
ולמילת נשי ההתייחסות למילת גברי
*השוואה

מילת ילודי, בני, בצפו' אמריקה

"מילת נשי. מגינה על בריאותה של האישה.
אינפיבולציה מונעת צניחת הרח.. הוא שומר על הריח
שלה כל5כ3 מתוק, שבעלה יתמוגג. א. היא לא תעשה

את זה, היא תסריח, ויגדלו לה תולעי. בתו3 הנרתיק".
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** )יש שלוש צורות של מילת נשי.. הנפוצה ביותר היא המילה הסונית )זו הנעשית לבנות הבדואיות באר9( וכוללת את
חיתו3 כל או חלק מעורלת הדגדג:. צורה זו דומה בחומרתה או קלה יותר ממילת הבני.. הצורה החמורה )אינפיבולציה(
הנפוצה בסוד:, באריתריאה, בסומליה ובמאלי כוללת את כריתת הדגדג:, השפתיי. הקטנות והשפתיי. הגדולות ותפירת
החת3 כדי להותיר פתח צר בלבד להשתנה ודימו. הווסת. צורת הביניי., הנקראת חיתו3 כוללת את כריתת עורלת
הדגדג:, כל הדגדג: או חלקו וכל השפתיי. הקטנות או חלק:. ואריס דירי, הדוגמנית נולדה בסומליה, ונעשתה בה

אינפיבולציה כמקובל ש..

"היא בס53הכל מאבדת חתיכה קטנה מהדגדג:, רק
מהחלק הבולט. הילדה אינה חסרה אותו. זה כמעט ולא
כואב. ס> הכאב אצל נשי. הוא הרבה יותר גבוה מזה

של הגברי.".
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מילת הדגדג', קטיעת הדגדג'
ואינפיבולציה  באפריקה**

"אישה נימולה מענגת מינית את בעלה  הרבה יותר
מאישה בלתי נימולה. ככל שהיא תפורה הדוק יותר, כ3

היא מביאה ריגוש גדול יותר לבעלה".

"כל הנשי. בעול. נימולות. זהו חלק מהיות האישה. ג.
א. זה כואב, ככה זה בחיי.".

"פי: בלתי נימול הוא ממש מגעיל. הוא נראה כמו פי: של
בעל5חיי.."

"החלק הנחת3 הוא מגעיל ומעורר בחילה כאשר רואי.
אותו. זה נעשה למע: יופיו של הסדק".

"זה בס3 הכל חתיכה קטנה של עור. התינוק אינו מרגיש
שו. כאב משו. שמערכת העצבי. שלו אינה מפותחת

עדיי:".

"פי: בלתי נימול גור. לזיהומי. של דרכי השת: וסרט:
הפי:. הוא יוצר סמגמה, והסמגמה מסריחה. פיל נימול
הוא הרבה יותר נקי, ומי: אורלי ע. פי: בלתי נימול זה

דבר מאד מגעיל לאישה".

"פות בלתי נימולה היא לא נקיה, ורק זונות מהמעמד
הנמו3 ירשו לבנותיה: להיות בלתי נימולות. א> גבר לא
יחלו. אפילו להתחת: ע. אישה לא נקייה. כול. יצחקו

עליו".

"פי: בלתי נימול הוא מלוכל3, ורק אנשי. מהמעמד
הנמו3 ללא שו. מודעות לניקיו:, ישאירו את בניה. לא

נימולי.".

"להשאיר אישה בלתי נימולה מסכ: ה: את תינוקה וה:
את בעלה. א. ראש הילד ייגע בקצה הדגדג: בזמ:

הלידה, הוא ייוולד ע. מיימת בראש. חלב האישה יהפ3
לרעיל. א. הפי: של גבר נוגע בדגדג: של אישה, הוא

יעשה אימפוטנט".

"גברי. חייבי. להיות נימולי., למע: נשותיה.. פי:
בלתי נימול עלול לגרו. לסרט: הרח. אצל האישה, וחו9

מזה הוא מפי9 מחלות".

"גברי. נימולי. ה. מאהבי. הרבה יותר טובי., משו.
שה. יכולי. להשאר בתו3 האישה זמ: רב יותר".

"גברי. בכל העול. ה'תרבותי' נימולי.".

"רופאי. עושי. זאת, כ3 שזה חייב להיות משהו טוב". "רופאי. עושי. זאת, כ3 שזה חייב להיות משהו טוב".

סבתא מסוד:: "בכמה מקומות ה. חותכי. רק את
הדגדג:. אצלנו עושי. זאת נכו:. ה. מסירי. הכל. לא

נשאר ש. כלו.. הכל חייב להיחת3".

"אבי, שהוא רופא, סיפר אי3 ביצע את המילה לבני:
"טוב שאני עשיתי זאת. היתה לו עורלה די ארוכה.

וידאתי שהוא יקבל מאיתנו עורלה הדוקה ככל
האפשר".

מסוד:: "כ:, אני סובלת מזיהומי. כבר 35אישה בת 
הרבה שני.. כאבי תופת. מה, זה בגלל המילה? אי3 יכול

להיות שעשו לי מילה לפני יותר משלושי. שנה, וזה
משפיע היו. על בריאותי?".

מארה"ב: "איבדתי למעשה כל 35גבר ב: 
עניי: במי:. אפשר לומר שלמעשה הפכתי
לאימפוטנט. אי: לי כמעט תחושה בפי:,
ויותר ויותר קשה לי להגיע לאורגזמה.
מה, זה בגלל המילה? אי3 יכול להיות

 שנה, משפיעה35שהמילה, שעשו לי לפני 
עלי עכשיו. לא מאמי:!".


