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أتساءل ما أول شيء تفكر فيه عندما تراني.
 

 غالبًا ما يذكرها الناس.ف - ربما يكون شيئًا عن تجعيدات شعري 
 

 أو "يا له من رجل صغير وأنيق."
 

يكونون  هي أنّهم يفترضون أنني صبي أومن تجاربي السابقة، أحد األشياء التي يفّكر فيها الناس 
 غير متأكدين مما إذا كنت صبي أم فتاة.

 
د نحن نفعل ذلك مع الجميع. نفترض جنس شخٍص ما، بناًء على مظهره، وإذا لم نتمكن من تحدي

 ذلك، نظل حائرين
 

ادةً ما عوأتحدث هنا بصيغة الجمع ألنني أفعل ذلك أيًضا. فهي خصلة متأصلة لدينا. قرارنا األول 
 يكون دون وعي.

 
 ولكن لماذا؟

 
 ك.ًدا من ذلحسنًا، أنا أودري، وإذا كنا نتحدث عن األحياء، فأنا أنثى. لكنني أشعر أنني أكثر تعقي

 
 كبداية، يمكنكم النظر إلى هيئتي.

 
ق وأربطة عن فكما ترون على األرجح، لدي هيئة فريدة من نوعها، لكنني لم أولد أرتدي بذالت

ه فراشية وجوارب فالمينغو. كان على هيئتي أن تتطور، وسوف يستمر هذا التطور، وأعتقد أنّ 
 يُعطي فكرة عن تجربتي المتغيرة من حيث نوعي الجنسي.

 
ضية، إليكم صورة لي قبل أن أذهب إلى المدرسة، وأرتدي سترة حرب النجوم، وتنورة، وأحذية ريا

 إنّها التنورة، أليس كذلك؟ نعلم جميعًا هذه اإلشارة.وأظهر للعالم أنني فتاة! 
 

وتؤدي  حسنًا، في هذا العمر، كنت مجرد فتاة ال تهتم كثيًرا بما ترتديه. كانت المالبس متنوعة
 الغرض.

 
 كل هذا اتخذ منعطفًا مختلفًا عندما بلغت سن الخامسة وبدأت الدراسة.

 

 ما يذكرها الناس. فغالبًا - ربما يكون شيئًا عن تجعيدات شعري
 

 أو "يا له من رجل صغير وأنيق."
 

 ير متأكدينغمن تجاربي السابقة، أحد األشياء التي يفّكر فيها الناس هي أنّهم يفترضون أنني صبي أو يكونون 
 مما إذا كنت صبي أم فتاة.

 
ل ديد ذلك، نظنحن نفعل ذلك مع الجميع. نفترض جنس شخٍص ما، بناًء على مظهره، وإذا لم نتمكن من تح

 حائرين
 

يكون دون  وأتحدث هنا بصيغة الجمع ألنني أفعل ذلك أيًضا. فهي خصلة متأصلة لدينا. قرارنا األول عادةً ما
 وعي.

 
 ولكن لماذا؟

 
 لك.حسنًا، أنا أودري، وإذا كنا نتحدث عن األحياء، فأنا أنثى. لكنني أشعر أنني أكثر تعقيًدا من ذ

 
 ى هيئتي.كبداية، يمكنكم النظر إل

 
ة فكما ترون على األرجح، لدي هيئة فريدة من نوعها، لكنني لم أولد أرتدي بذالت وأربطة عنق فراشي

تجربتي  وجوارب فالمينغو. كان على هيئتي أن تتطور، وسوف يستمر هذا التطور، وأعتقد أنّه يُعطي فكرة عن
 المتغيرة من حيث نوعي الجنسي.

 
هر إلى المدرسة، وأرتدي سترة حرب النجوم، وتنورة، وأحذية رياضية، وأظإليكم صورة لي قبل أن أذهب 

 للعالم أنني فتاة! إنّها التنورة، أليس كذلك؟ نعلم جميعًا هذه اإلشارة.
 

