
שלה אמריקה הטבע  שמורות  מסעות.  מיני  לכל  הבטחה  היא  אמריקה 
למסעות  תפאורה  הם  כבישיה  נשימה,  עוצרי  נופים  בעקבות  מסעות  מבטיחות 
או  הנפש  של  פנימיים  לנדודים  בית  פעם  לא  היו  ודרכיה  מאתגרים,  מוטוריים 
ללמסעות בעקבות אמת וערכים. מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית, המג

גיעה החודש לסופה, מציעה אפשרות למסע שונה — מסע חברתי-פוליטי ברחבי 
המעצמה הדמוקרטית הגדולה ביותר בעולם.

תחנה 1 < מתחילים בבירה
חובה  כמעט  ולכן  העולם המערבי,  הפוליטי של  היא המרכז  די.סי  וושינגטון 
לפתוח מסע שכזה בה. בירת ארצות הברית מספקת סיורים מודרכים במוסדותיה 
ההרשמיים ומפתחת מרכזי מבקרים במסדרונות הכוח והעוצמה. הרשות המחוקג
קת פותחת בפני הקהל את שעריה של ספריית הקונגרס, הספרייה הגדולה ביותר 
בעולם, שבה אפשר למצוא, מלבד אוצרות הידע הנדירים, גם מסמכים היסטוריים 
חחשובים כמו טיוטה מקורית של הכרזת העצמאות האמריקאית. בבניין בית המג
שפט העליון אפשר לקבל הסברים מקיפים על הפרדת הרשויות בארצות הברית 
ואינספור המוזיאונים  ועל מערכת המשפט האמריקאית. מלבד האתרים האלה 
יעמדו  והיסטוריים  פוליטיים  אייקונים  המחפשים  מבקרים  מציעה,  שוושינגטון 
בנייני  המלחמות,  וחללי  לינקולן  וושינגטון,  לזכר  האנדרטאות  לנוכח  משתאים 
הבנק הפדרלי והאף.בי.איי, וכמובן, הבית הצבוע לבן בשדרות פנסילבניה 1600, 

שאליו יעבור בינואר הזוכה בבחירות הנשיאותיות.
לגעת  שמבקש  מי  המסע,  לתחילת  טובה  בחירה  היא  שוושינגטון  אף  אבל 
לצאת  צריך  ובמאבקיה,  גיבוריה  בחיי  האמריקאית,  הדמוקרטיה  של  בנשמתה 
הרחק  אמריקה,  של  האחוריות  חצרותיה  ואל  הצדדיים  הכבישים  אל  לדרכים, 
מהקריה הזוהרת. ההחלטות אמנם מתקבלות במוקדי הכוח ובמרכזים הפיננסיים 
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בחירות

לרגל הבחירות האמריקאיות מציע דיויד סטברו לצאת 
למסע דילוגים בעקבות הפוליטיקה של ארצות הברית. 

וושינגטון די.סי היא תחנה הכרחית, אבל כדי לגעת 
בנשמתה של הדמוקרטיה האמריקאית צריך לצאת 

לדרכים, אל העיירות הקטנות והדיינרים, לראות את 
הצריף שלינקולן נולד בו, לבקר במוטל שמרטין לותר 

קינג נורה בו, ולשמוע על מסע הרכבות של הארי טרומן 
שממנו הוא יצא כנשיא נבחר

כתב: דיויד סטברו  |  צילם: הראל סטנטון



הארוכהבדרך ולושינגטון,
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אמריקה

 כיתוב תמונה
 כיתוב תמונה

שוק בחירות
ב-1876 ניהלו המועמד הדמוקרטי סמואל טילדן 
והמועמד הרפובליקני רת'רפורד הייז מרוץ שלא 

