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مينا روزامينا روزا



 ولدت غزال وترعرعت يف ب�وت، الطفلة الثالثة من ستة أطفال، تكربها شقيقتان، ويصغرها ثالثة أشقاء، لعائلة

 لبنانية كبقية عائالت هذا البلد. كان والدها لحاًما، �لك ملحمة، بين� والدتها كانت تعمل بشكل متقطع لدعم

 أرستها وإبقاء نفسها مشغولة. كربت غزال، وكانت تلعب ألعاب الفتيات مع أخواتها، يجدلن شعر بعضهن البعض،

الفسات¤ أحبت  طاملا  فهي  استطاعت،  كل�  منها  األكرب  أخواتها  مالبس  ارتداء  غزال  أحبت  الفسات¤.   يتبادلن 

 املكشكشة واأللعاب املصممة للبنات، خاصة لعبة "بار°" الشه�ة. لكن والديها كانا دوًما �نعانها ويقوالن: "ال! هذا

 للفتيات!"، كانـا يّرصان عىل تقسيم األلعاب للفتيان والفتيات، ال خلط بينها. عندما بلغت غزال من عمرها الرابعة،

 أيقنت أن Àة أمر ما فلم يهم أهلها ما تريده غزال أو تشعر به، فهي ولدت ذكرًا. وألجل ذلك ُمِنعت من القيام بأي

 يشء �كن أن يفرس باعتباره أمرًا متعلًقا بالبنات. Ã يسمح لها بارتداء الفسات¤، وال الترصّف كالفتيات. رسعان ما

 تعلّـمت تلك الضوابط االجت�عية، إال أنها Ã تفهمها حًقا، وÃ تستوعب الفرق، هنا بزغت األسئلة يف عقلها، فهي

كانت داÈًا تشعر بأنها يف غ� مكانها، وÃ يكن لديها من تتجه له بهذه األسئلة

 من مشاهد ذاكرتها التي Ëُ Ãح، كانت يف زيارة ملحل جدها لأللعاب، وكان يرتّب األلعاب الجديدة يف واجهة املحل

 ومن ضمنها لعبة بار° جديدة.  كانت غزال تنظر إليها بشغف، وعيناها تلمعان، فقد أرادت تلك اللعبة. طلبت

 اللعبة من جدها، الذي نظر إليها وقال: "انتظر ليعود والدك إىل البيت واستأذن منه!". وح¤ عادت إىل البيت،

 توجهت إىل والدها بكل براءة تطلب منه الحصول عىل اللعبة التي أرادتها. وما أن أنهت طلبها حتى أجابها بصفعة

 قوية عىل وجهها، أبكتها بقدر ما آملتها حينها، فهربت إىل غرفتها. كانت تلك الصفعة هي أوىل قواعد االختالف ب¤

 الجنس¤ التي يجب أن تلتزم بها غزال. تالشت عالمات الصفعة من عىل وجه غزال، إال أن آثارها ال تزال تنئ حتى

 يومنا هذا يف ذاكرتها

. 

. 



gay.

.

.

.

 

 Ã تكن املدرسة استثناًء يف ما يتعلق بقواعد الفصل عىل أساس ما هو مناسب لألوالد وللبنات، سواًء كان ذلك من

 خالل تعلي�ت املعلم¤ واملعل�ت أو التنّمر؛ كانت املدرسة مساحة للت�هي والتطابق وليس االختالف. استمرت

 غزال يف كبح ج�ح نفسها، باتّباع القواعد لهذا الفصل ب¤ الصبية والفتيات، عىل الرغم من معرفة غزال وشعورها

 بأنها فتاة. لÛ تتعامل غزال مع كل ما فرض عليها من Ëاهي وتطابق، أغرقت نفسها يف الدراسة، فتفّوقت، وتحّصلت

 عىل مراكز الرشف األوىل عاًما بعد عام. ويف كل مرة كانت تحمل شهاداتها الدراسية إىل والدها �لؤها الفخر، لرتيه

 إياها، علّه يفخر بها هو أيًضا، لكنه Ã يظهر أي عالمة اهت�م، كل ما كان يدور بذهنه هو أن تظهـر وتترصّف غزال

كصبي. استسلمـت غزال يف نهايـة األمر، وÃ تعد تريه شهاداتها، قّررت أن تحتفظ بكل الفخر لنفسها فقط

 خالل منتصف العقـد األول من هذه األلفية، ويف عمـر العرش سنوات، بدأت غزال يف إرتياد مقـاهي االنرتنت، كحال

 من هم يف جيلها. يف ذلك الوقت، كانت مقاهي االنرتنت أمًرأ حديثًا يف ب�وت، إذ كانت خدمة االنرتنت باهظة الثمن.

