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אני שמח להגיש לכ/ בזאת את הגליו( החמישי של "א!
מילה".

נראה כאילו לא קרה הרבה מאז הוצאת א! מילה מספר
, לפני מספר חודשי/, אול/ השאלה כמוב( אי7 מסתכלי/4

על זה. על פני השטח לא ניכרת תזוזה מהותית. התקשורת
עדיי( לא ששה להעלות לדיו( את עני( המילה, אנשי/
פוחדי/ א! ה/ לפתוח בדיו( על נושא כל;כ7 רגיש, ולכ(

נראה כאילו לא השתנה כלו/.
אנסה לומר אי7 נראי/ הדברי/ מהצד שלי. ככל שעובר
הזמ( מאז החלטנו שלא למול את בננו הצעיר, ההחלטה
נראית מיו/ ליו/ יותר מבוססת. לא שהיו לנו אילו שה(
ספקות לגבי העניי(. הרי מיד אחרי שהוא נולד, וראינו עד
כמה מושל/ גופו, הבנו סופית שאי( שו/ סיכוי שנרצה
לפגוע בו מכל סיבה שהיא. בתחילה נראה איבר מינו שונה
במקצת. קשה להתרגל למראה כזה לאחר שכל החיי/
התרגלנו לראות משהו אחר. אבל, בכל פע/ שאני רואה
אותו, אי7 הוא משחק, אי7 הוא צוחק, את הברק בעיניו
ואת השמחה במשחקיו, אני נעשה יותר ויותר... מתוסכל.
היתכ( שא! אחד לא יכול לראות את זה? היתכ( שירצה
אב לפגוע ביצור כל;כ7 תמי/, לגרו/ לו כאב, לגרו/ לו
מו/ לכל ימי חייו, ובעיקר לפגוע בבטחו( המוחלט שיש לו
בנו, שנג( עליו, שנשמור עליו, ושנרצה לעשות לו רק טוב?
הא/ יתכ( שא/, אשר זה עתה ילדה את בנה, והקשר
ההדוק ביניה/ כל;כ7 טבעי, תסכי/ להרשות למישהו

לפגוע בו רק בגלל ש...
וכא( נמצא עיקר הסיפור. עבור אנשי/ דתיי/, אשר
שומרי/ את מצוות הדת, אי( כא( כלל שאלה. טקס הברית,
כולל ניתוח המילה, הנו מצווה חשובה ביותר, אשר אי(
לערער על קיומה. לכ(, אפילו א/ האב פוחד. אפילו א/
הא/ כואבת את כאבו של בנה, הרי שהמטרה הנעלה מכסה
על כל הפחד והכאב, והטקס עובר, אולי לא בלי יסורי
מצפו(, אולי ע/ חשש לבריאותו ו"לשלמותו" לאחר כריתת
הערלה, אבל בבטחו( מלא שכ7 צרי7 לעשות. אני יכול אולי
להבי( אנשי/ כאלו, א/ כי קשה לי מאד להסכי/ אית/.
השאלה הקשה יותר היא, מדוע אנשי/ שאינ/ שומרי
מצוות ממשיכי/ לקיי/ את מצוות המילה. הסיבה היחידה
שאני יכול לתאר לעצמי, היא שאנשי/ אינ/ מוכני/
להתמודד ע/ רגשותיה/ האמיתיי/, אינ/ מוכני/ לעמוד
על השקפת/, ובעיקר אינ/ רוצי/ לערער על מוסכמות

חברתיות.
אנשי/ פשוט אינ/ מוכני/ לחשוב.

וגרוע מכ7, אנשי/ אינ/ מוכני/ לבחור. אני יכול להבי(
אנשי/ שבחנו את הנושא, שקלו אותו לכא( ולכא(, ביררו
את היתרונות ואת החסרונות, את הסיכוני/ ואת המעלות,
ולאחר מחשבה מעמיקה )שהרי מדובר בגופו ובנשמתו של
היקר לה/ מכל(, בחרו למול אותו בכל;זאת. אני לא
מסכי/ ע/ אנשי/ כאלו, אבל אני יכול )בקושי( להבי(
אות/. הנה, לפני כחודש החליטה חברה שלנו למול את
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תינוקה, לאחר שחודשי/ קוד/ לכ( התבטאה בתקיפות
כנגד המעשה, והביעה את צערה העמוק על כ7 שהסכימה
למול את בנה הראשו(. מדוע החליטה לעשות כ7? משו/

