
באיזו קלות יכולתי לפגוע ביקר לי בכל?!
מיכל

אני מודה, נפלתי, ובגדול!
סגלית

בני המתוק נולד לפני ארבע וחצי שני!.
בסו5 הריוני התחלתי להביע הסתייגות בקול מהברית,
ולהגיב בתוקפנות לכל השאלות שנגעו לסידורי! הנדרשי!.
היה ברור לי שאני לא רוצה ברית, א7 התמקדתי ב"אי7

לעשות אותו לא כואב כל9כ7 ולא כל9כ7 עליז".
הבלבול מנע ממני מלפעול ביעילות. במקו! לחפש תמיכה
מאנשי! שהלכו בדר7 זו, לקרוא חומר בנושא 9 מה שבכל
נושא אחר אני טורחת לעשות 9 פיללתי שיוולד נימול. כזוג
שלא שית5 את הרבנות והמשפחה בחווית הנישואי; שלו,

חשבתי שספגתי כל שיכול להאמר. מסתבר שלא.
כמה שמחתי שפעוטי נולד ע! היפוספדיאס*.

קיבלתי "דחייה".
במצב זה היה קל לשכנע את ב; זוגי שממש לא כדאי לבצע
את הברית. נותרה רק המשפחה, שבשבוע הראשו; לחייו
הסתערה בשצ5 קצ5 להציל את הר7 הנולד מכופרת שכמותי.
אי; לי מושג למה "השתפנתי". סיפרתי למשפחה שהוא נימול,
לא ידעתי שדרושה הקזה, כ7 שעמדתי בפני זוג סבי!
שחשובה לה! המילה, סבתא שחשוב לה מה יגידו אלה שלא
הוזמנו, ורשימת מוהלי! שסרבו לעשות כאילו. בסו5 מצאנו

 ש"ח השבענו אותו שלא יגע ושיעשה500אחד, שתמורת 
כאילו. היו צרחות, אבל כיוו; שזכרו; בדיקת הסוכר, ע"י
דיקור בכ5 רגלו הותיר בו משקעי!, חשבתי שבני צורח בגלל
שהפשיטו אותו. שבוע אחרי עוד הייתי צריכה להדו5 את

תלונות הסנדק ש"לא נגעו בו, לא חתכו לו".
הייתי מרוצה. לא כל9כ7 הבנתי למה אחרי הברית התבקשתי
למרוח לו אבקה צהובה, חששתי לשאול. רציתי רק שיסתלק.
עד היו!, ארבע שני! אחרי, כל מחשבה אחורה מותירה אותי

ע! תחושה לא נעימה, ולא מובנת )הרי לא חתכנו!(.
ניתוח היפוספדיאס שעבר בגיל שלוש, סיגל לו את "המראה
הרצוי" 9 כא; ויתרתי ביתר קלות אפילו. מה? שיהיה לו כיפו5

בקצה? מה יהיה כשהוא ישווה ע! החבר'ה?
ואז הגיע "א95מילה", ופתאו! עשיתי טיפול ונזכרתי באבקה
הצהובה, והסנדק נזכר שהמוהל השתמש באצבעותיו והפריד
את העור )זה משהו שמעורר בי בכי ג! עכשיו(, פתאו! כל
הדברי! מתקבצי! לאחד, והגרוע מכל, מטפלת בביו9אנרגיה
שבדקה אותו, הגיעה ליומו השמיני, בחיפוש אחרי טראומה

כה קשה שמשפיעה על אופ; נשימתו וסגירותו הרגשית.
ואז הבנתי. באיזו קלות יכולתי לפגוע ביקר לי מכל, כדי לא
לצער אחרי!. לאיזו תסבוכת נופלי! כשמתחילי! לשקר.
למה לא יכולתי להתעקש כמו שאני כל9כ7 טובה בדברי!

אחרי!? אי; תשובה.
אבל אי; ספק של"א5 מילה" יש חלק רב בהעלאת הדברי!
מתהו! הנשייה, ובעיקר, בניסיו; להבי; ולסלוח לעצמי על

הטעות.
תודה תודה  9 מיכל

בכל פע! שאני מקבלת את עלו; "א5 מילה" 9 אני מרגישה
מ; התכווצות חדה כזאת בבט;. כמו סכי; פולחת את ליבי,

ובגרו; הרגשת מחנק.
אי7?

