
מריאטו קויטה מצרפת זיהתה את האשה שהוזמנה לבצע
 זו היתה מאמא גראו שביצעה ג3:מילה באחותה הקטנה
. גראו והורי קורבנותיה עומדי83בה מילה כשהיתה בת 

כעת למשפט, שבו תידו8 אחת הסוגיות המורכבות של
 מה3 גבולות הרב9תרבותיות.:ימינו

"היו ש3 כמה נשי3. שתיי3 החזיקו אותי שלא אזוז, אחת
תפסה את הרגליי3, השנייה את הזרועות. אשה שלישית
חתכה באיבר המי8 שלי. צעקתי, שאלתי את אמא שלי,

למה את לא אומרת כלו3? אמא שלי רק בכתה".
, צרפתייה23מריאטו קויטה, סטודנטית למשפטי3 בת 

שמוצאה ממאלי, היתה בת שמונה כשאשה ושמה הווא
גראו השחיתה את גופה בנוכחות אמה וחברותיה. ביו3
שלישי בשבוע שעבר נפתח בפאריס משפטה של האשה
הזאת, המכונה "מאמא גראו" בפי מכריה בקהילה

 ממוצא מאלי,53המאלית בעיר. גראו, צרפתייה בת 
מואשמת כי בחמש השני3 האחרונות ביצעה את "טקס

27המילה" בחמישי3 ילדות. יחד אתה עומדי3 למשפט 
אמהות ושלושה אבות(, שרכשו את 24מהורי הקורבנות )

פרנק למילה. גראו 500ל9 150שירותיה במחיר שנע בי8 
, א: נידונה רק1994כבר הורשעה במעשי3 דומי3 ב9

למאסר על תנאי. אז, כהיו3, אי8 מחלוקת על העובדות.
העיתונות הצרפתית מדווחת כי בלשי3 הצמידו מכשיר
האזנה לטלפו8 שלה, והקליטו שיחות שמוכיחות כי עשרות
מהגרי3 בצרפת הזמינו ממנה טקסי מילה לילדותיה8,
כמעשה שבשגרה. שוטרי3 מצאו בדירתה בפאריס סכיני
גילוח שלא עברו חיטוי, ומכשיר שמורכב משני מסמרי3
ארוכי3 מחוברי3 לצינור קט8 מפלסטיק. אלה הכלי3

שבה3 השתמשה, כנראה, לביצוע המילות.
ההגנה מודה בעובדות. מאמא גראו א; הודתה כי מאז
סו; שנות השמוני3 ידוע לה שהחוק הצרפתי אוסר לבצע
מילה לילדות. אול3 היא כופרת באשמה. פרקליטה טוע8
בשמה כי מילת בנות היא מנהג עתיק יומי8 ומרכזי במסורת
האפריקאית, וכי מערכת המשפט הצרפתית בי8 כה וכה
אינה מסוגלת להילח3 בו. לטענתו, גראו פועלת בתו:
מערכת ערכי3 שבה מילה נחשבת מעשה חיובי ורצוי לילדה
ולאשה, ולכ8 אי8 להחמיר בעונשה. לפי עמדה זו, מאמא
גראו והורי הקורבנות ה3 לא הנאשמי3 היחידי3 במשפט.
צרפת, בש3 תרבות המערב, תובעת השבוע את התרבות
האפריקאית )והמוסלמית( כולה. ארגו8 אמנסטי מדווח

מדינות אפריקאיות, ובכמה 28כי מילת בנות נפוצה ב9
מדינות מוסלמיות במזרח הרחוק, א; שבחלק מהמדינות
נחקקו בשני3 האחרונות חוקי3 שאוסרי3 על קיו3 המנהג
)סנגל, למשל, הכריזה רק לפני כחודש כי מילת בנות היא

פשע(.
במזרח התיכו8 מילת בנות נפוצה במצרי3, בעומא8, בתימ8
ובאיחוד הנסיכויות וג3 בקרב בדווי3 בישראל. במערב,

המנהג נפו> רק בקהילות של מהגרי3.
מיליו8 ילדות ונשי3 בעול3 כיו3 135אמנסטי מערי: כי 

הקורב תובעת
 "האר"( 10.2.1999ארנה קזי)

עברו את טקס מילת הבנות, שני מיליו8 ילדות עוברות את
הטקס בכל שנה, וכששת אלפי3 מעשי השחתה כאלה
מבוצעי3 בכל יו3 )גיל הקורבנות משתנה. בדר: כלל הטקס
מבוצע בילדות בנות ארבע עד שמונה(. המנהג הרווח
בתרבויות האלה הוא בעצ3 טקס מכאיב של הטלת מו3.

