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קראש מחודש

)או זינה ,אהובתי(

ע'

מצעד הגאווה  .2010במקור תכננתי לסקר אותו
במיוחד לפנזין; לנסוע מוקדם מעמק יזרעאל לתל אביב
ולדגום כל אחד ואחד מהמצעדים; כשההחלטה הזו
בראשי נרדמתי וישנתי במרץ עד  12בצהריים .את
השידור הישיר באינטרנט לא זכרתי ובסוף אפילו
בחדשות של הסטרייטים שכחתי להסתכל; וכך קרה
שיום הגאווה עבר עליי נטול כל גאווה ,כמו כל יום חול
רגיל אם לא פחות מזה.
אבל זה לא מדויק .כי הייתה סיבה יוצאת דופן לשכחה
המוחלטת שלי ,והיא שנזכרתי במשהו שסחף אותי
וגרם לי לשכוח הכול .לפתע פתאום ,מבלי שאדע איך
ולמה ,עלתה בזיכרוני האקסית המיתולוגית שלי :זינה
הנסיכה הלוחמת; והזיכרון המתוק הזה הוביל אותי
וגרם לי לחטט בערימות נשכחות של קלטות וידאו
מאובקות שכבר מזמן אין להן הופכין ,אבל שהיו זמנים
שחרשתי אותן עד דק.
פתאום התעוררה בי תשוקה סוערת ומחודשת אל
הסדרה הזו ובזמן הציפייה שנכפתה עליי עד שהעונות
יואילו לרדת ביוטורנט התפניתי להעלות למענכםן
זיכרונות:
ובזיכרוני אני לסבית צעיר ,לקראת סוף י"ב .כבר אין
לימודים סדירים ,נפלתי על הסדרה במקרה בפרק השני
ומייד נשבעתי לה אמונים .בחיי שחפו אז מכל היכרות
עם לסבית בשר ודם ,הסדרה "זינה הנסיכה הלוחמת" הייתה לא פחות ממסעירה .שיטוט בעקבותיה
ברחבי האינטרנט של שנת  1997הוביל אותי כמעט מייד לאתרים להט"ביים .עדות שאז עוד לא
עיכלתי במלואה לכך שהפעם ,לשם שינוי ,אין מדובר רק בפרי דמיוני.

זינה וגבריאל )רנה אוקנור( בפוזה אופיינית
מתוך הסדרה

במוסף "קפטן אינטרנט" כתבו על האתר של זינה והוסיפו "ואף מילה על הסאבטקסט הלסבי";
לבושתי לא היה לי אז מושג מה זה "סאבטקסט" ,אבל זה הספיק לי לדעת שהסדרה הזו מסתובבת
סביב הדבר האמיתי .בעולם של שעמום סטרייטי אינסופי ומוחלט סביבי היא הייתה בשבילי מוקד
יוקד ובלעדי של תשוקה.
מבלי לגרוע מחשיבותה של הנ"ל ,הנני מצהיר שגם  101פריימים מפורשים של "ישנן בנות" לא היו
ואינם טעונים מינית כמו שהיה מבט אחד מעיניה של זינה .דווקא האיפול הממזרי שהוטל בכוונה על
טיבם האמיתי של היחסים של זינה וגבריאל גרם לסדרה להתפוצץ מארוטיקה סמויה .על עיני הפלדה
הכחולות של זינה נוספו השריון המרשים ,ומידות הגוף הנדיבות בכל מובן ,שגם היום )ואולי במיוחד(
היו נחשבות לנועזות.
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הראיונות שדליתי אז באינטרנט של לפני יותר מעשור ,גילו מעט על יוצרים ממזריים שיודעים היטב
מה הם עושים .הרמיזות הלסביות חסרות הבושה של הסדרה חלחלו אל הראיונות עם הכוכבת
הראשית ,הלא היא האישה החד פעמית בעלת השם החד פעמי ,לוסי לולס ) .(lawlessעד היום זכור
לי ציטוט מתוך ראיון בו נודע לה לכאורה שאחת המפיקות היא לסבית מוצהרת" :לו רק ידעתי!"
אמרה אז לולס "הייתי זוחלת קילומטרים על זכוכית שבורה רק כדי לקרוס בין זרועותיה" .שמועות
אחרות ששתיתי בשקיקה סיפרו שלולס נכחה בגאון במצעדי הגאווה ביחד עם בתה הקטנה ,ושבפעם
אחרת חתמה על חזות חשופים במועדון לסביות מקומי.
לצערי שירותי הצבאי קטע פגע וחיסל את תשוקתי המתוקה
לסדרה .כשכבר השתחררתי ונתקלתי בפרקיה פה ושם ,התקשיתי
לעקוב אחר העלילה שהפסדתי .אז גם צצו לעיני חסרונותיה של
הסדרה :למשל היותה "אמריקקית" ביותר ,או שלולס ,המושלמת
לתפקיד זינה הייתה ,אפעס בעלת מנעד משחקי מצומצם במקצת
)סליחה על חילול הקודש( .במבט החטוף שכן יצא לי להקדיש
לסדרה היה לי נדמה שבפרקים החדשים מפלס הדם והאיברים
הכרותים עולה ביחס הפוך למפלס האינטליגנציה )סליחה שוב(.
