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חיבוק הדוב
עד כאן דיברנו על בני זוג שמעוררים את התעניינות והתערבות ההורים בזוגיות שלהם.
הגיע הזמן לדבר על הורים שמתערבים ביוזמתם ,ומתעניינים וחוקרים יותר ִמדַּ י .דבר
שגורם להפרעה לפרטיות ולמריבות קשות.
עלינו לזכור שהתעניינות ההורים נובעת בדרך כלל מרצון לעזור ומטּוב לב ולאו דווקא
מחטטנות.
נציג לפניכם דוגמא נפוצה בנושא 'החיבוק' המוגזם:
בשעה טובה ,משה וציפי התחתנו .כחודש לאחר החתונה ,אמו של משה התקשרה אליו
כדי לברר מספר דברים.
הלו ,מדברת אמא ,נשמע קולה של אמו של משה מעבר לקו.
כן אמא ,מה נשמע? שאל משה.
נו ,איך זה להיות נשוי? שאלה האמא.
מצוין ,ענה הבן.
ואחרי עוד כמה שאלות נשאלה השאלה הבעייתית :תגיד ,איך היא? היא נקיה? היא
זריזה?
מה אמא מצפה שהבן שלה יענה? יש כאן פגיעה בפרטיות עם הזמנה ברורה לדיבורים שהם
לשון הרע ורכילות .יותר מזה ,אם הבעל לא שם לב לנקיון או לזריזות וכד' ,אז עכשיו ,אחרי
השאלות של אמא ,הוא מתעורר ושם לב לדברים ומתפתחת תגרה בינו לבין אשתו.
ומה יעשה הבן מול חקירת אמו?
ברור שאסור לבן לענות על שאלות כאלו של אמא! אין כיבוד הורים כשמדובר בלשון הרע
ורכילות .הבן צריך להתחמק מתשובה בצורה מכובדת ,כמו להחליף נושא ,ואם הוא לא
מצליח ,אז שיבקש לסיים את השיחה בנימוס ,או בטענה שיש משהו דחוף ,וכד'.
דוגמא נוספת:
עברו ארבעה חודשים מאז החתונה...
נו ,מה צריך להיות אחרי ארבעה חודשים? הריון כמובן!
מה ,זה לא ברור?
אמא של ציפי הרימה טלפון כדי לברר מה המצב.
הלו ,ציפי? מדברת אמא ,מה נשמע?
בסדר ,ענתה ציפי.
נו ,יש חדש? שאלה אמא.
הכל כרגיל ,אין משהו מיוחד.
את בטוחה? הוסיפה אמא לשאול.
כן ,ענתה ציפי בתמיהה.
טוב ,תשמעי ,פסקה אמא ואמרה :אם יש לך צרבת תאכלי לימון ואם יש לך
סחרחורת ,זה דבר טבעי ,תנוחי קצת יותר ,ואל תתאמצי...
אמא ,אמרה ציפי ,אני לא בהריון.
מה? נחרדה אמא ,עוד לא?
ואז נשאלה השאלה הפוגעת :מה ,יש בעיות? יש לו דפקט?...

קטע מתוך הספר החדש ביחד חלק ב
על שאלות מהסוג הזה אסור לציפי לענות! יש כאן חדירה לפרטיות ,שמלווה בלשון הרע
ורכילות .הורים לא צריכים לדעת מה קורה בקשר שבינו לבינה .הנזק היותר גדול
מהתעניינות זו ,שעלול להיגרם לאשה אי נעימות עם בעלה .ולכן ,גם במקרה זה יש להתחמק
מלענות על ידי החלפת נושא השיחה ,או לסיים את השיחה בעדינות ,באמתלה כלשהי.
וכאן אני פונה להורים שקוראים ספר זה ,ואומר להם:
הורים יקרים ,אסור לשאול ולחטט בנושאים שהזכרנו ,שום טובה לא תצמח מהשאלות
הללו.
ואם אתם רואים שמשהו 'תקוע' או שאתם רואים שהם צריכים הדרכה או שנראה לכם
שהם מחבלים לעצמם בזוגיות ,אז לא אתם תכנסו לעובי הקורה ,אלא תפנו אותם לגורם
שלישי ,והוא ישאל בעדינות ויתעניין בהם ,ואם הם צריכים ,גם יתן להם הדרכה נכונה.

אחיות וגיסות
נצא מן המעגל המשפחתי המצומצם ונדבר על מעגל רחב יותר ,אודות התערבות המשפחה
הפחות קרובה  -האחיות והגיסות.
עברה יותר מחצי שנה וציפי עדיין לא בהריון .בהזדמנות הראשונה שכולם נפגשו לאירוע
או חג ,ישבו כל הגיסות בפאנל אחד ודיברו .לפתע ציפי עברה מולן ...כמובן שכולן עשו
לה 'סקירה' מכף רגל ועד ראש...
אחת מהן לחשה לגיסתה :היא קצת השמינה ,לא?
מה פתאום ,היא עדיין לא בהריון ,ענתה לה השניה.
ולאחר זמן ,כשכולן ישבו יחד וביניהן גם הכלה החדשה ,התפתחה ביניהן 'שיחת נשים'.
אחת הגיסות פנתה לכלה החדשה ואמרה לה משפט מזעזע :את כנראה עדיין לא
בהריון ,אבל כולנו כאן נשים ,ואפשר לדבר פתוח על הכל...
הן חקרו ודרשו בדברים האישיים ביותר ,וגם סיפרו לה על עצמן ...וכל זה תחת הכותרת
'נשים מדברות חופשי על הכל'.
תופעה מזעזעת זו נפוצה מאד בקרב חוגים רבים וצריך לדעת שאין שום היתר לשיחות מעין
אלו .יש כאן חדירה בוטה לתחום הפרט ,חוסר צניעות משווע ,וחשיפה של חיי הבעל או
הבעלים של המשתתפות בשיחה .הכלה החדשה ,מרוב מבוכה ולחץ ,ענתה בתמימות על כל
שאלה ,כי לא היה לה את האומץ לקום וללכת.
הדבר נכון גם לגבי האחיות .החשיבה הזו ,שהאחיות נמצאות בקרבה ראשונה לכלה ,אינה
הוראת היתר לפתוח נושאים מעין אלה ולשוחח עליהם.
לפעמים קורה שבני הזוג מתקשים בעניינים אלו ורוצים לקבל עזרה .בכל מקרה אסור להם
לפנות למשפחה בשום פנים ואופן ,אלא למדריכות ומדריכים מקצועיים כדי לקבל הכוונה
נכונה.
זאת ועוד ,עצם ההתעניינות המיותרת מצד המשפחה הקרובה או הרחוקה בנושאים אלו
עלולה להכניס את הכלה ללחצים ומתחים .ודבר ידוע הוא שכאשר האשה נמצאת בלחץ גלוי
וקטֵ נָה.
או סמוי ,המנגנונים מתפקדים באופן לא תקין והאפשרות להיקלט להריון הולכת ְ
כל מה שאמרנו נכון גם כלפי האחים והגיסים שאולי באמת רוצים לעזור אבל למעשה
גורמים נזק לזוג הצעיר.
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