 בניגוד למילת בני3, לא מוסרת כא8:המונח "מילה" מטעה
רק שכבת עור. במקרה הפחות גרוע והיותר נפו>, הטקס
כולל את כריתת הדגדג8, באמצעות חפ> חד, בלי הרדמה.

מהמקרי3, מלבד כריתת הדגדג8, הטקס כולל ג3 15בכ%9
השחתת השפתיי3 החיצוניות של הנרתיק, וכ8 קריעת
השפתיי3 הפנימיות ותפירה שלה8 זו לזו. לאחר התפירה,
המוהלת משאירה חור קט8 כדי להניח לשת8 ולווסת לצאת.
רק לאחר הנישואי3 הבעל חות: את הפתח הסגור כדי

שיוכל לקיי3 ע3 אשתו יחסי מי8.
לדברי אנדרו גאמבל, עיתונאי שמסקר את המשפט, בגלל
העבר הקולוניאליסטי של צרפת, יקשה על בית המשפט
לדו8 את גראו לחומרה. "צרפת לא פעלה לביטול המנהג
כששלטה במערב אפריקה", הוא אומר, "והשופטי3 לא
ירגישו בנוח להטיל סנקציות על המנהג הזה כעת". אלא
שזה אינו הקונפליקט היחיד במרכז המשפט. בית המשפט
בפאריס צרי: להכריע באחת הסוגיות התרבותיות
המורכבות ביותר בימינו. סוגיה שיוצאת ממסגרת הדיו8
האינטלקטואלי והאקדמי 9 שמתנהל בעירנות מזה כעשר
שני3 בקרב אנתרופולוגי3, סוציולוגי3, פמיניסטיות
ופעילי3 לזכויות אד3 9 ונכנסת לראשונה לעול3 הממשי
של נאשמי3 ומאשימי3. הוויכוח הוא על גבולותיה של
הרב9תרבותיות, שנוטה לראות במוסר חלק ממערכת
תרבותית. הגישה הליברלית המעודכנת מחייבת לכבד
תרבויות אחרות ולשפוט כל מעשה בהקשר התרבותי שבו
הוא נעשה. מה שנחשב פשע בתרבות אחת יכול להיות

מעשה נכו8 באחרת.
אחד הדיוני3 העקרוניי3 בסוגיה התנהל לפני ארבע שני3

ב"האר>" ובכתב העת "תיאוריה וביקורת".
הד"ר דני רבינובי>, סוציולוג
מהאוניברסיטה העברית, הציג את
"הדילמה הליברלית", כהגדרתו: "מצד
אחד, רצח נשי3 )וכ8 מילת נשי3( עומד
בסתירה לערכי קדושת חיי אד3. מצד שני,
התערבות בעולמה הנורמטיבי של קבוצה
אחרת וניסיו8 להשליט את הערכי3
הדומיננטיי3 של המערב על תרבותה
עומדי3 בסתירה לנטייה הליברלית להניח

בכבוד למי שאינו פוגע ב:".
במאמרו ב"תיאוריה וביקורת" תיאר
רבינובי> את המשנה התרבותית הסדורה
המצדיקה את מילת הנשי3 בחברה
מוסלמית. קהילות מוסלמיות אחדות
מניחות הבדלי3 במבנה הנפשי בי8 גברי3