אבל ביום שישי האחרון שכחתי את כל זה .נכנסתי לפורום זינה
בתפוז וליבי נצבט – נדמה היה לי ששורה שם שממה ועזובה,
בדיוק כמו שחששתי שקרה גם לקריירה של לולס .עד שנשמה
טובה גילתה לי בחסדה כי הקריירה של לולס חיה ונושמת בסדרה
"באטלסטאר גלקטיקה" עליה חלפתי אינספור פעמים בזפזופ
אקראי ,בלי שידעתי .בזמן כתיבת שורות אלה כבר הספקתי
להתעדכן גם שב 2003-אישרה לולס רשמית כי יחסיהן של זינה
וגבריאל היו "גאים בהחלט" )" ,("defiantly gayשסצנת הסיום
מאשרת עפ"י לולס ,שמדובר בלא פחות מנישואין רשמיים בין השתיים )להבדיל לגמרי
מ"השתעשעות מזדמנת"( ושבקומונטרי )פרשנות( שמופיע ביוטיוב מגלים כל השחקנים בחופשיות
את כל מה שבשנת  1997היה עוד אותו סוד שלא מעיזים לנקוב בשמו המפורש.
מערכת היחסים בין זינה לגבריאל ,על עומקה ,מורכבותה ונצחיותה ,היא ייצוג נדיר גם לזמננו ,של
לסביוּת וביסקסואליוּת מונוגמיוּת שאינן נופלות בדבר מהטרוסקסואליות )ואף להפך( .בצהרי יום
הגאווה השנה מצאתי עצמי מתאהב מחדש בלוסי לולס ושותה כל פיסת מידה כמו הגרופי שהייתי אז.
כמו פעם ,כשאת היום האחרון לפני הגיוס שלי החשבתי לאחד המוצלחים בחיי רק כי הצלחתי
להקליט ראיון עם לולס בערוץ נידח כלשהו .והנה ,היום דפקתי קצת את בחינת הסיום שלי בגרמנית
רק כי אשכרה חלמתי עליה כמו אידיוט.
אני מצרף קטע לשיפוטכם כדי שתחליטו בעצמכם אם אני מגזים או שלכל המעט מפתה להיסחף
בקסמיה של האישה הגדולה תרתי משמע הזו .כנס מעריצי זינה מפברואר  .2009לולס עולה לבמה
ומקניטה את הקהל עם הרעיון שהדמות מ"באטלסטארס גלקטיקה" שהיא מגלמת בהווה )דיאנה(
תמסד גם היא את יחסיה עם אישה נוספת מהסדרה .הקהל מריע בהתלהבות .באמת שקשה שלא
להתמוגג מהיחס החם ,הכה בלתי מתבקש ,של לולס ההטרוסקסואלית ויתר היוצרים ,לקהילת
הלהט"ב .סקפטיים? ב 01:50-תוכלו לשמוע איך היא מברכת  mtfעל השינוי שעשתה ,לקול מחיאות
הכפיים של הקהל:
http://www.youtube.com/watch?v=VXVS1Fmu08U
אני נערך לצפייה מחודשת בסדרה על כל הפרקים והפרטים שהחסרתי ,ומפרספקטיבה החדשה
והמסעירה של הידיעה שמה שייחסתי בזמנו ל wishful thinking -שלי הינו האמת לאמיתה .ייתכן
ואעדכן אותכםן ברשמיי ,ייתכן שאתקל שוב בחסרונותיה הישנים של הסדרה )או אמצא חדשים( אבל
בינתיים אני מעז כבר להצהיר שגם במבט מפוכח ,של אחרי יותר מעשור " ,זינה הנסיכה הלוחמת"
היא עדיין המלכה ,ואם איי פעם תהיה לכםן דרך ,אנא מיסרו לה זאת בשמי.
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ע' קווירית תומך בלקויי למידה,
דיסלקטים ,ומהממימות אחרים.
הטקסטים לא נערכים.

יד טרנסית
המוסף הטרנסי של ע' קווירית מאת "יד טרנסית" המסתורי

סקס ,איברים ורוקנרול – מדריך למזדיין
המתחיל עם טרנסים
אם שפה ברורה וגסה של אברי מין עושה לך טריגר ,לצערי ,זה לא בשבילך הפעם.
הפעם ביד טרנסית ,אנו נעסוק בסקס טרנסי  .FTMכמובן שאני לא מדבר בשביל כל הבריות
והתעודות היחידות שיש לי ,הן היותי שרמוטה FTMית שהזדיין עם FTMמים אחרים.
לשון נקבה או זכר היא מקרית לחלוטין וחסרת משמעות.
תוכן עניינים:
 .1מושגים ומהר
 .2סטיגמות ודעות קדומות
 .3אז מה יש להם שמה?
 .4איך עושים סקס עם טרנס?
 .5אתה יכול להיות יותר ספציפי?
 .6טיפים:
 בארגז הכלים של הפרטנר/ית לסקס של טרנסים קינקי על אמת .7סקס מוגן
 .8למה טרנסים שווים יותר וסיכמון קצרצר )ולעבודה!(
מושגים ומהר
במונח  ,FTMהכוונה לטרנס .מישהו שנולד בגוף נקבי אך הוא גבר )וכל אחד ינסח אז זה בצורה שלה
נוח(.
סיסג'נדר/ית – גבר שנולד זכר ואישה שנולדה נקבה ,וסבבה להםן להיות ככה.
פין – איבר מין זכרי או נקבי )מה שהיה קרוי דגדגן עד כה( .איך מזהים את ההבדלים? לפי התוכן.
דילדו – בשביל להחליט איך לתאר את הדילדו בצורה טובה עשיתי גוגל וגם פה מצאתי ויקי .אז
יאללה ,אתן חייבים לקרוא את זה!!! מסתבר ששרמוטות כמוני היו בכול הזמנים )בטח גילגול שלי(
והיו כאלה עוד מאבן!