שלא רצתה שבנה יהיה חריג בג( הילדי/.
אני רואה בהשקפה זו נורמה מזעזעת. אי7 אנשי/ מוכני/
לוותר על עקרונותיה/, וגורמי/ לבנ/ כאב, מו/, ונזק
בלתי הפי7, רק בגלל החשש שמא... יהיו אנשי/ אחרי/
שיראו בכ7 חריגות. הא/ אנשי/ מוכני/ להצמיד לגופ/
מיני עגילי/ ונזמי/ רק בגלל שכול/ עושי/ כ7? הא/
אנשי/ מוכני/ לעש( רק בגלל שכ7 מקובל? הא/ אנשי/
בוחרי/ את תפריט/, את מקו/ עבודת/, את מכונית/
ואת אופי הבילוי שלה/, רק על פי מה שהחברה החיצונית
בוחרת עבור/? הא/ כ7 צרי7 לחנ7 את ילדינו? "אתה חייב
לעשות מה שכול/ עושי/, אתה חייב להיות דומה לכול/,
אתה חייב להכנס אל תו7 התבנית הציבורית ; אחרת לא

יהיה מקומ7 אתנו!".
וכ7 חולפי/ לה/ הימי/. אנשי/ ממשיכי/ לחיות בשקר,
בתסכול, בכאב ; אבל היות שכול/ עושי/ כ7, אי( למי
להתלונ(, ואי( על מה להתלונ(. התינוקות ממשיכי/ לכאוב,
ההורי/ ממשיכי/ לבכות, והחברה ממשיכה לרחו> בנקיו(

כפיה.
אני מקווה שהחברה שלנו תעשה סובלנית יותר ויותר,
ויהיה קל יותר לקבל את החריגי/. רק אז נוכל לחיות בדעה
צלולה, שמעשינו )הפרטיי/( ה/ לגמרי בידנו, ואי( לא!

אחד הזכות להתערב בה/.
אז ג/ יהיו הרבה יותר אנשי/ שיהיו מוכני/ לעמוד על
השקפת/, על עקרונותיה/, ועל הזכות השמורה לנו,
בחברה דמוקרטית, להחליט עבורנו ועבור ילדנו, רק מה

שטוב לה/.
אז ג/, לא תהיה לא! אחד הזכות להתערב ב"אי7 נראה

איבר המי( של בני".
בגליו( הפע/ ניסיתי להביא, כרגיל, מגוו( נושאי/

הקשורי/ לניתוח המילה.
כדי להזכיר לעצמנו, עד כמה מילת נשי/ אינה שונה ממילת
גברי/, אני מביא בזאת את המאמר "שתיקת המילה"

. אני מודה לעור7 טבע2מתו7 "טבע הדברי/" מספר 
הדברי/ על הסכמתו לפרס/ את המאמר השל/ במסגרת
זו, ואני מקווה שהקוראי/ יווכחו עד כמה מנהג מילת
הבני/ היהודי, אינו רחוק במהותו ממנהג מילת הבנות
המוסלמי. ואמנ/ אני, בתור יהודי, איני יכול לבוא כנגד

מנהג מילת הבנות, כל עוד בעדה שלי עצמי,
ממשיכי/ לעשות אותו דבר בדיוק. נכו(,
ההשוואה נראת כלא;רלבנטית אלא למילה
הסונית, הקלה יותר, בה מורידי/ רק את
ערלת הדגדג(. אול/, א/ נזכור שרוב עצבי
התחושה בפי( נמצאי/ דווקא בערלה, ולא
בפי( עצמו, נית( יהיה להשוות את מילת
הבני/ )מבחינת הנזק והמו/ המיני(
להורדת הדגדג( כולו. נסו לקרוא את
המאמר, ובכל מקו/ שיהיה מדובר על מילת
בנות, החליפו למילת בני/. אני מניח

שתמצאו שאי( הרבה הבדלי/.
מאמר נוס! שמובא בגליו( זה תקציר ממנו,

מדבר על המילה מהצד הדתי;הלכתי.



מסתבר, שג/ כאשר מדובר על מנהג מושרש היטב במסורת
היהודית, מנהג ב( אלפי שני/ )לכאורה(, מסתבר שבעקבות
תקנות שעה, שונה המנהג )ע"י בני אד/!(, והפ7 להיות
דרסטי בהרבה. ההבדל בי( מילה ופריעה, משול )ושוב
נחזור להשוואה ע/ מילת בנות( להבדל שבי( קיצו> חלק
קט( מערלת הדגדג(, לבי( כריתת הדגדג( כולו, כולל הערלה
שלו. בפועל מדובר על משהו, שבאחוזי/ הייתי מערי7 את

 קיצו> קצה העורלה )המילה שהיתה נהוגה:ההבדל כ7
,10מתחילת קיומה ועד המאה השניה לספירה( יהווה כ;%

ואילו הפריעה )שנוספה בעקבות גזירות אדריאנוס,
.90ופירושה כריתת כל הערלה כולה( מהווה %

יכול להיות שכא( למעשה נמצאת התקווה האמיתית
לשינוי.

אולי, ברבות הזמ(, נוכל לאמ> חזרה את המילה התנכית,

ולהפו7 אותה לסמלית ממש )למרות שג/ הקזת ד/ סמלית
נראת לי מעשה נורא(.

