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Like One Big Breath of Life
DR. ZIVA JELIN

Miriam Cabessa’s painting encapsulates the gallery. Coming down from 
the pointed ceiling to the walls and floor, pouring down and spreading 
boundlessly in every direction. Blackening and marking, caressing and 
encompassing, sealing every crack in the wall. Coating the whiteness of 
the gallery with vibrating waves.

An illusion is created when the space surrounding the viewer becomes a 
painting, when  imaginary and reality combine. It is like stepping into the 
painting, drawn into the two dimensional illusion. Loosing sense of space. 
Where it is sunken, where it  protrudes, swept into an experience the mind 
finds hard to process.

The technique Cabessa uses resists the paint, the rich appliance of color 
and all intentions to become a shape of specific image. She spreads diluted 
paint with thick sponges, letting her breath dictate her movement. It is a 
slow and repetitive process, changing by the pressure applied, the angle of 
her body and the characteristics of the surface. The body becomes a tool 
with limited control. Each breath-swipe leaves surprising traces, changing 
from moment to moment. It feels organic, almost alive.

It is important for Cabessa to stay connected, in stillness, not planning her 
movement or trying to create an image, not aiming for a specific result. 
She does not work with  a set of rules or layout, like she once did. The work 
leads her as she tries not to get in its way. She becomes her own worker.

Painted with the same technique as the walls, ceiling and floor is a  tree. 
Standing bare and alone in the middle of the gallery. It is planted in a 
plastic bucket of paint, branches spreading out to its sides. It feels deserted, 
resonating a deep sense of loneliness. The whole space surrounding the 
tree unfolds around it, comes into being by its presence. 

The gallery was once the communal dining room of the kibbutz, built in 
1956 and imported from Germany. In those years Swedish shacks were 
imported as a quick solution for young and growing settlements. It is an 
elongated building with a pointed ceiling, nothing like the local flat-roofed 
stone Arabic houses found here. For Cabessa it resembled a church, a 

place of matter and spirit, distanced from the bustling world outside, like 
a little bubble in time. 

The dining room was the cultural and social center of the kibbutz, and it 
became one of its symbols. Functioning as much more than a room for 
dining, it became a place for discussions, lectures, celebrations and holidays, 
even dancing. A central place in the community. It was a secular church of 
such. Formally and morally it is the most prominent building in the kibbutz, 
it’s location also symbolizing its status. The group was a replacement for 
families left in the golah, social ideas replaced religion, and the dining 
room replaced the synagogue. Dining together had a special social values 
of  solidarity and brotherhood, a symbol of the community.

The title of the exhibition “Time of the World” is a quote from a poem by 
BiaIlik. The poem leaves the reader with a strong impression of a long life 
passing, connecting time and space. Space is the world and it is constructed 
through never-ending time. Just  as the painting spills down from the ceiling 
to the floor, the slow Sisyphean work produces a different experience of 
time. It becomes a graph of its passage, a gently vibrating seismograph. 
The viewer is encapsulated by the painting, caught up and separated from 
the normal pass of time. It is now slow and meditative. Time of breathing.

The church like shape of the gallery is now covered in black, reminding us 
of charred ashes. The fires in Australia and those here in the Gaza envelope 
trickle into the work. One can almost smell smoke in the air as the outside 
world merges with the one inside. Cabessa’s painting expands into the 
world, blends in with it and seeps back into the gallery. All becomes one.
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Time of the World

“An illusion is created when the space surrounding the viewer becomes a painting„

KIBBUTZ BE’ERI, ISRAEL 

Oil colors on the walls, floor, furniture and tree / 9m x 10m x 5m  
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In the Gallery at Kibbutz Beeri, Miriam Cabessa presents the new stage of 
her practice, which started in New York: a painting installation inextricably 
unified with the architectural space of the gallery. The term “wall painting” 
would not do to define the totality of this union. This is not “painting as 
a window,” as we know it in Renaissance frescos, but rather an abstract, 
continuous movement based on the tremor created by breathing, which 
merges with the room as though it were gas, air, fire, water, earth. The 
painting grew to the dimensions of the world, or perhaps, the world grew 
to the dimensions of the painting. Can we even still speak about them 
separately?

In the work that Cabessa is known for, painting on canvas, the basic gestures 
bring to mind the act of cleaning a surface with a rag. This is a tongue-
in-cheek feminist and class painting: the Moroccan cleaning lady walked 
in with her rag and cleaned-smeared the historic, masculine, and so very 
heroic action painting. The circular, repetitive cleaning motion represents 
infinity within the boundaries of the painting. In this painting, which has 
spread across the entire space, representation and reality meet. Infinity 
is materialized in and on the room, the gallery. The vibration of breathing 
replaced the movement of the cleaning lady, and the tongue-in-cheek 
humor was replaced by meditation, by spirit.

 In this work, like we are seeing in other prominent contemporary installations 
around the world, the space of the gallery, the neutral, receding, transparent 
white space of Modernism becomes the main protagonist, the heart of 
the matter. In the case of Cabessa, architecture and painting become one. 

Sarah Breitberg-Semel: The new stage of your painting, your painting 
installation – which completely covers the space of the Gallery at Kibbutz 
Beeri from floor to ceiling, is an extension of what you started in New York. 
I would like to begin this conversation not with a retrospective reflection 
about what is happening here, but with your direct description of how 
it all started. The closest to the action itself – what made you get off the 
canvas and start climbing walls, painting the world? Was it the realization 
of a thought? The outcome of premediated planning?

Miriam Cabessa: Not at all. It did not even cross my mind. I have always 
followed the great tradition of oil on canvas. The assumption was that my 
way of painting might not be completely conventional, so it should stick 
to tradition as a fixed infrastructure within which the painting takes place. 
Painting on canvas, that’s the foundation, the tradition I’ve been true to 
all these years. What happened, the change, was generated by a mental 
process rather than a search for formal innovation. I received a temporary 
studio in Williamsburg, a small apartment left by the woman who lived in 
it for fifty years, in the Polish part of Williamsburg. A few things were left 
behind in the apartment. I started to clear it. There was furniture, I found a 
photograph of her and her son, her dress, it is not a pleasant situation. In 
the process of clearing up, I removed three layers of linoleum off the floor. 
The canvases I ordered hadn’t arrive yet and somehow, without planning, 
I ended up marking the moment with a black line of oil paint, straight on 
the wall. An ambiguous gesture of marking. A tribute to the woman? To 
the move? 
As I was making the straight line, I recalled my paintings from 2009. These 
were works – in contrast with my usual movement while working – where 
I restricted myself to not move, to stay with the straight line and follow my 
breaths , to allow my breathing to be the foundation for the painting rather 
than the physical movement. Like action painting without the action. Let 
the only movement be the movement of breathing, in and out. It creates 
the rhythm and the restricted movement, the tremble in the straight line. 
In the act of painting I followed my breathing cycle – inhaling and exhaling, 
and covered the entire living room of the Williamsburg apartment. In 
Beeri, I worked in the same way, using large sponges with a sharp edge, 
which marked the rhythm of breathing. Something very basic, form-line, 
dark-light. From this action emerged a breathing graph of sorts, which 
the body prescribes over the entire gallery. I can change the rhythm but 
I try to not interfere, to look for the rhythm that produces the work that 
carries on, that lets it be. The paint, black oil paint by Winsor & Newton, 
the most classic painting material, is diluted with a lot of turpentine and 
creates gradations of darkness and lightness throughout the work. That 
is what happened in Williamsburg, I suddenly realized that if I leave the 

World-Painting
SARAH BREITBERG-SEMEL IN CONVERSATION WITH MIRIAM CABESSA
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the canvas I can go anywhere. Slide from the wall to the table, to the dresser, 
the lamp and the armchair. It became all over, covered the entire space, 
like my painting is all over painting, but it happened in the real world. And 
it is the same here in Beeri. Walls, ceiling, floor, the entire space. That is 
what I am interested in. For me, the painting explains something about the 
world on an experiential level.

S.B.S.: You could also describe it differently, and perhaps the way 
you just described that first moment in Williamsburg even supports such 
description: of territorial marking, of ownership, perhaps even a takeover. 
You cover the world with your painting, you do not give it a voice…

M.C.: I learned something different from this painting. When painting 
and the world become one, when there are no figure and background, 
then it is also my disappearance in the world, the opposite of taking over. 
Because, in the New York space and in the space of the gallery in Beeri, 
there is no separation between me and the world. The entire world is me 
like I am assimilated in the world. Such work, which is not about producing 
an image but about being one with the thing that is between image and 
reality, can perhaps offer the viewer a special connection to this presence, 
to this energy. Maybe it is not a good place to take a selfie but rather to be 
with their self. To be here, to feel the inseparability.

