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"היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה"
על מסכות ותחפושות

 ◆

עדו ניצן

טכידוע, חז"ל מלמדים אותנו שבחג פורים יש ארבעה חיובים בלבד; ארבע מצוות עשה שכולן מתחילות באות מ': 
משתה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומקרא מגילה. 

אז מתי בעצם התחלנו להתחפש ומה המשמעות של תחפושות ומסכות?  

במערך הלימוד הזה נלמד יחד על מסכות ותחפושות, על מה שמתכסה ומה שמתגלה ועל יחסים בין פנים וחוץ.

תחפושות וכיסויים מקראיים

כבר במקרא אנחנו מוצאים דמויות שהתחפשו לאדם אחר. קראו את שלושת סיפורי ההתחפשות המקראיים 
להלן.

מה מטרת התחפושת בכל אחד מהמקורות?

י  ַמְעּתִ ה ׁשָ ָנּה, ֵלאֹמר:  ִהּנֵ ְוִרְבָקה, ָאְמָרה, ֶאל-ַיֲעקֹב ּבְ

י ַצִיד  ו ָאִחיָך ֵלאֹמר. ָהִביָאה ּלִ ר ֶאל-ֵעׂשָ ֶאת-ָאִביָך, ְמַדּבֵ

ים, ְוֹאֵכָלה; ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיהָוה, ִלְפֵני  ה-ִלי ַמְטַעּמִ ַוֲעׂשֵ

ה ֹאָתְך.   ר ֲאִני, ְמַצּוָ קִֹלי--ַלֲאׁשֶ ַמע ּבְ ה ְבִני, ׁשְ מֹוִתי. ְוַעּתָ

ים, טִֹבים;  ָדֵיי ִעּזִ ֵני ּגְ ם ׁשְ ָ ֶלְך-ָנא, ֶאל-ַהּצֹאן, ְוַקח-ִלי ִמּשׁ

ר ָאֵהב. ְוֵהֵבאָת  ֲאׁשֶ ים ְלָאִביָך, ּכַ ה ֹאָתם ַמְטַעּמִ ְוֶאֱעׂשֶ

ר ְיָבֶרְכָך, ִלְפֵני מֹותֹו.  ַוּיֹאֶמר  ֲעֻבר ֲאׁשֶ ְלָאִביָך, ְוָאָכל, ּבַ

ִער, ְוָאֹנִכי  ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ ַיֲעקֹב, ֶאל-ִרְבָקה ִאּמֹו:  ֵהן ֵעׂשָ

ַע;  ְמַתְעּתֵ ִני ָאִבי, ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ ֵ ִאיׁש ָחָלק. אּוַלי ְיֻמּשׁ

ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה, ְולֹא ְבָרָכה. ַוּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו, ָעַלי 

ח,  ּקַ ֶלְך, ַוּיִ קִֹלי, ְוֵלְך ַקח-ִלי.  ַוּיֵ ַמע ּבְ ִני; ַאְך ׁשְ ִקְלָלְתָך ּבְ

ר ָאֵהב ָאִביו.  ֲאׁשֶ ים, ּכַ ַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעּמִ ֵבא, ְלִאּמֹו; ַוּתַ ַוּיָ

ר  דֹל, ַהֲחֻמדֹת, ֲאׁשֶ ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת-ּבִ ּקַ ַוּתִ

ָטן. ְוֵאת, ֹערֹת  ָנּה ַהּקָ ׁש ֶאת-ַיֲעקֹב, ּבְ ְלּבֵ ִית; ַוּתַ ּבָ ּה, ּבַ ִאּתָ

אָריו.  ה, ַעל-ָיָדיו--ְוַעל, ֶחְלַקת ַצּוָ יׁשָ ים, ִהְלּבִ ָדֵיי ָהִעּזִ ּגְ

ַיד,  ָתה, ּבְ ר ָעׂשָ ֶחם, ֲאׁשֶ ים ְוֶאת-ַהּלֶ ְטַעּמִ ן ֶאת-ַהּמַ ּתֵ ַוּתִ

י, ִמי  ּנִ בֹא ֶאל-ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ָאִבי; ַוּיֹאֶמר ִהּנֶ ָנּה. ַוּיָ ַיֲעקֹב ּבְ