בחל בכל תכסיס: בשלוש מדינות בדרום פסלו 
ועדות הבחירות מטעם המפלגה הרפובליקנית 

קולות של בוחרים דמוקרטים. באורגון פסל המושל 
הדמוקרטי את האלקטור הרפובליקני והעמיד 
תחתיו עוד אלקטור דמוקרטי. בסופו של דבר, 
אחרי התמקחות שלא היתה מבייש אף שוק, 

הוכרעה המחלוקת: הדמוקרטים זכו לתביעותיהם, 
ובתמורה נבחר במרס 1877 נשיא רפובליקני.
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אמריקה

ששל הערים הגדולות, אבל חלק מרכזי מההיסטוריה האג
והשיח  השדה,  ובערי  הקטנות  בעיירות  נכתב  מריקאית 
המפוג וללשכות  המחוקקים  לבתי  מוגבל  אינו  ההפוליטי 

בטריילרים  בדיינרים,  גם  ברמה  נשמעים  קולותיו  ארות. 
ובבתי קפה במרחביה של ארץ החופשיים.

www.loc.gov/index.html :ספריית הקונגרס, וושינגטון די.סי � 

 � בית המשפט העליון, וושינגטון די.סי:

www.supremecourtus.gov

תחנה 2 < רב חובל ממחוז לה רו
הבג מערכת  של  הדעות  חילוקי  שיהיו  ככל  חחשובים 
חירות הנוכחית, הם מחווירים לעומת אלה שעמדו בלב 
דעות  חילוקי  שנה,   147 לפני  האמריקאי  הציבורי  הדיון 
פפוליטיים ואינטרסים כלכליים שהובילו למלחמה הקטלג
נית ביותר בתולדות ארצות הברית ולמהפכה אמריקאית 
שנייה. מאות אלפי אמריקאים מצאו את מותם במלחמת 
ההאזרחים )1865-1861(, שנסבה סביב מבנה המשק האג
ממריקאי וסוגיית העבדות. למרות ניסיון הפילוג של מדיג

מאוחדת,  אמריקה  נותרה  הקרבות  שוך  עם  הדרום,  נות 
וחקלאי  הצפון  לידי תעשייני  נפלה  הפוליטית  ההגמוניה 
דעכה.  הדרום,  בחוות  נפוצה  שהיתה  והעבדות,  המערב, 
עעוד תוצאה של המלחמה היתה המעמד המיתולוגי שנג

שיא אחד זכה לו, אברהם לינקולן.
חשובה  לא  מדינה  בלב  נידחת  בחווה  נולד  לינקולן 
הדרום,  ממדינות  לאחת  קנטקי  נחשבת  היום  במיוחד. 
ותעג ענפה  חקלאות  בה  ויש  בגודלה  ממוצעת  ההיא 

המרכזיות  מהאטרקציות  אחת  מפותחת.  מכוניות  שיית 
של  לידתו  מקום  את  המשמר  הלאומי  האתר  היא  שלה 
 Abraham Lincoln( האתר  לינקולן.  הנשיא  בניה,  בכיר 
הוג בעיר  ממוקם   )Birthplace National Historic Sitee
)La Rue(, שם היו  )Hodgenville( במחוז לה רו  דג'נוויל 
ממוקמות שתי חוות שבהן חיה משפחת לינקולן בשנות 
ילדותו של הנשיא לעתיד. האתר כולל מבנה זיכרון ניאו-
לינקולן  נולד  צריף העץ שבו  קלאסי מרשים, שחזור של 
ומרכז מבקרים עם מוצגים מהתקופה וסרט קצר. לינקולן, 
שחי בקנטקי רק שבע שנים, עבר לאינדיאנה, יצא בכוחות 
עעצמו ממעגל הבורות והעוני, עשה קריירה צבאית, משג

פטית ופוליטית באילינוי, עד שהיה לבסוף לנשיא ה-16 
של ארצות הברית והראשון מהמפלגה הרפובליקנית.

