
 בעבודתן
 באופן ממשי: התשוקה בקריירה - שאיננה מוגדרת על ידן במונחים

 שתי נשים
 דפנה בר מדברות על

 תשוקה
 של הנחשקות הסטנדרטית: כסף, תהילה, עמידה בתחרותיות.

 דבי מגן, ילידת ארה׳׳ב ואלופת העולם בשנת 1980 בקפיצה למים
 למקצוענים, קיבלה את התואר כשקבעה שיא דאז של קפיצה למים
 לנשים מנובה של 33 מטרים. היא ובעלה הם בעלי מכון כושר ובריכה
 בקאנטרי נווה אביבים, בת׳׳א. דב

 מלמדת בקאנטרי פילאטיס
 ולאתרונה העבירה נם קורס משותף
 עם אוניברסיטת תל אביב למדריכי
 ספיניננ. אולם נראה שנולח
 הכותרת בעיניה היא שיעורי ה־
 Power Yoga שהיא מעבירה

 בקאנטרי.
 Power Yoga, על פי דבי, הוא
 שילוב של תרגילי יונה, עם דגש על
 תרנילי כומ, בטכניקה אקלקטית
 שדבי מבססת על ניסיונה בתחומ
 ספורט שונים ועל לימודי היונה
 שהיא למדה, וממשיכה ללמוד
 בהשתלמויות בארה׳׳ב מדי שנה
 ״עובדים על נשימות, על שיוו

 משקל ויציבה, העמסת כוח ע7ן
 ףידיים, או הרנליים והתרכזות בתתושות שמרניש/ה המתאמן/ת
 באיברי נוף שונים בעת ביצוע עמדות ולאחר שחרורן.״ אין מדובר

 ביוגה קלסית על כל מרכיביה, כפי שזו מוכרת.

 ״אלמלא הייתה בי התשוקה לתת, לא הייתי יכולה לעשות זאת
 קשה לעבוד פיסית ועם אגשים כל הזמן. לכל אחד האופי שלו,
 היכולת שלו וכל אתד מקבל אתרת את השינוי שמביא האימון ש7|
I ".Power Yoga^ 

 הן_אינן מכירות זו את זו ואין להן דבר במשותף, זולת
 ההכללה שקובעת סימון דה בובואר כי ״האישה אתרת מן הגבר

 ואתרות זו מורגשת באופן ממשי בתשוקה, בתיבוק ובאהבת".

 דבי מגן(46) ושולה מודן(59) מוגעות בתיי היום יום שלהן עד!
 די תשוקה - הסיבה והמסובב בעבודתן. האחרות שלהן מורגשת

 !באופן ממשי במה שהן עושות ובאופן שבו הן עושות זאת. כל
 ,אתת מהן בותרת לספר את סיפור התשוקה שלה. מרגע הסיפור
 ואילך, לא תהיה עוד התשוקה בעבודתן של דבי ושולה בת לוויה
 אילמת ותבויה לעשייה. התשוקה תהיה מתומללת, מוסברת

 וממוקמת במקום טוב באמצע המודעות

 דבי מגן ושולה מודן מנסות, לראשונה בתייהן הקרייריסטיים,
 כנשים עובדות, לאסוף, לחבר ולבטא במילים את מה שעד כה חוו



 קטע מעטיפת הספר amn של ש1>ה מזדן

 |אישי של כוח. כל אחד כמה רחוק שהוא מחליט ללכת עם העמדות
 והתנותות״, כדברי דבי.

 המשוררת זלדה הפליאה לתאר את התשוקה הזאת:
 "פעמים בעברי שם א1דל דמעה.

 בל מה שרציתי לפעול

 ולא פעלתי,

 בל מה שרציתי לחיות

 ולא ח״תי -

 צועק בקולי קולות מאותה פינה דחוסה.

 ופעמים אעמוד שם

 בבלי מלא בושה ובלימה,

 את נפשי הסודית הבוערת

 אראה באותו גיבוב מגוחך."

 שולה מודן היא פסיכותרפיסטית, העובדת בשיטה היונגיאניר
 בעיקר עם מבוגרים. אולם היא ידועה בעיקר בזכות ספרי הבישול
 שלה (״בישולה״ בהוצאת מודן היה הספר הלפני אחרון שהוציאר

 לאור) ובשל ספרי הילדים והצנות הילדים שכתבה.

 בימים אלה יצא לאור ספרה החדש ״בישולה מהאנדות״ במוד
 הוצאה לאור בע״מ, ההוצאה לאור המשפתתית שלה. ב״בישולר
 מהאגדות״ מסופרות בקצרה אנדות שמוזן זכרה, אספה במשך
 שנים ואוהבת במיותד והמאכלים הם מלק מן הסיפור. לכל אגדו
 המאכל שלה, שאותו הדנישה מודן בהבלטה וצירפה לו מתמ

 להכנת המאכל המוזכר באגדה.

