
דיויד סטברו

האמת בתקופה  חיים  אנחנו  לא,  זה  את  אאהבו 
לפני  העולם  מרכז  היתה  שיוון  כפי  מריקאית. 
שסביבו  המוקד  היא  הברית  ארצות  כך  שנה,   2,500
נעה האנושות בימינו; בינתיים, לפחות. וושינגטון היא 
מרכז הכוח הפוליטי החשוב בעולם, ניו יורק סיטי היא 
של  השפה  היא  האנגלית  והתרבותי,  הפיננסי  המרכז 
כולם והדולר, חלש ככל שיהיה, הוא המטבע של כולם. 
חיים  והאשראי, אנחנו  הנדל"ן  חרף משברי האנרגיה, 
מאסיה  שהענקים  עד  לפחות  האמריקאית,  בתקופה 
תאפיל  המתאחדת  שאירופה  או  הבכורה  את  ייטלו 
על האימפריה הנסוגה. ואם ארצות הברית היא מרכז 

העולם, בוסטון היא הרחם שהוליד אותה.

דרך הלבנים האדומות
הבמ בארצות  העתיקות  הערים  אחת  היא  בבוסטון 
אלף   600 כמעט  בה  וחיים  במ1630  נוסדה  היא  רית. 

והעיר  מסצ'וסטס  מדינת  של  בירתה  היא  תושבים. 
החשובה ביותר בניו אינגלנד. במשך מאות שנים היא 
מושמ וכמקום  כלכלית  פעילות  של  כמרכז  ההתבססה 
והפוליטית  האקדמית  העלית  מן  נכבד  חלק  של  בה 
מעבר  היא  בוסטון  של  חשיבותה  אבל  האמריקאית. 
ללזה. במובנים מסוימים, ארצות הברית נוסדה בבוסמ
טון. ההיסטוריה העניקה לעיר מקום מרכזי בשרשרת 
האירועים שבסופה הפכו 13 קולוניות אנגליות ביבשת 
אמריקה הנידחת למדינה עצמאית שהיתה עם השנים 
למעצמה עולמית. כך, יכול טיול יומי בבוסטון להפוך 

למסע בעקבות הולדתה של האימפריה.
ממרבית האתרים ההיסטוריים בבוסטון ממוקמים בממ

"נתיב  הנקרא  ואינפורמטיבי  מושקע  עירוני  הליכה  סלול 
משובצות  שתחנותיו   ,)The Freedom Trail( החירות" 
כנסיות,  כוללות  התחנות  אדומות.  אבנים  סימון  לאורך 
בתי עלמין, מוזיאונים, פארקים, מבנים היסטוריים ואונייה 
של  לעצמאות  המאבק  סיפור  את  המספר  הנתיב,  אחת. 
רבים  ותיירים  אמריקאים  בעבור  הוא  הברית,  ארצות 
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שילוב של יום טיול עם שיעור היסטוריה.
בבוסטון  היא  המסלול  של  הראשונה  התחנה 
העירומ הפארקים  אחד   ,)Boston Common( קקֹומֹון 
נניים הגדולים בארצות הברית. תוחמים אותו הרחומ

וביקון   )Treamont( טרמונט   ,)Charles( צ'רלס  בות 
של  הנבחרים  בית  עומד  האחר  ובצדו   ,)Beacon(
ב"נתיב  השנייה  )התחנה  זהב  כיפת  שלו  מסצ'וסטס 
פזורים  ועצים,  מדשאות  שופע  הפארק  החירות"(. 
אף  מבקרים.  מרכז  בו  ויש  רבים  ישיבה  ספסלי  בו 
פולימ ואספות  הפגנות  שם  נערכות  לפעם  ששמפעם 

טיות, האגם, המזרקה ושבילי ההליכה מקנים למקום 
כך  לא  הסואן.  הכרך  בלב  ירוקה  שלווה  של  אווירה 
ההיה המצב במ1775, אז נערכו בפארק הכוחות הברימ

טים לפני היציאה לקרב נגד המורדים האמריקאים. 
את  הסיפור.  מסוף  חלק  הם  האלה  הקרבות  אבל 