ובעצ/, הא/ אנו באמת זקוקי/ לפגיעה פיזית בגו! כדי
לקבל על עצמנו את עול החברה? הא/ לא נוכל להחלי!
את טקס המילה בטקס "ברית בלי;מילה"? אני מקווה
להביא בגליו( הבא תאור של טקס כזה, אשר יש כבר לא
מעט משפחות )בחו"ל בלבד, בינתיי/(, אשר בוחרות בו

דווקא, כדי להכניס את בנ/ אל תו7 הקהילה היהודית.
ונסיי/ שוב בתקווה, שבעקבות קריאת העלו( יוכלו יותר
ויותר אנשי/ להתחיל לחשוב על המילה, לשקול את

קיומה,
ואולי א!...

לוותר עליה.
רני

ספורי אל לילה ולילה של ברית
גלית )ש בדוי(

משחזר עמ/ זכרונות מהעבר, שמשפיעי/ על תפקוד/
כיו/. באחד מטיפוליו הגיע גבר שסבל מבעיה בתפקוד
המיני. במהל7 הטיפול צ! ועלה זכרו( הברית, והוא תאר
זאת באופ( בהיר ומחריד. כשנפגשנו, שמחנו שנינו על כי

אי( בינינו חילוקי דיעות בנוגע לסוגיה זו.
ע/ זאת, בסו! ההריו(, כשהחל הלח> המשפחתי, ממש
נשברתי. בכל שני וחמישי עלה לרגל לביתנו אח או דוד
אחר כדי לדבר על ליבנו. הפגישו אותנו ע/ רבני/ ויודעי/
שוני/. אבי איי/ שינתק עמנו את הקשרי/. אחי איי/ כי
אני קורעת את המשפחה. אח אחד אפילו איי/ עלי שא/

אבי יתאבד בעקבות כ7 זו תהיה אשמתי.
משפחתי ואני היינו בשנה זו באבל קשה וכבד לאחר שאחי
הצעיר הל7 לעולמו בנסיבות טרגיות, בדיוק שנה לפני

שילדתי.
כולנו היינו רגישי/ וקצת מפורקי/, ובעיקר כואבי/

ומבולבלי/.
הורי מאד נפגעו מכ7 שלא התחשבתי במצב/ כהורי/
שכולי/ טריי/. אני חשבתי שג/ בי צרי7 להתחשב ולהניח
לי. לולא עמידתו האיתנה של ב(;זוגי כנגד הלח>, הייתי
נשברת ומלה את בני. הלח> נמש7 עד היו/, א/ כי

באינטנסיביות פחותה בהרבה.
עד היו/, יותר משנתיי/ לאחר הולדת בני, אבי עדיי( אינו
מסוגל להתייחס לבני ; נכדו, ועובדה זו קשה לכולנו, ג/
לאבי. אני תקווה שהזמ( יעשה את שלו ביני ובי( משפחתי.
יש לי ג/ הרגשה חזקה שהערלה עומדת לחזור לאופנה,

ושבעתיד נראה הרבה ילדי/ שלמי/.
כשאני קוראת את "א! מילה" לבי מתרחב ואני מתחזקת

בכל פע/ מחדש, במאבק הזה נגד הכפיה.
קשה לי להסביר זאת, אבל מאז שהתחיל העיתו( לצאת,
משהו בי נרגע. אני מרגישה שיש לי גב. משהו להשע( עליו

ג/ כשהקרקע המוצקה הישנה )והמשפחה( לא תומכת.
יישר כוח על היוזמה והתמיכה שהעיתו( נות(.

רציתי לשת! אתכ/ במסע הארו7 והקשה שאני עוברת
מאז שהודעתי למשפחתי שלא אמול את בני.

זה קרה בחודש השביעי להריוני, כשהורי, הדתיי/, תכננו
לנסוע לחו"ל, ורצו לדחות את הטיסה עד לאחר הברית.
אז החלטנו, בנ( זוגי ואני, להודיע לה/ כי בכוונתנו להמנע

מהטקס הזה.
מרגע זה, ועד שבוע לאחר הלידה, כשה/ טסו לבסו!
לחו"ל, הופעל עלינו מכבש לחצי/ שכמותו לא חוויתי
מעודי. אני באה מבית דתי. כיפות סרוגות, אבל מגיל צעיר

לא חששתי להביע את עמדותי השונות.
בגיל חמש;עשרה נתקלתי לראשונה בברית מזווית ראותה
של הא/. עמדתי אז ליד חברה טובה שחיכתה בדמעות
לבנה ב( שמונת הימי/ שיחזור מ( האימה. אז הבנתי עד

כמה מחריד הטקס הזה, והחלטתי שלא למול את בני.
דיברתי בבית על החלטתי, כ7 שאי אפשר להאשי/ אותי
שהשלתי מישהו. ב( זוגי, ג/ הוא החליט, עוד לפני שפגש
אותי, כי הוא מתנגד לברית. הוא מטפל באנשי/, ובי( היתר
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