כֶֹרָך- ו ּבְ ִני. ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל-ָאִביו, ָאֹנִכי ֵעׂשָ ה ּבְ ַאּתָ

ָבה, ְוָאְכָלה  ְרּתָ ֵאָלי; קּום-ָנא ׁשְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ יִתי, ּכַ -ָעׂשִ

נֹו,  ָך. ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל-ּבְ י ַנְפׁשֶ ָבְרַכּנִ ֲעבּור, ּתְ יִדי--ּבַ ִמּצֵ

י ִהְקָרה ְיהָוה  ִני; ַוּיֹאֶמר, ּכִ ה ִמַהְרּתָ ִלְמצֹא ּבְ ַמה-ּזֶ

ָך  א ַוֲאֻמׁשְ ה-ּנָ ׁשָ ֱאלֶֹהיָך ְלָפָני. ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל-ַיֲעקֹב, ּגְ

ׁש ַיֲעקֹב ֶאל- ּגַ ו, ִאם-לֹא.  ַוּיִ ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני:  ַהַאּתָ ּבְ

ַדִים,  הּו; ַוּיֹאֶמר, ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב, ְוַהּיָ ֵ ִיְצָחק ָאִביו, ַוְיֻמּשׁ

ו ָאִחיו,  יֵדי ֵעׂשָ י-ָהיּו ָיָדיו ּכִ ירֹו--ּכִ ו. ְולֹא ִהּכִ ְיֵדי ֵעׂשָ

ו; ַוּיֹאֶמר,  ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִערֹת; ַוְיָבְרֵכהּו. ַוּיֹאֶמר, ַאּתָ ׂשְ

ָבֶרְכָך,  ִני--ְלַמַען ּתְ יד ּבְ י ְוֹאְכָלה ִמּצֵ ה ּלִ ׁשָ ָאִני. ַוּיֹאֶמר, ַהּגִ

.  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו,  ּתְ ׁשְ ֵבא לֹו ַיִין, ַוּיֵ ׁש-לֹו, ַוּיֹאַכל, ַוּיָ ּגֶ י; ַוּיַ ַנְפׁשִ

ק-לֹו,  ּשַׁ ׁש, ַוּיִ ּגַ ִני. ַוּיִ י, ּבְ ָקה-ּלִ א ּוׁשְ ה-ּנָ ׁשָ ִיְצָחק ָאִביו:  ּגְ

ָגָדיו, ַוְיָבְרֵכהּו; ַרח ֶאת-ֵריַח ּבְ ַוּיָ

)בראשית, כ"ז, 6-26(
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שימו לב לקשר הלשוני בין מילים המתארות לבוש וביגוד לבין פעלים של מרמה והסתרה: בגד ובגידה, מעיל  ◆
ה?" )בראשית י"ח, י"ז(. באיזה מובן יש מימד של  ר ֲאנִי עֹׂשֶ ומעילה, כסות וכיסוי: "ַהְמכַּסֶה ֲאנִי ֵמַאבְָרָהם, ֲאׁשֶ

בגידה בבגדים ובלבוש?
לעוד סיפורי התחפשות מקראיים ראו גם את סיפור מיכל בת שאול הממלטת את דוד מחדרה )שמואל א  ◆

י"ט(, את סיפור ירבעם ואשתו )מלכים א י"ד( ואת סיפור מות אחאב במלחמה )מלכים א כ"ב(.

 ◆   ◆    ◆

ִבי ַאְלָמָנה ֵבית-ָאִביְך,  תֹו ׁשְ ּלָ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ּכַ

ֶאָחיו;  ם-הּוא ּכְ ן-ָימּות ּגַ י ָאַמר, ּפֶ ָלה ְבִני--ּכִ ל ׁשֵ ַעד-ִיְגּדַ

ָמת,  ִמים, ַוּתָ ְרּבּו, ַהּיָ ית ָאִביָה. ַוּיִ ב ּבֵ ׁשֶ ָמר, ַוּתֵ ֶלְך ּתָ ַוּתֵ

ַעל ַעל-ּגְֹזֵזי  ֶחם ְיהּוָדה, ַוּיַ ּנָ ת-ְיהּוָדה; ַוּיִ ת-ׁשּוַע ֵאׁשֶ ּבַ

ד ְלָתָמר,  ּגַ ְמָנָתה. ַוּיֻ ִמי--ּתִ צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדּלָ

