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זרועי כוכבים ,לאיכוליםלהחליף.
בישראל יש יותר נשים מגברים .ייתכן שזו הסיבה שבשעת
לילה מאוחרת מצאתי עצמי ברכבת הספארי בסיור שמייעד לר־
$TS1$לרתקים$TS1$
שיש ניצוץ ,אבל
תקים
קר
$DN2$בעיקר$DN2$
$DN2$לרתקים $DN2$ורווקות בלבר כשמסביבי רוב נשי .הדבר המבאס הי ,-שרובן
נשים
של
שהפך
גברים
מרמור
ואכזבה,
את המתחם
עייפות
על
היו בחיפושים אחר פרק ב׳ ובממוצעגילים שעבר את ה־ 36
של האריותלסביבה שנראית הרבה פחותעוינת .במשך כל הבי־
$TS1$הביקור$TS1$
קור
אם לא אהבה אזלפחות סקס חשבתי
לעצמי ,שהרי הובטחו סי־
$TS1$סיפורים$TS1$
והשתמשתי בה כמגן חי למקרה
$DN2$הביקור $DN2$נצמדתי לשחר(הקולגהשלי)
פורים
$DN2$סיפורים $DN2$ותיאורים מרתקים על חיזור וסקסבעולם החי.״בטבע ,בדיוק
שאחד האריות יתקוף ,נראהלי שזה הרס
לשנינו כמה אופציות.
כמו
גינונים
יש
ולפיל
לג׳ירפה
בחיים,
המדריכה.
מסבירה
אחרים",
נשים
לב־אור ,המרצה ממרכז״הכול יח־
$TS1$יחסים״$TS1$,
מניאקים?
אוהבות
יעל
״בגלל זה צריךלעשות תיאום ציפיות ,יחסים קמים
סים״,
$DN2$יחסים״ $DN2$,מאשרת :״רווקות באות ומבקשות ממנ־ להכיר גבר שלא
ונופלים על
יכולת התקשורת״.יכולת תקשורת דווקא הייתה,ג:ויכולת
משחק משחקים,
שחושף רגשות .שבועיים אחר כך הן
שמתקשר,
אומרותלי
קוקסינל;״.
חיוג,ולכן שלחתי הורעה "ערה?"" .ערה אבלשעירה",
את מי סידרתלי? אני יוצאת עם
ענתההאלפקה .על התג שענדתי היה מספר ,כך שמי שמצא־
$TS1$שמצאתי$TS1$
שהקשיבלהסברים אני נזכר
כמי
שהמצב אצל הזברות רומה
תי
$DN2$שמצאתי $DN2$חן בעיניהיכלה בסופו של הסיורלרשום את המספר טליולב־
$TS1$ולבקש$TS1$
הזכר ניחןבהרגלי חיזור אגרסיביים ,מה שגורםלנקבות להס־
$TS1$להסתובב$TS1$
קש
$DN2$ולבקש$DN2$להכיר אותיולהפך .אופטימי ושמח יצאתילילדרך.
תובב
$DN2$להסתובב $DN2$סביבו .הוא מחזר בתוקפנות וחושף שיניים .אבל הזברות הן
בטבעהגורל כן קובע ,כך הבנתי עם הכניסה לשטח האפ־
$TS1$האפריקאי$TS1$.
גם אלה שהמציאו את
המשפט המעיק "תעשה לי נעימי בגב" והן
ריקאי.
$DN2$האפריקאי $DN2$.יעיד על כך היען .בעוד שלשאר העופות יש איבר מין