תחילתו יש לחפש במקום אחר.
וסטייט   )Devonshire( דבונשיר  הרחובות  בפינת 
התחיל  החירות,  בנתיב  התשיעית  התחנה   ,)State(
שהפך  מקומי  סכסוך   1770 במרס   5 של  בבוקרו 
הברימ בהחלטת  הסכסוך  של  מקורו  המונים.  ללקרב 

טים שלוש שנים קודם לכן להטיל מסים על סחורות 
תה  נייר,  דוגמת  האמריקאית  לקולוניה  מיובאות 
שהביאה  עזה  התנגדות  עוררה  ההחלטה  וזכוכית. 
את בריטניה להזרים כוחות צבאיים לשמירת הסדר 

בבוסטון, והמתח הגיע לשיאו באותו בוקר כשמריבה 
המוני  רחוב  לקרב  הידרדרה  בריטי  לחייל  אזרח  בין 
יריות  כמה  החיילים  ירו  בסופו  ואבנים.  מקלות  של 
אזרמ חמישה  של  למותם  וגרמו  הזועם  ההמון  ללעבר 

חים. מכאן לא היה אפשר עוד לעצור את הידרדרות 
האירוע,  מקום  לבריטים.  האמריקאים  בין  היחסים 
במעגל  מסומן  בוסטון",  של  "הטבח  לימים  שכונה 

אבנים אפורות על אי תנועה.
העצמאות  להכרזת  בדרך  שלב  עוד  היה  הטבח 
של  שיאו  שהיתה  המ18,  המאה  בסוף  האמריקאית 
תהליך מורכב שהחל שנים רבות לפני כן, ולאו דווקא 
של  סבך  שליטה.  מכלל  שיצא  רחוב  קרב  של  תוצר 
שהיה  לעימות  גרם  ומדיניים  כלכליים  אינטרסים 
וחוקים מגבילים  פני השטח סכסוך סביב מסים  על 
שהטילו הבריטים על נתיניהם בלי לאפשר להם ייצוג 
מאבקים  עוד  כאן  היו  למעשה,  בלונדון.  בפרלמנט 
והצרמ הספרדיות  באימפריות  הבריטים  מאבק   ——

מאבק  באמריקה(,  קולוניות  היו  להן  )שגם  פתיות 
בתוך האצולה הבריטית עצמה ומאבק על תצורותיה 
הזה  לתבשיל  החדש.  בעולם  הגלובלית  הכלכלה  של 
ופילוסופיות.  נוספו שלל תיאוריות דתיות, כלכליות 
האמרימ העצמאות  מלחמת  לפרוץ  הביאו  אלה  ככל 

שנים  משבע  יותר  שנמשכה   )1783-1775( קאית 
וגבתה עשרות אלפי קורבנות. 
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אנו מכריזים בזאת 
שחקים  גורדי  גדושים  אמנם  בוסטון  של  רחובותיה 
אבל  מודרני,  לכרך  האופייניים  משרדים  ובנייני 
פסלים  דקורטיביים,  רחוב  פנסי  על  משקיפים  אלה 
הנקיים  הרחובות  עם  שיחד  שווקים,  ודוכני  עתיקים 
והמטופחים מעניקים לכרך המודרני תחושה אירופית 
העיר  בלב  חושף  החירות  נתיב  לאורך  הטיול  משהו. 
כנסיות עתיקות, בתי עלמין ישנים ובתי אבן נמוכים, 
המרחבים  ותחושת  הקשיחות  מהחספוס,  רחוקים 
האינסופיים המאפיינת נופים אורבניים רבים בארצות 

הברית. 
בית  הוא  האלה  ההיסטוריים  האבן  מבתי  אחד 
האספות הדרומי )Old South Meeting House(, שהיה 
עם  האדמדם  בבית  בבוסטון.  הגדול  הבניין  בזמנו 
הצריח הגבוה התכנסו במ1773 אלפי בני אדם כועסים 
מאוד. בלי לדעת את זה, הם עמדו לשנות את אמריקה 
בעל  גם  אם   — משמעות  רב  היסטורי  באירוע  לתמיד 