ַסר  ה ָחִמיְך ֹעֶלה ִתְמָנָתה, ָלֹגז צֹאנֹו. ַוּתָ ֵלאֹמר:  ִהּנֵ

ב  ׁשֶ ף, ַוּתֵ ְתַעּלָ ִעיף ַוּתִ ּצָ ַכס ּבַ ְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה, ַוּתְ ּבִ

י- י ָרֲאָתה, ּכִ ְמָנָתה:  ּכִ ֶרְך ּתִ ר ַעל-ּדֶ ֶפַתח ֵעיַנִים, ֲאׁשֶ ּבְ

ְרֶאָה ְיהּוָדה,  ה. ַוּיִ ָ ָנה לֹו ְלִאּשׁ ָלה, ְוִהוא, לֹא-ִנּתְ ָגַדל ׁשֵ

ֶרְך,  ט ֵאֶליָה ֶאל-ַהּדֶ ֶניָה. ַוּיֵ ָתה, ּפָ י ִכּסְ ֶבָה ְלזֹוָנה:  ּכִ ְחׁשְ ַוּיַ

תֹו ִהוא;  י ַכּלָ י לֹא ָיַדע, ּכִ א ָאבֹוא ֵאַלִיְך, ּכִ ַוּיֹאֶמר ָהָבה-ּנָ

י ָתבֹוא, ֵאָלי. ַוּיֹאֶמר, ָאֹנִכי  ן-ִלי, ּכִ ּתֶ ַוּתֹאֶמר, ַמה-ּתִ

ן ֵעָרבֹון  ּתֵ ים ִמן-ַהּצֹאן; ַוּתֹאֶמר, ִאם-ּתִ ִדי-ִעּזִ ח ּגְ ּלַ ֲאׁשַ

ן-ָלְך, ַוּתֹאֶמר  ר ֶאּתֶ ְלֶחָך. ַוּיֹאֶמר, ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאׁשֶ ַעד ׁשָ

בֹא ֵאֶליָה,  ן-ָלּה ַוּיָ ּתֶ ָיֶדָך; ַוּיִ ר ּבְ ָך ֲאׁשֶ ֹחָתְמָך ּוְפִתיֶלָך, ּוַמּטְ

ׁש,  ְלּבַ ַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה; ַוּתִ ֶלְך, ַוּתָ ָקם ַוּתֵ ַהר לֹו. ַוּתָ ַוּתַ

ַיד  ים, ּבְ ִדי ָהִעּזִ ַלח ְיהּוָדה ֶאת-ּגְ ׁשְ ְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה. ַוּיִ ּבִ

ה; ְולֹא,  ד ָהִאּשָׁ ִמי, ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון, ִמּיַ ֵרֵעהּו ָהֲעֻדּלָ

ה  ֵדׁשָ ה ַהּקְ י ְמקָֹמּה, ֵלאֹמר, ַאּיֵ ַאל ֶאת-ַאְנׁשֵ ׁשְ ְמָצָאּה. ַוּיִ

ה.  ֶרְך; ַוּיֹאְמרּו, לֹא-ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדׁשָ ִהוא ָבֵעיַנִים, ַעל-ַהּדָ

י  ב, ֶאל-ְיהּוָדה, ַוּיֹאֶמר, לֹא ְמָצאִתיָה; ְוַגם ַאְנׁשֵ ׁשָ ַוּיָ

ה. ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה  קֹום ָאְמרּו, לֹא-ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדׁשָ ַהּמָ

ה,  ִדי ַהּזֶ י ַהּגְ ַלְחּתִ ה ׁשָ ן ִנְהֶיה ָלבּוז; ִהּנֵ ח-ָלּה, ּפֶ ּקַ ּתִ

ד ִליהּוָדה  ּגַ ים, ַוּיֻ לֹׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ה לֹא ְמָצאָתּה. ַוְיִהי ּכְ ְוַאּתָ

ה ָהָרה, ִלְזנּוִנים; ַוּיֹאֶמר  ֶתָך, ְוַגם ִהּנֵ ּלָ ָמר ּכַ ֵלאֹמר ָזְנָתה ּתָ

