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אדם דוכי
עדין שיכנוע

 התחזה הנובר
 וכאיש כפסיכולוג

 והוציא עסקים,
מנשים כספים

₪ אלון אילנה
 בבית־ כזה שפוף אותו תראה ״אל

 יעקב על ששמר השוטר אמר המעצר,״
 ולבוש־ מגולח הוא ״כאשר ).55(גולו

 מיליונר.״ כמו ממש נראה הוא חליפה,
 הנאה, בהופעתו השתמש גולן
 הצרפתית והשפה החלקלקה לשונו

 אלפי להוציא כדי בפיו, השגורה
 שהאמינו תמימות, מנשים דולארים

 התובעת, טענה כך פיו. מוצא לכל
 שהגישה בכתב־האישום לוין, חמדה

בתל- השלום בבית־מישפט גולן נגד

גולן חשוד
ומנזלח...״ יפה לבוש .כשהוא

 הופעה רק והצריכה למדי, פשוטה
• וכושר־דיבור. משכנעת

שו במקומות נשים להכיר נהג הוא
 או תחנות־אוטובוס בתי־קפה, — נים

 בהן מתבונן שהיה אחרי ברחוב. סתם —
 פונה היה רב, בריכוז דקות כמה במשך ״*

 שיש רואה ואני פסיכולוג, ״אני אליהן:
 אני אולי אותך. המטרידה בעייה לך

לעזור?" יכול
 מרגישות הנשים היו רבים במיקרים

 הגבר של מתשומת־הלב מוחמאות
 לו סיפרו בשימחה והשרמנטי. המכובד

 והוא חלומותיהן, ועל עבודתן על י
יליד־תורכיה, גולן, להן. לעזור התנדב

 הוא פורמלית. השכלה חסר הוא ^
במיקצועו. גרפיקאי

 טען לעיתים מבויילות. קבלות
 והיה בסורבון, פסיכולוגיה למד כי

רבות. שנים במשך בצבא פסיכולוג
 מומחה איש־עסקים, שהוא טען פעם

 שהוא טען ולעיתים כספים. להשקעות
איש־עסקים. וגם פסיכולוג גם

 בעיות יש שלאשה שמע כאשר
 היה בקאריירה, בקידומה או בעבודה

פסיכולוגיות. בדרכים לה לעזור מציע _
 על להגן כדי בדוי, (שם במיכל

 וסיפר טלפאתיים, ניסויים ערך האשה)
בפסיכו שלו מוצלחת קאריירה על

 את רכש כאשר ובגראפיקה. לוגיה
 כאשר הכיר שאותה מיכל, של אמונה
 בדיזנגוף בבית־קפה מלצרית היתה
 לה לעזור הציע לשבת, נהג שבו

 יכפיל כי הבטיח הוא כספה. בהשקעת
לו. שתיתן סכום כל וישלש

 בו שהאמינה הצעירה, המלצרית
דולר. 400ו״ ש״ח 900 לו נתנה מאור,

 הוא כך. סתם הכסף את לקח לא גולן
 כל על מבוילת קבלה למיכל נתן

 על שהדביק הבול שקיבל. הסכום
הקרן־הקיימת. של בול היה הקבלה

השקעות גולן הבטיח אחרות לנשים

̂משוה־הריתיום
 חוד־ לפני דיבר דיין אסי אשר 

 עם שלו הרומאן על אחדים שים
 לחשוב היה אפשר זילברשטיין, מונה

 הגדולה האהבה להיות הולכת שזאת
 חזרה מונה נגמר. זה אבל חייו. של

 ביניהם שאין חודש מזה וכבר לדירתה,
קשר.

 לדעת. קשה בדיוק? שם קרה מה
 רוצה לא ממש תגובה. ״אין מונה:
ועליי." אסי על לדבר

 צלול בראש נהדר, במצב־רוח אסי,
 לא ״אנחנו יותר: קצת אמר מתמיד,

 המערבי, בעולם מאור מקובל זה ביחד.
 לא חודש לדרכו, הלך אחד כל לא?

