
<?xml version="1.0'1?><1DOCTYPE rdf:RDF PUBLIC 11
-// 

DUBLIN CORE//DCMES DTD 2002/07/31//EN1
' 

1'http://dublincore.org/documents/2002/07 /31/dcmes-xml/ 

dcmes-xml-dtd.dtd"> 

<rdf:RDF xmlns:rdf=1'http://www.w3.org/1999 /02/22-rdf-

syntax-ns#11 

xmlns:dc='1http://purl.org/dc/elements/1.1/'1> 

<rdf:Description 

rdf:about=1'http://katzeela.googlepages.com/"> 

> dc:creator </ כץצאלה> dc:creator < 

> dc:title>Heavy Meta</dc:title < 

> dc:publisher>You and I</dc:publisher < 

> dc:identifier>ISBN 0545580657</dc:identifier < 

> dc:date>2009-05-35</dc:date < 

> n></rdf:RDF סrdf:Descrtpti </ 



פיקאסן)(פאבלרבאמת"להיןןכחלנרשגורםהשקרהיא''אמנות

הבימטא

אינהאלטנץצאלה

HeavyMeta 
TzeelaKatz 

תוכנהכותבותנשים

חלקלוח

בית

ליסיטיפעתגרפית:עורכת

הדסערןעורך:

תרגום

לכתוב

טוקבק

חיפושמנוע

שגוייםקובץתודות:

לייזרכוונות
 1דןאב..הדס,משפחת 1רובנישטייוגיל 1זגיגועדודייק,מאיה 1פייועמית 1גולדשטייומשפחת 1שטייוגילי

ברקרבי,דכרמללייסט,יפעת 1פרידמןיעלהירש,רוני 1כפירמיכל 1דסיקיוגוני 1לבנוןשגיאאר,דצ'יקירועי

קנין,עידוקליגנ,ריהונתןרשף,הדסמרום,מאירהלוין,נועהגפן,לירוןסימון,יהושעליכטש,תומראביטבול,

דנהספקטור,דנהברובה,הלןנרמלי,עדודברכו,מוטיקנלור,ליבנה,אלירןעמישטרנפל,דמעיולן,אבי

התודות,לרשימתלהנכיסורוצהאוהבמאודשאניאנשיםהרבהגםישששכחתי.מיוכלוזיןיהדוהרוטשלי,ד

אותי.מתסכלמעטזוההצדקהלכךלמצואמצליחלאאניאבל

כביסה

RSS 

נמלעיר

והכוסיתהעתודאי

פסיעה

להרוגכדיתמידכתוב
שמורותמהזכויותחלק

 Creattve Commonsברשיוןמופץמטאהבי

 by-nc-nגנזרוdתיצירותסמחריא/סיורלאייחוס/שימושסמוג

לתנאיםבכפוףהיצירהאתולהעבירלהפיץלהעתיק,המתיר

כלאסיורהרשמ,יהאתרוכתובתהמחברשםציוןהבאים:

הפקתוא/ועיבדושניוי,עלואיסורבציירהמסחרישימשו

שלהפצהאוחזורשימושבכלזו.מיצירהגנזרותיצירות

אחדכלעלויתורזה.ושיוןתאניאתלהבהירישהיצירה

מהמחברמפורשתרשותלקבלתכפוףאלומתנאים



עצום"חתיברסמתיריםהאלההשיםיר ...אצלהשלהרשתבשיריסמקרן"משהו

דג-אנונימי?)כבת-העתעורךלשעברליטכש,(תומר

העבםיר)הסופירםאוגדתיר'רחק,ק(בלפורלחלטוין"שנוהשירתיסגנון ..."נהניתי

מעין)כבת-העתעוךרארה(רעויחשמליות"אנרגיותמעלוים,//שיירם

עמץ)כבתה-עתעורך tסימון(יהשועבמעין"המובליה//המשוררת

כבת-עורתכהישר,(רוני " ...נמסליבהעבירת,לשירהכמהתותרמומעטים"אצלה,

דקה)העת

הארץ)אילנ,י(עפירברשת"ומתהשנלודהבישראלביותרהמשמעותית"האמנית

ואלוי"מעירוקבוצתשלהפיטויתהעלוםתפסיתאתביותרממצה .•.טובה mיומשור

 )טייאמאוטבן-עמ,י(יולבהצעיהר"העבתירשבירהיותררחבזרםשל

מהגלייןונץאצלהשללטייטלבהמשך"עמין/!אנר tזמסוים.כתיבהאנר tז//הבגתש

שיהר,במקרתרטושיל,ד(דנהכוונות'' mהצהסוגהואלסופאפררםאותיקחהקםדו,

העיר)

