   .2
1995, עמ' 165–169.

ההערה אינה טיפוסית למספר של הרומן הזה, שאינו נוטה להפלגות מטא־טקסטואליות, אבל   .3
היא טיפוסית למדי למספרים ביצירות אחרות של עגנון. באופן כללי, המספר ב"סיפור פשוט" 
קרוב בסגנונו למספרי הרומן הריאליסטי של המאה התשע עשרה, יותר מאשר, למשל, למספרים 

היראים בטקסטים מוקדמים של עגנון. 
עגנון מעולם לא קיים את הבטחתו לכתוב את סיפורה של בלומה נאכט. גם בסיומים של יצירות   .4

אחרות הבטיח הבטחות דומות )למשל בסופו של תמול שלשום(, וגם אותן לא קיים.
הפועל "נשתקע" הוא צורה ארכאית של "נשתכח". "שמו מעריסתו" הוא ביטוי נפוץ בטקסטים   .5
הלכתיים שמשמעותו, במקרים מסוימים, שם פרטי, ובמקרים אחרים — שם שני, חילוני, שנוסף 
על השם היהודי הראשון של הרך הנולד; וראו יוסף ריבלין, "מתן שני שמות לנולדים", בתוך 
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מ הבאמתהקוח הבסצנ הזו?הבמקוםהלגלותהלקוחאהאתהדמוהדלה דלשהמסופחהבפדחוטהחבהאדךה
 דםהדקעהאוהנדכרהו ורלףהב"אלףהדמות",הדאףהארשהמ םהאדנוהמוזכח.הלמחותהחדבודה דמות,ה
 עודחהו אודח,ה תדנוקהנותחהרסחהדם.הבשבחדםה באדםהאנדהמבקדתהל חאותהכדהנוכרותםהדלה
דמותה—המדמעותם,האופנדהפעולתם,ה טקסדםה קדוחדםהב םה—המושגדתהבעקבדותהלאוחךה
 חומןהכולו,הובעדקחהבכלה נוגעהלבנדהמדפרתה וחבדץ,ה מגלדםהענדדןהדוצאהשופן,האובססדבדה
כמעט,הבדמותהובדאלתה" תאמתם"הלבעלד ם.הבעקבותהזאתהדתבחחהכדה  דמנעותהמצדוןהדמוה
דלה תדנוקהבסוףה חומןהלאהזוהבלבשהדאדננ המקחדת,הובוושאדהדאדננ התוצחהדלה זנר המצשה
 מספחהאוה  וחדם,האלאה דאהבדטודהל דבטהחב־מדמעותהד בנתוהרדונדתהל בנתה חומןהכולו.

ב

בפחקה חאדוןהדלה"סדפוחהפדוט",ה צוללהאלהתוךה סדפוחהin medias res,הנפחׂדה
סדפוח הדלהבלומ הנאכטהמאזהמות הדלהאמ הועשה געת הדלה נעח ה דתומ הלבדתםהדלה
קחובד ה עדדחדם,המדפרתה וחבדץ,הדםה דאהנעדדתהלמדחתת.הבפחקה דנדהנפתרה סדפוחהדוב,ה
 פעםהבאקספוזדצד המסושחתהדלהמדפרתה וחבדץ.הלעומתה פחקה חאדון,הדאדןהבוה תדדרסותה
מדורשתהלדמות,ה פחקה דנדהמתרדלהב עח הדענדדנ הדמותאה"דרדשה דחדלהלאבדוהולאמו.ה
בכוחהובןהזקונדםהכארש.הלארחהדנתדדאדוהאבותדוהמל עמדשהבנדםהנפקשוהבבןהזכחהועלהדםהאבדה
אמוהקחאו והדמעוןה דחד,האלאהד דםה חאדוןהנדתקעהמעחדסתוהודמוה דנדה קטדנוהמרמתה
רדבתו"ה)עמ'ה49(.האםהכן,הדמות,האוהלפרותהדמוהדלה דחדל,הכפדהד ואהמוצגהבפסק הזו,האדנםה
מסמנדםהקבועדםהוקדדרדם.6ה םהנתונדםהלדדנודדם,הודדהל םהסדפוחהמדלהעצמם.הל דחדלהנדתנוה
בלדשתוהדנדהדמותאהארשהנדכר,המסדבותהד מספחהאדנוהמפחט,הו דנדהדדנ האתהצוחתוהו תאדםה
אתהעצמוהלמצדאותהחגדדתהד דםה מקוחדהלאה לםהאות .הככלהדדתפתרה חומןהתלךה עח הזוה
עלהדמוהדלה דחדלהותתבחחהכדדקוףהדלה עדסוקה מתמדךהדלהבנדהמדפרתה וחבדץהבדאלותה

 קדוחותהבדמות.ה
ב מדךה חומן,הארחדהדא בתםהדלהבלומ הו דחדלהכבחהפחר ,הארחדהדאמוהדלה דחדל,ה
צדחל,הכבחהרדבל הב ,הארחדהדבלומ העקח העצמ המבדתהמדפרתה וחבדץהומצא התעסוק ה
בבדתהארח,הארחדהד דחדלהומדנ הנפגדו,הכאדלוהבמקח ,הארחדהד וחד םהסדכמוהבדנד םהברדאדה
אתה תנאדםהלאדחוסד םה—הארחדהכלהאל ה דחדלהמוזמןהלמסדבתהרנוכ הבבדת הדלהסופד ה
גדלשנ וחן,הרבחת ה טוב הדלהמדנ .ה וחדוהדלה דחדל,הד וזמנוהאףה ם,המקוודםהד מסדב ה
תרתוםהאתה אדחוסדןהו םהעודדםהעצמםהעסוקדםהכשדהדבנםהדגדעהלבשוהלמפגדה רבחתד.הנשמ ה
ד כולהמוכןהלאדחוסדוהדלה דחדלה—ה כולהפחטהל דחדלהעצמו.ה דחדלהדודבהבמסדב ה  ומ ה

ומתבונןהרסחהדקטהבאוחרדםה חבדם,האךהבמ ח ה ואהמוצאהשחךהל עבדחהאתה זמןאה

אהרן דמסקי, יוסף א' ריף ויוסף תבורי )עורכים(, ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים, 
כרך ה, הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן 2011, עמ' קלג-קמט.

 ,)rigid designator( קשיח"  כ"מציין  השם  את  הרואה  קריפקה,  סול  של  הדרך  פורץ  תיאורו   .6
 Saul A. Kripke, הוא אחד מסלעי המחלוקת בדיון המתמשך על שמות במאה העשרים, וראו

Naming and Necessity, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1980
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דובהנסתכלה דחדלהברבוח הו תרדלהשוחדהכדנודדהמדפרותד ם.האמחה דחדלהבלבו,ה חדה
מדהדדמוהטדוחטקובחה דכלהנותןהד ואהרסדשהטדוחטקובד,הלבסוףהלדדבודהז ה ואהרסדשה
בובובד.האוהדמאהדמוהדלהאשםהאדנוהאלאה דפוכו.המצשהארחהקוחץה—ה ואהגוץהודמוהגוץ.ה
וז הדדדנבחשה קדטעהדדמוהמוכדרהעלהזקןהנא ה—הזקנוהמגולר.הכנגשוהלדדבודהטדוחטקובחה
עבשקןהז הדחאודהלקחותוהעלהדםהזקנוהקחודהעלהדםהעדחהדאדןהלוהעמ הולאהכלום.האלאה
לעולםהכדנודדהמדפר הלרושהובעלדה כדנודדםהלרוש.הכמ הדנדתנוהדמותהלדשחדהאדןהדכולדםה
ל תפחדהעלהפדהבעלד ם.החאד הלשבחהבלבן,הז הדדודבהאצלהאדדזדה לחהומעדןהואדנוה

פוסק,המ הפדחודוהדלהדםהז ?ה)עמ'ה83(

  ח וחה תדאוחטדה מחתקה ז העלהדמותהרולףהבמורוהדלה דחדלהשקותהספוחותהלפנדהדדמצאה
עצמוהמאוחסהלמדנ הצדמלדך,הבאותוהעחבהממד.ה מרוו ה דסושדתהדלה מסלולה פדלוסופדה
ד ואהצועשהבוה דאה"אלאהד"אה דחדלהמנדרה נר התדאוחטדתהבשבחה  לדמ הדבדןהדמותהובדןה
בעלד ם,האולםה נר הזוהנסתחתהלאלתחהעלהדשדהשוגמאהד ואהחוא הלפנדו;הלפדכךה ואה ופךה
אתה  נר הדלוהעלהפד הכשדהדתתאדםהלשוגמאה מפחדכ ה—האבלהאזהמתדדצבתהלפנדוהשוגמאה
נוספת,הדאדנ המתדדדבתהעםה  נר ה מעושכנת,הוכןה לא .החצףהז הדלהששוקצדותהואדנשוקצדות,ה
 proper(נרותהותדקונדם־דל־ נרות,המזמדןה דווא הלשדוןה פדלוסופדה  דסטוחדהבנוגעהלדמותה 
names(.7ה דאל ה עומשתהבבסדסהרקדחתוהדלה דחדלהמזכדח האתה דאל ה עומשתהבדסושה
 דדרה פדלוסופדהאךהאדנ הז  הל ,הדכןה דחדלהאדנוהדואלה"אדךהדמותהפועלדם?",הכפדהדדאלוה
ג'וןהסטדואחטהמדל,הגוטלובהפחג ,הבחטחנשהחאסל,הג'וןהסדחל,הסולהקחדפק הוחבדםהארחדם;הבמקוםה

זאתה ואהדואלה" אםהדמותהפועלדם?".8 
 דחדלהפותרהאתהסדוחוה מנטלדהב נר הפוזדטדבדסטדתהבשבחה לדמ הבדןהדמותהלבעלד םאה
"מדהדדמוהטדוחטקובחה דכלהנותןהד ואהרסדשהטדוחטקובד".האלאהדטדוחטקובחהנמנ השווקאה
עםהקבוצ הרסדשדתהדחדב הלזוה נחמזתהמדמו,הו ואהאףהאדנוהקדוחהבדוםהצוח הלעדחהטדוחטקוב.ה
מןה סתדח ה זאתה דחדלהמסדקהדעלדוהל פוךהאתה נרתוה חאדונדתהעלהפד ,הוכעתה ואהמנסרה
כללהרשדאהדמוהדלהאשםהאמנםהמעדשהעלדו,האבלהעלהשחךה דלדל ;ה ואהמסמןהאתה"  פך"הדלה
בעלדו.העת הנתקלה דחדלהבשוגמאהדלהקוחץ,האשםהקצחהדנקחאה"קצח"ה—השוגמאה מפחדכ האתה
  נר ה מתוקנתהדלוהאבלהמאדדתהאתה נרתוה מקוחדת,ה פוזדטדבדסטדת.הבדשדוהדלה דחדלה
 מבולבלהדדהעכדדוהדתדה נרותהסותחות,הדדתד ןה ופחכוהבאמצעותהדתדהשוגמאותהדִנקחוה
לפנדוהבחגעה לא־ נכון.הבלדהלשעתהלאןהדתקשםהמכאןהמנדרה דחדלהאתהעדנדוהעלה שוגמאה בא ,ה
דדדנבחש,הברוחהמגולר־פנדםהדדמוהמעדשהעלה"זקןהדפ ".9השוגמאהזוהמוכדר האתה נרתוה דנדד ,ה

בהיעדר מונח עברי מקביל בדיוק למונח השימושי כל כך proper name, אשתמש במילים "שם"   .7
ו"שמות". יש מי שמתרגמים proper name כ"שם פרטי", אולם מונח זה אינו מקביל לזה הלועזי, 

המתייחס גם ל"שמות משפחה".
בשאלת השמות הפרטיים במסורת הפילוסופית עסקתי בדיוני ברומן תמול שלשום של עגנון,   .8
מי שעושה סימן: קריאה סמיוטית ב"תמול שלשום", מוסד ביאליק, ירושלים  וראו שירה חדד, 

2011, עמ' 52–57. 
חוסר ההתאמה בין שמו של שיינברד ובין מראהו חורג מן ההיבט הגופני גרידא משום שלא   .9
רק יפי הזקן נרמז מן השם אלא גם הוויה "רבנית" מכובדת ומלומדת, כלומר אורח חיים יהודי 

אורתודוקסי, המנוגד לאורח החיים החילוני המודרני המשתקף מן הפנים המגולחות.



דדח הרשש   159

 מתוקנת,הדלה דחדלה—ה"דמוהדלהאשםהאדנוהאלאה דפוכו"ה—האךהמכדווןהד נר הזוהנסתח הז ה
עת העלהדשדה שוגמאהדלהקוחץהנמוךה קומ ,ה ואהאדנוהדכולהל סתפקהב .

במ לךה באהדדהמדוםהדדנודהאסטחטגד אה דחדלהנדאחהעםה מרדב העלה זקןהד ד ה
אמוחהל תנוססהעלהפנדוהדלהדדדנבחשה מגולרהורוזחהלשוגמאה חאדונ הדנתקלהב ה—הלדדבודה
טדוחטקובחה מת שחהבזקןהמפואח.הדלאהבדושעדן,ה דחדלהנמלטהכאןהמןה כלאה בדנאחדהדלה
דתדה  נרותה סותחותהבשבחהאופןהפעולתםהדלהדמות.ה תובנ ה בא האדנ הרולפתהבמושעה
אוהבמפוחדהבחאדוהדלה דחדל,האךה דאהנגזחתהמקוה מרדב הדלואהללדדבודהטדוחטקובחה
דדהדותחהמתכונ הארתה מאפדדנתהאותו.הדדנ ה דדדכותה ק דלתדתה)רסדשהטדוחטקובדהאוה
בובובד(,הדדמוהנכדלהבסדמונ ,הודדנוה מאפדדןה פדזדה) זקן(,הדגםהבסדמונוה דםהנכדל,הלאה
מפנדהד ואהמצדדןהאתה  פךהממנוהאלאהמפנדהד ואהמתעלםהממנוהלגמחדהומתמקשהבמאפדדןה
ארח,הד דחדלהמרלדטהד ואהרדובהפרותה)"דחאודהלקחותוהעלהדםהזקנו"(.הבחגעהד נוסר ה
 בדנאחדתהמתנפצתהובמקומ המופדע המעחכתהדלהאדנספוחהתכונותהאפדחדות,ה דחדלהמאבשה
אתהשחכוהבסבךהמרדבותדו.העכדדוה ואהמבקדהל פחדשהלגמחדהבדןהדמותהלבדןהבעלד םאה"לעולםה
כדנודדהמדפר הלרושהובעלדה כדנודדםהלרוש".הדמותהנדתנדםהלפדחוד,ה ואהממדדךהומסדק;הדדה
ל םהמדמעותהואפדחהלתתהפדחודדםהלמדמעותה זאת,האבלה"אדןה] ם[הדכולדםהל תפחדהעלהפדה
בעלד ם".הוממדהכד ואהגומחהל ח חהבדמותה ואהמדדגהבתושעתוהעושהסתדח הארתהקטנ אה
לארחהדז העת ה סדקהדלדמותהדדהמדמעותה ואהפונ הלדםהנוסף,הבלבן,הומגל הכדהעשהכמ ה

דדשועהלו,הלדםה ז האדןהכלהמדמעות.ה
אםהכן,ה דחדלהמסדדםהאתה תרבטודותדוה תדאוחטדותהבמסקנ העלהקדחהדחדחותדהבדןה
דמותהלבדןהבעלד ם,המסקנ ה עול הבקנ הארשהעםה נרתה דסושה מובלעתהבשדוןה פדלוסופד־
אנלדטדאהכלהדם,הבלדהקדחהלמדמעותוה מדלונדתה)אםהדדהלוהבכללהמדמעותהכזאת(,10הדכולה
לדמדהכדםהדלהכלהאשם,הבלדהקדחהלתכונותדוהדלהאותוהאשם.הבעבוחה פדלוסופדםה אנלדטדם,ה
 חובשה תדאוחדהדלה דםהאדנוהטמוןהאפחדוחדהבדםהעצמו.המדמעותוהדלהדםה) ־senseהדלו,האםה
ל דתמדהבמונרהדלהפחג הבתחגומוהלאנגלדת(ה דאהתדאוחהאוהמעחכתהדלהתדאוחדםה נובעדםהממדה
דנודאהאתה דם,הולאהל פך.11הבמקח הדלהסוקחטס,הלמדל,ה מדמעותה זאתהת ד ה" מוח ה

דלהאפלטון",האוה" פדלוסוףהדדת האתהכוסה תחעל ",הוכו'.
אךהבתרדלתה שחך,הלפנדהד" תפכר",ה דחדלהצדפ הלמצואה" לדמ "האוה"נכונות"הדלה
דמות,הבמדלותדוהדלהז'חאחהז'נט.הז'נטהקוחאהאתה שדאלוגה אפלטונדה"קחטדלוס",ה עוסקהבדאלותה
 מזכדחותהמאושהאתהאל הד דחדלהמעל ,הותו  אה" אםהדמותהנברחדםה דטב?";ה" אםהדםהמתאדםה
לאדדדותהדלהמדהדנודאהאותו?".ה" אפונדמד הדלה דם",הכפדהדז'נטהמבדןהאות ,ה דאה  תאמ ה

למעשה, רוב הפילוסופים האנליטים מתעלמים מהמשמעות המילונית של השמות שהם דנים   .10
בהם, ובוודאי שאינם מתמקדים בדוגמאות שבהן לשם יש משמעות מילונית בולטת ומובהקת. 
הרוב המכריע של השמות המשמשים להדגמה בדיונים אלה הם שמות של אישים מפורסמים 
)אריסטו, סוקרטס, משה וניקסון הם מן הנפוצים שבהם(, ואלה נידונים בפעולתם הספציפית, 

כשהם מצביעים על נשוא מסוים.
תפיסה זו משותפת באופן כללי לפרגה, לראסל ולסירל. קריפקה, לעומתם, מציע הסבר שונה   .11
לחלוטין לאופן שבו שמות מצביעים על בעליהם וטוען לקיומה של שרשרת הצבעה סיבתית, 