ְלָחה  ֵרף.  ִהוא מּוֵצאת, ְוִהיא ׁשָ ְיהּוָדה, הֹוִציאּוָה ְוִתּשָׂ

ה ּלֹו, ָאֹנִכי ָהָרה;  ר-ֵאּלֶ ֶאל-ָחִמיָה ֵלאֹמר, ְלִאיׁש ֲאׁשֶ

ה,  ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ ר-ָנא--ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהּפְ ַוּתֹאֶמר, ַהּכֶ

ן לֹא- י-ַעל-ּכֵ י, ּכִ ּנִ ר ְיהּוָדה, ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמּמֶ ּכֵ ה. ַוּיַ ָהֵאּלֶ

ּה. ָלה ְבִני; ְולֹא-ָיַסף עֹוד, ְלַדְעּתָ יָה, ְלׁשֵ ְנַתּתִ

)בראשית ל"ח, 11-26(

אּול  ְקּבֹץ ׁשָ ֲחנּו ְבׁשּוֵנם ַוּיִ בֹאּו ַוּיַ ים ַוּיָ ּתִ ְבצּו ְפִלׁשְ ּקָ ַוּיִ

אּול ֶאת-ַמֲחֵנה  ְרא ׁשָ ְלּבַֹע. ַוּיַ ּגִ ֲחנּו ּבַ ָרֵאל ַוּיַ ל-ִיׂשְ ֶאת-ּכָ

יהָוה  אּול ּבַ ַאל ׁשָ ׁשְ ֱחַרד ִלּבֹו ְמֹאד. ַוּיִ ָרא ַוּיֶ ים ַוּיִ ּתִ ְפִלׁשְ

ִביִאם.  ּנְ ם ּבַ אּוִרים ּגַ ם ּבָ ֲחלֹמֹות ּגַ ם ּבַ ְולֹא ָעָנהּו ְיהָוה ּגַ

ֲעַלת-אֹוב  ת ּבַ ׁשּו-ִלי ֵאׁשֶ ּקְ אּול ַלֲעָבָדיו ּבַ ַוּיֹאֶמר ׁשָ

ה  ּה ַוּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ִהּנֵ ה-ּבָ ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרׁשָ

ׁש  ְלּבַ אּול ַוּיִ ׂש ׁשָ ְתַחּפֵ ֵעין ּדֹור. ַוּיִ ֲעַלת-אֹוב ּבְ ת ּבַ ֵאׁשֶ

בֹאּו  ים ִעּמֹו ַוּיָ ֵני ֲאָנׁשִ ֶלְך הּוא ּוׁשְ ָגִדים ֲאֵחִרים ַוּיֵ ּבְ

אֹוב  ה ָלְיָלה ַוּיֹאֶמר קסומי- )ָקֳסִמי-( ָנא ִלי ּבָ ֶאל-ָהִאּשָׁ

ה ֵאָליו  ר-ֹאַמר ֵאָלִיְך. ַוּתֹאֶמר ָהִאּשָׁ ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאׁשֶ

ר ִהְכִרית  אּול ֲאׁשֶ ה ׁשָ ר-ָעׂשָ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ ה ַאּתָ ִהּנֵ

ׁש  ה ִמְתַנּקֵ ֹעִני ִמן-ָהָאֶרץ ְוָלָמה ַאּתָ ּדְ ֶאת-ָהֹאבֹות ְוֶאת-ַהּיִ

יהָוה ֵלאֹמר ַחי- אּול ּבַ ַבע ָלּה ׁשָ ָ ּשׁ י ַלֲהִמיֵתִני. ַוּיִ ַנְפׁשִ ּבְ

ה ֶאת-ִמי  ה. ַוּתֹאֶמר ָהִאּשָׁ ָבר ַהּזֶ ּדָ ֵרְך ָעו ֹן ּבַ ְיהָוה ִאם-ִיּקְ

ה  ֶרא ָהִאּשָׁ מּוֵאל ַהֲעִלי-ִלי. ַוּתֵ ְך ַוּיֹאֶמר ֶאת-ׁשְ ַאֲעֶלה-ּלָ

ה ֶאל- דֹול ַוּתֹאֶמר ָהִאּשָׁ קֹול ּגָ ְזַעק ּבְ מּוֵאל ַוּתִ ֶאת-ׁשְ

אּול. ה ׁשָ יָתִני ְוַאּתָ ה ִרּמִ אּול ֵלאֹמר ָלּמָ ׁשָ

)שמואל א כ"ח, 4-12(
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תחפושות ומסכות עתיקות

המסכות העתיקות ביותר בעולם הן מסכות אבן פולחניות שנמצאו באתרים ארכיאולוגיים בארץ ישראל ותוארכו 
לתקופה הנאוליתית לפני כ-10,000 שנה! 

