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 בתיה פיחוטקה/ ריח האקליפטוס וטעם התפוז 
 )מיכאל אטקין (י'ינג'טוטו הג

 

ביום עבודה רגיל ישבתי ספון במשרדי שוקד 

 .על הכנת שומה

בתיה ' על הקו הייתה הגב. הטלפון צלצל
 .פיחוטקה

אמר קול נשי צעיר ואנרגטי " חיים שלום"

 .מעברו השני של הקומאד 

 .עניתי" שלום רב"

פתחה השיחה והבנתי מכאן כבר הת

 .שמדובר בחברת ילדות של אבי שנפטר

הפגישה עימה הייתה אחי מנחם סיפר לי ש

 .מרגשת

בהפנותי אותה , ל שכתבתי לה"בהודעת דוא

בו סיפור , שליאל החומר באתר האינטרנט 

 בין היתר את כתבתי לה,  חייו של אבי

 :הדברים הבאים
 ,בתיה היקרה

 
כ "אליו אני כ , מאבי" דרישת שלום" עימי שכן מדי פעם אני מקבל ריגשת אותי מאד הבוקר בשיחה

 .לא ציפיתי לבואם בכל מיני צורות וצבעים וממקורות שלא ידעתי על קיומם ושבטח גם , מתגעגע
 

 . להפתיע–זו הייתה דרכו גם בחייו 
 

 שרק יכול להפתיע בכל צורה ודרך מקורית, יש שיאמרו" מותג", להפתיע ולהיות מיוחד שונה ואחר
והכול כדי שאדע לבטח שהוא הוא זה אשר , ממרום מושבו , וכך גם הוא כנראה נוהג היום , היה

 .הוא ולא אחר כדי שלא אטעה אפילו לשנייה אחת, את דרישות השלום המיוחדות שלו, שולח אותם
 

ם בשל זו הייתה שיחה מרגשת במיוחד גם בשל המילים החמות שהבעת כלפינו וכלפי אבא בכלל וג
במחשבה שלאחר שיחה עימך הייתי שמח מאד לפגוש בך יחד עם .  היכרותך את אבא בצעירותו

ולשוחח עימך ואולי אף לראות תמונות  , ומי שאת דבריו שמעת ברדיו,  אחי הבכור ונושא הדגל-מנחם
 .רק אם תחפצי בכך כמובן–.. . לשמוע סיפורים ועוד, מהעבר

 
 

 בעת נערותו,  שהכירהאביקטע מספרה בו תארה את ההנה 
  )68-70מעמודים  ( –י 'ינג'טוטו הג

לא גבוה אבל זריז כמו שד ובעל , נער צנום: ח איבריו"טוטו היה ספורטאי בכל רמ

, דבק בו" י'ינג'טוטו הג"אבל הכינוי , שמו היה שמשון. קואורדינציה מושלמת בכל תנועותיו

 .ורק המדריכים והמורים קראו לו בשמו האמיתי

ובשל זריזותו ויכולת התמרון שלו הצליח בדרך , משחקי כדורגל שובץ טוטו תמיד כרץ מרכזיב

שם המתין לו כבר שחקן , כלל להשתלט על הכדור ולכדררו לעבר שער הקבוצה היריבה
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שתי הקבוצות היריבות . עמית שאמור היה לקבל ממנו את הכדור ולהבקיע את השער הנכסף

כי ברוב המשחקים שבהם השתתף , י'ינג'אליהן את טוטו הגהתחרו תמיד על הזכות לצרף 

 .ניצחה קבוצתו

על " י'ינג'ג"ו, כשל צפירת הרכבת הדוהרת, ניתן לו על שום זריזותו ומהירותו" טוטו"הכינוי 

, עיניו הכחולות הביעו טוב לב. שום שערו האדמוני והנמשים הרבים שכיסו את פניו וזרועותיו

 .ותו ושמחתו ניכרו מיד על פניווהוא היה נער רגיש שעצב

. י אלוף האלופים'ינג'היה טוטו הג, יותר מבשאר ענפי הספורט, טניס שולחן, בפינג פונג

לצריף זה . זכר לימיו הראשונים של המקום, בפתחו של שער הכפר עמד צריף עץ קטן ועלוב

עד כדי כך הוא מילא את חללו . הכניסו שולחן פינג פונג ששטחו היה כמעט כשטח הצריף

מי שלא . שהחניכים שחיכו לתורם לשחק חסמו את המעבר בין השולחן לבין קירות הצריף

 .או בפתח דלתו, התיישב על אדן החלון האחד והיחיד שהיה בצריף, מצא מקום פנוי במעבר

בדרך . ובידו הפקידו את המפתח על המבנה, י היה האחראי הבלעדי על הצריף'ינג'טוטו הג

 נותר לו , מי שהזדרז להתקלח. ניכים בפינג פונג אחרי העבודה ולפני המקלחתכלל שיחקו הח

