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בח. לגעת לבעלה אף מתירה אינה סיס.

גבו*,״ להיוולד צריפה היתה יא ך•
/  לד, ״יש שלה. הקולגים עליה אומרים ן | /

ב מהם אחד מטעים אלהים,״ של כוח
שו בקריצה מפרשת היה ואילו הדגשה.

■מ נרתעת אנ׳לא ,לא!׳, אין ״אצלי בבה:
ל מלהכנם נרתעה ולא אמרה דבר.״ שום

הנהיגה. מורי עולם גברים, של עולמם
 קוראים כולם אך מרינצ׳יק שושנה שמה

 שלה. המדבר התוכי ז׳אקו, כולל שוש, לה
 העונה וכלבה בת בן, מגדלת, היא לו פרט
שלי!׳ השלישית ,הבת קוראת לה שירי. לשם

ל כניסה זה עבורה עבודה יום תחילת
 כל את לשכוח הדבר ופרוש חדש. עולם

ל שאי־אפשר סיפוק לי ״יש אותה. הסובב
 ואינה אומרת היא במילים,״ אותו הגדיר

 שאלת היא נהיגה שהוראת לספר חוששת
 גדעון, כשבעלה, שפעם כך עבורה. חיים

כ מלעבוד לחדול עליה להשפיע הצליח
 עולמה שכל לה היה נדמה לנהיגה, מורה
עי רק אכלתי. לא היום ״כל עליה: חרב

ה משראה קפה.״ ושתיתי סיגריחת שנתי
 אותה שלח לאשתו, עולל מה האוהב, בעל

לעבודה. במהירות מהבית
★ ★ ★

 שבע בשעה יוצאת היא הכית ץ*
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 שוכחת ואני מהמכונית. יורדת רק ״אני
 שוב הוא הבית היום. משך עלי שעבר כל

 ראשה את מניעה היא בשבילי,״ חדש עולם
ומחייכת. הבלונדי
 עם אני ״תמיד בדם. אצלה זה לחייך

 סוב. רוח מצב עם תמיד הפנים. על חיוך
 לחייך ממשיכה והיא יילך!" לא זה אחרת

 ילדיה שני אל העבודה שעות אחרי גם
 שעו־ על עוברת רוח. בקוצר לה המרבים

 בן ישראל ושל 11ד,־ בת מיכל של ריהם
הבית. בעבודות ומתחילה 8ד,־

 באותה בנק. פקידת היתד, היא פעם,
 לעסוק אותה שהמריץ מי גם היד, תקופה,

 שעות לאחר העדיפה, שוש אך בדוגמנות.
ו בעלה של למוסך למהר בבנק, העבודה

מכוניות. בתיקון לו לעזור
 עוד בנק כפקידת לעבוד המשיכה היא
 בשלמה פגשה אחד שיום עד שנים. הרבה
 שחקה היא שנה. 25 מזה נהיגה מורה כהן,
וניצחה. הים. שפת על ,פינג־פונג׳ איתו

ב מילולית התנגחה אדם, בבני כדרכה
 אז מורה־לנהיגה אתה ״אם המקריח: גבר
 לך ״אין !״מורה־לנהיגה להיות יכולה אני

האיש. טען סיכוי!״
 לאחר עצמה. את להוכיח החליטה שיש
 כי הותיק המורה ידע כבר ימים שלושה

 לו יש מי עם לדעת נוכח ״הוא בפח. נפל
 לקורס נרשמה הרמת־גנית שוש עסק."

 היא חודשים. שבעה שנמשך מורי־נהיגה
 בלטה היא גברים. 50 בן יחידה אשד, היתה

 אלא אשה. היותה בעצם רק לא ביניהם
 לא הגברים 50 הנלמד. החומר בהשגת גס

סיימה. היא הקורם. את סיימו
 בבנק עבודתה את עזבה הקורם תום עם

 היותה עצם נהיגה. בהוראת לעסוק והחלה
 היאשון ובית־הספר אטרקציה. היווה אשה

ברצון. אותה קלט פנתה אליו לנהיגה
פר זה לנהיגה בבית־ספר ״אשה־מורה

 אופו על ומספרת מסבירה, היא סומת!״
ל לבית־ספר ״נגשתי לבית־הספר: קבלתה
 יושבת. פקידה וראיתי בגבעתיים נהיגה

 המקצועי?׳ המנהל זה ,מי אותה שאלתי
במילואים. והוא בעלה, שזה לי אמרה והיא

 רוצה אני שאם לי הסבירה היא ״אך
 לה אמרתי בעיה. לא זה נהיגה, ללמוד

 היא להדריך. אלא ללמוד, באתי שלא
 לי יש אם בהערצה ושאלה מהמקום. קפצה

ל ללכת לא אותי השביעה וממש רשיון.
אצלהם.״ רק לעבוד ושאבוא מקום. שום

★ ★ ★

 הייתה לא שאם לספר יודעת וש ***
ני הייתה לא פיזית מבחינה חזקה 14/

 ממחישה ומיד כזה. מקצוע ללמוד גשת
 ההוצאה־לפועל פקידי שני על בספור זאת
 לא והיא ביתה אל שבאו מס־הכנסה, של

