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ר1טה דם1 סקייפ טינדר,
 יחסי שבה שלום, ושוחרת טכנולוגית מדינה לישראל: אוטופי חזון שץ, בורים בצלאל, מייסד ניסח שנה ססו לפני
במחלוקת שנויות בדרכי□ להשיג שץ תיכנן שחזה, הוורוד העתיד שאת אלא חיות. אוכלי□ ולא חופשיים המין

סננו מיכל איור: ת1־1פרא1ע

 אביהם שץ, בורים של האוטופי החזון לפי •••
 היה אמור השנה ישראל, ומוזיאון בצלאל של

 "גן נוסף: יוקרתי מוסד ירושלים באזור לפעול
 וליחסים לבגידות רשמי מפגש מקום אהבה",
ונשים. גברים בין אסורים

 שאנחנו הגדולים המוסריים המוסדות "אחד
 החמורות הקושיות של גאוני פתרון פה. יצרנו

לפ לפותרן יכולה לא שהאנושיות והמעציבות,
 חלום הבנויה, "ירושלים בנובלה שץ פירט נים",

 החיים את תיאר ובה ,1918ב- שכתב בהקיץ",
יותר. מאוחר שנים מאה שדימיין כפי בארץ

 עשורים ,20ה- המאה שבתחילת ייתכן האם
 הנייד, והטלפון האינטרנט הולדת לפני רבים

 טי־ נוסח היכרויות הישראלית האמנות אבי חזה
 אין "שם מכך. רחוק היה לא שהגה הרעיון נדר?

 למי יודע, איש אין שהוא. למי הלב את נותנים
יוד אינם היא, ולא הוא לא לבו. את נותן הוא
 "האיש בחזונו. כתב שמותיהם", את אפילו עים

בקשר נקשרים אינם שמה, הנפגשים והאשה

 להשתחרר ולפלונית פלוני מסייעים אלא לבבי,
 עצביהם, ואת דמם את להשקיט טבעי, מצורך

 אי־יכול־ מפני הנכון, בכיוון לא היתה שפעולתם
הטבעי". החוק את למלאות תם

בז או מיני בניצול מדובר שלא הדגיש שץ
 אדם ולקניית למכירה מקום אין "כאן שכן נות,

 לפנים. שהיה כמו בעלמא, תענוג לשם לרעהו
 למלא שמה באו שניהם חורין. בני אנשים שניהם

 נדבת מתוך לזאת, זה ויעזרו הטבעי, צורכם את
זאת". להשיג הלב,

המי המפגשים תיאר, כך מסוימת, מבחינה
הנע המימוש הם הירושלמי האהבה" ב״גן ניים

 איש שאין כך, "מתוך האהבה. של ביותר לה
 ימי כל עוד ייפגשו שלא ואפשר רעהו, את מכיר

 אהבה מופשטת: טהורה, אהבתם נעשית חייהם,
 צדדיות, פניות או כוונות כל בלי אהבה, לשם

כתב. זרות", והשפעות חשבונות
 חבר צלמונה, יגאל האמנות וחוקר האוצר

שץ שכתב האוטופי שהרומן אומר בצלאל, סגל

 שנכתב מאוד, אישי "ספר הוא שנה מאה לפני
 פרש ,1866ב- בליטא שנולד שץ, מצוקה". מתוך
 פיסול ללמוד ויצא הישיבה מלימודי צעיר בגיל
 את הקים בהמשך ובפריז. בוורשה בווילנה, וציור

 1903וב- בבולגריה לאמנות המלכותית האקדמיה
הר עם פגישתו בעקבות הציונות בחיידק נדבק

 הרומן את האחרון שפירסם אחרי קצר זמן צל,
 מסעו את תיאר שבו "אלטנוילנד", שלו, האוטופי

והמדומיינת. העתידית ישראל לארץ
 את בירושלים 1906ב- שץ הקים בהשראתו

 הנכות" "בית ואת בצלאל לאמנות הספר בית
 ישראל. מוזיאון צמח שממנו הלאומי, (מוזיאון)
 העולם במלחמת נקטעה המקצועית נסיקתו

 ומייסדו בצלאל נסגר סופה לקראת הראשונה.
 בכלא כאסיר "שם, לדמשק. הטורקים בידי גורש

הס את לכתוב החל הוא הקירות, על ג׳וקים עם
 סיים ביידיש, כתיבתו, את צלמונה. אונזר פר",
 הכפויה גלותו נמשכה שם ובצפת, בטבריה שץ

כי באופק, היתה כבר "הגאולה מירושלים.