שם מטעה למדי. 
המסים  התה.  על  המיסוי  נגד  באספה  החל  העניין 
שהוטלו שנים אחדות קודם לכן נתקלו בהחרמת התה 
שסיפקה החברה הבריטית להודו המזרחית ובהברחת 
תה ממקורות אחרים. מעין חרם צרכנים פוליטי, שהיה 
חחלק ממאבק רחב יותר בין השיטה הכלכלית המרקנמ

העולמית.  בכלכלה  יותר  למגמות החדשות  טיליסטית 
בדצמבר,  חורפי  ביום  שהתכנסה  באספה,  הנוכחים 
התלוננו על תקנות חדשות שהעבירו הבריטים לטובת 
ונגד המבריחים האמריקאיים. הרומ ההחברה הבריטית 

חות התלהטו כשהמדינאי ואיש הרוח סמואל אדאמס 

הטיול לאורך נתיב 
החירות חושף 

כנסיות עתיקות, 
בתי עלמין ישנים 
ובתי אבן נמוכים, 

רחוקים מהקשיחות 
המאפיינת נופים 

אורבניים בארצות 
הברית

את  להציל  תוכל  לא  כבר  הזאת  "הפגישה  כי  הכריז 
ההמולדת". ההמון הזועם פרץ החוצה לעבר הנמל, השמ
תלט על אוניות בריטיות שהביאו תה לבוסטון והשליך 
לים עשרות טונות של תה בשווי אלפי לירות שטרלינג. 
האירוע זכה לימים לכינוי "מסיבת התה של בוסטון", 
וסימן את תחילתו של עימות שהוביל בסופו של דבר 

לאחת ההצהרות החשובות בהיסטוריה.
מבית  רחוק  לא  החירות,  בנתיב  העשירית  בתחנה 
האספות הישן וממש ליד האתר שבו נערך הטבח של 
 ,)Old State House( בוסטון, עומד בית הנבחרים הישן
מעוטר בחלונות גדולים ובמרפסת גדולה. על מרפסת 
העצמ הצהרת  במסצ'וסטס  לראשונה  הוקראה  זזאת 
מאות האמריקאית במ1776. היום יש במקום מוזיאון 
המוקדש להיסטוריה של בוסטון, לאישים ולאירועים 
שעיצבו את העיר ואת האומה האמריקאית. ההצהרה 
שאומצה על ידי הקונגרס האמריקאי במ4 ביולי 1776 
בעיצומה של המלחמה נגד הבריטים נחשבת עד היום 
ושל  הברית  ארצות  של  המכוננים  המסמכים  לאחד 
העולם החופשי. "אנו סבורים שאמיתות אלה ברורות 
מאליהן", כתוב בה, "שהרי כל בני האדם נבראו שווים 
ביניהן  מהם,  ליטול  שאין  זכויות  להן  העניק  ובוראם 

— חיים, חירות וחתירה לאושר".
בבוסטון  מאבק.  בלי  הוענקו  לא  אלה  זכויות  אך 
בתולדות  והמכריעים  הקשים  מהקרבות  כמה  נערכו 
האמריקמ העצמאות  מלחמת  כונה  שלימים  ההסכסוך 
אאית. הקרבות הראשונים של המלחמה, קרבות לקסימ

נגטון )Lexington( וקונקורד )Concord(, החלו כניסיון 
בריטי לפרק את המורדים המקומיים מנשקם ולעצור 
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בכנסייה  הקרב  סיפור  של  תחילתו  מנהיגיהם.  את 
הכנסייה   ,)Old North Church( הישנה  הצפונית 
ביותר  הפופולרי  התיירות  ואתר  בעיר  העתיקה 
החירות  בנתיב  האחרונות  התחנות  אחת  זו  שלה. 
הלבן  התפילה  באולם  ימצאו  בכנסייה  והמבקרים 
לה  ואורגן מרשים. מסביב  נברשות מפוארות  שלה 
אפשר לטייל בגנים המלאים צמחייה שאפיינה את 

