




...למעלה ממיליארד שנים שוטט גופך פרוד 
לחלקיו הזעירים בין כוכבים אדישים וקרים 

עד שהעז להתהוות אל מול גלי התהו 
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שנים עוד ישוטט, נדון לנדודי אין קץ...
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~ ערפילית ~
מאת: סופי ברזון מקאי

על: החיים, היקום וכל השאר

:Consider them both, the sea and the land״
and do you not find a strange analogy

to something in yourself? ״

Herman Melville, Moby-Dick; or, the Whale

	.1
ראשית,	נבדיל	בין	המים	שמתחת	לרקיע	למים	שמעל	לרקיע.

אחר	כך	נצלול.	מהמים	הרדודים	והמוארים,	המוכרים,	אל	קרקעית	הים	העמוק.	
כ-95	אחוזים	ממנו	לא	ממופים.	יצורים	חיים	שם,	באפלה,	קור	ולחץ.	נביעות	געשיות,	תמנונים,	
צדפות	וחסילונים	)משערים	שגם	על	אירופה,	אחד	מ-79	הירחים	של	צדק,	קיימות	נביעות	שכאלה	
בדיוק.	79	ירחים!	לנו	יש	רק	אחד(.		שם	בתוך	האוקיאנוסים	החמימים,	לפני	כ-3.5	מיליארד	שנים,	
כנראה	בסמוך	לחופים,	נרקח	מרק	של	חומרים	אורגניים,	והחיים	על	הסלע	הקטן	שלנו	התחילו.	
מקומנו	על	קרום	מוצק	של	אדמה,	30	ק״מ	עומק	ממוצע	מתחת	לרגלינו	עד	לליבה	המותכת.	
מעלינו	שכבה	דקה	של	אטמוספירה.	כל	היתר,	תהומות.	ניחנו	במשיכה	קמאית	לצאת	למסע	אל	
קצוות	היקום,	תחתיות	האוקיאנוסים,	המודע	והתת	מודע.	לנטוש	את	השכבה	השברירית	עליה	
אנחנו	חיים.	הצלילה	למים,	לשמיים,	לעומק	התודעה	היא	אחת	כי	התנועה	שלנו	בעולם	נחווית	לא	
רק	כתנועה	קדימה,	מנקודת	הלידה	ועד	רגע	המוות,	אלא	גם	כתנועה	פנימה.	על	הציר	הקיומי	של	
הזמן	יש	ציר	של	משמעות,	המאפשר	תחושת	פשר	ושייכות.	אולי	זו	שזירה	מלאכותית	שמסתירה	
את	האמת	אודות	התפזורת	המקרית	בשרשרת	של	אירועים.	אבל	אולי	זה	חילוץ	של	טבעם	האמיתי	

של	הדברים,	שגורלם	להיקשר	זה	בזו.	

.2
אנו	נעים	פנימה	והחוצה	בשאלות	פילוסופיות	וקיומיות	עמוקות,	במרדף	האנושי	אחר	המקור	של	
הכל.	מעורבת	בהן	תחושה	חודרת-עצמות	של	פליאה.	הדמיון	והסקרנות	חלימה	וחלימה	בהקיץ,	
הם	הכוחות	החזקים	ביותר	המניעים	את	האנושות	קדימה.	בלי	חלימה	נסבול	מנדודי	שינה.	מצב	
עקר	של	דאגה	וקפאון,	להבדיל	מחיות	מלאת	תשוקה,	שם	נוכל	לחצות	בתוכנו	מקומות	וזמנים,	

