
מקסיקו סיטי
בעקבות מהפכנים

המורדים
קורותיה של בירת מקסיקו רצופות מהפכנים. מיגל הידלגו הכריז בה על מהפכת 

העצמאות, צ'ה גווארה ופידל קסטרו נערכו בה למהפכה האדומה, ופרידה קאלו תרמה 

ביצירתה לאופייה התוסס. דיויד סטברו יצא בעקבותיהם לעיר שהיא ערבוביה מסחררת 

חושים של טעמים וריחות, קתדרלות ופיאסטות

כתב: דיויד סטברו

ּפַס " אוקטביו  כתב  מהפכה",  היא  הפיאסטה 
המקסיקני, זוכה פרס נובל לספרות, על ההילולה 
יוצ "בבלבול שהיא  והוסיף,  ההמקסיקנית העממית, 

צרת מופר הסדר החברתי, ואיתו טובעים החוקים 
שמחזיקים אותו". כמו בתיאורו של פס, רחובותיה 
של מקסיקו סיטי וההיסטוריה שלה משלבים סדר 
ומלאת  מלהיבה  היא  וחגיגה.  בדידות  ומהפכה, 
מפתים,  וריחות  טעמים  ועמוסת  צבעונית  חיים, 
עיר  ופקוק.  מזוהם  מלחיץ,  ענקי,  כרך  גם  והיא 
מוקפת הרים,  וביתם של כמעט תשעה מיליון בני 

אדם. 
לבאים מבחוץ נראים המקסיקנים מסבירי פנים 
ומנומסים.  מופנמים  מצוינים,  מארחים  ורגועים, 
לעתים נראה אפילו כאילו הם סגורים לגמרי בתוך 
פס  כתב  מסכה",  הם  המקסיקני  של  "פניו  עצמם. 
המקסיקני  את  ותיאר  הבדידות",  "מבוך  בספרו 
ככאדם פגיע, חשדן ובודד. אולם את הבדידות הקוצ

המקסיקניות  ההילולות  הפיאסטות,  מפיגות  דרת 
על  השקט  מתוך  שמגיחות  התכופות  העממיות 
הנייר  קישוטי  העליזים.  וקולותיהן  צבעיהן  שלל 
הצבעוניים, צלילי הגיטרות, התחפושות והשכרות 
מנתצים את הסדר החברתי לאלפי רסיסים, ואלה 

חוזרים למקומם מיד כשהחגיגה נגמרת. 

הכיבוש הספרדי ומהפכת העצמאות

מוצ מקום  מקסיקו  היתה  שנים  אלפי  בבמשך 
הספרדי  הכיבוש  אך  מפותחות,  תרבויות  שבן של 
ושל  האצטקים  של  ארצם  את  הפך  הצ16  במאה 
בני המאיה לקולוניה ספרדית שבירתה הוקמה על 
חורבות הבירה האצטקית הקדומה, טנוצ'טיטלאן 
)Tenochtitlan(. מקסיקו, שכונתה כעת "ספרד החצ

דשה", נוצלה כלכלית והוצפה במהגרים מאירופה, 
אך זכתה בסופו של דבר בעצמאות אחרי מלחמה 
אארוכה. בצ1810 החלה מהפכת העצמאות המקסיצ

קנית, שעליה הכריז הכומר מיגֵל הידַלְגו. זו היתה 
הידלגו  הביאו  שבמהלכה  מעמדית  מהפכה  גם 
העבדות  לביטול  מֹורֵלֹוס,  מריה  חוסה  וממשיכו, 
לעצמאות  המלחמה  הגדולות.  האחוזות  ולפירוק 
הכנסייה  הצבא,   .1821 עד  ארוכות,  שנים  נמשכה 

להיאחז  וניסו  בספרדים  תמכו  הקרקעות  ובעלי 
את  מה  לזמן  להדוף  הצליחו  הם  במעמדם.  בכוח 
המתקפה, אך הכוחות הליברליים גברו בסופו של 
דבר, יצרו חוקה וייסדו את מה שכינו "האימפריה 