שבה אירוע השיום הראשוני — הקריאה בשם — מוביל להצבעה של השם על האובייקט.
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בדןה צבע הלמדמעות,הרקדחתה מוטדבצדותה עקדפותה מסבדחותהאתה ברדח הבדמות12ה—הוז ה
בשדוקהטדב הדלה" רקדח "הדמבצעה דחדל.ה פחקטדק ה ד ושדתה נפוצ ה מכּונ ה"משחדהדם"ה
מתבססתהעלה  נר הד תאמ הכזאתהאכןהקדדמת,הובמשחדדה דםה מקחאדדם,המדהדנותןהאתה
 דםה ואהפעמדםהחבותהגםהמדהדשוחדהבו,הכלומחהמדהדמצשדקהאתה ברדח הבדםהמסודםהב תבססה
עלהמדמעותוה)אוהעלהמדמעותה נגזחתהממנוהבאמצעותהמדרקהמדלדם(האוהעלהמאפדדןהכלד ו,ה
אדדדותדהאוהבדוגחפד,הדלהמקבלה דם.13הואכן,ה דחדלהמברדןהבכךהדדמותהמסודמדםהנודאדםה
מדמעותהמסודמתה—ה"קצח",ה"דפ הזקן",ה"רסדשהטדוחטקובד"ה—הו ואהמבקדהלאתחה לדמ ה
דדדח ,האוהלפרותהדרסהכלד ו,הבדןה תדאוחהדלהבעלה דםהלבדןה מדמעותה מצוד הבדםהעצמו.
ואולם,הכפדהדמסתבחהבמ ח ,הדנדהִצשד הדלה מדווא ה—ה ןה" תדאוח"הדלהבעלה דםהו ןה
" מדמעות"הדלה דםה—ה םהמודגדםהמוחכבדם,המחובדהפנדם,הדאדנםהמוסחדםהעצמםהל תאמ ה
פדוט המ סוגהד דחדלהמרפד.המצשה" תדאוח",ה דחדלהמצפ הד דםהדצבדעהעלהתכונ ה
שומדננטדת,העקחונדת,הדלהמדהדנודאהאותו,הולאהעלהתכונ המדנדתהאוהקונטדנגנטדת;הצדפדד הזוה
עצמ ה דאהכבחהבברדנתה ושא הבקדומןהדלהתכונותהחבותהומגוונותהואףהבקודדהלקבועה דדחחכד ה
בדנד ן.14המצשה" מדמעות",הנחא הד ענדדןהמוחכבהאפדלוהדותח.האפדלוה משגםה מצומצםהדלה
דמותה אוחרדםהד דחדלהמ ח חהב םהמשגדםה דטבהד"מדמעות"הדלהדםהפועלתהבאופנדםה

חבדםהודונדם.
כאמוח,הלדמותהמסודמדם,הכמוהקוחץ,הלשוגמא,הדדהמדמעותהמדלונדת,הבדע הדלארחדם,ה
כמוהבלבן,האדןהמדמעותהכזו.ה אטדמולוגד הדלהדמותהחבדםהדולרתהאותנוהארוח הבזמןהאלהאדז ה
קדחהמוקשםהבדןה חאדוןהדנדאהאתה דםהובדןה מדמעותה מדלונדתהדלה מדל הד דםהנגזחה
ממנ .ה דםהדצרק,הלמדל,ה ואה  טד הדלה פועלהצר"קהבגוףהדלדדדהדרדש,הבזמןהעתדש;הדמוה
דלהדצרקה מקחאדהנובעהמןה צרוקהדלדשתוהלאםהמבוגחתהכלהכךהצפודה ד הלעוחחאה"ותאמחהדח ה
צֹרקהעד הלדהאֹל דם,הכלה דֹמעהדצרקהלד"ה)בחאדדתהכאה6(.החבדםהמדמותה מדפר ה ד ושדדםה
נגזחוהמןה מקצועהדלהבעלד םה מקוחדדםהאוהממאפדדנד םה פדזדדם.15האךה" מדמעות"הדלהדםה

 Gérard Genette, “Eponymy of the Name”, Mimologics, trans. Thais E. Morgan,  .12
University of Nebraska, Lincoln and London 1995, pp. 7-27

את  מדגישה  היא  שבו  במקרא,  ִאמהיים  שם  במדרשי  פרדס  אילנה  של  דיונה  למשל,  ראו,   .13
החשיבות והמשמעות של העובדה שהאמהות במקרא לא רק נותנות שמות לבנותיהן ולבניהן 
מעיד  במדרש,  המֻלווה  כזה  בעיקר  שם,  שמתן  מציינת  פרדס  שם.  במדרשי  עוסקות  גם  אלא 
בדרך כלל יותר על דמותו של נותן השם מאשר על זו של מי שמקבל אותו, ועל פי רוב, מדרש 
השם המקראי הוא משחק מילים היוצר קשר פונטי בין השם לפירושו אך אינו מצביע על קרבה 
אטימולוגית של ממש ביניהם; וראו אילנה פרדס, "מעבר לבראשית ג': הפוליטיקה של השם 
האמהי", הבריאה לפי חוה: גישה ספרותית פמיניסטית למקרא, מאנגלית: מיכל אלפון, הקיבוץ 

המאוחד, תל־אביב 1996, עמ' 35–50.
כמובן, הקושי לקבוע מהי התכונה הדומיננטית של בעל השם הוא רק אחד מתוך מערך שלם של   .14
קשיים הכרוכים בתיאור. סיבוך נוסף, למשל, נובע מן העובדה שבעלי שמות משתנים במהלך 

הזמן, וִעמם גם התיאור ההולם אותם. 
 Benzion C. Kaganoff, A Dictionary of Jewish Names and Their History, Schocken ראו  .15
שמות  של  הכפוי  האימוץ  את  בהרחבה  מתאר  קגנוף   .Books, New York 1977, pp. 20-30
משפחה בקרב יהודי אשכנז, החל מסוף המאה השמונה עשרה, שהיה כרוך במתן שם )או לכל 
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רוחגתה חב המעבחהלאטדמולוגד הדלו.האוטוהג'ספחסןהקובעהכדהדמותה םהחכדבהדלה דפ הד ואה
עדדחהבמדורשהבקונוטצדות,הדותחהמדמותהעצם,הלמדל.16ה דדמודה  חגלדהבדםהעדודהלחמוזהעלה
דדוכוה מגשחד,ה אתנד,ה גדאוגחפד,ה פולדטדהוכו'הדלהבעלדו.הבמצדאותה—הודלאהכפדהדמדתמעהמןה
 שדוןה אנלדטדה—הדמותהז דםהנדתנדםהדובהודובהלאנדדםהדונדם,הולאהבאופןהדחדחותדהלרלוטדן.ה
כך,הלשוגמא,הסבדחהל נדרהד דםהדצרקהדצבדעהעלהגבחהד ושדהולא,הנאמח,העלהאדד הבוש דסטדת.ה
במובןהז ,ה תכונותה"ד ושד"הו"גבח"העדודותהל דרדבהלרלקהמ מדמעותה קונוטטדבדתהדלה דםה
דצרק.הנוסףהעלהכך,ה קונוטצד הדלה דםהכוללתהגםהאסוצדאצדותהספצדפדותה נובעותהמשמותםה
דלהאנדדםהמסודמדםה נודאדםהאותו,הלמדלה"עֵקש "הו"קוחבן",ה קדוחותהלדםהדצרק.המכנדזםה
ז  ,הגםהאםהפרותהמוברן,הפועלהגםהבדמותהדלהאנדדםהלאהמוכחדםה)לעומתהדצרקה מקחאד,ה

למדל(,הובעצםהבכלהפעםהדלאשםהמסודםהנדתןהדםהמסודם.
סוגדםהדונדםהאלוהדלה"מדמעות"ה דםהקדוחדםהז הבז הומדפדעדםהז העלהז הכחדתה
צפופ הדלהרוטדםהדלאהנדתןהל תדח .המדמעותוהדלהדםהנתונ הלדדנודהמתמדשאהכאדחהדםהנדתןה
לאשם,האותוהאשםהמותדחהאתהרותמוהעלה דם,הו מדמעודותה ללוהנצבחות,הלפרותהבמדשת־מ .17 
 מאפדדןה פחשוקסלדהדלה דפ ,הדפחשדנןהש הסוסדחהמכנ ה"  תרלפותהואד־  תרלפות"הדלה
 סדמןה לדונד,הטמוןהבעובש הד דפ המדתנ הבלאה חף,האךהדוםהאדנשדבדשואלהאדנוהדכולהלדנותה
אות הלבשו.18האפדחהאפואהלומחהדדמותה םהחכדבדםהלדונדדםהדדרושדדםה נוטדםהל דתנותהדותחה

מחכדבדםהארחדםאהכלהאדמתהדדםהנדתןהלמדד ו,המדמעותוהמדתנ ,המעטהאוה חב .ה

הפחות באישורו( על ידי פקידי הממשל המקומיים. במקומות שבהם בחרו היהודים את שמותיהם 
רווחו כמה שיטות שיום: שמות פטרונימיים, שנגזרו משמו הפרטי של אב המשפחה )מנדלסון, 
אברהמסון(; שמות מטרונימיים )ריבקין, מלכוב(; שמות שנבעו מתחום עיסוקו של בעל השם 
)פליישר, קרמר, שניידר(, ממאפייניו הפיזיים )קורץ, גרוס(, או ממקום מוצאו )קלישר, דנציגר(. 
מי שיכלו להרשות לעצמם שילמו לפקידים וכך זכו בשמות שנחשבו "יפים", כגון שמות של 
פרחים ואבני חן )רוזנטל, גולדשטיין(. לעומת זאת, מי שלא היה בידם לשלם "נענשו" לעתים 
בשמות מעליבים )שמאלץ, אסלקופף(. במקרים אלה, ההלימה בין השם לבין מי שנושא אותו 
מופרת לרוב, ואפשר אף להרחיק במחשבה הזאת ולומר שבמקום לבטא תכונה או מאפיין של מי 

שנושא אותו, השם מבטא, גם אם בעקיפין, את היחס של נותן השם למקבלו. 
Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar, Norton, New York 1965, pp. 66-67. פול   .16
בתוך  השם  של  בתפוצה  בהתחשב  רק  לקבוע  אפשר  שמות  של  הקונוטציות  שאת  טוען  זיף 
יותר  קורפוס מסוים, ולכן הוא מציע לשנות את המושג המעורפל "קונוטציה" ברעיון מדויק 
 Paul Ziff, Semantic Analysis, Cornell University של "התוכן האינפורמטיבי" של שם, וראו
Press, Ithaca, New York 1960, pp. 93-97. על העושר והמורכבות של משמעותם של שמות 
 Jerrold J. Katz, “A Proper Theory of Names”, Philosophical Studies, 31:1, גם   ראו 
 1977, pp. 1-80; J.M. Carroll, “Toward a Theory of Names and Naming”, Linguistics, 

21, 1983, pp. 341-371
למעשה, בעלי שמות לא רק משפיעים על שמותיהם אלא גם מושפעים מהם; רעיון זה יקבל   .17

ביטוי לקראת סוף הקריאה המוצעת כאן ב"סיפור פשוט". 
פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית, מצרפתית: אבנר להב, רסלינג, תל־אביב 2005.  .18
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ג

למחותה פדתודהלקחואהאתה תרבטותוה פדלוסופדתהדלה דחדלהכמטונדמד הלשחךה תנ לותוה
בעולםהבכללה—הכדדלונותדוה רוזחדםהונדנדםהל סדקהאתה מסקנ ה נכונ המתוךהחגעדםהדלה
קונפלדקט,הרוסחה דכולתהל תמוששהעםהמצבדםהמוחכבדםהולאהבדנאחדדם,הוכדוצאהבאל ה—האנדה
מבקדתהבמקוםהזאתהל דדאחהבתוךהזדחתה דמותהול צדעה סבחהאפדחדהלענדדןהדוצאה שופןה

ד דחדלהמגל הב ם.ה
בבוקחהדלמרחתהמסדבתה רנוכ הד פכ הלמסדבתהאדחוסדו,ה דחדלהמתעוחחהומ ח חה
באדחועדהלדלה אתמול.ה"אדןהארחהמעד הכלום",ה ואהאומחהלעצמו.ה"עכדדוהמ האנדהצחדךה—ה
ל סדרהשעתדהמבלומ הולדתןהלבדהלאחוסתד"ה)עמ'ה92(.הבפסק ה בא ה דחדלהמנס הל וצדאה
לפועלהאתה מדדמ הדלקרהעלהעצמו,האךהנכדל.ה ואהאמנםהנזכחהבמסדב הובמדנ הדגאל האותוה
מבשדשותוהדם,האבלהמרדבותדוהנוששותהבמ ח הורוזחותהאלהבלומ אה"אמחה דחדלהבלבו,הכל 
זה בשביל שבלומה בלמה עצמה"ה)דם;ה  שגד הדלד(.המדמעותוה כפול הדלה דםהבלומ ה
בולטתהלעדןאהמצשהארשה טד הדלה פועלהבל"םהבצוחתוה סבדל ,ה מחמזתהעלה ווד הסגוח ,ה
עצוח ,הומצשהארחהחמזהלדםה עצםה גחמנד־דדשדהblume,הפחר,ה נודאהעמוהמטעןהמטאפוחדהכבשה
מדקל.האךה עובש ה מחתקתהדעבושתה פחדנותהדלה דםהבלומ המתרדל הכבחהבתוךה טקסטה
עצמו,הו דחדלה ואהדעוד האות ה—העובש הזוהרמק המדום־מ המעדנד םהדלהפחדנדה חומן.ה
וכאדלוהכשדהל פחדךהאתה אפדחותהדמדרקה מדלדםהדלה דחדלה ואהבברדנתה"מעדש "הלדונדתה
מדעדעתהורסחתהרדדבות,המרדב השומ הדב הועול המאורחהדותח,הבארשה פחקדםה מתאחדםהאתה
 דשחשחותוה נפדדתהדלהגדבוחה חומן.ה דחדל,העת הכבחהגבחהנדודה סובלהממלנכולד העמוק ,ה
עוד הלוהמנ גהלעחוךהבדקוחדםהלדלדדםהבבדתהדבוהבלומ המתגוחחתהועובשת;הבארשה לדלותה
 ללוהבלומ הדוצאתהבמקח המןה בדתהו דנדדםהנפגדדם,הוחגעהלפנדהפגדדתםה קצח ,ה דחדלה
רודבאה"אדהאפדחהדבלומ התבלוםהעצמ העולמדת.הסוףהסוףהעתדש ה דאהדתצא"ה)עמ'ה152(.ה

כשדהל גדעהלמסקנ ה נרחצתהד"בלומ הבלמ העצמ "ה—השדאגנוז ה פוטחתהאתה דחדל,ה
למחב ה נורות,המכלהארחדותהלכדדלוןהא בתםה—ה דחדלהמט האתהדמ ה סבדלהדלהבלומ ה
בנטדד הפעדל ה דוצחתהפחדנותהדדפוטדתה חב הדותחהמזוה נגזחתהמ דםהעצמו.ה צוח ה סבדל ה
דלה דםהבלומ ה—ה מחמזת,הכאמוח,העלה דות העצוח ,הבדדדנדתה—המושגדתהעלהדשהדםה מדפר ה
נאכט,הלדל ,הו צדחוףהדלהדנדה דמותהמולדשה"פחרהלדל "הדנפתרהחקהברדאד,הברֵדכ .העלהפדה
 פחדנותהדלה דחדל,הלעומתהזאת,הבלומ הבלמ העצמ הבדושעדןהובכוונ התרדל ה—התז ה עול ה
בקנ הארשהעםהאד־דכולתוהל בדןהאתה אדחועדםהד ובדלוהלאדחוסדו.המ חגעהד תא בהבבלומ ה
עוסקה דחדלהבלאה חףהבדאלותהדלהפסדבדות,האקטדבדותהוארחדות.ה פועלהעד" הרוזחהדובה
ודובהב קדחה ז ,הוכךהגםה מרדבותהעלהמ האפדחה ד הוצחדךה ד הלעדותאה"כלהמ הדעדת ה
בלומ הכאדלוהלאהעדת .האףהעלהפדהכןה חגדדהדנעד המעד .ה]...[האפדחהדלאהנעד הכלוםה
ואפדחהדבדבדלהדלאהנעד הכלוםהלבוהחרוד.ה חדהד ד הדכולהל רלדקהאתהדעח הולאמצ האלה
לבוהו ואהלאהעד הכןהוכד וצדא הדש המתוךהדשוהובחר הנתןהל הלבחור"ה)עמ'ה62(,האואה"בא בתוה
דא בה דחדלהאתהבלומ ה ד המצפ הלמצואהרדזוקהעלהדש ,הו דאהלאהשדהדאדנ העוזחתוהאלאה
דמנדר האותו"ה)עמ'ה75(.הנחא האפואהד  אדמ הד דחדלהמאדדםהאתהבלומ ,הדבלמ העצמ ,ה
 דאהמעדןהאקטהדלה תגוננות,הנדסדוןהכודלהל עבדחהאלד האתה ארחדותהלסבדלותהדלו־עצמו.ה
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אםהכך,הכד דחדלהדוכבהבמדטתוהואומחהלעצמוהד"בלומ הבלמ העצמ ",הדעותהספוחותה
בלבשהלארחהרקדחתוה פדלוסופדתה מדונ הבמסדבתה רנוכ ,ה ואהמרשדהלמעד האתה רקדח ה
 זאתהואתהמאמצדוהל בדןהאתה  לדמ הדבדןהדמותהלבדןהבעלד ם,האבלה פעםהמנדעדוהבחוחדםה
 חב הדותחהמד דוהבלדלהאמד,הד חדה פעםה ואה וג הבדםה ארשהדמטחדשהאותוהבאמת.האךה
ב תעקדוהלדדרסהלבלומ התדאוחהמצמצםהארש,התדאוחה "מפחד"האתהטבע הואתהדרסד םהפדחודה
רש־מדמעד,ה דחדלהמתעלםהמ טוורה חרבהדלה אפדחודותה תדאוחטדותהדנפחׂדוהלפנדוהבמסדב ה
ואףהמןה מוחכבותה דדרושדתהדלה דםהבלומ .החאדדת,ה ואהמתעלםהממסקנתוה סופדתהדדמותה
לרושהובעלד םהלרושהואדןהלפחדהדמותהעלהפדהבעלד ם.הדנדת,ה דחדלהדוכרהדלבנדהאשםהדדהדותחה
מתכונ הארת,הו דםהאדנוהמצדדןהתמדשהשווקאהאתה תכונ ה עדקחדתהדלהבעלדו.הנשמ הד דחדלה
נופלהכאןהברזח האלה נרתוה חאדונדתהבשבחהתואםהדדדחהופדוטהבדןהדמותהלבדןהבעלד ם,האבלה
דמ ה פולדסמדהדלהבלומ ,הד ואהשוגמאהמוב קתהל טחוגנדותהדלהמדמעות,הקוחאהתדגחהעלה
 תפדס ה רש־ממשדתהד דחדלהמתאמץהלכפותהעלדו.ה דחדלהאולדהמצפ הדדמותהדתאדמוהלמדה
דנודאדםהאותם,האולםה דםהבלומ הנודאהמנד הובד הפוטנצדאלהלמוחכבותהאנודדת,הלאדדדותה
דאדהאפדחהלצמצמ הול עמדש העלהתכונ הבוששתה—הואתה עובש ה זאתה דחדלהאדנוהמעונדדןה