אי7 עשיתי את זה לב; שלי? אי7 עשיתי לו כל9כ7 רע?
אני האמא, הבוגרת, המודעת, האחראית... אי7 השארתי
את כל זה בצד וחתכתי בבשרו הר7? אני מביטה בו, בילד

שלי, קוראת בכתבות, ואי; לי שו! ספק.
על גופתי המתה שאניח לזה לקרות שנית! א! וכאשר יהיה

עוד ב;.
הזדהתי מאד ע! מלותיה של עלמה שכתבה את תחושת
ההכנעה שהיא חשה "התרבות היא שהכניעה אותי...".
אולי הטעות הראשונה היתה בחוסר הרצו; לדעת את מי;
הילוד 9 עוד כשהייתי בהריו; 9 אולי א! הייתי יודעת כבר

אז, הייתי יותר חוקרת ובודקת את עניי; המילה.
ואח"כ היתה ג! הלידה בבית שהעסיקה אותי ברוב חודשי
ההריו; 9 הניסיו; להתמודד ע! זה בעצמי ובעיקר ע!

הסביבה הלא9תומכת, כולל ב; זוגי.

כ7 שעניי; המילה לא עלה כלל על הפרק.
במש7 רוב שנותי, אני זוכרת את עצמי
כמפלסת לי את דרכי הפרטית בעול!, תמיד
בודקת כל דבר, ג! הדברי! ה"ברורי!"
ביותר בשבע עיניי!. הופכת וחוקרת ולא
מניחה. תמיד הייתי שונה, משונה ומוזרה 9

אז מה.
והנה פה, אני מודה, נפלתי ובגדול. מילא
א! היה זה הפי7 או על עצמי. א7 זה על

בני, ואי; דר7 חזרה. ואני בוכה.
אני יכולה לעמוד מול כל העול! ולהגיד,

זאת אני, וזו החלטתי. אבל מול בני?!...
שיו! אחד יקו!, ואצטר7 לתת את הדי;.

מה אומר לו???
סגלית
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* היפוספדיאס: מצב בו פתח השופכה נמצא בחלק הגחוני של
הפי5.
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זמ; רב לפני שהריתי את בני, ראיינתי לעיתו; שאני עובדת
בו זוג שבחר לא למול את בנ!. היתה זו הפע! הראשונה

שבה השקעתי מחשבה כלשהי בעניי; המילה.
עד אז דימיתי כי טקסי! בחברה שלנו ה! עניי; הנתו;
לבחירתי החופשית: א! ארצה, אנשא בטקס רבני )ואכ;
כ7 עשיתי(, וא! לאו, אבחר בנישואי! לא רבניי!. כמו כ;
אוכל לחוג חגי! יהודיי! בכל אופ; שאבחר 9 להדגיש את
האפיוני! הטקסיי! שלה!, לבחור לי מתוכ! רק אחדי!,

או להתעל! מה! לחלוטי;.
אוכל לחגוג בר או בת מצווה לילדי בטקס מסורתי או לא,
ובערוב ימי אוכל לבחור א! להיקבר בטקס דתי, בטקס

אחר, או להפרד מ; העול! בלא כל טקס.
הברית היא הטקס היחיד בתרבותנו שמרכזו פגיעה אלימה
ולא הפיכה בגו5, ושלא כטקסי! אחרי!, הוא נעשה למי

שאינו יכול לבחור ולהביע את דעתו.
ועל א5 כל זאת, ברית המילה היא הטקס היחיד שעליו יש
קונצנזוס גור5, ואי; לה כיו! אלטרנטיבה מקובלת. מעטי!

בלבד מעיזי! להתנגד לו.
טיעוניה! של אות! בני זוג שהחליטו לא למול את בנ!
נראו לי הגיוניי!, ופניה! העידו עליה! כי ה! נחושי!
בדעת! וכלל לא מתחרטי! על הבחירה שבחרו, א5
ששילמו עליה מחיר אישי כבד. משפחת! גינתה אות! וא5

ניתקה עמ! קשר למש7 תקופה לא קצרה.
בתקופה שפגשתי בה! הייתי אמא לשתי בנות. כתבתי את
הכתבה, והנושא חזר לשכו; במגרה העמוסה שבה שוכני!
כל אות! דברי! שה! ברומו של עול! אבל אי; לה! נגיעה
של ממש בחיי. כעבור זמ; הריתי, ובחודש הששי להריו;
הלכנו לעשות סקירת מערכות. אני זוכרת היטב את הרגע

שבו הרופא אמר לנו שיש לנו ב;.הייתי המומה.
עד אז "ידעתי" שיש לי עוד בת בבט;, ופתאו! 9 ב;.