המקסיקנית העצמאית".
נעלמה  לא  העתיקה  מקסיקו  המזל  למרבה 
טנוצ'טיטלאן,  שלה,  הבירה  שרידי  את  לגמרי. 
בעולם,  הגדולות  הערים  אחת  בשעתה  שהיתה 
סיטי.  מקסיקו  במרכז  ממש  לראות  אפשר  עדיין 
במרכז  אי  על  נבנתה  הקדומה  האצטקית  הבירה 
כצ200  ומנתה   )Lago de Texcoco( טקסקוקו  אגם 
אלף תושבים. שרידי המקדש המרכזי שלה, טמפלו 
השבעים,  בשנות  נחשפו   ,)Templo Mayor( מאיור 
והם מפארים את הקצה הצפוניצמזרחי של הכיכר 
המרכזית של מקסיקו סיטי המודרנית. במקום יש 
גם מוזיאון )Museo del Templo Mayor( המציג את 

עושרה של התרבות האצטקית. 
המקצ האגן  את  שמילאו  העתיקים  ממהאגמים 
סוצ'ימילקו  תעלות  נותרו  ברובם,  ושיובשו  סיקני 
בו  להעביר  מצוין  אתר   ,)Canales de Xochimilco(
האורבנית.  מההמולה  הרחק  רגוע  צהריים  אחר 
צבעוניות,  גונדולות  משייטות  התעלות  לאורך 
מקומיים,  ושל  תיירים  של  במשפחות  עמוסות 
בסירות  הנמכר  משובח  מקסיקני  מאוכל  שנהנים 
משייטים  נגנים  שמשמיעים  וממוזיקה  חולפות 
שכירים  נגנים  היותם  )משום  "מריאצ'י"  הנקראים 
שנראה  כמו  ממש  נראה  עצמו  האזור  בחתונות(. 
כשהגיעו  האצטקית  הבירה  של  החקלאי  האזור 

אליו חייליו של קורטס לפני כמעט 500 שנה.
שוצ לעיר  צפוניתצמזרחית  קילומטר  ככחמישים 
שנוסדה   ,)Teotihuacan( טאוטיהואקן  העיר  כנת 
המרכזים  אחד  והיתה  שנה  מאלפיים  יותר  לפני 
זו  עיר  גם  העתיק.  בעולם  המפותחים  העירוניים 
היא אתר שחובה לבקר בו. הדרך אליה חולפת על 
בתים  וקקטוסים,  תירס  שדות  וואדיות,  הרים  פני 
פורחים  בשיחים  מעוטרות  עפר  ודרכי  צבעוניים 
ובעצי הדר. הרבה הליכה ולא מעט טיפוס מצפים 
משצ המאמץ  אבל  העיר,  של  בשרידיה  ללמבקרים 

תלם. העיר אכלסה תרבויות רבות, והמבקרים בה 
עוברים בדרך כלל ברחוב הראשי, בשדרת המתים, 

 כיכר אל סוקאלו, כיכר 
ההפגנות, המצעדים 

והשביתות, וגם 
הפסטיבלים וההופעות

צילום: דיויד סטברו
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ובצ לטיפוס  והקשה  המרשימה  הירח  בבפירמידת 
פירמידת השמש המתנשאת לגובה 65 מטר והיא 
הוא  מעניין  אתר  עוד  בעולם.  בגודלה  השלישית 
"מקדש הנחש המכונף", ששימש בעבר מרכז דתי 
האימצ הפירמידות  מלבד  העיר.  במרכז  וופוליטי 

בתי  מקדשים,  של  חורבות  גם  באתר  יש  תניות, 
הסברים  ניתנים  כאן  גם  פולחן.  ואתרי  מגורים 

והמחשות במוזיאון מקומי.
את  מספרים  העתיקה  מקסיקו  של  שרידיה 
סיפורן של תרבויות עתיקות שפינו מקום לעולם 

