הקרקס הראשון בעולם
מוֹדעוֹת אתם מגלים את המודעה
לוּח ָ
ָתאֲרוּ ְל ַע ְצ ְמ ֶכם שאתם הולכים ברחוב ,ועל ַ
הזאת:
פּוֹסקוֹת ְבּ ִק ְר ַקס " ַמ ְק ִסימוּם"!
ִיסה ִחינָם ַלכּוֹל! חמישה ימים של הופעות ִבּ ְל ִתי ְ
ַה ְכּנ ָ
טוֹר ִפים,
וּב ְנ ֵמ ִרים ְ
רוֹצי ֶמ ְר ָכּבוֹת ,אנשים נלחמים ַבּ ֲארָיוֹת ִ
ֵיכם לראות ְמ ֵ
בואו ַבּהֲמוֹנ ֶ
גוֹשׁשׁוּיוֹת.
וה ְת ְ
אַבּקוּיוֹת ִ
ִה ְת ְ
יקה ,יכולתם ללכת לקרקס זה.
רוֹמי ָה ַע ִת ָ
אַל ַפּיִים ָשׁנָה ְבּ ִ
נוֹל ְד ֶתם לפני ְ
ִאילוּ ַ
הקרקס הרומי ָה ַע ִתיק הוא הקרקס הראשון בעולם ,והמילה ִק ְר ָקס באה מן המילה
השׂ ָפה שדיברו ברומי העתיקה (.פירוש המילה
ַה ָל ִטינִיתִ :ק ְירקוּסָ ) .ל ִטינִית היא ָ
ִק ְירקוּס הוא :מקום עגול )זִירָה או כיכר( ,שיש בו הופעות של אנשים ושל בעלי-
חיים.
ֲלים מן
ֲלוּטין מן הקרקס של ימינו .אנחנו ִמ ְת ַפּע ִ
הקרקס של הרומאים היה שׁוֹנֶה ַלח ִ
ימה ,כאשר ְמאַלֵף ָה ֲארָיוֹת מכניס לשנייה
ְשׁ ָ
הלוּליָינִים ,ועוצרים את הנ ִ
ְ
הז ְִריזוּת של
האַריֵה .אך הקהל שבא לקרקס הרומי ,לא היה מבין
לוֹע ְ
אחת את ראשו לתוך ַ
אַכז ִָרי מאוד ,ובעלי-חיים וגם בני
בכלל ממה אנחנו מתרגשים .הקרקס הרומי היה ְ
מוֹתם.
אדם ָמ ְצאוּ בו את ָ
אָמנִים שבחרו לעבוד בקרקס .רובם היו
בהוֹפעוֹת ,לא היו ָ
ָ
שה ְשׁ ַת ְתפוּ
האנשים ִ
רוֹמא.
ֶלא של ָ
מבּ ֵתי ַהכּ ֶ
ֲס ִירים ָ
שכּ ְבשׁוּ ,או א ִ
ֲב ִדים שהרומאים הביאו מן ה ֲארָצוֹת ָ
עָ
כאשר הם נכנסו אל הזירה ונלחמו באריות ובנמרים ,או זה בזה ,הייתה המלחמה
והחזָק יותר נשאר
הח ָלשׁ יותר תמיד ָמ ָצא את מוֹתוָֹ ,
שלהם ַל ַחיִים או ַל ָמוֶותַ .
בחיים עד ההופעה הבאה .הקרקס היה בשבילם צורה של עונש.
ֵע לראות אנשים ובעלי-חיים נהרגים ,אבל הרומאים ראו בקרקס
אותנו היה ְמ ַז ֲעז ַ
שלהם בידור מצוין לכל המשפחה .ככל שהמופע היה אכזרי יותר ,כך הוא היה
ִשׁ ַפּ ְך יותר דם ַבּזִירָה ,כך היה הקרקס יותר
מעניין יותר בעיני הרומאים .ככל שנ ְ
מוצלח.
רוֹמית ,נעלם ִא ָתה גם הקרקס האכזרי שלה .רק אחרי כמה
יסרוּת ָה ִ
כאשר נפלה ַה ֵק ָ
הדוֹמה יותר ְלמה
ָ
מאות שנים חזר הקרקס והתחדש ,והפעם בצוּרָה אחרת,
שאנחנו ַמ ִכּ ִירים היום.

