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עולם האמנות הוא עולם קטן המתקיים בתוך עולם גדול. סופרים, משוררים, 
ציירים, פסלים וצלמים מקיימים ביניהם דיאלוג מתמיד. העולם הגדול לא תמיד 

שם לב אל העולם הקטן, אבל בתוך העולם הזה, העולם הקטן, למרות היותו קטן 
מתקיימות תת-קבוצות הרואות, שומעות וקוראות את בני המחזורים הקודמים 

ובונות לעצמן קבוצות התייחסות פרטיות, מעין חברים פרטיים. חלקם חיים 
וחלקם כבר לא עוד. רוני סומק מקיים קשרי חברות עם סופרים ומשוררים משני 
הסוגים – חיים ומתים. יש מי שיגדיר את החברות עם המתים כלימוד היסטוריה. 

אבל רוני אינו רואה בהם עבר אלא רואה אותם כחלק אחד מתוך חייו. איך 
אפשר לכתוב שירה בלי להכיר את ג’וייס. איך אפשר לכתוב שירה בלי להכיר 
את שירתה של לאה גולדברג, ז’בוטינסקי או סמיח אל קאסם. מנעד החברים 

המתים הוא מאגר שירה שמפרה ובונה.

וכמו חברים, מדי פעם מצטלמים ומדי פעם מצטטים ומדי פעם מדברים, כן גם 
עם המתים. אבל איך מצטלמים עם המתים. פשוט, מציירים אותם ומכניסים 

אותם לתוך תמונת המחזור.

זהו פרויקט מתמשך של סומק. הפעם זו “תמונה קבוצתית עם חברים - מחזור 
מספר 2”. המשך ישיר לתערוכה הקודמת “שריטה במרפק השירה”, שהתקיימה 

במוזיאון במאי 2014. 

הקטלוג המלווה את התערוכה הוא מסמך שאינו רק ציור ושירה. זה מסמך 
המעלה אל מול הצופה את החיבור בין שתי המדיות – הציור והשירה. מדיות 

החולקות ביניהן את המשותף ומהללות את המפריד.

זו הזדמנות להודות לרוני סומק על עבודתו ולעובדי המוזיאון על מסירותם.

על שני העולמות

מאיר אהרונסון – קיץ 2016
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Marcel Proust / מרסל פרוסט
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מכתב למרסל פרוסט

עֹון ֶׁשָּתִליָת ְּבֵבית ַהִּמְטָּבַחִים ֶׁשל ַהְּזַמן  ַהּׁשָ

ֶנֱעַצר ָּבֶרַגע

ּבֹו ִהְפַסְקָּת ִלְהיֹות ַחָּיל ִּבְצָבא ַהֶּפַצע.

ׁשּום ָּדָבר ֹלא ָאבּוד

ִאם ַהִּמִּלים ָּבֶהן ֵּתַאְרָּת ֶאת עּוִגּיֹות ַמְדֶלן

ֲעַדִין ִנְלָעסֹות ְּבֶפה ָמֵלא.
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Gibran Khalil Gibran / ג'ובראן חליל ג'ובראן
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Walter Benjamin / וולטר בנימין
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 J. D. Salinger / ג'יי.די. סלינג'ר 
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David Grossman / דוד גרוסמן



12

 Joseph Brodsky / יוסף ברודסקי
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ונציה. מול ביתו של יוסף ברודסקי

ְמׁשֹוט ַהּגֹוְנּדֹוָלה ֶׁשִהְתַעֵּקׁש ְּבֵמי ַהְּתָעָלה,

ְמַפֵּסל ַּבַּגִּלים ִׁשיר ַמִים.

ַהּיֹוִנים ּפֹוֲערֹות ַמּקֹור 

ּוִמְׁשַּתֲחפֹות 

ְלֶעְברֹו.

ִריָטה ֵמֹרב ֹיִפי ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ַׂשר ַהּשְׂ

ֶׁשל ָהִעיר ַהֹּזאת.



14

 Ernest Miller Hemingway / ארנסט המינגווי 
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George Orwell / ג'ורג אורוול
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 A. B. Yehoshua / א ב יהושע
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Shmuel Yosef Agnon / שמואל יוסף עגנון



18

 Amos Oz / עמוס עוז
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Antoine de Saint Exupery / אנטואן דה סנט אכזיפרי  



20

 Fernando Antonio Nogueira de Seabra Pessoa / פרננדו פסואה
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מכתב לפרננדו פסואה

ַאָּתה ָּכל ָּכְך ּדֹוֶמה ְלֶאָחד ִמּׁשֹוְמֵרי ַּגן ַהַחּיֹות

ֶׁשָהָיה ִּבְרחֹוב ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ָקרֹוב ַלִּדיָרה 

ָּבּה ִצַּיְרִּתי ַּבְרְּדָלִסים ַעל ַהִּקירֹות.

