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הסגנון אחד. שמות העצם חוזרים. התיאורים דומים. המטפורות בתחום דימויים קבוע. אני חושב שזאת ניתן לומר על שירי כל משורר ומשורר, ובעיקר על אסופות בודדות מתקופה אחת. אולם כשזה נאמר על אסיפת שיריו של רוני סומק – אסופה קטנה של שירים קצרים – יש בכך כדי להדגיש את ייחודם של שיריו, לטוב ולרע. הצמצום קובע את האינטימיות. השירים, בתחומם התחום מאוד והמוגדר היטב, מציגים ליריקה אחידה. אומרים דברים דומים.
הדמיון שבין השירים ונטייתו של רוני סומק לקצר הם תכונות מהותיות של כתיבתו. בזה מסתמנת בעיניי תכונתם החשובה ביותר של שיריו – הרומנטיות. כאמור, הדמיון בין השירים יוצר עולם שירי מוגדר היטב. ואילו הנטייה לקיצור יוצרת, לכאורה, אפקט הפוך: רמזים, מטונימיות, קטעי תמונות, ההופכים את השלם הנרמז לסמלי, למעורפל ולכוללני. למעשה, בגלל גישתו הרומנטית, חוברים שני הפכים אלה למשמעות פואטית אחת: העולם השירי מוגדר ומצומצם, כי יש לו אופי רומנטי אחיד; והוא נרמז ומעורפל בגלל אופי רומנטי זה – מלנכוליות, געגועים, תחושה מסוימת של אובדן, המקרבת את ה"אני" השר לדמויותיו.
האקטואליות בשירים היא אקטואליות פלקטית. מאורעות ודמויות הופכים לסמלים ליריים-אישיים. הם לקוחים קצת מן הניסיון האישי, והרבה מן הניסיון הדמיוני – קולנוע וספרות. העדינות הלירית והעדינות הנערית של משורר צעיר קובעות את מושאי שירתו. הוא בוחן מן הסביבה התרבותית מודלים דרמתיים של גברים ונשים ומרכיב מהם מיתוס הרואי בזעיר אנפין; מיתוס, שבו התום של הכותב מנצל את ההרואיות של גיבוריו. האקטואליות התרבותית המזינה "מיתוס" זה היא אקטואליות פלקטית: כאן הליידי שרה בלוז בצד מרילין מונרו; כאן הקאובוי הרוכב בפרסומת לסיגריות מרלבורו לצד פרנאנדו סאנשז; כאן לוליטה והפונדקית של אלתרמן ו"איילה אשלח אותך" של גלבוע בדימוי אישי מאוד. רוני סומק נתקל ברבדים תרבותיים שונים בחייו, והוא מעתיק את סמליהם בשיריו לדרגה אחת של חשיבות.
במודל ההרואי משולבת הרומנטיקה בארוטיקה. לא רק הגברים גדולים. גם הנשים גדולות, מלאות מין ושדיים, ספק מפתות בעוצמתן, ספק מפתות באימהותן. גם הארוטיקה כפופה לרומנטיקה. את המין רואים מרחוק. רואים בזיכרון. מתגעגעים אליו. הנשים הגדולות כבר אבודות בשביל עצמן – כי הן מתות, כי הן עצובות – ובשביל ה"אני" – השר הרומנטי, שרוצה לראות אותן כך. לפגישה אבודה זו בין הגבר (ה"אני"-השר) לאישה, למודל הרואי זה, מתאימות שורות הסיום של הקובץ: "בסוף הדרך ידליק הקאובוי של מרלבורו סיגריה לזכר / חוטי הצמר שסרגה על המון ורוד שאצבעותיה ערבבו לה בפטמות" (עמ' 29)
הדימויים, שהם חצי בוהמיים בשירים שמקורם ברומנטיקת תום של משורר, שקל לו וטוב לו להתפתחות לרבדים "נמוכים" ומחוספסים של עולם דרמטי וקוסם, המוצג בקולנוע ובספרות – עולם תפאורות תוסס של אלתרמן, קלארק גייבל, הקאובוי המחוספס בסרטון הפרסומת, נשות אמנות גדולות וטרגיות.
הרעננות של שיריו היא באותנטיות שלהם. הסגנון מחוספס אבל לא מצועצע. הסמלים מוכרים. הרומנטיקה אהודה. החספוס הלשוני ההורס כל כך הרבה שירים שנכתבים היום, איננו פוגע ברבים משיריו. היכולת המטפורית מעניקה פעמים רבות מעוף דווקא לסגנון מחוספס. והעדינות האישית של הכותב מצילה את שיריו מן השגרתיות מחסלת השירים. בזאת מקוריותו של הקובץ ועיקר ערכו: יכולת מיזוג רומנטית בין עולם מחוספס בסגנונו המחוספס, ובין זווית ראייה עדינה. עיקר כתיבתו של רוני סומק היא הפיכת פלקטים לסמלים רומנטיים.
שירי הקובץ סדורים, פחות או יותר, בסדר כרונולוגי. סדר זה מלמד על התקדמות לקראת צמצום בכתיבה. אינני יודע אם זו התקדמות טובה אצל רוני סומק. אני חושב ששיריו זקוקים להרבה מטפורות ולהרחבה תיאורית, כמו אלה המצויות בשירים הראשונים בקובץ. לעתים, ההסתמכות על התפאורה החיצונית בשיריו הקצרים גדולה מידיי. לעתים צעקנות התפאורה הורסת את השיר. לעתים אין בו מספיק דימויים טובים שיצילו אותו משגרה. השירים היפים הם המפורטים. בהם הגעגועים נפרשים לאורכם ולרוחבם, בהם הדימויים המטפוריים מצביעים על האפשרויות הטמונות בתפאורה ומניעים אותה לחיות: לקפוץ עם סבא הדמיוני והאמיתי על הטיילת, לנסוע לאורך פניה המתות של מרילין מונרו, לרכוב עם הקאובוי של מרלבורו מערב לסרטון הפרסומת, עד סוף הדרך.