 שהכל מקווה ואני מונה, את ראיתי
 ח״ תכתוב היא גם אולי בסדר. אצלה

אסי. בלי
זוכר. לא וואלאק, נפרדנו? ״למה

 ששווה מיוחדת סיבה שום היתה לא
נגמר, אישיים. דברים אותה. להדפיס

 ניקה כבר הוא הקוקאין את קשה. סיפור
 אבל קל. היה לא וזה שנה, לפני מגופו

 גופו את לנקות לו קשה יותר עוד
 ושאותם התרגל, שאליהם מהכדורים

אדירות. בכמויות בלע
 כמה כבר ההכרה את איבד הוא
 אחר־כך קרולייו, על־ידי נמצא פעמים,
 על־ידי יותר ומאוחר סמדר, על־ידי

 התמוטט הגוף לאישפוז. ונלקח מונה,
 שנקרא למה נכנס הרעילים, מהכדורים

 לזה קורא אסי אפור. גוון קיבל ״קומה",
 אותו, מצאו תמיד למזלו, גופה". ״חצי
ניצלו. וחייו טיפול קיבל הוא

 הקבר
כספומט הוא

 את לו. קרה שוב זה חודש פני ^
מכ הגמילה של הקשה השלב /

עוד לי ״נשאר עבר. כבר הוא דורים

הפך אבא
 אז מדי, יותר זה הכדור־מרץ אבל מרץ.
אותו. שימתן אחר, כדור לוקח אתה

 לכמויות מגיע אתה הזמן ״במשך
 לברוח רוצה שאתה לא זה היסטריות.

 רק אתה בסמים. כמו המציאות, מן
 שצריך. כמו לתפקד בסדר, להיות רוצה
 חברים ביניהם אנשים, הרבה מכיר אני

 המגפות אחת זו זה. את שעושים שלי,
בעולם. השקטות

 לא אתה גרולה. היא ״סכנת־המוות
אק עם אספירין מצרף גדול, מומחה -

 שותה לב, לשים בלי ואחר־כך, מול,
דבר של בסופו מת. ואתה וודקה, כוסית

קרוליין
״לאהביתה...״ אותה להכניס רציתי ״לא

 אנחנו רע. נגמר לא בפירוש אבל
מבוגרים." אנשים

 הבנאדם מונה. סמדר, קרוליין,
 איתו, נמצאת עכשיו לבד. אינו לרגע
יפעת. צמוד,

 שנה. 22ב־ ממנו צעירה ,20 בת היא
 בימים משתחררת בצה״ל, קצינה היתה
אלה.

 אסי נפגשו. איפה מגלים לא הם
 הרבה ״כבר אותה מכיר שהוא אומר
 עניין זה ובינתיים ומשם," מפה זמן,

חסוי.
 אומר הוא יפה, היא אם השאלה על
תימניה!״ היא דעתי ״לפי ומוסיף: שכן,

 מה של בתהליך עכשיו נמצא אסי
רפואית". כ״פעילות מגדיר שהוא

 החיים. כל בערך, מעריך, אני לעבור,
 עד אחיה אולי דקות. 12 כמו משהו
בזמן. עזב הוא .65 שלי, אבא של הגיל

 הזכירה המצבה שלו. לקבר ״הלכתי
 שייצאו חשבתי לחצתי. כספומט. לי

 קיבלנו, שלא דולר מיליון החמישה
 אפשר למצבה דבר. שום יצא לא אבל

 את להריח באים סניפומס. גם לקרוא
 הבנקאות שבענף חושב אני הקבר.

 שליטה. שלי לאבא יש התת־קרקעי
 קרית־שאול של יפת הארנסט הוא

וחולון."
לעצ בונה ״אתה הכדורים: על אסי,

 לא שאתה לך נדמה ביולוגי. מערך מך
 כדור־שינה. לוקח אתה אז טוב, ישן

כדור־ ולוקח עייף, קם, אתה בבוקר

מונה
ו חכר לא חאלאק. נפרדנו?

 משתלט וזה לנקודת־רוויה, מגיע הגוף
 הכדורים, את לוקח לא כבר אתה עליך.

אותך. לוקחים הם
 40 ביום, כדורים 50ל־ ״הגעתי

 ,ראונרס׳. עד מ׳אפרס׳ שונים, סוגים
 בקי מאוד ופרמקולוג, כימאי נעשיתי
 מכדורים. הגמילה מכה, זה בשטח.
 זה מסמים. מגמילה קשה יותר הרבה

 לקחת מפסיקים ומייגע. איטי תהליך
ש או רפואית, השגחה תחת כדורים,
 אנטי־כדורים, שהם כדורים לוקחים

 לגעת החשק את לך שמוציאים כאלה
 של מערכת גם יש אחרים. בכדורים

וטיפולים. שיחות
 לא שקורה. ממה מנותק ממש ״אני

אבן איזה שזרקו שמעתי עיתונים. קורא

לכספומט
 זה הליתיום, משדה התפסן בשטחים.