חדש של רובים, חיידקים ופלדה. לאחר שמקסיקו 
של  לתקופה  הזה  העולם  נקלע  עצמאות,  קיבלה 
נוספו  לאלה  פוליטיים.  ומאבקים  משטרים  שינויי 
גגם מלחמה עם ארצות הברית, כיבוש צרפתי ומחצ

לוקות פנימיות בין שמרנים לליברלים. סוף המאה 
שלטונו  שנות  היו  העשרים  המאה  ותחילת  הצ19 
של פורפיריו דיַאס. הן הביאו לשגשוג כלכלי מצד 
ופערים  פוליטי  דיכוי  שלטונית,  ולשחיתות  אחד, 
חחברתיים מן הצד האחר. כל אלה הולידו את המצ

הפכה השנייה.
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אין לה הרבה רעיונות, יש לה מציאות

העשרים  במאה  הראשונה  הגדולה  המהפכה 
דווקא  אלא  הסינית,  ולא  הבולשביקית  היתה  לא 
בשנת  החלה  היא  השנייה.  המקסיקנית  המהפכה 
1910 ונמשכה עד 1917, ומטרתה היתה להפוך את 
ועצמאית  דמוקרטית  מודרנית,  למדינה  מקסיקו 
מדויקת,  תוכנית  לה  היתה  לא  כלכלית.  מבחינה 
והיה בה קצת מהכל: מאבק חי של רעיונות, גישות 
מכל  עממיות  דמויות  היו  מנהיגיה  ואינטרסים. 
שכבות הציבור, מבן האיכרים העני פנצ'ו וילה, דרך 
אמיליו זפטה בעל המורשת האינדיאנית ועד לנשיא 
הנבחר פרנצ'סקו מאדרו. המקסיקנים פנו למורשת 
שלהם ולצורכיהם כדי להמציא את עצמם מחדש. 
"המהפכה, כמו הפיאסטה, היתה פזרנית וקיצונית, 

פיצוץ של שמחה וייאוש, צעקה של יתמות ואושר, 
של התאבדות וחיים. הכל יחד", כתב אוקטביו פס. 
"המהפכה היא רכילות וירי, חגיגה ואהבה. אין לה 

הרבה רעיונות, יש לה מציאות".
כיכר אל סוקאלו )El Zocalo( שבמרכז מקסיקו 
למצ עדה  החוקה,  כיכר  הרשמי  בשמה  או  ססיטי, 

הכיכרות  זו אחת  שנים.  מאות  כבר  הזאת  ציאות 
המרכז  של  הפועם  הלב  והיא  בעולם,  הגדולות 
הקתדרלה  עומדת  בצפונה  העיר.  של  ההיסטורי 
המטרופוליטנית )Catedral Metropolitana( שנבנתה 
שבו  הלאומי  הארמון  ניצב  במזרחה  הצ16,  במאה 
מוצגים, בין השאר, ציורי קיר של דייגו ריבֵרה. בניין 
העירייה, בית המשפט העליון והשוק הם רק מקצת 

האטרקציות באזור. 

 שדרות הרפורמה. מנהטן 
של אמריקה הלטינית

צילום: הראל סטנטון

 דוכן תבלינים בשוק. 
מתקפה על כל החושים 

צילום: הראל סטנטון

 אוכל רחוב. תירס על הגריל 
צילום: פרנק ון דן ברג

 פסל בשדרות הרפורמה 
צילום: הראל סטנטון
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משתצ והפיאסטות  המהפכות  הזאת  בבכיכר 
כיכר  זאת  כמשמעו:  פשוטו  באלה,  אלה  לבות 
כיכר  גם  אך  והשביתות,  המצעדים  ההפגנות, 
הפסטיבלים, המסיבות וההופעות. דגל לאום ענקי 
גדושה בבתים צבעוניים  וסביבתה  ניצב במרכזה, 
רקדנים  כאן:  יש  הכל  מאולתרות.  ובבאסטות 
אינדיאנים, פסלוני שלדים של חג המתים, גלויות 
ודגלים, כובעי סומבררו ודיוקני גיבורים מקומיים. 
כל  על  מתקפה  עורכים  הרוכלים  הכיכר  בשולי 
מוגשים  ואנצ'ילדות  בוריטוס  טאקוס,  החושים. 
מציע  לקינוח  וליים.  צ'ילי  גווקאמולי,  עם סלסה, 
גויאבות,  מטבח הרחוב המקסיקני מלונים, אננס, 