אוהאדנוהמסוגלהל דדגהבתושעתו.ה
דמ ה שו־מדמעדהדלהבלומ המצדבהבעד הנוספתהדעשהכ הנמנעתדהמלגעתהב ,הבעדדתה
 לדון,ה תחגוםהו תדווךה מדלולד.הדלאהכדצדחותהחבותהדלהעגנון,ה מסבותהאתהתדומתהלבה
 קוחאהאלה טקסטואלדותהדל ןה—האלה מחקםה לדונדהדממנוה ןהעדודותהואלה בשדונדותהדלה
 בשדוןה—ה"סדפוחהפדוט"ה ואהארשה טקסטדםה חדאלדסטדדםהבדותחהדלהעגנוןהובוושאדה חומןה
 חדאלדסטדהבדותחהדכתב.הככז ,ה ואהמצנדעהדסושותהמטא־טקסטואלדדםהומזמדןהאתה קוחאדםה
ל דעותהאתהאד־ אמוןהולדקעהאתהעצמםהבעולםה בשודהמתוךהעמש הדלה זש ותהעםהגדבוחדו.ה
במדלותדוהדלהמדחון,העגנוןהנדס הבחומןהז הל פוךהאתהכתדבתוהל"דקופ ",הככלהדסגנונוה דדרושדה
ִאפדחהלו,הול פנותהאתהתדומתה לבהדלה קוחאה לא המןה סדפחהולעבחה מסופח;ה "פדטות"ה
דלה"סדפוחהפדוט"הטמונ הלשעתוהבשדוקהכאן,הבזדק ה חגדדתה דדדח הו עז הד חומןהמדדצחה

בדנוהובדןהקוחאדו.19 
אבלהבדמ הדלהבלומ ,הוב ח וחדוהדלה דחדלהעלהאושותדו,המתרוללתה תנגדותהחבת־
עוצמ הבדןה דדצוגה לדונדהלבדןה עולםה מדוצג,הבדןה סדפחהלבדןה מסופח.ה דחדלהדלה עולםה
 מדוצגהמשבח,הרודבהומחגדדהבדדשדד.האמנם,הכמוהחובה גבחדםהבנדהזמנו,ה ואהלמשהעבחדתהמןה
 מקוחות,הובדקוחדוהבמועשוןה צדונדהדלהדבודהזדמנוהלוהכנחא ה דכחותהמסודמתהעםה עבחדתה
 מתרשדת,האבלה דדשדדה דאהדפתהאמו,הולאוחהנשדחותוהדלה פועלהבל"םהבטקסטדםה מוכחדםה
ל דחדל,הספקהאםהבדכולתוהל גותהקדדוחהלדונדהמוחכבהכלהכךהכמוה"בלומ הבלמ ".20הלעומתה

מירון, הרופא המדומה, לעיל הערה 2, עמ' 161–163.  .19
 ,Traduttore, traditore בביטוי  יאקובסון  רומן  של  דיונו  את  מזכיר  בלמה"  "בלומה  הצירוף   .20
פי  על  בוגד"(.  הוא  )"המתרגם  בתרגום  לאיבוד  הולך  שלו־עצמו  הפארונומסטי  שהערך 
יאקובסון, הפארונומסיה היא "עימות סמנטי של מילים שמתקיים ביניהן דמיון פונטי ללא כל 
וראו  קשר אטימולוגי" — תופעה שיש לה, לדעת יאקובסון, תפקיד מרכזי בחייה של הלשון; 
 Roman Jakobson, Language in Literature, The Belknap Press of Harvard University,

Cambridge and London 1987, pp. 423, 435
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זאת,ה מדמעותה דנדד הדלה דםהבלומ ,הזוהדלה פחר,הזמדנ הלוהלרלוטדן.הכמוהחבותהמןה שמודותה
בדצדחותדוהדלהעגנון,ה דחדלהאדנוהרדהבדפ הד ואהכתובהב .ה פעחה ז הכמעטהדקוףה—העשה
דמגדעדםהלדמות,הד םהבשדוקה אלמנטה לדונדהדאותוהלאהמתחגמדם,הדעלדוהל דדאחה"כמותה
ד וא,הלאהבח־תחגום",הכשבחדוהדלהז'אקהשחדש .21ה דםהבלומ הנדאחהז  ה)אוהכמעטהז  ,ה
לפרותהמברדנ הפונולוגדת(,הבדןהד חומןהדלהעגנוןהנקחאהבעבחדתהובדןהד ואהנקחאהבגחמנדתה
אוהבאנגלדת.הוכך,הכשדהל דדגהאתהמלואה מדמעותהדלה דםהבלומ ,הלאהחקה דחדלהאלאהגםה

קוחאדה חומןהנשחדדםהלעסוקהבתחגום.
שחדש השןהבדםהבבלהכזדקוקהדלהאד־ אפדחותהלתחגםהדמותהודלה  כחרהלעדותהזאת.ה
בבלה—הדלדמ ,הכמוהלדםהבלומ ,האפדחהלדדרסהדתדהמדמעודותהבדתדהדפות,ה"עדחה אלו דם"ה
ו"בלבול"ה—ה דאה מקוםהדבוהמענדדהאלו דםהאתהמדהדבדקדוה"לעדותהל םהדם"הבכךהד ואה
"מנרדתהאתה תחגוםהואוסחהעלדוהבאחד".22הטבעוה כפולהדלה דםהבבל,הד ואהגםהדםהפחטדהוגםה
דםהעצםהכללדה—המצשהארשה"  וחא הדלהמסמןהט וחהעלהדדהדרדשד",הומצשהארח,הובוהבזמן,ה"דםה
עצםהכללדה מדורסהלכללדותוהדלהמובן"ה—ה ואהבשדוקהמ הדמצדבהאתה דםה"עלהסףה לדון".23 
ומכדווןהד דם,הככז ,האדנוהנדתןהלתחגום,ה ואהאדנוהדדדך,הכמוהמדלדםהארחות,הלמעחכתה לדון.ה
אבלהלאהחקהדלדםהבבל,הכמוהלדםהבלומ ,הדדהמדמעותהכללדתהדנדתןהלתחגמ ,האלאהדדדה
לוהדותחהממדמעותהארתהכזו,הבדותחהמדפ הארת,הומכאןהנגזחתה" מדדמ ה  כחרדתהו בלתדה

אפדחדתהדלה תחגום,ה כחרדותוהבתורהאד־אפדחות".24 
ְחרדת"הדלה דםהבלומ המקבלתהבדטודהבפחקהמוקשםהדלה מענדדןהלצדדןהד פחדנותה" ִפּ
 חומן,הדםהנאמחהד"בלומ הפוחרתהכדודנתה עמקדם"ה)עמ'ה60(.הדלאהכמוה"בלומ הבלמ ",ה
כאןה עבחדתהאדנ המספקתהכלהאדנשדקצד הלִקחב הפונטדתהבדןה דםהלתדאוח.ה תדדרסותןהדלה
 מדלדםה"פוחרת"הו"דודנתה עמקדם"הלדםה פחטדהנותחתהסמוד ,האלאהאםה קוחאדםהמכדחדםה
אתהמדמעותה דםהבלומ הבגחמנדתהאוהבדדשדד.הוכאדלוהכשדהל וסדףהממשהנוסףהדלהמוחכבות,ה
 טקסטהמקד העלהקוחאדוהל רלדטהלמדהדדהלדדרסהאתה אמדח העלהפחדרת הדלהבלומ .הכמוה
במקחדםהמוב קדםהדותחהדלהדדמודהבמבעהמדולבהבחומן,הגםהכאןהאדהאפדחהלקבועהבוושאותהגמוח ה
אםה דחדלה ואהדמ ח חהבפחדרת הדלהבלומ האוהדמאהז ה מספח,הדזוחקהחמזהלעבחהקוחאדוה
רשדה  ברנ .ה אםה מאמץהלפחדהאתה דםהמתחרדהבתוךה עולםה מדוצג,האוהד קוחאדםה םה
דמוזמנדםהל טדלהאתהמטענוה סדמבולדהדלה פחרהעלהשמות הדלה נעח ?הכךהאוהכך,ה תעקדותוה
דלה דחדלהב מדךה חומןהלפחדהאתה דםהחקהעלהפדהארתהממדמעודותדוהמכחדר האתה קוחאה

לפחדהארחת,הל שגדדהשווקאהאתה מדמעותהד דחדלהנמנעהמל כדחהב .

ז'אק דרידה, נפתולי בבל, מצרפתית: מיכל בן־נפתלי, רסלינג, תל־אביב 2002, עמ' 46.  .21
שם, עמ' 49; ההדגשה במקור.  .22

שם, עמ' 62.  .23
שם, עמ' 50; ההדגשה במקור. השם בבל קשור קשר הדוק גם לשם המקום שבו מתרחש "סיפור   .24
פשוט" )וכמוהו יצירות רבות אחרות של עגנון(, שבוש, צורה משובשת של שם מקום הולדתו 
משמעותו  ביידיש  אחרת:  בשפה  נוספת  משמעות  יש  שבוש  לשם  גם  בוצ'אצ'.   — עגנון  של 
מטבע שחוק, והוא משמש כביטוי מקטין, למשל כאשר אומרים על עיר קטנה שהיא "בגודל של 

שיבוש". 
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קחדא הכזוהמצדב האתהדמ הדלהבלומ ,הולמעד הכלהדם,הכדעחהבדןהדפות,הדעחהבדנדה
 מובנדםאה מקוםהדבוהרוצדם,האבלהגםה מקוםהדבוהנעצחדם,ה מקוםה מנכדרהאתה גבולהדבדןה
דנדהמקומות.הדעחהז האדנוהרוצץהחקהבדןהדפות,הלמדלהבדןה עבחדתהלדדשדד,האלאהגםהבדןה סדפחה
למסופחה—המ הדמצדבהאתה דםה"עלהסףה בשדון",הבפחפחאז העלהשבחדוהדלהשחדש .העגנוןה
כופ האתה תחגוםהואוסחהאותוהבעתהובעונ הארתה ןהעלה דחדלהו ןהעלה קוחאדם.העשה חגעה
דבוה דחדלהמ ח חהבדמ הדלהבלומ ,ה קוחאהדכולהלדמחהאתה אדלד הדלה חומןה מושחנד,ה
לפד ה דחדלה"רד"הבדדשדד,האו,הלרלופדן,הד ואה"רד"הבעולםהדקדדםהמעבחהללדוןהד ואהנוצחה
ב .האבלהטבעםה "בלתדהמדתחגם"הדלהדמות,הו כוחרה פחשוקסלדהד ואהמדדצח,ה שורףהאתה
 קוחאהלתחגםהולפחד,המנפצדםהאתה מעט ה דקוףהדלה בשדוןהומשגדדדםהאתה רומחה לדונדה

דממנוהעדודה טקסט.

ד

לתוךהסבךה דאלותה אל העלהמדמעודותד םהדלהדמות,העלהמעמשןהדלהמדמעודותה
אל הבטקסטה ספחותד,העלהמדשתה  לדמ הבדןהדמותהלבדןהמדהדנודאדםהאותםה—הלתוךהסבךהז ה
דלשהנולש.הכמוהלחובה תדנוקות,הגםהלבנםה בכוחהדלה דחדלהומדנ האדןהדםהתרדל ,הוארחהכךה
 ואהנקחאהבדם.הדאלתוהדלה דחדלהבשבחהמדמעותםהדלהדמות,הדחדרפ המעלה רלקה חאדוןה
דלה חומן,המפנ האתהמקומ הלדאל הארחת,הקחוב הל האךהדונ הממנ אהמ דה מדמעותהדלה
נתדנתהדם?הלדשתוהדלה דלשה בכוחהמתחרדתהבזמןהד דחדלהדו  הבקלדנדק הדלהש"חהלנגזם,ה
דב האדפזוהאותוה וחדוהארחדה תמוטטותוה נפדדת.ה" דחדלהנתבדחהדנולשהלוהבן.הטלגחמ ה
קצח הבא המדבוד,הדלהעדחהתדבותה דת הוב ה ד הכתובהמדנ הובנ הבחדאדם"ה)עמ'ה185(.הבסוףה
 פחקה בא,הארחדהד מספחהמגוללהאתהסדפוחהאד־דכולת הדלהמדנ הל דנדקהאתה דלשה)דעשדדןה

מכונ ה"בנ "(,הנפתרתהלפתעה ִפסק ה בא הבמדלדםה אל א

מדולםהנדמולהלדלודדםהמפנדהדלאה ד הבחדאהכלהצחכוהורדדוהלדמולהאותוהבזמנו.האותוה
 דוםהדנדמולה גדעהדוםהפשדונו.המארחהדאבדוהלאהפשאוהתלוהלוהעלהצואחוהטסהדלהנרודתה

דרקוקהעלדוה 'הלומחהד ואהרדדבה 'הסלעדםהלכ ן.ה)עמ'ה189(

 דםהמדולםהמוגנבהאלהתוךה טקסטהכבשחךהאגב,הכאדלוהבמקח ,הו מספחהאדנוהמוסחהמד וה
דקחאהלוהבדםהז הולמ .הלכאוח ,המתןה דםהמדולםהבעולםה בשודה ואהחגעה"דקוף"הדאדנוה
מזמדןהתדומתהלבהמדורשת,האךהלמעד ,הכפדהדאחא המדש,ה טקסטהמכווןהזחקוחהחב־עוצמ ה
לעבחה חגעה ז .25השווקאהבעחפולה מכוון,האוהלפרותהברסכנותהד מספחהנוקטהבשבחוהעלדו,ה

שורה של אלמנטים, שרובם כבר נזכרו כאן, מנכיחה באופן כללי ועקרוני את מתן השם כפעולה   .25
רבת־משמעות המתרחשת בעולם הבדוי של הרומן: ההתייחסויות המפורשות לשמו של הירשל, 
ואחר כך, לקראת סוף הרומן, לשמו של משולם; השם הנעדר אך המודגש כל כך של ילדם השני 
של הירשל ומינה, הילד בעל "אלף השמות"; סקרנותו של הירשל בכל הנוגע לשמות ולאופני 
פעולתם, ועוד. אולם כאן הכוונה לשורה של סצנות והערות המאירות במישרין על שמו של 

משולם ונסיבות הענקתו.
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מובלטתהבדתחהדאתהדוח הדלהדאלותה קדוחותהבואהמדהנתןהלמדולםהאתהדמו?המשועהנברחה
שווקאה דםה ז ?ה אםה דםה ולםהאתה חךה נולש?ה אםהז ה דםה נכוןהבדבדלו?השבחהארשה
בחוחהלמעל המכלהספק,הו ואהמדהלאהנתןהלדלשהאתהדמואהאבדו.ה דעשחוהדלה דחדלהמושגדה
בפסק הזוהדב המוזכחהטקסה"פשדוןה בן",ה מתבצעהכדבןהבכוחהל וחדוהמגדעהלדומוה דלודדםה
ובוהפוש האבדוהדלה דלשהאתהבנוהמדשדהכ ןהתמוחתהתדלוםהדלהרמדד הסלעדם.המכדווןהד דחדלה
נעשחהבדוםה דלודדםהללדשתהבנוהמתקדדםהטקסטהרלופדהובוהתולדםהלצוואחוהדלה תדנוקהטסהדלה
נרודתהועלדוה אותה 'ה—העשותהלכךהד דלשהטחםהנפש .המדולםה ואהאפואהבכוחהדלאה"דדלמו"ה

בעבוחו,הדלשהלאה"מדולם".ה
 אדחונד הכאןהצלול הובחוח אה מדמעותה מדלונדתהדלה דםהמתנגדתהעםה תדאוחהדלה
 דלש,הו סתדח הבדןה דנדדםהמ ש שת.החובשהנוסףהדלהאדחונד הטמוןהבכךהד דםהמדולםהעדודה
ל עדשהגםהעלהדלשה"מודלם",הבדע הדבנוה בכוחהדלה דחדלה ואהדלשהרלודהורולנדהמדוםה
לדשתו.הלמעד ,ה"פשדוןה בן"האדנוה חדטואלה פגוםה דרדשה מתואחהבפסק הזו.הגםהבחדתה מדל ,ה
מסתבח,הנשרת המןה דוםה דמדנדהלדוםה דלודדםהבעטד הדלהבחדאותוה חופפתהדלה תדנוק.האףה
עלהפדהד נו גה ד ושדהלקחואהלדלשהבדםהבדוםהמדלתוהאדנוהמצודןהבטקסטהבמפוחד,הדדתכןהדדדה
בוהמדוםה סבחהלכךהדדמוהדלה תדנוקהמופדעהלחאדונ השווקאהכאן.26המכלהמקום,הבדןהדדמוה
נדתןהלוהבדוםה דמדנדהובדןהדנדתןהלוהבדוםה דלודדם,27הבחוחהדמדולםהנקחאהכךהבדע הדאבדוה