עושות את זה תתפלאו
עם השיניים,מלטפות אחתלשנייה את
להזדווג
וכד־
פנימי
רוקד
לפתח
מצמידים
הם
הפרווה
ומ־
$TS1$ומנפנף$TS1$
פתה
אחד
אתה עושה לה
מאיתנו
כל
השדרה.
היען
בעמוד
יודע
נפנף
הסנטימטריםשלו ,ומשכנע שבע נקבית
$DN2$ומנפנף $DN2$בעשרים
$TS1$להעו$TS1$
להע־
נעים בגב ,וזהעובד.
ביר איתו את
$DN2$להעו$DN2$
הלילה .בדיחות הסקס שוברות את הקרח .אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
נסיעה אל עבר היציאה חושפת בפניי אתעולם האהבה הקשה
נו
$DN2$אנחנו $DN2$מריצים קטעים בקרון האחור־ והמבטים
רווקות
שמספרות על חיפושים בפורומים ואתרי היכרויות ,ומ־
$TS1$ומפגשים$TS1$
מצטלביב .עכשיו
זה נראה כמו אוטובוס של תיכוניסטים שטופי הורמוגים שרק
פגשים
$DN2$ומפגשים $DN2$שמתחילים במשחקי
באולינג ,נמשכים בנשיקה ונגמרים
מחכים
במפח נפש.
להגיעלחדריהמלוןבטיול השנתי .כמונו ,בת היענה
משחקת אותה יקשהלהשגה״ .גם כשהיא מקיימת סקס היא
׳׳אין לי מה
להפסיד״ ,אומרת מיה  ,)35המתגוררת בגבעתיים.
"פולנייה״,
נשארת אפרפרה והאקט נעשה בזמן שהיאאוכלת.
״כבר יצאתילפגישות עם בחוריםמהקריות״.
מכנה אותה המדריכה ואני אומרלבחורשלידי שבגלל זה בת
״אתה מאמיןבאהבה?׳׳ ,אני שואל את גיא  32והואמתפלפל:
היענה טומנת את הראש
בחול .היא לא רוצהלראות שהוא בוגד
"אני מקווהלחוות את זה קצת יותר אינטנסיבי מאשר התאהבות
בד .עם אחרות.
סטנדרטית של
הידלקות .אני מחפש בנות מאזור הצפון ומירוש־
$TS1$ומירושלים$TS1$,
הסיור נמשך ואני מגלה שריח גורם לאנשים להתאהב .הריח לים,
$DN2$ומירושלים $DN2$,הבנות במרכז לא פנויותלקשר״.
מאשר את הטענה שה־
$TS1$שהתאהבות$TS1$
בבית הלינה של האריות שאליו נכנסנו
תחנה אחרונה .בסופו של דבר מי כמוני יודע שגם אחרי שב־
$TS1$שברון$TS1$
תאהבות
רון
$DN2$שהתאהבות $DN2$היאעניין של כימיה .יש משהו שגם שלוש כוסות הש־
$TS1$השמפניה$TS1$
$DN2$שברון $DN2$לב צריך להמשיך לחפש .כסופו של דבר החיים מתנהלים כמו
מאוחרת ושמיים
$DN2$השמפניה $DN2$ששתיתיבהתחלה ,בתוספת שעת לילה
מפניה
החזק שורד.
בטבע
מבט