 ״אחרי שהתתלתי ללמוד את התהום
 בהשתלמויות בארה״ב, חזרתי לארץ והתלטתי
 שאני מוכרתה לספר על זה לכולם ולהפיץ את זה
 בין אנשים רבים ככל האפשר. הרצון היה תזק מאוד
 והוא עדיין חזק, לעזור לאנשים להשתפר, לטפל
 בעצמם ושהם יתישו את מה שאני מתישה כשאני
 מתאמנת. אני מאוד רוצה לתת לאנשים כות וכושר
 לגמור את היום ולשאת הכול: ילדים, עייפות,
 מתתים, בעיות. זה המסר שלי כל שיעור: כל אתד
 בונה את המסלול שלו אל הכוח והכות יבוא
 מבפנים. אני מדברת על כות פיסי וגם פנימי,

 נפשי.״

 ״כל חיי אני עוםקח בספורט. יש לי אחות
 שהייתה אלופה בשחייה ואולי בגלל התתרות אתה
 פניתי לספורט תחרותי, מקצועני. בשנים האתרונות

 חיפשתי אימון אישי יותר, שיפתור לי בעיות, כמו נזקים מפציעות
 שנגרמו כשהייתי קופצת למים. אמרתי לעצמי, במקום להסתכל
 במראה לקראת ניל 40 ולהתרכז במה שרואים כלפי תון, אני רוצה
 להתרכז ולטפל במה שבפנים. אני רוצה לפתור את הבעיות שלי
 בעצמי. אני אדם שפותר בעיות לבד. נם כשעמדתי על קצה המקפצה
 בגבהים והייתה מתעוררת בעיה לפני הקפיצה, את נמצאת שם
 למעלה לבד לגמרי ופותרת הכול בינך לבינך. לבד. כל אדם צריך
 לדעת להיות לבד. ולהיות שמת. את זה מצאתי נם במה שאנן
 עושה כיום: Power Yoga ופילאטיס. כשלומדים יונת, לומדים לפתו!

 את הרצון לתת.״

 דבי ריכזה את סיפור התשוקה שלה סביב נתינה, בלי שנתנה
 על כך את דעתה. הנתינה מובילה אותה להפיץ, נם בהתנדבות

.Power Yoga^ את 

 אל השיעורים של דבי מניעים פליטי עירוניות תכליתית, שאי
 להם ומן לעצור לכמה רגעים ולשים לב ״לתחושה בסוף הנשימה״,
 כפי שדבי אומרת. מה שיש להם בשפע, זו ציגיות כלפי כל מה
 שהוא לא תכליתי ורציונלי. עם תתילת השיעור נעלמת הציניות!
 היא מיותרת לגמרי. למען האמת, לשיעורים של דבי מניעים במצב
 של השתוקקות. יש צורך עז להתרוקן, לשים יד על הבטן ולמצוא
 אותה רכה ותלולה ממתחים וממחויבות ולהרית שקט נפשי וזיעת
 של מאמץ פיסי בלבד. מניעים לשיעור בחיפוש נואש אחר הנעים.
 יש עצב שרוצה להפוך לשלווה ואיננו מניח. הצורך הופך לכמיהה;
 שהופכת לתשוקה אל התיידדות בין הגוף לבין מה שאנחנו מכנים
 ה״נפש״. בחיי היום יום יש מתח ביניהם. לפעמים הם אויבים
 ואנחנו שדה הקרב. בשיעור של דבי הם מגששים זה אל זה ב״מםלול



 לחשדנות, לאימה ולהתעניינות עוינת של אנשי המקום ושל העומד
 בראשם. אנשים זורמים יותר מתמיד אל תא הווידוי בכנסייה
 ומתוודים, כי השוקולד גורם להם עינוי: הם אינם יכולים לעמוד
 בפניו ואוכלים אותו בתאווה, תוך רגשי אשמ חזקים, על כי השוקולד
 הוא חטא, בהיותו זהה לתאוות בשרים. לקראת סוף הסרט, ראש
 העיירה, שאיננו יכול לנחם לאזרחים לעמוד בתשוקתם אל השוקולד
 פורן לתנות השוקולד בלילה. ניכרת בהתנהגותו ההםםנות שלו
 ורנשותיו המעורבים: סקרנות ופחד כאחד מן ההשפעה שיש
 לשוקולד. באותו לילה הופך ראש העיירה השמרני, הקשות והמופנם
 לאדם חביב ותושני. הוא נענה סוף סוף, להיזורי המזכירה שלו -
 וכל זאת בזכות השוקולד, שלא יכול היה לעמוד בפיתויו ושממנו
 ולל בכמויות אדירות, מחלון הראווה של המנות, עד שנרדם מרוח

 עליו בתוך תלון הראווה.