ליג של  נשיאותו  עמדה  שבצלה  האזרחים,  ממלחמת 
של  המכוננים  האירועים  לאחד  היום  עד  נחשבת  נקולן, 
ברחבי  מפוזרים  עדיין  ושרידיה  האמריקאית,  האומה 
)Adams County( שבפנסילבניה  המדינה. במחוז אדמס 
)Gettysburg(, במקום  גטיסברג  ממוקם הפארק הלאומי 
שבו נערך ביולי 1863 הקרב שנחשב לנקודת המפנה של 
מחג יותר  בו  שנפגעו  באתר,  הצפון.  לטובת  ההמלחמה 
מכל  מודרכים  סיורים  היום  נערכים  חיילים,  אלף  מישים 
הסוגים, ויש בו גם שחזורים ואירועים מיוחדים. מוזיאון 
שנפתח במקום לפני כמה חודשים מציג את אחד מאוספי 

החג הנאומים  אחד  בעולם.  הגדולים  האזרחים  ממלחמת 
ששובים בהיסטוריה האמריקאית נישא כאן חודשים ספוג

רים אחרי הקרב המכריע, כשלינקולן סיכם את משמעות 
המלחמה בפחות משלוש דקות. "לפני 87 שנים אבותינו 
הביאו לעולם, על יבשת זו, אומה חדשה שנולדה בֵחירות 
והוקדשה לרעיון שכל בני האדם נבראו שווים", הוא פתח. 
בתום הנאום הוא אמר שהמתים בגטיסברג יביאו לאומה 
העם  בידי  העם,  ממשל  שבה  חירות,  של  מחדש  "לידה 
נרצח ב-1865  לינקולן  יסור מן הארץ".  ולמען העם, לא 
ולא סיים את הקדנציה השנייה שלו כנשיא. המשורר וולט 
על  כשכתב  רבים  של  תחושותיהם  את  אז  תיאר  ויטמן 

לינקולן כרב חובל השרוע, מת, על סיפון ספינתו.

� האתר הלאומי ההיסטורי במקום לידתו של אברהם לינקולן, 

 www.nps.gov/abli :קנטקי 
� הפארק הצבאי הלאומי גטיסברג, ובו גם המוזיאון, פנסילבניה: 

www.nps.gov/gett

תחנה 3 < הקומה השישית בטקסס
לינקולן היה הנשיא האמריקאי הראשון שנרצח, אבל 
ומקינלי,  גרפילד  גם הנשיאים  נרצחו  לא האחרון. אחריו 
ואולם הרצח הפוליטי שהטביע את החותם העמוק ביותר 
על החברה האמריקאית היה זה של הנשיא ה-35, הצעיר 

ביותר שנבחר לתפקיד מעולם. 
ובן  ממסצ'וסטס  מבטיח  סנטור  קנדי,  פיצג'רלד  ג'ון 
למשפחת אצולה פוליטית ותיקה, נבחר לנשיאות באחת 
הבג ארצות  בתולדות  הצמודות  הבחירות  מממערכות 

סוערות  היו   )1963-1961( כנשיא  הקצרות  שנותיו  רית. 
בקובה  הטילים  משבר  כמו  דרמטיים  אירועים  ומלאות 
וומהומות על רקע גזעני במדינות הדרום, והוא ניסה להיג

לחם ככל יכולתו במה שהוא הגדיר בנאום ההכתרה שלו 
האויבים המשותפים של האנושות ג רודנות, עוני, מחלות 

ומלחמות.