אחד

מספיק

כדילהבין

כשהנשים שם הסתכלו ליבעיניים ראיתי
$TS1$בעיקר$TS1$
בעי־
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שחר חי נציגת המין הנשי,

מנסה

הקרנפים

$TS1$חבר׳ה $TS1$לו״,
האמת ,חיפשתי חב־
$DN2$גודלו״ $DN2$,גילתה

00:32
לשער הספארי הגעתי בשעה
40
20$1ST$ה $1ST$ה־
חבר׳ה $DN2$צעירים ,רווקים ורווקות ,פנויים ופנויות בערך בשנות
 $2ND$40$2ND$ס״מ.
ר׳ה

משך

$1ST$40$1ST$

המדריכה ,׳׳מתהדר
ההזדווגות בין

באיבר מין קטן

הקרנפים הוא 80

יחסית
רקות,

35
והקרנף

20$ה $2ND$המאוחדותלחייהם שבאו לחפש אהבה ,בדיוק בלילה של
פולט
20
נורמלי",
$DN2$נשמעת$DN2$נלהבת :״פטנט לא
ט״ו באב .התבדיתי .בסופו של דבר אני בשנות ה־  20לחיי וס־
$TS1$וסביר$TS1$
עת
$וסביר$DN2$להניח שאם לא הייתי צריכה לעשות כתבה ,והחבר שלי
אחד שמזייף״.
ביר
חלפנו על פני הג׳ירפות ועל פני ביצים שהטיל היען ואז
לא היה בצבא ,הייתי יוצאת לשתות בירה באיזה פאב במרכז
גוב האריות .אצל ה״נמר"
הגיע הרגע שלו חיכיתי כל הסיור
תל אביב.
הפחד כבר התחיל לתת את אותותיו ,ומיד אני
שישב על ידי
היו שם אנשים שגילם קרוב יותר ל־  40עבור חלקם מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
הופכתלמרגיעההלאומית .הביקור אצל האריות היד ,הכי מס־
$TS1$מסקרן$TS1$
המשותף הוא
מדובר $DN2$בפרק ב׳ בחיים ואחרים עדיין רווקים .אבל
בר
$DN2$מסקרן $DN2$מבחינתי .הםגדולים ,יפים וישנים בצורה מדהימה להפ־
$TS1$להפליא$TS1$.
קרן
מחפשים אהבה .מישהו לקום איתו בבוקר ,לשוחח איתו
שכולם
$DN2$להפליא $DN2$.מלך החיות נראה לפתע כל כךנינוח ...ערלרגע שבו אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
במהלך היום ,להשתטות יחד
כשאפשר וללכת לישון איתו ליא.
מתבטא בשתימילים :סאדו
$DN2$אנחנו $DN2$מבינים כי הסקס כין האריות
חנו
בלילה .מחובקים .הם הגיעו לסיור לילה של פנויים פנויות
בספארי ,שבמהלכו הם ישמעו על האהבהבעולם החי,ועל כל
מאזו.
שמשתמע מכך.
מלך האריות חתם את הסיורהלילי בספארי .ממש עוד רגע
מה
כל אחד מאיתנו ילךלדרכו ,ואני מודה שבשלב הזה התחל־
$TS1$התחלתי$TS1$
עמדנובמעגל .כל אחד בתורו היה צריךלהגיר איזו חיה
תי
"קופה״ .אף
היהאילו היה ...כשהגיע תורי הצהרתי בגאווה
$DN2$התחלתי $DN2$לפנטז אך ורק על המיטה .אבל שנייהלפני אנחנו עוצרים
בדרך לטובת סדנה זוגית .אחד המארגנים מחלק חלקי פאזל
אחד מהנוכחים לא ידע שכך קורא לי החבר(למען האיזון ,אני
לכל הנוכחים ואני ממש מנסה להתחמקמלהיות חלק במש־
$TS1$במשחק$TS1$
שתהיתי
קוראת לוקוף) .הבחור משמאלי בחר בנמר ואני מודה
$DN2$במשחק $DN2$ההרכבה ,אךלשווא.
חק
משמעות הנמר
מה
בהמשך כל אחד קיבל מדבקה עם
בעיניו...
מחפשת את אלהשישלימו אותי ובהמ־
$TS1$ובהמשך$TS1$
בחוסר כוח אני
המטרה הייתה שבסוף הסיור כל אחד יכתוב את
שמו ומספר.
$DN2$ובהמשך $DN2$מנסה להתחמק מלנהל שיחה עם אחד הגברים הפנויים
שך
המספר של הגבר או האישה שמצאו חןבעיניו.
על זוגיות ,אהבה ומה שביניהם .הוא לא מרפה בהתחלה,
עלינו על האוטובוסוהתחלנו בנסיעה .בהתחלה הפנויים
מנסהלהבין למה אני
והפנויות חשו מעט במבוכה ,כך זה לפחות נראה .אבל כשהג־
$TS1$כשהגענו$TS1$
מתביישת ומה יש לי להסתיר ,עד
שהוא מוצא לבסוף מישהי אחרת לשוחח איתה ,גילה
הראשונה שעושה סקס בצורה כל כך מהירה
גענו $DN2$לחיה
ויעילה,
ענו
לגילו ,והאמת ,נראה שגם נושאי השי־
$TS1$השיחה$TS1$
קרוב יותר
הקרח כבר נשבר .הגנו מזדווג עם בתזוגו בזמן שיא של שתיים
$DN2$השיחה$DN2$והניסיון.
משחק מקדים ,הוסברלנו ,בכלל לא בא בח־
$TS1$בחשבון$TS1$.
חה
עד שלוש שניות.
אחרי דקות מעטות של שיחה הם מחייכים
בחשבון $DN2$.ויש המאמינים כי בקרן של הקרנף חבוימילוי שעושה
שבון.
אחד לעבר השני וכותבים מספר על רף
פלאים בכוח הגברא ומשמח את הנשים ער מאוד.
שהקרנפיםהולכים ונבחרים .ויש דבר
שקיבלו בתחילת הסיור .לכו דעו,
זו הסיבה ,אגב ,לכך
אולי בסוף עוד תצא מזה אהבה.
שהופך אותםלמיוחדים כל כך :״הקרנף ,למרות גוד־
$TS1$גודלו״$TS1$,
נוסף
זרע כ־  47פעמים בהזדווגות אחת״.
ואחרת

אחת הנשים נשמ־
$TS1$נשמעת$TS1$

מבקשת
להרגיע" :עוד