S.B.S.: I continue to push on, in the same line. Are they with their selves 
or with your self? 

M.C.: If you are open to the unique space-painting that was created 
here, then there is not even a difference between your self and my self. 
The division into figure and background does not exist. Action became 
one with the world. 

S.B.S.: The means for creating the work as you describe them are very 
simple, low tech: sponge, oil paint, breathing. Everything is attached to the 
existing space. And still, in the viewer’s experience there is association 
between entering your place, in this case the gallery, and virtual reality, 
spaces where you leave the real world behind and are in a completely 

different place, with different rules. In your case, some of it perhaps stems 
from the repetitive rhythm of breathing, the certain mechanical nature of 
the repetition. Despite the simplicity of how it made, somehow the work 
echoes the contemporary technological world, even the popular recreational 
spaces of “escape rooms,” except that in your case they are “closeness 
rooms” for the first action of life, the vibration of the breath, the heartbeat. 
I think this connection is beautiful. 

M.C.: It was always like that. Since I first started my painting in the 1990s, 
people talked about computer painting, painting without the agency of a 
human hand. And the painting was always done manually, with a rag, with 
a glass, the simplest possible. People responded to my painting, which is 
so simple, with the association to the technological. Technology introduces 
philosophical questions about realness, there are levels of understanding 
or forms of understanding. There are those who learn intellectually and 
there is also understanding that takes place through the experience of 
the body and the heart, and it is an understanding I could not foresee, it 
is something that the work has taught me. The painting was always my 
teacher. Now, when I have connected with the world, with architecture, 
I realized that painting on canvas is like a laboratory experiment: there is 
no wind, no bumps, life does not get in the way. But when the painting 
goes up a wall in a real place, not in laboratory conditions, the energy I put 
on the wall in each pause, in each movement, there’s life in it. A vibration 
of life is formed, a movement of life like in nature, not like movement in 
painting. Look, breathing happens anyway, but when you pay attention to 
it, like in meditation, like I did in this work, it silences the mind and helps 
you to be where you are, to not wander in your mind. It helps the viewer 
to be present, to connect to the energy captured on the walls, the power 
of life, and hones the tool of observation. A different dimension of time 
emerges. That thing on the wall keeps changing. This is not the painting 
of the Japanese painter Yayoi Kusama, which is a multiplicity of the same 
thing. In my case, the work seems to say that it is all the same, but it is 
an infinite multitude in which nothing repeats itself, so there is visual 
resemblance to existing technology, but it is not real. This is not replication, 
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it is not mechanical or duplication. There is a body here. A breathing body 
was here, in contact with this thing. We could talk about associations with 
many things in today’s world but it is not. It is the foundation. 

S.B.S.: Just like there are illusion (painting) and reality (gallery), which 
are inseparably connected with one another, the life force of the work and 
the other force, that of death and demise, are inextricably intertwined. Its 
power lies in this duality. The same goes for the technological. It is the 
body as a machine alongside the vulnerability of the human body. The 
tree that you have placed in the middle of the gallery, a real tree that you 
have painted, distills the duality of this move. 

M.C.: This tree brings to mind Samuel Beckett’s “Waiting for Godot.” 
This is the bare tree under which Vladimir and Estragon sit and wait for 
Godot. I found it in the cactus garden here on the kibbutz and immediately 
said “it’s perfect.” In fact, I was rummaging through the warehouse for 
furniture to recreate what happened in the New York apartment, but I 
am always looking, keeping my eyes peeled, and I am happy I didn’t do a 
recreation. That something new was created. I have been carrying Beckett 
with me for a long time. I once tried to create a painting based on his play, 
where a space is demarcated with instructions for the actors’ steps and 
strides (the play “Footfalls”). The tree perhaps adds a theatrical and poetic 
dimension to the space. You could wonder whether Vladimir and Estragon, 
the protagonists of Beckett’s play who are waiting for Godot, are no longer 
there, if they have given up, or maybe they will be right back.

S.B.S.: Godot (which is evocative of God, of course), leads me to your 
next planned project, the church that you bought in Upstate New York. 

M.C.: It is all connected. And this too happened not because I was 
looking for a church but because I keep my eyes open. I was looking at 
second-hand house listings in Upstate New York, a beautiful, green area 
that I love. And there, suddenly, there was a church for sale. I immediately 
drove Upstate from New York to see it. A modest and simple inactive wooden 
church built in 1884, with beautiful stained-glass windows. This was last 

winter. I bought it. It is quite clear to me that a work in a church carries 
added value. Even the structure itself, the proportions, there’s something 
very powerful that works on a human scale. A place like that leads me 
straight to the core of art. To spirit and matter. It is not the religious place 
that speaks to me but the spiritual place, the place where I understand in 
a very deep way that there is something larger than me and my art serves 
this place that grants me its virtues. This is where I make art from and this 
is the place that interests me. The church will be my attempt to connect 
all these worlds. I feel that this is the experiential and spiritual place for 
working with space. I envisage a place that will be open for the public to 
visit, come in, and be in this experience. 

S.B.S.: Artists and churches is a powerful historical combination, and 
even wall paintings and churches. Since Modernism, for obvious reasons, 
we have seen less and less of this combination. I think of the church in 
Vence (The Chapelle du Rosaire de Vence) where Matisse painted and 
created stained-glass windows, in gratitude to the Dominican nun who 
cared for him in his old age and illness, and of course Mark Rothko’s 14 
black paintings, which are in a place called Rothko Chapel in Huston, Texas. 
But it is not exactly a chapel but rather a place for meditation and vague 
promotion of philosophical and religious issues for the benefit of mankind. 
Rothko was also involved in the planning of the place, but never got to see 
it operating. He took his own life shortly before it opened in 1971. In any 
case, neither of them bought a church. 

M.C.: I have been to the Rothko Chapel. A sad, black, tough place, you 
leave it with a heavy heart. I don’t think about my place like that.

S.B.S.: I would say that so far, your places, which you talk about as 
places of sharing and enlightenment, can also be perceived as hard places. 
In the photos that you sent, the studio in Williamsburg looks like a place 
that has been through a fire. The black, abstract shape, painted over the 
entire place, became a visual expression of a fire, of soot. It has to do with 
the black color that you used, and the total painting, like fire that got into 
every corner of the room. I feel like Beeri will not get there, the paint seems 

more diluted, to hold more light. Will your church also be black? 

M.C.: Black is sort of my color. I have this fear about colors that get your 
juices flowing. I cannot imagine another color that will maintain substance. 
The black allows it to emerge, allows the light and the darkness to be. I 
actually feel that the black summons introspection, brings you back to 
yourself, allows me to find the solution within myself. Maybe it allows internal 
freedom. Maybe it is like knowing something about death, and as a result, 
value life in a different way. I think that it is the type of thing we do not like 
looking at, but to be sober, to be able to see it, permits a more profound 
experience of life. Perhaps the work does not try to seduce in terms of 
beauty. Perhaps it is trying to say something about a truth I aspire to reach. 
It is certainly not a piece about existence in the survivalist sense. It is like 
being a complete stranger in your own place and observing. Looking at 
the place you are in without its masks. Physicists would say that the entire 
world is individual atoms in motion. There’s some of that here. Geologists 
would talk about the time that marks the strata in the rock. There’s some 
of that here, too. Another dimension of time was created. I touched this 
whole space with my hands. I felt the entire space. When do we ever get 
to do that, to go over something like that? 

S.B.S.: This new stage came about when there was already expectation 
for a change in your painting. And your new paintings on canvas really have 
changed. They became, probably in the wake of the installation, more three 
dimensional, paintings of architecture, perhaps even Bauhaus buildings. 