בבלוגו)וואניטגללי,י(שקוידגלוה" m"משור

בבלווג)אפאם 88הכן,(בועז 1הכל1למןיאצות mמשור 11

בוואניטעורךמור,(גלהעבתיר"השירהפניאתששניתהתקווהפתחליידת m"משור

בבלווג)

 )וואניטשיהר,במקר 1קורןדורוןנבאירוניה"לועזי.ניחוח ..קנטתי.ת"חושנית

אחרונות) mיידעספקטור,(תהוסמתורי"דאוב"קלו



• 
תובנהכותבותנשים

זיו]עמלהימאתשירה"נותונתשםי 'Y[בהשראת

תרננהנותונתנשםי

תמונהעםמשרדםיבפניתו

אצאצ,טילו,של

בת lבן

-זוג

למכוהנאשהיבןלהפדיר

זושללקדוזרצמיצתו

שידיםשמוותנמרבאמת

הדימעעמרותפטמותאתמחפשות

בפצירהשזרתומשייתופ

חוםעד

גמעעד

שגיאהאחרתרות •קדומותיגסרארתבוחנותבמראה •

כלהשלמתבחירתשלבקפיהד

לוזגרלרהדיבקלזגולרהדיבק

במרהנלהסתיר

במוהנלהסתיר

• 



• 
ביתלחקלוח

לאניטתטשייכתשליהצייהרהמשףתובמחשבל"דואקוארתשאנילפני

אוהתסיפדמושכאתהידייאתשטופתאני

יבמהתאוהתתלושאהתהטיב

טורחאהתדמעואזוסבבוןבמים

הףד?עלאבבצעלנקוששחה-ידועתאני

יעבדו.לאהלניקיםלפרוןגלשתשקדום

אחריתמיד

 2במחשבשלןשימוש

ישהרבהכוסיותיידימקצרפתאני

חאדאניטתטוקרהתדלקמלעיהשבטמלתיועמביהר

שיהרכובתתאניהבןבמעפםימחץו

3 
הקמוםהואבית 2

קפהלאניטרנטהלוכםילאבומקללבטחאהת

שלםהלוכיםשןנאלויגליתיבוהרגעאת

קפהאבניטתטמקרהובכלאהתומוחקאהתאז •הוסלמאלתרלוגשיםהסטוירהשומרשהפדןפד •

קפהשתוהאיונאישהסטוהיר mשומהמקלתדםגלבא

3 

נמאצלאושכאהת

לוגשתאני

תמכותפפאני

המחשבקופסתאלרוכתנ

אוהתומחבקת

חזק-חזק

חשה-ידועתאני

סולבתלשוח-האם

להדיחאלשרידמאכןו

• 



• 
לכתובתרגום

עבברתימילהמנקםידדביקואיךלדעתרצוהכשאני

לאלגנתיבראשאוהתמתרגתמאני

אלגני-עירבבלימןואבניטתטסמתכלתאוז

האגנלילתרוגםהעבריהתרוגםאתלראות

צדוקיםהםאלוי

פעםשלאלומכןלנסובידועםילאיהוםשלוהמשורםיר

יותרטובלהקלדייעדויםלטבחהםלבא

מנקודהאו

• • 

סוקבק