לברוא	עולמות	חדשים.
אנחנו	תוצר	של	אבותינו	ואימהותינו	הקדמוניות,	שמשחר	ההיסטוריה	חלמו	את	השמיים	כקבוצות	
כוכבים,	עשרות	מהם.	הדובה	הגדולה,	ברבור,	נחש,	עוף	החול.	פעם	בלילה	חשוך	מאוד	הרמנו	
ראשינו	לשמיים.	ראינו	אז	ונראה	גם	היום,	יחד	עם	האבק	של	שביל	החלב,	כוכבים	מפוזרים	זוהרים	
כמו	מלח	ממלחייה.	כמו	שלנו,	שונים	משלנו.	גם	אם	העולם	לא	דומה	לעצמו	של	לפני	200	אלף	
שנים,	השמיים	אותם	שמיים	מסביבנו.	קשר	עבות	שמחבר	את	המין	האנושי	לעצמו,	בשרשרת	
בין- דורית	מימינו	הראשונים.	המבט	הזה	נוגע	במשהו	עמוק	עד	מאוד	בתוכנו.	אנחנו	מבינים	את	
חוסר	המשמעות	שלנו	ברמה	הקוסמית,	הארעיות	של	חיינו.	את	הזניחות	של	השנים	שלנו	בלוח	
השנה	של	היקום,	של	גודלנו	הפיזי	ביחס	לאינסוף.	איך	הגענו	להיות	חלק	מגן	עדן	אוניברסלי	שלא	
היה	קיים	כל	הזמן,	וייתכן	שיחדל	מלהתקיים?	כדור	הארץ	הוא	אירוע	קטן	מאוד	בזירה	הקוסמית	
האדירה,	ואנחנו	זעירים	עוד	יותר,	עומדים	על	הקרום	הדק	של	קליפת	האדמה	שלנו,	לוח	טקטוני	

שלא	מפסיק	לזוז,	ניצבים	בפני	האינסוף.	
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בשנת	1990,	הגשושית		וויאג'ר	1	הייתה	רחוקה	מכדור	הארץ	מעל	6	מיליארד	קילומטרים.	מרחק	
שאין	לנו,	בחושים	שמגיעים	עם	הגוף	שלנו,	שום	יכולת	להעריך.	היא	סיימה	את	תפקידה	ושייטה	
אל	מחוץ	למערכת	השמש.	נאס״א	נעתרה	לבקשתו	של	האסטרופיזיקאי	קארל	סייגן,	והגשושית	
הביטה	לאחור	לבית	שעזבה.	היא	צילמה	את	מה	שיהפוך	להיות	״נקודה	כחולה	חיוורת״.	כדור	
הארץ	הוא	עכשיו	נקודת	אבק	קטנה	זוהרת,	תלויה	בתוך	קרן	אור,	על	רקע	הנוכחות	העצומה	של	

היקום.	מספר	שנים	לאחר	מכן	סייגן	יכתוב	ספר	הנושא	את	אותו	השם,	ויבקש	מאיתנו:

״התבוננו	שוב	בנקודה	הזו.	זה	פה;	זה	הבית;	זה	אנחנו.	על	נקודה	זו,	כל	מה	שאהבתם,	כל	מה	
שידעתם,	כל	מה	ששמעתם	אי-פעם,	כל	אדם	שפעם	היה,	חי	כאן	את	חייו.	כל	השמחות	והסבל	
שלנו,	אלפי	דתות,	אידיאולוגיות,	ודוקטרינות	בטוחות	בעצמן,	כל	הציידים	והלקטים,	כל	הגיבורים	
והפחדנים,	כל	היוצרים	וההורסים	בציוויליזציה,	כל	המלכים	והמוני	העם,	כל	הזוגות	הצעירים	
המאוהבים,	כל	האימהות	והאבות,	הילדים	מלאי	התקווה,	הממציאים	והמגלים,	כל	מורי	המוסר,	
הפוליטיקאים	המושחתים,	כל	כוכבי	העל,	והמנהיגים	הגדולים,	כל	הקדושים	והחוטאים	בהיסטוריה	

של	המין	שלנו	חיו	פה,	על	גרגיר	אבק	זה	התלוי	באור	השמש.״

זה	לא	מעניין	כל	כך	איך	משהו	יכול	להיות	כל	כך	משמעותי	ולא	משמעותי	בו	זמנית.
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על	גבי	הגשושית	וכבר	רחוק	מאד	מהבית,	נוסע	תקליט	מצופה	זהב.	מסר	בבקבוק	של	צלילים	
ותמונות	מכדור	הארץ,	שיישא	ברכת	שלום	בין-כוכבית	למקרה	שזו	תיתקל	בחיים	תבוניים.	116	
גלי	הים,	רוח,	רעם,	שירת	ציפורים.	קטעים	מוזיקליים	מתרבויות	 תמונות,	וצלילים	של	הטבע- 
ומתקופות	שונות,	ברכות	בחמישים	ושתיים	שפות.	צילומים	ותרשימים	רבים	של	גדלים	מתמטיים	
ופיזיקליים,	מערכת	השמש	וכוכבי	הלכת	שלה,	דנ״א	ואנטומיית	גוף	האדם.	מיני	בעלי	חיים,	צמחים	
ונופים.	סימנים	המעידים	על	קנה	מידה	של	זמן,	גודל	או	מסה,	הרכב	כימי.	התקליט	הוא	קפסולת	
זמן	קטנה,	כספת	מקודדת	של	מה	הופך	אותנו	למי	שאנחנו,	בני	אנוש,	החיים	כאן,	בכוכב	לכת	