M.C.: I don’t have a relationship like that with my painting. I had no 
anxiety about losing it or getting stuck. I’m sure that Kupferman, who painted 
one gesture and one color his entire life, didn’t experience his work that 
way either. I created a world, I formulated a language, and within it I act 
and change. Painting still excites me very much. I am still astonished by the 
way that painting appears and happens. This trace of mine, its immediacy 
in forming an image, this touch that leaves such an imprint, it excites me. 
There is nothing closer to me, that speaks to me more than painting. 
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Living Room
WILLIAMSBURG, BROOKLYN, NY

 Oil colors on the walls, floor and furniture / 9m x 7m x 3.5m 

 The painting grew to the dimensions of the world, or perhaps, the world grew to״
the dimensions of the painting. Can we even still speak about them separately?״
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Blue 
BROOKLYN STUDIO 

”The work leads her as she tries not to get in its way. She becomes her own worker״

Oil colors on the wall and floor / 12m x 7m x 3m
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Exhale and Inhale
WILFRID ISRAEL MUSEUM OF ASIAN ART, KIBBUTZ HAZOREA, ISRAEL

Nov 2019 - April 2020, Curator: Shir Meller-Yamaguchi

Left: oil colors and gold dust on canvas / 2 x 2.5m 
Right: oil colors and gold dust on wall / 3 x 4m

“The rhythm of my breathing determines the pace of the painting”
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The Chapel Project
UPSTATE NEW YORK

To be Continued
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מרים כבסה מציגה את השלב החדש ביצירתה,  שהחל בניו יורק,  בגלריה של 
קיבוץ בארי. זהו מיצב ציור מאוחד עם החלל הארכיטקטוני של הגלריה עד אי 
יכולת להפריד. המונח "ציור קיר" לא ייטיב להגדיר את הטואטליות של ההאחדה. 
לא מדובר בציור חלון כמו בציורי הקיר הרנסאנסים אלא בתנועה מופשטת, 
אחידה, מבוססת על הרעד שיוצרת הנשימה, שמתמזגת עם החדר כמו היתה 
גז, אויר, אש, מים, חול. הציור גדל למימדי העולם, או העולם גדל למימדי הציור. 

האם ניתן עוד לדבר עליהם בנפרד?  

 בציור המוכר של כבסה, ציור על בד, המחווה היסודית מעלה על הדעת ניקוי 
משטח עם סמרטוט. זהו ציור פמיניסטי-מעמדי, עם קריצה: האשה, המנקה 
 action( המרוקאית, היגיעה עם הסמרטוט וניקתה/הכתימה את ציור הפעולה
painting( ההיסטורי, הגברי וההרואי כל כך במחווה של ספונג'ה משודרגת. 
תנועת הניקיון המעגלית והחוזרת יצגה אינסוף בתוך גבולות הציור. בציור 
הנוכחי, שהתפרש על פני כל החלל, היצוג והמציאות נפגשו. האינסוף התממש 
על פני החדר, הגלריה. רעידת הנשימה החליפה את תנועת המנקה והקריצה 
וההומור הוחלפו במדיטציה, ברוח. חלל הגלריה, שבמודרניזם היה לבן, ניטרלי, 
נסוג, שקוף, הפך בעבודתה הנוכחית, כמו בעבודות מיצב עכשוויות בולטות 
בעולם ובארץ - למשתתף עיקרי, ללב העלילה. במקרה של כבסה האדריכלות 

היתה לבשר אחד עם הציור.

שרה ב.ס.: המהלך החדש של הציור שלך, מיצב הציור שלך - כיסוי עד תום 
של חלל הגלריה בבארי, מרצפה ועד תקרה, הוא המשך של מהלך שהתחיל 
בניו יורק. הייתי רוצה להתחיל את השיחה הזו לא בהתפלספות בדיעבד על מה 
שקורה כאן, אלא בתיאור ישיר שלך של איך כל זה התחיל. הכי קרוב לפעולה 
עצמה - מה גרם לך לרדת מהקנבס ולהתחיל לטפס על קירות, לצייר על העולם? 

האם זה היה מימוש של מחשבה? פרי של תכנון מוקדם?

מרים כבסה: ממש לא. זה אפילו לא עבר לי בראש. תמיד הייתה לי נאמנות 
למסורת הגדולה של צבעי שמן על בד, על קנבס. ההנחה הייתה שדרך הציור 
שלי אולי לא לגמרי מסורתית ולכן היא צריכה לשמור על המסורת כתשתית 
קבועה שבתוכה הציור יתרחש. צבע על בד, זה היסוד, המסורת שאליה הייתי 
נאמנה כל השנים. מה שקרה, השינוי, נולד  בעצם ממהלך נפשי ולא ממחשבה 
על חידוש צורני. קיבלתי סטודיו זמני בויליאמסבורג, דירה קטנה שהאשה 
שגרה שם חמישים שנה, בחלק הפולני של ויליאמסבורג, עזבה אותה. נשארו 
קצת דברים בדירה. התחלתי לפנות. היו רהיטים, מצאתי צילום שלה ושל בנה, 
שמלה שלה, זה לא מצב נעים. בתהליך הפינוי הורדתי 3 שכבות של לינוליאום 
מהרצפה.  הבדים שהזמנתי עדיין לא היגיעו ואיכשהו יצא, לא תוכנן מראש, 
שסימנתי את הרגע  בפס צבע שמן שחור, ישר על הקיר. מחוות סימון לא ברורה. 
מחווה לאשה? למעבר? תוך כדי עשיית הפס הישר נזכרתי  בציורים שלי משנת 
2009. אלה היו עבודות - בניגוד לתנועה הרגילה שלי בעבודה - שבהן הגבלתי 
את עצמי לא לזוז, להישאר בקו הישר ולעקוב אחרי הנשימה שלי, שהיא תהיה 
הבסיס לציור ולא התנועה הפיזית. מין action painting - ציור פעולה - בלי 
אקשן. שהתנועה היחידה תהיה תנועת הנשימה, פנימה והחוצה, היא יוצרת 
את המקצב ואת התנועה המוגבלת, את הרעידה, בתוך הפס הישר. התחקיתי 
בפעולת הציור אחר השאיפה והנשיפה שלי וכיסיתי את כל חלל הסלון של 
הדירה בויליאמסבורג. בבארי עבדתי באותו אופן, עם ספוגים גדולים עם קצה 
חד, שסימן את מקצב הנשימה. משהו מאוד בסיסי, כתם - קו, כהה - בהיר. נוצר 
מעין גרף של הנשימה שהגוף מכתיב על פני כל הגלריה. אני יכולה לשנות את 
המקצב אבל אני מנסה לא להתערב, מחפשת את הקצב שמייצר את העבודה 
שמתגלגלת, שנותן לה לקרות. כך גם הצבע, צבע שמן שחור של וינדזור וניוטון, 
הכי קלאסי של ציור, מדולל בהרבה טרפנטין ויוצר כהויות ובהירויות משתנות 
לאורך העבודה. זה מה שקרה בויליאמסבורג, פתאום הבנתי שאם אני עוזבת 

ציור עולם
שרה בריטברג סמל

הציור של מרים כבסה בגלריה בבארי עוטף את כל החלל, מהתקרה המחודדת, 
לקירות ולרצפה, מתפשט ונשפך ללא גבולות מעל ומעבר. משחיר ומסמן, 
מלטף וחובק, אוטם באופן טוטאלי כל סדק, מחפה בגלי הוויברציות שלו 

ומכסה כליל את הגלריה הלבנה. 

נוצר תעתוע, כשהחלל העוטף את הצופה הופך לציור, כשהממשי והדמיוני 
מתאחדים, כשהמציאות הופכת לאשליה. כמו לדרוך בתוך ציור, להישאב 
אל אשליית הדו ממד, לאבד את תחושת המרחב, איפה שקוע ואיפה בולט, 

להיסחף לחוויה שהמוח לא יכול לעבד אותה. 

טכניקת עבודתה של כבסה מתנגדת לחומר, להנחת הצבע הדשנה, להתכוונות 
לדימוי ספציפי. היא מורחת את הצבע המדולל בטרפנטין באמצעות ספוגים 
עבים, במצב נוזלי, כשהנשימות שלה מכתיבות את הפעולה. פעולה איטית 
חזרתית וקבועה, שכל הזמן משתנה על פי מידת הלחץ, זווית הגוף, תנאי 
המשטח. הגוף הופך למכשיר מדידה שלא ניתן לשלוט בו. כל מריחה-נשימה 
מותירה עקבות מפתיעים, משתנים ממקום למקום, מעבירים תחושה אורגנית, 

עם חיות. הציור נושם.

חשוב לה, למרים כבסה, להישאר יציבה, "סטילנס", ולא ליצור פעולה מתוכננת. 
לא לנסות לייצר דימוי ולא ליצור "התכוונות" לדבר. לא לנסח אופן פעולה, 
נוסחה, חוקים קבועים מראש, כפי שעשתה בעבר. היא מנקה את כל אלו, 
משחררת, נותנת לעבודה להוביל אותה, משתדלת לא להפריע לה להתהוות. 

היא הופכת להיות הפועלת של עצמה.