טןקב,קלאהאישיציהרואתמר""בתראאם

שבנתימדעואותךאשאל

ציהירהאתמכתםיאתה

שירתחיםי.בגלותולהוקועב

 .ההדדותמדיטקן?ב..ןתמידהאיציירה

פרי-חשוםי.תמדיציירה.תמידהואטוקןבק

"שרימות")באתרלןיבאשללבלוגטקרבק(במקרר

• 



~ 

שגוייםקוץבחיפושמנוע

מתקטוטיםגוירכ-לבםישני mהשיאתאצמתי

לבבדאימוןלשםמחיקוביהקמץיבבחרו

אמתלאירעומותונכליצירשכיערופרעו

מתנשקיםשנניוגםוכךמרוטםיגבבדםיעצמוסמתיר

צרפתיטסיבבחסרובהנמושניייםבצחצוחפיוירחמטייב

להיטשףמנסםימהירקפהבסונומעבידו

הקדומתהבשריםממתניתורהמהירהבכשיאלהלונהמר

לוהסיחףרובטוכמחקותנעתודייו

הבאההבשריםמתנאלהשירתומוניתאלמונפתאחתעד

בצרעותויימשךאחדלכסבוהפהעירמןאתווהמצואיה

ו mמקל-יבתואלהמשדראל

הסמפםירקוץבאתתעדןכאתההדלתותללכשלםוקמידםהואשם

השיוגיםקובץאתואניקירםיחדםירמחצתונישרובןאף-לע-פי

לחדרושעיגמעד

להתיישבבמליהמחשבאתלדמקי

משובלשאובלמטבחוןעצומתועבנייםימנוטו

~ 
הקפהמעין

~ 
החיפשומנעומלוותמישיבחזור

קלתולוגם

שמיאתומקלדי

~ 



• 
כביסהלייזרכוונות

שהיאחלקםיבגירםעםהבעיה

העבציםעללהםטמספתכשאני

ונופלתמחליקהאני

שמכךהזדעזעוהשינים

בחוץסיבכהתלוםייבשראל

באניטרנטהבכסיהאתתליתיאז

מכיראונישאשיבאתר

הלבחןמהבםידגאתי mהרו mלמח

מאצתיובכסיים

בגליוחהלקפדיאותםלשידמהאבצזה

והובגהרהליזירכוונותדךר

תלויכ-תףנשקזקתפבשם

שבפת-הקרבלשתייההסהדועלגםשרובגת

מורחתישאנםיהאניטימיהוירחתו

לשרניםי mיבקויו

שמיוףאלקטרנויגלייןולע

בדמהמנפיהםלעמתםיככח

בחרתוהצעותשלשו

לטסאטר-אפערינותוארבעה

פסרומותחשמ

זערתכמיכהמומיעדו

אבגנלתיכלום

• 
המשדריושבשלרב-הקומותמכסיאןפשוקהובונפלי

רצפותובבהנציפרונייאכרוך

השכמהזיפיואשרהוא

לשובמתהתמהנזותעיו

לאניטתטהסיכיםאתהחזרתי

פוגעתוןכעלדויווחתי

• 
בזיפםיאחזיהאחצוב

מעיהלדקוברקויאסחפס

מעלהבובאטיכחיטה

מונפת!

