
ּכְֶׁשֲאנִי נִכְנֶֶסת לַּנֲַעלַיִם ֶׁשל...

ּכְֶׁשֲאנִי נִכְנֶֶסת לַּנֲַעלַיִם ֶׁשל ִאָּמא 
ֵאינִי רֹוָצה לֵָצאת, ֲאנִי רֹוָצה ַרק ְּפנִיָמה: 

ְסָתם לֲַעמֹד ַּבֶחֶדר ּולְַהִּביט ָּבְרִאי . . .
לְִראֹות ָׁשם ּגְֶבֶרת ְמגֻנְֶּדֶרת 

וְלְִׁשאֹל: ִמי ִהיא?    

ּכְֶׁשֲאנִי נִכְנֶֶסת לַּנֲַעלַיִם ֶׁשל ַאָּבא
ֵאינֶּנִי ָׁשנִי "ַהֲחמּוָדה ֶׁשל ַסָּבא",
ֲאנִי "ֲאדֹונִי", ֲאנִי "ַמר יְהּוָדה" 

וֲַאנִי הֹולֵךְ לִי . . .
לֲָעבֹוָדה!     

ּכְֶׁשֲאנִי נִכְנֶֶסת לַַּמּגַָפיִם ֶׁשל ּגּור
ּכֻּלָם חֹוְׁשִבים ֶׁש... ּנִכְנְַסִּתי לָגּור.

ַאךְ ּכְֶׁשֲאנִי ְמנַָּסה ֶאת ַהּנֲַעלַיִם ֶׁשל ּגָד 
ַרגְלִי לֹא נִכְנֶֶסת, ְּבקִׁשי

ַהּיָד!    

וְָאז ֲאנִי חֹוזֶֶרת לַַּסנְָּדלִים ָהְרגִילִים
וְיֹוֵצאת לְַטּיֵל ִּבְרחֹובֹות ּוְׁשִבילִים . . .

הֹולֶכֶת הֹולֶכֶת וְלֹא ַמְפִסיָקה
ׁשּום ֶּדֶרךְ ֵאינֶּנָּה

ִמַּדי ֲאֻרּכָה —     

הֹולֶכֶת ֶאל ִׁשיר... וְֶאל ַׁשי וְלִילָךְ, 
ֶאל יֹונִי וְֵאְסִּתי, ֶאל ּגִיל וְיְִפָּתח, 

ֶאל ּדֹוָדה ָרֵחל, וְֶאל ַסָּבא וְָסְבָתא . . .
וְַרק ַּבחֶׁשךְ 

חֹוזֶֶרת ַהַּביְָתה.     

ָאז ּכָל ֶרגֶל נִכְנֶֶסת לְתֹוךְ נַַעל–ַּביִת 
ּכְמֹו לְִסיָרה ֶׁשחֹוזֶֶרת ִמַּׁשיִט,

חֹוזֶֶרת ִמּכָל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָהיְָתה 
ּכְֵדי לֲַעגֹן 

לְַרגְלֵי ַהִּמָּטה.    

כשאני נכנסת לנעליים של...
אחת המטפורות השכיחות בהסברת מושג האמפטיה היא: להיכנס לנעלים של מישהו אחר. רוצה לומר: רק 

בעמדך במקום שזולתך ניצב, תוכל להבינו ולחוש את תחושותיו. 
בתהליך הגדילה אנחנו בוחנים את עצמנו מדי פעם על ידי ניסיון להיכנס לנעלי הזולת וכך לנסות ולהעריך, 

איך הוא תופש אותנו. אבל בראשית הדרך יש בתהליך הצגת ה"כאילו אני מישהו אחר" תרגול בהזדהות 
ובבחינת תפקידים חברתיים שונים. יש כאן גם תהליך הערכה של עמדתי, מצבי וערכי האישי וניסיון לגבש 

את זהותי. 

בראשית מסלול החיים אנו תרים אחרי סימני דרך ומחפשים את הדרך הנכונה. פעמים רבות זהו מסע 
לכל החיים. חיפוש הנעל הנכונה ההולמת את מידתנו היא משאלת לב מטפורית המתאימה לחיפושי דרך 

ולחיפושי זהות.
אבל לפני שהדיון עולה למישורים מופשטים, אפשר לעגון בספירות קונקרטיות יותר ומובנות יותר לילדים:

החל מ"מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול, ולמה"?
דרך דיון בהבדלים אינדיוידואליים: מה מתאים למי ואיך?

ועד לנוחות שבסביבה הביתית המוכרת והבטוחה.

אפשר גם להתחיל מהחוויה של להיות בנעלי בית, ומכאן להתקדם אל הצורך שיש לכולנו להתנהג בהתאם 
לתפקיד ולנסיבות המצב, דבר הדורש לעתים התנהגות מכופתרת ופורמלית יותר. אבל אחר כך, כמה נעים 

לחזור לנעלי הבית הבלתי מחייבות.
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