 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95אבל למי
שקרס הרגע האינטרנט ,דילדו זה איבר מין מפלסטיק או זכוכית או גומי או לטקס או סיליקון )הכי
נפוץ סיליקון( ,למרות שמסתבר שיש גם מאבנים ושאר ירקות ...וזה נועד לאפשר חדירה בעת קיום
יחסי מין .בין אם את רוצה עם עצמך ואין מי שיעזור לך כרגע ,בין אם אתה רוצה אבר אחר והבן זוג
שלך יש לו רק אחד מחובר לגוף ...ובין אם הוא רוצה שאת תחדרי אליו! לסביות משתמשות בזה,
כאשר בא להן – לא חובה וכמובן שאותו כנ"ל לטרנסים.
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תותב/פרוטזה – אני קורא כך לדילדו בצבע גוף ,שבו הטרנס משתמש לסקס )למרות שיש גם
טרנסיות שאוהבות ללבוש( .למה פרוטזה? כי יש לא מעט טרנסים שזה חלק מהגוף שלהם .בדיוק
כמו מישהו בלי יד שבוחר ללבוש פרוטזה .לא באים אליו בתהיות ,נכון? ככה זה עם טרנסים )לא
כולם( גם .אגב ,יש טרנסים שהשימוש בפרוטזה עושה להם רע ,כי זה מזכיר להם שהם צריכים
לחבר את זה לגוף שלהם ושזה לא שם תמיד.
חור בונוס – בהחלט לא יגרה טרנס אם תקרא לאברי מין שלו כוס .אם אתה רוצה לברר )לפני שאתה
חודר( ,אם הוא נהנה מחדירה שהיא לא אנאלית ,תמנע ממילים פוגעניות כמו כוס או מילות רופאים
כמו ואגינה או נרתיק .אל תצא מנקודת הנחה שיש לו ,יש טרנסים שמורידים את זה מגופם )כמוני
אגב ,זה לא פרוצדורה כזו מסוכנת או מכאיבה כאשר מומחה עושה את זה( .שאל אותו בחושניות אם
הוא נהנה מחדירות .אם הוא לא יהיה ספציפי מספיק ויגיד רק 'כן' ,אתה יכול לשאול איפה או אם
בחור בונוס שלו.
סטיגמות ודעות קדומות
"אני לא נמשך לטרנסים"  -אלוהים לא חילקה המון שכל לאותו בן אדם )לצערי – לאותם בני אדם
ברבים( .טרנסים הם לוהטים .דבר שני ,טרנסים הם לוהטים בכל מגוון של סוגי גוף .יש טרנסים
נמוכים/גבוהים ,שמנים/רזים ,מקועקעים/לא מקועקעים ,עם פרסינג או ללא ,ילדים טובים או כאלה
סוטים מבורכים או שילוב .מהגרים מרוסיה/פלסטינים/אשכנזים רעים מבית טוב – בכל קהילה ועדה
יש טרנסים .להגיד שאת/ה לא נמשך/ת לטרנסים ,זה בפרוש להגיד שאת/ה לא נמשך/ת לגברים.
דבר ראשון וחשוב להפנים ,לא לכולם יש חור בונוס ולא כולם בוחרים להשתמש בו ביום-יום .כלומר,
יכול להיות שההעדפה המינית שלי היא להיות פסיבי ולתת לך לעשות בי כרצונך ,אך אם אתה לא
מעוניין להתמודד עם ג'ניטליה פנימית ,אתה פשוט יכול להגיד את זה .פשוט לדבר .לא כל טרנס
נהנה מחדירות ,לא כל טרנס נהנה שבכלל נוגעים או מתקרבים לאזור של החור בונוס שלו )כמו שלא
כל ההומואים פסיביים( .אחת הסטיגמות הידועות היא" :איכס ,גבר עם כוס" .מאמי ,גם אם יש לי
אנטומיה כזו או אחרת ,לא אומר שאני בוחר להשתמש בה .או להשתמש בה איתך...
ידיות .השימוש במילה ידית ,זה כל כך מעצבן .גם בתור גבר עם 'ידית' ,עדיין אני מוצא שהשימוש
במושג הזה חסר טאקט .באופן שגרתי ,אם מישהו שואל אותי שאלה כזו ,הוא מקבל הסבר קצר
מאוד שיש לי בערך  12ידיות בבית )ויש לי הרבה יותר מעשר דברים ביולוגיים שיכולים לחדור אליו(.
אני אישית עונה למי שמשתמש במילה ידית ,אך ורק אם אני נורא חרמן ואם אותו בן אדם הוא ה-בן
אדם שאני רוצה באותו רגע .אחרת ,אני לא חושב שמכובד בכלל לענות לזה .שאותו בן אדם רואה
בגבר ,כל גבר ,רק ידית .אם זה כל מה שהוא רוצה ,אני אלך להום-סנטר לקנות לו סט ידיות מתנה
ואגיד ברוכה שפטרנו ממנו .ההנחה השגויה שלטרנסים אין ידית נובעת מכמה הנחות יסוד
מטומטמות וטרנספוביות .אז הרשו לי להעמיד דברים על דיוקם.
אז מה יש להם שמה?
ובכן ,כל אחד שונה .אני מדבר על הרוב ,אוקיי? רק צאו מנקודת הנחה ,שפה ,כל אחד שונה .יש
חברים שלא מתעסקים עם מה שהם נולדו .לא מבחינה כירוגית ולא מבחינה מינית .אז להם יש
תותב .התותב שלהם הוא הזין שלהם .איתו מתעסקים ,יורדים לו ,מביאים לו ביד )לרוב הוא ימקם
אותו במקום אסטרטגי שיעשה נעים בכל מגע בזין התותב(.
יש גם את אלו שיש להם פין ביולוגי מוגדל כתוצאה משימוש בהורמונים ,לפעמים גם בשילוב עם
שאיבה של הפין ,כדי לעזור לו לצאת קצת כלפי חוץ .איך זה נראה? בדיוק כמו פין לא נימול ,רק קטן.
