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 יוטה, נין הגבולות למיפגש טמון קולוראדו, במדינת
 מעל מטר 850 בגובה וקולוראדו, ניו־מכסיקו אריזונה,

 תושבים. מיליון 3 אלטנוילאנד״סיטי, שוכנת הים, פני
 גדולה אבל ומדטרויט מבוסטון קטנה שהיא עיר

 אופיינית, אמריקאית עיר ומפיטסבורג. מסנט״לואיס
יהודים. תושביה כל כמעט מסויים: ייחוד בעלת אם*כי

ה של סיפרו שם על נקראת אלטנוילאנד־סיטי
 פירוש הרצל. תיאודור ד״ר ההונגרי״יהודי עיתונאי

 שבעי־רדיפות יהודים קבוצות ישנה״חדשה. ארץ :השם
 והחליטו המאה, בראשית התארגנו ממיזרח־אירופה

 יצאו לאמריקה, היגרו הם הרצל. של חזונו את ליישם
 הרי של המדברית ברמה מושבם את וקבעו מערבה
 לרגלי בשממה והקולוראדו. הריו״גראנדה בין הרוקי,

 המכונים אלה היהודים, המהגרים הקימו הגראניט צוקי
 אלט- חדשה, יהודית עיר הראשונה״, העלייה ״אנשי

 לשמש שנים, עשרות תוך עתידה, זו עיר נוילאנד־סיטי.
מאי להימלט שהצליחו היהודים לריבבות עיר-מיקלט

 וההשמדה. הריכוז ממחנות שוחררו או הנאצית רופה
 צפון־ המיירח־חתיכון, על שעברה הלאומית ההתעוררות

 מארצות־ערב, יהודי הגירה לגל הביאה ואסיה, אפריקה
 ארה״ב. לקולוראדו, ותימן, מהודו ואפילו חבלקאנים מן

 והמוני מסן־הברזל, שערי נפתחו אמריקאי כלכלי בלחץ
 הגיעו ורומניה, פולין ברית-המועצות, יוצאי יהודים

 ביותר הגדולה העיר זוהי כיום לאלטנוילנאד-סיטי.
ארה״ב. במערב בגודלה והרביעית בקולוראדו,

 בזכות לה יצא אלטנוילאנד-סיטי של פירסומה עיקר
 המידברית, ברמה כאן, המובחרת. החקלאית התוצרת

ה- לשיטות תודות ירקות־החורף• להבשיל מקדימים

 במימשל ושר-ההגנה בסנאט קולוראדו נציג הראשון,
מאבני״המידבר לבנות כדי לכאן ״באנו :אייזנהאור

תחזור." לא אירופה שנית יותר. וטוב חדש עולם
 עולם יותר. וטוב חדש עולם היא אלטנוילאנד״סיטי

 אצט- שרידים העיר בלב נתגלו לאחרונה אם־כי חדש,
 האצ- את לקשור מנסים מקומיים ארכיאולוגים קיים.
 ולהקיש הקדומים, העיבריים בעשרת־השבטיס טקים

 מן לבד והיסטורי. התיישבותי תרבותי, רצף על מכך
 ו- ליהדות הזיקה כמובן רבה האצטקיות, החפירות

 האמריקאים החגים על נוסף הים־תיכוני. לערש־מוצאה
 החגים מן נכבד חלק גם באלטנוילאנד-סיטי חוגגים

 הכריז מאז חג״הפסח. על מושם מיוחד דגש היהודיים.
 פיסגתם מ׳) 4750( וילסון, הר על קוק הנרי הראביי

 הריו־גראנדה, של ומוצאו סאן-חואן הרי של המושלגת
 באפריל, שנה, מדי לכאן נוהרים החדש״, סיני ״הר כעל

מצ ב״יציאת להשתתף כדי ארה״ב רחבי מכל יהודים
 לריקו מדולורס הנערך העממי המכוניות מסע זהו ריים״.
 נערך החשופים צוקיו למרגלות וילסון. הר שלרגלי
 הצליינים ריבבות קוראים שבו מרחיב, אורקולי חיזיון

 מדי ונשמע.״ ״נעשה : ההר שעל הרמקולים מול אל
 מה״אינטרניישנאל טיסות־שכר עשרות יוצאות שנה

 או לעמאן אלטנוילאנד-סיטי של איירפורט" בייבל
ה־ לארץ לעלות״לרגל נלהבים העיר תושבי לביירות.

 הכפור, מן להגנה והחממות המתוחכמות השקייה
 הירקות תיצרוכת רוב את אלטנוילאנד״סיטי מספקת

 ויש ליטוש-יהלומים כמרכז משמשת העיר ארח״ב. של
 האווירית התעשייה במיפעלי : עתירות-מדע תעשיות בה

חיו חלקים ומייצרים הפאנטומים מנועי את מרכיבים
 מאיץ- והורכב יוצר כאן החלל. סוכנות עבור ניים

 ב־ הניסויים לביצוע ששימש זה הראשון, החלקיקים
השכנה. שבניו־מכסיקו באלאמוגורדו פצצת־האטום

 היא וחדשה, צעירה עיר אלטנוילאנד-סיטי אם־כי
 (אחרי בעולם בחשיבותו השני היהודי כמרכז משמשת

 ועשרות ציבוריים בתי-כנסת 250כ- כאן יש ניו־יורק).
 ה״אלטנוי- הוא שבהם הגדול יהודיים. מוסדות־חינוך

