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בחירת שם

יש הסבורים ,כי לשם שניתן לתינוק משמעות הרת גורל לכל מהלך חייו .אך גם הפחות
פטאליסטיים יסכימו ,שבמקרים רבים לשמו של האדם משמעות רבה בלא מעט נקודות ציון
בחיים.
יש הבדל מהותי בין שם שאינו נושא עימו משמעות עמוקה ,לבין שם שהוא סמל כלשהו – בין
אם הוא משפחתי ובין הוא הוא שבטי או לאומי .וכמובן ,אין דומה ילד הגדל ומתחנך כאשר
בעורפו נושבת משמעות שמו ,לילד ששמו אינו יותר מסתם צליל הנוצר מצרוף אותיות.
בעבר הרחוק ,ובאוכלוסיות מסויימות גם היום ,כל שם נשא משמעות כלשהי ,והיה בו מסר של
נותני השם הן לילד ,הן לקהילה או אולי לכוחות עליונים.
התורה מדגישה בשמות רבים את המשמעות העומדת מאחוריהם ,וגם במקומות שאין הדגש כזה,
ניתן לראות משמעויות אלגוריות סמויות או גלויות.
גם ביצירות ספרותיות או ליריות נותנים היוצרים שמות בעלי משמעות בהקשר ליצירתם.
ואכן ,בחירת השם הינה תהליך במהלכו מתעוררות התלבטויות רבות ,ומתגלעות מחלוקות רבות
אם בין בני הזוג ,ואם בינם לבין המשפחות המורחבות .איש איש מנסה להטביע את המשמעות
המועדפת עליו ברך הנולד.
למרבית הפלא ,ישנם דיווחים של בוגרים על סבל רב שעברו בשל השם שניתן להם :יש המספרים
כי אחד מהוריהם כמעט התנכר אליהם במהלך החיים ,משום שהשם שנבחר בעבורם ,היה בניגוד
לרצונו של אותו הורה ,וייצג את משפחת בן הזוג השנואה.
אחרים מספרים שהיו ללעג חברי ילדותם בשל צליל השם – אשר ניתן היה לחרזו עם מילה גסה
כלשהי.
ישנם סיפורים על ילדי מהגרים אשר משמעות שמם המקורי השתנתה בארץ אליה הגיעו והפכה
למשמעות מוזרה או מגוכחת .אחרים סבלו בגלל שינוי שמם ,ותחושת הניכור שחשו לשמם
החדש.
וישנם לא מעט ילדים ה"שונאים" את שמם מסיבות שונות ,ובוחרים בהתבגרם לבחור לעצמם שם
חדש על פי רצונם ובהתאם למשמעות שהם רוצים להעניק לו.
לא מעט זוגות אינם מוצאים את הדרך לגשר על פני רצונותיהם השונים לגבי בחירת השם,
והנושא מעיב על יחסיהם ,ולעיתים מותיר משקעים שמשפיעים לרעה על יחסיהם בהמשך חייהם.
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למרות הרצון של ההורים או הבוגרים האחרים במשפחה להשפיע על בחירת שמו של הנולד ,ועל
אף האמונה שלשם השפעה משמעותית על גורלו של האדם ,ראוי שנזכור בצניעות ובענווה,
שלעולם אין אנו יודעים מהי השפעה זו ,ועד כמה כוח זה נתון לנו.
ראוי להתיחס לשם בפרופורציה הנכונה ,לא לתת לו להשפיע על חיי הזוגיות – שהם הנושא
החשוב יות לרווחת חיי המשפחה ובכלל זה לחיי הילד  -ולא לאפשר לנושא זה להשפיע על עתיד
היחס לילד.
תמיד כדאי לאפשר לילד הסובל משמו – מכל סיבה שהיא  -לאפשר לו לבטא את קשייו
בחופשיות ,ואף לבחור לעצמו שם אחר או נוסף ,אם יחפוץ בכך.