יש חברים שעברו ניתוח שם למטה ,יש כמה סוגים וקומבינציות .מכיוון שלא יותר מידי אנשים בוחרים
לעשות את זה ,אני לא אלאה אתכם בפרטים .חשוב לא להניח דברים מראש .חשוב לא להגיד
לעצמכם – אה ,הוא טרנס ,אז יש לו כך ולא אחרת ,כי בסופו של דבר ,אם אתם חובבי טרנסים ,אתם
תגלו תגליות חדשות וטריקים מגוונים.
לסיכום ,לכל טרנס )שלי יצא להכיר( יש לפחות ידית יפיפייה אחת .שאר ה'ידיות' מונחת במקום של
גאווה ,לרוב במגרה ,ולא משנה כמה קרובים או רחוקים ,אותה ידית תישאר איתנה וזקורה תמיד.
לנצח .וזאת בנוסף למה שקיים ומחובר באופן ביולוגי )בניתוח או שלא(.
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איך עושים סקס עם טרנס?
ובכן ,כמו עם כל בן אדם אחר .כמובן שלכל אחד יש את החוסר ביטחון שלו במקומות מסויימים .אני
לא אומר שכל הגברים הטרנסים מרגישים חוסר ביטחון ,אבל פעם ב ,לזרוק הערה של – איזה גבר
מדהים אתה! או בחיים לא היה לי גבר כמוך )לקראת ,תוך כדי או אחרי( אורגזמה ,יכול לעשות
פלאים לאגו ולעזור להשתחרר קצת .בעיקר במפגשים ראשונים לפעמים הטרנס לא ידע אם את/ה
רואה אותו כגבר ,כפי שהוא .אמירות כאלה יכולות להבהיר לו שאתה אכן רואה אותו כגבר.
עכשיו כשלכולנו נעים ,ואנחנו יודעים איך לדבר בעברית נעימה ,מתחילים.
לפני ששמים יד במקום מסויים – לבקש אישור .כמובן להקפיד על מילים נכונות )מילים לא נכונות:
ציצים ,שדיים ,דגדגן ,נרתיק ,כוס ,ואגינה ,כוסית ,חתיכה או כל דבר נשי או בלשון נקבה .מילים
נכונות :חור בונוס ,זין ,חזה ,מהמם ,חתיך ,גברי ,שרירי וכן הלאה( .מה גבר אוהב? כל גבר אוהב
דברים שונים ,כמו שכל אישה אוהבת דברים שונים .מה הן האופציות? אינסוף .אז אני אתעכב על
הדברים היותר' ...שגרתיים'.
מין אנאלי אותו הדבר כמו עם כל גבר או אישה סיסג'נדרים.
מין אוראלי – ההמלצה האישית שלי היא ,מבחינה טכנית :לא לפסק או לחבר את הרגליים ,אלא לבוא
מהצד בצורה של להיות על ארבע ואו להרים את העור של הערווה )איפה שיש את השערות( ,קצת
עם היד ואז הזין לרוב )תלוי באנטומיה( ,יהיה מול הפנים שלכם .רצוי לא לנעוץ מבטים .מפה ואילך
הכל אותו הדבר .לעבודה! עוד המלצה ,לעשות את זה בחושניות ולא רק עם הלשון ,אלא תנועות
ראש .מי שרוצה לעשות סקס מוגן ,אך קשה לו/ה להשים קונדום )בגלל שהפין הביולוגי של טרנסים
הוא קטן לרוב מהפין הסטנדרטי שמתאים לו קונדום סטנדרטי ובגלל שיריעת קונדום לא תתפוס את
הפין מכל כיווניו  360מעלות( ,אפשר למקם את הקונדום בפה של המוצץ ולרדת לו כאשר הקונדום
נשאר בתוך הפה של המוצץ .כדאי לא להשתמש בקונדומים עם קוטל זרע )לא טעים(...
מבחינה חושנית ,לפני ללחוש לו באוזן ,אתה רוצה שאני אמצוץ לך את הזין גבר סקסי שלי )וכן
הלאה ,הבנתם את הרעיון ,לא?(.
מין בחור הבונוס  -כמובן שרק ואך ורק אם קיבלתם אור ירוק )ושוב ,לא כולם אוהבים את זה
בכלל!!!( ,אם הגבר שלכם הוא עם טוסטסטרון ,ייתכן שבעקבות ההורמונים )במיוחד אם הוא עבר
כריתה של הרחם והשחלות( ,תהיה לו בעיה של סיכוך טבעי .לכן ,מומלץ להוסיף חומר סיכה .זה
תמיד מומלץ אגב.
אתה יכול להיות יותר ספציפי?
אז בואו נתן כמה דוגמאות בסיסיות ,וצאו מנקודת הנחה שמיניות זה דבר משתנה )במיוחד אם
עושים ניתוחים( ,אבל לא כל בן אדם משתנה .אז אני נותן פה דוגמאות והקצנות.
.1סטון בוצ'/טרנס סטון .הבחור לא אוהב שנוגעים לו באיברים איתם הוא נולד .אם הוא לא עבר ניתוח
עליון ,אז סביר להניח שהוא יהיה עם חולצה/ביינדר .אם הוא מרגיש איתך בנוח ,ייתכן והוא יוריד את
זה ,ולא כי הוא רוצה שתגע/י לו שם ,אלא כי מחניק להיות כל הזמן עם זה .לא לשלוח ידיים למתחת
לתחתונים ,אלא אם תקבל הוראה מפורשת .להתעסק לו בתותב .להתחרמן ולהתחכך מהתותב,
לרדת לתותב וכן הלאה .מי שחושב שסקס עם בן אדם כזה הוא משעמם ,טועה טעות חמורה!!!
טרנסים יכולים להיות מאהבים רגישים ,טובים וקינקים לא פחות.