העץ הניצב בחלל, פיסת טבע לא מתורבתת, צבוע גם הוא באותה הטכניקה, 
הוא האובייקט היחידי במרחב. עומד עירום כשענפיו פרושים לצדדים כשתי 
ידיים, נטוע בתוך דלי צבע. העץ שתול בחלל, לא קשור, לעצמו, מעביר תחושת 
יתמות ובדידות תהומית, הופך בעל כורחו ל"דבר", מפעיל את החלל הגדול 

המקיף אותו.

חלל הגלריה היה בעבר חלק מחדר האכילה הקיבוצי. הוא נבנה בשנת 1956, 
צריף טרומי ענק שהובא מגרמניה. באותן שנים יובאו צריפים שוודיים, פיניים 

וגרמניים כפתרון לבנייה מהירה וזמינה, בתים מוכנים שהסוכנות ומוסדות 
העלייה סיפקו לישובים הצעירים בארץ. מבנהו אירופאי, מאורך, וגגו מחודד. 
לא דומה לבתי האבן הערביים, שטוחי הגג, שהיו בארץ. למרים כבסה הוא 
הזכיר כנסיה, מבנה שתפקידו להכיל חומר ורוח, חוויה של שקט, מחוץ לחיים 

עצמם, בועה בתוך הזמן. 

מבנה חדר האוכל שימש כמוקד חברתי ותרבותי של החיים בקיבוץ והיה 
לאחד מתווי ההיכר והסמלים הבולטים שלו. הרבה מעבר לאולם אכילה הוא 
היה מרכז חברה ותרבות, מקום התכנסות של החברים לסעודה, אסיפה ודיון, 
לארגון יומיומי של סידור העבודה, וכן לריקודים, הרצאות, חגים ומועדים – מרחב 
ציבורי שוקק חיים בכל שעות היום והערב. חדר האוכל נתפס כמקדש חילוני, 
ומבחינה פורמאלית וערכית הוא המבנה הבולט והמושקע ביותר בקיבוץ. גם 
מיקומו במרחב מבהיר זאת באופן חד משמעי: הוא ניצב במרכז הקיבוץ וכל 
הדרכים מובילות אליו . הקבוצה תפסה את מקום המשפחה שנותרה בגולה, 
הרעיון החברתי תפס את מקום הדת, וחדר האוכל תפס את מקומו של בית 
הכנסת.  האכילה המשותפת נתפסה כערך תרבותי חשוב, המבטא שיתוף 

ואחווה ומסמל את הקהילה ואת החיבור שלה למקום.

שם התערוכה: "זמנו של עולם" מצוטט משירו הארוך של ביאליק, שמעביר 
תחושת חיים שלמים שעוברים, יוצר אחדות של החלל והזמן. החלל הוא העולם 
והוא מבוטא בזמן המשכי ואינסופי. כשם שהציור גולש ומתפשט מהתקרה 
לרצפה כך הפעולה הציורית האיטית והסזיפית יוצרת חוויית זמן אחר. הציור 
הופך לגרף של זמן, מעין סייסמוגרף עדין שמבטא את הוויברציה של הזמן. 
הציור העוטף את הצופה יוצר השהייה בזמן, משך משתנה ונמרח, מדיטטיבי 

ואיטי. זמן של נשימה.

צריף חדר האוכל הישן, בעל המבנה הכנסייתי, שהפך בגלגולו הנוכחי לגלריה, 
צויר בגווני השחור שמעלים על הדעת עקבות שרופים. השריפות באוסטרליה 
והשריפות בעוטף עזה מחלחלים לעבודה, כמעט ניתן להריח את העשן באוויר, 
ונוצר פתאום ערבוב עולמות. הציור של כבסה מתרחב לעולם, מתערבב עימו 

ונכנס לחלל. הכל הופך לאחד.

כמו נשימה אחת גדולה של חיים
ד״ר זיוה ילין
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חלל בהוראות לצעדים ופסיעות של השחקנים )המחזה "פסיעות"(. העץ  מוסיף 
אולי מימד תיאטרלי ופיוטי לחלל. אפשר לתהות אם ולדימיר ואסטרגון, גיבורי 

המחזה של בקט שמחכים לגודו, כבר לא שם, התייאשו, או אולי תיכף ישובו.

שרה ב.ס.: גודו )שמעלה כמובן על הדעת את god, אלוהים( מוביל אותי 
לפרוייקט המתוכנן הבא שלך. הכנסיה שרכשת באפסטייט ניו יורק.

מרים כבסה:  הכל קשור. וגם זה קרה לא כי חיפשתי כנסיה אלא משום שאני 
נשארת עם עיניים פתוחות. הסתכלתי ברשימה של בתים יד שנייה באפסטייט 
ניו יורק, אזור יפה, ירוק, שאני אוהבת. ושם פתאום הופיעה כנסיה למכירה. 
מיד נסעתי מניו יורק לאפסטייט לראות אותה. כנסיית עץ צנועה ופשוטה 
שנבנתה ב1884 ,עם ויטראז'ים יפים, לא פעילה. זה היה בחורף בשנה שעברה. 
קניתי. ברור לי לגמרי שעבודה בכנסיה יש בה ערך מוסף. אפילו המבנה עצמו, 
הפרופורציות, משהו מאוד חזק שעובד על קנה מידה אנושי.  אותי מקום כזה 
מוביל ישר אל לב האמנות. לרוח וחומר. זה לא המקום הדתי שמדבר אלי אלא 
המקום הרוחני, המקום שבו אני מבינה בצורה מאוד עמוקה שיש משהו גדול 
ממני והאמנות שלי משרתת את המקום הזה שנותן לי מהחסדים שלו. זה 
המקום שאני עושה אמנות ממנו וזה המקום שמעניין  אותי.  הכנסייה תהיה 
הנסיון לחבר את כל העולמות האלה. להרגשתי זה המקום החוויתי והרוחני 
להביא אליו את העבודה על החלל. אני מדמיינת מקום שיהיה פתוח לקהל לבוא, 

להיכנס, ולהיות בחוויה הזו.

שרה ב.ס: אמנים וכנסיות זה צירוף היסטורי רב כוח, ואפילו ציורי קיר 
וכנסיות. מאז המודרנה, מסיבות ידועות,  ראינו פחות מהצירוף הזה. עולה 
בדעתי הכנסיה ב Vence שמאטיס צייר ועשה לה ויטראז'ים, כהוקרה לנזירה 
הדומיניקנית שטיפלה בו בזקנתו ובחוליו, וכמובן, 14 הציורים השחורים של 
מארק רות'קו שנמצאים במקום שנקרא כנסיית רות'קו ביוסטון טקסס.  אבל היא 
לא בדיוק כנסיה אלא מקום למדיטציה וקידום עמום של נושאים פילוסופיים, 
דתיים וכאלה שמיטיבים עם האנושות. רות'קו גם שולב בתכנון המקום , אבל 
לא זכה לראות אותו פועל. הוא התאבד מעט לפני שנפתח ב 1971. בכל מקרה 

איש מהם לא קנה כנסיה.

מרים כבסה: הייתי בכנסיה של רותקו. מקום עצוב, שחור, קשה, יוצאים 
משם עם לב כבד מאוד. אני לא חושבת כך על המקום שלי.

שרה ב.ס.: מזכירה לך שגם המקומות שלך, עד עתה, שאת מדברת עליהם 
יכולים להיתפס כמקומות קשים. הסטודיו  והארה,  כמקומות של שיתוף 
בויליאמסבורג, בתמונות ששלחת, נראה כמו מקום שעבר שריפה, הצורה 
השחורה, המופשטת, המצוירת על כל המקום התלכדה לכדי ביטוי דימויי של 
שריפה, פיח. זה קשור לצבע השחור שהשתמשת בו, ולצביעה הטוטאלית, כמו 
אש, שחדרה לכל פינה בחדר. נדמה לי שבארי לא תגיע למקום הזה, הצבע נראה 

לי יותר מדולל, מחזיק בתוכו אור. הכנסיה שלך גם תהיה שחורה?

