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לקרוא לילד בשמו  
רוצים  קומדיה מרעננת ללילות הקיץ הלחים? "שם 
פרטי" תספק לכם שעה וחצי של הנאה. אפיזודה שאין 
צורך להעמיק בה יתר על המידה, עם צוות שחקנים מהימן שיגרום 

לכם פרץ של צחוקים – לא תמיד – אבל במינון מניח את הדעת.
נפתח בכך שארוחות ערב חגיגיות הן מתכון בדוק לחשיפת 
סודות מיותרים, ומה שאמור להיות מפגש חברתי לא מחייב הופך 
עד מהרה מאירוח חביב למוקד מריבה מטריד. "שם פרטי", מחזה 
שכתבו שניים מבכירי הסאטיריקנים הצרפתים בני זמננו, עוסק 
בחלקו הראשון בוויכוח סביב החלטתו של אחד המוזמנים לארוחה 

לקרוא לבנו העומד להיוולד בשם מעורר המחלוקת: אדולף.
מכאן מתפתחים מתחים ברמה כזו או אחרת, עם סממנים של 
מערכון שצמח לממדים של קומדיית דאחקות, שדרכה ניתן לתהות 

על מידת שמרנותן או ציניותן של הדמויות המרכזיות.
שמו של המחזה מרמז לאחת הסוגיות המשמעותיות בחיינו: 
קביעת שם שניתן על ידי ההורים והשפעתו מרחיקת הלכת על 
זהות הילד, התפתחותו, יחס החברה אליו והמשמעות שהוא עצמו 
מייחס לו. "יש אמנם הורים"-טוען ד"ר צחי בן-ציון, פסיכיאטר, 
ממחברי הספר  "העצמי במראת השם"-שמעניקים שם לילדם 
כלאחר יד, אבל לעתים מתן שמות לילדים יוצר בעיות בין בני 

זוג עד כדי רצון להיפרד". 

 ההצגה “שם פרטי” )בית ליסין( תעניק לכם הנאה קלילה בניחוח צרפתי 

המחזה שלפנינו מדגים מה בחירת שם בכל משמעות עלולה 
הלעורר: אילו שדים מהבקבוק ואילו סודות רדומים יצופו בה

פתעה. למתן שמות יש משמעות דרמתית: המחזאי חנוך לוין 
העניק שמות מוזרים לגיבוריו ואכן השמות היו חורצי גורלות. 
בשנות ה-50 השם הפופולרי היה אורי, על שם גיבור ספרו של 
משה שמיר "הוא הלך בשדות", ששיקף את החלוץ, החייל והצבר 
האולטימטיבי. דרך בחירת השם נוצר לא רק זיהוי )זה שמי( אלא 

זהות )זה אני(. 
את התרומה העיקרית להצלחת ההפקה הזו מעניקים ליאור 
אשכנזי ודב נבון – המגלמים טיפוסים בעלי אופי שונה בתכלית: 
אשכנזי שרמנטי, שובב וחסר אחריות, לעומת נבון הרציני, הדעתן 
וחמור הסבר. עוד משחקים: יעל לבנטל כעקרת בית מתוסכלת 
המטופלת בשני ילדים, מיכל לוי ההריונית המושפעת ממצבי 
רוח קיצוניים, ומורדי גרשון שאיש לא העז לרמוז על הרגליו 

המיניים עד אותו ערב טעון. 
הניחוח הצרפתי בהצגה מודגש במטעמים המוגשים אל השולחן 
וכן בניסיונות החבורה להציע שמות פריזאיים הולמים לרך הנולד. 
דודי פרנס אחראי לתרגום הקולח, משה קפטן ביים במהימנות, 
נטע הקר עיצבה במה סולידית בדמות סלון זעיר-בורגני טיפוסי 

ותלבושות אווריריות, שתואמות בהחלט את האווירה.

תרבות < תיאטרון / צביקה אידלמן

ליאור אשכנזי, דב נבון ומורדי גרשון מתוך ההצגה “שם פרטי”