.2פסיבי  – Iהוא אוהב חדירה אנאלית .דמיין לעצמך גבר הומו או סטרייט ,שאוהב מין אנאלי .דאג
שלא יכנס האבר שלך למקום הלא נכון ,זה יכול להיות לא נעים ,אבל אם זה קרה ,תדאג להתנצל
ולהגיד שזה היה בטעות ,שהחליק ולא שמת לב .אם הוא הומו מצוי ,כנראה שזה כבר קרה לו כמה
פעמים ,אז לא לעשות מזה ביג דיל ,פשוט להתנצל ולהמשיך במעשה הפרו ורבו (-:
.3פסיבי  – IIיש חברים שאוהבים לקבל גם בחור בונוס .אולי יהיה לו נחמד בתנוחה שהיא לא
מיסיונרית ,כמו שמראים לנו תמיד בסרטים ,שהגבר מעל האישה וכולי .אולי תמצאו תנוחה קינקית
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יותר כפית ,בה הוא יוכל להנות מחדירה ,אבל לאוו דווקא ירגיש 'כמו אישה'.
הערה :כמובן שיש וורסטילים ,שנהנים מכל מיני דברים שונים .הערה נוספת ,אני ממליץ שבשום מצב
לא תהיו בין הרגליים של טרנס .אלא אם הוא שם את עצמו ככה .צאו מנקודת הנחה שהוא לא יהנה
מזה ויכול להיות שהוא ירגיש כאילו אתם 'מנסים לזיין' אותו .אם הוא נהנה מהתנוחה הזו ,הוא כבר
ידאג להתיישב מעליכם...
טיפים
בארגז הכלים של הפרטנר/ית לסקס של טרנסים
חרמנים וחרמניות מהממיםות ,אתם ,הבני זוג של ,אתם אוהבים לעשות סקס עם טרנסים ,הא?
גיליתם שהכי כיף בעולם זה טרנסים .אז קחו את זה לשלב הבא.
לפעמים דברים מתלהטים בפתאומיות ,בלי כוונה או תכנון מקדים .לא לכולנו תמיד יש את הגודל
המתאים לך .לפעמים את בחורה שאוהב אברים גדולים וענקיים ,לפעמים את בחור עדינה ,שאוהב
שעושים איתה אהבה עם אבר קטן ונעים .ההמלצה שלי היא ,לכי לחנות צעצועי מין )סיסטרס ,סקסי
שופ או אחרים אונליין או גשמי( ותבחר את זה שהכי עושה לך את זה .אם אתם גרות לבד ,הניחו את
הערכה במקום אסטרטגי כמו שירותים ותגידו לו שציידת את השירותים בהכל .אפשר למשל להגיד לו
שאתה הולך ללבוש משהו סקסי ולהצביע על מגרה ולהפציר בו לפתוח אותה ולקחת את מה שהוא
רואה שם.
המלצה נוספת היא רתמה מתכווננת ,כדי לאפשר גם לרזים ולשמנים להיות מסוגלים ללבוש אותה.
כדאי לדאוג שיהיה בצבע נורמאלי ,לא ורוד...

בחירת התותב ,שיהיה גם הוא בצבע גוף סביר – לא וורוד ולא שחור ,אלא בצבע גוף ממוצע שיתאים
בגוון לאנשים שאתה נוטה להמשך אליהם .יש חברים שצבע לא תואם ירגיש להם כמשהו לא אמיתי.
באור נכון גוונים יכולים להיות פחות או יותר מתאימים ,אבל וורוד עם נצנצים ,ככל שזה לוהט ,לא
יתאים .כמובן שכדאי שיהיו באותה ערכה קונדומים )יש חומרי סיכה עם סיליקון שכולים להרוס תותבי
סיליקון והקונדום עוזר להגן על התותב( וחומר סיכה על בסיס מים או עם סיליקון .כך ,כאשר
ההזדמנות תהיה ,תוכלו לקחת את זה לשלב הבא ,הרצוי והמחרמן .וכמובן לדאוג לניקיון של כל
החפצים מפרטנר לפרטנר )וכמובן שזה יכול לשמש גם אותך בסקס בלי טרנסים ,אם בא לך או
לפרטנריות לגוון(.
קינקי על אמת – אזהרת תוכן
יש את הטענה שטרנס לא יכול להשפיך .כמובן שזו הצהרה לא נכונה בעליל .גבר טרנס יכול לגמור
ולהשפיך .בכל מיני צורות .ראשית ,אם הוא עושה סקס בחור הבונוס שלו ,אז שפיכה 'וגינאלית'
)קוראים לזה שפיכה נשית ,לאלו שרצים לעשות ויקי( .שנית ,הם יכולים להשפיך על ידי תותבים
שיכולים למלא אותם בנוזל )תהיו יצירתיים בעצמכם – יש גבול( וברגע שלוחצים הם משפריצים ...ויש
שיכולים להשפיך אחרי ניתוח הכולל הארכת צינורית השתן בשימוש של תרומת עור מפנים הלחי
ומרקמת וואגינה.
אבל בואו נגיד ואתם והפרטנרים שלכם חושקים בשפיך בצורה רועשת וגועשת ברגע הנכון ואתה בלי
תותב משוכלל ולא יודע או רוצה או יכול לגמור בשפריץ גדול ,השיטה הבאה תעזור:
כאשר יש פרטנר סיסג'נדר שמעריץ שפיך ,תוך כדי זיון חזק בישבן שלו ,לקראת השפיכה שלהם,
אפשר לקפל אותם כך שהזין שלהם יהיה מול הפנים שלהם ואז להשפיך להם על הפנים )אם זה
מלהיב אותם ,כדאי להגיד שאתה הולך לגמור לו על הפנים .(...התנוחה הכי חביבה עלי היא ,שאני
על הברכיים שלי ,הרגליים שלו מקיפות את המותניים שלי והישבן שלו לא נוגע במיטה )או ברצפה(,
הזין שלו מול הפנים שלו ובעצם כל דבר שיצא לו מהזין ,יצא לו על הפנים ,אבל מהצד שלו ומהצד
שלי ,זה נראה כאילו זה הזין שלי .כמובן שהשיטה הזו עובדת עם פרטנר סיסג'נדר ...במקרים
אחרים ,אני הייתי משתמש בפרוטזה משפיכה .אפשר היום להשיג הכל אונליין.
