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 וזזיא מסגר, הוא מרמלה. מצר, ורוג׳ר

נמצ ותיקים, חבשים הם בויצ״ו. מטפלת
ה הפעם להם זו שבוע. כבר במקום אים

 ופעם מפואר, במלון גרים שהם ראשונה
 שהיא מודח הוא ביזזד. שהם ראשונה

 לא עחין והיא בבוקר, מצויין נראית
 ומתפעלת נרגשת איתה, קורה מה יודעה

 ושל שלה המשותפים הקצרים מהחיים
בית־מלון. באווירת החדש, בעלה
אחיו ששלושת לאחר לאילת הגיעו הם

 לא הם בחדרם. מסתגרים ואינם פתקות
לחתונה. מיוחדות מלתחות קנו

 כותנות־לילה לה שיש לתיקווה, בניגוד
 לדבריה, ליהודית, אין וסכסיות שקופות

 מורידים ״ממילא זה. מיותר באביזר צורך
 אומרת היא מהד׳ בשביל אז זה, את

ממזרי. בחיוך
 כסף ולוו החתונה, בשביל כסף לוו הם

להם מחכה ברחובות ירח־הדבש. בשביל

 הס מצר. ורוג׳ר תיקווה מרביציסולאגא לאבא צילצול
 לעדכן מדי־יוס, לטלפן מקפידים

 כותבת היא שבו יומן, מנהלת גס תיקווה אותם. הקורות את להם ולספר ההורים את
יותר. שיגרתיים בימים בדבש להיזכר כדי שבוע־הדבש, במיסגרת עליה העובר את

 ידיחהם לילחם. להראות בשביל כן גם
 הם הדבש שבוע למשך ביותר הקרובים

 עובד הוא מרחובות. לביא, וזאב יהוחת
 במיק- תופרת והיא האווירית, התעשייה

צועה.

 זאב תיזמורוב עם באולם התחתנו הם גם
 זו את זה מכירים שהם מוחם ויהודית
 החתונה. ליל לפני הרבה מאד, מקרוב

 עליזים הם זאב. אומר בטוח,׳׳ על ״הלכתי
הר־ מחפשים בעליל, מאושרים ונראים

 באותה בדיוק דבש ירח בילו רוג׳ר של
 ״זה תיקווה: מספרת והמליצו. מתכונת,

 לקחנו ברירה.׳׳ אין אבל לנו, יקר נורא
 י!ש, מה לחתונה. שקיבלנו מהצ׳קים כסף

 אחר־כך בחיים. אחת פעם זה ירח־דבש
 אז הזדמנות, יש עכשיו ובית. ילדים יש

לנצל?״ לא למה
 הכביסה את פרקטית. בחורה היא תיקווה

 לשיגרת־ תשוב שבו לרגע שומרת אינה
 ותולה מכבסת היא נשואה. אשה של חיים
בית־המלון. במירפסת הכבסים את

 בעקבות
מצרפת השמש

 הגענו שלום, יקרים, ״הורים :לאמור | 1 להורים, גלוייה יום כל שולחת יא ך*
 טוב הכל במלון. ישנים ואנו אתמול

 בקרוב, להתראות זוג. עוד איתנו יש ויפה.
רוג׳ר. ובעלה תיקווה בתכם
 מצלמים והם במייוחד, מצלמה קנו הם

 ביחד, אותם שיצלמו ומבקשים זו את זה
משוג הם לילחם״. להראות מה ״שיהיה

להת ״אי-אפשר כי השנייה, על אחד עים
 יומן, מנהלת תיקווה לאהוב.״ בלי חתן
עליה, עובר מה יום מדי כותבת היא ובו

 כיצד להם ברור לא ועדיין שכורה, דירה
הח זאת למרות בכלל. אם דירה, ירכשו

לכל. קודם שירח־דבש ליטו
 דירה זוכרים, ״ירח־דבש זאב: אומר

 לוותר אבל — לא אולי יסתדר אולי זה
 תהיה שלא ברור שכמעט כיופים שבוע על
 זה — עליו לחזור שנייה הזדמנות לנו

לא!״
 לא יושב בקפידה לבוש צעיר זוג
 הם אלה הישראליים. מהזוגות הרחק

 זוג שבצרפת. מליון ממן וז׳אק דבורה
 השמש. בעיקבות לאילת שבא חבשים

 להם די אישים, לחברת זקוקים אינם הם
 את המיסה האילתית השמש עצמם. עם
 מצרפת. איתם שהביאו האירופאי הקור כל
 לישראל, והנסיעה מאד, מאושרים הם

 בהרבה זולה היתה במלון, השהייה כולל
למשל. לג׳מייקה, נסיעה מאשר
 קלפים משחק מצרפת נוסף חבשים זוג

 טוענים המבוגרים יותר. מבוגר זוג עם
 את שחיתנו אחרי שני, בירח־דבש שהם

ש בביישנות מודים הצעירים ילדיהם. כל
שלהם. הראשון ירח־הדבש זהו

הבייש סיבת את מסביר מבט־מקרוב
 עונד מפריס, קורייר ואני פייר ז׳אן נות:
 חודשים בעוד מאושרים הורים להפוך חם

מעטים.
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 הדובשים בעיני מסמלים מיזוודת־הבגדים. לידנעלי־בית זוגות 2
 הכל ואילך מעתה החדשים. חייהם תחילת את

 שלו, ליד כששלח בארון, הבגדים את לסדר מקפידים הם בשניים. הכל — ביחד
ושלה. שלו — במדף הספרים גם שלו. ליד שלה, בכוס מיברשת־השיניים את לשים