נעשחהמןה בדתהולאה דתתףהבברדחתה דם.
 נ האפואהתדוב הארתהלדאל המשועהנקחאה דלשהמדולםאה דםה ואהאדחונד.האךהמוטדבצד ה
זו,ה מתקדדמתהבמדדוחה נחטדבדה) מרבחהמענדקהלשמותהדםהאדחונד(,הו דאהבחוח הומוכחתהכלה
כךהלקוחאדהספחותהמדומנדם,המאבשתהמתוקפ הכאדחהמבקדדםהל סבדחהאתהמתןה דםהכפעול ה
 מתחרדתהבעולםה בשוד.הכמוהבכלהדצדח הדב המופדעדםהחגעדםה"לאהדקופדם"הדלהמתןהדםה
)כאדחהשמותהארתהמענדק הדםהלשמותהארחת(,הכךהגםהב"סדפוחהפדוט"המתקדדמתהמעדןהכפדלותאה
 דםהנדתן,הכבדכול,ה ןהבדשדה שמודותהו ןהבדשדה מרבח.הבמ הדנוגעהלדםהמדולם,ה חומןהמסבךה
ומנכדרהאתה כפדלותה זאתהלאהחקהבאמצעותהטדטודהז ותםהדלהמענדקדה דםהבעולםה בשודה
אלאהגםהבאמצעותה  תנגדותהבדןה  דתמעודותה דונותהדלה דםהבדרסהלדלשה נודאהאותו.ה
דובהמדמדה דםהזדח הלמאבקהבדןה סדפחהלמסופח,הו מתרהבדןה אופןהדבוהקוחאדה טקסטה

למרות שכיחותו של המנהג, אין ביהדות הלכה המורה על מתן שם ביום ברית המילה דווקא.   .26
בסיפור המקראי על יעקב ועשו, למשל, האח הבכור, עשו, נקרא בשמו עוד לפני שיעקב הגיח 
מרחם אמו כשהוא אוחז בעקב אחיו. סיפור זה ודומים לו מרמזים על כך שבתקופה המקראית 
בברית  דווקא  מופיע  השמיני  ביום  שם  למתן  הראשון  האזכור  הלידה.  עם  מיד  שמות  ניתנו 
החדשה, בבשורה על פי לוקאס: "ויהי ביום השמיני ויבואו למול את הילד ויקראו לו זכריהו 
על שם אביו" )לוקאס א 59(, ונוהג זה עצמו מוזכר שם שוב בתיאור לידתו של ישו )שם, ב 21(. 
במקורות יהודיים מוזכר מנהג זה לראשונה בפרקי דרבי אליעזר מן המאה השמינית לספירה, 
 Jacob Z. Lauterbach, Studies in Jewish Law, Custom and בתיאור לידתו של משה, וראו 

Folklore, Ktav, New York 1970, p. 65
שרה מוניץ דנה במסורות היהודיות הסותרות באשר למקרים כאלה. יש המעודדים מתן שם לילד   .27
שמילתו נדחתה, למשל כדי שאפשר יהיה להתפלל בשבילו, אחרים דורשים כי ההורים יימנעו 
מלתת שם לילדם עד ברית המילה, אפילו כאשר מדובר בדחייה ארוכה; וראו שרה מוניץ, שמות 

בני אדם: מנהג והלכה, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן 1989.
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מבדנדםהאתה דםהלאופןהדבוה שמודותהמבדנותהאותוהרוזחהועול .הבדע הד קוחאדםהמדדרסדםה
למעד ה ספחותדהדלהמתןה דםהאדחונד ,הסמלדות,המטאפוחדות,המעחךהדונ הדלהמוטדבצדותה
מסבדחהאתה קחדא הבדםהבעולםה בשודהדלה חומן.הכאן,ה אדחונד הנ פכתהפתאוםהלכדדלוןהבמתןה
דםה ולם.האות האד־ תאמ הבדןהמדמעותוהדלה דםהובדןהתדאוחוהדלה דלש,הד דאהדמזמדנ ה
אתה פחדנותה אדחונדתהדלה קוחאדם,ה דדת הבוושאדהנתפסתהעלהדשדה דחדלהכאד־ צלרתוהדלה

 דםהלסמןהנכונ האתהבעלדו.ה
ועשדדןהנדאלתה דאל ,הלמ הנדתןהלדלשה דםהמדולםהבעולםה מסופח?ה חומןהמספקה
לכךה סבחהפדוטהלכאוח אה ואהנקחאהעלהדםהארדוהדלהבחוךהמאדח,האבדוהדלה דחדל.ה שושה
מדולםה וזכחהלחאדונ הבקצח הבפחקה מספחהעלהרתונתםהדלה דחדלהומדנ .הבנדגושהל וחד ה
דלהמדנ ,ה צדמלדכדם,הד זמדנוהאתהקחובד םהלרתונ העלהרדבונם,הכדסוהאתה וצאותה שחךה
דל ם,הקנוהל םהבגשדםהוחכדוהבדמםהמתנות,המדפרתה וחבדץהלאהגדלת הנשדבותהשומ ,הוכךה
מדולם,השושוהדלה רתן,הסורחהקטןהדעסקדוהאדנםהמדגדגדם,האדנוהמגדעהלרתונ .האולםהמדולםה
דולרהבכלהזאתהמתנ הלזוגה צעדחה—הדטחהדלהשולחהבצדחוףהכמ הדוחותהדדח,הפחדהעטו.ה דדחה
 קטןהד ואהמקשדדהל דחדלהומדנ המתפחסםהבדבודהוזוכ הלפחדנודותהמגוונות,הבעדקחהבנוגעה
לברדח הלפתורהאתה דדחהבאותהמ"םאה"דדהאמחו,המפנדהד דאהאותהחאדונ הדלהמדנ .הודדהדאמחו,ה
מפנדהד דאהאותהחאדונ הדלהמזלהטוב.הארחדםהאמחו,הלאהכשבחדהאלוהולאהכשבחדהאלו,האלאה
דבדקדהלקבועהדמוהבחאדדה רחוזדם"ה)עמ'ה118(.28השושהז הדלה דחדל,השמותהדולדתהלכאוח ,ה
עומשהבמחכזהמאמח הדלהנדצ הבן־שבה" כףהו אצבעותאהבדןהטדחוףהלדדח ",הדבוה דאהטוענתה
כדה מקוםה מצומצםה מוקצ הלשושה מדוחחהבבדתוהדלה דחדלהובתושעתו,הוכךהגםהבטקסטה
עצמו,האדנוהמבטלהאתה חלוונטדותהדלה שמותה זאת,הומדולםה ואהדמאפדחה בנ הרשד הדלה

עלדלתה חומןהודלהסופו.29 
מדולםה שושהמוזכחהבחומןהדלודהפעמדם.הבפעםה חאדונ ,הבסצנתה רתונ ;הבפעםה
 דנדד ,הכאדחהבחוךהמאדחהרודבהעלדוהבמ לךהנסדע הבחכבת,הבשחכוהל רזדחהאתה דחדלה בדת ה
מןה קלדנדק הדלהש"חהלנגזם;הבפעםה דלדדדת,הכאדחה דחדלהומדנ המבקחדםהאתהבנםה בכוחה
דנדלרהלגוחהאצלה וחד הדלהמדנ ,הבכפח.החקהבסצנ ה ארחונ ,ה קחוב המאושהלסדומוהדלה חומן,ה
מצדדןה מספחהבמפוחד,האםהכדהכבשחךהאגב,הד דלשהנקחאהעלהדםהשושוהדלהאבדואה"מדולםהשושוה
ד תדנוקהקחודהעלהדמו"ה)עמ'ה211(.הבן־שבהטוענתהכדה עובש הדמדולםה שושהמוזכחהחקהדלודה
פעמדםהעומשתהבנדגושהלמספחה אזכוחדםה גשולהב חב הדלהשושוה ארחהדלה דחדל,הארד הדלה
צדחל,הד דתגעהומת,הונדגושהז ה ואהנקושתה מוצאהדלהקחדאת ה פסדכואנלדטדת,ה תופסתה
אתהדנדה שושדםהכדתדהאפדחודותהמנוגשותהבנפדוהדלה דחדל.ה בחדר המןה מצדאותהדמצדעה
ל דחדלהשושוה מטוחףהמתרלפתהבבחדר הארחת,ה נחמזתהכבחהבמתנתוהדלה שושהמדולם,הדטחה
 שולחהו דדחאהבחדר הגדאוגחפדת,הלאמחדק הואולדהאףהלאחץ־דדחאל,הובחדר החגדדתה"אלהמעמקדה

שירו האקרונימי של משולם מכיל שש שורות: "ִמנחה שלּוחה ִמּדֹוד / שטר כסף מארץ מרחקים /   .28
ונפשו תגיל מאֹד / לקרוא לכם מזל טוב ממעמקים / ותיטב לכם משתה ורקֹוד / ְוִׁשלחו גם לי 
ממתקים" )עמ' 118(. ארבע האותיות הפותחות את ארבע השורות הראשונות הן ארבע האותיות 

הראשונות בשמו של משולם; האות מ"ם הסוגרת את שמו מופיעה בסוף השורה האחרונה. 
ניצה בן־דב, אהבות לא מאושרות: תסכול אירוטי, אמנות ומוות ביצירת עגנון, עם עובד, תל־אביב   .29

1997, עמ' 198–238.
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 נפד",האלה דדח הו דצדח .הלפדה מסלולהדבן־שבהמדחטטת,ה דחדלה צעדח,ה קדוחהבכלהנדמדה
נפדוהלמדפרתהאמו,המזש  העםהארדהאמו,השושוה מדוגעהדמת,הואדלוה דחדלה בוגחהדותחהמתרדלה
ל דקדחהלמדפרתהאבדוהונרדףהלארדוהדלהאבדו.החקהדנדהדדחדםהמופדעדםהבחומן,הז הדלה שושה
מדולםהוז הד דחדלהדחהלבנוהמדולםהכד ואהמבקחהאותוהאצלהסבדוהבכפח,30הובעבוחהבן־שבה
דדהבכךהכשדהל עדשהעלה נרל ה דדחדתה עובחתהבדחוד הבמדפר .הדמוהדלה דחדלה)דנדתןה
לוהעלהדםהאבד הדלהאמוהצדחל(הודדגעונוהכמעטהרותמדםהאתה חודםהד ואהתוצחהאוחגנדהדלה
מדפרתהאמו,האבלה דדחהדדחה דחדלהלבנו,הלמחותה כחזתה מספחהכדה"אפדלוהנדצוץהקטןהדלה
מדולםהשושוהד תדנוקהקחודהעלהדמוהלאה ד הב דחדל"ה)דם(,המעדשהשווקאהעלהקדומוהדלהנדצוץה
כז .המדולםה שושהומדולםה תדנוקה קחודהעלהדמוהמדדצגדםהדנד םהאתהאותוהרלקהבנפדוהדלה
 דחדלהדמונעהממנוהקדוםהדֵלואה צשה פואטד ו חגדד,ה נאבקהללאה חףהבנוחמותה בוחגנדותה
דלהמדפרתו.31הקחדאת הדלהבן־שבהמענדק הלדנדה מדולמדם,ה שושהו דלש,האתהתדומתה לבה
 בדקוחתדתהדמגדע הל ם,האבלהכמוהמחבדתה רוקחדם,ה דאהמפחדתהאתהדמותה שמודותהכדדקוףה
סדמבולדהדלהאדדדותן,הכלומחהכשחכוהדלהעגנוןהלספחהלנוהמד והעלה שמודותה"מעלהחאדן",ה

ובכךה דאהמתעלמתהמןה עולםה בשודהכזדח הדמתןה דםהמתחרדהב .

ה

מדשהלארחה ִפסק ה מספחתהעלה טקסדםה מדובדדםהו מעוכבדםהדלהבחדתה מדל ה
ופשדוןה בן,הורודפתהאגבהכךהאתהדמוהדלה תדנוקהמדולם,הנפתרהפחקהרשדהובוהמגדעהאלהצדחלה
ובחוךהמאדחהמכתבהמש"חהלנגזםה מושדעהד דחדלהכדדחהלרזוחהלבדתו.הבחוךהמאדחהדוצאהלשחך,ה
ל רזדחהאתהבנוהמלמבחג.הבארתהמתרנותה חכבתהנכנסהרדדלהלקחון,הדבוהדודבהבחוךהמאדחהלבשו,ה
ומתדדדבהמולו.הבחוךהמאדחהפותרהבדדרתהנדמוסדןהעלה קדץהדרלף,הו רדדל,הבמרוו הדמדשהתסתבחה
כטדפוסדת,המדדבהלוה"כןהאשון".הארחדהשדאלוגהקצחהבענדדנדהמזגה אוודח,הדבוהמדדבה רדדלהב"כןה

אשון"העלהכלהמדפטהדלהבחוךהמאדח,הדדרתםהפונ הלכדווןהבלתדהצפודא

דאלהבחוךהמאדחהאתה רדדל,המ הדלומךהנדקופח?
 דדבה רדדל,ה דברהלאשוןה אלקדם,הדלוםהוטובהלדהאשון.

אמחהבחוךהמאדח,האדהאת המתמ הנדקופחהדאנדהדושעהאתהדמךהנדקופח.
 דדבה רדדל,הכןהאשון.

אמחהבחוךהמאדח,האמוחהלדהנדקופחהמנדןהדושעהאנדהדנדקופחהדמך,הו לואהלאהחאדתדךהמעולם.
 דדבה רדדל,הכןהאשון.ה

אמחהבחוךהמאדח,הכןהאשוןהכןהאשוןהכןהאשון.המוטבהדתדאלנדהמנדןהלדהדנדקופחהדמך.
דאלה רדדלהאתהבחוךהמאדח,המנדןהלוהלאשוןהדנדקופחהדמד?

אמחהבחוךהמאדח,הנדרדתד,הנדקופח,הנדרדתד.
אמחה רדדל,ה חדהלאהנדקופחהדמד.

כפי שבן־דב מציינת, בשני השירים האלה השם משולם מודגש ככזה, וראו שם, עמ' 229–230.  .30
שם, עמ' 217–239.   .31
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אלאהמ הדמך?
אמחה רדדל,האםה אשוןהדושעהלנרדהדנרדהמ הדמד.

אמחהבחוךהמאדח,הגרכןהאת האדוואן.
אמחה רדדל,הלאהאדוואןהדמד.

אםהכןהמ הדמך?הסטדפן?
דנרדה אשוןהדנרד.

אמחהבחוךהמאדח,הסבוחהאת הפטחדהדאדןהלדהמ הדאעד האלאהלנרדהמ הדמך.
כןהאשון.

אמחהבחוךהמאדח,האםהכןהטוע האת האנשחדד.
מדשהפתרהאתהספחוהובדקדהלומחהסלדרות.הנדתטרה רדדלהעלה ספסלהעצםהעדנדוהו תרדלה

מנרחהמתוךהדנתו.ה)עמ'ה190–191(

שדאלוגהז ,הדלאהזכ הלדוםה תדדרסותהפחדנדת,הנמדךהבתקחדתהנוספת,הדאףה דאהכמעטהלאה
נדשונ האצלהפחדנדה חומן.הארחדהד רדדלהנחשם,הבלאהדדמוה אמדתדהדדוושעהלבחוךהמאדחה
ולקוחאדם,הדודבהבחוךהמאדחהדובהלבשוהודוקעהבמרדבותהמלנכולדות.הבשדוקהבחגעהדבוהגםה ואה

מתכווןהל דחשם,הכמ הנוסעדםהנוספדםהנכנסדםהלקחון.ה

ארשהמ םה ד השומ הלמדולםהארדוהאוהדנשמ הלוהלבחוךהמאדחהד ואהשומ הלארדו.ה תרדלה
מ ח חהדז העדחהדנדםהלאהחאוהז האתהז הולאהכתבוהז הלז הרוץהמדנ הלדנ הדז הדולרה

לוהכחטדסהבחכ הלחאדדתה דנ הוז הדולרהלוהבחכ הברחוזדם.
כמשומנדהדבנדוהדלהמדולםהכבחה גדעוהלפחקם,האםהאדנדהטוע הדדהלוהבתהל וצדא.ה]...[ה

מ הז הדאנדהמ ח חהפתאוםהבארד,האותוהאשםה חדהאדנוהשומ הכללהלארד.ה)עמ'ה192(

משועהבחוךהמאדח,הדמצבהחורוהעגום,הדוזםהפתאוםהדדר ה"מדרקדת"הכזאתהעםהגבחהזח?הלמ ה
מתעוחחהבוה צוחךהל וכדרהד ואהמסוגלהלנרדהאתהדמוהדלה רדדל?הולמ ה ואהנזכחהלפתעה
בארדו?ה חדהבחוחהד  דזכחותהלאהבאמתהנגחמ הבדלה שמדוןהדבדןהמדולםהלבדןה נוסעהדעל ה
לקחון,הדכללהאדנוהשומ הלמדולם.ה תדחוץה מובאהבסדפוח,הד נוסעה ואהד זכדחהלבחוךה
מאדחהאתהארדו,המופחךהפעמדדם,הפעםהעלהדשדה מספחהופעםהעלהדשדהבחוךהמאדח.הלארחהדמצודןה
ד"ארשהמ םה ד השומ הלמדולםהארדו",המוסדףה מספחה עח הלא־טדפוסדתהומדותחת,הלכאוח אה
"אוהדנשמ הלוהלבחוךהמאדחהד ואהשומ הלארדו".ה דדמודה חוורהבמבעדםהמדולבדםהבחומןה
מעוששהממדלאהקחדא הדלה מדפטה חאדוןהכדדקוףהדלהתפדסתוהדלהבחוךהמאדח,הולאהכעובש ה
אובדדקטדבדת,האבלהכאןה מספחהאדנוהמדאדחהאתה  כחע הלדדקולהשעתםהדלה קוחאדםהוקובעה
במפוחדהכדה שמדוןהבדןה נוסעהלארהאדנוהאלאהפחדהשמדונוהדלהבחוךהמאדח.ה שמדוןהבדןה דנדדםה
מבוטלהדובהמדשהארחהכך,ה פעםהעלהדשדהבחוךהמאדחהעצמו,הדמרדבותדוהנמסחותהבצדטוטהדדדחאה
"אותוהאשםה חדהאדנוהשומ הכללהלארד".ה בדטולה כפולהדלה שמדוןהמותדחהאפואהאתה  דזכחותה

