
 לבושים הם אותם, לזהות מאד ל **
\  בקפידד, מאופרת כשהיא בבגדי־חג, /

ב ערב־החתוגה מתיסרוקת ספריי ושיירי
מח הם מטורזנים. בחליפה והוא שערה,
 :נועצים מתחבקים, בדבקות, ידיים זיקים

 מיס־ סשחיוך רבי־משמעות, מבטים בזו זה
 להם משוטטים פניהם, על נסוך תורי

 'והילת החוף, לאורך או בתי-המלון, באיזור
אותם. אופפת ירח־הדבש

 לעצמם לאפשר בדי רב זמן חסכו הם
 פני על המשתרע הזה, היקר התענוג את

 ירח־דבש. והקרוי תמימים ימים שיבעה
 הצ׳קים את כמובן, בחשבון, הביאו גם הם

במתנה. שיקבלו
ה המקום בי מראש ברור היה לשניהם

 הראשון השבוע את בו לבלות אידיאלי
 הדרומית העיר הוא המשותפים בחייהם

אילת. היפהפייה,
 והציעה לקראתם, הלכה ארקיע חברת

 מלונות־היוקרד. עם עיסקת־חבילה להם
 מבחינת האיטיים לחודשים אילת, של

 כוללת זו עיסקה ופברואר. ינואר התיירות,
 במלון שהייה הלוך־ושוב, טיסה בתוכה

 וטיול כוכבים, ארבעה או שלושה בעל
 תמנע, של למיכתת־הנחושת או לפיורדים
לירות. 1100-1200 תמורת — הכל־בכל

 קודם- טסו לא עדיין שמרביתם הם,
 על קפצו שהוא, מקום לשום במטוס לכן

 ב- מבלים הם בחייהם לראשונה ההצעה.
 אל מקיר מרופדים בחדרים מלון-יוקרר״

 והתם- מיזוג־אוויר רדיו, טלפון, עם קיר
שירות־החדרים. של נוקים

 מרבי-י של חוסר־הניסיון הצער, למרבה
 ארוחת- של התענוג את מהם מונע תם

 שהפסידו מה את מגלים והם במיטה, בוקר
1 הביתה. חוזרים שהם אחרי רק

 בחייהם הראשונה הפעם זוהי לרובם,
ב קמים ביחד, ימים שבוע מבלים שהם
 או הוא איך ורואים מיטה באותה בוקר
על־הבוקר. נראים היא

 שהם הראשונה הפעם אולי, גם, זוהי
 פוחדים, עדיין הם ביחד. הלילה את מבלים

 הלילה על אותם שואל כשזר מגששים.
מס הם שלאחריו, הלילות ועל הראשון

לענות. לא ומעדיפים מיקים
 על מתבדחים עצמם לבץ הדובשים בין

הז ״אתמול לזה: זה ומספרים הנושא,
 מחדר כי אילת, של מכבי־האש את עיקו

עשן.״ יצא הזוגות אחד של
 זוג. אל זוג מתחברים מייד שהם מובן

 חבריהם־ את מזהים הם במטוס עוד
 המבלה רביעייה נוצרת ומייד לשימחה,

 ללילות, פרט בצוותא. ירח־הדבש את
 עם היטב מסתדרים אינם עדיין הם כמובן.
 זו, את זה להכיר ללמוד צריכים עצמם,

המעצו הראשוניים, הפחדים על להתגבר
רים.

 שיש הזוגות הם זו מבחינה יוצאי-דופן
 מבלים אלה משותף. ניסיץ כבר להם
 לא ״נא כשהשלט בחדר, זמנם מרבית את

 דרך-קבע. הדלת ידית על תלוי להפריע״
אח עם להתחבר מרבים אינם גם אלה
 ובדרך-כלל לבד, להיות מעדיפים רים.

המתחילים. האחרים הזוגות על צוחקים
ם מו  מכסי

פרטיות של
שים הם  מטוס ? בירח־הדבש עו

מנ מתל-אביב, אותם המביא ארקיע, 1*4
 שם אילת. של בשדה־התעופה אותם חית

 בבתי- לבתי-הטלון. הסעה להם מחכה
מנ רבה. בחיבה אליהם מתייחסים המלון

ומו הדובשים, את מכירים המלונות הלי
שיגיונותיהם. לכל להיענות כנים

 להעניק משתדלים הירח ביקעת במלון
 המלון, פרטיות. של :מכסימום לדובשים

 רחב שטח על מפוזרים שחדריו כך הבנוי
ה- את לזוגות מאפשר בודדים, כמיבנים