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סקס מוגן
כל דבר שנכנס לפה או למקום אחר ,שיהיה נקי ,שיריח טוב ולא דביק )המלצה אישית( .כל דבר
שמכניסים לגוף ,שיהיה מכוסה בקונדום ,כפפה או דנטלדאם )או פשוט לחתוך קונדום( .אם אתה
חודר עם זין אחרי ניתוח ,פשוט תדאג לקנות קונדומים במידה הנכונה ,לפעמים תצטרך להזמין
מהאינטרנט .לנקות תותבים היטב מפרטנר לפרטנר ולא להעביר במקרה של שלישיה .כלומר ,לא
לחדור לרגע אליו/ה ואחרי זה לבן אדם אחר ,בלי להחליף קונדומים בתותב ,גם תותבים יכולים
בצורה כזו להעביר מחלות מין וכמובן גם איידס .רתמה רצוי לנקות או לכבס ואני חושב שכיסיתי את
הנושא ...תרתי משמע אבל אני ממליץ להתיעץ עם אשת מקצוע ,למקרה ששכחתי משהו ,או לברר
את הנושא לעומק ולרוחב באינטרנט.
למה טרנסים שווים יותר
חמש סיבות ויותר ל-למה עדיף זין קטן או דילדו על זין גדול
 .1יותר נוח בתחתונים ולא צריך לסדר את החבילה
 .2אם חדירה זה הקטע שלך ,אז כל האבר מין יכול להכנס ולא להכאיב
 .3תותב עומד תמיד
 .4יותר קל להסתיר זיקפה לא רצונית בפומבי
 .5מין אוראלי זה נהדר לשני הצדדים  -הפין כולו נכנס פנימה
מה לעשות אם הפין שלי לא מספק את הפרטנר/ית שלי ?
 .1לא כל הא/נשים מסופקים אך ורק מהפין עצמו.
 .2יש א/נשים שכלל לא נהנים מחדירה
 .3אלוהים ברך אותך באצבעות )וירקות אחרים(
 .4אתה יכול גם להביא לו/ה ביד
 .5אתה יכול גם לרדת לו/ה
 .6יש מלא חנויות סקס וניתן לבחור תותב מענג בגודל המתאים אנטומית לפרטנר/ית.
מה עדיף ,דילדו או פין
 .1דילדו תמיד ישאר זקור וזקוף )תוך כדי הכתיבה ,חמש עשרה התותבים בגדלים השונים שיש לי,
נשארו זקופים ויציבים ,במגירה ,מחכים לסקס המעצים הבא(
 .2דילדו יכול להיות באיזה גודל שרוצים או אפילו בכמה גדלים  -כיף לגוון! )לא רק לצד שמגוון ,אלא
גם לצד שמקבל דברים מגוונים(
 .3דילדו יכול להיות בצבעים וצורות שונות
 .4דילדו יכול לרטוט!!! ועוד בכמה דרגות שונות )אגב ,יש קוק רינג רוטטים שניתן להלביש על דילדו
סטטי או על פין ולעזור להגיע לאורגזמה(.
 .5דילדו לא יגמור לך בעיניים או ידביק אותך באיידס או מחלות מין אחרות )אם מנקים אותם בין
סקס לסקס(
לסיכום ,לא כולם גומרות/ים מחדירה ,וגם אם יש לך פין ענק ,זה לא אומר שבזה נגמרה העבודה
שלך .בבקשה לא לייחס לאוכלוסיה מסויימת קטן ,גדול או בלי פין בכלל ,זו פשוט גזענות ו/או
טרנספוביה .מותר לאהוב פינים ענקיים ,אני בעד שכל אחד/ת יהנה/תהנה ממה שעושה לו/ה טוב! רק
תשימו לב לא לחפצן א/נשים ,זה לא נעים ,לא משנה על מה מחפצנים .לכל פין מחובר בן אדם עם
רגשות.
----------------------------------סוף המדריך---------------------------------------------------
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הערה :יד טרנסית הוא דמות פקטיבית ,קריזיונרית ,שמשתמשת בשפה גסה .אין כל קשר בינו לבין
המציאות .הדברים הללו מעולם לא קרו ,לא לי ולא לאף אחד שאני מכיר .לרגישים לגזענות,
לוולגאריות או לחוסר טאקט שבינינו ,כדאי במקום זה לקרוא את העיתון .או שבעצם לא.

מחוויותיו של ftm
בתור לגניקולוג
אשה בהריון מסתכלת עלי ושואלת" :איפה אישתך?"
 אם הייתי יודע ,כנראה שלא הייתי מדבר איתך ,הא?!הגניקולוג" :אז לא הבנתי"...
 מה לא הבנת ,זה מאוד מאוד פשוט .יש לי אבר מין נקבי. אבל אתה גבר. אז מה? אז מה אני צריך אם...האם...אם... אני צריך להגיד לך מה לעשות? אתה רופא של אברי מין נשיים ,נכון ? אם....אממ...אם...אם... טוב ,כשתחזור לך ההכרה ,תדבר איתי ,בינתיים ,אני אגש מאחורי הווילון ,ואתפשט .שתה כוס מיםותקרא לי כשאתה מרגיש מוכן] .חושב לעצמי[ :מעניין אם כל הגניקולוגים דפוקים ,או שאני תמיד
נופל על גולת הכותרת.
