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 צעד הסתיו. כשהגיע היה רעב עדיין השמח מוטקה
 נושרים וצה־בים אדימים כשעלים רס־יי, בשדרות לאם

כתפיו. ועל ראשו על לו
 היבהב בלזאק, של האבן פסל ליד מונפרנס, בפינת

המסור דמותו נראתה שמרחוק ניוזן בעיניו, תקווה שביב
 התנכיים, בסנדליו צועד כשהוא כרמל, דודיק של בלת

שימי־ה. גראנד לה ברי וארה מסעדת לעבר
אותי?״ ״מזמין
 חמש משלוימה לוויתי עכשיו רק שיזמין. מי ״מצאת

פרנק.״ מאות
בשבילי?״ עבודה איזו על יודע אתה אולי ״אז

 הספיק לא עוד אילי לארץ. חוזר הצולע שניסן ״שמעתי
אתו.״ דבר לך שלי. הג׳וב את להעביר
 ארבע שבעד פנטסטית, עבודה ' לי היתה הצולע ניסן
 לחודש. אלף ארבעים על מלך, כמו הי היה ליום, שעות

 בחיים תפקידו שכל הצולע, בניסן מקנא היה אחד כל
מלוכ כביסה ובאיסוף תלת־א־פנים על ברכיבה הצטמצם

המרוקאי. של השלגיח מכבסת עב־ר לכת
 לא עדיין הצ-לע ניכן מזל. באמת היה השמח למוטקה

 השמים. מן כמציאת לו נפל ומוטקה מקוב ממלא לו מצא
 ושעות משרה לו היתה כבר ומוטקה שבוע עכר לא

 כל לקום צריך שהיה בזה, היה היחידי החסרון קבועות.
בוקר. לפנות וחצי בחמש יום

 מתעורר, מוטקה היה בוקר, לפנית וחצי בחמש יום, כל
 והיה מאוחרת כבר שהשעה ורואה השעון, שיל לצלצולו

 וצחצוח הרחיצה את משאיר כשהוא בבהלה, החוצה פורץ
פחות. ובהולים יותר טובים לימים השיניים

 כבר והמרוקאי פתוחה כבר המכבסה היתד, כשאטלה
 מאחר הנחפזת, בהילותו אף על שמוטקה, מפני מעוצבן,

 רשימת ואת האופנים את לי נותן היה המרוקאי תמיד.
 הסמוכים הפרברים את ומסובב יוצא ומ!טקה הלקוחות

כביסה. ולוקח עיצר היה מסומנת כתובת ובכל
 שייצא הסיכויים כל לו יהיו למסלול מוטקה נכנס כך
 סטודנ־ שלושה אחד יום אוהו עצרו לולא בן־אדם, ממני
הנוטרדאם. שלפני ברחבה צעירים, טיב

★

 לו מפזם טוב, במצב־רוח הסיטא גשר את עבר הוא
 את לפניו חסמו צעירים כששלושה לו, ואני ?■ ה־דווי את

 שמוביל אתה ״זה מהם. אחד צעק אתיה!״ ״היי הדרך.
השלגיה?׳׳ למכבסת המלוכלכים הבגדים את

 עולה כשמועקה בפניהם מוטקה התריס יש?״ מה ״אני.
 רשיון בלי אותו שיתפסו לו, חסר עוד זה רק בליבו.
 אלא חרש, שוטרי היו לא הצעירים שלושת אבל עבודה!

כינים. לחפש שבאו ודנטים 5ס
 אבל מלכודת, לו שטומנים מוטקה חשד תחילה
 שניה שנה מהסורבו! סטודנטים הכל בסך היו השלושה

 איסף וכל זמן במה לפני שריפה אצלם היתד, זואולוגיה.
 שמי, מה יודע השד ד׳אלמברט, שארל פרוס׳ של הכינים

 פתאום נוכחו האוסף את לשחזר כשהתחילו לאיבוד. הלך
 השחורה הבגדים כינת אחת, כינה להם שחסרה לראות
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 היתד, כיניו, את שנה שמונים לפני לאסוף ד־אלמברט שזירל
 מסיבות היום, אבל ■ביותר, נפוצה השחורה הבגדים כינת
 מן לגמרי כמעט נכחדו טבעית, ברירה של ברורות בלתי

 ואולי הדידיטי אולי האמבטיות, אולי הסבין. זה אולי העולם.
 ד׳אלמ־ של באוספו שדווקא גדולה בושה האטומית. הפצצה

 העולם כל של ביותר הגדול הכינים אוסף שהוא ברט
 וילמן, פרום׳ השחורה. הבגדים כינת מצויה תהיה לא המערבי

המחלקה בראשות ד׳אלמברט של ויורשו !זינה יליד יהודי

 שנראתה אחת, כינה מצא ואמנם שלו בבגדיו גם לחפש
 בנפרד אותה ארז לכן האחרות, מן כהה יותר קצת לו
היתר. מן

 הכינה שלו, כינתו אוזניו. למשמע האמין לא מופקד,
הבגדים כינת להיות נמצאה היתר, מן בנפרד שארז

 אלף שמונים תמורת לסבול מוכן מוטקה היה הרבה
 אך מדי. יותר קצת זה תצלומים, אך לחודש, פרנק

 ולהבטחת מוחלטת, סודיות לו הבטיח וילמן פרופסור
 מיניסטריון אצל להשתדל אפילו מוכן הוא זו, סודיות
שמורות של החסינות בחוק מוטקה את שיכללו החינוך,

 פאריז, את לסרוק שלו ■מטים הסט את שלח הזואולוגית,
 אחת שחורה בגדים כינת נשארה עוד שאולי בתקוה,

חוליה וכל חוליות לכמה נחלקו הסטודנטים לפליטה.