שלנו.	תיבת	נח	של	מהותנו	האנושית.	״מהותנו	האנושית״.		

ָרא	אֹתֹו.	אנחנו	כולנו	אבק	כוכבים. ֶצֶלם	ֱאלִֹהים	ָבּ ַצְלמֹו,	ְבּ ַיְִּבָרא	ֱאלִֹהים	ֶאת	ָהָאָדם	ְבּ

בראיון	למגזין	טיים	בשנת	2008,	נשאל	האסטרופיזיקאי	ניל	דה-גראס	טייסון	מהי	העובדה	המדהימה	
ביותר	שהוא	יכול	לספר	לנו	על	היקום.		״העובדה	המדהימה	ביותר,	היא	הידיעה,	שהאטומים	
המרכיבים	את	החיים	על	פני	כדור	הארץ,	האטומים	שמרכיבים	את	הגוף	האנושי,	ניתן	לעקוב	
אחריהם	עד	לכבשנים	שבישלו	את	היסודות	הקלים	והפכו	אותם	ליסודות	כבדים	בליבותיהם...	
כוכבים	אלה...בעלי	המסה	הגדולה	מביניהם...	התמוטטו,	התפוצצו	ופיזרו	את	קרביהם	העשירים	
לרוחב	הגלקסיה.	קרביים	עשויים	מפחמן,	חנקן,	חמצן	וכל	הרכיבים	היסודיים	של	החיים	עצמם.	
רכיבים	אלו	הפכו	לחלק	מענני	גז.	שנדחסו,	קרסו,	ויצרו	את	הדור	הבא	של	מערכות	השמש,	כוכבים	
עם	כוכבי	לכת	מסביבם.	וכעת	לכוכבי	הלכת	האלה	יש	את	הרכיבים	לחיים	עצמם.	אז	כשאני	מרים	
מבט	אל	שמי	הלילה,	אני	יודע	שכן,	אנחנו	חלק	מהיקום,	אנחנו	בתוך	היקום	הזה.	אבל	הדבר	
החשוב	יותר	משתי	העובדות	האלו,	הוא	שהיקום	שוכן	בתוכנו.	כשאני	מהרהר	בעובדה	הזו,	אני	
מסתכל	למעלה.	הרבה	אנשים	מרגישים	קטנים,	כי	הם	קטנים	והיקום	גדול.	אבל	אני	מרגיש	גדול.	

כי	האטומים	שלי	הגיעו	מהכוכבים	האלה.	זה	בדיוק	מה	שאנחנו,	רק	מעצם	זה	שאנחנו	חיים.״
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גם	הכוכבים	נולדים	ומתים.	בתוך	ערפילית,	בתהליך	שימצא	את	עצמו	ברגע	הזה	ממש	בתוך	
העיניים	שקוראות	את	האותיות	האלו.		קיים	בטבע,	זה	גם	הגדול	משל	כדור	הארץ,	דפוס	של	יצירה	
וחישול	במחזורים	של	הרס	ובנייה.	העולם	ואנחנו	בתוכו,	מתקיים	בתנועה	בין	מצבי	כאוס	ותוהו	
ובוהו	להרמוניה	של	בריאה.	המחזורים	האלו	קיימים	גם	ברוח	ונפש	האדם.	העצמי	מת	בכל	רגע	
ונולד	מחדש	שוב	ושוב.	זמן	וחוויה,	לידה	ומוות,	קשורים	אחד	בשני,	מתהווים	אחד	מתוך	השני.	
כמו	האורוברוס,	הנחש	האוחז	בפיו	את	זנבו.	מכלה	ויולד	את	עצמו	מעצמו,	בתהליך	מעגלי	של	
לידה,	התהוות	ומוות.	האש	מחריבה	אך	מטהרת;	האדמה	היא	חומר	החיים	או	העפר	שאליו	אנו	

שבים;	והמים	מטביעים	או	מטבילים.	זכור	אדם,	כי	מעפר	באת	ואל	עפר	תשוב.	