עם זאת, המילה "מסכה" במשמעות של כיסוי פנים בלבד היא חדשה, ובמקרא משמעות המילה מסכה היא פסל, 
בעיקר בהקשר של עבודה זרה:

המסכות ה"חילוניות" נולדו בתאטרון הרומי העתיק, שבו השחקנים חבשו מסכות כחלק מההופעה שלהם, כדי 
לייצג דמויות שונות. מסכות דומות במטרתן ובעיצובן התגלגלו אל התאטרון המערבי בימי-הביניים וברנסאנס וכך 

נוצרו נשפי המסכות והקרנבלים האירופאיים המפורסמים – בונציה ובמקומות אחרים.

תחפושות בכלל, ומסכות בפרט, היו נהוגות במסגרת חגיגות הקרנבל הנוצריות באירופה, וכך הן הגיעו אל חגיגות 
ליל כל הקדושים, הקרנבלים ברחבי העולם וחג ה"מרדי גרא".

ֶחֶרט  ַצר ֹאתֹו ּבַ ָדם ַוּיָ ח ִמּיָ ּקַ ַוּיִ

ה  ָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶ הּו ֵעֶגל ַמּסֵ ֲעׂשֵ ַוּיַ

ר ֶהֱעלּוָך  ָרֵאל ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים )שמות ל"ב, 4(

ְך  ה-ּלָ ָכה לֹא ַתֲעׂשֶ ֱאלֵֹהי ַמּסֵ

)שמות ל"ד, 17(

י ְפָסלֹו יְֹצרֹו  ֶסל ּכִ ָמה-הֹוִעיל ּפֶ

י ָבַטח  ֶקר ּכִ ָ ָכה ּומֹוֶרה ּשׁ ַמּסֵ

יֵֹצר ִיְצרֹו ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֱאִליִלים 

ִמים )חבקוק ב', 18( ִאּלְ

למה מסכות משמשות בחגיגה דתית? ◆
מדוע להרבה דתות יש חג שבו מתחפשים? ◆

 ◆   ◆    ◆
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המשמעות העברית העכשווית של המילה מסכה נוצרה מאוחר יותר, ככל הנראה בהשראת המילה הלועזית 
Mask )שמקורה שנוי במחלוקת(:

במאה ה-19, החל הביטוי המטאפורי ״להסיר מסכה 

מעל פניהם״ חוזר ומופיע. ככל הנראה הקירבה של 

המילה מסכה )היא כיסוי( בסמיכות למילה פנים, 

בשילוב עם הדמיון למילה הלועזית mask, היא זו 

שהובילה לשינוי משמעות המילה בשלהי המאה 

ה-19, או כפי שתיאר זאת אליעזר בן־יהודה במילונו: 

״והתחילו להשתמש בשם זה בזמן החדש במשמעות 

סתר פנים״.

 maske המילים האירופיות למסכות )בין היתר

בגרמנית, mask באנגלית ו-masque בצרפתית( 

כולן מקורן במילה האיטלקית  maschera שהופיעה 

במחצית המאה ה-14 הן במשמעות של כיסוי פנים 

הנעטה בקרנבל והן כאיפור הנקרא בפינו היום 

מסקרה. מקור מילה זאת לוט בערפל.

על פי בלשנים אחדים, מקורה במילה הלטינית 

masca שפירושה שד או רוח רעה. אחרים מציעים 

את המילה הערבית ַמְסַח׳ַרה, שאימצנו בעברית 

עכשווית במשמעות דבר לא רציני, ושעניינה 

התחפשות, צחוק וליצנות. בלשנים אחרים טוענים 

שלשני המקורות היתה השפעה גם יחד.