הּוא, ָּכְך ֶהֱאַמְנִּתי, ָיַדע ְלַצֵּטט ִּבְנֵמִרית

ֶאת ֻחֵּקי ַהּג’ּוְנֶּגל ַלֲחתּוִלים ֶׁשּנֹוְלדּו

ִעם ַּפְרָוה ְצֻהָּבה,

ִלְׁשּתֹק ְּבִּפיִלית ִמַּתַחת ְלִׁשֵּני ֶׁשְנָהב,

ַוֲאִפּלּו ְלַסֵּפר ְלַטָּוָסּה ַעל ָיְפָיּה ְּבָׂשָפה, ֶׁשְּצָבֶעיָה

ָּתִמיד ְזקּוֵפי קֹוָמה.

ַּבֲחִצי ַמַּבט ָיַדע ְלכֹוֵפף סֹוְרֵגי ְּפָלָדה

ּוְלָהִסיר ְּבמֹו ָיָדיו ֶּכֶתר ֶמֶלְך ֵמַרֲעַמת ָהֲאָריֹות

ְּבאֹוָתּה ַקּלּות, ֶׁשָּבּה ַאָּתה ִהְפַׁשְטָּת ֵמַהִּמִּלים

ִּבְגֵדי ַמְלכּות.

ֲחָבל ֶׁשֹּלא ִהַּכְרֶּתם, 

ֲאָבל ַּתְרֶׁשה ִלי ְלַדְמֵין אֹוְתָך ַמְחִּביא ִּבְמִעילֹו

יר, ֶׁשאּוַלי  ֶאת ׁשּורֹות ַהְּפִתיָחה ֶׁשל ַהּׁשִ

ָהִייָת ּכֹוֵתב ִלְכבֹודֹו.
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Anton Pavlovich Chekhov / אנטון פאבלוביץ׳ צ׳כוב



23

Dan Benaya Seri / דן בניה סרי
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Icchok Lejbusz Perec / י. ל. פרץ
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Jacques Prévert / ז'אק פרוור
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José de Sousa Saramago / סאראמאגו
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Lev Nikolayevich Tolstoy /  לב טולסטוי
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 Miguel de Cervantes Saavedra / סרוונטס



29

אני המון דון קישוטים

ֲאִני ָהמֹון ּדֹון ִקישֹוִטים.

ּדֹון ִקיׁשֹוט ֶׁשָּבַעִין רֹוֶאה ֵאיְך ּדֹון ִקיׁשֹוט 

ֶׁשִּבְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות ְמַצֵּיר ֹראׁש ְּגִביָרה 

ַעל ִקיר ֶׁשָּבָנה ַהּדֹון ֵמַהִּדְמיֹון.

ַהִּדְמיֹון ְמַפְנֵטז ַעל סּוס ּוְמַקֵּבל ֲחמֹור.

ַהֲחמֹור ְמַפְנֵטז ַעל ָמִׁשיַח  ּוְמַקֵּבל ִנְפנּוף ְּכָנַפִים

ֶׁשל ַטֲחנֹות רּוַח.

ָהרּוַח ְמַצְחַצַחת ַּגּגֹות ָּבִּתים, 

ִליַפת ִמָּלה ֶנְחֶּתֶכת ִמּׁשְ

ְוטֹוֶרֶקת ֶאת ְּתִריֵסי ַהַחּלֹון ּבֹו ִנְׁשֶקֶפת ּדֹוְלִציֵנָאה.

ּדֹון ִקיׁשֹוט ֶׁשַּבָּדם ֵמִׁשיט אֹוָתּה 

ָפַתִים. ְלדֹון ִקיׁשֹוט ֶׁשַּבּשְׂ

ָׁשם ִהיא מֹוִריָדה ִׂשְמָלה ְוָנמֹוָגה

ִּכְנִׁשיָקה.