טיפולי3 כואבי3 ליישור שיניי3, או ייסורי3 של הרזיה,
רק בש3 תפיסה מוגבלת של יופי; ואי8 הזדעקות נגד
שמרני3 שאוסרי3 על בנות לאונ8 או לקיי3 יחסי מי8 לפני
הנישואי3. קל למערב להתחלחל ממנהג של תרבות אחרת,
פחות קל להסתכל במראה. בסיכו3 מאמרה, תמיר טוענת
כי כריתת דגדג8 היא בעיקרה בעיה פוליטית9חברתית,
"היא אמצעי נוס; לדכא נשי3, לכלוא אות8 בבית, ולראות
בה8 יצרניות של ילדי3 ומקור להנאה של אחרי3. אבל א3
נתנגד למנהג הזה על הבסיס הזה, הטיעוני3 ייראו לנו
מוכרי3 מאוד וניאל> לדו8 בביקורתיות דומה ג3 את
התרבות שלנו". האשמה חריפה יותר כלפי המערב נמצאת

" ,Joy Possessing of the Secretברומ8 של אליס ווקר "
, וכולו כתב אשמה של הסופרת השחורה1992שיצא ב9

נגד מנהג כריתת הדגדג8, שהיה נפו> ומכובד אצל אבותיה
העבדי3.

טאשי, גיבורת הרומ8 עומדת לפני הוצאה להורג לאחר
שהרגה את האשה שהשחיתה את גופה. בדבריה היא
מערערת על זכות3 של שופטיה הלבני3 לדו8 ה8 אותה וה8

את האשה שביצעה בה את המילה.
לפני מותה היא מעלה היסטוריה ספקולטיבית של מנהג
הכריתה: מתברר, לפי הסיפור, שבימי3 שלפני העבדות,
נשי3 שחורות באפריקה אהבו את הדגדג8 שלה8, נהנו

ממנו, וטיפחו אותו עד שהתאר: והתעבה מאוד.
"ה8 נמכרו לעבדות לאנשי3 )לבני3( שא; פע3 לא נגעו
באיברי המי8 שלה3, כל עוד יכלו להימנע מכ:, משו3
שלימדו אות3 שנגיעות כאלה ה8 חטא, ולכ8 נשי3 אלה,
בעלות הדגדג8 השופע, נחשבו ש3 למפלצות. אבל מה
ששוכחי3 לציי8 בעניי8 זה הוא שבקהילות העתיקות שלה8,
נשי3 נהנו מבעלות על גופ8, כולל על הנרתיק שלה8, וה8

נגעו בו ככל שרצו.
בקיצור ... האשה האפריקאית המקורית, א3 האנושות,
היתה חופשייה בצורה שערורייתית". מעניי8 כי במשפטה
של גראו הדילמה הליברלית מצטמצמת: זו הפע3
הראשונה שמשפט כזה נער: בצרפת בעקבות תלונה של
הקורב8, ולא בעקבות חקירה יזומה של המשטרה או תלונה

של שכני3.
לפני חמש שני3 זיהתה מריאטו קויטה את מאמא גראו
כאשר זו באה לדירת הוריה כדי לערו: את הטקס בגופה
של אחותה הקטנה. היא זכרה היטב שזו האשה שהטילה
בה מו3 ושנטלה ממנה את ההנאה ממי8, ומיהרה להתלונ8

עליה לרשויות.
כעת קויטה בעצמה 9 הנפגעת, ולא רשויות הצדק
הצרפתיות 9 תובעת להעניש את מי שפגעה בה ולהביא
להפסקת הפגיעה בילדות אחרות. משו3 כ:, לא מדובר
עוד בהתערבות חיצונית, והדילמה הליברלית בדבר

היחסיות התרבותית משנה את פניה.
במקרה כזה, שבו הנפגעת, בת התרבות האחרת, מבטאת
בבירור את רצונה, בית המשפט הצרפתי, בש3 הנאורות
המערבית, צרי: להכריע רק בי8 שתי אפשרויות: להתייצב
לצד הממסד המסורתי החזק, השולט והפוגע, שמבקש
להמשי: ולקיי3 לצרכיו את התרבות המוסלמית
"האחרת", ולכבד את זכותו להחזיק במערכת ערכי3 שונה,
או להתייצב לצד הקורב8, בת אותה תרבות, שמבקשת

להילח3 בממסד המסורתי ולשנות את דרכיו.

 לגברי3 יש ה"עקל" 9 המוח, ותכונות של חוכמה,:ונשי3
בינה ויכולת לשלוט ביצר.