 كان هناك مقهى انرتنت قريب من بيتها، اعتادت قضاء وقتها هناك. غزال كانت فتاة ذكية، رسعان ما تعلّمت مهارات

 االنرتنت وأتقنتها، بدأت باأللعاب الفردية ثم الج�عية، ثم انتقلت لغرف الدردشة، وأنشأت بريًدا الكرتونيًا، وانتقلت

 إىل الدردشات الخاصة. هناك عّربت عن نفسها بشكل أكرب، فكانت حساباتها بأس�ء بنات، Ëّنت أن تكّونهن يف الواقع.

 عىل االنرتنت دردشت مع األوالد والرجال، كفتاة بحّرية أكرب م� كانت تتّـسع لها حياتها الواقعية.  ثم بعد بضع

 سنوات حصلت عىل وظيفة صيفية يف مقهى اإلنرتنت، مّ� يعني أنها كانت تتمتّع بوصول غ� محدود إىل اإلنرتنت،

 حينها تحّول االنرتنت إىل عاملها الخاص. هناك، يف هذا العاÃ اإلفرتايض، كانت املرة األوىل التي انكشفت فيها عىل

Ã .Ãّة أمر كهذا يف هذا العاÀ مصطلح "غاي        [1]. تعلّمت أنها كصبي �كن أن تنجذب إىل األوالد اآلخرين وأن 

 يكن هذا املصطلح قادًرا عىل تفس� ما تشعر به، فهي تشعر داخلها أنها فتاة، وتنجذب للذكور، رæّا يكون األمر

مثلية، فهذا أقرب تفس� ملا تشعر به غزال يف داخلها

أو  çاألرجوا أو  الوردي  ارتداء  من  غزال  ُمنعت  الصفعة،  تلك   بعد 

واأللوان والبيج  األزرق  فقط  بناتية،  ألوان  من  شابههم  وما   األحمر 

بجديلته مع تلهو  كانت  الذي  الطويل،  لها شعرها  قّصوا   الصبيانية. 

 أخواتها، وكذلك أظافرها التي كانت تحب االعتناء بها وتجميلها. كان

 والدها يراقب مظهرها وسلوكها طوال الوقت، فتعلّمت ضبط نفسها

 جيًدا، وأن تتنازل عن كل ما أرادته يوًما لنفسها. ولو صدر عنها أي

تخضع كانت  ما  بالفتيات، رسعان  خاص  بأنه  تصنيفه  �كن   سلوك 

 للتصحيح، من والدها. أصبحت غزال طفلة مطيعة ليس ألنها كانت

يرضبها كان  والدها  ألن  ولكن  الطاعة،  معنى  تعرف  جيدة   فتاة 

 ويعاقبـها إذا Ã تفعل ما يُطلب منها. كانت والدتها أقل حزًما، بشأن

 قواعد والدها، التي تعمل عىل تطبيقها هي األخرى، ولكن بطريقتها.

 كربت غزال، وكرب داخلها اإلحساس أنها تعيش عمرًا أكرب من عمرها

وحياة ليست لها

"Gay

غاي هي كلمة انجليزية     وتستعمل لتعب� عن مثيل الجنسانية [1]



Trans

 ويف سن 14 عاما، التقت غزال بأحدهم عىل اإلنرتنت، أخذه� الحديث إىل منطقة أعمق من حوارات وعالقات

 اإلنرتنت السطحية. وÃ �ض وقت طويل حتى أخربته أنها صبي، وأنها تستخدم إسً� مزيًفا، ألنها تفّضل أن تُعامل

 كفتاة. كان رشيكها يف الدردشة، رامي متفّهً� ومشجًعا. بدا لها أن رامي كان أكî خربة م� كانت هي عليه، فقد

 كان أكرب سًنا، يف منتصف العرشينات من عمـره. غزال، سواء بوعي منها أم ال، كانت تنجذب إىل الرجال األكرب سًنا،

 أصحاب املظهر الجيد، أقرب ما يكون إىل شخصية األب. انتقلت العالقة من العاÃ االفرتايض وغرف الدردشة إىل