 היהדות, למדעי אוניברסיטה לאנד־סיטי-יוניברסיטי,״
ה ספרים של ויקרת־ערך עשירה ספריה מצוייה שבה

 ליד העיר, במרכז העתיקה. העיברית בשפה כתובים
 נהר של מדוייק שיחזור נמצא (שבו פארק" ה״ג׳ורדן

 לזכר מונומנטאלית אנדרטה ניצבת התנ״כי) הירדן
 ממיבני אחד באירופה. והפוגרומים השואה קורבנות
 ה״הולוקאסט-ממוריאל הוא בעיר החשובים הציבור

 והחשוב הגדול המיסמכים אוסף שוכן כאן מיוזיאום."
 והערוכה אירופה, יהדות להשמדת הנוגע בכל בעולם

 אש״התמיד ליד התקופה. זוועות על מספרת מתמדת
העיר ראש גרין, בי. דייויד של מדבריו ציטטה חקוקה

 האכסו- השמות את להזכיר אוהבים גם הם קדושה.
 ״ג׳רוסאלם כאן קוראים לפיצה הזדמנות. בכל טיים

 אייס-קרים״, ״הללויה של דוכנים רשת יש פיצה",
 ״מאקאבי קוראים הם המקומית חראגבי ולקבוצת

 הקדומים. העיבריים הגיבורים שם על אלטנוילנאד"
מסורת. ספוגת עיר

 לרוב משגשג. נווה-מידבר היא היהודים״ ״עיר
 ושאר בריכות־שחייה חד-מישפחתיים, בתים התושבים

 מ- יותר חונים בייבל״ ב״אינטרנשיינאל אביזרי-נוחות.
 של והחברות המיסים חוקי פרטיים. מטוסים 5000

 איר- מיפקדות את לאלטנוילאנד-סיטי הביאו קולוראדו
 של למרכז העיר את שהפכו האמריקאיים, גוני־הפשע
 השחורה הכלכלה בעיקבות וזנות. מלונאות הימורים,

 במיפעלי- הפועלים רוב אדירה. תנופת־בנייה באה
אינדיא או מכסיקאים הם ובחממות-הירקות הבנייה

ב מתגוררים עודם שחלקם הנאבאהו, שבטי בני נים
לדוראנגו. דרומית הגדולה, שמורה

 האינדיאנים השחורים, מיספר בעיות. בלי עיר זוהי
ומחירה בשפע מצוייה הקרקע מאד. נמוך והמכסיקאים

 נקודת־מיפגשם הוא בסמוך, העובר הגבולות מיפגש זול.
 כאן אין .37 וקו״הרוחב 109 קו-האורך של השרירותית

 התאושש הנוער עוני. כאן אין טריטוריאליים. סיכסוכים
 ה- את בהמוניו ומציף וייטנאם, ממשבר זה-מכבר

מהנ את המכשיר המוסד פוליטכניקום״; ״אלטנוילאנד
 עוסקים עיתוני״העיר ששת עתירי״הידע. הייצור דסי

 ״מאונט- של הראשון העמוד מקומית. ברכילות בעיקר
 למישרת הבחירות במסע עוסק הנפוץ כרוניקל" זאיון

 מחברי אחד של גירושיו על מספר המחוזי, התובע
 תחנות- שלוש לאונס. ניסיון בהרחבה ומתאר מועצת-העיר

רגי אמריקאיות סדרות משדרות מיסחריות טלוויזיה
ה פטרוצ׳לי הסידרה כאן פופולארית במייוחד לות.

ב מציינים העיר תושבי הסמוכה. באריזונה מצולמת
המקום.״ לרוח ״ביטוי זו בסידרה רואים הם כי גאווה

 דור ראבין, איזאק לשעבר גנרל־צי קולוראדו, מושל
 אמריקאי. ״אני :מכריז מרוסיה, מהגרים למישפחת שני

״אמריקאים כולנו  סיימון ראש-העיר לדעתו שותף !
רק !יהודים אבל ״אמריקאים, :המוסיף פאראז,

 השממה.״ את כך להפריח מסוגל היה ה,יידישער־קופ׳
 ה- איל־הקטשופ, מיפעלי-נשק. של רשת גם לפאראז

 הגיע רבע־המאה לפני שרק אמזלג, ג׳ורג׳ מולטימיליונר
 :שלו חממות״העגבניות על בגאווה מצביע חסר״כל, לכאן
 קבלני- של היהודי הראש מאין.״ יש במו־ידינו, ״הכל

 משווקי־הירקות, מלטשי-היהלומים, המלונאים, הבנייה,
עצמו. את הוכיח שוב והגאנגסטרים, התעשיינים

 ב- נכבד מקום לאלטנוילאנד־סיטי יוחד לאחרונה
סיפו היהודים, המהגרים עיר אמריקה״. ״היעד סידרה

 בת־שנות״אלפיים, תיקווה התגשמות הצלחה, של רה
 חסר פורח כרך הצעירה, האמריקאית לאומה סמל

 ג׳רמיה שמכנה מה כלכליים. ומשברים ביטחוניות בעיות
ג׳ואיש ״דה :והוגה״דעות קבלן־עפר סילברמן, טי.

דרים.״

המייסדים
 זה־ ההגירוז תנועת מהוגי שלושה של לזיכרס אנדרטה

 (מזוקן) והרצל פינקו/ הם, :היהודית אוטואמנסיפציה
 ״זאת הכתובת חקוקה באבן הג׳ורדן־פארק. במרכז הניצבת
למיפעלם. וסמל השלושה של סיסמתם שהפכה הארץ״,