. גם זמן מועט לשחק  לפני ארוחת הערב

המכורים לפינג פונג מצאו זמן לשחק אפילו 

לאחר הכנת שיעורי הבית ומטלות , בערבים

 .אחרות

י פותח את 'ינג'הגעוד לפני שהיה טוטו 

 הצריף השתרך לפני דלתו תור ארוך

לעתים תהיתי מה מריץ . למשחק הנכסף

את הנערים להתמכר לענף ספורט כזה או 

מדוע חשוב להם כל כך לשפר , אחר

מה מגביר אצלם כל פעם מחדש , ביצועים

להיות הטוב , את המוטיבציה לנצח

, קרוב לוודאי, הסיבה נעוצה? שבכולם

 .בגנים של הגבר

נהנתי לצפות בטוטו ובהגשות שלו במשחק 

שאף אחת מהן לא הייתה זהה , הפינג פונג

הפתיע את , אבל תמיד, תמיד: לחברתה

ואף על פי כן רצו כולם להיות יריביו . היריב

כי מי שהתייצב למשחק מול טוטו , במשחק

חייב היה לשדרג את עצמו ואת משחקו 

, הטעיה או חידוש, אלתור, טריק כלשהוטוטו תמיד שלף מהשרוול . לרמה גבוהה יותר

הפרטנר לא ידע אף פעם היכן ינחת הכדור שיגיש . ששותפו למשחק לא יכול היה לצפות לו

אבל הטריק . או כמעט בקצה השולחן, או קרוב לרשת, ואולי באמצע, מימין או משמאל: טוטו
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משם : הפינג פונגהמתוחכם ביותר שלו היה לכוון את הכדורון הלבן לקצה קצהו של שולחן 

  .היה ליריבו סיכוי קלוש ביותר להחזירו אל השולחן

עד כדי כך שכל העולם סביבו לא היה , הוא היה שקוע במשחק ראשו ורובו, י שיחק'ינג'כשהג

המשמיע את קול נחיתתו על ,  חוץ מן המטקה שבידו והכדורון הלבן המקפץ–קיים לגבי דידו 

אלא היצירתיות בהמצאת הטריקים ויישומם ,  בראש מעייניולא תבוסת היריב הייתה. השולחן

. שאפשרה לו לתעתע בשותפו למשחק, והשליטה הווירטואוזית במטקה ובכדורון הלבן

הייתי , לאחר שסיימתי את שיעורי הבית וחיפשתי פורקן והשתחררות ממטלות היום, לפעמים

 .עוברת ליד הצריף ונעצרת לראות את מהלך המשחקים

אבל אותי , דרך כלל לא התעניינו במשחק הזההבנות ב

היה קצת מביך להיות הבת היחידה . הוא הפנט

אך אני אילצתי , בסביבה הגברית של חובבי הפינג פונג

כי רציתי ללמוד לשחק , את עצמי להתגבר על המבוכה

לדעתי מתאים המשחק הזה מאין כמוהו . פינג פונג

, ק זריזותר, שכן כדי לשחק בו לא נדרש כוח, לבנות

 ובאלה האחרונים עולות הבנות –קואורדינציה וטריקים 

  .בדרך כלל, על הבנים

ואיש לא היה שם , פעם הקדמתי את כולם ליד הצריף

אבל הוא הגיע , לרגע חששתי שטוטו לא יופיע. מלבדי

, כמו שעון שוויצרי, מלא מרץ ודייקן כתמיד, גם הגיע

חש אי נוחות הבחנתי בכך שהוא . כיאה לספורטאי בדם

 .כשראה רק אותי

 .שאל כלאחר יד כאשר פתח את דלת הצריף" ?איפה כולם"

 .נבוכה אף יותר ממנו, עניתי בשאלה" ?מי זה כולם"

 :אמר והוסיף" כמובן, ה שמשחקים פינג פונג'כל החבר"

 "?ומה את עושה כאן"

 :מבוכתי גברה וגמגמתי

... אולי תוכל... אולי; בהגשות...  ובמיוחדנהנית להתבונן במשחק שלך... אני... אני, טוטו"

 "?ללמד אותי... להראות לי

אבל מכיוון שהייתי שם לבדי נעתר , טוטו נראה מופתע ונראה שלא התלהב מן הרעיון

 .הוא היה נער עדין וטוב לב ולא העז לסרב לי. אם כי באי רצון, לבקשתי

הוא . ה עניין של הגשות דווקא שאינני מכירה כלל את המשחק ואין זעד מהרה נוכח לדעת

ואני , י היה מורה מעולה'ינג'אבל הג, התרעם קצת על כך שאני מבלבלת לו את המוח

  .תלמידה לא הכי גרועה
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, ובכל פעם רכשתי קצת יותר ניסיון ומיומנות ונהניתי לשחק, ממשחק למשחק התקדמתי

וכאשר ,  הנערים לנוכחותיבמשך הזמן התרגלו גם שאר. במיוחד מפני שטוטו חדל לכעוס עלי

אף על פי . הייתי גם אני חלק בלתי נפרד מהם, ה לשריין לעצמם את תורם'התאספו החבר

הם היו ספורטאים הגונים , ואיסטים לא התלהבו בהתחלה לשחק איתי'שהנערים המצ

 .ואפשרו לי לשחק כאחת מהחבורה

, גם אם הפסדתי לא פעם ולא פעמיים

.  עצמוהפקתי הנאה מרובה מהמשחק

במיוחד , כשיש לי הזדמנות, גם כיום

אני נהנית להפגין את , בחופשות

למרות , זריזותי במשחק הפינג פונג

, שעדיין יש לי בעיה מסוימת בהגשות

במיוחד כשהמטקה שבה אני משחקת 

 .פגומה משהו

 ?י'ינג'וטוטו הג

ניתי לשמוע שתמיד נה, לאחר שהיה במשך עשרות שנים מורה לספורט ושדרן ספורט ידוע

 .את קולו הברור והמהוקצע
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