 שמי: על תרופות אפילו יש אני.
אסיאלגן. אסיחל,
 החברים מכל גם מנותק ״אני
 ר״ש לי. שהיו החברים שלי. הטובים

 וטילפנו, אותי, לבקר שבאו אלה לכל
 ספירת־מלאי עשיתי לשלומי. ושאלו

 עונש. כמו זה חברים. לי אין —
 הטימטום של מהעוצמה הופתעתי

 מבקרי־ אצל קיים זה וחוסר־הפירגון.
 לא מעבודתם. חלק זה אבל הסרטים,

 הם מה על בחיים. גם קיים שזה ידעתי
 הרבה להם עשיתי הרי אותי? מענישים

 איתי. שעבדו אנשים מטוב. יותר
החיים.״ את להם סידרתי אותם, גידלתי

 גזפרמי ״אוי;
להתגרש!״

יותר: גדול כאב, עוד יש אסי ^
 כואב ליאור. שלי, לבן דואג ״אני >
 כתבות על אותו מגדלת שקרוליין לי

 על יורדת היא שבהן בעיתונים, אישיות
 מאשר פחות לא לי קשה זה עצמה.
 מבין לא אני עליי. יורדת היא כאשר

 חינוכי. נזק לילד גורמת היא זה. את
 את יקרא הוא גדול, יהיה כשהוא

 תיפגע והיא ייפגע, הוא האלה. הכתבות
נפגע. שהוא מזה

 האלה הכתבות את מגיש אני ״אם
 יהיה ולה אצלי, הילד מחר לרבנות,

 תהיה היא אליו. להתקרב בכלל אסור
כזאת, אפשרות יש הביולוגית. אמו רק
האזרחי. בחוק וגם הרבני בחוק גם

 אני זה. את לה אעשה לא ״אבל
 של קטנה חלקה בה שנשארה מקווה

 שתצא הזה, מהקטע שתתעורר שפיות.
 פירסום אחרי הזאת. מצורת־החיים

 לקחת לכאן, באה היא האלה הכתבות
 רציתי לא בדלת. דפקה היא משהו.

 דווקא, אז, עד הביתה. אותה להכניס
ביחד. ושם פה טובים, ביחסים היינו

 לא חודשים תישעה כבר ״וסמדר,
 אותה, הזכיר מישהו ממנה. שמעתי

 פיתאום בעיתון. תמונה איזה היתה
ממנה. להתגרש צריך אני אוי, נזכרתי,

במרס. 9ב־ יקרה זה
 יצטרכו פעם מה? משעמם, ״לא
 דיין, מישפחת על סיפורים בלי לחיות

 עכשיו מכין אני דבר, אץ יהיה? מה
 מדיין, קצת לנוח צריך בעצם, חומר.

 בדיוק מנוחה לעם ניתן חושב. אני
חודשיים — שיזכרו אבל לחודשיים.

₪ רון ::!מי 'א!למזה יותר •וזהו

התנסו
 ;נדווים. וקח לא ננו הוא

אותו. לקחו חנדווים

 הוא לחו״ל. בטיולים ועזרה מוצלחות
 מישרדי־ עם קשרים לו שיש סיפר

 הנשים עבור לקנות והציע נסיעות,
 בדוי), חנה(שם מוזלים. כרטיסי־טיסה

 בתחילת בדיזשף־סנטר הכיר שאותה
 שקלים, אלפי אצלו השקיעה ,1987
 חברתה עם היכרות לו ערכה ואף

עבור גם לה. גם שיעזור כדי הטובה,

קב גולן נתן משתיהן שקיבל הכספים
ומבוילות. רהוטות לות

 אחרי קצר זמן רומאנטיקה. בלי
 להיעלם גולן נהג הכספים, את שנטל

 להשאיר מבלי הנשים, של מחייהן
כתובת.

 שגולן נטען לא בכתב־האישום
על נוסף רומאנטי, בשיכנוע השתמש

 הנשים כי נראה אבל הכלכלי. השיכנוע
 בתיקווה ואולי בהערצה, בו הביטו

לרומאן.
 מיכתבים לו כתבו שנעלם, אחרי

לאתרו. וניסו
 שהצליח אחרי גולן, נתפס כאשר

 משבע כספים להוציא שנתיים במשך
לעצרו התובעת ביקשה שונות, נשים

ההליכים. תום עד
 לנצ׳נר, מרדכי עורך־הדין הסניגור,

 אילת, חיים לשופט, הסביר הוא התנגד.
להש רבות חברות כמו פעל גולן כי

בפרויי השקיעו כספים, שלקחו קעות,
 הכסף. את והפסידו כושלים קטים

 הוא מכובדות. חברות הזכיר הסניגור
)37 בעמוד (המשך
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