מאמציו של קנדי הסתיימו ב-22 בנובמבר 1963 בעת 
ביקור בטקסס. הוא נורה ונהרג כשחלף במכונית פתוחה 
במערב דאון-טאון דאלאס, סמוך למחסן הספרים שהיה 
ששייך לעירייה. האירועים שבאו בעקבות הרצח  היו ועוג

דם נושא לוויכוחים ולהשערות. רבים טוענים כי הגרסה 

השחקן הטוב ביותר
רונלד רייגן אולי היה שחקן בינוני בהוליווד, 

אבל במגרש הפוליטי הוא היה האהוד עד מאוד 
– עוד יותר מג'ון קנדי וביל קלינטון: הוא היה 

המועמד הפופולרי ביותר, עם כמעט 54.5 מיליון 
אמריקאים שתמכו בו, ובעל האלקטורים הרבים 

ביותר – 525 מתוך 538.
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הרשמית, שלפיה קנדי נרצח על ידי מתנקש בודד בשם לי 
הרווי אוסוולד, אינה הגיונית. סימני השאלה הרבים סביב 
נסיבות הרצח והעובדה כי לקנדי היו אויבים רבים, בהם 
הפוליטי האמריקאי,  בתוך הממסד  אנשים שהיו מצויים 
פוליג בגורמים  הקשור  יותר  מורכב  הסבר  על  ממצביעים 
טטיים רבי עוצמה בתוך ארצות הברית ובמדיניות האמריג

קאית במלחמה הקרה ובווייטנאם. אוסוולד עצמו נרצח 
יומיים אחרי הרצח ומעולם לא נשפט. אחיו של הנשיא, 
ב-1968,  בחירות  מסע  בעת  הוא  גם  נרצח  קנדי,  רוברט 
והתעלומות  הטרגדיות  בשרשרת  חוליה  עוד  נוספה  וכך 

המשפחתיות שנמשכה עוד שנים רבות. 
 ,)Elm Street( אלם  ברחוב  המפורסמת  הדשא  גבעת 

תחנה 4 < לוס אלמוס, חדר הלידה של הפצצה
מורשתם של נשיאי ארצות הברית לדורותיהם יכולה 
נוג ללהיות בסיס למסע מרתק לא פחות ממסע בעקבות 

ידועים כמו  פים, או מסעות ספרותיים בעקבות סופרים 
ג'ון סטיינבק, רוברט פירסיג וג'ק קרואק. אחד הראשונים 
היה  טובה  פוליטיקה  עם  היבשת  ברחבי  מסע  ששילב 
הנשיא הארי טרומן, שיצא ב-1948 למסע בחירות מרתק 
של עשרות אלפי קילומטרים ברכבת. בעת ההיא כבר היה 
טרומן נשיא, אבל למעמד הזה הגיע לא בעקבות בחירות, 
אלא מתוקף תפקידו כסגן נשיא, לאחר מותו של הנשיא 
לרכוש  ניסה  עכשיו  ב-1945.  רוזוולט  פרנקלין  הנבחר 
מול  קולות הבוחרים,  על סמך  בזכות עצמו,  את התואר 

דעת קהל שלילית והערכות נמוכות ביותר בסקרים. מסע 
פוליטית המכוג )אסטרטגיה  ההרכבת המפורסם של טרומן 

וקולעים,  קצרים  נאומים  של  מסע  היה   )Whistlestop נה 
שנישאו לרוב מעל גבי אחד הקרונות. היו שם בדיחות על 
חחשבון יריביו הרפובליקנים, לחיצות ידיים ועסקאות פוליג

טיות. מערכת הבחירות הזאת ידועה בתור אחד המהפכים 
הדרמטיים של הפוליטיקה האמריקאית, וטרומן, למרות כל 
ארצות  של  הנבחר  נשיא  להיות  דרכו  את  פילס  מתנגדיו, 

הברית. 
מסע  לפני  עוד  האמריקאית  להיסטוריה  נכנס  טרומן 
להטיל  שהחליט  בעולם  היחיד  המנהיג  כשהיה  הרכבות, 
פצצת אטום. את רוחן של הפצצות שהוטלו על יפן בסוף 

מפלגה של איש אחד
אנחנו מכירים את שתי המפלגות 

האמריקאיות הגדולות, הדמוקרטית 
והרפובליקנית, אבל במהלך ההיסטוריה צצו 

)וגוועו( עוד מפלגות קצרות ימים, כמו מפלגת 
גרינבק והמפלגה הפופוליסטית. והיה גם 

רוס פרו, מועמד עצמאי שבחר לרוץ ב-1992 
כדי להעמיד אלטרנטיבה לעם האמריקאי בין 
שתי המפלגות "הרגילות". הוא קיבל כמעט 
19 אחוז מקולות הבוחרים, אבל היו לו אפס 

קולות מקרב האלקטורים.