 لغرض.حسنًا، في هذا العمر، كنت مجرد فتاة ال تهتم كثيًرا بما ترتديه. كانت المالبس متنوعة وتؤدي ا
 

 فًا عندما بلغت سن الخامسة وبدأت الدراسة.كل هذا اتخذ منعطفًا مختل
 

 ألنني إذا بالنسبة لتجربتي في دورات المياه، حاولت تجنب المشكلة باالنتظار حتى يغادر األشخاص قبل دخولي
 لم أفعل ذلك، سأشعر أنني محاصرة.

   



 19(في  TEDxAdelaideنص المحاضرة | دورات المياه، وربطات العنق الفراشية، والنوع الجنسي، وأنا | أودري ماسون هايد | 
)2018يناير/كانون الثاني 

 )2018لثاني ايناير/كانون  19(في  TEDxAdelaideماسون هايد |  نص المحاضرة | دورات المياه، وربطات العنق الفراشية، والنوع الجنسي، وأنا | أودري

 

5 6 

 

 اطةحتى حوالي التاسعة من عمري، عندما كان يُخطئ أحدهم ويعتقد أنني صبي، كنت أجيبه ببس
ا ما حدث هذأنني فتاة. لكن في النهاية، توقف شعوري بأّن هذا صواب. وبدالً من أن أكتسب الثقة، كل

 الموقف، أفقدها أكثر.
 

إذًا ماذا  تصنيفي على أنني "فتاة" ال يُشعرني بأّن هذا صواب، و"صبي" أيًضا لم أشعر بأنّه صحيح.
 ذلك الوقت.كنت أريد؟ لست متأكدة من أنني كنت أعرف حقًا في 

 
ة ة بالقراءلقد بدأ أصدقائي في ممارسة الرياضة أكثر فأكثر، لكنني لم أكن أبًدا رياضية، كنت شغوف

 والكتب. لو كنت صبيًا، لربما قال عني الناس أنني صبي حساس.
 

لذا بدأت  فهم ال يميلون إلى استخدام هذا المصطلح بنفس القدر مع الفتيات، ألّن هذا هو المتوقع.
ترجلة"، التسكع مع مجموعة من الفتيات. وهذا لم يغير من هيئتي حقًا، وال من موقفي من كلمة "مس

 والتي زادت كراهيتي لها.
 

 أزال البدأت أدرك أنّه ال يزال بإمكاني أن أكون فتاة وأرتدي مالبس من الذكور. في عقلي، كنت 
 فتاة ألنني لم أشعر أنني صبي.

 
رجان برلين يوًما من أيام الثالثاء" إلى مه 52والداي ومع طاقم فيلمنا " في سن الثامنة، سافرت مع

نثى إلى أيوًما من أيام الثالثاء" كان إلى حٍد ما عن أمي وهي تتحول من  52السينمائي الدولي. "
 ذكر.
 

انية أتصور بعضكم يفكر اآلن ويقول في نفسه، "أوه، ال! لقد وقعت أودري في هذه الحيرة الجنس
 ننيأالن فيلم والديها". لكن هذا الشك قد حدث قبل أن يبدآن في التفكير في الفيلم، بل يقوبسبب 

 الكثير عن هذا األمر كما علماني. علمتهما
 

ب، على أي حال، في برلين، قابلت بارت. ارتدى بارت مالبس سوداء مظلمة، وأحذية عالية الكع
 يرتدي زي امرأة. وكان يضع طالء لألظافر، وكحل للعين، لكنه لم يكن

 
لعنق وهذا أظهر لي أنّه يمكنني أن أكون مبهرجة المالبس وخنثوية المظهر، وأّن حبي لربطات ا

 الفراشية ال يحتاج إلى استبعاد أي شيء أنثوي بشكل تقليدي.
 