)אילון גלעד, "מהשפה פנימה" – "המקורות 

האיטלקיים של המילה "מסכה"", מוסף הארץ(

מבחינה אידאולוגית הקרנבל הוא אמצעי של שחרור 

פוליטי. בצל קורתו נפגשים אנשים ממעמדות שונים 

לחוויה משותפת של חופש, אלתור וצחוק. הקרנבל 

מייצר אפוא את החוויה הדיאלוגית. מפגש זה מתנהל 

ברוח של פמיליאריות המשוחררת ממסגרות נוקשות 

ומהיררכיות פוליטיות ואסתטיות קפואות הנהוגות 

ב"חיים הרגילים", מחוץ למסגרת הקרנבל. במובן זה 

הוא משמש הן כמכשיר של ִחְברּות והן כצינור להבעת 

מחאה פוליטית, על רקע אווירת החירות וההומור 

הנוטה להמס גבולות מעמדיים, מיניים ואסתטיים. 

טקסי ההתחפשות, העומדים במרכז ההוויה הקרנבלית, 

ובייחוד טקס ההמלכה וההדחה ההיתולית של מלך 

הקרנבל, משמשים כלי ביקורת כלפי נציגי הסמכות 

תוך ניסיון להעמידם באור יחסי, אבסורדי ונלעג.

מבחינה אסתטית מתגלמת החוויה הקרנבלית 

בטשטוש הגבולות בין העולם ה"אמיתי" והיומיומי 

לבין העולם האסתטי-תיאטרלי שנברא, עולם שאותו 

אנו חווים באופן ניסיוני כאילו היה חלק בלתי נפרד 

מן החיים עצמם. הקרנבל יוצר מסגרת ייחודית של 

מקום )כיכר השוק, כיכר הכנסייה, כיכר הארמון( ושל 

זמן )הזמן המוגבל של הקרנבל, הזמן האסתטי שבו 

מתנהלת ההתרחשות(. הקרנבל אינו נתפס כבזבוז זמן 

אלא כזמן אלטרנטיבי, עשיר ודחוס. בכך הופך הקרנבל 

ל"עולם אחר", לצד העולם הרגיל. חוקר התרבות 

מיכאיל באחטין )Bakhtin( מדגיש את הממד הכפול 

של הקרנבל ואת הווייתו הגבולית. זוהי הוויה ניסיונית 

וריאליסטית ובה בעת גם הוויה בדויה ומסוגננת: 

"הקרנבל הוא מחזה ללא במה וללא חלוקה לשחקנים 

ולצופים. בקרנבל הכול משתתפים פעילים. הכול 

שייכים לרוח הקרנבל. בקרנבל אין יוצרים, ואם נדייק 

אפילו אין משחקים, אלא חיים בו – חיים על-פי חוקיו 

כל עוד קיימים חוקים אלה, כלומר חיים חיי קרנבל, 

ואילו חיי קרנבל הם חיים שהוצאו ממסלולם הרגיל 

ובמידת מה הם חיים מצדם ההפוך )באחטין 1978(.

)מתוך "האנציקלופדיה של הרעיונות" בעריכת דוד 

גורביץ' ודן ערב(

קרנבליות בספרות

חוקרי ספרות ותרבות מהמאה ה-20 התבוננו בקרנבל כאירוע חריג בלוח השנה שמתגלם לפעמים גם בספרות. 

קראו את התיאור הבא המסביר את הגותם על משמעות הקרנבל:

מה המשמעות החברתית, הפסיכולוגית והאסתטית של הקרנבל? ◆
האם תחפושת הכרחית לקרנבל? ◆
על איזה אירועים תרבותיים אפשר לחשוב היום כקרנבליים? ◆

 ◆   ◆    ◆
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מנהג ההתחפשות היהודי בפורים

הרעיון של ההתחפשות קשור לפורים בכמה מובנים:
הוא משקף את רעיון היפוך הגורל ממגילת אסתר: "ונהפוך הוא". . 	

הוא מזכיר את אסתר שהסתירה את זהותה האמיתית )היהודית( מאחשוורוש . 2
הוא קשור בהחלפת הלבוש במגילה: מבגדי פאר וחג לבגדי אבלות ובחזרה. 	