תקופת המהפכה.
בלילה,  עשר  אחרי  קצת   ,1775 באפריל  במ18 
נרות.  פנסי  שני  הכנסייה  צריח  ראש  על  הודלקו 
מתארגנים  הבריטים  הכוחות  כי  היה  האות  פירוש 
)Charles( בדרך  צ'רלס  נהר  ועוברים את  למתקפה 
שיננו  אמריקאים  ילדים  של  דורות  לצ'רלסטון. 
דרך  אם  "אחד  המשפט  את  ההיסטוריה  בשיעורי 
אם  לומר,  רוצה  הים".  דרך  אם  שניים  היבשה, 
המים.  בדרך  באים  הבריטיים  פנסים,  שני  יודלקו 
פול רוויר, חרש כסף ופטריוט מקומי, הוא שנתן את 
המתנשא  בצריח  מודיעיני  שימוש  לעשות  ההוראה 

לגובה כשישים מטר. 
הקרבות עצמם הובילו למצור על בוסטון ולקרב 
גבעת ּבָנקר )Bunker Hill(, קרב שליטה על האזור 
נסוגו,  אמנם  האמריקאים  לנמל.  הסמוך  הגבוה 
הקרב  ובסוף  כבד  מחיר  שילמו  הצדדים  שני  אבל 
יוכרע  הקולוניות  של  שמעמדן  לכל  ברור  היה  כבר 
בשדה הקרב. העימות הפך מסכסוך מקומי בין צבא 
למיליציות מקומיות, למלחמה עקובה מדם שהיתה 
חדש.  עולמי  סדר  על  בינלאומית  ממערכה  לחלק 
נסיעה  מרחק  הנמצאות  ובקונקורד,  בלקסינגטון 

קצר מבוסטון, יש פארקים היסטוריים, מוזיאונים, 
הדרמטיים  הקרבות  בעקבות  וסיורים  אנדרטות 

במקומות שבהם נערכו.

שופינג, ספורט וסדרות טלוויזיה
הול  פניאל  היא  החירות  בנתיב  תחנה  עוד 
הלבן  המגדל  עם  האדמדם  הבית   .)Faneuil Hall(
זכה  כך  ובשל  לאספות,  ומרכז  שוק  בעבר  שימש 
גם  הביטוי".  חופש  ו"בית  החירות"  "ערש  בכינויים 
חשובים,  וכינוסים  שוק  הבית  מאכלס  אלה  בימים 
ההימ הסיור  את  לשלב  בוחרים  רבים  מטיילים  אאך 

הול  בפניאל  אמריקאית.  שופינג  בחוויית  סטורי 
יוקרתיים, מסעמ וובסביבתו יש חנויות של מותגים 

דות, בארים ומופעי רחוב. המקום מציע גם סיורים 
מודרכים )בלי תשלום( המזכירים בין היתר שבימי 
לא   )1812( הברית  ארצות  עצמאות  על  המערכה 
רבים  במורדים.  תמכו  המקומיים  המתיישבים  כל 
מספרת  והאגדה  הבריטים,  לטובת  בריגול  נחשדו 
אמיתי  בוסטוני  הוא  אדם  אם  לבחון  שכשנדרשו 
המגדל  מרום  את  מעטר  מה  נשאל  הוא  מרגל,  או 
בשבשבת  שמדובר  ידע  שלא  אדם  הול.  פניאל  של 
סיפורה  כך,  או  כך  ובוגד.  מרגל  הוכרז  חגב  בצורת 
של מלחמת העצמאות האמריקאית איננו שלם בלי 

סיפור הפילוגים בתוך הציבור האמריקאי. 
של  בסיפורו  אולי  יתעניינו  ישראלים  מטיילים 
שהצטרף  שמו,  סולומון  חיים  אחד,  יהודי  מתיישב 
הבריטים,  ידי  על  נשבה  האמריקאיים,  למהפכנים 
הכלכלי  בניהולה  לאות  בלי  ועסק  מהשבי  ברח 

סיור לאורך נתיב החירות
המסלול עובר דרך 16 נקודות ציון 
מרכזיות בתולדות ארצות הברית 