לימות-לחוףאפזום

אזוןילתועביפרון

קוורניתשמירםאיורואפעעפ

נחירותמתנפףנחזהשעיראל

• 



• 
RSS והבוסיתהניתדואי

הוחתלתלוה"]ה"נישףוליודאאודרלששירובהשראתחשפוית[ללקוצזייהמעדיהרוכ
יילופבווברכהרו

 Iהצרוךאתצורך

בםיטשוהוכסותיהעתדואיומרססקרוא

oh,yourss ביטויפל'ואפוניתסביהר

מליאןשלוממוןסבילאןחמשויםיראראארסאס

אשלוכשלתמונהעםטשרבתוךיראראסאראס

יואראסאס

RSS כובכאלףעלשטבענייוידמטייר-מוגרף

RSS -קטגיטרעלילהוןרמוגרפומנהי

אוהבאוךתמצייהיואהוב,אךתוימיצהיו

אתכסותיאזיו

אלבטנעה

אלבטחיר

אתכסותיאזיו

• II • 
קידהמ,חמדו,טיפשון :ליזמהסחהמציי

משגעת mבמתקיליזמר

בטנכיוןתבתרןגאל ,עתדואןו ,תנחתןבוא

טבעת?עלנתקןבמציכדאך

ההיי-טקממחזוותהרחקהלפיוג

ריבואגלדהטגנבהארץדע

צמחיןחזחיחךרב-ההמירבעירשם

אפובצקהילהוםטועבת

ןכ,פהנלםעיר

שאפו

אפובקצהיהלםוטועבתעירנמל

גשםצותכר

בביתהלכואההיפההונעהר

 lllספרלקרואוחייבת

כשר,לאחזיראירסוי,אנישלי,אחבאניטרנטלצחקקאו

ת'מכור?תט'בעתשקלחמשתמורת

• 



• 
חתונהלמחרתסעקה,שיבצמ,שי

השיהנבמוטיתליפיניפירבעם

פסיעה

מאכןלשאפירתו-םילןב,שברסעדו

נאמסאלשלניהקובאס,וקדוהשתו

רקדווביחדנעדמובידיד

אגדו

דו

דר

רקדווביחדנעדמובידיד

אנסהואאתוהולבליה

לרלגייםצונחתנשמתיאביפבדידותשכבאה

קהסקורשסבנלדיהחוירםרדךדלותפאחר

ונלעמתהאווירלחלאל

המשטייתבמיטהאהתומחפשתאני

סמלועםיבגירםשלובוגפם

 mהמשבתבלימה
החרוץלשיובפוגי

המתנףדיבם

המתקלףובעירום

השמתלבתבשרדה

המיטפטףובציור

המתלגמרתבאמפרתווףא

• 
הששמאלתמטעשתאני

אחדקוקרתשטטפף

הנסתראבווירבאקשבלילוו

לליבשלוקראן

אצמאה

בהדדובפסעיה

הלבוגאלבאיב-מתל

• 
אישההכיאניאז

לרחובותלעלולמוהנכאניאז

• 



-rf; 

-rf; 

משוררסתם-טשרניחובסקילהרוגבדיתמידכתוב

- Thou Shalt Always Ktll[בהשראת Dan Le sac vs scroobtus Ptp [ משוררסתם-אצ"ג

משוררסתם-חזקיחיאל

משוררסתםבאמת-אלתרשלונסקי

משוררסתםהוא-פןאלסכנדר

השירהאתאהובאךאותם,שנא ,משורריםתאהבלא

בוטהממשצורההיאאםאלאבטוה,בצורהשיריםתגנובלא

שירהבניאיולאפופולריים,משורריםתעריץלא

ונוסדרלסו,איקרוס, /קופדיון ,אפלטוןכמומיתולוגייםגיבוריםשמותבשיריךתשאלא

לשוואשלהובוטיצ'לי

אכלהישפתטי,הואאיתםומדברצעיריםשלשירהלארועישמגיעבמוגרמשוררשכלתחשובלא

נחמדיםפשוטשהם

יחידההברהשבשמואחרמגזיוכלאוהו!""או"אב"אתתקראלא

פופלוריהפךכיאובנטאותוגילוכירקמשוררלאהובתפסיקלא

שבתאיובאחרוןז"לירניהרטבטניהתפקפקלא
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שירעע!כבתורקשלום,עשולאהםואנאק,היו.גדלוים

משוררסתם-וגריחיים

משוררסתם-זךנתך

משוררסתם-וזילטירמאיר

משוררסתם-ולוךיונה

משוררסתםהואשדהפנחס

משוררסתם-כרמיט.

משוררסתם-נץצאלה

עורךגם-זיוןיהודה

מופחות mממחאמגםהזיהרהשפות,תירעל-חשבןווברסותיבצרתפתילשירהלבתשומתתעניקלא

מספדרתישמתרגמםילאנשםי

היקוםשל mהסידומארבעתחלקהיולאעמלוםלשירהויבתכ-עתמופקרותנישםארק,נולבס,יכזכור

יהיולאגםלועולם

-rf; 

רפטטיביתחריזהלמלכודתתיפוללא

רפטטיביתחריזהלמלכודתתיפוללא

רפטטיביתחריזהלמלכודתתיפוללא

רפטטיביתחריזהלמלכודתתיפוללא

מיופיפות-לשוךבקלישאותאותךינענעמיתחפשלא

השלאגראתלעשותלמשוררתצעקלא

אכזריותשללחלילהתחולללא

ניצניםשלהקהלעבורשירהתקריאלא

נדאתמרלאנדאומרכשאני

תחוגהלאבמעגלעוגהאומרכשאני

אותיהרוג ..בע.דכלונובע,דאתהבע,דאניאומרכשאני

בשמחתומשוררתתפסולא

במחרזותשנגמירםליוטיובלינקיםתשלחלא

feature=related 

משוררסתם-קהלת

משוררסתם-אבן-עזרא

משוררסתם-ביאליק

-rf; 



• 
כמוניפריקמשוררלהיותלאישתייחללא

האלמדאלףווווואללההמילהאתתאייתלא

אומרגוגלמהמשנהלאהא,למדלמדאלףווואללההמילהאתאיית

"ואללה?"במילהזוגיותנצחאחרינפדרובשקלסלביםששנילרכילותתגיבלא

עצמךועבורבעצמךתמידחשוב

להרוגכדיתמדיכתוב

• • 

• 




