
... אלה ה& א& כ+ איברי המי+ האנושיי&. בהתחשב
בעדינות& המרובה, במורכבות& וברגישות&, היה אפשר
לצפות שיצורי& נבוני& כמו בני האד& היו מניחי& אות&
לנפש&. אבל למרבה העצב, לא כ+ הוא. במש5 אלפי שני&,
בתרבויות רבות ושונות, היו איברי המי+ קורבנות למגוו+
מפליא של השחתות והגבלות. האיברי& הללו, המסוגלי&
להעניק לנו כל8כ5 הרבה עונג, קיבלו מאתנו כל8כ5 הרבה

כאב.
הצורה הנפוצה ביותר של השחתת איברי המי+ היא מילת
זכרי& ונקבות. השחתה משונה זו עתיקה יותר מ+ התרבות
האנושית עצמה, ויש לשער שהיתה מבוססת היטב כבר
בתקופת האב+. מדובר כא+ בפגיעה מכוונת של מבוגרי&
בילדי&, אבל תמיד עמדו מאחוריה מיטב הכוונות. במרוצת
הדורות גרמה המילה למגרי מוות רבי& מספור מחמת

זיהו&, אבל תמיד אמרו שהפסדה יוצא בשכרה.
אותו "שכר", כביכול, השתנה מתקופה לתקופה ומתרבות
לתרבות, אבל בדיקת הראיות בזמננו אנו מלמדת שכל השכר

הזה אינו אלא פרי הדמיו+.
היו שטענו כי אחת הסיבות העתיקות ביותר למילת הזכרי&
8 כלומר כריתת העורלה 8 היא הענקת חיי נצח לאחר המוות.
רעיו+ משונה זה התבסס על המחשבה שנחש, המשיל את
עורו ויוצא ממנו בקשקשי& חדשי& ונוצצי&, "נולד מחדש"
בדר5 זו. א& הנחש יכול להנות מלידה מחדש ע& הסרת
עורו, קל וחומר האד&. במקו& נחש, קרי פי+; במקו& נשל,

קרי עורלה.
לאחר שהפכה מילת הזכרי& למסורת, לא היתה עוד
חשיבות לאמונות הישנות, וה+ עברו מ+ העול&. מעתה היתה
המילה לסמל של השתייכות לחברה מסוימת. ההשחתה
הפולחנית הזאת הלכה והתפשטה. המצרי& העתיקי& עסקו

 לפני הספירה. בתנ"5 נדרש אברה&000,4בה כבר בשנת 
למול את עצמו. לא רק אצל היהודי& נהוגה המילה, אלא
ג& אצל הערבי&. אמרו שמוחמד נולד נימול )והדבר ייתכ+
בהחלט, כי מקרי& כאלה ידועי& למדע הרפואה(, וטענה זו
חרצה אוטומטית לשבט את גורל עורלותיה& של כל

מאמיניו בדורות הבאי&.
במרוצת הדורות הלכו המניעי& הדתיי& ונדחקו בעיני רבי&,
מפני טיעוני& רפואיי& חסרי שחר. אמרו על העורלה שהיא
גורמת ל"אוננות כפייתית". זוועות רפואיות אחרות שמקור+
בעורלה כללו היסטריה, כפיו+, קרי לילה ועצבנות סת&.
הרעיונות הללו המשיכו להתקיי& עד לתחילת המאה
הנוכחית, וא; הביא להקמתה של "אגודת מנתחי הנקבי&",
ששמה לה כמטרה יחידה את "תיקונ& של איברי המי+

הפגומי&, כשיטה למניעת מחלות נפש".
כשהחלו השטויות הללו להיעל& סו;8סו;, התחולל משבר.
איזו סיבה חדשה אפשר למצוא להשחתת איברי המי+ של
עוללי&? הפתרו+ היה חייב להלו& את אווירתה הרציונלית
של המאה העשרי& הדוגלת במדעיות, והתשובה הופיעה

: העורלה1932בכתב העת המלומד לנסט )אזמל( בשנת 
מהילדי& 75נימולו % 30גורמת לסרט+! עד לסו; שנות ה8