בשרותי גברים ,בעבודה
 יד טרנסית ,תגיד ,יש לי שאלה ,אל תיקח את זה קשה ,טוב? אני יודע שאתה קריזיונר. למי אתה קורא קריזיונר ,יא סטרייט מעצבן. הופה ,אתה שוב מתחיל איתי ,הא? להפך! מי רוצה לגעת בך בכלל .טוב ,מה רצית לשאול ,אח שלי. רציתי לדעת למה אתה תמיד הולך להשתין בשרותים בתא. כדי שלא תקנא בזין המהמם והארוך שלי. באמת? לא ,לא באמת .אני בעצם טרנסקסואל שעבר ניתוח תחתון ,אבל יש לי פיסטולה ) חור בצינורהשופכה החדש ,לרוב ברקמת החיבור( אז אני צריך להשתין בישיבה או לסתום עם האצבע ,ולמען
האמת אין לי כח להתעסק עם זה ,אז אני פשוט מתיישב.
 באמת? לא ,סתם יש לי זין מאוד מאוד קטן ואני לא רוצה שתצחק אלי. באמת? כן ,מה סבא שלך לא סיפר לך מה היה אתמול?הערה אחרונה :יד טרנסית לא קיימת במציאות ולכן גם אין לו מייל) .וגם אם היה לו ,לא היה בזיין שלו
לענות לכםן(.

ע' קווירית תומך בלקויי למידה,
דיסלקטים ,ומהממימות אחרים.
הטקסטים לא נערכים.
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יש לך משהו להגיד או לשתף?
רוצה לייסד מדור חדש משלך?
גם את יכול גם אתה יכולה !
השמיעו את קולכן ב-

D_tv25@hotmail.com

פינת היצירה
האישה שלא הכרתי\חן ללוש
פאב מלא באנשים,הכל אפוף עשן,
מוזיקה חוזרת על עצמה ,וגם האנשים.
"אני מתה כבר לברוח מפה" חשבתי לעצמי,
אבל משהו תקע אותי בכיסא ,אולי האלכוהול שחגג אצלי בגוף.
סימנתי לברמן למשקה אחרון ושיביא איתו את החשבון על הדרך...
פתאום הרגשתי יד שמלטפת לי מתחת לחצאית,
סובבתי את הראש בתנועה חדה ועצבנית.
"-אני מביטה בך כבר שעה ,לא מוצאת את עצמך פה נכון"?
"-כן ,די משעמם פה"
עניתי בגימגום.
לא יכולתי שלא לאבד מילותיי,
בחורה די גבוהה ורזה ,
עניים שחורות עם עצב נחבא מתוך נמשים עדינים ,חיוך שמרגיע.
"-שמעי אני יכולה להבריח אותך מפה למסיבה פרטית ולא הומת אדם"
"-אנחנו מכירות"?
החלפתי נושא כמבולבלת.
אבל משהו בתוכי בער להיות לידה הלילה.
"-תבואי איתי לא יהיה הרבה קהל .זו הזדמנות להכיר לא"?
חסרת מילים הנהנתי בראשי כשגופי כבר נעמד מזמן מבקש ללכת איתה כבר מהרגע הראשון.
שילמתי את החשבון ובהליכה איטית ומהוססת הלכתי אחריה...
נכנסנו למלון ,חדר לא מהודר במיוחד אבל החמימות הורגשה באויר ,נוף לים משחרר ובר משקאות עשיר.
התישבתי על המיטה כמו מחכה למשהו שיקרה,
"-אני לא רואה פה אנשים ,אמרת מסיבה פרטית לא?" אמרתי לה כולי מבולבלת.
"-אני ואת זה לא מספיק פרטי?" היא שאלה בחיוך מעודן עוקצת אותי בציניות תוך כדי שהיא מתקרבת אלי
באיטיות.
"-אז מה תשתי?" היא שאלה תוך כדי שהיא מפזרת שיער שחור וחלק עם ניחוח מתוק וחודר.
"-אני לא ממש צמאה" עניתי לה נרגשת.
כל כך בטוחה בעצמה קרבה אליי החלישה מגע וליטפה את פניי ברוך.
נשקתי לה בעוצמה והסבלנות שבי הפכה מתסכלת כמו דחפים של ילדה שרוצה את הממתק שלה עכשיו.
"-לאט" היא הפצירה בי
"יש לנו את כל הלילה"
שכבתי במיטה ולא יכולתי להסיר את עניי ממנה,
הופנטתי מיופיה ,והיא שלא החסירה בי רחמים ,החלה להוריד פריט פריט באיטיות שלא נגמרת.
"-את תמיד כל כך שקטה "?
שאלה אותי תוך כדי שהיא זוחלת למיטה בתנועות חתוליות.
"-אני חסרת מילים "עניתי בחצי מחמאה.
ידייה שהיו רכות וחמות פרמו בנוקשות את כפתורי חולצתי.
ביקשתי לגעת בה ידיי הפכו כל כך מסורבלות ,רצו להרגיש כל חלק בגופה.
שפתייה החלו טועמות ממני נוגעות בחלקים צמאים.
"-אז את מוותרת על המשקה? שאלתי.
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"-לא מוותרת על כלום" ענתה לי בנחרצות תוך כדי שהיא מתרוממת לעבר השידה לקחת את הכוס שהכינה
לעצמה.
"-אני אשתה אותו ממך" קבעה ושפכה אותי על גופי.
יכולתי להרגיש אותו מתאדה בגופי שבער תוך כדי שהיא מלקקת אותו ממני,
נושכת את פיטמותי בחייתיות ,מנשקת את בטני ,מדלגת על חלקים בגופי ,תוך שהיא חודרת אליי באצבעותיה.
