
ואריס דירי היתה ילדה תמימה בת חמש, כאשר התחננה
לפני אמה שתרשה לה לעבור מילה, כמו כל הנשי0

בסומליה.
"לאחר שאומרי0 ל4 שוב ושוב כי עד שזה לא ייעשה,
תישארי מטונפת וא7 גבר לעול0 לא יתחת5 את4, אי5 ל4

ברירה אלא להאמי5 לה0", היא מסבירה.
"פשוט רציתי להיות כמו כל יתר הילדות".

משאלתה התגשמה. בעוד אמה של דירי, שבכתה ועטתה
כיסוי עיניי0, החזיקה בה, אשה צוענייה ביצעה בה מילה

בעזרת תער כהה ומלוכל4, וללא כל חומר הרדמה.
ע0 סיו0 הטקס, תפרה הצוענייה את החת4.

"זה כאב שלעול0 לא שוכחי0", אומרת דירי בלחש. מאז
עברה את המילה, היא סבלה כאבי תופת בכל פע0 שהטילה
את מימיה. בילדותה סבלה מכאבי מחזור כה עזי0, עד

שהתעלפה לעתי0 קרובות.
, מנהלת בימי0 אלה31דירי, כיו0 דוגמנית מובילה בת 

מאבק נגד מילת הנשי0. את סיפורה הביא השבועו5
' מונתה דירי לשגרירה מיוחדת97"פיפל". בספטמבר 

מטע0 האו"0.
"אני חושבת", היא אומרת, "שאלוהי0 נת5 לי קול כדי

לדבר בש0 ילדות קטנות אחרות".
סיפורה של דירי כואב, "ואות0 אנשי0 שעל פי רוב לא
מתייחסי0 לשגרירי0, מוקסמי0 ממנה", אומר הד"ר

נאפיס סאדק, מנהל "קר5 האו"0 לענייני אוכלוסייה".
דירי עצרה את הקריירה שלה כדי להרצות בכינוסי בריאות

המילה האחרונה של הדוגמנית
  "(20.11.1998)"האר

ולהעיד לפני מחוקקי0. היא א7 מקדמת את ספר
זיכרונותיה, "פרח המדבר: המסע המופלא של נוודית

במדבר", שהזמר אלטו5 ג'ו5 רוצה להופכו לסרט.
"לא חשוב לה להיות דוגמנית על", אומר דנה מוריי, ב5

, חברה לחיי0 של דירי זה שלוש שני0, ואבי בנ270
המשות7 ב5 השנה וחצי. "הייעוד שלה הוא המאבק במילת

הנשי0".
כשני מיליוני בנות ניצבות מדי שנה לפני הסכנה שתבוצע
בה5 מילה. רוב הטקסי0 האכזריי0 האלה מתקיימי0
במדינות אפריקה, אבל ה0 רווחי0 ג0 באסיה ובמזרח
התיכו5. חלק מהמהגרי0 לארה"ב הביאו עמ0 את המנהג,
ובדו"ח שהזמינה באחרונה חברת הקונגרס לואיס סלוטר

 אל7 ילדות ונשי0 בארה"ב נמצאות160נקבע, כי יותר מ;
בסכנת מילה.

 אישר הקונגרס חוק הקובע, כי ביצוע מילה1996ב;
בקטינה הוא עבירה פלילית. בנוס7, ארבע מדינות בארה"ב

אסרו על מילת נשי0 בכל גיל.
 בשנה הבאה, כשדירי תקיי0 את ביקורה הרשמי הראשו5
באפריקה, אי5 בכוונתה להתווכח על הבדלי0 תרבותיי0
ע0 מנהיגי השבטי0 והאמהות. במקו0 זאת היא תשוחח

עמ0 על בריאות.
 עברה20"זהו נושא רפואי", אומרת דירי, שכשמלאו לה 

ניתוח בלונדו5 כדי להרחיב מחדש את הפתח הווגינלי שלה.
 בנות להורי0 נוודי120משפחתה של דירי, אחת מ;

בסומליה מוכת הבצורת, נדדה בחיפוש אחר מי0 בשביל
הגמלי0, הפרות והעזי0 שהיו ברשותה.

 לחייו50 מכר אותה אביה לגבר בשנות ה;13כשהיתה בת 
תמורת חמישה גמלי0, אול0 היא הצליחה לברוח לפני

שהחת5 המיועד קיבל אותה לידיו.
לאחר מסע קשה ברחבי המדבר היא הגיעה לבית דודתה,
ש0 עבדה כעוזרת. עד מהרה נסעה ללונדו5, ש0 עבדה

,18בשירותו של דודה במש4 ארבע שני0. כשמלאו לה 
בעודה לבדה, שכרה דירי חדר בימק"א המקומי ולימדה

את עצמה קרוא וכתוב.
שנה אחר כ4, כשעבדה בסני7 של רשת מקדונלדס, הבחי5
בה צל0 וביקש לצלמה. זמ5 קצר אחר כ4 היא כבר הופיעה
על מסלולי הדוגמנות בפאריס ובמילאנו. מאז א7 הספיקה

להצטל0 לכמה מגזיני0 מובילי0 של אופנה.
לדירי יש מעט סבלנות לאנשי0 שאינ0 מסכימי0 עמה.
כאשר התארחה בתוכנית של "קול אמריקה" תק7 אותה
מאזי5 אתיופי על כ4 שהיא מדגמנת; הוא כנראה לא הוטרד
במיוחד ממאבקה הציבורי נגד הפגיעה באיברי המי5

הנשיי0.
"הא0 אתה חושב שזה בסדר שתחתו4 את גופי? הא0 אתה
חושב שזה בסדר?", היא שאלה בתוק7. "אני הולכת לנתק

אות4 עכשיו", אמרה לאחר שנרגעה.
צוות הטכנאי0 באולפ5 החל במחיאות כפיי0 סוערות.
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