והוא חלק מהפארק הלאומי 
ההיסטורי של בוסטון. אפשר 
להתחיל את המסלול בנקודת 

הפתיחה המומלצת, בפארק הראשי 
של בוסטון, או בכל נקודה אחרת 

על הנתיב.
נקודת התחלה: בוסטון קומון

נקודת סיום: גבעת בנקר
אורך: כ־4 קילומטרים

משך: כ־3 שעות
דמי כניסה: הכניסה לאתרים 

לאורך נתיב החירות ללא תשלום 
למעט שלושה: בית פול רוויר, בית 

האסיפות הדרומי ובית הנבחרים 
הישן. אפשר לקנות כרטיס משולב 
לשלושת המוזיאונים: מבוגר - 11 

דולר; ילד - 3 דולר
www.thefreedomtrail.org :אינטרנט

בית פול רוויר
 19 North Square :מיקום

 פתוח: 15 באפריל עד
 31 באוקטובר: 17:15-9:30;

1 בנובמבר-14 באפריל: 16:15-9:30
דמי כניסה: מבוגר - 3 דולר; 

 ותיק וסטודנט - 2.50 דולר;
ילד – 1 דולר

טלפון: 2338־523־617־1
 אינטרנט:

www.paulreverehouse.org
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הונו  את  גם  הקדיש  שלה  העצמאות,  מלחמת  של 
דולרים  מיליוני  שעשרות  האומרים  יש  הפרטי. 
לו  הוחזרו  לא  האמריקאי  לממשל  שהלווה 
פי  על  כל.  חסר  מת  והוא  מעולם 
אחת התיאוריות )שהיא חסרת 
בבסיס ממשי(, בכל זאת הועמ
הממ כל  אחרון:  כבוד  לו  ננק 
ימצא  דולר  ביט בשטר של 
מעל ראש הנשר 13 כוכבים 
המומ  13 את  ))המייצגים 

בצורת  מסודרים  שבות( 
מגן דוד, וזאת לזכר היהודי 
המהפכה  של  ל"גזבר  שהיה 

האמריקאית". 
כשעוברים את נהר צ'רלס, בדרך 
לתחנה האחרונה של נתיב החירות, ומטפסים 
האנדרטה  של  מטר   70 למרום  המדרגות  במ294 
ללזכר קרב גבעת בנקר, רואים את התמונה בכללומ
תתה. מכאן בוסטון משתרעת עד קו האופק, הכבימ
המסחרי  המרכז  הנמל,  המפעלים,  העמוסים,  שים 
נראית  אינה  בוסטון  מלמעלה  במבט  והפרברים. 
מלבד  נוספות  רבות  פנים  לה  ויש  קומפקטית,  כה 
היא  בוסטון  והמהפכה.  האזרחים  מלחמת  אתרי 
גם הֵרד סוקס, קבוצת הבייסבול המיתולוגית; היא 
הסלטיקס והפטריוטס, אלופות הכדורסל והפוטבול 
פוליטיות  דמויות  של  מוצאן  מקום  היא  הוותיקות; 
ררבות עוצמה דוגמת בני משפחת קנדי, בנג'מין פרמ

ג'ון קרי ומייקל בלומברג. בוסטון היא הבית  נקלין, 
ששל אינספור סדרות טלוויזיה )אלי מקביל, הפרקלימ

טים וחופשי על הבר, למשל( ושל משוררים ולהקות 
רוק אלטרנטיביות כמו הפיקסיז וג'ק קרואק. 

פאמ פתחה  בבוסטון  הגדולה  האירית  ההקהילה 
בבים מעולים והרוב הקתולי בה הקים כנסיות מרמ

שימות ברחבי העיר. כמה מהאוניברסיטות הטובות 
הפארקים  הנמל,  ואיי  בסביבתה  נמצאות  בעולם 
טבעיים  נופים  מספקים  צ'רלס  ונהר  העירוניים 