שממנו  הישן  הספרים  ומחסן  הרצח,  התרחש  שבצלה 
בקומה השיג רבים.  תיירים  מושכים  עדיין  הירי  ההתבצע 

שית והשביעית של הבניין נמצא מוזיאון המוקדש לחייו, 
שסביב  האירועים  ולבחינת  קנדי  של  ולמורשתו  למותו 
תמונות  מסמכים,  סרטים,  ובהם  פריטים,  אלפי  הרצח. 
ודגמים, שופכים אור על הנושא, והם עושים זאת בדיוק 
כאן  הקטלניות.  היריות  לכאורה  נורו  שממנו  במקום 
אפשר ללמוד על חייו ומורשתו של קנדי וגם לזכור את 

האדם שחייו ונשיאותו נותרו הבטחה שלא קוימה.

www.jfk.org :מוזיאון הקומה השישית, דאלאס, טקסס �

 כיתוב תמונה
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מלחמת העולם השנייה אפשר למצוא בעיר אחת בהרים 
 Los( ניו מקסיקו. העיר לוס אלמוס  המושלגים של צפון 
Alamoss( היתה אחד מאתרי "פרויקט מנהטן", חדר הליג
דה של פצצת האטום, הפצצה שבישרה את מאזן האימה 
של המחצית השנייה של המאה העשרים. ב-1942 החליט 
הממשל האמריקאי לייצר נשק על בסיס ידע בביקוע של 
כבר  הגרמנים  כי  שידעו  האמריקאים,  כבדים.  אטומים 
עעובדים על פצצה כזאת, ביקשו לסיים את המלחמה במג

הירות ללא צורך בפלישה פיזית ליפן, והפכו את העיירה 
מקצוע  ואנשי  מדענים  של  סודית  לקהילה  מקסיקו  בניו 
שניסו לחיות חיים נורמליים בשעה שהם מייצרים את כלי 

הנשק הקטלני ביותר בתולדות האנושות.
צפונה- המתפתל  בכביש  מטפסים  אלמוס  לוס  אל 
ופסג שלווה  היא  היום   .)Santa Fe( פה  לסנטה  ממערבה 

טורלית, ואולם ביולי 1945, בעת שנערך הניסוי הראשון 
רוברט  הפרויקט,  של  המדעי  המנהל  ציטט  הפצצה,  של 
אאופנהיימר, את הבהגווד-גיטה, הטקסט הקדוש להינדוג

אים: "אילו קרעו אלף שמשות בקרינתן את השמים", כך 
אמר, "היה הדבר דומה לזוהרו של האדיר מכל, כי מוות 
"ילד  שכונתה  אורניום  פצצת  העולמות".  מחריב  אני, 
קטן" )Little Boy( הוטלה באוגוסט 1945 על הירושימה. 
שבעים אלף מתוך 300 אלף תושבי העיר נהרגו במקום. 
ממספר דומה של אנשים נפגעו ומתו אחר כך, והעיר הוחג
רבה לחלוטין בכדור אש, גלי הדף כבירים וקרינה קטלנית. 
כעבור שלושה ימים הופגזה נגסקי בפצצת פלוטוניום. כך 

החל העידן הגרעיני. 
לוס אלמוס מלאה באתרים המזכירים את העת ההיא. 
ההחשוב בהם הוא מוזיאון המדע במרכז העיר, שבו מוצג