דלהבחוךהמאדחהבארדוהבלתדהמוסבחת.ה
סצנ הזו,ה דנדד המתוךה דלודהדב ןהמוזכחה שושהמודלם,ה דאה דרדש הדב הדמוהאדנוה
מושגדהכדםהפחטד,הכפדהדקוח הבסצנ ה חאדונ ,הדב ,הכזכוח,המצוטטה דדחהדמדולםהטבעהבוה
אתהדמוהבחאדדה רחוזדם,הובסצנ ה דלדדדת,הדב הנרדףהכדהמדולםה תדנוקהנקחאהעלהדםהשושוה
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דלהאבדו.האבלהשווקאהכאן,הבסצנ הדבחכבת,הענדדןה דםהמ ש שהבעוצמ ה מאדח האתהת דדתוה
דלהבחוךהמאדחה—ה"מ הז הדאנדהמ ח חהפתאוםהבארד"ה—הבאוחהאדחונד.הבחוךהמאדחהאולדהאדנוה
מסוגלהל דדבהעלהת דדתו־דלוהבכורותהעצמו,הואולדה ואהמאמדןהד דזכחותוהבארדוהאכןהנבע ה
מ שמדוןה כוזבהלנוסעהדעל הלקחון;הדדתכןהגםהדנדתןהלדדרסהל דזכחותהמנדעהפסדכולוגדהומנדעה
נחטולוגד,הכפדהדעוד הבן־שב,ה טוענתהד שמדוןהרסחה דרחה"לאהבאהאלאהכשדהלמדוךהאתה
מדולםהמת וםה נדדד ,המתתה מושעהדלהבחוךהמאדח,הובמקבדל,הגםהמתרתדותה סדפוחהולקדוחה
אותוהלמסעהז הדלהרדבון־נפד".32האבלהלמעד הכלהאל האדנםהשחודדםהלוהלבחוךהמאדחהכשדה
ל עלותהאתהארדוהבשעתו,הו סדב הל דזכחותהבוה דאהבעצםהקונקחטדתה חב הדותחאהנכשוה חאדוןה
נקחאהז העת העלהדםהמדולם,הוסבדחהל נדרהדבחוךהמאדחהעצמו,האוהאולדה ואהואדתוהגםהדרש,ה
 םהדברחוהאתהדמוהדלה חךה נולש.33ה ןה דדר העםה רדדלהו ןה  דזכחותהבארהקדוחותהלדםה
דז העת הנדתןהלתדנוק.ה שדאלוג־מונולוגה מוזחהעםה רדדלהנחא הבאוחהז הכנדסדוןהנואדהדלה
בחוךהמאדחהל וכדרהלעצמוהאתהמדומנותוהבמלאכתה דדוםאהבדכולתוהלמצואהאתה דםה  ולם,ה
 דםה חאודה)the proper name,התחתדהמדמע(,האפדלוהלאשםהדלאהפגדהמעושו.הגםה  דזכחותה
בארהבחוח המאלד הב קדחהדלהקחדאתה תדנוקהעלהדמו.האךהמשועהבחוךהמאדחהאדנוהמסוגלהל דדגה
אתה שבחה ז הבתושעתו?הלמ ה ואהנזקקהלתדחוץהבשבחה שמדוןהבדןה אדדהבקחוןהלבדןה אר?ה

שומ הד תדוב העלהדאלותהאל הקדוח הבכךהדדמוהדלהמדולםה תדנוקהלאהנדתןהלוה
כחאוד,הבדותחהממובןהארשאה דעשחוהדלהאבדוהבזמןה קחדא הבדם,הבחדתה מדל ה מעוכבתהדכנחא ה
 בדא הלשרדד הבמתןה דם,האד־  לדמ הדבדןה דםהמדולםהובדןה דלשה "לאהמודלם"הד"לאה
דולם".האבלה סטדד ה רש הבדותחהממ הד"חאוד"הנוגעתהשווקאהבכךהדקחדא הלדלשהעלהדםה
קחובהרדה דאהשבחהעֵבח הדלהממדהדכמעטהלאהנדמעהכמותוהבק דלותהד ושדותהבמזחרהאדחופ ,ה
דב ןהנדתנוהדמותהלתדנוקותהבשחךהכללהעלהדםהקחובדםהדנפטחו.34הכפדהדג'דדקובהלאוטחבךה
מסבדח,הבתקופתה מקחאהדלשדםהלאהנקחאוהעלהדםהאבותד ם,הבדןהרדדםהובדןהמתדם,המדוםהדקחדא ה
"עלהדם"הנתפס הכ עבחתה קדוםהאוה דדרושדותהדלהבעלה דםהאלהאשםהארח,הו עבח המעדןהזוה
עלול הלגחוםהל פסקתה קדוםה ז ,האו,הבמקח הדלהקחובהמת,הלמרדקתהזכחו.הבתקופתה תלמושה
נזנר ה תפדס ה זאתהלרלוטדןה—הולדתחהשדוק,ה ת פכ העלהחאד ה—הכתוצא המרשדח הדלה
מנ גדםהזחדם,הודלשדםהנקחאוהעלהדםהקחובד םה רדדםהו מתדםה)וגם,הבמקחדםהמסודמדם,העלהדםה
אנדדםהללאהקחב המדפרתדתהלחךה נולש,הד  וחדםהחצוהלבטאהכלפד םהכבושהאוה כחתהטוב (,ה
מתוךהאמונ הדכךהדדדמחהזכחםהדלהאותםהקחובדם.המאורחהדותחה תרולל הטחנספוחמצד ה

שם, עמ' 223–224.  .32
אפיונה של צירל ברומן כאישה דומיננטית ודעתנית הנוטה לכפות את רצונותיה על סובביה   .33
כמעט אינו מותיר ספק באשר לשאלה אם השתתפה בבחירת השם לנכדּה. אשר למינה, אמו של 
הילד, לא סביר שהיא שיזמה את קריאת הילד על שם קרוב משפחה של בעלה, שאותו מעולם 

לא פגשה.
A Dictionary of Jewish Names, לעיל הערה 15, עמ' 12. ב"ספר תכלית המעשים"  קגנוף,   .34
של עגנון נדרש ר' אברהם יצחק להסביר לבן שיחו מדוע אביו, רבי יודיל, נקרא על שם קרוב 
משפחה כשהלה היה עדיין בחיים: "חייך ר' אברהם יצחק ואמר, לזקני זה נתכוונתי. אף הוא 
רבי יודיל שמו. והרי בחייו של זקננו רבי יודיל חסיד נולד והיאך קראו לו בשמו, וכי יש אדם 
קורא לילד על שמו של קרוב חי? דבר זה כך הוא. מעשה ]...[" )ש"י עגנון, האש והעצים, שוקן, 

ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 136(.
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נוספתהבמנ ג,הבעדקחהבקחבהד ושדהאדכנז,הד רלוהלקחואהלדלשד םהחקהעלהדםהקחובדםהדנפטחוה
)בעדקחהאםהלקחובדםהאלוהלאה דוהדלשדםהמדלהעצמם(,המרדדהדאםה דלשהִדדדאהדםהדלהקחובה
רד,המלאךה מוותהעלולהל תבלבלהולקרתהבבואה עתהאתה דלשהבמקוםהאתהקחובוה מבוגח,האוה
מרדדהד דלשהדלק הבמרל האוהדדענדהבעונדהדלאהנועשהלו.הסדב הנוספתהל סתדדגותהממתןה
דמוהדלהאשםהרדהלתדנוקהדנולשהטמונ הבאמונ הד דם,ה מזו  העםה נפד,האדנוהדכולהלאכלסה
דנדהגופדםהרדדםהבעתהובעונ הארת.35הלכן,המתןהדםהדלהקחובהרדהלתדנוקהנתפסהכמעד הדלה

עודנות,הכנדסדוןהמשעתהלזחזהאתהסופוהדלהאותוהקחוב.36
בתוךה תפדס ה מוחכבתהו מתפתרתה זאתהדלה"קחדא העלהדם"המתבלטדםהדנדהעקחונותאה
תפדסתה דםהכזדכחון,הותפדסתה קחדא הבדםהכמעד העודנותהפוטנצדאלד.ה מעד הדלהבחוךה
מאדח,הדקחאהלנכשוהבדמוהדלהארדוה רד,המגלםהדדלובהדלהדנדה עקחונותה אל .הבאופןהטדפוסדה
לחומן,ה  רלט ה לא־אוחתושוקסדתהלקחואהלדלשהבדםהדלהקחובהמדפר הדעושוהברדדםהלאה
זוכ הל סבחהמפוחד,האבלה סצנ ה תמו  ה מתחרדתהבחכבתהמתב חתהכדקוחאדםהאות הלאוחה

  רלט הדוצאתה שופןהדקדבלהבחוךהמאדח.
בסדפוחהדבחוךהמאדחהמספחהלעצמוהבמושע,ה ואהבקודדהזוכחהאתהארדוה—המצבהענדדנדםה
ד ופךהלכאוח האתהקחדאתה דלשהבדמוהלמרוו החדק ,הרסחתהרדדבות.ה ואהאולדהסבוחהדמדולםה
 ואהחקהדםהאקחאדהדנברחהעבוחהנכשו,הבשומ הלברדח הבדםהנדקופחהאוהסטדפןהעבוחה רדדל,ה
אבלהחכבתה מרדבותהדלו,ה מולדכ ה דדדחהאלה אר,המספחתהסדפוחהדונ .ה קחדא הלנכשה
עלהדםה ארהמסתבחתהכחגעהפחשוקסלדאהבחוךהמאדחה דתמדהבמנגנוןהדלהדדמוחהזדכחוןהדכשדה
ל דתמדהבוה ד העלדוהלתפוסהאתהעצמוהכמדהדדכרהאתהארדו.ה "זד וד"ה מוטע הדלה ארה
בנוסעהדבקחוןהמוח הכדהמדולםהמצודהגםהמצודהבמרדבותדוהדלהבחוךהמאדח,הואולדהבתוך־תוכוה

 ואהמבדןהעשהכמ הדגודה מעד הדעד .ה
דתחהעלהכן,המעטה דשעהדדדהלבחוךהמאדחהעלהארדוהאדננוהטחדוודאלדהכלהכך,הלמחותה אופןה
 אגבדהדבוה ואהמוצגהבמרדבותדואה"כמשומנדהדבנדוהדלהמדולםהכבחה גדעוהלפחקם,האםהאדנדה
טוע הדדהלוהבתהל וצדא".הפדסותה אדנפוחמצד ה אל החלוונטדותהמאושהבדבדלו,הבעדקחהבגללה
  בשלהד ןהרודפותהבדןהדנדה ארדם.הבחוךהמאדח,הלכאוח ה ארה מוצלר,ה תרתןהעםהאדד ה
עדדח הממנוהודדפחהאתהמעמשוה כלכלדהו רבחתד,האבל,הכפדהד סתבחהבסופוהדלהשבח,הבנוסףה
עלה נשונד ה כספדתה בדא הִעמ הצדחלהגםהאתהדחודתה דדגעוןהונדדואד םה ובדלוהבסופוהדלה
שבחהללדשתוהדלהדלשהארש,הרלדהולוק הבנפדוה—ה דחדל.המדולם,הלעומתהזאת,הארדוה ענדה
דלהבחוךהמאדח,הגדשלהכמ הדלשדםהבחדאדםהככלה נחא הד גדעוהלפחקם,המ הדמצדגהאותוהכארה
 מוצלרהבאמתהמבדןה דנדדם.הדדתכןהאפואהכדה קנא ה דאהד ובדל האתהבחוךהמאדחהלקחואה
לנכשוהעלהדםהארדו,האםהמ"סדבותהטובות",הכשדהלמדוךהאתה מזלה טובהמןה מדולםה ארשהאלה
 ארח,הואםהמ"סדבותהחעות",הכבדטודהלטדנ הכלפדה אר.העלהכלהפנדם,הגםהאםהאדננוהתולש הדלה
קנא ,העצםה מעד ה ואהמעד הדלהעודנות,העלהפדהאמותה מדש ה תחבותדותהדלהבחוךהמאדח.ה

לאוטרבך, Studies in Jewish Law, Custom and Folklore, לעיל הערה 26, עמ' 30–54.  .35
מוניץ, שמות בני אדם, לעיל הערה 27, עמ' 59–61. במקרים הנדירים שבהם ניתנה רשותו של   .36
נושא השם אפשר היה לקרוא לילד על שמו, אולם ודאי שאין זה המקרה של ברוך מאיר ואחיו, 
בראש  רשמיים  איגרות  חילופי  למעט  מעשור,  למעלה  זה  עם  זה  דיברו  לא  מכיוון שהשניים 

השנה.
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 ואהוצדחל,ה מבדנדםהאתה מדמעותהואתה רדדבותהדלהמעד ה דדום,המנצלדםהלמעד האתה
מדולםהדאדנוהמצודהבקדחה שוקהִאתםהולכןהאדנוהדכולהלעחעחהעלה רלטתם.

עודנותהזוהמדתחגמתהלמרוו הארחתהדלהעודנותהדענדדנ הדמותה—הו פעםה דמותהדבחוךה
מאדחהקוחאהלרדדל.הבמדרקהנדרודדםהמדועדע־לכאוח הקוחאהבחוךהמאדחהלרדדלהבדמותהדגודדם.ה
 דמותה אל האמנםה"מסתבחדם",הד חדהכולםהדמותהטדפוסדדםהלזכחדםהנוצחדם־חותנדם,הובמובןה
ז ה םהאדנםהדחדחותדדםהלרלוטדן.הכדלעצמם,הדמותהאל הגםהאדנםהפוגענדדם,האבלהעצםה  נר ה
דלהבחוךהמאדחהדבדכולתוהלשעתהאתהדמוהדלה רדדלהחקהעלהבסדסה מדשעה מוגבלהד ופעתוה
 רדצונדתהמספקתה)כלומח,הד ואהרדדלהגוד(,הדדהב המלכתרדל המןה  תנדאות.המתרתהלרדלופדה
 שבחדםהדלה דנדדםהחורדתהנדמ המבז ה מחמזתהעלהפוטנצדאלהמוגבלהדלהדמות,הדממנוהמדתמעה
גםהקדוםהאנודדהותחבותדהמוגבל.האפדחהאולדהלחאותהכאןהאתהבחוךהמאדחהכמדהדמדרזחהבבלדה
שעתהאתהמאמצדוהדלה דחדלהל בדןהאתה תואםהדבדןהדמותהלבדןהבעלד ם,האבלהבנדגושהלרקדחתוה
 תדאוחטדתהדלה דחדל,ה רל העלהדמותהדכבחהנדתנו,הבחוךהמאדחהדוצאהמ נר המפוקפקתהדדדה
בדכולתוהלמצואהאתה דםה  ולם,הלתתהלמדד והאתה דםה חאודהלו.הבמדדמ הזוה ואהנכדלה

כדדלוןהרחוץ,התוךהד ואה"קוחאהבדמות"הלאשםהדלאהעד הלוהכלהחע.

