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 ֶזה ָאדֹם

ֹחל ַאְך ֲאִני רֹוָצה ּכָ

י ֶהה ִמּדַ ֹחל ֲאָבל ּכֵ  ֶזה ּכָ

י דֹול ִמּדַ ִהיר ֲאָבל ּגָ  ֶזה ּבָ

י ְוֶזה ָקָטן ִמּדַ

י כֹוָנה ֲאָבל ָיָקר ִמּדַ ה ַהּנְ ּדָ ּמִ  ֶזה ּבַ

י ּוֶבַטח לֹא ָׁשֶוה  ְוֶזה זֹול ִמּדַ

ג ָיִדי ֲאָבל ְמֹכָער ֶהּשֵׂ  ֶזה ּבְ

 ְוֶזה ָיֶפה ֲאָבל ֵיׁש לֹו ַרְגַלִים

ים ּלִ ְלּגַ ַוֲאִני רֹוָצה ַעל ּגַ

ים ֲאָבל לֹא ָאְפָנִתי ּלִ ְלּגַ  ֶזה ָיֶפה ְוַעל ּגַ

 ְוֶזה ָאְפָנִתי ֲאָבל לֹא נֹוַח

י  ֶזה ָאְפָנִתי ְונֹוַח ֲאָבל ָארְֹך ִמּדַ

 ֲאִני רֹוָצה יֹוֵתר ָקָצר

ְהֶיה לֹו ָיִדית ְוֶׁשּתִ

 ְוֶזה ֵיׁש לֹו ָיִדית ֲאָבל הּוא עֹוֵבד ַעל סֹוְללֹות

 ַוֲאִני רֹוָצה ַאְלחּוִטי

 ְוֶזה ַאְלחּוִטי, לֹא ָיָקר ְוֶאֶלַגְנִטי

ִטי ּלֹו ִסיְנּתֶ י, ּוְבנֹוָסף ּכֻ י ִמּדַ ַאְך ִאּטִ

 ְוֶזה ֵמֹחֶמר ִטְבִעי

 ֲאָבל לֹא ָטִעים ְוַדל ִויָטִמיִנים

ְלַבד ְוַגם ָהַאְחָריּות ַלֲחִצי ָׁשָנה ּבִ

 ְלֶזה ֵיׁש ַאְחָריּות ִלְׁשָנַתִים

ִני רָאֶלְרּגֶ  ֲאָבל הּוא ִהיּפֶ

י לֹא אֹוֶהֶבת ְחּתִ ִני ֲאָבל ִמְׁשּפַ  ְוֶזה ִהיּפֹוָאֶלְרּגֶ

 ְוֵאין לֹו ְמֵגרֹות

גֹות ַוֲאִני רֹוָצה ְמֵגרֹות ְמֻזּגָ

י ִני ִמּדַ  ְלֶזה ֵיׁש ְמֵגרֹות ֲאָבל הּוא ּבּוְרּגָ

ְרִטיבּות ם לֹא עֹוֵמד ּבִ  הּוא ּגַ

י ְוַגם ָעְצַמת ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ְנמּוָכה ִמּדַ