ותמונות  בפני המבקרים שחזורים, מסמכים, סרטים  גים 
מן הימים שבהם שימשה העיר מעבדה סודית, ובכלל זה 
מוצג שחזור של "איש שמן" )Fat Man(, הפצצה שהוטלה 
על נגסקי. המוזיאון מספק מידע מקיף וחשוב, אבל הוא 
לנשק  מתנגדים  בקרב  בעיקר  תמיהות,  מעט  לא  מעורר 

גרעיני. למעט כמה התבטאויות שוליות, "פרויקט מנהטן" 
שלום  לטובת  מדעי  פטריוטי  כהישג  בגאווה  שם  מוצג 

העולם ורווחתו.
וכנראה כזאת היא אמריקה ג כל מסע במרחביה מגלה 
בכל  למצוא  מצד אחד אפשר  את האמביוולנטיות שלה. 
ממקום את ערכי החירות והדמוקרטיה שהיא תורמת לעוג

כמעט  ואלימות.  אכזריות  פנים  מתגלות  אחר  ומצד  לם, 
כל שיחה פוליטית, כל תוכנית בתחנת רדיו מקומית וכל 
פונדמנטליזם  של  שילוב  חושפים  טלוויזיוני  טוק-שאו 
דדתי, תקשורת המונים ושואו ביזנס. זה שנים רבות האמג

ריקאים מתווכחים על עונש המוות, על הפלות ועל זכותם 
הוצג אדם  בני   42 ובינתיים  נשק.  לשאת  האזרחים  ששל 

והאמריקאים  הברית,  בארצות  שעברה  בשנה  להורג  או 
)מקצתם  פרטיים  נשק  כלי  מליון  מ-200  יותר  מחזיקים 
מגיעים גם לבתי הספר, ואירע לא פעם שילדים רצחו את 

חבריהם לספסל הלימודים(. 
מופעלות  הקיצוני  בימין  שם.  נעצרת  לא  האלימות 
הפדרלי,  לשלטון  המתנגדות  חמושות  מיליציות  מאות 
טוטג כמעט  סמכויות  יש  החוק  אכיפת  מגורמי  ללכמה 

לעתים  מסתיימות  דתיות  כתות  של  ופעילותן  ליטריות, 
במעשי התאבדות או טבח. מרכזי הערים הגדולות מלאים 
לשג מהגרים  וסמים. העשירים  כנופיות  עוני,  של  גגטאות 

כונות חיצוניות, ואלה הופכות למלכודות מוקפות בגדרות 
במקצת  ייתקל  הברית  ארצות  ברחבי  מסע  כל  וחומות. 
ממאות אלפי מחוסרי הבית ובמקצת מעשרות המיליונים 
בעולם שבו  זאת,  ובכל  בריאות.  ביטוח  שאינם מחזיקים 
ממדינות כמו סין ורוסיה הן כוח עולה, לא בנקל אפשר לווג

תר על הערכים האמריקאיים. למרות המעורבות הכבדה 
של כסף גדול בפוליטיקה האמריקאית, למרות האלימות 
והפערים, החירויות הבסיסיות שהיו לקונצנזוס בארצות 

הברית אינן מובנות מאליהן.

 � המוזיאון המדעי בלוס-אלמוס, ניו-מקסיקו:

www.lanl.gov/museum

 כיתוב תמונה

יחידים במינם
ברק אובמה הוא המועמד השחור הראשון לנשיאות, 

הילרי קלינטון היא האישה הראשונה שהתמודדה 
על תפקיד מועמד המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, 
ואילו שרה ּפיילין היא האישה הראשונה המועמדת 

מטעם המפלגה הרפובליקנית לסגנות הנשיא. 
עוד מיוחדים: ג'ון קנדי היה הנשיא הצעיר ביותר 

)43( וגם הקתולי היחיד בתפקיד. רונלד רייגן היה 
הנשיא המבוגר ביותר )69(. ב-1992 התמודד מייקל 