 العاÃ الحقيقي، واتفقا ان يلتقيا. كانت غزال متوتّرة وقلقة بل وخائفـة بعض اليشء. كانت هذه هي املرة األوىل

اللقاء، وصل رامي يف اتفقا عىل  الشارع حيث  انتظرت غزال يف  الحقيقي.   Ãالعا تلتقي فيها بشخص ما يف   التي 

 سيارته، كان رامي رجًال وسيً� أسمر البرشة، بجسٍد ممشوق وجميـل – يبدو أنه مواظب عىل الت�رين الرياضية،

بدا رشيًكا مهتً� األول كانت غزال مرتاحة، فرامي  اللقاء  مًعا إىل منزله. يف  القامة.  ذهبا  الذقن وطويل   حليق 

 وصادقًا. رسعان ما تطّورت العالقة من لقاء إىل اقرتاب وحميمية ومن ثم تطّورت العالقة إىل أن أصبحت جسدية

 وجنسية. غزال كانت سعيدة جًدا بهذا االهت�م والقرب، ولكن مع الزمن وتقّدم العالقة، إنتابها شعور أن رشيكها

 يفكر فقط يف م�رسة الجنس، وكأن العالقة بينه� هي فقط لهذا السبب، وهي تريد املزيد من الحميمية واملرح.

 حينها فقدت غزال اهت�مها يف هذه العالقة؛ فاكتفت بذلك، وقطعت عالقتها مع رامي عىل الرغم من احتجاجاته

وإرصاره عىل إعالن حبه لها. تلك كانت أول عالقة حقيقية لها واستمرت ثالثة أشهر، فقط

 يف العام الدرايس التايل، ومع عودة غزال إىل املدرسة، تنبّهت إىل طالٍب أكرب سًنا منها يطيل النظر إليها يف فرتات

 االسرتاحة الصفية. كانا يتبادالن النظرات دون كلمة واحدة. وبعد انتهاء اليوم الدرايس، الحظت غزال أن زميلها كان

 يسلك نفس طريق العودة إىل املنزل، لكن عىل الجانب اآلخر من الطريق. أثـار األمر فضولها، لكن غزال كانت

 خجولـة بعض اليشء، لذا Ã تقل أي يشء، وÃ تتخذ أي خطوة، حتى جاء يوم، وقطع خليل الشارع الفاصل بينه�،

 وسألها: "إىل أين أنت ذاهبة؟"، أخربته غزال أين تسكن، كانا أبناء نفس الحي، يفصل بينه� شارع¤ فقط. منذ ذلك

 الح¤ كانا يعودان بعد املدرسة سويًا، يتبادالن األحاديث، وبكل خطوة كربت صداقته�. كان خليل، ب¤ وقت وآخر،

 يسأل غزال أسئلة شخصية، وÃ تكن هي دوًما متأكدة بشأن حديثه وأسئلته وماذا يريد بها. كان يستخدم كل�ت

 Ã تسمعها من قبل، كل�ت من مجتمع امليم[2]، وÃ �ض وقت طويل قبل أن يعرتف لها بأنه مثيل الجنسانية. كربت

 الثقة بينه�، فبدأت غزال يف االنفتاح أكî عىل مشاعرها بأنها فتاة وليست صبيًا. وما أن فعلت ذلك حتى أخربها

 خليل أن Àة كلمة تصف حالتها، وأنها ليست "غاي" أو "مثيل"، إøا هي: "ترانس              ، وبدأ يستفيض يف

 رشحها، وذهن غزال يتفتّح أمامه، شعرت غزال أنها أخ�ًا مرئية، وأن لها وجود. صداقته� كانت متينة بُنيت عىل

 الصدق والثقة واالحرتام املتبادل، استمرّت للسنوات الثالث األخ�ة من دراسته� سويًا، وأكملت إىل يومنا هذا، ال

يفرتقان

[3]"trans

.
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     مجتمع امليم هو اختصار مجتمع للمثليات، املثلي¤، مزدوجي امليل الجنيس، واملتحّول¤ جنسيًا – العابرين والعابرات      

إل جي ° û - والناس الداعمة للمثلي¤، واملنظ�ت، والثقافات الفرعية، التي توّحدت بفعل ثقافة مشرتكة والحركات االجت�عية

كلمة ترانس هي باألصل كلمة انجليزية        وهي معنية æتحّول¤ ومتحّوالت الجنس وهم أشخاص ال يتوافق/ تتوافق إحساسه                        

                  

[2]