ומסלולי טיולים להנאת התיירים. בבוסטון שוכנת 
גם אחת השכונות העתיקות בארצות הברית כולה 
— שכונת ביקון היל )Beacon Hill(.  משפחות של 
את  בשכונה  קבעו  האמריקאית  הקהילה  נכבדי 
ממשכנן וטיפחו בה בתי המידות, וכך התהדרה השמ
כונה בשלל שמות מפורסמים: הסופרת לואיזה מיי 
אלקוט )נשים קטנות(, הסופר מייקל קרייטון )זרע 
פרומ רוברט  המשורר  היורה(,  פארק  ההאנדרומדה, 
הסמ וכן  פלאת'  סילביה  והסופרת  המשוררת  ססט, 
נטור ג'ון קרי, שהיה המועמד הדמוקרטי לנשיאות 
אארצות הברית ואשתו תרזה היינץ )ממשפחת הקמ
סימון  קרלי  תורמן,  אומה  רות',  לי  דיוויד  טשופ(, 
גבעה  על  הבנויה  השכונה  של  רחובותיה  ואחרים. 
רחוב  ובייחוד  להפליא,  וציוריים  קטנים  תלולה 
נקודת  היא  שלה  האדריכלות   .)Acorn( אייקורן 
צציון נוספת במלחמת העצמאות האמריקאית: הממ
קונטיננטלי-ניאו  בסגנון  בתיהם  את  בנו  תיישבים 
הקולוניאלי  מהסגנון  מתרחקים  כשהם  קלאסי, 
מלבנים  ופונקציונליים  סימטריים  בתים  הבריטי: 
לבנים  משקופים  עם  המקום  מאדמת  אדומות 
זכוכית קטנים. מרכז השכונה הוא  וחלונות ריבועי 

כיכר לואיסברג המקסימה.
עוד שכונה יוקרתית ויפהפייה היא שכונת מפרץ 
ּבּבֶק )Back Bay( שעל גדת נהר צ'רלס. השכונה נבמ
נתה לאחר ייבוש הביצה הטובענית שהיתה במקום 
באמצע המאה המ19, ומומלץ לבקר בה במהלך כל 
ובייחוד בשדרה החוצה אותה, שדרת  היום,  שעות 
 Commonwealth Avenue, Comm( קֹומֹונְוֶולְת' 
שלא  אחרת  מרכזית  שדרה  המקומיים(.  בפי   Ave
המסעדות  התיאטראות,  שלל  על  להחמיץ,  כדאי 
ֵאב  ָמס  והחנויות שבה היא שדרת מסצ'וסטס, או 
אלה  כל   .)Mass Ave, Massachusetts Avenue(
בוסטון לאחד מאתרי התיירות המעמ ההופכים את 

A .ניינים בארצות הברית

דיויד סטברו - עיתונאי ישראלי המתגורר בסטוקהולם

בית הנבחרים הישן 
 מיקום: Beacon Street פינת

Park Street

פתוח: ב'-ו' 16:00-10:00
טלפון: 3676־727־617־1 

www.state.ma.us/sec/trs :אינטרנט
הערה: יש לתאם הדרכה מראש

מרכז מידע למבקרים
 Greater Boston :מיקום

Convention and Visitors Bureau

Two Copley Place, Suit 105

טלפון: boston־see־888־1
www.bostonusa.com :אינטרנט

בית האספות הדרומי 
310 Washington Street :מיקום

פתוח: נובמבר-מרס: א'-שבת 
16:00-10:00; אפריל-אוקטובר 

17:00-9:30
דמי כניסה: מבוגר - 5 דולר; 

 ותיק וסטודנט - 4 דולר;
ילד )18-6( - 1 דולר

טלפון: 6439־482־617־1
www. :אינטרנט

oldsouthmeetinghouse.org

הכנסייה הצפונית 
הישנה 

 193 Salem Street :מיקום
פתוח: נובמבר-מאי: 

17:00-9:00; יוני-אוקטובר: 
18:00-9:00

טלפון: 6676־523־617־1
www.oldnorth.com :אינטרנט

האנדרטה על גבעת ָּבנקר 
 Monument Square, :מיקום

Charlestown

פתוח: ביתן התצוגה: כל יום 
17:00-9:00; האנדרטה: כל יום 

16:30-9:00
טלפון: 5641־242־617־1; 
לקבוצות: 5689־242־617־1

www.nps.gov/bos :אינטרנט

פניאל הול 
State Street, Boston :מיקום

 פתוח: ב'-שבת 19:00-10:00;
א' 18:00-12:00

טלפון: 1300־523־617־1
 אינטרנט:

www.faneuilhallmarketplace.com
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