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 עימה הפגישה ״אחרי אותה: שריאיינה אחרי
 לגובה. בסנטימטר שגדלתי הרגשה לי היתה

 רחוקות לעיתים פוגשים כאשר מרגישים כך
 לי נתנה היא ויפה. חזקה מרתקת, אישיות

אותה.״ אהבתי באשה. ביטחון יותר
 באותו ילדים. נולדו לא פפושדו לבני־הזוג

 בת גדולה, הייתי ״כאשר אביה: אמרה ראיון
 שבע ובמשך הראשון, לבעלי נישאתי ,18

 תכופים, והפלות הריונות תוך נאבקתי, שנים
 הבנתי שנים שבע אחרי בפרי־בטן. לזכות כדי
משלי." ילד לי יהיה לא כי

 הראשונה. מאשתו הם פפו של ילדיו שני
 רשת־המלו־ את כיום מנהל )25(יואב הבכור,

משוחרר. חייל ואבנר, בישראל, סננסטה נות

 כאשר הארץ הזדעזעה 1982 באוקטובר
 נרצחו מיזרחי, שושנה ואחותה, פפושדו אביה

 שהתאבד האחות, בעל מיזרחי, יוסי על־ידי
 הריעות חלוקות היום עד הכפול. הרצח אחרי
 נרצחה האם אביה. של מותה נסיבות לגבי

 מפני אחותה על להגן ניסתה כאשר בשוגג,
תחילה? בכוונה שנרצחה או בעלה, זעם

 בתל- ברחוב־האוניברסיטה קרה זה כל
 מישפחת של המפואר בפנטהאוז אביב,

פפושדו.
ה בתי־המלון מנהלת רק היתה לא אביה

 טאבה, וסונסטה אילת סתסטה האחם, סלע
מטע מועמדת ר״ץ, בתנועת פעילה גם אלא
לתפקיד אפשרית מועמדת ואף לכנסת מה

)1981(ואביה פפו
בפנטהאח מחת

ושימעונה פפו
חתונה לצורך פרידה

פפושדו ויואב שימעונה
חתונות שש

 פרבש־ יקותיאל אביה, אילת. ראש־עיריית
 בעפולה. קבלן־בניין היה חיפה, מוותיקי טיין,
 בחנות לבקר האב הספיק עוד הרצח ביום

 את ליישב אפשר איך לברר כדי חתנו,
אשתו. ובין בינו הסיכסוך

 עשירים ^
וביחד

 פפושדו אלי את שפקדה טראגדיה ^
 אדם נהיה הוא חייו. מסלול את שינתה \ 1

 לפולחן הפכה המנוחה לאשתו אהבתו מסוגר.
 חדשות, אהבות חיפש לא הוא ולמוקד־חייו.

 ממכה לעולם יתאושש לא כי האמינו וידידיו
זו.

לחופשת־מולדת הגיעה שנתיים לפני

 בארו־ אותה פגש אלי שוורץ־קוואן. שימעונה
 שהתחיל מה משותפים. ידידים אצל חת־ערב
סולידי. רומאן הפך מיקרית כפגישה

 לעיתים לארץ להגיע התחילה שימעונה
 במלון ויותר יותר ונראתה יותר, תכופות

 אשתו שם על שנקרא בטאבה, סזנסטה אביה
 דבר, לכל לזוג הפכו ושימעונה אלי פפו. של

 לפני אך חברתיים, לאירועים כזוג הוזמנו
״סופית״. נפרדו חודשיים

הלונדו החתונה הרי הפרידה, הפתיעה אם
 כי שהתלוצצו היו שיבעתיים. הפתיעה נית

 מן להימנע כדי מבויימת, היתה כולה הפרידה
 גדולה לחתונה הידידים כל את להזמין הצורך

ורעשנית.
 נישאו העשירה והאלמנה העשיר האלמן

בלונדון. בשקט,
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