[3]     
.     ا بهويته/ا الجندرية وجنسه/ا عند الوالدة. وتستخدم كلمة عابر/ة للتعب� عن هؤالء األشخاص أيًضا



 يف ذلك العام، ومع قرب انتهاء الدراسة، تعرّفت غزال عىل شخص ما من الخليج. كان رجًال كب� السن، أغدق عليها

 بالهدايا والسهرات، واالهت�م الزائد بها. حتى أنه اشرتى لها هاتًفا خلويًا جديًدا، باهظ الثمن. ويف البيت كشف

 هذا الهاتف أمر غزال، بعد أن عîت عليه العائلة. والدها أّرص عىل معرفة من أين لها بهاتف كهذا، وكيف حصلت

 عليه. استجوبها بعنف حتى اعرتفت بأنه هدية من أحدهم لقاء م�رسة الجنس معه. كانت تلك الصدمة كب�ة

ألبيها، Ã يقل يشء وÃ يرضبها ح¤ علـم باألمر، كانت الصدمة ثقيلة، ابنه، تلميذ املدرسة، يبيع الجنس للرجال

 تضاعف هنا تطبيق أوامر والدها، فراقبتها العائلة يف كل يشء، وÃ يُسمح لها بالذهاب إال إىل املدرسة وكان يجب

 ان يرافقها أحد أفراد العائلة. كانت تلك مهمة والدة غزال، التي رافقتها ذهابًا وإيابًا إىل املدرسة ومنها. أي نزهة

 أي صداقة، كانت تقرر يف حينها وكانت حسب مزاج أبيها والعائلة، فُرض عىل غزال حظر تجّول صارم. لكن غزال

 ذكية، وكانت تسعى بطرقها الخاصة للحصول عىل قدر ما من الحرية. تتذكر أنها حين� أنهت امتحاناتها النهائية يف

 املرحلة الثانوية، وهي بالكاد تبلغ من العمر 16 عاًما، ذهبت لالحتفال مع أصدقائها الذين توافق عليهم العائلة،

 فأقنعت والدها ووالدتها بالبقاء معهم حتى وقت متأخر. يف تلك الليلة ذهبت إىل ناد للمثلي¤ مع خليل ولصغر

 سنها استخدمت بطاقة هوية مزيّفة للدخول. عندما دخلت النادي، كانت املوسيقا صاخبة، مع إيقاع قوي، تتناسب

 مع ح�سها. رقصت، وضحكت ملء قلبها. يف تلك الليلة التقطت الكث� من الصور لتذكر تلك األمسية من املرح،

 والحرية

.

.



 خليل وغزال، Ã يفرتقا، حتى بعد انتهاء املرحلة الثانوية. كانا يلتقيان دوًما، يستكشفان املدينة سويًا. أحبا التقاط

 الصور لنفسيه� طوال الوقت، ويدفعان نفسيه� ألن يكونا أكî جـرأة فيها، وينرشانها عرب اإلنرتنت. بدأت غزال يف

 مقابلة الرجال عرب اإلنرتنت ويف الواقع. ورسعان ما عادت "الهدايا" تنهمر عليها من الرجال لقاء عالقات جنسية.

 ومرة أخرى، حصلت عىل هاتف حديث، باهظ الثمن، لكنها هذه املرة أخفته عن عائلتها، فقد تعلّمت درسها جيًدا،

 وÃ تستخدمه إال خارج املنزل. لكن شقيقتها وجدته ذات يوم بين� كانت ترتّب الخزائن، فواجهتها به، وبدأ شجار

 كب� بينه�، رسعان ما كشف هذا الرصاخ ما خبأتـه غزال، ليأû إليها والدها، لينـتزع الهاتف منها، فيجـد عليها،

 صوًرا لغزال يف أوضاع موحية ومث�ة. Ã يت�لك األب نفسه، وانهال رضبًا ورصاًخا عىل غزال، حتى أنه كرس لها

ذراعها، وسبّب لها كدمات يف جسدها

 يف الصيف، بعد تلك الحادثة، قّررت غزال أن تتوقّف عن الدردشة مع الرجال، والتقاط الصور، يف محاولة منها أن

 تكون "أفضل سلوكًا". لزمت غزال املنزل حتى شفي جسدها، وك� حدث سابًقا، أجربت عىل ارتداء مالبس ذكورية

 للغاية، بل وترك شعر لحيتها لينمو. كان عليها ان تتخّىل Ëاًما عن اي يشء ممكن ان يفّرس بأنه انثـوي فالعائلة لن