ניסיתי להתרומם ולשכב מעליה והיא החלה נלחמת בי על מיקומה במיטה.
ידייה שהיו רכות ועדינות הפגינו כוח מירבי תוך שהיא שולפת עניבה שחורה וקושרת אותי לשולי המיטה.
ואני שחוסר השליטה כל כך הפחיד אותי נישארתי כנועה ומהופנטת.
"-את לא זקוקה לחצאית הזו כרגע" קבעה בנחרצות שכבר למדתי להיכנע לה.
היא החלה מלקקת את שולי מפשעתי יכולתי להרגיש את התחתון שלי אבוד מתוך רטיבות שלא נגמרת.
"-שחררי אותי " ביקשתי חסרת אונים למולה.
תוך כדי התעלמות ממילותי שלפה ממני את פריט הלבוש הרטוב והאחרון שכיסה את גופי הבוער.
נשכבת מעליי ומנשקת אותי בכוחניות שלא הכרתי ,
יכולתי להרגיש אותה מטפטפת בתוכי כשהיא כולה חמה ,מתחכחת בי בחוזקה,
כמו מנסה לגרום לי להרגיש אותה בתוכי.
חוסר האיפוק שלי הוציא ממני גניחות כמו מייבבת מעונג שלא הכרתי.
כל כך חמה היא ועדיין יכלה להרגיש אותי מתפרצת מבקשת להגיע לשיאי,
קמה ממני באחידות והחלה מטפסת עם גופה על פניי,
יושבת באצילות כמו נעלה ממני ,עד שיכולתי להרגיש את הריח שנוטף ממנה סוחט את אחרון חושיי.
"-למה הפסקת?" שאלתי כמו מתחננת לעוד
"-הפסקתי "?צחקה בהתנשאות "עוד לא התחלתי"
"הנאה אני בענייך?" שאלה בעברית רהוטה וספרותית" הנאה גופי בענייך"...
והחלה נוגעת בעצמה מלטפת את שדייה מצמידה אותם אליי ,מלטפת את ביטנה ,מגששת במפשעתה,
ישבה היא מעליי והחלה משחקת בעצמה ,נאנקת וגונחת כמו אחת שלא זקוקה לי במיטתה,
מידי פעם קירבה היא את שיפתי הדגדגן שלה לשפתי שלי ,ואני שצמאתי למצוץ את פירצי הרטיבות מתוכה הרמתי
ראשי כנואשת מלנסות.
"-אמרת שאת לא צמאה" אמרה בציניות צורמת "אסור לך לגעת "
"-שחררי אותי" ביקשתי בקשה אחרונה של חיים.
"-אני אשחרר אותך בתנאי שתשחקי איתי בצעצוע שלי"
"-אני אשחק איתך במה שתרצי" אמרתי כמסכימה כבר להכל "רק שחררי אותי כבר "הפצרתי בחולשה שלא
הכרתי עד אז.
ניצלתי רגעים וינקתי ממנה את שיפתי הדגדגן שלה ,כל מה שהיא יצרה בעצמה רטיבות מתוקה וממכרת ,בזמן
שהיא עסקה בלהתיר את העניבה מידיי.
"-זה לא יפה לנצל הזדמנויות" אמרה והפגינה קשיחות.
תוך שהיא מתרוממת שוב לשידה ומוציאה אביזר דמות האיבר הגברי.
הרגשתי מבולבלת לרגע ,לא העזתי לנסות זאת עד אותו לילה.
והיא שלא נתנה לי זמן לחרטה החדירה אותו לתוכי תוך שהוא מוצמד לחלצייה.
בתנועות עיקביות היא הרעידה את גופי כמו משחקת לי בנשמה ,מוציאה ומכניסה אותו לתוכי כשאני נאנקת מרוב
הנאה,
אספתי כוחות אחרונים ונשכבתי מעליה כמו מעמידה לה עובדה.
האביזר שעדיין לא נפרד מגופה עמד והורגש כחלק ממנה,
כרעתי את ברכיי והחלתי מלקקת את שפתיי הדגדגן שלה תוך שאני עולה לאיבר שהוצמד לגופה ,החלתי מלקקת
גם אותו,
מוצצת אותו ומביטה בענייה עד שיכלה להרגיש שהוא חלק מגופה.
התיישבתי עליו בעונג כשלגופי כבר היה רצונות משל עצמו והוא החל לזוז באיטיות ,והיא החלה שורטת את גבי
מזיזה את גופה מרקידה אותי עליה כמו בובה של תיאטרון.
יכולתי להרגיש את השריטות שלה שורפות את גבי מטביעות את חותמה בגופי המשועבד ,צורבות ממני עוד שלל
של הנאה.
"-אני רוצה להרגיש אותך גומרת בתוכי "לחשתי תוך שאני מלקקת צווארה ,מבקשת ממנה בצללים של תחנונים.
היא הוציאה את איברה כמו לא זקוקה לו יותר ,שלפה אותו ממנה וזרקה על הריצפה.
"-עכשיו זה אני ואת" החלה מתחכחת בי שוב ,מייצרת רטיבות שלא נגמרת ,זורמת בתוכי כמו נהר מתוק,
מחזיקה אותי קרוב אליה נצמדת שארגיש בה את הכל.
הכל הפך כל כך עצום עד שלא יכולתי להבחין מי צועקת נאנקת יותר חזק בצללים של הנאה טרופה בשיאים.
יכולתי להרגיש אותה מותשת ומזיעה על גופי כמו מנסה לקרר בי את האש שהיא עצמה הבעירה.
שכבנו ערומות וחבוקות יכולתי להריח את גופי מתוכה עד שנרדמנו
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