ּכְ ֶׁש ֲאנ ִי נִכְנֶסֶת לַּנ ַ ֲעלַי ִם ׁשֶל...
ּכְ ֶׁש ֲאנ ִי נִכְנֶסֶת לַּנ ַ ֲעלַי ִם ׁשֶל ִאּמָא
אֵינ ִי רֹוצָה לָצֵאתֲ ,אנ ִי רֹוצָה רַ ק ְּפנ ִימָה:
ְסתָם לַ ֲעמֹד ַּב ֶחדֶר ּולְ ַהּבִיט ּבָרְ אִי . . .
לִרְ אֹות ׁשָם ּגְבֶרֶ ת ְמגֻנְּדֶרֶ ת
וְלִ ְׁשאֹל :מִי הִיא?
			
ּכְ ֶׁש ֲאנ ִי נִכְנֶסֶת לַּנ ַ ֲעלַי ִם ׁשֶל ַאּבָא
אֵינֶּנ ִי ָׁשנ ִי " ַהחֲמּודָה ׁשֶל ַסּבָא",
ֲאנ ִי "אֲדֹונ ִי"ֲ ,אנ ִי "מַר י ְהּודָה"
וַ ֲאנ ִי הֹולֵך ְ לִי . . .
לָעֲבֹודָה!
			
ּכְ ֶׁש ֲאנ ִי נִכְנֶסֶת לַ ַּמּג ָ ַפי ִם ׁשֶל ּגּור
ּכֻּלָם חֹו ְׁשבִים ׁשֶּ ...נִכְנ ַ ְסּתִי לָגּור.
אַך ְ ּכְ ֶׁש ֲאנ ִי ְמנַּסָה אֶת ַהּנ ַ ֲעלַי ִם ׁשֶל ּג ָד
רַ גְלִי ל ֹא נִכְנֶסֶתּ ,בְקׁשִי
ַהּי ָד!
			
וְאָז ֲאנ ִי חֹוז ֶרֶ ת לַ ַּסנ ְ ָּדלִים הָרְ ג ִילִים
וְיֹוצֵאת לְ ַטּי ֵל ּבִרְ חֹובֹות ּו ְׁשבִילִים . . .
הֹולֶכֶת הֹולֶכֶת וְל ֹא ַמ ְפסִיקָה
ׁשּום ּדֶרֶ ך ְ אֵינֶּנ ָּה
ִמּדַי אֲרֻ ּכָה —
			
הֹולֶכֶת אֶל ׁשִיר ...וְאֶל ׁשַי וְלִילָךְ,
אֶל יֹונ ִי וְ ֵא ְסּתִי ,אֶל ּג ִיל וְי ִ ְפּתָח,
אֶל ּדֹודָה רָ חֵל ,וְאֶל ַסּבָא וְ ָס ְבתָא . . .
וְרַ ק ּבַחׁשֶך ְ
חֹוז ֶרֶ ת ַה ַּביְתָה.
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אָז ּכָל רֶ ג ֶל נִכְנֶסֶת לְתֹוך ְ נַעַל– ַּבי ִת
ּכְמֹו לְסִירָ ה ׁשֶחֹוז ֶרֶ ת ִמ ַּׁשי ִט,
חֹוז ֶרֶ ת ִמּכָל ַהּמְקֹומֹות ֶׁש ָהיְתָה
ּכְדֵי לַ ֲעגֹן
לְרַ גְלֵי ַה ִּמּטָה.
			

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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