 تتسامح بعد اآلن مع أي ملمح أو سلوك أنثوي لها، كان يجب أن تكون رجًال. تحّملت غزال كل هذا بهدوء، وقضت

 معظم الصيف يف املنزل، يف انتظار مرحلة جديدة من الحياة: بدء الجامعة

 صحبها جدها إىل الجامعة للتسجيل، أرادت أن تدرس أي يشء له عالقة باإللكرتونيات وأجهزة الكمبيوتر، فالتحقت

 بكلية الهندسة. وعندما بدأ العام الدرايس يف الجامعة كان والدها يصحبها ذهابًا وإيابًا، ينتظرها عند بوابة الجامعة،

 وإذا تأخرت دقيقة واحدة، يستشيظ غضبًا. وعىل الرغم من كل هذه القيود، تتذكّر غزال يومها األول يف الجامعة،

ذلك العاÃ الكب�، امليلء بالحيوية والصاخب، هناك قابلت أشخاصا جدًدا، وøت دائرة أصدقائها من جديد

.

.

.

.
      حلم هي أول منظمة للمثلي¤ ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنس¤ يف العاÃ العر°         

تأّسست يف ب�وت عام 2001. ملزيد من املعلومات حول حلم اضغط هنا 
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.

 Ã �ض وقت طويل قبل أن تلتقي غزال بنبيل يف أحد صفوفها الدراسية. كان نبيل شابًا لطيًفا وودوًدا للغاية. أفصح

 لها نبيل عن مثليته وأنه منفتح عىل عواÃ مجتمع امليم بطريقة Ã تكن ببال غزال. تعرّفت غزل، من خالل نبيل، إىل

 "حلم"[4] ، وهناك انفتح عاملها عىل مجتمع امليم. بدأت يف معرفة املزيد عن نفسها، ومن هي، وماذا يعني أن تكون

 متحّولة الجنس. تذكّرت خليل يف صباها، ح¤ ساعدها عىل البدء يف فهم نفسها، وإعطائها هوية "ترانس". اآلن نبيل

 يفتح لها أبوابًا عىل مجتمع آخر، بكل ما يحمله لها ذلك من موارد ومعاç. كانت غارقة يف األمر، ولكن بطريقة

 جيدة. لطاملا ظّنت غزال أنها الوحيدة املتحّولة جنسيًا يف ب�وت، وأنه ال يوجد غ�ها. يف حلم اكتشفت أنها كانت

 مخطئة. التقت للمرة األوىل، وجًها لوجه مع نساء لبنانيات ترانس، يظهرن كنساء يف املساحة العامة وهن يف مراحل

 مختلفة من العبور [5]. إتـّسع فهم غزال لنفسها وعاملها بشكل كب�. حينها وجدت اللغة، وجدت املعرفة، وجدت

املوارد، وجدت املجتمع، ولكنها أيًضا وجدت نفسها لتبدأ تزهر لتصبح املرأة التي هي عليها اليوم

 عرفت غزال بشكل واقعي أنها لن تستطيع خوض تجربة عبورها الخاصة، يف ظرفها الحايل. كانت ال تزال تعيش مع

 عائلتها إال أنها كانت عازمة وبإرصار عىل الخروج من ذلك املنزل يوًما ما. ولكنها أرادت واحتاجت إىل إنهاء دراستها

 والحصول عىل شهادتها، فالتعليم مهم ومصدر قوة، وهو ما تؤكد عليه غزال دوًما.  فعاشت حياة مزدوجة. عندما

 استطاعت ان تسكن مع اصدقائها كانت تلتقي بأشخاص عرب اإلنرتنت، وكانت تقّدم خدمات جنسية لتغطية نفقاتها

العمل ورش  وتحرض  بانتظام،  حلم  إىل  تذهـب  كانت  فيه،  تعيش  الذي  املكان  عن  النظر  بغض  ولكن   أحيانًا. 