דוקאקיס, הראשון ממוצא יווני. מועמדותו של 
דוקאקיס, הנשוי ליהודייה, העלתה שאלה אם ייחגג 

לראשונה ליל הסדר בבית הלבן – אבל זו זכתה 
לתשובה שלילית.
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תחנה 5 < ממפיס, המקום שבו ירו בכומר
נולדו  החירויות, שהיום אנחנו מכנים אותן בסיסיות, 
)Memphis( שבטנסי ראתה את  בייסורים. העיר ממפיס 
מגיעה  הברית  בארצות  אזרח  זכויות  לשוויון  התנועה 
הבולט,  מנהיגה  קינג,  לותר  מרטין  הכומר  ואת  לשיא, 
ממשלם בעבורה את המחיר. הוא נרצח במוטל שבו התאג

רח כשהגיע לתמוך בשביתת עובדי תברואה מקומיים. גם 
במקרה הזה, כמו ברצח קנדי, קיימים ספקות לגבי נסיבות 
עד  בכלא  וישב  ברצח  שהואשם  ריי,  ארל  ג'יימס  הרצח. 
סוף ימיו, טען שהודאתו הוצאה ממנו תחת לחץ. אנשים 
רבים, ובהם בני משפחתו של קינג, טוענים שהרצח היה 

תוצאה של מאבקי כוח בוושינגטון.
גם את מורשתו של קינג אפשר לבקר במקום הרצח. 
בדרום  לוריין  הדרכים  מלון  עמד  שבו  למקום  שמגיע  מי 
ממפיס, ימצא זר בצבעי לבן-אדום תלוי במרפסת שמחוץ 
 .1968 באפריל   4 של  בערבו  קינג  נורה  שם   ,306 לחדר 
המבנה הפך יחד עם הבניינים שמסביבו למוזיאון לאומי, 
אפג נגד  שנים  מאות  בן  מאבק  של  סיפור  מציג  ווהוא 

מהחטאים  העבדות,  באמריקה.  זכויות  שוויון  ובעד  ליה 
המוצא  נקודת  היא  האמריקאית,  החברה  של  הקדמונים 
תולדות  את  המציג  במוזיאון,  קינג  של  מורשתו  לבחינת 

התנועה שהוא הנהיג ואת הישגיה.

 � המוזיאון הלאומי לזכויות האזרח, ממפיס, טנסי:

www.civilrightsmuseum.org

תחנה 6 < מאבקי זכויות האזרח במונטגומרי
רב נשפך מיום שנוסדה ארצות  ודם  ימים רבים עברו 
חצי  ממוצא  שאדם  ועד  חדש  לעולם  כהבטחה  הברית 
אפריקאי רץ לנשיאות. ובכל זאת המאבק בעוני, באפליה 
שמזכירים  באתרים  מלאה  ואמריקה  תם,  לא  ובקיפוח 
אותו. בבירת אלבמה, מונטגומרי )Montgomery(, אפשר 
לעקוב אחרי סיפור החרמת התחבורה הציבורית בשנות 
מקומית,  אזרח  זכויות  פעילת  כאשר  שהחלה  החמישים 
רוזה ּפארקס, סירבה לפנות את מקומה באוטובוס לגבר 

לבן בהתאם לחוקי המדינה. 
האזרח  לזכויות  מעניין  מרכז  גם  למצוא  אפשר  בעיר 
ואת הכנסייה שבה כיהן מרטין לותר קינג ככומר באותה 
תקופה. שניהם מציגים עדויות ומוצגים מאחת התקופות 
ההאפלות בתולדות ארצות הברית. עוד ערים ברחבי אלבג

מה, שהיתה ידועה באפליה קשה ובאלימות נגד שחורים, 

ההן סימני דרך במאבק ג בסלמה )Selma( מציינים במוזיג
אונים מקומיים את העבדות ואת המצעדים המפורסמים 
זכות  שנערכו בה בשנות השישים כדי לאפשר לשחורים 
הקמג את  מציינים   )Birmingham( בברמינגהם  ההצבעה. 