מרים כבסה: שחור זה די הצבע שלי.  יש לי איזה חשש מצבעים שפועלים 
על מיצי הקיבה. לא יכולה לדמיין צבע אחר שישמור על מהות. השחור מאפשר 
לזה להופיע, מאפשר לאור ולחושך להיות. דווקא השחור בעיני מאפשר הסתכלות 
פנימה, מחזיר אותך לעצמך, מציע לי למצוא את הפיתרון אצל עצמי. אולי זה 
מאפשר חופש פנימי, אולי זה כמו לדעת משהו על המוות ומתוך כך להעריך 
את החיים בצורה אחרת. אני חושבת שזה מסוג הדברים שאנחנו לא אוהבים 
להסתכל עליהם,  אבל להיות מפוכח, להיות בעל יכולת לראות את זה, מאפשר 
חוויה יותר עמוקה של החיים. יכול להיות שהעבודה לא מנסה לפתות במובן 
יופי. אולי היא מנסה לספר משהו על אמת שאני שואפת להגיע אליה. זו בטח 
לא עבודה שעסוקה בקיום במובן ההישרדותי שלו. זה כמו להיות זר לגמרי 
במקום שלך ולהתבונן. להסתכל על המקום שאתה נמצא בו בלי המסכים שלו. 
פיזיקאים יגידו כל העולם אטומים בודדים נעים. יש מזה גם כאן.  גיאולוגים ידברו 
על הזמן שחורץ שכבות בסלע. יש מזה גם כאן. נוצר מימד אחר של זמן. אני 
נגעתי בכל החלל הזה עם הידיים. מיששתי את כל החלל. מתי זה בכלל קורה 

לנו, לעבור ככה על דבר?

שרה ב.ס.: השלב החדש הזה היגיע כשכבר הייתה ציפייה לשינוי בציור שלך. 
ובאמת הציורים החדשים שלך על בד השתנו,  הפכו, כנראה בעקבות המיצבים, 
לתלת מימדיים יותר, ציורים של ארכיטקטורה , אולי אפילו של בנייני באוהאוס.

מרים כבסה: לי אין יחסים כאלה עם הציור שלי. לא ציפיתי. לא היתה לי 
חרדה לאבד את זה או להיתקע עם זה. אני בטוחה שגם הצייר קופפרמן , 
שצייר ג'סטה אחת וצבע אחד כל חייו, לא חווה כך את העבודה שלו. יצרתי 
עולם, גיבשתי שפה, ובתוכה אני פועלת ומשתנה. הציור עדיין מאוד מרגש אותי. 
האופן שציור מופיע וקורה עדיין מפליא אותי. העיקבה הזו שלי, המיידיות שלה 
ביצירת דימוי, הנגיעה שמשאירה כזה חותם, זה מרגש אותי. אין דבר שקרוב 

אלי, שמדבר אלי, יותר מאשר ציור. 

את הבד אני יכולה לנוע לכל מקום. לגלוש מהקיר לשולחן, לשידה, למנורה 
ולכורסה. זה נהיה all over, כיסה את כל החלל, כמו שהציור שלי all over, אבל 
זה קרה בעולם הממשי, וכך גם כאן, בבארי. קירות, תקרה, רצפה, כל החלל.  זה 

מה שמעניין אותי. הציור מסביר לי משהו על העולם ברמה החוויתית.

שרה ב.ס.: אפשר לתאר את זה אחרת, ואולי האופן שתיארת כאן את הרגע 
הראשוני בויליאמסבורג אפילו יתמוך בתיאור כזה: של סימון טריטוריאלי, של 
בעלות, אולי אפילו פעולה משתלטת. את מכסה את העולם בציור שלך. לא 

מדובבת אותו.

מרים כבסה: אני למדתי מהציור הזה דבר אחר. כשהציור והעולם הופכים לאחד, 
כשאין דמות ורקע אז זו גם היעלמות שלי בתוך העולם, ההיפך משתלטנות, כי 
בחלל הניו יורקי ובחלל של הגלריה בבארי, אין נפרדות ביני לבין העולם.  כל 
העולם הוא אני כמו שאני מוטמעת בעולם. עבודה כזו, שכולה עסוקה לא בלייצר 
דימוי אלא בלהיות אחד עם הדבר שהוא בין דימוי לממשות יכולה אולי לאפשר 
לצופה את החיבור המיוחד לנוכחות הזו, לאנרגיה הזו. זה אולי  לא מקום טוב 
לקחת סלפי אלא להיות עם הסלף שלהם. להיות פה, להרגיש את אי הנפרדות.

שרה ב.ס.: אני ממשיכה להקשות, באותו כיוון. הם נמצאים עם הסלף שלהם 
או הסלף שלך?

מרים כבסה: אם את פתוחה אל החלל-ציור המיוחד שנוצר פה, אז בין הסלף 
שלך לסלף שלי אין הבדל בכלל. החלוקה לדמות ורקע לא קיימת. הפעולה 

התאחדה עם העולם.

שרה ב.ס.: האמצעים לייצור העבודה כמו שתיארת אותם מאוד פשוטים, 
low tech, ספוג, צבע שמן, נשימה. הכל צמוד לחלל הקיים. ובכל זאת בחוויה 
של הצופה נוצרת זיקה בין כניסה למקום שלך, לגלריה במקרה זה, למציאות 
מדומה, לחללים שבהם אתה משאיר מאחוריך את העולם האמיתי ונמצא במקום 
שונה לגמרי, עם כללים אחרים.  אצלך חלק מזה נובע אולי מהמקצב החוזר של 
הנשימה, מהמכניות המסוימת של החזרה. יוצא שיש בעבודה, למרות פשטות 

העשייה, הד לעולם הטכנולוגי העכשווי, אפילו לדרכי הבילוי הפופולאריים 
"חדרי בריחה". אלא שאצלך אלה "חדרי קירבה" לפעולת החיים הראשונה, 

לרעידה של הנשימה, לקצב הלב. זה יפה בעיני, החיבור הזה.

מרים כבסה: זה תמיד היה כך. מרגע שהתחלתי עם הציור שלי בשנות ה-90  
דיברו  על ציור ממוחשב, ציור ללא מגע יד. הציור תמיד היה רק ביד, בסמרטוט, 
עם כוס, הכי פשוט שאפשר. הגיבו אל הציור שלי, הפשוט, בזיקה לטכנולוגי. 
הטכנולוגיה מעלה שאלות פילוסופיות על הממשות, יש רמות של הבנה או 
צורות של הבנה. יש מי שלומדים למידה אינטלקטואלית ויש הבנה מחווית 
הגוף והלב וזו הבנה שלא יכולתי לצפות אותה, זה משהו שהעבודה לימדה 
אותי. הציור תמיד היה המורה שלי. עכשיו, כשהתחברתי לעולם, לארכיטקטורה, 
הבנתי שציור על בד הוא כמו ניסוי בתנאי מעבדה: אין רוח, אין מהמורות, החיים 
לא מפריעים. אבל כשהציור עולה על קיר במקום ממשי, לא בתנאי מעבדה, 
האנרגיה ששמתי על הקיר בכל עצירה, בכל תזוזה, יש בה חיים. נוצרת ויברציה 
של חיים, תנועה של חיים כמו בטבע, לא כמו תנועה בציור. תראי, נשימה הרי 
קורית ממילא, אבל כששמים עליה תשומת לב, כמו במדיטציה, כמו אני בעבודה 
הזו, זה משתיק את המוח, ועוזר להימצא במקום, לא לנדוד בראש. זה עוזר 
לצופה להיות נוכח, להתחבר לאנרגיה שנתפסה בקירות , לכוח החיים, ומחדד 
את הכלי של ההתבוננות. נוצר מימד אחר של זמן. הדבר הזה שעל הקיר כל 
הזמן משתנה. זה לא הציור של הציירת היפנית קוסאמה שהוא ריבוי של אותו 
דבר. אצלי העבודה כאילו אומרת שהכל אותו דבר, אבל זה ריבוי אינסופי שבו 
שום דבר לא חוזר על עצמו, אז הקירבה בניראות לטכנולוגיה קיימת, אבל היא 
מדומה. זה לא שיעתוק, לא מכונה ולא שיכפול. יש פה גוף. היה פה גוף נושם 
במגע עם הדבר הזה. אפשר לדבר על זיקה להרבה דברים שקשורים לעולם 

של היום, אבל זה לא. זה הבסיס.

שרה ב.ס.: כמו שיש כאן אשליה )ציור( ומציאות )הגלריה( מחוברים אחד 
לאחד בלי יכולת הפרדה, כך גם כוח החיים של העבודה והכוח האחר, זה של 
החידלון, המוות, ארוגים זה בזה בלי יכולת להתיר. הכוח שלה בכפילות הזו. כך 
גם לגבי הטכנולוגי. זה הגוף כמכונה יחד עם הפגיעות של הגוף האנושי.  העץ 
ששמת בלב הגלריה, עץ אמיתי שצבעת אותו, מזקק את הכפילות של המהלך.