 والفعاليات املختلفة وحتى الحفالت. استفادت غزال من خدمات االستشارات يف حلم، وخدمات الصحة الجنسية

فيها. مع كل هذا العامل¤ واملوظف¤  الزمن أصبحت صديقة مقّربة من  الطوعية، ومع مرور  الفحوصات   ومنها 

 الدعم والتعلم والوعي، كانت غزال حريصة عىل م�رسة الجنس اآلمن يف حياتها الشخصية وحياتها العملية. وكانت

املناعة نقص  ف�وس  اختبار  تشمل  التي  الجنسية  الصحة  فحوصات  إلجراء  بانتظام  الطوعي  الفحص  مركز   تزور 

 البرشية

    العبور هو املصطلح املطلق عىل س�ورة التحّول من جنس إىل آخر وتختلف هذه الس�ورة من شخص آلخر
وقد تشمل التدّخل الطبي أو الهرموç أو قد تقترص عىل البـوح بهوية جندرية مختلفـة وهذا يعود للشخص

نفسه. تستخدم اليوم كلمة عابرات وعابرين عوًضا عن متحّوالت ومتحّول¤ جنسيًا 

.

.



 أكملت غزال دراستها الجامعية وتخرّجت يف عام 2014 وتركت منزل عائلتها، واستقلّت عنهم. كانت مستعّدة لبدء

 تجربة العبور، وأرادت بدء العالج الهرموç . تتذكـّر غزال األشهر األوىل من خضوعها للعالج الهرموç. كان جسدها

 منتفًخا، وكان شعر وجهها وجسدها أرق وأقل بكث�، لكنها Ã تكن قلقة بشأن ذلك كله، ألنها كانت تخضع بالفعل

 لجلسات إزالة هذا الشعر بالليزر. بدأ ثدياها يف النمو، وكانا قاسي¤ ومؤمل¤، لكنها كانت سعيدة بكل هذا؛ لقد

 بدأت تحّولها وكان جسدها يلتحق أخ�ا بهويتها. كانت ترتك شعرها ينمو مرة أخرى وحصلت عىل شعر مستعار

 حتى øا شعرها. كانت تتحّول إىل املرأة التي لطاملا أرادت أن تكونها، ومع املظهر الجديد غيـّرت اسمها إىل غزال.

أخربت والدتها بتحّولها، ومن ثم قطعت عالقتها بأرستها

 عاÃ غزال اآلن تغّ� كامًال، وÃ يعد ك� كان. وبزغ أمامها تحٍد جديد: العثور عىل عمل، لتُعيل نفسها، وهو أمر

 صعب. Ã تستطع العمل مع شهادتها الجامعية ألنها كانت تحمل اسمها عند والدتها وهذا االسم قد مات فهو من

 كانته غزال قبل عبورها. اضطرت غزال إىل االنخـراط يف العمل الجنيس بشكـل أكî انتظاًما. ويف إحدى الليايل التقت

 جالل. كان رجًال مرًحا وساحرًا وحسن املظهر، واألهم أنه بدا لها نبيـًال، وكان أكرب سًنا - Ëاًما ك� تحب يف الرجـال.

أي تقيدم  غزال عن  توقّفت  "زوج¤"، حينها  أصبحا  متانـة، حتى  وازدادت  بينهمـا  العالقة  تطـّورت  ما   ورسعان 

 خدمات جنسية. كان جالل يعتني بغزال ويدللها، ويدفع جميع نفقاتها. عاشا مًعا، وخالل هذا الوقت كانت غزال

ال تزال منفصلة عن عائلتها

 بين� كانت غزال مع جالل قّررت التقّدم بطلب للجوء، فقد كانت حياة النساء الرتانس يف لبنان مليئة بالتمييز

 كان هناك الكث� من . UNHCRوالعنف.  قّدمت طلب لجوء إىل املفّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ¤

 األع�ل الورقية واملقابالت واالجت�عات. انتظرت بصرب ملعرفة ما إذا كانت قضيتها ستُقبل للجوء، وبعد Àانـية عرش

 شهرًا، رّن هاتفهـا باألخبار السارة بأن قضيتها قُبلت من قبل دولة اسكندنافية، وبعد شهرين تلّقت مكاملة تُخربها

 بأنها ستسافر يف غضون 30 يوًما

.

.

.
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يُستخدم العالج الهرموç للعابرات/ين للمساعدة يف مواءمة الجسم مع الهوية الجندري[6]
.ملزيد من املعلومات اضغط هنا  



 احتفلت بالخرب مع أصدقائها، وكان الجميع سعداء من أجلها وكان هناك العديد من املهنئ¤ والتهاç. حتى جالل،

 كان سعيًدا من أجلها. وبين� كانت تُنهي حياتها يف لبنان، كان عليها الحصول عىل بعض األوراق النهائية من مختلف

 اإلدارات والوزارات الحكومية. وهو أمر مث� للقلق والخوف بالنسبة لها، فكل تلك األوراق الثبوتية تقول أنها ذكر.