30

Etgar Keret  / אתגר קרת
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Nazim Hikmet / נאזים חכמת
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Rabindranath Tagore / רבינדרנת טאגור
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Samih Al Qasim / סמיח אל קאסם



34

Yoram Kaniuk / יורם קניוק



35

Uri Orlev / אורי אורלב



36

Vladimir Nabokov / ולדימיר נבוקוב
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Yevgeny Yevtushenko / יבגני יבטושנקו



38

Ze'ev Jabotinsky / זאב ז'בוטינסקי



39

Alex Susanna / אלכס סוזאנה



40

 Joseph Beuys / ג'וזף בויס
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איך יוזף בויס מסביר תמונה לארנבת מתה

הּוא ּפֹוֵתח קּוְפַסת ַּגְפרּוִרים

ְּלָחה ִמַּצָּואָרּה. ְוׁשֹוֵלף ְּפלּוַמת ֵׂשָער ֶשֻגּ

ְלׁשֹוָנה ַהֵּמָתה ְמַלֶּקֶקת ֶאת ַהְּדַבש

ַהּנֹוֵטף ַעל ְׂשָפָתיו,

ּוְבִקְבֵרי ֵעיֶניָה ִנְדָלִקים ָּפָנֵסי ַהֶּקֶסם

ָׁשָעה ֶׁשהּוא לֹוֵחש ָלּה ֶׁשַּבִּגְלּגּול ַהָּבא

ְּתָפֵאר ַהְּפלּוָמה ֶאת ְמֻשָּלׁש ָהֶעְרָוה ֶׁשל

ָמִרָיה ַהְּבתּוָלה.



42

Roland Barthes / רולאן בארת
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Roberto Bolano / רוברטו בולניו
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Meir Wieseltier / מאיר ויזלטיר
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Thomas Mann / תומס מאן
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Sami Michael / סמי מיכאל



47

Hanoch Levin / חנוך לוין



48

Shimon Adaf / שמעון אדף



49

Emile Habibi / אמיל חביבי 
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Rafal Wojaczek / רפאל וויאצ'ק
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ח"י שורות לאצבעות הלוחצות בגרון השירה
)מכתב לרפאל וויאצ’ק(

ְּכמֹו ְּבָמֶתָמִטיָקה ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהַּמְנִהיג ִנְמָּדד

ְּבִמְסַּפר ָהֲאָפִסים ָהעֹוְמִדים ַאֲחָריו.

ְוַאָּתה, ְרָפֵאל וֹוָיאֶצ'ק, ּכֹוֲחָך ָחנּוק 

ָּבֶאְצָּבעֹות ַהּלֹוֲחצֹות 

יָרה.  ִּבְגרֹון ַהּׁשִ

ֵּדי ָחצּוף ִמִּצְּדָך ְלִהְתַאֵּבד ְּבִגיל ֶׁשּבֹו

ָׂשחּו ַּבחּורֹות ַּבְּדיֹו ּבֹו ָּכַתְבָּת

ַעל ֲחלֹומֹות ֶׁשֵּמֶהם ָרִציָת ִלְגֹזר

ִׂשְמַלת ְּכלּולֹות. 

ֲאִני ַמִּכיר ְלָפחֹות ַאַחת ֶׁשָהְיָתה מּוָכָנה

ְמָלה ַהֹּזאת, ְלַדְגֵמן ֶאת ַהּשִׂ

ִלְנעֹל ַנֲעֵלי ָעֵקב ְוִלְדֹרְך ַעל ַמְסְמֵרי ִמִּלים

ֶׁשִּפַּזְרָּת ְּבָיד ְנִדיָבה.

ֲאָבל ַחָּיִטים ָּכמֹוָך נֹוְלדּו ַלְחֹּתְך ִמּׁשּוֵלי ַהַּדף

ׁשּורֹות ִׂשְמָחה,

ִלְרֹצַח ַּכְפּתֹוֵרי ָזָהב

ּוְלִהָּמַרח ְּבַדם ְּדִקיָרה 

ֶׁשל ַמַחט ְּכפּוַפת קֹוָמה.
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Yosef Haim Brenner / יוסף חיים ברנר  



53

James Joyce / ג'יימס ג'ויס 



54

Gabriel José de la Concordia García Márquez / גבריאל גרסיה מרקס     



55

Gustave Flaubert / גוסטאב פלובר 



56

Jacob and Wilhelm Grimm / האחים גרים    



57

Virginia Woolf / וירג'יניה וולף 



58

 Haim Be’er / חיים באר  



59

Naguib Mahfouz / נגיב מחפ'וז 



60

 S. Yizhar / ס. יזהר   



61

Samuel Beckett / סמואל בקט 



62

 Dostoyevsky / דוסטוייבסקי   



63

Franz Kafka / פרנץ קפקא 



64

Azriel Kaufman / עזריאל קאופמן



65

Alfred Joseph Hitchcock / אלפרד היצ'קוק 



66

Honoré de Balzac / אונורה דה בלזק



67

 Niccolo Machiavelli / ניקולו מקיאוולי 



68

René Descartes / רנה דקארט



69

Jean-Jacques Rousseau / ז'אן-ז'אק רוסו 



70

Agi Mishol / אגי משעול



71

Leonard Cohen / לאונרד כהן 



72

Wislawa Szymborska / ויסלבה שימבורסקה
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