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            ארלס סימיקארלס סימיקארלס סימיקארלס סימיק''''צצצצ
  

  

            הכפרהכפרהכפרהכפר    שוטישוטישוטישוטי    שלשלשלשל    שירתםשירתםשירתםשירתם: : : : שיר הפרוזהשיר הפרוזהשיר הפרוזהשיר הפרוזה
        
        

הזבוב . פרוזה זה קצת כמו לנסות לתפוס זבוב בחדר חשוך-לכתוב שיר

ובכל ; לךהזבוב נמצא בתוך הראש ש,  אפילו לא נמצא שםנראהככל ה

שיר . אתה מוסיף למעוד ולהיתקל בדברים במהלך המרדף הסוער, זאת

  . הפרוזה הוא פרץ של שפה שמגיח לאחר התקלות ברהיט גדול כלשהו

  

– אדיוטית לכאורה –מה עושה משימה שכזו ? אז למה לעשות זאת

  ?למושכת

  

שירי הפרוזה שכתבתי היו התוצאה של הניסיונות שלי לברוח , במקרה שלי

לצאת , חלומי הגדול עודנו להשתחרר מן השכל ומן הדמיון שלי. מעצמי

  .את תוצאותיה לא ניתן לחזותש הלהרפתק

  

אני מתפלל להזדמנות שתראה לי את הדרך ; אחרים מתפללים לאלוהים

  .להימלט מן הכלא שאותו אני מכנה עצמי

  

מעולם לא היה לי . ודלת התא לעיתים נפתחת, לא מתוכנן, שרבוט זריז

בכתיבה מעין זו . שמץ של מושג כיצד השגתי את מה שהשגתי

אתה תלוי באינטליגנציה הספרותית שלך כדי לבצע . האינטואיציה מושלת

שיר הפרוזה , עבורי. את המהלכים הנכונים ולזהות את נוכחותו של שיר

, בנם המפלצתי של שתי אסטרטגיות מנוגדות, ותית טהורההוא יצירה ספר

ישנה את שאיפתה של הליריקה להקפיא את , מצד אחד. הליריקה והנרטיב

   .אתה רוצה לספר סיפור קטן, ומצד שני', הזמן מסביב לאימאז

  

 שאין ,היא לעורר בקורא דחף, ממש כמו בשיר הכתוב שורות, המטרה

, במילים אחרות. וא או היא כרגע קראו לשוב ולקרוא את מה שה,לכובשו

, הקריאה השנייה. אך זה מתנהג כמו שיר, זה אולי נראה כמו פרוזה
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, לעולם לא תתעייף ממני. יהיו אפילו טובות יותר, עשרה-החמש, השלישית

של " אילומינציות"י קראו כמה מן היאם אינכם מאמנים לדבר. הוא מבטיח

  .לא נמאס מהם. אסל אדסוןררמבו או משיריו הטובים ביותר של 

  

מנחים למה שהוא למעשה תוצר של -אין כל טעם לנסות לשרטט קווים

  :אך אני יכול לומר את הדברים הבאים, הדמיון החופשי

  

הוא מוכרח . סודו של שיר הפרוזה טמון בחסכנותו ובאלמנט ההפתעה שבו

מית אני רואה ברוח הקו. המגע-תוהוא גם מוכרח שתהיה בו מקלּו, לסחרר

 טיפול משועשע וביקורתי הוא, על פי רוב,  הנוהג.את המוזה האמיתית שלו

,  ומן העוויתות שלהםיריזינכדי לשחרר את השירה מן המ. שהואבכל נושא 

  . צמו ברצינות רבה מדילהתייחס לע לשיר הפרוזה ואל ל

  

, בעיניהם של משוררים ומבקרים רבים כל כךאינו כשר , בלתי ניתן לכתיבה

  .מוכרח להיוותר מנודה, מוכרח להיוותר מושא ללעגהוא 

   

(1996)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : מאנגלית (