וחבריו באמצעות  קינג  נלחמו  1963, שבו  פיין של אביב 
החרמות, הפגנות ומצעדים באפליה אזרחית וכלכלית.

 � המרכז לזכויות האזרח במונטגומרי, אלבמה:

  www.splcenter.org/crm/crmc.jsp�
 � הכנסייה של מרטין לותר קינג:

www.dexterkingmemorial.org/index.cfm�
 � המוזיאון לזכות ההצבעה בסלמה:

http://selmavotingrightsmuseum.org/index.html

תחנה 7 < החירות להפגין
אמריקה היא הבטחה לכל מיני מסעות, ומסע פוליטי 
אמריקאי הוא מסע בעקבות הבטחה. לידתה של ארצות 
ההברית היתה אמנם תוצר של מאבקים בין אימפריות איג

רופיות ובתוכן, אבל גם של הבטחות, פילוסופיות כמעט, 
ליצור  ניסיון  היתה  לא  היא  ולשוויון.  לחופש  לחירות, 
האריג המדינה,  מרודנות  היחיד  שחרור  אוטופית.  חחברה 

סטוקרטיה והאוטוריטה הדתית ּכּוון בעיקר לטובתם של 
אלה שהעולם הישן מנע מהם להתעשר. החופש שהוליד 
גם  עיצב  האדם  זכויות  ואת  המודרנית  הדמוקרטיה  את 
חחברה של מאבק תמידי בין כתות, גזעים ומעמדות. ההג

בטחה, כך נראה, היא מקור המאבק שמשמש בסיס לכל 
חברתי  מסע  לכל  וגם  פוליטי  דיון  לכל  בחירות,  מערכת 

ברחבי היבשת. 
אותו  הסתיים  שבו  במקום  לסיים  ראוי  המסע  את 
ממצעד מפורסם של 1963, שבו עלו אל הבירה האמריקג

אית מאות אלפי מפגינים, התכנסו בסופו תחת אנדרטת 
לותר  מרטין  של  ביותר  הידוע  לנאומו  והאזינו  לינקולן 
נערכו כמה מההפגנות הסוערות  קינג. במקום הזה, שבו 
מלחמת  נגד  ההפגנה  כמו  האומה,  בתולדות  והחשובות 
ווייטנאם ב-1969 ומצעד הנשים המפורסם ב-2004, נשג

לצלצל",  לחירות  "כשניתן  קינג.  של  הנצחיות  מילותיו  מעו 
הוא אמר, "כשניתן לה לצלצל מכל עיירה, צריף ומדינה, נוכל 
ולבנים,  שחורים  האלוהים,  ילדי  כל  שבו  היום  את  להביא 
יד  יוכלו לאחוז  וקתולים,  ולא-יהודים, פרוטסטנטים  יהודים 
ביד ולשיר את מילות התפילה 'חופשיים סוף-סוף, חופשיים 

A ."'סוף-סוף, השבח לאל, סוף-סוף חופשיים

דיויד סטברו - עיתונאי 
ישראלי המתגורר 

בסטוקהולם

הראל סטנטון - צלם 
מערכת מסע אחר, 

מעביר סדנאות 
והרצאות על תרבויות 

ומקומות בעולם
www.harelstanton.com

גלידה למען שינוי
יצרני הגלידה המפורסמים "בן וג'רי" קראו 

לאחד מטעמי הגלידה שלהם "דובדבנים 
למען שינוי", לכבודו של ברק אובמה וסיסמת 

הבחירות שלו. אבל ספק אם קהל הבוחרים 
יראה את המועמד הדמוקרטי טועם ממנה. 
גלידה אינה המאכל החביב עליו מאז שעבד 
בצעירותו בסניף גלידה של "בסקין רובינס".
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