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המיסתורין
בביט בפגיעה במוח שווארץ

 על לשוחח עבר המדינה, חון
ענייני־חולין־ואמנות.

החקי ובעוד זמן־מה, בעבור
 של ידידיו החלו בעיצומה, רה

 להפיץ הדרום־אמריקאי הד״ר
יו לא אחד ״אף סיפורי־בדים.

אמ הוגו," על מילה לפרסם כל
ה בולל בולה, ״המדינה רו,

בכיסו." היא משטרה,

כ למנוע, מיכולתם שיכורים
 סיפרו סיפור, הופעת ביבול,
 לאוזן, מפה הוגו, של ידידיו
 ל־ שוחד ״שילמנו :נוסף סיפור

 את למנוע בדי - הזה׳ ,העולם
 הזה׳ ,העולם הכתבה. פירסום

ונו במזומן, לירות 6000 קיבל
 תמונה לכתבת קנינו לזה סף

 בדי לירות.״ 3000 של בערך
ה ציינו דבריהם, את להוכיח
 טרח הגדול גיבלי בי ידידים,

ה בבית ביקורו בעת להקליט,
 וב־ - עימה שיחתו את כתבת,
 הסבם־השו־ גם מופיע הקלטה

 חשיפת את למנוע שנועד חד
שווארץ. הוגו של דמותו
 לאותם התברר באשר אולם
 סיפור-הבדים שלמרות ידידים,
עו עיסקת־השוחד, על שלהם

 שווארץ הוגו על הכתבה מדת
 משיטה עכרו הם - להתפרסם

גלויים. לאיומים לחישות של
הת הוגו של הטובים ידידיו

 ״העולם כתבת עם שוב קשרו
 יבולע בי עליה, איימו הזה",

 :הכתבה תתפרסם באם לה
 בל הוגו! זה מי יודעת ״אינן*

 לא והכתבה תתוזפף המדינה
אמרו. תופיע,"

 מאמצי-האיומים דווקא אבל
 שאבן המערבת את שיבנעו

ציבו חשיבות בעל סיפור זהו
ניכרת. רית

 לחיי זריקות־מרץ להזריק כדי גם יותר,
שלה. החברה

★ ★ ★ ^ד  הוגו הדוקטור ניהל שנים !•מ
 בווילת־הפאר מסתוריים, חיים שווארץ ■4

 חיי־ שם חי הוא שבהרצליה־פיתוח. שלו
 עם דויד, ריטה אשתו, עם מאושרים משפחה

 את הופכים כשהם — בתר ועם בניו שני
בארץ. התרבותיים הארמונות לאחד ביתם

 הדוקטור על נימאסו אחד שיום אלא
 והלבוש המגושם הגוף בעל גבה־הקומה,

 בחיק ושקטים שלווים חיים אותם המהודר,
 להימשך החל הוא הדיפלומאטי. והסגל הטבע
 ידע הוגו כי יותר. רחבים אופקים לעבד
 הישראלית לחברה להציע מה לו שיש

רחבה. ביד זאת הציע והוא — המפגרת
 שווארץ הוגו של שמו נודע תחילה,
 החל הוא בישראל. אמנים של כפאטרון

 להם מסייע ופסלים, ציירים אליו מקרב
 את מציג יצירותיהם, את רוכש בכספים,

 אנשי לפני בביתו, למכירה תמונותיהם
הגבוהה. החברה

 שאר באו היוצרים האמנים בעיקבות
 לערוך ידע שווארץ הד״ר אנשי־הבוהמה.

 בהן מסיבות בביתו, מפוארות מסיבות להם
הגאסטרונומי. הידע מיטב את להפגין ידע

 בארץ ביותר היקרות המסעדות מן בכמה
 שמו. על מיוחדים מאכלים לכנות החלו אף
 גונדולה במסעדת למשל, לכם, יציעו אם

 א־לה ״המבורגר באולימפיה הוגו״; ״סטייק
 הוגו״ א־לה ״שרימפס ובאלהמברה הוגו״;

המדובר. שמארץ בהוגו הרי —
 פעילותו של הקל הצד רק היה זה אבל

 ותרבותית חברתית פעילות בצד בישראל.
 כלכלית פעילות גם שווארץ הוגו ניהל זו,

 בית־ בהקמת לשיאה הגיעה היא עניפה.
 — ברמת־החייל לבלמי־־מכוניות, חרושת
 שותפה בה גדולה בהשקעה שהוקם מיפעל

הממשלה. גם
 במהרה הפך שווארץ הד״ר של ביתו

 מנהלי• בכירים, פקידים לחכמים, לבית־ועד
 עם יחד שהתערבו ואנשי־עסקים חברות

ביתו. זזת לפקוד שהמשיכו אנשי־הנוהמה,

 הדיפלומאט מן מוקסמים היו כולם
 מרתק איש־שיחה שהיה והחביב, הצעיר
 הוא כולם. את שהלהיב אורח־חיים וניהל