مكتب لكن  واملوظف¤،  العامل¤  قبل  من  االرتباك  ملؤها  الحكومية،  واملصالح  الوزارات  تلك  يف  رحلتها   كانت 

 املفوضية خفف من وطأة األمر æا قّدمه لها من مساعدة. وأخ�ًا Ëّكنت غزال من ترتيب أوراقها. وباتت مستعّدة

للسفر

تلتقيا بعيًدا عن منزل إتّفقت غزال مع والدتها أن  التصالح مع والدتها، قبل السفر.  أنها أرادت  الثاç هو   األمر 

مفتوحة بقلوب  تحّدثا  امرأة.  إىل  تحّولت  وقد  ابنتها  غزال  والدة  ترى  التي  األوىل  املرة  تلك هي  كانت   العائلة، 

 وبرصاحة ملـدة طويلـة. سألت غزال والدتها: "إذا اشرتيِت كتابًا، وقرأتيه وأعجبِك، ويف العام التايل صدرت طبعة

 جديدة بغالف مختلف، هل سيغّ� ذلك من وجهة نظرك عن الكتاب؟" قالت والدتها: "ال، بالطبع ال!" ابتسمت غزال

 وقالت: "اعتربيني كتابًا، طبعة جديدة بغالف جديد يتطابق بشكل أفضل مع محتوى الكتاب، ما قولِك؟!". عانقتها

 والدتها بقوة وأخربتها أنها ستظل طفلتها وستظل تحبها بغض النظر عن أي يشء. مع ذلك، كانت والدتها قلقة بشأن

 رد فعل والدها لو علم. حينها طلبت غزال أن تتصل بوالدها من هاتف أمها. رّن الهاتف، وبدأت املحادثة، أخربته

 بأمر اللجوء والسفر، (تقبّل أباها األمر، فهو Ã يكن لديه بديل آخر). ولكن طوال املحادثة ظّل يش� األب إىل غزال

 باعتبارها ذكرًا، واستمرت هي يف تصحيحه قائله: "إذا أرصيّت عىل أن تسميني صبيًا، فأنا أفّضل أال نتحّدث"،  أّرص

عىل موقفه وكالمه وأنهت املحادثة بعدها وÃ يتحّدثا سويًا منذ ذلك الح¤

دول إحدى  يف  اآلن  وهي   .2017 عام  نهاية  يف  لبنان  غزال   تركت 

 اسكندنافيا، يف املراحل النهائية من إجراءات اللجوء. وÃ يكن االنتقال

 إىل بلد جديد سهالً، وال التأقلم مع املجتمع الجديد، وازدادت األمور

 صعوبة بسبب جائحة كورونا وإجراءات اإلغالق والحظر التي شهدها

مساعدات تتلقى  وباتت  اللغة،  غزال  تعلّمت  ذلك،  ومع   .Ãالعا 

 حكومية. غزال تريد أن تكمل تعليمها ودراستها، ألنها ال تستطيع أن

 تستفيد من شهادتها بسبب مشكلة اإلسم، ولÛ تغّ�ه، عليها أن تعود

 إىل لبنان، أمر صعب وشائك. غزال Ã تنقطع عن الحديث مع والدتها،

تقنية باستخدام  الفرتة  تلك  طيلة  معها  تواصل  عىل  تبقى   وكانت 

 مكاملات الفيديو. عالقته� تطّورت وأصبحت والدتها تعترب غزال ابنتها

 الثالثة، بل وتدافع عنها أمام األرسة. بين� غزال أعادت بناء عالقتها مع

 إخوتها وأخواتها، وبعض أبناء عمومتها وخاالتها أيًضا. غزال تتمنى أن

.تأû أمها لتعيش معها، لكن والدتها ال تريد مغادرة لبنان

.

.



يستجيب أن  قبل  الفور. Ã �ض وقت طويل  للف�وسات عىل  املضادة  االرتجاعية  أدويتها  تناول  غزال يف   بدأت 

 جسدها للدواء، لتقّل حمولتها الف�وسية، حتى أصبح اآلن، وبعد مرور سنوات عىل مواظبتها عىل أخذ الدواء، عن

çارس الجنس اآلمن، حتى مع تدËالحد األد\ لالكتشاف . غزال تهتم اآلن بصحتها جيًدا، تتناول أدويتها بانتظام، و 

استعـادة ذلك  ملا يف  البرشية،  املناعة  نقص  بف�وس  إصابتها  بشأن  الحديث  غزال  تفّضل  ال  الف�وسية.   حمولتها 

 لحادثـة االغتصاب، وصدمتها، التي Ã تزل آثارها حارضة. األمر يدفعها لالنغالق أمام الناس æجرّد التفك� العابر فيه.