מרים כבסה: העץ הזה מעלה על הדעת את "מחכים לגודו" של סמואל 
בקט, זה העץ הערום שמתחתיו יושבים ולדימיר ואסטרגון ומחכים לגודו. מצאתי 
אותו בגינת הקקטוסים כאן בקיבוץ ומיד אמרתי "הוא מושלם". בעצם חיפשתי 
רהיטים במחסן לשחזר מה שקרה בדירה בניו יורק, אבל אני תמיד בהתבוננות, 
עם עיניים פתוחות, ואני שמחה מאוד  שלא עשיתי שיחזור. שנוצר משהו חדש. 
בקט הולך אתי בראש הרבה זמן. ניסיתי פעם לצייר ציור לפי מחזה שלו שהגדיר 
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לָן, זֵי ֶסלַע, וְנֹופֹו ֶׁשל-ִאי ַהּסּוף, זִי
זַע ֵעץ ָחטּוב, לְגֶ ַהּדּוגִית ַהְּקׁשּוָרה 
ַהְּתלּולִית ַהְמֹעָרה ְּבגִיֵדי ָׁשָרִׁשים,

ְזֵי ַהָּבר וְהֲַחִסיָדה הַָאַחת, ְׁשנֵי ַאו
ּכֹובֶֶסת ֲחׂשּוָפה ְמנֶַּפֶצת ְּכבִָסים –

נָן, ֹּכה ָרֹטב! וְַהֹּכל ָׁשם ֹּכה ְמֻצּנָן, ֹּכה רֲַע

גַּה וְקֶֶסם ּוְקָצָתם – ֵמי-זָָהב וָֹנ
זֲַהרּוִרים, ַׁשְבִרירֵי אֹור ֶׁשֶמׁש ּוִמְׁשַטח 

י ָּפז ָטהֹור וְַׁשְרְׁשרֹות ּכֶֶתם. ַקְׂשַקְׂשּ
ְמכִּתֹות ְׁשֵּתי ְׁשָמׁשֹות, ֵּפרּוִרים ֵּפרּוִרים

זְכּוכִית, צְַחצּוַח וָלַַהט – ֶׁשל-ּגִָביׁש ּו
ַזְִהיר, אֹור יַָעט! וְַהֹּכל ָׁשם ֹּכה-נֹוֵצץ, ֹּכה-י

כָה. נָד ַהְּברֵ כָה! – וַָּת כָה, לְַּברֵ לְַּברֵ
זְָעה כָל-ְמצּולַת ַהָּפז וְַהֹּזַהר. זְּדְַע נִ
וְֵערֶב ַרב נְֹגהֹות ִּבנְֹגהֹות ִסכְֵסכָה,

וִַּתְרּגַז ֵמִרבֲבֹות ּגָוֶן וֶָצַבע.
נַע ִמַּתַחת יְִריַעת ְׁשֵמי-ֹטַהר, וַָּת

לְֶׁשַבע, נַע ּגַם-ִׁשְמָׁשּה וְֻהְּכָתה  וַָּת
ָמׁשֹות ִאיׁש נֶגְּדֹו יִּנֹועּו. וְִׁשְבַעת ַהְׁשּ

ֶמׁש – ּופֹור גַע – וְֶׁשֶמׁש ַּבֶׁשּ ִּבן-רֶ
יְִתּפֹוְררּו יַַחד, וְנְִסַחף וְָטַבע

יְקּום ַהַּתְחִּתּיֹות ְּבֹתהּו וָֹבהּו
ּובְַמּבּול ֶׁשל-ֹזַהר ּוְביֵַּמי-ָהאֹור.

לֶת ַהֹּזַהר זֶה ּוְבִׁשֹּב ּוְביָם ִּדי-נּור 
לַלְִּתי גַם-ָאנִי וֶָאְסֹּפג יָם אֹוִרים, ָצ

זָֻּקק ּוְמֹטָהר. וֵָאֵצא ִּפי-ִׁשְבָעה ְמ
ָנִים, ַּבֲעזֹוז ַאלְֵפי ְמקֹוִרים ּוְבֶפרֶץ ַמְעי

ֶׁשל-ֹאֶׁשר וָגִיל, ִקְרִּבי ָדץ יָם ַהֹּנגַּה,
זְִמַרת ָמחֹול ִעּזּוזָה ׁשֹוֵבָבה ּכְִסחּוף 

זַּנֵק ְּבַבת-ַאַחת ֵמַאלְֵפי כִּנֹוִרים – ֶׁשְּת
כָה ֵאֵׁשָבה, ְמֻׁשָּקע ֵּבין ִאֵּבי ַהְּברֵ

ִבים ִמְתּבֹונֵן ֶאל-ִמְׁשַקע ֵמיֶמיָה ַהָׁשּ
נִיד ַקל ְמַׁשֵּבץ וְֹרגַע לְִמנּוָחה. עֹוד 

ֶאת-ְּפנֵיֶהם ּוַמְרִּביץ ַּבּכְַדֹּכד ַׁשְרׁשֹוָתם,
לִיק ָּבם לְׁשֹונֹות ֵאׁש קְַטּנֹות ּולְָהִבים, ּוַמְד

לִים ֵּבינֹוָתם, לְִחיַׁשת ּגֶָח וְזֹורֵק 
זִיז ָּכל-ֶׁשהּוא – ּפֹוֵחת – ּופֹוֵסק. זָם  זִי ְמ

כָה וַָּתָׁשב ֶאל-ֵעינָּה וִַּתְׁשֹקט ַהְּברֵ
ּוכְקֶֶדם ִהיא ֲחלָָקה ּולְטּוָׁשה וִיֵׁשנָה,

וֲַעׂשּויָה ִהיא ֵׁשנִית ְׁשִבילִים ְׁשִבילִים
ּוְתַקֵּפל ַּתְחֶּתיָה ָהעֹולָם ַהּׁשֹוֵתק

ּבְֵסֶתר ְקנֵי-סּוף וֲַעָרִבים ְמִצִּלים.
נִי, כָה ַהֵׁשּ ִמּמּולִי, ֵמֵעֶבר ַהְּברֵ

ַּדּיָג ָׂשב עֹוֵמד ַעל-ְמצּולַת ַהּנְָהָרה
ם רֶֶׁשת ַּדָּקה רֹוֶסֶסת, ּוֹמֶׁשה ִמָׁשּ

ְמנֲַעָרּה – ּוְבִצְבֵעי ַהֶּקֶׁשת ֶאל-ֵעינִי
נְֹערֶת ָהרְִסיִסים קֹוֶסֶמת, נֹוֶסֶסת;

ְּכמֹו בֹוֵחׁש ַהַּדּיָג ִסיר ֹזַהר ִּבכְָׁשִפים,
לַח ַהְּקָעָרה, לְִבֹד זָָהב  ּוְמַסּנֵן ְמַרק 
נְָטִפים ְרָׁשִפים – וַּיִּזּו גַם-ַאְרָצה 
ּולְֵעינַי ּכֲַחלֹום ַקל ּוָמתֹוק נָָהרּו.

כָה ִּפְתֹאם ֶארְֶאה ִמן-ַהְּברֵ
ֲאנַּנִים ַעל-ַהַּמיִם ַהַׁשּ

זַָּכה ָעלְָתה חֹוֵצץ ׁשּוָרה 
ֶׁשל-ַצְפִריִרים קְַטּנִים.

זַּכֵי-גַף, ְקדֹוִׁשים, ְּברּוִרים,
ְּכמֹו נִנְֲערּו זֶה ַהּיֹום

נַף ְּכרּוב ֶאָחד ָקדֹוׁש ֵמַעל ְּכ
ֲאֶׁשר ָטס ָּברֹום.

וְעֹוד ִמּתֹוך ֵעינֵיֶהם יִָציץ
נָה, כִי לְיֹון, זִיו ַהְׂשּ ֹזַהר ֶע

זֵי יָד נִָּצבּו וֲַאחּו
ּוִבלְׁשֹונָם ִרּנָה:

ֶלֶד! ֵאלֵינּו, ַהּי
ֵאלֵינּו, ַהּיֶָפה!
גַּה – לַֹּנ ַהּצֵָמא 
ַעד-ָּפנָה ַהּיֹום.

לְָך ַּבֹּזַהר, נְִטָּב
נֹוִריְדָך נְִביֶאָך

ֶאל-ַמְטמֹון אֹור ּגָנּוז
ּבְַמֲעַמֵּקי ְתהֹום.

זְכּוכִית. לֵי  ָׁשם ִמגְְּד
ָׁשם ַארְְמנֹות ּגִָביׁש,
ָׁשם ֵהיכְלֵי ַהְּבֹדלַח
ּוְׁשָמׁשֹות – ּכְַדֹּכד.

ִמֹּנגַּה ַהְמֻׁשָּמר,
אֹור ִׁשְבַעת ַהּיִָמים,

זָָהב נְַׁשֶקָך, ּכֹוס 
ָערֹות ַעד-יְסֹוד.