מנהג ההתחפשות בפורים נולד ביהדות איטליה במאה ה-		, בהשפעת הקרנבל הנוצרי שמתרחש כ-40 יום לפני 
חג הפסחא. יש בידינו עדויות ליהודים שהתחפשו לנשים או לגויים, השתכרו והתהוללו בפורים.

ברבות השנים נולד במזרח אירופה ה"פורים שפיל" – מופעי פורים יהודיים וחגיגיים על בסיס מגילת אסתר, 
שכללו הצגות, בדיחות ותחפושות.

בראשית המאה ה-20, ובהשראת נשפי המסכות האירופיים, החלו לחגוג את פורים בנשף מסכות חגיגי.

שתי המסורות הללו התגלגלו יחד בארץ ל"עדליאדע" שנוסדה בתל אביב הצעירה ועד למנהג הישראלי העכשווי 
שהפך את פורים לחג התחפושות והמסכות.

בשנות ה-0	 של המאה ה-20, כשלוין קיפניס חיבר אין ספור שירי ילדים לחגי ישראל, הוא כתב את אחד 
השירים המזוהים ביותר עם המסכה הפורימית:

אנחנו שומעים לראשונה על מנהגים אלו מפי ר' 

קלונימוס בן קלונימוס שחי בקו התפר של המאות 

הללו ונולד רק דור אחד אחרי התיעוד הראשון של 

הקרנבל בוונציה שחל מדי שנה בסמיכות לפורים. 

״כי ישתגעו וכי יתהוללו״, כתב קלונימוס על חגיגות 

פורים בספרו "אבן בחן", ״זה ילבש שמלת אשה 

ולגרגרותיו ענקים, וזה יתחקה כאחד הריקים״, 

ובהמשך, ״אלו עם אלו אנשים עם נשים - לעת ערב 

סעודת פורים".

לראשונה אנחנו שומעים על המנהג לעטות מסכות 

בפורים, שמהווה חלק מרכזי בחגיגות הקרנבל, במאה 

ה-15 מפי רבה של העיר פאדובה יהודה מינץ, שקורא 

להן "פרצופין". במשך הדורות המנהג להתחפש 

ולעטות פרצופין בפורים התפשט בעולם היהודי.

)אילון גלעד, "מהשפה פנימה" – "המקורות 

האיטלקיים של המילה "מסכה"", מוסף הארץ(

האחר / אוקטביו פס
ִנים. הּוא ִהְמִציא לֹו ּפָ

ֵמֲאחֹוֵריֶהם   

ה ַחי, ֵמת ְוָקם ִלְתִחּיָ

ָעִמים ַרּבֹות. ּפְ

ָניו ּפָ  

ה. ִנים ָהֵאּלֶ ִקְמֵטי ַהּפָ ים ַהּיֹום ּבְ ֲחרּוׁשִ

ִנים. ּלֹו ֵאין ּפָ ָמִטים ׁשֶ ַלּקְ

מה בין פנים/פרצוף למסכה? ◆
איך נראית מסכה שנעטית על הפנים באופן יום-יומי, ולא רק בחג? לאילו שינויים באישיות היא גורמת? ◆

 ◆   ◆    ◆



6

שיר המסכות / לוין קיפניס

ִים ְרּכַ ָזָקן ָארְֹך ִלי ַעד ּבִ

ַתִים ָפם ָארְֹך ִלי ַאּמָ ׂשָ

ֵמָחה ֲהֵיׁש צֹוֶהֶלת ּוׂשְ

ָכה ָחה ָחה? מֹוִני ַמּסֵ ּכָ

ֵמָחה ֲהֵיׁש צֹוֶהֶלת ּוׂשְ

ָכה? מֹוִני ַמּסֵ ּכָ

ִיׁש ַקְרַנִים ִלי ַקְרֵני ַהּתַ

ִיׁש י ַהּלַ ּנֵ ִים ִלי ׁשִ ּנַ ׁשִ

ֵמָחה... ֲהֵיׁש צֹוֶהֶלת ּוׂשְ

ה ִעם ֶסֶרט ָפַני ַצּמָ ִמּלְ

ְפֶאֶרת ֵמֲאחֹוַרי ָזָנב ּתִ

ֵמָחה... ֲהֵיׁש צֹוֶהֶלת ּוׂשְ

פורים שמח!

עדו ניצן