ة لى السجادفي ذلك العام، عندما حصد الفيلم جائزة الدب الكريستالي من لجنة تحكيم الشباب، ذهبت إ
 نق.مراء متزينة بالكحل وطالء األظافر. إليكم صورة لي في تلك الليلة. الحظوا ربطة العالح

أو تصرفت  بدأت أفكر في جنسي كشيء أكثر ديناميكية. لم يكن الجنس في األعضاء التناسلية أو حتى ما ترتديه
 به، وربما لم يكن شيئًا ثابتًا.

 
 سوف آخذ من وقتكم ثانية ألطرح عليكم سؤاالً.

 
 لماذا يهمك معرفة ما إذا كنت صبيًا أم فتاة؟

 
يمكنك  وإذا كنت تعتقد أنّه غير مهم، فسأطلب منك حقًا التوقف والتفكير. هل سبق لك أن صادفت شخًصا ال

ا يكون تحديد جنسه؟ هل أردت أن تعرف ذلك، حتى لو كنت ال تهتم في كلتا الحالتين، هل أدرت أن تعرف ماذ
 حقًا؟
 

دما عن أو "هي" ألولئك منكم الذين يقولون، "ال ، أنا مستريح تماًما لعدم معرفتي، أنا ال أستخدم "هو"بالنسبة 
 أتحدث عنهم، أنا فقط أعاملهم كإنسان بدون أي معرفات جنسانية."

 
 حسنًا، هذا مثير لإلعجاب. ولكنه من الصعب القيام به.

 
 م ضمائر نوعه الجنسي. إنّه حقًا أمر صعب.فقط حاول التحدث عن شخص ما لمدة دقيقة دون استخدا

 
تابة. "إليكم أودري. أودري ... شخصية شابة ال تُعّرف بأي نوع جنسي. أودري يكتب القصص وهم يحبون الك

 يست القصص هي من تحب الكتابة".ل -أودري يحب الكتابة 
 

 أوه.
 

 فاألمر صعب علينا جميعًا.
 

شكل مختلف بها، وكذلك وفقًا لتجربتي، ألننا نعامل الرجال واألوالد نريد أن نعرف بسبب اللغة التي سنستخدم
 عن النساء والفتيات. ونريد أن نعرف كيف نعاملهم.

 
. ة مع الناسأحيانًا أشعر بالسعادة ألّن الناس يخطئون في ويظنون أنني صبي ألنني حينها أجرى محادثات حقيقي

 م به.فيسألونني عن مستقبلي، ونتحدث عما أريد القيا
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 وفي كثير من األحيان، عندما يكتشفون أنني لست صبيًا، ال يعرفون كيف يعاملونني.
 

 ت، بأسماءغالبًا ما تُنادى صديقاتي، الالتي يظهرن المزيد من العالمات الخارجية على أنّهن فتيا
 مثل "يا حبيبتي" أو "يا عزيزتي" أو "يا حبيبة". ويعلق الناس على مدى جمالهن.

 
عامة اآلونة األخيرة، عندما سافرت إلى الخارج، الحظت وجود اتجاه جديد لدورات المياه الفي 

ار هذا الخي المحايدة بين الجنسين أو التي تجمع بين األجناس معًا، مما جعلني أشعر بالراحة. فوجود
أي  عنجعلني أحب الذهاب إلى دورات المياه في األماكن العامة، وأنا ال أحب أن أخبر أي شخص 

 نوع لدي من األعضاء التناسلية.
 

ما أنّه إليكم صورة لي في سروالي البراق، كما أسميه. لقد أضاف في الواقع أناقةً إلى هيئتي، ك
دو صبيًا يجعل بعض الناس في حيرة ما إذا كنت صبيا أم ال، أو ربما أجعلهم غير مرتاحين ألنني أب

 مبهرًجا، أو حتى صبيًا أنثويًا.
 

لتي لخيارات ام من أنني ال أعتقد أّن هذا أمًرا سهالً على الدوام، إال أنني سعيدة جًدا باعلى الرغ
التعبير اتخذتها عندما كنت أصغر سنًا في ارتداء ما جعلني أشعر أنني بحالة جيدة وجعلني أشعر ب

 عن نفسي ألّن خالف ما حدث كنت سأشعر بأنني طفلة غير سعيدة.
 