פפאיות וסברס )ראו מסע אחר גיליון 188(.
ררמזים למהפכת 1910 נמצאים גם בכיכר גריצ
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בבלדי )Plaza Garibaldi(. שם אפשר לגלות שמקצ
סיקו היא לא רק טעמים וריחות, היא גם קולות. 
ללהקות נגני המריאצ'י מנגנות כאן בעבור לקוחוצ
תיהם שירים לכבוד חתונות וימי הולדת, כמו גם 
שירים של סליחה וחיזור. הלהקות האלה, שמקורן 
במעמד הפועלים של אזור חליסקו )Jalisko( שעל 
העיר  גם  שוכנת  )ובו  האטלנטי  האוקיינוס  שפת 
טקילה שבה נולד המשקה המפורסם(, נעשו מקור 
לבוצ הנגנים  המהפכה.  וסמל  לאומית  ללגאווה 
שים בחליפות שחורות מקושטות בכסף, רוזטות 
)עניבות פרפר( אדומות ומגפי בוקרים. באירועים 
מיוחדים הם חובשים גם כובעי סומבררו רחבים. 
הוויואצ הגיטרות,  שלהם,  והכינורות  ההחצוצרות 
והגיטרונים  לליווי(  )גיטרה קטנה המשמשת  לות 
)גיטרת בס ענקית(, מפיקים שירים מלאי שמחה 
מתמלאת  הכיכר  כאשר  הלילה,  בשעות  וכאב. 
והקורונה  הטקילה  ריח  בית,  וחסרי  בשיכורים 
נישא באוויר וצעקות ה"סי סניור!" נשמעות מכל 

עבר.
בכפרים הקטנים הופעות המריאצ'י מלוות לא 
עדה  הגדולה,  בעיר  כאן,  ובקטטות.  ביריות  פעם 
כיכר גריבלדי לעתים קרובות למראות עצובים של 

מקבצי נדבות קטועי גפיים בשולי הכיכר ולאמהות 
רחמי  לעורר את  בניסיון  רעבים  תינוקות  נושאות 
בצדי  עומדים  מוזנחים  וכלבים  זונות  התיירים. 
הכבישים. בארץ מוכת פערים, סמים והגירה בלתי 
חוקית אל השכנה העשירה מצפון, מכעיס לראות 
חייכנים  פוליטיקאים  של  פוסטרים  אלה  כל  מעל 
יש  המקסיקנית  במציאות  שחוקות.  וסיסמאות 
משהו מאוד אלים וקשוח, והתרבות שלה מעודדת 
גם התקוממויות תכופות כנגד השלטון. כך נעשתה 
מקסיקו סיטי לא רק מוקד למהפכות מקסיקניות 

אלא גם כר פורה למהפכנים מבחוץ. 

  מי שמגיע למקסיקו סיטי 
לא יחמיץ ביקור בפירמידת הירח 

ובפירמידת השמש השוכנות 
בטאוטיהואקן, עיר שנוסדה 

לפני יותר מאלפיים שנה 
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ואז הגיע צ'ה

תייר  סיטי  למקסיקו  הגיע   1954 בספטמבר 
באמריקה  ארוך  טיול  אחרי   26 בן  ארגנטינאי 
הדרומית. לא היו לו תוכניות ברורות לעתיד. הוא 
לנסוע  או  הברית  בארצות  לטייל  להמשיך  שקל 
החליט  דבר  של  בסופו  אך  לסין,  או  לאירופה 
להתמקם בעיר וקיבל עבודה בבית חולים מקומי. 
ארנסטו  היה  ושמו  לרפואה,  סטודנט  היה  הוא 
אותי  מקבלת  השחיתות,  ארץ  "מקסיקו,  גווארה. 
בבאדישות של חיה גדולה", כתב אז. "היא לא מלצ