ַעד-יֵֵצא ֵמַאְּפָך,
ַאף-יִז ֵמֵעינֶיָך,

ּוָבא ַבֲעצֶָמיָך
לְִּבָך, ּכְִמבֹוא ּוְב

ִרֹּבאֹות נְִׁשיקֹות
נַיִם, ֶׁשל-ִרּבֹוא ַקְר

ְמתּוקֹות ֵמָהכִיל
ּוגְדֹולֹות ִמּנְֹׂשא.

זְמֹוָרם ֶהָערֵב – נְַפִׁשי ִמ עֹוד צֹולֵל ְּב
לַּיַַער ַהָּקרֹוב, לִָטים  וְֵהָּמה נְִמ

לִי ַמַּבט ַּתנְחּוִמים ַמֲאִצילִים ֵמָרחֹוק 
ָהאֵֹמר: “לַֹּבֶקר!” ּוֹפרְִחים וְֵאינֵימֹו.

-  -  -  
זְֹּכר ֵאיָמָתי, ּובְַאַחד ַהּיִָמים – ֹלא-ֶא

ֹלא-ֵאַדע ַמּדּוַע – וֵָארֶא ָפנֵימֹו
לַי וֲַעגּוִמים, ּוְמלִֵאים ֵהם רֲַחִמים ָע

לֶכְָּתם – ֶמּבָָטם ֹלא-ָאַמר ְמאּוָמה. ּוְב
נִי ִמְּתנּוָמה ַּבֹּבֶקר ָהאֹור ֶהִעיַר

ְנֵַּקר ֶאת-ֵעינַי וַּיְִצֹרב ֶאת-ְׂשָפָתי… וַי

ֵהַצְצִּתי בַַחּלֹון – וְִהּנֵה ִהיא ַח ָּמ ה,
ִצִּפיִתי, הֹוַחלְִּתי ַעד-ּבֹוׁש – ֵאינָם ָׁשִבים.

נַָדָּמה – לָנֶַצח  וְִׁשיַרת ַהֹּזַהר 
ַאְך-ָעֹמק ַּבּלֵב ָּכמּוס ִעִּמי ֵהד קֹולָּה,

זִיו אֹוָרּה; ּוְבתֹוְך ָּבבֹות ֵעינַי ָׁשַמְרִּתי 
ּונְִעים ֲחלֹומֹות ַחּיַי ּבָָארֶץ ַהּגְדֹולָה,
זְיֹונֹוַתי – ֵמֵעינָּה נְִׁשָאִבים, וִיַקר ֶח

ּוְטהֹוִרים וְָרוִים ּוְברּוכִים ִמְּמקֹוָרּה.

תרס"א.

ַלְדּוִתי יְִחיִדי ֻהַּצגְִּתי, ְּבֶעֶצם י
וֶָאְׁשַאף ָּכל-יַָמי ְסָתִרים ּוְדָמָמה;

ִמּגּופֹו ֶׁשל-עֹולָם ֶאל-אֹורֹו ָעַרגְִּתי,
ְּדַבר-ָמה ַּבל-יְַדְעִּתיו ַּכּיַיִן ִּבי ָהָמה.

לְִּתי, נְִסַּתַּכ וָָאתּור ַמֲחבִֹאים. ָׁשם ֹּדם 
ְּכמֹו ֹצֶפה ָהיִיִתי ְּבֵעינֹו ֶׁשל-עֹולָם;
לְִּתי זֵיֶהם ִקַּב נִגְלּו לִי ֲחֵבַרי, ָר ָׁשם 
לְָבִבי הִָאּלֵם ֶאת-קֹולָם. וֶָאְחֹּתם ִּב

וֲַחֵבַרי ָמה-ָרּבּו: ָּכל-עֹוף ַהּפֹורֵַח,
ָּכל-ִאילָן ִעם-ִצּלֹו, ָּכל-ִׂשיַח ַּבּיַָער,

נֵי ַסַהר ָצנּוַע לֶָאְׁשנָב זֹורֵַח, ְּפ
לֶֶטת ַהַּמְרֵּתף ּוְׁשִריַקת ַהָּׁשַער; וֲַע

ָּכל-ָחרּול ֵמַאֲחרֵי כָל-ּגֵָדר ַהְּדחּויָה,
ָּכל-ֶקרֶן ָּפז ְמתּוָחה ֶאל-ֵעינַי ּונְטּויָה
ֶמׁש, ִמּנֵר אֹו ֵמרְִסיֵסי ּכֹוס ּגִָביׁש; ִמֶׁשּ

לִּיַת ַהּגָג, ִּפּנַת קּורֵי ַעָּכִביׁש, ֲע
ַּתֲעֹרֶבת ָהאֹור ִעם-ַהֹחֶׁשְך ַהְּמתּוָקה

וֲַאיָֻּמה ּכְַאַחת ְּבתֹוְך ּבְֵאר ֲעֻמָּקה,
לְִמי ָׁשם, לְׁשֹון הָֻאְרֹלגִין ַּבת-קֹולִי וְַצ

ּוַמּׂשֹור ֵׁשן חֹורֵק ַּבֲעִבי ַהּקֹוָרה,
ּוכְמֹו ֵׁשם ְמֹפָרׁש ְּבאֹוִתּיֹוָתיו ֵהם ֹהגִים –

נְִדרֵי”, ַהַּתּפּוִחים ַהֵּקִהים ֲאגֵַּסי “כָל 
ַהּנֹוִטים ִעם-נֹוָפם ִמּגַן ְׁשכֵנֵנּו,

זְבּוב הֹוֶמה, “ֶּבן-סּוסֹו ֶׁשל-ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו” –
ּכָֻּלמֹו ָחַמְדִּתי וַּיְִהיּו לִי רִֵעים –

וֲַחִביִבים ִמּכָֻּלם ַצְפִרירֵי ָהאֹוָרה.

ַּבַּקיִץ ָהיִיִתי יֹוֵדַע ַצְפִריִרים,
זְִהיִרים. עֲַדת ְּכרּוִבים ַקִּלים, ְּבנֵי-ֹנגַּה ַמ

ִמּׁשּוט ְּבאֹור ֶׁשֶמׁש ֶאל-ַמיִם וְקָָמה
נַי ָעָברּו, זִים ַעל ָּפ יֹום ֶאָחד ַעִּלי
וַּיְִדַּבק ִּבי ְׂשׂשֹונָם וְנְַפִׁשי נֵָחָמה,

ֶלֶד נָָהרּו. וְֵעינַי ִראׁשֹונָה ַּכּי
לָמֹו ָחֵבר ּוְבסֹוָדם ְמָׁשכּונִי – וֱָאִהי 
נִי ָמה-ֲאַהְבִּתים ּוָמה-ֲאֵהבּונִי! וֲַא

ַּבֹּבֶקר ִעם-ֶׁשֶמׁש עֹוֶדּנִי ְּתפּוׂש ְּתנּוָמה –
וְָחְפזּו לְַחּלֹונִי וְָדְפקּו-לִי: קּוָמה!

עֹוֶדּנִי ִמְתלֵַּבׁש ּובְֶטרֶם ֶאְתנֵַער
זְיֹון ַהֹּבֶקר – וְָקְרצּו לִי: ַמֵהר! ֵמֶח

לִי ַהּנִָּדח ֶאְמצָָאה – ּובְֶטרֶם ַמנְָע
וְִׂשְּקרּו לִי: “צֵָאה! יְָקָרה כָל-ָׁשָעה!”

נְֶחָּפז ַעד-ּגְִׁשִּתי ֵאלֵימֹו – ּוְבעֹוד ֲאנִי 
כִי ַאֲחרֵימֹו. וַּיִרְְמזּו: “ּפּוצּו!” – ָאֹנ
ֵאנִי, ַקּלֹוִתי, זַּכֹוִתי, ְּכנַף אֹור ִּתָׂשּ

נָטּוָׂשה, ַהּזִַּכים, ֲאִחיכֶם ִהּנֵנִי!
לִַּכָּכר, לִַּכָּכר נָׁשּוָטה, נָֹפּזָה!

נְִתַעּלֵס, נְִתַּפּלֵׁש ּבְִדָׁשָאיו ַהְּטלּולִים,
זָה, נֲַחֹר נִים  נִי זְִהיָרה ָברְִסיִסים ּוְפ נַ

לְּגֵל ּגִלְּגּולִים… נְִתּגַ ַעל-ַמָּצע יְַרְקַרק 

נִֹּפל ַּבִּכָּכר, ּבְַטל-אֹורֹות נְִתּבֹוֵסס – ָאז 
לְֵפי נְֹגהֹות זְִהיר ִּפְתֹאם ּבְַא ַהָּכר ִה

וַּיְִקַרן ַהֶּדֶׁשא ְּבאֹוִרים ִרֹּבאֹות
ּוְבֶׁשַבע ֵעינַיִם ָּכל-ַּבְרָקן ִהְתנֹוֵסס.

