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صباح الخري، أنا زيزو

عندى ١٠ سنني



من كام شهر ، انا وماما روحنا للدكتـــور

قعدوا يتكلموا يف حاجات مفهمتهاش كتيــر،

وماما فضلت بعدها تعمل مشاوير وحاجات،

وتاخدين مستشفيات يكشفوا عليا.

وكانوا بيحاولوا ميقولوش ليا أي حاجة!



بس اليل انا فهمته أنهم عملويل أشعة تلفزيونية،

ورنني مغناطييس يف منطقة الحوض...

وكامن تحليل جينات.



لحد ما يف يوم، الطبيبة النفسية جت

وقعدت معايا وقالتيل إين «إنرتسكس»!

مفهمتش الكلمة يف أول ما قالتها،

بس هي حاولت تفهمني واحدة واحدة.



فهمت منها ان أنواع الناس مش بس

ولد وبنت، فيه كامن «انرتسكــس»

يعني إين مش ولـد ومش بـنت

وإن يف حاالت كتري بتكون زيي

يف مرص والعامل...

تقريبا ١٫٧٪ من سكـان العامل زيي. 

قالتيل ان بيبقى يف حاالت كتري

مايــــــلة ناحية انها تكون ولـد

أو تــكون بنت عضويا ونفسيـا،

وعشان كده هي قعدت معايـــا

عشان تتأكد أنا مبيل أكرت إليه؟!

 ولد وال بنت! 



الدكتورة قالتيل ان اول كام مرة هروحلها هترشحيل أكرت

يعني إيه إنرتسكس!

قالتيل ان يف أنواع إنرتسكس كتري وأنهم مش حالة واحدة.

أو حاالت عضويـــة

(يعني عندهم بشكل أو بآخر العضويـــــــن

التناسليني للذكورة واألنوثة يف نفس الوقت).

يف أحيانا بتبقى الحالة جينيــة

(يعني عندهم جينات الذكورة واألنوثة مع بعض)



كامن الدكتورة قالتيل أن من الكويس يف 

حالتي إن أهيل مامرسوش عليا عادة 

الختان، ألن ده كان هيعميل مشاكل لو 

فكرت أعمل عملية جراحية بعد كده 

لتحديد الجنس الخاص يبَّ.

+



وكامن قالتيل ان كامن كانت حاجة 

كويسة اين يف سن أقدر أفكر فيه 

وأشوف انا هكون مبيل ألنهي جندر (أو 

نوع إجتامعي) وده افضل من ان العملية 

الجراحية اليل بتحدد الجنس تتعمل وانا 

يف سن صغري!

جنس؟
جندر؟



يف املرات التالية اليل روحت فيها للدكتورة،

رشحتيل الفرق ما بني (الجندر والجنس)

وقالتيل اين من الناس القليلة املحظوظة

بإين اختار لنفيس الجندر الخاص بيا.



الدكتورة قالتيل ان الجنس ده بيكون محدد عن 

طريق الجينات واألعضاء التناسلية ... وده يف 

حالتي مش محدد بشكل كامل. 

أما الجندر (أو نوع إجتامعي) فهو اإلنعكاس 

اليل جوا دماغي لكوين "مبيل أكرت ل": ذكر أو 

أنثى .. زي طريقة اللبس.. الحاجات اليل بحبها 

... والطريقة اليل بعرب بيها عن نوعي.



الدكتورة قالتيل انها هتشتغل معايا عىل 

سلسلة من التدريبات واالختبارات اليل 

هتوضح أنا مبيل النهي جندر أو نوع 

إجتامعي.

وقالتيل ان مينفعش حد يجربين عىل 

إين أكون من جندر أو نوع معني، ألن 

ده هيكون مؤذي ليا أنا شخصيا.