טפת אותי ולא מראה את שיניה". לאחר שפיתח 

להתערבותה של ארצות  ונחשף  פוליטית  תודעה 
הברית, לעוולותיה של אמריקה הדרומית, לעונייה 

ולמצורעיה, הוא חיפש מהפכה. 
בבקיץ 1956 מצא גווארה, שכונה צ'ה בפי חבצ
רים קובנים שהתרועע עמם, את מבוקשו. האחים 
הקובנים פידל וראול קסטרו הגיעו למקסיקו אחרי 
ישבו  בקובה,  כושל  הפיכה  בניסיון  שהשתתפו 
פוליטית  מפקדה  הקימו  הם  לגלות.  ויצאו  בכלא 
)Calle Emparan( בעיר והחלו  ברחוב קלה אמפרן 
המאולתרת  במפקדה  נוספת.  למתקפה  להיערך 
פגש גווארה לראשונה את פידל, מנהיג המהפכה. 
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פפגישתם נמשכה, כך מספרים, שמונה שעות, והסצ
תיימה בארבע לפנות בוקר.

הארגנטינאי  ושותפם  הגולים  הקובנים  חבורת 
ובסצ סיטי  מקסיקו  של  ברחובותיה  מסעות  עערכו 

ביבתה, כשהם נושאים משאות כבדים ומתחמקים 
במחוז  חווה  שכרו  הם  המקסיקנית.  מהמשטרה 
צ'לקו )Chalco( של העיר, ובה ערכו אימונים פיזיים 
ודיונים  אסטרטגית  היערכות  גם  כמו  ירי,  ואימוני 
אידיאולוגיים בהדרכתו של מהפכן מקסיקני ותיק, 
קיצוני  למנהיג  היה  גווארה  ביו.  אלברטו  הקולונל 
ומעודד  אלים  עולמי  במאבק  התומך  ואגרסיבי 
הרבה  ומקומי  מעשי  היה  קסטרו  אישיות.  פולחן 
ייותר, וגם יסודי ומעמיק יותר. בנובמבר 1956 הפצ

ליגה החבורה מהחוף המזרחי של מקסיקו לקובה 
והחלה את מסעה לכיבוש השלטון באי. כל היתר 

היסטוריה.
 Paseo de la( הרפורמה  שדרת  לאורך  סיור 
Reformaa( יכול להבהיר מדוע מצד אחד העיר נקצ

ובד  הלטינית",  אמריקה  של  "מנהטן  לעתים  ראת 
המהפכנים  את  פעם  אחר  פעם  מזכירה  היא  בבד 
האנדרטאות,  בין  בעבר.  בה  ששוטטו  הקובנים 
אפשר  הקולוניאליות,  והאחוזות  השחקים  גורדי 
קסטרו  פידל  פעלו  שבהם  הרחובות  את  למצוא 
ניצבת  המפורסמת  העצמאות  אנדרטת  וחבריו. 
 Zona( במרכז כיכר עמוסה, משקיפה על סונה רוסה
וגם  נמצא הלב העסקי  הוורוד(. כאן  Rosa, האזור 

ובתי  ברים  סיטי. מסעדות,  התרבותי של מקסיקו 
קפה פועלים כאן כמעט ללא הפסקה. באחד מהם, 
)Café la Habana( שברחוב  בית הקפה לה הוואנה 
פי השמועות קסטרו  על  ישבו   ,)Morelos( מורלוס 
וחבריו ליד החלונות הענקיים ותכננו את הפלישה 

לקובה.