 מובילים שהיו המלוכלכים בבגדים בדיקות עורכת היתד,
 פרנק 200 לו הבטיחה מוטקה אה שעצרה החוליה למכבסות.

הסכים. ימוטקד, לבדיקה. להם שיביא משלוח כל בשביל
 לדעת ניכח וחזור, הלוך פעמים כמה שנסע אחרי
 לו, כדאי לא שזה להם, ואמר בא לו. כדאי לא שהעסק

 המאתיים, על נוסף פרנק, מאה עוד לו ישלמו אם אבל
 בתוך הכינים את להם ויביא החיפוש את בעצמו יעשה

 גדולה בהתלהבות ההצעה על קפצו הסטודנטים צנצנת.
 השחורה, הבגדים כינת את וימצא יצליח שאם לו, וגילו
 יפסור הפר לשלם; שהבטיח פרנק 5000 של בפרס גם יזכה

יקרת־ר,מציאות. הכינה את שיביא מי לכל וילמן,
 חוזר שד,יה פעם כל כינים. לחפש השמח מוטקה התחיל

 ״ם כינים. מחפש היה מלוכלכים, בגדים של מטען עם
זליט ה מאיד, זעים היה שהעלה הכינים כששלל אחד,

 הסטודנטים סחבו גיל בתרועות המציאות. יקרת השחורה,
 הפרם את לו שהגיש וילמן, לפרופסור מוטקה את

אם וילמן, הפרופסור שאל הזדמנות, באותד, המובטח.
הבגדים. בעל כתובת את במקרה לו סימן

הכינה את מצא שהוא להודות, מוטקה התבייש תחילה
הרווח את בראשו כשחישב אך שלו, גופי על הזאת
 לא הפרופסור של לשמחתו האמת. את גילה לו, הצפוי

יבדוק לו ירשה אם מוטקה, את שאל והוא גבול היה
 כביום ערום הספה, על שכב הסכים. מוטקה א־תו.

 ואמר מגדלת זכוכית עם אותו בודק והפרופסור היוולדו
 אפילו ואולי פאריז תושבי שמכל בעיניו, גדול פלא שזה
 הבגדים כינת נשתיירה יא הארץ, כדור תושבי מכל

בלבד. השמח מוטקה של גופי על אלא השחורה,
 בידי שנתגלתה השחירה, הבגדים כינת שחקר כיין

 עדיין הושלם לא ,1874ב־ ד׳אלמברט, שארל הפרופסור
 הציע בערפל, ולוטים סתומים חייה ממחזור רבים וחלקים

 את ג־פו על וישמור שימשיך למוטקה, וילמן פרופסור
 תשלם והאוניברסיטה הסימסטר, סוף עד הנ״ל הכינה

 התחייבות תמורת לחודש, פרנק אלף 80 בסך משכורת יו
 שאסור כמובן לבדיקה. בשבוע פעמים שלוש שיביא

 להתרחץ לא וכן הזה הזמן במשך בגדיו את להחליף יו
 המילה הפרופס-ר, ף ד,יס אגב, דרך וסבון. חמים כמים

שונים. ותצלומים תרשימים גם כמובן, פ־ישו, תצפיות,

פרנק. מליון חצי של לקנס צפוי בהן הפוגע שכל הטבע,
★

 פאריז בלב ממשלתית, טבע כשמורת מוטקה של חייו
 כזה: דבר לעצמכם תארו מאוד. לו קסמו ההומיה,

 בכבוד! לחיות זאת ובכל דבר שום היום כל לעשות לא
 במחלקה בשבוע פעמים שלש להתייצב היה צריך הכל בסך

 לכמה ולהניח ספה על לשכב להתפשט, לזואולוגיה,
 הכל בסך תצפיות! כן גם תצפיות. עליו לערוך סטודנטים

 עורו, על ומסמנים מגדלת בזכוכית עליו מסתכלים היו
 לומר אפשר אי הכינים. נדידת מסלול את אדום, בעפרון

 היה לפעם מפעם כי אם אי־נעימות, לו גרמו שהתצפיות
בכוונה. שלא אותו מדגדג זהיר בלתי סטודנט איזה

 משעתיים־ יותר מוטקד, את העסיק לא המדעי המחקר
 היה ויכול חיפשי היה הזמן בשאר פעם. בכל שלוש,
 כמוביל ממשרתו התפטר עשה. גם וכן כרצונו לעשות
 ולח־ בסלקס להשתקע חזר עצמו יכל מלוכלכת כביסה
שלי. חשבונו על אומרת: זאת מלאות, בזכויות קופול

 נעלמה לא השמח מוטקה של הכספי במצבו התמורה
 לדעת, רצה אחד כל בפאריז. הישראלית המושבה מעיני
 התעטף מוטקה אך כסף. הרבה כך כל למוטקה, לו, מאין

היו רבות הרכיל־ת. גלגלי את מיד שהפעילה בשתיקה,
)24 בעמוד (המשך
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