رموز اإلميوجي
هل تتساءل ما الرس وراء ارسال رمز البيتنجانة أو الخوخة ؟ إال إذا كنت ترسل آخر تحفات
الطبخ أو وصف حيوانك املفضل ،استخدام هذه الرموز قد يعني يشء مختلف متاما
مهتم باملرح والجنس

دليل لينغو

الحالة الصحية

Clean**:
نظيف :حالة سلبية لفريوس نقص املناعة البرشية وعدم حمل أي عدوى منقولة جنسياً
أو عرب الدم
ال نحبذ استخدام “نظيف” او “وسخ” لوصف الحالة الصحية ولكننا بالتأكيد نشجعك **
عىل معرفة الحالة الصحية لرشكاء الجنس

اللعب بالرباز

DDF**:
خايل من املخدرات واألمراض
هذا املصطلح مؤذي لألشخاص الذين يتعايشون مع أمراض مزمنة

ادخال اليد

Poz/Positive:
شخص متعايش مع فريوس نقص املناعة البرشية .يضع البعض إشارة ( )+أو يكتبون أنهم
يبحثون عن أشخاص متعايشني

البحث عن الجنس
لعب دور الجرو
لعب بال حدود
️)التدخني (عادة كريستال امليث
كوكايني
املؤخرة
العضو الذكري
دفع مقابل الخدمة
العقاقري واألدوية (عادة حبوب أم دي أم إيه
الحامم الذهبي بالبول
االحتفال ومامرسة الجنس
توب
بوتوم

PrEP:
دواء ما قبل التعرض للفريوس ،ويعرف باسم تروفادا .دواء يحمي من انتقال فريوس نقص
املناعة البرشية من شخص إىل آخر
PEP:
دواء ما بعد التعرض للفريوس .يقلل هذا الدواء من خطر انتقال فريوس نقص املناعة
البرشية بعد احتامل تعرضك للفريوس وهذا فعال إذا تعرضت للفريوس يف آخر  24إىل
 72ساعة
Safe:
استعداد ملامرسة الجنس اآلمن مثل استخدام واقي الكوندوم أو غريه من أدوات الحامية
STI:
العداوى املنقولة جنسياً
STBBI:
العداوى املنقولة جنسياً وبالدم
U=U:
شخصا مصاب
غري قابل للكشف = غري قابل للنقل ،وهذا اجامع علمي عىل أن ً
بفريوس نقص املناعة البرشية غري قابل للكشف ،ال ميكنه نقل الفريوس إىل رشكاء الجنس

Open Relationship:
عالقة مفتوحة :هي املحافظة عىل رشكاء متعددين يف نفس الوقت ،يطلق بعض الناس
عىل هذه العالقة بتعدد الرشكاء

مصطلحات شائعة

Pump and Dump:
ضخ وقذف :مامرسة رجلني الجنس برسعة وبدون واقي

Ghosting:
تجاهل رسائل أو محادثة شخص ما بخصوص لقاء جنيس أو مواعدة محتملة وهذا التجاهل
يؤدي إىل إلغاء هذه الخطط

”استخدام مواد “عقاقري

420-Friendly:
استعداد الستخدام الحشيش أو القنب للرتفيه ويعرف باملاريوانا أيضا

Booty Bumping:
خلط مخدرات مثل امليث أو الكوكايني مع املاء وضخه يف املؤخرة
PnP/Party and Play:
االحتفال ومامرسة الجنس ويطلق البعض عليه بالسكيس الكياموي .بعض الناس قد تسأل:
هي تحتفل؟ وهو نشاط جنيس وأنت تحت تأثري املخدرات مثل الكريستال ميث ،جي
أو كوكايني

التفضيالت

(=):
إشارة وتعني أن الشخص مستعد للقاء شباب متعايشني مع فريوس نقص املناعة أو ال
يحملون الفريوس
Blindfold:
عادة تعني تغطية العيون بقطعة قامش خالل مامرسة الجنس
BDSM:
اهتامم جنيس بالعبودية ،التأديب والتدريب ،السادية واملازوخية أو لعب األدوار
Bareback/BB:
مامرسة جنس وإدخال بدون واق أو عازل