 משחר האנושות, האדם הקדמון משתוקק, נמשך למאכלים שהם
 בריאים לגוף ובונים אותו. אם אדם היה נהנה מעלי הסה - האנושות
 לא הייתה שורדת. האדם הקדמון אהב סוכר ושומנים שבנו אח
 גופו. הסוכר היה נדיר לכן, היה נתשק - כמו כל דבר שבנדירותו -
 הופך לנחשק. הגנום האנושי לא השתנה שימי של ממש מתקופת
 האבן. ההתנהנות האנושית ממשיכה להשתוקק אל אותם סוכרים
 ושומנים. אלא שחברת השפע הפרה את האיזון הטבעי והיא מציעה
 את המזונות עתירי השומנים והסוכרים יתר על המידה, מעל למה

 שהאדם זקוק לו, לבניית נופו וחיזוקו.
 שולה מודן: ״החיים מתתילימ מתשוקה. אנתנו נולדימ מאקס
 מיני, שאני רוצה להאמין שהוא בא מתשוקה ומאהבה. משאנחנו
 עומדים על דעתנו, אנתנו הולכים בעקבות התשוקות שלנו כי הן
 רצון עז וחזק מאתנו. פעם בעלי ואני היינו בתו״ל והגענו לעיירה
 קטנה שבה נערכה תערוכה שלשחה הגענו. היה לילה והיינו רעבים
 מאוד. נכנסנו למסעדה היחידה בכל האזור שהייתה פתוחה. היה
 שם מלצר קשיש ומשועמם שהגיש לנו סלט חסה עם גבינת עזים
 מתובלת ומטוגגת. זה היה הכי טעים בעולם. כעבור כםה שנים
 נסענו שוב לאותה תערוכה באותו מקום. אותה מסעדה. אותו מלצר,
 רק יותר קשיש ואני השתוקקתי רק לדבר אחד: סלט חסה עם

 גבינת עזים מתובלת וממתנת.״ •
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 אם דבי מגן מיצתה את החשוקה בנתינה, שולה מודן מרכזת
 את החשוקה סביב חיפוש ואומרת: ״זה ספר שנולד מתשוקה

 גדולה.״

 ״לי אין אף פעם תכניות מאוד מוגדרות למה שאני הולכת לעשות
 בתחום היצירתי של חיי. אני םתנהלת ועובדת, עד שאני נתקלת
 במשהו, שגרתי או יוצא דופן. בכל מקרה, יש מפנש ביני לבין
 משהו שנתקלתי בו ואז נובט בי רעיון תדש ואני מתהילה להתמלא
 מבפנים ברעיון ולנבש אותו״. לגבי מודן, כל עשייה מתחילה
 במיפוש למלא את ה״תור שנוצר בבטן״ כשנתקלים במשהו שמנביט

 אותו. זו חשוקה להתמלא ו״ללדת״ את היצירה.

 ״זה קשה. כי ברגע שמבט רעיון, כמו ׳בישולה מתאנחת׳, זה
 לא מניח ומדיר שינה. אני לא ישנה בלילות כבר שנה. מותשת
 !בסוף יום עבודה, אני הולכת לישון, אבל מתעוררת אחרי שעה;
 ונינשת לבדוק כל מיני דברים, לכתוב ולשנות. וה מנתק אותי מן!
 הסביבה. זה הופך למרכז העולמ וזה הדבר שמניע אותי ושאני'
 משתוקקת אליו. זו תקופה של אינטנסיביות דחוסה והתחושה שלי
 היא, שאני לא יכולה שלא לתיות באינטנסיביות הזאת עד שהספר

 יהיה מוכן.״

 ״אנחת מתחברות לי עם אוכל, עמ פנטזיה, פיתוי וגם עם
 תשוקה. אין אנדה שאין בה תשוקה ופיתוי.״

 עמי ותמי התפתו להיענות למכשפה בשל תשוקתם לשוקולד.
 שלנייה התפתתה לאכול מן התפוח הםקםים, אך המורעל, שהציגה
 כפניה אמה התורנת, מחופשת לעוברת אורה קשישה. פרי התפומ,
 שחכמה להבתין בין סוב ורע טמונה בעסיםיות הבשרנית שלו, היה
 משחר האנושות מקור לפיתוי, לתשוקה ולסכנה שבצדם. שיקויי

 אהבה םצויים באנחת של תרבויות רבות ושונות זו מזו.

 אוכל באנחת מבטא את הדו ערכיות שבתשוקה: פיתוי עז, שאין
 לעמוד בו לצד סכנה שבאי עמידה בו. העצמה שבמזון לפתות,
 לעומת החולשה של המתפתים. התשוקה הבוערת, לעומת הריקנות.

 המורגשת מרגע שסופקה.
 כמו באגדוח שאספה םודן, נם בסרטי קולנוע מוצגים כוח הפיתוי
 והתשוקה שבאוכל והם פנטסטיים בםידה רבה. בסרטים ״החנינה
 של בבס״ ו״שוקולד״ אוכל מונש בצורות ובצבעים פנטסטיים,
 םעוררי השראה. בסרטים האלה האוכל מעורר חשקים, פותח את

 הלב, מעלה חיוך.
 בסרט ״שוקולד״, מסופר על אישה (השחקניח ג׳ולייט בינוש)
 המגיעה מאי שם עם בחה לעיירה שמרניח, מסורחית ודתית. היא
 פוחחת תנות שוקולד בעיירה ועד מהרה הופכת להיות מושא