ו

דמוהדלהמדולםה תדנוקה ואהכבחהעובש המוגמחתהבדוםהד דחדלהרוזחהלבדתוהלארחה
 רלמתו,האבלה דחדלהעצמוהאדנוהמדתמדהבדמוהדלהבנוהעשהדלבהמאורחה חב הדותחהבסדפוח,ה
שבחה מתבטאהלאהחקהב תדדרסודותדוה מפוחדותהדלה אבה טחדהאלהבנוהאלאהגםהבמרדבותדו,ה
 מתגלותהבחגעדםהדב םה טקסטהנצמשהבמדש הכזוהאוהארחתהלתושעתו.ה"כדנכנסה דחדלהלבדתוה
קדבל המדנ האתהפנדוהכדתדנוקהמונרהעלהזחועותד המקופלהבכחהלבןהכמדןהאומצאהבכדדנדתהאשומ .ה
נתןה דחדלהדלוםהלאדתוהו סדעהעדנדוהמבנו.הכדםהדלאהנפתרהלבוהלא בתוהבדוםהדנולשהכךהלאה
נפתרהלבוהבדע הדעמשהלפנדו"ה)עמ'ה194(.הכעבוחהזמן־מ המדתפחהדרסוהדלה דחדלהלתדנוקה
ו ואה"עומשהעלדוהומנדקו"הוממ חהלרזוחהמןה רנותהכשדהלדרקהעםהמדולם,האםהכדה ואהעשדדןה
מכנ האותוהבלבוה"תדנוקהז "הו" תדנוק".הנשמ הד דחדלהמסתגלה דטבהלרדדוה רשדדםהכבעלה
מדפר הודוקעהבקדוםהבוחגנדהנדנור,הועםהזאת,המדשת־מ הדלהמצוק המוצאתהאתהבדטוד הבפנטזדותה
עלהמות הדלהמדנ ,הדבעקבותדוה"תדאלץ"הבלומ הל דנדאהלו,האםהלאהמא ב האזהמחרמדםאה

]...[האףה ואהמתמלאהחרמדםהעלהעצמוהועלהבנוהדדדתדדחהדתוםהבלאהאם.ה
מל הזוהדתוםהנתרבב העלה דחדל.הפעמדםה חב הקחאהלבנוהדתומד.הכדדמע המדנ הפעםה
חאדונ הד דחדלהקוחאהלמדולםהדתומדהנתרלרל הוארזת החעש .ה]...[הכלהאדמתהדדמע ה
דםהדתוםהבדרסהלבנ ה דת הכלהנפד המזשעזעת.הושאדהלאהנתכודןה דחדלהלפתורהפ הלדטן,ה

אלאהמל הנפל הלתוךהפדוהונתרבב העלדו.ה)עמ'ה207(
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בפעםה חאדונ הבטקסטהד דחדלהפונ הדדדחותהאלהבנו,ה ואהבורחהבדםה רדב ה פחשוקסלדה
"דתומד".האףהעלהפדהד דחדלהמתדדרסהלכאוח הלמות ה עתדשדהדלהמדנ ,הולאהל דעשחו־דלו,ה

צדחוףה מדל הדתוםהוכדנודה קנדדןהבגוףהחאדוןהדוצחהאוקסדמוחון.ה
דםה רדב הדלהמדולם,הכמוהדמותהרדב החבדם,המצבדעהעלהאדז הרסחהאוהפגםהבדכולתהדלה
 דםה חדמדהלסמןהנכונ האתהבעלדו.ה"עםהמתןה דםהמקשדדדםה  וחדםהאתהדלשד םהלאלו דם",ה
כותבהולטחהבנדמדן.ה"לדםהד םהנותנדםהכאןהלאהמקבדל ה—המברדנ המטאפדסדת,הלאהאטדמולוגדתה—ה
דוםה כח ,הד חדה םהקוחאדםהבדםהלדלשדםהעםה דוולשם.הלגופוהדלהענדדן,האדןהדוםהאשםהאמוחה
ל תאדםהלדמוה)עלהפדה וחאתוה אטדמולוגדת(,הדכןה דםה פחטדה ואהשבח־ אלהבקולוהדלה
אשם".37התפדסתוה מדסטדתהדלהבנדמדןהבאדחהל"נכונותם"הדלהדמותהמבוססתהבדןה דאחהעלה
טדעוןהפחגמטדאהבזמןהלדשתםהדלהתדנוקותהאדןהל וחד םהכמעטהכלהדשעהבנוגעהאלד םהדדאפדחה
לברוחהדםהמתאדםהאוה ולם.המכאןה שרדד הדלה קדחה אטדמולוגדה)אוה מדלונד(הדבדןהדמותה
לבדןהמדהדנודאדםהאותם.האבלה דעשחה דשעה ז ,הבצדחוףה צדפדד ה אדנטואדטדבדתהד דםהאכןה
דתאדםהלנודאו,המובדלדםהלאהארתהל מחתהדמותהחדמדדםהבדמותהרדב הדנתפסדםהכמתאדמדםהאוה
כ"נכונדם"הדותח.ה"מ הקוח ",הדואלהשחדש ,ה"כאדחהנוצחה כחרהל רלדףהאתה דםה)surnommer(,ה
לקחואהמרשדהבדם,הבשדוקה דכןהדמסתבחהד דםהרסח?".38הבמקח הדלהמדולםה תדנוק,הדמוה
נדתןהלוהדלאהכחאוד,הב דעשחוהדלה דחדל,הו ואהאכןהדםהלאה ולם,הדםהרסחהבכמ הוכמ המובנדם.ה
 דחדלהשור האפואהאתה דםה חדמדהדנתנוהארחדםהלבנוהוממצדאהלוהדםהרדב המקוחדהומעוחחה

מרדב הדאדנוהמסמןה לדמ הב וו האלאהכזוהדתתקדדםהבעתדש.ה
ואכן,הדםה רדב ה" דגוד",ה מעדשהעלה דעשחוהדלה וח ה)אוה וחדם(,הנעד הב מדךה
 חומןהלדםה ולםה)גםהאםהלאהבשחךהד דחדלה תכווןהאלד (,הבת לדךהדאפדחהל בדנוהכפעול ה
טחנספוחמטדבדתהאוהאדנטחפלטדבדתה אופדדנדתהלדמותהבדצדחתוהדלהעגנון.המדשהארחדהדמופדעה
בטקסטהדםה רדב ה"דתומד"המתואחתה  דשחשחותהבבחדאותוהדלהמדולםהלפחטד .הלבסוףהנדלרה
 תדנוקהאלה וחד הדלהמדנ הבכפח,הו דחדלהומדנ הנותחדםהבלעשדוהבדבוד.ה לדל הדבוהנדלרה
מדולםהמןה בדתה ואה חגעה אדשדלד,ה אדנטדמדהו אחוטדהבדותחהדלה דחדלהומדנ הבחומןהכולו,ה
ו לדל ה ז המובדלהכנחא הללדשתוהדלהבנםה דנד.התוצא הנוספתהדלהדדלורוהדלהמדולםהמבדתה
 וחדוה דאהד דחדלהמדתמדהסוף־סוףהבדמוהדלהבנו.ה שבחהקוח הבעתהבדקוחוהבכפח,הכד ואה

דחהלבנוהדדחהדרדבחהבדבדלוא

אפדלוהנדצוץהקטןהדלהמדולםהשושוהד תדנוקהקחודהעלהדמוהלאה ד הב דחדל.האףהעלהפדה
כןהעל הבדשוהלעדותהדדחהלדמוהדלהבנו,הוכךה ד העומשהעלדוהודח

ולטר בנימין, "על הלשון בכלל ועל לשונו של האדם", מבחר כתבים, כרך ב: הרהורים, מגרמנית:   .37
דוד זינגר, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 1996, עמ' 290.

 Jacques Derrida, On the Name, ed. Thomas Dutoit, Stanford University Press, Stanford  .38
p. xiv ,1995. ז'נט קובע שהאפונימיה של השם טמונה בערך של השם כשם חיבה: ההלימה או 
הנכונות של שם נתפסות אם כך כמאפיין של שם חיבה, וראו ז'נט, Mimologics, לעיל הערה 

12, עמ' 16–17.
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ם ַמְלָאִכדםהעֹוְמִשדםהֲעֵלדהֻסּלָ
ם ּלָ ְמִבדִאדםהּשֹוחֹוןהִלְבִנדהִלְמׁדֻ
ִבדִאדם,הָארהאֹוהָארֹות ַמ הְמּ
ָמרֹות. עהׂדְ ּבַ ַוֲאִנדהָו ּואהִנׂדְ

דפ האמחהדדלח,המדהלאהרדבחהדדחדםהבדמדהנעוחדו.האפדחהדלאהלדדחהכז הנתכווןהדדלח,ה
מכלהמקוםהדפ הדדחהז המכדנודהדתוםהד דחדלה ד הנו גהלקחואהלבנו.ה)עמ'ה211(

 עובש הד דלשהנקחאהעלהדםהשושוהדלהאבדוהמצודנתהכאןהלחאדונ הבמפוחד,הובוהבזמןה דחדלה
מתדדרסהאלהבנוהבדמוה חדמד,הבפעםה חאדונ הו ארחונ הבחומן.ה מדרקה רופדדהדלה רלפתה
 דמותהז הבז הללאה חףהלובדהצוח המעגלדתאהמדולםה שושהדדבץהאתהדמו־דלוהבדדחה
אקחונדמדהודלרהאותוהכמתנ הלנדדואדוהדלה דחדל;הבנוהדלה דחדלהנקחא,הדלאהכחאוד,העלה
דםה שושהמדולם;ה דםה חדמדהאךה דגודה ורלףהבדםה רדב ה"דתומד";הוכאדחה דלשה תדדתםה
 לכ הלמעד ,הכלומחהאדבשהאתה וחדוהדדלרוהאותוהמבדתם,ה ורלףהדםה רדב הבאמצעותה
דדחה מכדלהגםה ואהאתה דםהמדולם.ה דחדלהאמנםהמוותחהעלה כדנודה מטחדשה"דתומד",האבל,ה
באופןהפחשוקסלד,ה ואהעוד הזאתהחקהבדע הד דלשהאכןהכמעטהדתוםאהשווקאהבחגעהדדםה רדב ה

נעד הל"דםה נכון",ה ואהננטד.ה
דדלורוהדלהמדולםהמןה בדתהמפנ המקוםהלחגדותהאותנטדדםהדלהרדב הוִקחב הבדןה דחדלה
למדנ ,הואל המרזקדםהאתה חודםהד דחדלהאכןהמתבססהבנועםהבקדוםה בוחגנדהדדועשהלו.העםה
לדשתהבנםה דנדה טקסטהמגדעהלסדומו,הלסדגוחהד מספחהמכחדזהעלדוהמפוחדות,הוחקהסדפוח ה
 לא־גמוחהדלהבלומ הפוגםהבו,הכבדכול.הסדוםהז ה ד המודאהלשדוןהפחדנדהמתמדךהדדתדהדאלותה
דסושהדלטוהבואהחאדדת,העשהכמ הסדומוהדלה חומןהסגוחהבאמת?ה אםהעלדנוהל נדרהדרדדוהדלה
 דחדלהאכןהדדמדכוהבאות השחך,העלהמדהמנורות,הכפדהד טקסטהמותדחהאותם?הודנדתה—הדאל ה
ד וצג הלעתדםהבמפוחדהולעתדםהבמובלעה—ה אםהסדומוהדלה"סדפוחהפדוט"ה ואהאכןה"סוףה

טוב",הhappy end?ה
ארשה קולותה חאדונדםהו נרחצדםהד דדבוהעלה דאל ה דנדד הב"לא"המ ש שה ד הז הדלה
גחדוןהדקש,הדקחאהאתה" סוףה טוב"הלכאוח הדלה חומןהכסדוםהאדחונדהלרלוטדן.ה דחדל,ה רוזחה
מןה קלדנדק הדלהשוקטוחהלנגזם,הנכנעהלרבח ה בוחגנדתהד בדס האתהאדדדותוהואתהרלומותדו,ה
עקח האתהבלומ המעולמו,השדכא האתהגבחותוה"ו דאדח האתהרדדוהחדקנדדם,הרש־ממשדדםהורסחדה
כדסופדם".39הב ברדנוהבדןה  תח ה אדשדלדתהכבדכולהדלה חומןהובדןהמ הד ואהחא הכעמשתוהדלה
עגנוןהכלפד הקבעהדקשהכדהדרסוהדלה מרבחהלסדומוהדלה חומןה ואהאדחונדהואףהכחוךהבגדנודהדלה
ממדהלאותוה"נדצרון"הד ואהעצמוהדצח.40המדחוןהסבוחהד  דלמ הד דחדלה דלדםהלכאוח העםה
מצבוה רשדהאדנ המלא הו אודחה מדפרתדה פודחהד ואהדחודהבוהבסוףה חומןהאדנוהב כחרה

גרשון שקד, אמנות הסיפור של עגנון, ספרית פועלים, תל־אביב 1973, עמ' 213.   .39
 Gershon Shaked, Shmuel Yosef Agnon: A Revolutionary Traditionalist, trans. Jeffrey M.  .40

Green, New York University Press, New York and London 1989, pp. 131-132
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סוףהפסוקהב תפתרותוה נפדדת.41הגםהלשעת הדלהבן־שב,הנכונותוהדלה דחדלהל תפדחהוכנדעתוה
לחצונותד הדלהאמוהצדחלה ןהבברדנתה"פצצתהזמן"הדעתדש הל תפוצץהבבואה עת.42 

אבלהלאהכלה מבקחדםהקדבלוהאתה טענ הבשבחה גוחלה עגוםהדאולדהצפודהלגדבוחה חומן.ה
במאמחוה"נקושתה  תח הבעלדל הכמפתרהלפדחודה דצדח "ה גשדחהא"בהד ודעהאתהארתהממטחותה
 קחדא הדלואה"ל וכדרהשחךה טקסטהעצמוהדמדנ הו דחדלהמגדעדםהלדרסדהא ב האמדתדדםהבסוףה
 חומאן".הואכן,הד ודעהטועןהכדהמאמצדוהדלה דחדלהלמצואהאדזוןהרשדהעולדםהדפ הובסופוהדלה
שבחה ואהמגדעה"לאהחקהל דלמ העםה מצדאותהאלאהלבנדד הדלהרדדםה נחאדםהמאודחדם".43הלפדה
עמוסהעוז,ה מצדעהקחדא הקחוב האבלהקדצונדתהב חב הדלה סדום,ה סדפוחהמסתדדםהבכחדתתהבחדתה
סושדתהואחוטדתהבדןה דחדלהלמדנ ,הבחדתה מבוססתהעלהחגדותהאותנטדדםהדלהרדב הואדנטדמדות.ה
בחדתהזוהמתאפדחתהבזכותה תפכרותוהדלה דחדלהו כחתוהב"פחדג'דשדותה לטנטדת"הדלהבלומ ,ה
דאדננ הנדגוש הדלהצדחלהאמוהאלאהבעצםהכפדלת אה"בעלתהרדבונותהצוננתהדאדנ המסוגלתה

ל חגדד"הו"אזחרדתהמשבחה א ב הדלהמרדבדהרדבונותהצחדהעדן".44
ב כלל הנדתןהלומחהד מבקחדםהנרלקדםהלאל ה מרזדקדםהבשע הכדה פגדע הב דחדלה
קד הו דאהעתדש הלתתהבוהאתהאותותד הולאל ה אורזדםהבעמש הד דחדלה תבגחהו תפכרה
ואףה דדג,הבשחכוה צנוע ,האודחהמסודם.הלעומתהאל הוגםהאל ,המלכ הדקשהמצבדע העלהדתדה
קחדאותהמתרחותהדלהסוףה חומן,הדדתד ןהתקפות,הלשעת אהאוהד דחדלה"אכןה תגבחהעלהדדגעונוה
ונעד האשםהמדודבהומאודח",האוהד דחדלה"אדנוהמאודח,הומדהדושעהאםה תגבחהעלהדדגעונו,האו,ה
במדש הד תגבח,האםהד ד הז הלאוחךהזמן".45החדבודה רדוודדםה שו־מדמעדדםהדלה מספחהועמשתוה
 אדחונדתה מתורכמת,הטוענתהדקש,המקדדםהעלה קוחאדםהל כחדעהכדצשהדדהלקחואהאתה תדאוחה
 אדשדלד,האוה אדשדלדהלכאוח ,הדלהמצבוהדלה דחדלהבסוףה חומןה—הכפדוטו,האוהכפאחושד .ה
כעתהארזוחהאלה פסקאותה מספחותהבסדוםה חומןהעלהלדשתוהדלה בןה דנד,הו פעםה

אצטטהאותןהבמלואןא

"סיפור  של  הסיגור  את שאלת  בוחן  מירון   .173 עמ'   ,2 הערה  לעיל  הרופא המדומה,  מירון,   .41
פשוט" כנקודת מוצא למערך שלם של שאלות פסיכולוגיות, אידיאולוגיות וספרותיות הנוגעות 
ליצירתו של עגנון בכללותה. במקום אחר מירון דן בקושי הכרוני של עגנון לסיים את הרומנים 
מושלמים, שהוא  ולא  לסיומים חלשים  גם  אך  פנטסטיים  לסיומים  אותו  שלו, שהוא שהוביל 
עצמו תיאר כבעייתיים; וראו דן מירון, "ביותו של הז'אנר הזר: לבעיית אמנות הרומאן של ש"י 
עגנון", בתוך אבינעם ברשאי )עורך(, ש"י עגנון בביקורת העברית, כרך ב: פרשנות לרומנים של 

עגנון, שוקן והאוניברסיטה הפתוחה, תל־אביב 1992, עמ' 397–419.
נכתבה  בן־דב  של  פרשנותה   .203–201 עמ'   ,29 הערה  לעיל  מאושרות,  לא  אהבות  בן־דב,   .42
שואלת:  היא  זה  ובהקשר  להלן,  שיובאו  עוז,  ועמוס  יהושע  א"ב  של  לפרשנויותיהם  בתגובה 
"האומנם סוף טוב ל'סיפור פשוט'?", אך למען הבהירות האנליטית הצגתי את מאמרה של בן־דב 

לפני אלה של יהושע ועוז.
א"ב יהושע, "נקודת ההתרה בעלילה כמפתח לפירוש היצירה", בתוך ברשאי )עורך(, ש"י עגנון   .43

בביקורת העברית, לעיל הערה 41, עמ' 108. 
עמוס עוז, שתיקת השמים: עגנון משתומם על אלוהים, כתר, ירושלים 1993, עמ' 54–66.  .44

ב'סיפור  העלילה  של  פלוראליסטית  ראייה  )לקראת  משוגע?  הירשל  היה  "האם  שקד,  מלכה   .45
פשוט'(", בתוך ברשאי )עורך(, ש"י עגנון בביקורת העברית, לעיל הערה 41, עמ' 133.
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ארדוהדלהמדולםהבאהלעולםהמתוךהצרוקהעלהפדו.הבחדאהבגופוהודלםהבאדבחדו.האףהאמוה
 בחדא הכלהצחכ הונדתלמ העלהדשו.האלףהדמרותהדמרוהעלדוהאבותדוהעלהאותוהתדנוקהואלףה
דמותהקחאוהלו,הכלהדוםהדבחאה קשודהבחוךה ואהבחאהעמוהדםהרשד.הדדהדמותהדדדהל םה
פדחוד,הדמותהדאדןהל םהפדחוד.46המרמתהחובה דמותהדקחאוהלוהנדתקעהדמוהמעחדסתו.