קבר בחצר ומורשת אמנותית

המהפכנים  היו  לא  קסטרו  והאחים  גווארה 
כמעט  סיטי.  במקסיקו  מקלט  שמצאו  היחידים 
לפני הגעתם לעיר עשה זאת מהפכן  עשרים שנה 
הוא  ברונשטיין, אך  דוידוביץ'  לייב  לו  אחר. קראו 
יידוע יותר בשם לאון טרוצקי. את רוחו אפשר למצ
שכונה   ,)Coyoacan( קויואקן  של  ברחובותיה  צוא 
מהצ הרחק  כאן,  העיר.  בדרום  ופסטורלית  ששקטה 
פקקים, מהרעש ומההמולה של מרכז העיר, נוצרה 
ואנשי  אמנים  של  מובלעת  מעין  השנים  במהלך 
וערוגות  ירוקות  השדרות  מטופחים,  הבתים  רוח. 
פרחים ומזרקות מקשטות את הכיכרות. טיול רגלי 
הוא  הספרים  וחנויות  הקפה  בתי  האחוזות,  בין 

חוויה נעימה במיוחד. 
רבות לאחר  לדייר השכונה שנים  טרוצקי הפך 
האדום.  הצבא  ומפקד  הסובייטי  החוץ  שר  שהיה 
ההוא נאלץ לעזוב את ברית המועצות לאחר שהפצ

סיד בקרב הירושה של לנין, הוגלה לקזחסטן וסולק 

מדריך מהיר 
למטיילים בעקבות הכתבה

לשכת התיירות

Avenida Nuevo León 56 .
ר 9090–008–800–1 

www.mexicocity.gob.mx ע

עונה מומלצת

אוקטובר-מאי

אינטרנט

www.mexicocity.com. ע
mx/mexcity.html

www.allaboutmexicocity. ע
com - אתר אינטרנט של 

מסעדות, בילויים, פסטיבלים, 

לינה, מוזיאונים, השכרת רכב

טנוצ'טיטלאן 

 www.tenochtitlan.comע

תעלות סוצ'ימילקו 

www.xochimilco.df.gob.mx ע

 תעלות סוצ'ימילקו. גונדולות 
צבעוניות עמוסות תיירים 
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שנוי  טיפוס  היה  הוא  הקומוניסטית.  מהמפלגה 
בבמחלוקת שהצליח להיות דמות מרכזית בשני הפצ

לגים של התנועה המהפכנית הרוסית, הבולשביקי 
והמנשביקי. הוא החליף נאמנויות לעתים קרובות: 
בצעירותו היה אויב מר של לנין ובבגרותו הסתבך 
עם סטלין. שהייתו בגלות המקסיקנית, אחרי שהות 
ונורווגיה, הבטיחה את שלומו רק  בתורכיה, צרפת 
ללזמן מוגבל. באוגוסט 1940 ביקר בביתו סוכן סוצ

בייטי צעיר ורצח אותו במכת גרזן בראש. 
התנקצ בניסיון  לעברו  שנורו  מקליעים  חחורים 

שבו  הבית,  חומת  את  מעטרים  עדיין  קודם  שות 
ולמורשתו.  לזכרו  המוקדש  מוזיאון  היום  נמצא 
לצד תערוכה אינפורמטיבית מוצגים במקום חפציו, 
שמורים  כולם  שלו,  הספרים  לארון  ועד  ממשקפיו 
ללמופת. טרוצקי עצמו קבור בחצר תחת סמל הפצ

טיש והמגל והדגל האדום.
תוצ מקומיים  בידידים  טרוצקי  נעזר  מותו  ללפני 
שבי השכונה, גם הם מהפכנים ידועים, כדי להיקלט 
שהיה  ריברה,  דייגו  האמן  בית.  בה  ולהקים  בעיר 
דמות מרכזית במפלגה הקומוניסטית המקסיקנית, 
הציירת  אשתו  גם  עשתה  וכך  בביתו,  אותו  אירח 
ניהלה  אף  קאלו  נפרד.  בבית  שחיה  קאלו,  פרידה 
אסול  הקאסה  קאלו,  של  ביתה  טרוצקי.  עם  רומן 
)Casa Azul, הבית הכחול(, הוא אחד האתרים היצ