ات ب إلى دوراألماكن العامة، لكن فيما يتعلق بدورات المياه، أحاول الذها ما زلت أُنادى بالصبي في
ة ياه الخاصالمياه التي لجميع األجناس أو المحايدة، أو إذا لم أتمكن من ذلك، أذهب إلى دورات الم

 بذوي االحتياجات الخاصة.
 

 ي األماكنفسة وأحيانًا على الرغم من أنني ال أزال أستخدم مرحاض الفتيات (دورة المياه) في المدر
 شيئ آخر. العامة. إال أنني عند استخدامها، ال أشعر أبًدا بالرضا، وما زلت أميل إلى الذهاب إلى

 
 على الرغم من أنني ال يتم تصنيفي بجنس معين عندما أذهب إلى دورات المياه الخاصة بذوي

راحيض ه ال يوجد في الغالب ماالحتياجات الخاصة، إال أنني ال أشعر بالرضا، ألنّه يذكرني أنّ 
ى ألشخاص مثلي، الذين ال يقعون ضمن تعريف النوع الجنسي الثنائي، وهذه المراحيض ليست سو

 طريقة أخرى لتصنيف الناس.
 

قد لقد تطورت هيئتي بشكل جذري منذ تي شيرت حرب النجوم والتنورة في طفولتي المبكرة، وأعت
اآلن للنوع الجنسي. أّن أمامي الكثير ألقوله بشأن تقديري

ة، يتعلق لقد أدركت أّن النوع الجنسي بالنسبة لي هو طيف. عن ماذا يتعلق تعبيري الجنساني وهويتي الجنسي
 بي أنا وليس عن كيفية إدراك اآلخرين لي.

 
 ال أعرف كيف نتعامل مع ذلك في عالم يائس للغاية لتحديد الجنس.

 
 لخاطئة؟ هلارفة ما إذا كنت صبيًا أم فتاة؟ أو أنني في دورة المياه سأترككم مع نفس السؤال: لماذا يهمك مع

 يهمك حقًا دورة المياه التي أستخدمها؟ ألّن هذا األمر ال يهمني.
 

 هل يؤلمك عدم معرفة جنس شخص ما؟
 

ل يوم. ألنّه على الرغم من عدم شعورك بالراحة، فإّن افتراضك لنوعي الجنسي يجعلني أشعر بعدم الراحة ك
 التحسن.بكل ما أطلبه منك هو أن تتعامل مع هذا القدر الضئيل من عدم الراحة في سبيل أن يشعر شخًصا آخر 

 
 ألّن هذا األمر ال يهمني.

 
ية أال أُسّر  يهمني عندما أسير مع أصدقائي وأنت تنادي وتقول، "يا بنات!" ال أريدك أن تعّدل من كالمك، فأنا

 فأنت تُلطخ أفكاري السعيدة لتتحول إلى كلمات غير محددة.ضغائن، لكن في كل مرة تقولها 
 

لية ؤيتي الداخيهمني عندما تقول إنني فتى وسيم ألنّه بينما تظن بذلك أنّك تجاملني، فهذا يجعلني أتساءل عن ر
 لنفسي.

 
ا، ون محايدً كلذا، أيها الغرباء، اجلسوا غير مرتاحين بينما أخبركم كيف يتغير جنسي من يوم آلخر، فأحيانًا ي

 وأحيانًا يكون مائعًا، وأحيانًا لطيفًا، وأحيانًا أخرى يكون شديد الشرسة.
 

 د تعريف مافهذا ال يجعلني صبيًا، وأيًضا ال يعني أنني أعيد تنظيم الصف الذي أقف جانبه، وال أريد أن أعي
 الذي يعنيه أن أكون فتاة.

 
 ألنني لست فتاة. فهذا األمر يهمني حقًا.

 
 )(تصفيق
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