אלףהדמותהקחאוהלאותוהתדנוקהואלףהפעמדםהבדוםהבאדםהאבותדוהלחאותו,העומשדםהאצלה
עחדסתוהומונדםהאתהדברדו.ה חדה ואהמרדדך,ה חדה ואהמתעטד,החאדתהאתהרוטמו,ה בדטוה
וחאוה דאךה ואהמצמצםהאתהדפתדו,הרכםהז המבדןהכלהשדבוח,האוד.האזנוהנתקמט העלה

כסתו.ה)עמ'ה214–215(

 שחמ הדלהמתןה דם,הדחרד המתרתהלפנדה דטרהלאוחךה חומןהכולו,המגדע העת הלדדא .ה
מדשהארחדה פסקאותה אל המובאתהדדרתםה מפוחסמתהדלהמדנ הו דחדלה עומשדםהמעלהעחדסתה
 תדנוקהומתווכרדםהאםה"שחכ הדלהא ב הד דאהגשל העםהכלהארשהוארש",הכפדהדסבוח המדנ ,ה
אוהד"אדןהא ב המתרלקתהלדנדם"הו"ד דאהבא האםהאדןהמדהדרוצץהבדנ הובדנדנו",הכפדהדקובעה
 דחדל.השדאלוגהז ,הדרשהעםהשבחדה מספחה רותמדםהאותוהב עח הד"אלקדםהבדמדםהדושעהדלאה
נתכודןה דחדלהאלאהלאותוהתדנוק"ה)דם(,הזכוהלתדומתהלבהבדקוחתדתהעצומ הו ותדחוהאתה תדנוקה

רסחה דםהמוזנרהמעט.ה
מדהדנגעהבפחדנותוהבאלףהדמותדוהדלה תדנוקה ואהדקש,ה מז  הדתדה"דגחותהלדון"ה
 רוזחותהלאוחךה טקסטהומקבלותהמדמעודותהדונותהב קדחדםהדונדםאה"אלו דםהבדמדם"הו"אלף"ה
)אלףהשבחדם,האלףהפעמדם,האלףהדנדםהוכו'(.ה בדטודה דנדה ואהנוסרתה גזמ הקונבנצדונלדתה
דתפקדש הל עצדםהאתה דסושה חגדדהולחמוזהכדהמעבחהלרדדה דום־דוםהדלה גדבוחדםהקדדמדםה
"שבחדםהדנפלאוהמשעתהרכמדם".הדקשהבורןהאתה דגח ה זאתהבכמ הממופעד ,הלמדלהבארתה
מסצנותה א ב ה דפותהבדותחהבחומן,הואולדהבדצדחתוהדלהעגנוןהבכלל,הדב ה דחדלהנמצאהברשח ה
דלהבלומ ,הוכד ואהסבוחהד ואהלבשוהדם,ה ואהמנדרהאתהחאדוהעלהמדטת אה"אלףהדנדםה ד ה
חאדוהמונרהעלהמטת הדלהבלומ .הכלה דקוםהנמר ,החקה דחדלהבלבשהקדדם"ה)עמ'ה65(.הדגחתה
 לדוןה סתמדתה"אלףהדנדם"הזוכ הכאןהל צשק המפנדהד דאהמבטאתהאתה נדגושהבדןהזמןה רווד ה
דלה דחדלהלבדןה זמןה ממדד,הונדגושהז ,הלשעתוהדלהדקש,המדדצחה"אדחונד הנוג ".הבשומ הלכך,ה
אותםה"אלףהשבחדם"הד דחדלהחוצ הלספחהלבלומ הממדהלפנדהד דאהמסתלקתהמבדתהמדפרתה
 וחבדץהמדמדדםהל מרדתה נדגושהבדןה רווד ה חגדדתהדלה דחדלהלבדןהגבולותה מצבה רבחתדה
דבתוכוה ואהפועל.הדגחתה לדוןהפועלתהבאופןהשו־מדמעדאהמצשהארש,ה דאהעשדדןהנקחאתהכגוזמ ה
רסחתהמדמעות,הדכןה קונוטצדותה דגחתדותהדל האדנןהמתבטלותהלרלוטדן,הומצשהארח,ה קדחה
 אמדח המענדקהל המדמעותהרשד ,האותנטדת.העםהזאת,הכדדקשהשןהבמופעה ארחוןהדלהדגחתה
שדבוחהזוהבפסקאותה מתאחותהאתהלדשתה תדנוקה דנדה ואהנסוגהמןה קוה פחדנדהד ואהעצמוה
דחטט.האחבעהפעמדםהמופדע הכאןה מדל ה"אלף"ה—ה"אלףהדמרות",ה"אלףהפעמדם",הופעמדדםה
"אלףהדמות"ה—האלאהדכאן,הדקשהטוען,ה נוסר המאבשתהאתהכור ה חגדדהורוזחתהלמובנ ה
 טחדוודאלד,הוכךה דאהנעדדתהלמעדןהפאחושד העלהמופעד ה קושמדם.המ הדקוח הל דחדלה ואה

הירשל  של  להרהוריו  מרמזת  פירוש  להם  שאין  ושמות  פירוש  להם  שיש  שמות  על  ההערה   .46
במסיבת החנוכה, וראו לעיל, עמ' 160-158. 
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גםהמ הדקוח הלדגחתה לדוןה"אלף"אהדנד םהמבקדדםהלפחוץהמגבולותד ם,הדנד םהמצלדרדםה
בכךהלדע הקל ,האךהלבסוףהדנד םהמתחוקנדםהמ עוצמ ה חגדדתהד דדגוהורוזחדםהכנועדםה

לרדקה נסדבותה טחדוודאלדותהדלה מדפר ה בוחגנדתה קטנ .47
אנדהמבקדתהל חאותהכדהבמ הדנוגעהלאלףהדמותדוהדלה חךה נולש,הפסקאותהאל ה
מתדדדבותהלמעד העםהקוה מרדב ה כללדהדלהדקש,הואדנןהרוחגותהממנו.ה נדגושהדנוצחהעלה
דשדהדגחתה "אלף"הבצומתה מסודםה ז ה—הכלומח,ה שדסוננסהבדןה חדבודהדלה ִמספחהובדןה טבעה
 מוגבלהדלה שבחהד ואהמדדצגה—ה ואהארשה מקחדםה קדצונדדםהו מוב קדםהבדותחהדלהפעחה
אדחונדהבטקסט.הדתחהעלהכן,הכנדעתו־לכאוח הדלה דחדלהלקחאתהסוףה חומןהלתכתדבדםהדלהאמוה

ודלה רבח ה בוחגנדתהד ואהרדהבתוכ האדננ המורלטתהב כחר,הכפדהד דאהנשמדת.
 תדנוקה רשד,ה מדמדהתרלדףהלארדוה" פגום"הד וגל המןה בדת,ה ואהתדנוקה"מודלם",ה
כפדהדמשגדדה מספחהבאומחוהד דלשה"דלםהבאדבחדו"הודאמוה"נדתלמ העלהדשו".הוכך,ה דםה
דקדבלה בןה בכוח,הד ד הדםהאדחונדהבמקח הדלו,הלוכשה דטבהשווקאהאתה תכונ ה מאפדדנתה
אתה בןה דנד.האבלהתכונ הזו,הולמעד האףהארתהמתכונותדוהדלה חךה נולש,האדנ המתבטאתה
בדםה נדתןהלדלשה ז ,הלפרותהעשהכמ הדקוחאדה חומןהדכולדםהלדפוט.ה"אלףהדמות"הקוחאדםה
לתדנוק,המצדדןה מספחהפעמדדם,האךהאףהארשהמ םהאדנוהמוזכח.ה דםהדנדתןהלו,ה"דמוהמעחדסתו",ה
נדתקע,הבשדוקהכמוהדמוה חאדוןהדלה דחדל,הדמעון.האבלהבדע הדדמוה נדכרהדלה דחדלה
נמסחהלקוחאדם,הדמוהדלה תדנוקהנותחהבלתדהמסופחהובלתדהדשוע.הבמ הדנוגעהלדםהדמעון,ה
 מספחה כל־דושעהמברדןהעצמוהמןה עולםה בשוד,הכלומחה ואה"זוכח"האתה דםהדנדכר,האבלה
במ הדנוגעהלדמוהדלה תדנוק,ה מספחהמדתתףהבדכר הומעצדםהאות .הכאמוח,ה פועלה"נדתקע"ה
 ואהצוח האחכאדתהדלה"נדתכר",48הודתחהעלהכן,הצוחתהפועלהזוהנפוצ הב קדחהדלהדמות,הובכלה
זאתהמענדדןהלרדובהעלה מעמשהדלה דםהדנדתקעהכדםהדקדדםה—האבלהמתרתהלפנדה דטראה
 שמודותהבחומןהבורחותהלאהל דתמדהבו,הובמדדוחהארח,המדדוחה סדפח,ה מרבחהבורחהלאה

לגלותהאותוהלקוחאדו,הכשדהלומחהל םהשבח־מ .ה
 רלהמחאדדתוהדלה"סדפוחהפדוט",הדמותהמדתנדםאהרלקםהנדכרדם,הרלקםהמתוקנדם,ה
רלקםהמורלפדםהבדמותהארחדם.העםהלדשתהבנםה דנדהדלה דחדלהומדנ ה מנגנוןה ז המגדעה
כר הדלה דםהדז ה לדדאו.הלדלשהאולדהדדה"אלףהדמות",האבלהבטקסטה ואהנותחהרסחהדם.ה ׁדִ
עת הנדתןהנחאדתהמפוקפקת,המֻכוונתהדותחהמאקחאדת,הואתהאד־אזכוחה דם,השווקאהבטקסטהדעסוקה
כלהכךהבדמות,האדהאפדחהבדוםהאופןהלפחדהכ זנר הגחדשא,הבדדרושהלאוחה עובש הדדםה עצםה
ם"המופדעהדבעהפעמדםהבדוחותהספוחותהאל .הנ פוךה וא,הנחא הדמאמץהמדורשה ודקעה "ׁדֵ
כשדהלאהלצדדןהולוהארשהמאלףה דמותהד דלשהנקחאהב ם,הובדדרושהלאהאתה דםה חדמדהדנדתןה
לו.הלפדכך,הבשדוקהכפדהדדאלתדהקושםהלכןהמדהנתןהלמדולםהאתהדמוהו צעתדהד ואהנקחאהכךה
בדנדהמדדוחדם,הבארשהעגנוןהנותןהלוהאתה דםהובדנדהסבוה ואהדבורחהלוהאתהדמו,הכךהנדתןה
לדאולהמדהבעולםה בשודהדוכרהאתהדמוהדלה דלשה דנד,האו,הלדתחהשדוק,המד והדמדקעהאתה
דמוהוגוחםהלוהל דתכרהב רלדפוהאותוהבאדנספוחהדמותהדאףהארשהמ םהאדנוהנזכחהודםהארשה

ממדחהאתהחע והעשהאדנסוף.ה

שקד, אמנות הסיפור של עגנון, לעיל הערה 39, עמ' 214–216.  .47
ראו לעיל, הערה 5.   .48
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 דחדל,הכמובן,ה ואה" רדושה מדדשד".הכפדהד דעשחוה ושגדהבפסק הדרדפ האתהדמוהדלה
מדולם,הכךהנוכרותוהמושגדתהכאןהכאדחה ואהעומשהמעלהעחדסתהדלשו.הסוף־סוףה גדעהזמנוהדלה
 דחדלהלקחואהלבנוהבדםהולממדהאתהמרדבותדוה תדאוחטדותהעלהדמות,המדמעותםהופעולתם.ה
אבלה דחדלהאדנוהקוחאהלבנוהבדם,הואתה  דמנעותה זאתהאפדחהללאהספקהלקחואהכעושה דמנעותה
אופדדנדתהמפעול ,ה מרד הקדצונדתהדלהאופדוה סבדלהו לא־ רלטד.האבלהאתה דדוםה עושףהדלה
 תדנוקהאפדחהלקחואהגםהקחדא ה פוכ הלגמחדהול בדנוהכסדחובהמכווןהלקבעהאתה דלשהתרתהדםה
ארש,הכלומחהכמעד ה רתחנדה ארשהו דרדשהדלה דחדלהכנגשה רבח ה בוחגנדתהדאתהכנדעתוה

ל ה שגדדוהחבדםהכלהכךהמרוקחדה חומן.
כזכוח,התפדסתוה מוקשמתהדלה דחדלהבדאלתה דמותה סתבח הכמוגבלתהובלתדהתקפ ,ה
קושםהכולהמפנדהד ואה נדרהדלדמותהדדהמדמעותהדרדש הובלתדהמדתנ הולאנדדםה נודאדםה
אותםהדדהתכונ השומדננטדתהארתהודרדש ,האבלהבעדקחהבגללה  בנ ה פדטנדתהדלה  תאמ ה
בדןהדםהלבעלדו.הבעדנדה דחדלהדלהתרדלתה חומן,הדמותהאמוחדםהלתאחהאתהבעלד םהואנדדםה
אמוחדםהל דקחאהעלהדםהתכונתםה שומדננטדתהבדותח.הצדפדד הזוהלדרסהעקבדהדלה לדמ הדדח ה
ורש־ממשדתהבדןהדםהלבעלדוהנכזב ,הכמובן,הועםהזאת,הלפרותהבכלה נוגעהלבלומ ,ה דחדלה
 צעדחהסדחבהל חפותהלרלוטדןהמןה חעדוןהדקדחהמדמעותדהכלד והאכןהמתקדדםהבדןה דמותה
לבדןהמדהדנודאדםהאותם.האתה סדחובהדלה דחדלהלקחואהלבנוהבדםהבסוףה חומןהאפדחהאפואה
ל בדןהכ כח הבכךהדדמותהאדנםהדדדכדםהכללהלמרוזהדלהעחכדהאמתאהדמותהאדנםה"נכונדם"האוה
"דגודדם",ה" ולמדם"האוה"לאה ולמדם",האלאה םהפועלדםהעלהמדהדנודאדםהאותם;הבמודגדוהדלה
ג'וןהל'האוסטדן,הדמותה םהפחפוחמטדבדדםה)בדצועדדם(הולאהקונסטטדבדדםה)קבדעתדדם(.49הדמות,ה
לפדהתפדס הזו,הטומנדםהברובםהכורהאדנטחפלטדבדהדדדהבוהפוטנצדאלהלקבועהאתהז ותוה—האוה
ל דפדעהעלהז ותוה—הדלהמדהד םהנדתנדםהלו.הלואדהאלתוסחהכתבהעלה"טקסדה  כח ה אדשדאולוגדתה
 מבטדרדםהלנוהדאנרנוהסובדדקטדםהקונקחטדםהדאדהאפדחהלבלבלהאותםהעםהארחדם,הוכמובןה
גםהבלתדהנדתנדםהל רלפ ";הטקסדםהאל ,הטקסדםהפחקטדדםהדלהרדדה דומדום,ה םהמגוונדם,האבלה
אלתוסחהמזכדחהעלהשחךה  שגמ האתה" עובש הדקוחאדםהלכםהבדםהדלכם,ה עובש הדאתםה
דושעדם,הגםהאםהאדנדהמכדחהאתהדמכם,הד'דד'הלכםהדםהובזכותוהכלהארשהמכםהמוכחהבתוחהסובדדקטה
דרדשהבמדנו".50האפדלוהדלשהדטחםהנולשה וא,הלפדהאלתוסח,ה"תמדש־כבחהסובדדקט"הדלה כח ה
אדשדאולוגדתאה"כלהארשהדושעהכמ הוכדצש...ה)דדה חב המ הלומחהעלהכדצשהז (המצפדםהלדלשה
דאמוחהל דוולש.החוצ הלומחהבאופןהפחוזאדהלמשדהדאםהאנרנוהמסכדמדםהל דאדחהאתה' חגדות'ה
בצש,הכלומחהאתהצוחותה אדשאולוגד ה מדפרתדת,האב דת/ִאמ דת/זוגדת/ארוותדתהדבמסגחת ה
מצפדםהלדלשהדאמוחהל דוולש,המסוכםהמחאדהד ואהדדאהאתהדםהאבדו,הכלומחהד ד הבעלהז ותה
ובלתדהנדתןהל רלפ ".51הובנדסורה קושחהדותחהדלהשחדש ,ה"מתןהדםה ואהתמדשהסובלדמצד הדלה

איך עושים דברים עם מילים, מאנגלית: גיא אלגת, עריכה מדעית: ענת מטר,  ג'ון ל' אוסטין,   .49
רסלינג, תל־אביב 2006.

אזולאי,  אריאלה  מצרפתית:  האידיאולוגיים,  המדינה  מנגנוני  האידיאולוגיה:  על  אלתוסר,  לואי   .50
רסלינג, תל־אביב 2003, עמ' 53–54.