פים ביותר במקסיקו סיטי: הצבעים העזים, פשטות 
והפסלים  הציורים  הקישוטים,  הצמחייה,  העיצוב, 
הופכים אותו לפנינה אסתטית יוצאת דופן. קאלו, 
היא  חיים קשים.  חוותה  הזה,  בבית  וחיה  שנולדה 
תאונת  בשל  חייה  כל  במשך  עזים  מכאבים  סבלה 
דרכים שעברה בצעירותה, לא הצליחה להיות לאם 
המבוגר  ריברה,  עם  ונישואיה  בכך,  שרצתה  אף 
השאירה  היא  סוערים.  היו  שנה,  בעשרים  ממנה 

אחריה מורשת אמנותית רבת עוצמה, וציוריה הם 
מוזיאון,  היום  וכאב. הבית, המשמש  יופי  שיר של 
ובחפצ אליה  הקשורות  ביצירות  ביצירותיה,  ממלא 

צים שלה ושל משפחתה. 
לאון  קסטרו,  ופידל  גווארה  צ'ה  וריברה,  קאלו 
סיטי  במקסיקו  כולם  מצאו  הידלגו  ומיגל  טרוצקי 
התרבויות  שלוש  בכיכר  למהפכה.  ליציאה  בסיס 
של  המרכזית  הכיכר   ,)Plaza de las Tres Culturas(
על  הנקראת  בעיר,   )Tlatelolco( טלטלולקו  אזור 
והמקסיצ הספרדית  האצטקית,  התרבות  של  ששמן 

קנית העצמאית, אפשר למצוא סיכום טראגי משהו 
למורשת הזאת. בעבר נערך כאן הקרב האחרון בין 
גברים,  כצ40 אלף  לכובשיהם הספרדים.  האצטקים 
נשים וילדים נשחטו כאן ביום אחד באוגוסט 1521, 
על  המודרנית  מקסיקו  את  למעשה  שהוליד  יום 
שנה   450 כמעט  כעבור  העתיק.  העולם  חורבות 
הרגו כוחות משטרה וצבא ממש באותו מקום מאות 
דמוקצ לרפורמות  בדרישה  כאן  ממפגינים שהתקבצו 

וצדק חברתי. הטבח האכזרי  רטיות, חופש אקדמי 
החל עם שקיעת השמש ונמשך כל הלילה. 

ההכיכר, הכוללת שרידי פירמידה אצטקית עתיצ
מוצ בניינים  וגם  קולוניאלית  ספרדית  כנסייה  קקה, 
מסמלת  לשעבר,  החוץ  משרד  בניין  כמו  דרניים 
ההיסטוריה  את  רבים  מקסיקנים  בעבור  היום  עד 
האלימה של ארצם, את המורשת המהפכנית שלה 
וגם את התקווה לשינוי. "להיסטוריה יש מציאות 
"גדולתו  פס.  אוקטביו  מסכם  סיוט",  של  אכזרית 
של האדם היא ביצירתן של יצירות מופלאות מתוך 
מופלא של  סיטי, שילוב  נדמה שמקסיקו  הסיוט". 
A.פיאסטה ומהפכה, היא הדוגמה החיה לדבריו

דיויד סטברו - עיתונאי ישראלי המתגורר בסטוקהולם

טמפלו מאיור 

צ ג'-א' 17:00-9:00 
כניסה: בתשלום

טאוטיהואקן

. כ–50 קילומטר מצפון–מזרח 
למקסיקו סיטי

כניסה: בתשלום
http://archaeology.asu. ע

edu/teo

קפה לה הוואנה

צ ב'-שבת 22:00-7:30
Morelos 62, Mexico city .

ר 2620–5535–55–52

מוזיאון לאון טרוצקי

צ ג'-א' 17:00-10:00 
 Avenida Río Churubusco .

410

{ בתשלום
ר 0687–5554–55–52

מוזיאון פרידה קאלו

צ ג'-א' 18:00-10:00
 Casa Azul, Londres .
Allende 247, Coyoacan

{ בתשלום
www.fridakahlo.it/musei. ע

html

 מחאה נוסח מקסיקו סיטי. 
הפגנה בכיכר אל סוקאלו שבה 

השתתפו מאות תושבים מוורה 
קרוס בדרישה לאדמות
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