 מדי כימעט אליה וחוזר מישראל, טס היה
 באירופה מקום שבאיזה שמע פעם חודש.
 הוא עתיקים. ספרים שלושה למכירה מציעים

 עתיק ספר ורכש הפומבית, למכירה טס
דולאר. אלפים עשרת של במחיר

 זאת בעיקבות כי טבעי רק זה היה
 ד,דיפ־ את ונערות־הזוהר החתיכות גם יגלו

 סתם עם בקלפים לשחק המוכן לומאט
 בי ימצאו ושהן דיזנגוף, מרחוב אנשים
ביותר. הכמוסים לחלומותיהן פאטרון

 לה עשתה והשמועה רב, זמן חלף לא
 מפה נערות־דיזנגוף. כל בין כנפיים כבר

 מתגורר שבהרצליה־פיתוח הן סיפרו לאוזן
חינניות. לנערות המסייע עשיר, דיפלומאט

הת היפהפיה מרושק מאיה הדיילת־לשעבר
 פשוט הוא בלב, לי ״כשרע בערגה: וודתה
 ארוחה.״ או בילוי לאיזה אותי מוציא

 הוגו!״ ״ויוה הסיסמה הפכה מהרה עד
הנועזות. הזוהר נערות של לסיסמת־ההיכר

 הוגו של ביותר הטובות הידידות אחת
 את שפגשה שביט, עדנה השדרנית היתד,
 תוך שנפגשו בעת בחברתו ובילתה הוגו

 היה אפשר למשל, כך, בעולם. מסעותיהם
 של בהילטון או בניו־יורק יחד אותם לראות
בפרס. טהרן

לעז להחלץ שווארץ הד״ר ידע אחר־כך
 בתקופה לשם, אלונה היפהפיה של רתה

 איינשטיין. מאריק גרושיה לאחר שלה הקשה
 אלונה של דוזחיה זעומים מה שמע כאשר

חוד קיצבה לה הציע כדוגמנית, מעבודתה
 בדוגמנות, המשוערים רווחיה בגבול שית
 אף הוא צילום. ללמוד להתמסר שתוכל כדי
לפ וציוד־צילום, מצלמות לרכוש לה עזר
 להתחיל שתוכל כדי משלה, סטודיו תוח

 בצלמת. — ומבטיחה חדשה בקאריירה
 שווארץ הוגו פנה אלונה, את שניחם לאחר
 בעצם ואילו מרושאק. מאיה לדיילת לסייע
 ברכה לשחקנית עוזר הוא אלה ימים
 שלה. הדפרסיות על להתגבר נאמן

★ ★ ★  הוא שוזארץ הדוקטור כי שהושב מי ך
 אינו לעצמו, ורק אך הדואג אנוכי, איש 1

 — דרום־אמריקאי אופי של טיבו את מכיר
 הוגו כמו שם תחת מסתתר כשהוא גם

 הצ׳יליאני הדיפלומאט כי מסתבר, שווארץ.
לידידיו. גם לדאוג יודע

 של נסיעתה את הוגו ניצל מכבר לא
 שלו, הווילה את להעמיד כדי לחו״ל, אשתו

 לרשות המרוזחת, וגינתה חדריה ששת על
 בין נכחו, בה מסיבה, ערך הוא ידידיו.
 התופסים ואישים בכירים פקידים גם השאר,
הישראלית. בציבוריות מכובדות עמדות

 הדיפלומאט של אשמתו זו היתר, לא
 התרבותית מהאווירה הושפעו לא שהנוכחים

 שזו בטעות סברו מהם כמה הבית. של
נשותיהם. עם שהיו למרות נשפיית־חשק,

שוואוץ הוגו
 שווארץ הוגו הד״ר היה יכול לא זאת
 פורקי־העול את ללמד החליט הוא לסבול.

 מקורית בדרך זה את עשה והוא — לקח
מאוד.

 ספר, בידו ומחזיק בסדין לבוש כשהוא
 מפוזרים שהיו הזוגות בין הד״ר עבר

 והרביץ רענן, עץ לכל ומתחת בחדרים,
 להם קרא הוא אמיתית: ספרדית תורה בהם

 גאר־ פדריקו החושני המשורר של משיריו
לורקה. סיר,

 הטמבורים את בארץ יחליפו בקרוב ואם
 הוגו!״ דון ״אריבד, ויצעקו בקססניטות

 הד״ר מיקרה: סתם זה אין ״יחי!״ במקום
 מזמנו, הרבה בכך השקיע שווארץ הוגו

להפליא. הגברי ומכוחו מממונו

הוגו סניור של המוצ׳אצ׳אס

בוכהארונהעדנה
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