שם, עמ' 58. אף על פי שבביטוי "שם האב" אלתוסר מתייחס כפי הנראה לשמות משפחה, נדמה   .51
שאין כל סיבה להגביל כך את כוחם האינטרפלטיבי של שמות, ואפילו אלתוסר עצמו דן בהמשך 
בשמות פרטיים כמו משה ופייר. לכן אני מציעה לחשוב על "שם האב" גם בתור השם שהאב, או 
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סדנגולחדותהומסדחתהמדשעהכנגש ,המסדחת הלדשדה מדטח ".52הזוה סדב הלכךהדבדבדלהשחדש ,ה
"אדדהאדנוהדכולהלרדות,הל דות,האלאהעלהדשדהמרא הכנגשהאד־ ז ותהדלוהעםהדמו".53האתהעושףה
דמותדוהדלה דלש,הדנותחהללאהדםה)"כלהארשהנודאהדותחהמשדהדמותהומדדבהלדותחהמשדהדמות,ה
ולכןהאףהלאהלדםהארש",הכותבהגדלהאנדשז'אחהבעקבותהשחדש (,54האפדחהאפואהלקחואהכסדחובה
"למסוחהאתה דלשהלדשדה מדטח ",הכמחשהסמודהדלה דחדלהכנגשה סשחה רבחתדהד ואהנכנעהלוה
בכלהמובןהארח.הבקחדא הכזו,ה  דמנעותהממתןהדםהדרדשהלדלשהמדדצגתהאתה אפדחותה אוטופדתה

דלהדרחוחוהמכורוה מקבעהו מגבדלהדלה דם.ה

ז

לסדוםהבחצונדהל צדעהקחדא הנוספתהבחומן,הקחדא המדלדמ האםהכדהחשדקלדתהדותחהולפד ה
 דחדלהקוחאהלבנוה דנדהעלהדםהשושוה ארח,ה שושהד דתגעהומת.הכשדהל צשדקהחעדוןהכז הדדה
לבססהקושםהכולהאתהמ הדאכנ הכאןה"פחקטדקתה דדוםה קדצונדת"הדלה חומן,ה מתבטאתהבכךה
דאפדלוה שמודותה דולדותהבדותחהמכונותהכאןהבדם,הולאהחקהמתואחות.הכך,הלמדל,ה דחדלה
פוגדהבקלדנדק הדלהש"חהלנגזםהמטופלדםהארחדםהדלאהזוהבלבשהדכולםהנקחאדםהבדם,הנוכרותםה
בטקסטהאףהגוחחתהלאהפעםהדמותהנוספדםהדלהשמודותהדולדותהעושהדותחאהפדנרסה חטלבן,החבדה
זנוודלה)דלאהנדלרהל תחפאהאצלהחבדהדלמ 'לדהמסאסוב(,הפדדבודהוודנקלחה) מקללהללאה חףהאתה
דלמ החובדן(הודחנצדל,העוזחוהדלהש"חהלנגזם,הובנסדע הבחכבתהמ קלדנדק הלדבודהמרדבותדוה
דלהבחוךהמאדחהנוששותהאלהדלדדעןה צדדחהדרזחהמאמחדק ,הוממנוהאלהרדדםהד ודעהבלדדבחג,ה

דצדוחדוה דדנדםהנמרקוהמרמתהצדוחדוה רשדדםהדלהדלדדען.55
אדחהלשושוהדלה דחדל,הארד ה מדוגעהדלהצדחל,הקד הל גזדםהברדדבותוהדלה שושה
 "ארח"ה ז ,ה מוזכחהדובהודובהבמ לךה חומן.הלחאדונ ה ואהמופדעהבפחקה דלדדד,הדבוה
 דדגעוןהמקבלה סבחהכפול,ה ןהכתוצא הדלהלמדש המופחזת56הו ןהכתולש הדלהקלל ה עובחתה
במדפר .הדדגעונו,הד כתדםהאתה דודלת,המוצגהכנדמוקהארשהלפרותהלנדדואדוהדלהבחוךהמאדח,ה
מדחתהפדוטהברנות,העםהצדחל,הבתה סורחה עדדחהדטדחופוהדלהארד הפגםהבסדכודד הלדדשוךה
 ולם.השושהז העול הבמרדבותדוהדלה דחדלהבמסדבתה רנוכ ,הכאדחה ואהמבדטהבעגמומדותה

האם, או כל אחד אחר, מעניק לתינוק.
 Jacques Derrida, Glas, trans. John P. Leavey, Jr. and Richard Rand, University of  .52

Nebraska Press, Lincoln 1986, p. 7b
 Jacques Derrida, The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond, trans. Alan Bass,  .53

University of Chicago Press, Chicago 1987, p. 39
 Gil Anidjar, “Traité de Tous les Noms (What Is Called Naming)”, Epoché, 10:2, 2006,  .54

p. 288
עם זאת ראוי לציין שפרקטיקת השיום הקיצונית הזאת אינה קיצונית כל כך בכל הנוגע לנשים   .55

ממעמד נמוך וללא־יהודים.
כפי שמלכה שקד מציינת, קשה לקבוע אם ההסבר הזה נמסר מטעם המספר או שהוא משקף את   .56
עמדתה של צירל. חלק ניכר מן התיאור הראשון של הדוד עשוי להתפרש בשני האופנים האלה, 

וראו שקד, "האם היה הירשל משוגע?", לעיל הערה 45, עמ' 120.
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באוחרדםה רוגגדםהאתהאדחוסדוהלמדנ הומ ח חאה"דובהאדןהבדשדהלדנותהכלום,העלהכחרדהאדבה
כאןהעשהדדצאוה מסובדם.האפדחהדארדהאמאהלאה ד המדוגע,הומ הדעד המשעתהעד "ה)עמ'ה
89(.המרדבותהשומותהעלהשושוהעולותהדובהודובהבשעתוהדלה דחדל,הוככלהדנפדו־דלוה ולכתה

ומתעחעחתהכךהגשלה מקוםהד שושהתופסהב .ה
לאוחהכלהזאתהמפלדאהלגלותהדשווקאהשושוה מדוגעהדלה דחדלהנדאחהרסחהדםהלאוחךה
 חומןהכולו.ה אפדחותהדדםהז האדנוהרדובהשדוהכשדהד מספחהדטחרהלצדדנוהנחאדתהרסחתהבסדסה
ב תרדבהבמעמשוה מחכזדהדלה שושהובמ הדכדנדתדהכאןה"פחקטדקתה דדוםה קדצונדת"הדלה
 טקסט.האםהכך,האולדהעלדנוהלרדובהעלה לא־דםהדלה שוש,העלה דםהדאדןהמבטאדםהאותו,ה
כעלהדמוה פחטד?הלא־דמותה םהתופע הספחותדתהדשוע אהNobodyהדלהצ'חלסהשדקנסהבסדפוחה
Nobody’s Story,ה"אדןהדם"הדאושדסאוסהקוחאהלעצמוהבפנדה קדקלופ,הNobodyה רמקמקה
דאלדסהו מלךהמשבחדםהעלדוהבספחוהדלהלואדסהקחולהThrough the Looking Glass,הואפדלוה
קפטןהנמוהבעשרים אלף מיל מתחת למיםהדלהז'ולהוחןה םהחקהכמ המןה "לא־דמות"ה בולטדםה
 אל .57האםהנפנ הדובהלאלתוסחהנוכלהל סדקהד שושה מדוגעהורסחה דםה ואהאולדהמדהד צלדרה
לרמוקהממנגנונדה זד ודה אדשדאולוגדדם,המדהדאדנוהמכּונןהכסובדדקטהקונקחטד,הבחהזד וד,הדבנודאוה
אתהדםהאבדוה ואהמקבלהז ותהדאדהאפדחהל רלדפ .58הומכדווןהדדדהחקהדתדהשמודותהמחכזדותה

Weldon N. Niva, “‘No-Names’ in Literature”, Names, 1964, pp. 89-97 ראו  .57
בדיונו באינטרפלציה של אידיאולוגיה דתית אלתוסר כמעט נוגע בנושא של לא־שמות, אבל   .58
ליחיד  האל  של  הקריאה  את  בוחן  אלתוסר  זה.  בנושא  ממש  של  דיון  לכלל  מגיע  אינו  הוא 
בשמו )למשל משה( כהסבתו לסובייקט וקובע כי תשובתו של הסובייקט לקריאת האל )"כן, זה 
אכן אני!"( מבטאת את הכרתו ב"מגורי הקבע" שלו בעולם של האידיאולוגיה הדתית. לאחר 
מכן אלתוסר קורא את הסצנה המקראית המפורסמת מפרק ג בספר שמות שבה אלוהים קורא 
למשה בשמו מתוך הסנה הבוער ומשה משיב "הנני". אלתוסר )המצהיר בהערת שוליים כי הוא 
ממשיך  ובאמת'"(  'ברוח  אבל  במילה,  מילה  ולא  משולב  "באופן  התנ"כי  הטקסט  את  מצטט 
את הסיפור: "אמר משה, 'אני משה עבדך, דבר ואשמע את דבריך!', ואלוהים דיבר אל משה 
ואמר לו: 'אהיה אשר אהיה'". בקריאתו של אלתוסר, הצהרה זו היא ההגדרה של אלוהים את 
עצמו "בתור הסובייקט במלוא מובן המילה, זה שהוא בעצמו ובשביל עצמו"; וראו אלתוסר, 
על האידיאולוגיה, לעיל הערה 50, עמ' 61–64. אולם למעשה, קיצור הדרך של אלתוסר בסיפור 
המקראי מדלג על העובדה המסקרנת שהצהרתו של האל, "אהיה אשר אהיה", נאמרת בתשובה 
לבקשתו של משה שאלוהים יגלה לו את שמו. רגע זה של שיום ושל אינטרפלציה עורר דיון 
מתמשך בטקסטים של ההלכה היהודית סביב השאלה אם בתשובתו של אלוהים יש משום סירוב 
לענות למשה, כלומר סירוב של האל לנקוב בשמו־שלו, או שמא "אהיה" הוא אכן אחד משמותיו 
של אלוהים. בהמשך אותו דיאלוג אלוהים חושף את שמו, יהוה, שנעשה אחר כך לשם שאסור 
לבטאו. גרשם שלום סבר שזה הרגע הפרדוקסלי ביותר בהתפתחות שמו של האל וכי הפרדוקס 
 ,utter invocation טמון בכך שהשם שבו אלוהים קורא לעצמו )"קורא" במלוא מובן המילה, 
במילותיו של שלום( נסוג מהתחום האקוסטי ונעשה אסור לביטוי. ומכיוון שאסור לבטא את 
השם, הוא מוחלף בשמות אחרים שאותם מותר להגות, והנפוץ שבהם הוא "השם". הלא־שם 
 Gershom Scholem, “The Name of God and the Linguistic Theory נהפך אפוא לשם; וראו

of the Kabbala”, Diogenes, 20, 1972, p. 67
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רסחותהדםהב"סדפוחהפדוט",הנשמ הדדלשוה דנדהדלה דחדלהנקחאהעלהדםה שושהד דחדלהמעחדץה
כלהכך,הכלומח,ה ואהמקבלהאתה לא־דםה דדרושדהוחב־ מדמעות.59

כמ החגעדםהבחומןהתומכדםהבקחדא הכזו.הכך,הלמדל,הבפחקהדבוה דחדלהומדנ המתרתנדם,ה
כאדחה שושהמדולםהמוזכחהבקדחהלדדחהדדלרהובוהטבעהאתהדמוהבחאדדה רחוזדם,ה מספחהמעדחה
כדה" דחדלהלאהזכחהאתהמדולםהשושו,הלאהלפנדהנדדואדוהולאהלארחהנדדואדו.האםה ג הבמדפרתוה
 ד ה וג הבמדפרתהאמו,הכגוןהבארד הדנטחפ השעתוהעלדוהוכגוןהבזקנ הד ד הלובדהקדתוןה
במקוםהתפדלדן"ה)עמ'ה118(.הדנדה שושדםהמוצבדםהבמפוחדהז הכנגשהז ,הוקחבתוה חגדדתהדלה
 דחדלהלארדהאמוהמונגשתהלאשדדותוהכלפדהארדהאבדו,המדולם,הדכבחהב המ ש שתהאשדדותוה
דלה דחדלהכלפדה תדנוקהדעתדשהל דקחאהעלהדמוהדלהאותוהשוש.ה דםהמדולםהמוצגהכבחה
בתרדלתה חומןהכאתחהדלהאשדדותהואפדלוהדלהעודנות,הובכךה ואהמטחדםהאתה חגדותה אל ,ה
דעתדשדםהל ופדעה ןהכלפדה שושהמדולםהו ןהכלפדה תדנוקהמדולם.המאורחהדותח,הכאדחהנדדואדוה
דלה דחדלהלמדנ המתואחדםהכמקוחהלסבלהמתמדךה מובדלהל דשחשחותו,האומחה דחדלהלמדנ ה
באכזחדותאה"אומחהאנדהשושדהדפודהבשעתוה ד הועד העצמוהדוט ,הדאדלוהנ גהכבחדאה ד האבדו,ה
 דדנוהדמעוןה דחדהזקנדהדאנדהקחודהעלהדמו,המדדאוהאד הדאדנוהאו ב הו ד המקפרהכלהדמדוה
עמ "ה)עמ'ה137(.הצדוןה עובש הד דחדלהקחודהעלהדםהדמעוןה דחדהנחא הרסחה צשק ,האלאה
אםהכןהתופסדםהאתה שבחהכטעותה—ה דחדלהנקחאהעלהדםהקחובה מדפר ה לא־נכוןה—הד דחדלה

מבקדהל שגדד,הואדחהעםהלדשתהבנוה דנדהנדתנתהלוה  זשמנותהלתקנ .ה
ועםהזאת,ה מקח ה מוב קהבדותחהדלהטעותהבמתןהדםה וא,הכמובן,המעד ה ענקתה דםה
מדולםהלבנוה בכוחהדלה דחדל.הואכן,התרודותה אדמ הואד־ נרתהדלהבחוךהמאדחהבענדדןהז ה
קדוחותהבמדש החב הלדנדהשושדוהדלה דחדלה—ה מתהו רד,ה מדוגעהו דפוד.הכפדהדצדדנתדהקושםה
לכן,הבק דלותהמזחרהאדחופ הנ גוהד ושדםהלקחואהלדלשד םהעלהדםהקחובדםהדנפטחו,הבדדרושה
אםהלקחובדםהאל הלאה דוהדלשדםהמדלהעצמם.העלהפדהאמתהמדש הזו,המדולםה תדנוקהאמוחה ד ה
ל דקחאהעלהדםהארד הדלהצדחל,הדמתהולאה דאדחהארחדוהדלשדם,האולםהארהז ,הדדצאהמשעתוה
וכנחא המתהבצעדחותו,הדדדךהלקטגוחד הדלהקחובדםהבעלדהמזלהחעה)"חדעהמזלד"(הדאדןהקוחאדםה
דלשדםהעלהדמםהמדוםהד" דםהגוחם".60הצדחלהובחוךהמאדח,הבבואםהלקחואהלנכשםהבדםהבדע ה
דבנם־דל ם,האבדוהדלה תדנוק,המאודפזהבגדןהמ הד םהמבדנדםהכאד־דפדותהתוחדתדת,האדנםה
מסוגלדםהלקחואהלדלשהעלהדםהקחובוה מדוגע.הבמקוםהזאתה םהקוחאדםהלוהעלהדםהשושהארח,הארדוה
דלהבחוךהמאדח,הדעושנוהרדהאבלה ואהחרוקהמספדקהמכלהברדנ ,הכךהד רחדג המןה נו גהלאהתעוחחה

במחקרה על דמויות מקראיות חסרות שם קובעת אדל ריינהרץ שאנונימיות, כלומר היעדר שם,   .59
 Adele Reinhartz, “Why לא תמיד מסתירה זהות; לעתים היא עצמה מהווה מעין אפיון, וראו
 Ask My Name”: Anonymity and Identity in Biblical Narrative, Oxford University Press,

New York and Oxford 1998
"השם גורם", מושג יסוד בתורת השמות ביהדות, מופיע לראשונה בתלמוד בבלי, זרעים, ברכות   .60
יוחנן לרבי אלעזר המבטאת את הרעיון ששמות משפיעים על אופָים  ז ע"ב, בשיחה בין רבי 
של מי שנושאים אותם וקובעים את גורלם ועתידם. לפיכך, בחירת שמו של ילד היא עניין רב־
חשיבות, כפי שנאמר גם במדרש תנחומא: "לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות 
 Studies in Jewish ,צדיק. כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע" )האזינו, ז, וראו לאוטרבך

Law, Custome and Folklore, לעיל הערה 26, עמ' 59–60(. 
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תדומתהלב.ה" טעות"הדטוע הבחוךהמאדחהבחכבת,ה דזכחותוה אמבדוולנטדתהבארדוהואד־ נרתה
דלוהקדוחותהכולןהבעובש הד ואהוצדחלהנדצלוהאתהמדולםהו דתמדוהבדמוהדדמודהלאהחאוד.ה
לבסוף,הבתרדלתה פחקה ארחוןהדלה חומן,הכאדחה דחדלהומדנ המצפדםהלבנםה דנד,המגדעה
לדבודהאחנולשהצדמלדך,הקחוב הדלהמדנ ,הו מדפר הכול המתכנסתהבבדתה וחד הדלהמדנ .ה

מ ח חהבחוךהמאדחהבלבו,הסבוחה דדתדהדגשלד המרותנדהעדקחהמדפרתהצדמלדך,הפתאוםה
נמצאהדצדמלדךהז ,הכלומחהאחנולשהצדמלדך,ה ואהעדקחהמדפרתהצדמלדך,הד חדהמרותנדה
אדןהלוהאלאהבתהו וחבדץה דאהנקחאתהעלהדמדהואדלוהאחנולשהצדמלדךהמדופעהבבנדםה
ובנות,הוארחהמא הועדחדםהדנ הלאהדדתדדחהדםהצדמלדךהבמאלדקחובדקהמקוםהמולשתםה

דלה צדמלדכדם,הואדלוהדםהבאדכנזהעתדשדםה צדמלדכדםהלפחותהולחבות.ה)עמ'ה213(

ממדהלפנדהלדשתה בןה דנדהדבהבחוךהמאדחהומ ח חהבמתןהדמות;ה פעםה ואהרודבהעלהאל ה
דדדתדדחוהואל הדלאהדדתדדחו,הודוב,הכמוהבזמןהדרדבהעלהארדוהבחכבת,ה ואהמדוו האתהעצמוה
בקנא הלקחובהמדפר ה מדופעהבצאצאדםהחבדם.המבדןה דוחות,ה ח וחדוהמעלדםהגםהחעדוןה
"מעדד"הבאדחהלקחובהדעלהדמוהאפדחהלקחואהלתדנוקהדדדוולש.המכדווןהד דלשה חאדון,המדולם,ה
נקחאהעלהדםהקחובוהדלה דחדל,הנשמ הדד ד הז החקה וגןהלקחואהלדלשה באהעלהדםהקחוב הדלה
מדנ .61הבמקוםהזאת,ה דלשהנקחאהעלהדםהבןה מדפר הד דחדלהקחובהאלדוהבלבו,הארדהאמו,הוכךה

מועבחה דםה לא־מקבעהו לא־מצמצםה—הכלומח,ה לא־דםה—המשוחהלשוח.ה

ראו מוניץ, שמות בני אדם, לעיל הערה 27, עמ' 63–66. בעניין זה קיימים מנהגים סותרים, והיו   .61
קהילות שבהן נהגו לקרוא לילד הראשון דווקא על שם קרוב משפחה של אמו. 