Dom/Sub:
مسيطر /مطيع .الشخص بدور املسيطر يقوم بالتحكم الجزيئ أو الكيل بالشخص املطيع
وهذا قد يتضمن استخدام سالسل ،حبال ،سياط ،أو قيود لليدين
Fetish:
الفتش ،اهتامم جنيس بأداة أو ترصف محدد والذي يعد رضوري للوصول إىل اإلشباع
الجنيس
Kink:
الكنك ،اذواق جنسية بديلة وتفضيالت أو تصورات أو ترصفات مثل الصفع والجلد

Fun:
إقامة عالقة عابرة أو مامرسة الجنس

Host:
القدرة عىل استقبال الناس يف بيتك .يأيت السؤال عادة :عندك مكان؟ أو هل تستطيع
االستقبال؟ أو املعذرة أنني ال استقبل ،لدي رشيك سكن
Drag Queen, Drag King:
مؤدي يجسد شخصية مغايرة لجنسه بغرض املرح والرتفيه .يجسد الرجل عادة شخصية امرأة
”ويدعى “دراغ كوين” واملرأة التي تجسد شخصية رجل تدعى “دراغ كينغ
Discreet or “down-low” (DL):
الشخص الذي ال يرتاح عن عرض ميوله للعامة .عادة ال يرسل صور وجه ليبقي شخصيته
غري معروفة
DTF:
مستعد ملامرسة الجنس وهي إفصاح عن الرغبة يف إقامة لقاء جنيس فوري
Looking?:
هل تبحدث حالياً عن لقاء جنيس؟
Mobile/ Travel:
تعني أنك عىل استعداد للتنقل من أجل اللقاء بالسيارة أو الباص أو امليش
What are you into?/What do you like ?:
ما هي تفضيالتك الجنسية (توب ،بوتوم /مبادل/أو غريها) وما الذي تريده عادة من اللقاء
الجنيس؟

مختلفة متاماً حتى لو كنت تتحدث االنكليزية بطالقة.
يستخدم البعض كلامت لها دالالت ومعاين مختلفة عند
البعض اآلخر ولذا من الجيد السؤال عام يعنيه الشخص
بالكلمة بدل من افرتاض املعنى .تحتوي هذه القامئة
مصطلحات يستخدمها الشباب عىل االنرتنت وتطبيقات
املواعدة ،هذا دليلك اللغوي الحميم لينغو
بعض هذه املصطلحات تحمل وصمة من العار وقمد قدمنا بوضع إشارة نجمة (*) عليها.
تحدث وصمة العار عندما يصنف املجتمع شخص ما بأنه معيوب أو غري مرغوب به بالنظر
إىل عدة عوامل مثل الثقافة أو الجنس أو العرق أو الحالة الصحية .قد تؤدي وصمة العار إىل
املرض والعزلة االجتامعية وتأخري الحصول عىل املساعدة والعالج والشفاء
تم تحضري ومراجعة هذا املنشور من قبل مهاجرين جدد (مثليني ،مزدوجني امليول ،عابرين
وكويرز) مقيمني يف مدينة أوتاوا .مرشوع تعاون بني ماكس أوتاوا وكابيتال رينبو ريفيوج
آخر تعديل :مارس 2020

Quickie:
مامرسة الجنس رسيعاً ،أحياناً يف األماكن العامة أو املكاتب أو املراحيض
Sup:
ماذا تفعل اآلن؟ تحية خفيفة بدل هاي ،مرحبا أو مراحب
Tribe:
التصنيف حسب منط الجسد أو الصفات الجسدية مثل :الدب ،ثعلب املاء ،ناعم املالمح،
املجتهد ،املعضل ،الدادي ..الخ
Trans/FTM/MTF:
الشخص الذي تختلف هويته الجنسانية عن التي نُسبت له عند الوالدة

أمناط العالقات

LTR/Long-term relationship:
عالقة طويلة األمد ،وهي عالقة حميمة شخصية قد تستمر ملدة طويلة أو طول الحياة
أصبح إنتاج هذه الوثيقة ممكناً من خالل مساهمة مالية من وكالة
الصحة العامة الكندية .اآلراء الواردة هنا ال متثل بالرضورة وجهات نظر
وكالة الصحة العامة الكندية

ا
و
أوتا
يف
بك
!أهال
حيث قد تشعر فيها بأن مجتمع امليم يتحدثون بلغة

NSA/No Strings Attached:
لقاء من دون قيود أو رشوط ،وهي الرغبة
بإقامة عالقة جنسية بدون وجود صداقة أو عالقة
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