“We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

Through the unknown, remembered gate
When the last of earth left to discover

Is that which was the beginning;
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall

And the children in the apple-tree
Not known, because not looked for

But heard, half-heard, in the stillness
Between two waves of the sea.”

-T. S Eliot, Little Gidding, 1942-

.6
ואם	נסיים	איפה	שהתחלנו,	בשאלה	גדולה	כזו,	אז	התשובה	היא	כידוע,	42.

--ארבעים	ושתיים!״	צווח	לונקוואל,	״נזקקת	לשבעה	וחצי	מיליוני	שנים	כדי	לספור	עד	ארבעים	
ושתיים?!״

״בדקתי	זאת	בקפדנות	מרבית,״	אמר	המחשב,	״וזוהי	לבטח	התשובה	הנכונה.	אני	חושב	שהבעיה	
היא,	אם	אדבר	בכנות,	שלמעשה	לא	ידעתם	כלל	את	השאלה״.--

יולי	2020

























4.
On board the space probe and very far from home, travels a gold record. A message 
in a bottle, with sounds and images of life on earth. It is a greeting to any intelligent 
extra-terrestrial life it may meet along the way. 116 images and sounds of nature: waves, 
wind, thunder, bird song. Musical pieces from different cultures and times, greetings 
in 55 languages. Images and diagrams of mathematical and physical quantities, our 
solar system and planets, DNA and human anatomy. Indications of size, scale and 
mass, chemical composition. The record is a small time-capsule, a coded safe of what 
makes us who we are- human beings, living here on our planet. Noa’s Arc of our human 
essence. “Human essence”.
God created man in his own image; he created him in the image of God. We are all 
stardust. 
In an interview for TIME magazine in 2008, astrophysicist Neil deGrasse Tyson was 
asked, “What is the most astounding fact you can share with us about the universe?” 
He responded by saying: “The most astounding fact... is the knowledge, that the 
atoms that comprise life on Earth – the atoms that make up the human body – 
are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements 
in their core, under extreme temperatures and pressures. These stars, the 
high mass ones among them…collapsed and then exploded, scattering their 
enriched guts across the galaxy: guts made of Carbon, Nitrogen, Oxygen, and 
all of the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become 
parts of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of 
solar systems – stars with orbiting planets – and those planets now have the 
ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky and I know 
that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps 
more important than both of those facts is that the universe is in us. When I 
reflect on that fact, I look up, many people feel small – ’cause they’re small 
and the universe is big – but I feel big. because, my atoms came from those 
stars…. That’s precisely what we are, just by being alive. “

5.
Stars are also born and eventually die. In a nebula, starting a process that will evolve 
into your eyes reading these very letters. We find in nature, that on earth and beyond, 
a pattern of forming and forging in cycles of destruction and construction. The world 
and us within it, moves between chaos and disorder to harmony of creation. These 
cycles exist also in the human soul and spirit. The self dies and is reborn over and over. 
Time and experience, birth and death are connected to each other, created from each 
other. Like the Ouroboros, the snake eating its own tail, slaying himself and bringing 
himself to life. Fire destroys but cleanses, earth is the source of life or the place we 
return to, water can drown or baptize. Remember, you will return to the ground from 
which you came.

6.
And if we come to an end where we started, with such a fundamental question; the 
answer is as we already know, 42.

--“Forty-two!” yelled Loonquawl. “Is that all you’ve got to show for seven and a half 
million years’ work?”
“I checked it very thoroughly,” said the computer, “and that quite definitely is the answer. 
I think the problem, to be quite honest with you, is that you’ve never actually known 
what the question is.”--

July 2020       



1.
In the beginning, we shall divide the waters which were under the firmament from the 

waters which were above the firmament (I did not say that).

Then we dive, through the familiar bright shallow waters, to the bottom of the deep 

sea. 95% of it remains uncharted territory. Creatures live there, in darkness, cold and 

pressure. Hydrothermal vents, octopuses, clams and shrimp (It is thought that active 

hydrothermal vents exist on Europa, one of Jupiter’s 79 moons. 79! We only have one).