; וב848עמד שיעור& על % 1973בארצות8הברית; בשנת 

. הסרט+ הפ5 לגירסה החילונית של אש887  % 1976
הגהינו&, והנשק המושל& שברשות& של מפיצי הבהלה

בחברה שנגמלה מדת.
למע+ הדיוק, הטענה היתה ששרידי נוזל הזרע, הקרויי&
חילב, מצטברי& תחת העורלה ועלולי& לגרו& לסרט+ הפי+

וא; לסרט+ צוואר הרח& אצל נשות ערלי&.
המאמר שפתח בהפצת השמועה הכוזבת הזאת הסתמ5
על נתוני& סטטיסטיי& מסולפי&, אבל איש לא נת+ על כ5
את הדעת, משו& שהוא סיפק סיבה חדשה וסבירה לקיצו>

באברי המי+ של התינוקות.
ניסויי& מאוחרי& יותר גילו כי אי+ שו& גור& מסרט+
בחילב המצטבר תחת קפל העורלה. מחקרי& אחרי& גילו
כי נשי& שבעליה+ הערלי& נהגו להרכיב קונדו& לא נטו
לסרט+ צוואר הרח& פחות או יותר מאלה שבעליה+ לא

השתמשו כלל בקונדומי&.
אבל שוב, איש לא רצה לדעת. מחקר אחד השווה אר>
שהמילה לא היתה נהוגה בה כלל לאר> שכל הזכרי& בה
נימולו. התוצאות גילו, לשמחת& של מקצצי העורלה, כי
סרט+ הערמונית היה נפו> יותר באר> הערלי&. למרבה
הצער, סוג זה של סרט+ פוקד גברי& קשישי&, ולאחר
תיאו& התפלגויות הגילי& הראו הנתוני& כי מחלה זו

שכיחה יותר למעשה באר> הנימולי&.
לא זו בלבד שבהלת הסרט+ היתה חסרת כל שחר, אלא ג&
הניתוח לסילוק העורלה ממשי5 לסכ+ את בריאות& של
התינוקות. היו מקרי& רבי& של דימו&, כיבי& בשופכה,
טראומה ניתוחית ואילוח מקומי. במקרי& נדירי& סילוק
העורלה גר& א; למות התינוק. היו ג& השפעות סמויות
יותר, ע& השלכות אפשריות לטוווח ארו5: אחרי המילה
מגלי& התינוקות עליה ברמת ההורמוני& הקשורי& לעקה;
דפוסי השינה שלה& משתני&; ה& בוכי& יותר ונרגזי&

יותר.
למרות כל זאת המשיכה המילה ה"רפואית" )ועדיי+
ממשיכה( להתקד& בשמחה במדינות מסוימות שהרפואה
הפרטית מושלת בה+. יש משמעות רבה לעובדה שבבריטניה
חלה ירידה דרמטית בביצוע הניתוח הזה ע& הנהגת ביטוח
הבריאות הממלכתי המעניק טיפול בחינ&. אי8אפשר שלא
לשאול מדוע ירד שיעור הניתוחי& לרמה של פחות מאחוז

(,1972 אחוז מהתינוקות הזכרי& בשנת 0.41אחד )רק %
באר> שפתאו& סתמה את הגולל על מקור זה של הכנסה
כספית לרופאי&, בעוד שבארצות הברית, לדוגמה, נימולו

אחוזי& מהתינוקות הזכרי&, 80באותה שנה יותר מ8
והעלות השנתית לחברות ביטוח הבריאות הסתכמה אז

מיליו+ דולר. המול5 החדש שתבע את קורב+ 200ביותר מ8
העורלה היה כנראה עשוי כס;.

ג& נקבות צעירות סבלו מהתעללות דומה. הדבר היה נדיר
הטי; רופא בטקסס 1937למדי במערב, א& כי עוד ב8

להסרת הדגדג+ כמרפא לפריג'ידיות. המסורות החמורות
ביותר של מילת נקבות נמצאות באפריקה, בחלקי& של

המזרח התיכו+, וכ+ באינדונזיה ובמלזיה.
מזעזעת  המחשבה שמנהג זה 8 כריתת כל איברי המי+
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