התרגשתי מאד ובי; כל המחשבות שהתרוצצו בראשי
וחסמו לחלוטי; את דבריו המלומדי! של הרופא, גדלו לה!

שתי מפלצות מחשבה מטרידות: הברית והגיוס.
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התרבות הכניע אותי...
עלמה

את החודשי! האחרוני! להריו; ביליתי כשאני מוטרדת
מאד ומטרידה כל מי שנקרה בדרכי בניסיו; להבי; את

המשמעות שיש לברית עבורי, עבור החברה, ועבור ילדי.
לא התלבטתי "באמת" א! לערו7 ברית או לא, א7 הייתי
מבועתת מהמחשבה על החיתו7 שיתבצע בבשרו של בני.
ב;9זוגי היה נחוש בדעתו לבצע את הברית. אני מניחה כי
א! הוא היה מציע שלא לעשות זאת, אזי אני הייתי נוטלת

על עצמי את תפקיד ה"בעד".
רוב האנשי! שאות! שיתפתי בקושי שלי שלפו מיד פתרו;:
"במקו! טקס רב משתתפי!, תערכו משהו מינימלי 9 אמא

אבא ותינוק 9 ואת המסיבה תערכו בהזדמנות אחרת".
אלא שלא מספר האנשי! שישתתפו בארוע היה העניי;.
הפ; הקשה, הנוגד כל9כ7 את טבענו כהורי!, היה הפגיעה
בגופו של ילדנו. מכא;, מ; המקו! הזה מצאתי את הקשר
בי; שתי המפלצות ההזויות שעלו בראשי בעת בדיקת

האולטרסאונד 9 המילה והגיוס לצבא.
חשתי כי מרגע לידתו של ב; זכר, מרימה התרבות ראש
נוס5, מבהיל ודמוני, וקובעת: הילד הזה, הוא קוד! כל
שלי. כ7 אמרה לי המפלצת: "את, אמא, תתגברי על
האינסטינקט המשות5 לכל בעלי החיי! שלא יניחו לאיש
להרע לגוריה, והניחי לתרבות לטבוע בבשרו של ילד7,
ובבוא היו!, בדיוק מאותו מקו! בלב7 שלמדת להכניע
כשילד7 היה ב; שמונה ימי!, תניחי לו למלא את "חובתו"
בבואו לשרת את "התרבות", "הע!", ו"המדינה", יהיו

אלה אשר יהיו.
את הברית ערכנו בטקס שבו נכחו בני משפחתנו וחברינו.
לא הפורו! החגיגי והמורחב יחסית הוא שגר! לי ייסורי!.
להפ7 במוב; מסוי!. חשבתי, שלכל העניי; יש משמעות

כשהוא נעשה דווקא בתו7 הקהילה.
רק בטקס בישרנו לאלה שאוהבי! אותנו כיצד בחרנו
לקרוא לילדנו. התינוק היפה והשל! שלנו, בכה מרגע
שהמוהל הפשיט אותו ועד שחלפה חצי שעה מהברית.
ואנחנו בכינו איתו. וכמו שהבטיחו לי אמהות למודות
ניסיו; הוא נרגע הרבה לפנינו, ויש; בזרועותינו בשלווה בזמ;

שאנחנו היינו עוד מכווצי! ומבוהלי!.
ג! היו!, חודשיי! אחרי, התחושה המרכזית שנותרה

בזיכרו; שלי מ; הברית היא ההכנעה.
התרבות היא שהכניעה אותי, ובשו! אופ; לא הדת, שאותה
קל כל9כ7 להאשי! בכגו; אלה, שכ; לא ערכנו את הברית
בגלל שיקולי! דתיי!, אלא א7 ורק בגלל שיקולי!

חברתיי! ותרבותיי!.