ַעל-ָּכל-קֹוץ וָקֹוץ ִּתרְַעד ֶאֶבן ָּברֶֶקת,
וְֶקרֶן ֶאל-ֹחד ָּכל-נֲַעצּוץ ִּתְתנֵַּפץ
לֶֶקת. ּולְִציַצת ָּפז ַּדָּקה ּוְרדּוָדה נֱֶח

נִנְָעָרה לֶכֶת ַהֹּזַהר  ּוִפְתֹאם ַמְמ
ְּכנֹוַע ַסִּפיִרים ּוְׁשָמׁשֹות ִּבכְָבָרה,
לָָעיִן – זֶה ָעַמד וַיְַקֵּפץ ַסנְוִֵרים 
ֵּבין צְִמֵחי ַהִּכָּכר ָהֵעגֶל ַהְמלֵַחְך;

נְגֹולִים וַעֲַדת חֹוְפרֵי ֹאכֶל, ְקַהל ַּתְר
זְִעים ֶאת-ֹראׁש ַהּנֲַהלֹולִים, זְַע ִמְתַעּלְִמים ּוְמ

ְגֵַחְך. ִנְַהר וַי וַיְצְַחַצח ַהִּכָּכר וַּי
לִיל ֹזַהר ְּכִצּפֹור ֶאֱחרָָדה, כִי ְּכ ָאֹנ

נִלְּכָָדה, נְַפִׁשי  ּוכְִצּפֹור ְּברֶֶׁשת אֹור 
ְּכמֹו חּוֵטי-ָפז ַּדִּקים ֲענֻּגִים וְַרִּכים
ׂשֹוכְכּונִי, וַיְַתְּפׂשּו ִּביצּוַרי ַהּזִַּכים.

ַלְדּות ְמִאיָרה, ִהְתנֲַעָרה, ִהְתַחְּדָׁשה ִבי י
ִּפי ׂשֹוֵחק ֵמֵאלָיו, ַּבּלֵב – ֶׁשֶמׁש ִׁשיָרה.

נַיִם, ִמּגִיל ּוִמֹּנגַּה ִמַּמּגַע ַקְר
נָה, ֶאנְָהָרה, ֵאבֹוָׁשה, ֶאּמֹוגָה. ֶאְקָר

נְִפָעָמה נִי ְׁשכּור ֹזַהר, עֹוד רּוִחי  עֹוֶד
ּוְרקּוָמה ִבנְֹגהֹות – וַֹּיאְמרּו: לַּקָָמה!

ּובְִטיָסה ַקִּלילָה עֲַדת ַהַּצְפִריִרים,
נֵץ, ַּבּקָָמה ָפָׁשטּו, ִהְתׁשֹוֵטט וְנְַצ

ִעיִרים, לֵי ַהָּדגָן ַהְׂשּ ַעל-ָראֵׁשי ִׁשּבֳ
ִלְָהטּו – – – רְֵעֵבי ְמׁשּוָבה, יְרֲַחפּו, י

"זֶה יָם ַהּנְֹגהֹות רְַחב ַהּיָָדיִם,
ַעד-ֹחם ָצֳהַריִם נְִתרֵַחץ, נְִתהֹולֵל.
עֲַדת ָעִבים ַקלֹות, ִהְרהּורֵי ָׁשָמיִם,

לֵינּו ּוְתגֹולֵל." גַע ַּתֲעִביר ָע ֵצל רֶ

לָלּו, ּוַפַעם יְִתַעְּלמּו ְּכמֹו ְתֹהמֹות ָצ
גַע יְִתּגַּלּו ּוכְקֶֶדם יְִצָהלּו, ִּבן-רֶ

נֹוֲעִרים ּגֵַּפיֶהם וְיַּזּו רְִסיִסים,
זִים נִיצֹוצֹות. ִאיׁש לְִקַראת ָאִחיהּו ַמִּתי

ֶדה: ִּביָעף עֹוְבִרים ִסיִסים, יֲַעֹלז ַהָׂשּ
זִים יְָבְרכּו: “ְצוִיץ ְצוִיץ” – וְנָגֹוזּו. זִי ּוְפ

זְבּוֵבי ִרקְָמה ַקִּלילִים ְּכנֹוצֹות וֲַהמֹון 
נְִפים, נְֵפי אֹור נֹוְסִסים, ּפֹורְִחים, ְמנְַפ ַעל-ַּכ

ְמַפְרּכְִסים ּדּוָמם ַּבּקָָמה ּוְמַרְפְרִפים,
ַלְִּבינּו, יְַאִּדימּו, יְַצִהיבּו, יָֹפּזּו, י

לִָעים ַּבֹּנגַּה וְָׁשִבים ִמְתּגִַּלים, נְִב
נַיִם ְּכמֹו יָד ְמַׂשֶחֶקת ֹזרֶֶקת ָחְפ

ַעל-ָראֵׁשי ַצְפִריַרי ֲעַתר ְּפרִָחים ַחּיִים,
לְִהים, זָָהב ִמְתלְַה ְּבעֹוָדם ּבְִמחֹול ִחֵּצי 
לִים, ֹזְרִקים ְמַׂשֲחִקים ַּבּזִִּקים, ְמַקלְְק

נִיר יֹוֵקד – נֵי ָׂשַדי, ַמְקֲהלֹות  גְ לְקֹול ֹנ
הַַחְרֹּגל, ַהְּצלַָצל ֶׁשחֹוְרגִים וְׁשֹוְרִקים

לִים נֵַּסר וְנֵַּתר, לְְצ וְיֹוצְִאים ְּבֶצ
זְִעים הַָאּוֵר ַהּלֹוֵהט וְׁשֹוֵקט, זְַע ּוְמ

גֶׁש ּוְברֶֶטט ִמְסַּתֵּתר – – – ּוְמַרֵּטט ְּברֶ

ֵמָחה לָאֹוִרים – ָהעֵָדה ַהְׂשּ וֲַעיֵָפה 
כָה! זֶת: לְַּברֵ נֹוֶערֶת ַהַּכרְֶמל, ַמכְרֶ

ַחֹּמנּו, נִכְָמְרנּו! – וְׁשֹוְטטּו עּוף
טּוָחה ֵּבין ָקנֶה וָסּוף. כָה ַהְׁשּ לְַּברֵ

ְּבֹחם ָצֳהַריִם ֵמיֶמיָה ַאט ֹרגְִעים
לְלֵי ֲעָרִבים. זֳָהרֵי ַחָּמה ּוְבִצ ְּב

ִמְקָצָתם ְּבִהיִרים ָּכרְִאי ְמלָֻּטִׁשים;
ָּבם ְרקּוִעים ְׁשֵמי ְתכֵלֶת, ַאט ָצִפים ְּבנֵי-ָעִבים

לָֹטַהר, ּונְמֹוגִים. נִים  נִי ּכְֶעֶצם ַהְּפ
ּוכְֵעין עֹולָם ָהפּוְך: ָׁשַמיִם ֲחָדִׁשים,

נֵי יְקּום ָצנּוַע זִיו ֶׁשֶמׁש ְמֻצּנָן ּוְפ
ְמֻעָּלף צְִעיף ַׁשלְוָה וֲַחלֹום ֶׁשֶקט עֹולָם

ְּבתֹוְך ֵמי-ַהְּמנּוחֹות ַהְּצלּולִים ָׁשקּוַע –
וְַהֹּכל ָׁשם ֹּכה-ָבִהיר, ֹּכה-ַׁשֲאנָן, ֹּכה-חֹולֵם! – – –

לִים ׂשֹוכֵכָה, ִמְקָצָתם ֲעלֶֶטת צֱֶא
וִיֹרִקים ַהַּמיִם ּוְׁשרּויִם ְּבנַָחת.

לְנָה ְבִצָּלן ִמּזֶה ּוִמּזֶה ַּתֲאֵפ
כָה. ַעל-עֹולָם ַהַּתְחּתֹון ְׁשֵּתי גְדֹוֵתי ַהְּברֵ

נְִׁשָקִפים ִמַּתַחת וֲַהפּוכִים ּוכְפּולִים 

ַהר זֹ
מאת: חיים נחמן ביאליק



64

הגלריה 
בבארי 