"הנשי3, על פי אותה תפיסה, לא בורכו ביכולת שכזו
לשלוט ביצר. ה8 מוצגות כבריות הנתונות לתאוותיה8".
ולכ8, מסביר רבינובי>, "בהעדר פקק ה'עקל', המיוחס
בעיקר לגברי3, עשויה מיניותה של האשה לצאת
משליטתה, לפגוע באוטונומיה שלה ולהפו: אותה לאשה
נחותה ומיוסרת". לפיכ: כדאי, לטובתה, לנקוט כמה
צעדי3 "שתכלית3 ריסו8 מיניותה ודיכויה, משימה
הנתפסת כקיומית ... השחתת אברי המי8 הנשיי3 היא חלק
בלתי נפרד מהמאמ> לדיכוי המיניות". רק אשה שעברה
את הטקס תוכל להינשא ולזכות בהערכה חברתית
בקהילתה. במוב8 מסוי3, טקס המילה הוא כטקס חניכה
שמכניס את האשה לחברה, ונות8 לה זהות ומעמד. משו3

כ: מסוכ8 להתערב ולפעול נגד המנהג.
רבינובי>' מציי8 כי ג'ומו קניאטה, אבי הלאומיות בקניה,
טע8 באוטוביוגרפיה שלו כי "דווקא ניסיונותיה3 של
הבריטי3 בשנות השלושי3 להוציא מילת נשי3 אל מחו>
לחוק הביאו להתעוררות לאומית אנטי9קולוניאלית
ולעלייה בתדירות ביצוע המנהג. קניאטה טוע8 שדווקא
איסור המילה הוא הפגיעה הקולקטיבית הכואבת 9
הג'נוסייד התרבותי, על פי הגדרתו". וכ:, לדברי רבינובי>,
הליברליז3 "צרי: לבחור: לעזור לאשה או לנערה,
ולהסתכ8 בהליכה נגד התרבות והמסורת אשר נותנות ג3
לה זהות, מקו3 ושייכות. או להניח לה ולחברותיה

המדוכאות להישחק וא; להיהרג על מזבח התרבות".
מאמריו זכו לתגובות זועמות. הסופרת הפמיניסטית גיל
הראב8 כתבה כי "תרבות יכולה לשמש כמושג מסביר
למגוו8 של התנהגויות אנושיות, א: אי8 שו3 הכרח לראות
בה מקור ללגיטימציה", ועירית לינור כתבה כי "תחת
מטריית היחסיות התרבותית מנסה רבינובי> למצוא דר:

שלא לקרוא לרצח בשמו".
"Boston Reviewג3 מאמר שפירסמה לפני כשנתיי3 ב"

הפרופ' יולי תמיר, מהחוגי3 לפילוסופיה וחינו:
באוניברסיטת תל אביב, העלה לדיו8 את מורכבותה של

הסוגיה, והרתיח רבי3.
תמיר טענה כי יש לא מעט צביעות והתחסדות באופ8 שבו
ליברלי3 מערביי3 נזעקי3 נוכח מנהג כריתת הדגדג8

(Clitoridectomyבפתח מאמרה ציינה כי זהו מנהג .)
מחריד, א: הראתה בצורה שיטתית כי ג3
ידי המערב אינ8 נקיות. לדבריה, פגיעה
גופנית בילדות ובנשי3 והגבלות על מיניות8
אינ8 חריגות במערב. ג3 במערב, לטענתה,
רווח הפחד ממיניות בלתי נשלטת של נשי3.
הממסד הדתי הנוצרי )כמו הממסד הדתי
היהודי( דורש להגביל את מיניות האשה
למינימו3 ההכרחי, במסגרת הנישואי3
ולצור: הולדה, ושולל את ההנאה המינית
לשמה. רק קבוצות עירוניות בהיק; קט8
יחסית במערב חוגגות את יכולת8 של נשי3
ליהנות ממי8 בעצמ8, בלי הגבלה ובלי קשר
לתפקיד שלה8 כיולדות. וג3 זאת רק

התפתחות של המאה הנוכחית.
תמיר מציינת שבמערב לא יוצאי3 בלהט
נגד הורי3 שמכריחי3 את בנותיה8 לעבור