There in the warm waters of the ocean, some 3.5 billion years ago, probably near the 

shores, evolved a primordial soup of organic molecules and life on our little rock begun. 

We belong on a solid crust of land, 30 km deep on average, between our feet to the 

flowing inner layer and core. Above us our thin atmosphere. Beyond that, an abyss. 

We are born with a primeval urge to leave the fragile layer we live on and journey to 

the ends of the universe, deep sea beds, our conscious and subconscious. Journeying 

into the water, skies or mind is one of the same. Our movement through the world is 

experienced not only as progressing forward, from birth to death. But as a movement 

inward. The axis of time in our existence is also that of meaning, allowing us to create 

a sense of belonging and coherence. It might be an artificial self-made connection, 

concealing the truth about the underlying chaos in a series of events. But it might be 

an act of revealing the natural essence of things, destined to bond with each other.

2.
We move inward and out with deep existential, philosophical questions. A human search 

after the source of everything, draped with a bone-deep sense of wonder. Imagination 

and curiosity, dreaming and day dreaming, are some of the most powerful forces that 

propel the human race forward. Stripped from our dreams we suffer from insomnia, 

a barren state of stagnation and worry. So different from passionate vitality, crossing 

times and places inside ourselves, creating new worlds.

~ NEBULA  ~
By: Sofie Berzon Mackie 

On: Life, the Universe and Everything

:Consider them both, the sea and the land״
and do you not find a strange analogy

to something in yourself? ״

Herman Melville, Moby-Dick; or, the Whale

We are the descendents of our ancestral mothers and fathers, who from the beginning 

of human history dreamt the skies in constallaions. Dozens of them. The Great Bear, 

Phoenix, Serpens. Once upon a time on a dark dark night we stared up into the heavens. 

We saw then as we see now, alongside the cloudy Milky Way, stars scatterd like salt 

from a salt shaker. Like ours, different from ours. Even if the world around us does not 

resemble that of 200,000 years ago, the skies above us are just the same. It is a thick 

knot tying humans to themselves in a chain of generations, since we first wandered the 

earth. That gaze tugs on something deep inside ourselves. We realize our irrelevance 

on a cosmic level, our temporary lives. Awareness of our years passing in the calendar 

of the universe, of our physical size compared to infinitiy. How did we come to be part of 

this universal paradise, that did not always exist, and will at some point cease to exist? 

Planet earth is a small occurrence in the great cosmic arena, and we are even smaller, 

standing on our thin crust of land, a shifting tactonic plate, facing eternity. 

3.
In 1990, space probe Voyager 1 was more than 6 billion km from earth. A distance we 

cannot comprehend with our limited human senses. Primary mission completed; it 

was leaving the solar system. At the request of astronomer Carl Sagan, NASA turned 

Voyager’s camera around to look back on the home it left so long ago. It took a picture 

of planet earth, what will come to be known as “Pale Blue Dot”. Earth is now a bright 

speck of dust, hovering in a beam of light, the vastness of space around it. A few years 

later Sagan wrote a book carrying the same name. In it he asks us:

“Look again at that dot. That’s here. That’s home. That’s us. On it everyone you love, 

everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, 

lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident 

religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero 

and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every 

young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, 

every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,” every “supreme 

leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there-on a mote of 

dust suspended in a sunbeam.”

Is it not interesting how something can mean so much and absolutely nothing at the 

same time.
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תערוכה

אוצרת:	סופי	ברזון	מקאי

קטלוג

טקסט	:	סופי	ברזון	מקאי

תרגום:	סופי	ברזון	מקאי

עיצוב:	יעל	פרולוב

הדפסה:	דפוס	בארי

הספר	המיוחד	הזה	מוקדש,	

לסופי	ברזון	מקאי	שליוותה,	חיזקה,	והאירה	

בסבלנות	ונדיבות	אין	קץ.

להורים	האהובים	שלי,	הקרקע	התומכת	שלי	בעולם.	

ללירן	ורד	המוזה	וההשראה	שלי	לנצח.

הוצאת	הספר	התאפשרה	הודות	
לתמיכת	הגלריה	בבארי
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