 فهي ال تزال تجد صعوبة يف قبول هذا الجزء من حياتها، وتحاول جاهدة الحفاظ عىل خصوصية األمر لدرجة أنها

 Ã تخرب أحًدا، حتى جالل! وÃ تنضم إىل أي من مجموعات الدعم، وÃ تحـاول التواصل مع أشخاص آخرين مصاب¤

البرشية جزءا من حالة لجوئـها ومسبباتها، املناعة  البرشية. كانت إصابتهـا بف�وس نقص  املناعة   بف�وس نقص 

 وأحيلت عىل الفور إىل مركز طبي لدى وصولها إىل الدول االسكندنافية إلجراء فحوصات صحية ومتابعة حالتها

 وتزويدها باألدوية. تقول غزال إنه Ã يكن هناك Ëييز هنا يف هذه املسألة، فقد تم التعامل مع كل يشء بسالسة

 ومهنية، واحرتام. وحتى يومنا هذا، فإن األشخاص الوحيدين الذين يعرفون وضعها هم األشخاص الذين تتعامل

 معهم كمهني¤ طبي¤ ومقدمي خدمات عالجية وطبية. وتأمل أن يتوفّر عالج لهذا الف�وس ليصبح فصًال منتهيًا من

 حياتها، وليس حارضها. اليـوم، وبعيًدا عن ف�وس نقص املناعة البرشية، غزال سعيدة بحياتها، امرأة مستقلّة قوية

من الداخل والخارج، تسعى داÈًا لتكون نسخة أفضل من نفسها وتفخر æا انتهت إليه

 حياتها الجديدة وفّرت لها األمان، بعد أن كانت امرأة عابرة وعاملة جنس يف لبنان، وه� أمران يتضمنان تعرّضها

 للكث� من العنف. تذكّرت غزال رفيقتها الرتانس، يف ب�وت، حيث كن يدعمن بعضهن البعض وهمهن األول هو

 األمان. فكن ينصحن بعض ويتطّمن عىل بعض ويحظرون بعض من املخاطر قدر املستطاع. كن تشجعن بعضهن

 البعض عىل الذهاب إىل املركز الفحص الطوعي إلجراء فحوصات صحة جنسية منتظمة. يف إحدى تلك الزيارات يف

 عام 2014، توقّعت غزال أن تس� األمور بسالسة كاملعتاد. كانت تريد اجراء الفحصوات الدورية لألمراض املنقولة

 جنسيًا ، أجرى لها الفحوصات أحد أصدقائها يف "حلم". كان محرتفًا ومهنيًا جًدا، وبعد إجراء الفحوصات الرسيعة،

 انتظـرا النتائج مًعا. ح¤ وصلت النتيجة تبادل رفيقها نظرة متأنية إىل غزال، قبل أن يخربها أنها مصابة بف�وس

 نقص املناعة البرشية. صديقـها الذي كان مرشًدا صحيًا يف حلم، ترصّف بهدوء ولطف، فأطلعها عىل ما تعنيه النتيجة

Ûوما هي خياراتها الجديدة يف الحياة، وما هي خطواتها التالية. مع ذلك وقع األمر ثقيًال عىل غزال، التي ظلّت تب 

 لشهرين. غزال تعرف السبب جيًدا، Ëّنت أن تقول لنفسها: "أËنى لو أنني استخدمت الواقي الذكري"، لكنها تعلم

 أن األمر Ã يكن بيدها، وÃ يكن لديها خيار! إغتُصبت غزال ذلك العام، بين� كانت ال تزال يف الجامعة. كانت تلك

هي املرة الوحيدة التي Ã تستخدم فيها واقيًا ذكريًا، كانت تعرف من أين أتاها الف�وس

.

.

.

.

     ملزيد من املعلومات حول اختبار الحمل الف�ويس لف�وس نقص املناعة[7]

تم تغي� األس�ء وبعض التفاصيل حفاظًا عىل خصوصية أصحاب العالقة  

من نساء مينا روزا 

البرشية، اضغط هنا