 ממש. גופני באופן עמם מלהתמודד נרתעה
 תוך לקיר. להדפה הצליחו כשהשניים
 לעזרתה לקרוא היה די לדירה, התפרצות

 ששני לציין מיותר שירי. כלבתה, את
בבהלה. נסו הגברים

 אשה. רק היא ששוש זה, בכל המפליא
 במכנסיים היא׳אשר, אך נאה. אשד, ואפילו
״ל שטוחות: ונעליים ספורטיבית ואפודה

 אינני שמלה. עם אותי תראי לא עולם
 היא בגאווה. אומרת היא שמלות,״ קונה

,ו ורוד בצבע שפתיה במשיחת מסתפקת
 בתירוץ בהשתמשה במספרה מלבקר נמנעת

זמן׳. ,חוסר של
 בהוצאת מתבטא היום שלה התחביב

ב כלי־הרכב. סוגי לכל נהיגה רשיונות
 פרטי, לרכב נהיגה רשיונות מצויים כיסה

 עוד לה חסר ומונית. משאית אוטובוס,
 שעורי שני רק עברה היא הטיס. רשיון
 לנפנף שוש רוצה בו נוסף רשיון טיסה.

 רוצה היא מקצועית. להנהלה רשיון הוא
שלה. פרטי נהיגה בית־ספר לפתוח כבר

 עם לשעורים שיצאתי הראשונה ״אני
 המורים ״כל מתפארת. היא קונטיסה,״

מעמד. מחזיק שלא חלש רכב שזה חשבו

אצלה. מקבלים שהם הראשון השיעור
מ בורחים שתלמידים מקרים, ״ישנם

ש מבקשת אני אלי. ובאים אחרים מורים
 לא פשוט למדו. מי אצל לי יספרו לא

מ השלום אמנם מורה. מאותו לי נעים
 לבבי.״ פחות אבל שלום, להיות משיך
ב בית לבנות הופכות תלמידותיה כל

 נכשלת טובה כשתלמידה בוכה היא ביתה.
 גבול יודעת אינה ושמחתה ראשון. בטסט
 מחבבים שאינם אנשים אין הצלחתה. בעת

 ביתה מלא בשבת ד,חברמנית• המורה את
 באד, אחת ״פתאום בעלה: מספר מבקרים.

 גמרנו לא טסט. עברה היא חמין. סיר עם
 לארוחת־צהריים. מזמין אחר: ובא איתר״

 מישהו.״ עוד בא — לגמור מספיק לא
גם שוש. את אוהבים אדם בני רק לא

כ
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טיסה. שיעורי שני עברה בינתיים רשיון־טיס. גס להוציא מתכוננת היא עתה שלה. התחביב

 ושאלו ש^ה כחצי אחרי אלי כשנגשו אבל
 לא בעיות׳, אין ׳לי ואמרתי: הרכב, איך

 סיבוב, עשו המפתח, את לקחו האמינו.
מחפשים נהיגה מורי היום ועובדה:
 להשיג.״ ואין לעבודה, קונטסות

★ ★ ★  נוהגת היא גיוון, לשם שבת, ימי ך*
ב או בעלה של הגדולה במשאית .4

הבית. ליד העומד קטנוע
 עוסקת, היא בו שהמקצוע מודה שוש

 יכול גבר כל שלא מאשרת אך למדי. גברי
 הגבלה. אין אצלה ואילו אוטו כל לנהוג

 ״היא .ונוסעת. יושבת למכונית נכנסת היא
 מעיד טוב,״ מקצועי מנהג טוב יותר נוהגת
בעלה• עליה

 בו אין שיעור. זה. שיעור שוש אצל
ו המכרים השכנים, כל חולין. שיחות

 שאינם ואלה נהיגה. אצלה לומדים הידידים
לאחר עליה נמנים זו, קטגוריה על נמנים

ה לגדעון, מתירה לא היא שירי. הכלבה
 זאת לעשות יעיז רק באשתו. לגעת בעל,

 לנשיכה צפוי יהיה הכלבה, של בנוכחותה
 שבועות 6 מגיל אותה גידלה ״היא הגונה.
מ שהיא כמו מטפלת היתד, שבי והלואי
הבעל. אומר בכלבה,״ טפלת

ה לאשר, גורמים ובני־אדם בעלי־חיים
מ אותם. אוהבת היא אושר. רק צעירה
 אנשים אותה סובבים מורת־נהיגה, היותה
ב דג כמו מרגישה והיא שלם יום משך
 כל במקצוע ״אמשיך אומרת: היא מים.
 אותה ושאני יכולה, שאני שארגיש זמן

 אמביציה לי שיש כמו שהתחלתי. כמו שוש
 להפסיק.״ מתי יודעת גם אני להתחיל.

 הרוצה אשד, לכל ליעץ יודעת גם היא
 לירות 14 ולהרויח לנהיגה, מודה להיות
להיות ״עליך דקות: בחמישים ברוטו
 ופלפל.״ מלח בהרבה ולהצטייד חיים מלאת

ילך!״ לא זה ״אחרת