רֹון ְמֻצְמָצם ּכָ  ְלֶזה ֵיׁש קֹול ָחָזק ֲאָבל ֶנַפח ַהּזִ

ְוַגם ֵריַח לֹא ָנִעים

יק ְוֵריַח ָנִעים רֹון ַמְסּפִ  ְלֶזה ִזּכָ

 ַאְך הּוא ּגֹוֵרם ְלַהְׁשָמַנת ֶיֶתר

ָאֶרץ ִנים אֹותֹו ּבָ  לֹא ְמַתּקְ

 הּוא ַמֲעֶלה ֹעֶבׁש

ַבע ּנּו ַהּצֶ ף ִמּמֶ  ִמְתַקּלֵ

ֶרֶקת ְטָנה ֶׁשּלֹו ִמְתּפָ  ַהּבִ

קִֹׁשי ח ּבְ ְכֶסה ִנְפּתַ ְוַהּמִ

 ְוַרק ֶזה

 ָיֶפה

 ָאְפָנִתי

ִטיחּוִתי  ּבְ

ים  ַחּמִ

 ָטִעים

 ֶחְסכֹוִני

ִני  לֹא ּבּוְרּגָ

ְפִרי  ּכַ

 ָטִרי

ִריא  ּבָ

 ָקִריא

 אֹוטֹוָמִטי

יֶאֶטִטי  ּדִ

ק  ְמַסּפֵ

ק  ְמַפּנֵ

 ֵמִזין

ין  ַמְלּבִ

ִׁשּמּוׁש ַקל ְונֹוַח  ּבְ

 ִעם ָיִדית ְוִעם ֵריַח ִניחֹוַח

דֹול ְולֹא ָקָטן  לֹא ּגָ

 לֹא ָארְֹך ְולֹא ָקָצר

 לֹא זֹול ְולֹא ָיָקר

 ֶאְקְסְקלּוִסיִבי

 אּוְלִטיָמִטיִבי

 ּוְבנֹוָסף ּתֹוֶצֶרת חּו"ל

ַמְתִאים ִלי ּבּול

ֹחל  ֲאָבל הּוא ּכָ

ַוֲאִני רֹוֶצה ָאדֹם

מתוך:	מחאת	כפיים	—	אנתולוגיית	שירה	חברתית.	2013.	ירושלים:	מקום	לשירה
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ש השיר	'אני	רוצה'	סוחף	מייד,	בקריאת	הבתים	הראשונים,	לחוויית	
קניות	מוכרת.	מגוון	המוצרים	עצום,	והקונים	מביטים	והולכים	
לאיבוד	בשלל	הדגמים,	הצבעים,	התוכן	והמרכיבים.	הדוברת	בשיר	
מתלבטת	לגבי	הגודל,	הצבע,	הריח,	המרקם	והצליל	—	החושים	
כולם	משתתפים	בחגיגה.	הסחרחורת	שאחזה	בי	כאשר	קראתי	את	
השיר	הזכירה	לי	עמידה	בסופרמרקט	ענקי	מול	מדפים	ארוכים	של	
משחות	שיניים,	שהסתיימה	ביציאתי	מן	החנות	בלי	לקנות,	כי	פשוט	
לא	יכולתי	להחליט.	גם	הדוברת	בשיר	מסוחררת	מכל	האפשרויות	
ומתקשה	לבחור.	בשיר	בולטים	גם	הלחצים	החברתיים	שמופעלים	
בזמן	הקנייה	—	האם	המוצר	אופנתי	או	לא?	האם	הוא	משקף	טעם	

בורגני?	האם	הוא	יפה	—	לא	רק	לעין	אלא	גם	לבריאות?
אני	סבורה	שאנשים	רבים	יכולים	להזדהות	עם	המתואר	בשיר.	
הטקסט	מקפל	בתוכו	את	ההתמכרות	לקניות,	את	המבוכה	והבלבול	
מול	שפע	המוצרים	והאפשרויות,	ולבסוף	מצייר	באירוניה	את	
הצטמצמות	החופש	האישי.	בחברה	שמקדמת	תרבות	צרכנית	
ואף	ומקדשת	אותה	—	אנחנו	במרוץ	בלתי	פוסק	להשתכר	מספיק	
כדי	שנוכל	לקנות	דברים	חדשים	כל	הזמן.	אנחנו	כלואים	במבוך	
הזה,	והחופש	שלנו	מצטמצם	לחופש	ההחלטה	אם	לקנות	כחול	
או	אדום,	עם	ידית	או	בלי	ידית,	על	גלגלים	או	עם	רגליים.	התחנכנו	
ואנחנו	מחנכים	את	הדור	הצעיר,	שהאושר	תלוי	ברכישה	של	עוד	
ועוד	מוצרים,	וזה	אף	פעם	לא	מספיק.	תמיד	יש	מוצר	חדש	יותר,	
משוכלל	יותר,	גדול	יותר,	קטן	יותר,	היפואלרגני	או	זה	שהמשפחה	
אוהבת,	טבעי	או	סינתטי.	המפרסמים	שוקדים	על	טיפוח	אותו	'חור	
שחור'	שלעולם	לא	יכול	להתמלא.	צרכן	מסופק	ושמח	בחלקו	הוא	

צרכן	רע.	צרכן	טוב	הוא	זה	שרוצה	כל	הזמן	עוד	ועוד	ועוד.
גורמת	 האקלים,	 שינוי	 את	 מאיצה	 הזאת	 היתר	 צריכת	
להתדלדלות	מואצת	של	המשאבים	הטבעיים,	יוצרת	אשפה	ופסולת	
שאינן	מתכלות,	מזהמת	את	היבשה,	האוויר	והמים,	גורמת	למגפות	
ומביאה	להכחדה	של	בעלי	חיים	וצמחים.	כמו	כן,	היא	מתבססת	
על	רווחים	לטווח	קצר	ובאופן	שאינו	מקיים.	מי	שחי	ברמת	חיים	
נמוכה	משלם	מחיר	לא	פרופורציוני	על	הצרכנות	הזאת	—	כבר	כיום	
ישנם	פליטי	אקלים	ומלחמות	שמתנהלות	על	שליטה	במשאבים.	כך	
מעמיק	האי–שוויון	החברתי,	בתוך	מדינות	ובין	מדינות.	הדור	הבא	
ישלם	ביתר	שאת	את	המחיר	על	הבזבוז,	הזיהום	ושינוי	האקלים.
האירוניה	בשיר	מזכירה	לנו	עד	כמה	מזיק	ופוגעני	אורח	חיים	
צרכני	כזה	—	כלפי	עצמנו	וכלפי	כל	השותפים	שלנו,	אנושיים	ולא	
אנושיים,	על	פני	כדור	הארץ.	כל	אותן	התחבטויות	והתלבטויות	
לגבי	מוצר	שנקנה	ונזרוק	ונקנה	אחר	וכן	הלאה	—	מוטב	להן	שיופנו	
לדברים	חשובים	יותר.	בסוף	השיר	המעגל	נסגר	—	הדוברת	שרצתה	
כחול	בתחילת	השיר	מצאה	את	הפריט	המושלם,	אבל	שינתה	את	
דעתה	—	עכשיו	היא	רוצה	אדום.	גם	אצלנו,	בעיצומה	של	מגפת	
הקורונה,	ראוי	שיידלק	אור	אדום,	נורית	אזהרה	שמאותתת	שאי	
אפשר	להמשיך	ולהתנהל	כמו	קודם.	חייבים	לחולל	שינוי	—	לא	
רק	ברמת	המדיניות,	אלא	גם	בהתנהגות	ובהתנהלות	של	כל	אחד	

ואחת	מאיתנו.

Save the Earth. וולטר פרגסון )1930—2015(, זואולוג, חוקר, צייר טבע ידוע 
ואוהב טבע
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