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"אני מרגיש בר מזל"
בגיל שלוש נפל ארתור חסון מגובה רב ,נפצע ונותר משותק בשתי רגליו • למרות זאת הוא הפך לספורטאי מצטיין ,ובשבוע
שעברזכה עם איל״ן רמת גן בגביע המדינה בכדורסל לכיסאות גלגלים • הוא עשה זאת בגיל,14והתמודד מול שחקנים
מבוגרים ממנו בהרבה • "אף פעם לא חשבתי על עצמי כחריג או חיפשתי תירוצים" ,הוא אומר
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כשהיה ארתור חסון בן שלוש הוא
 S3נפל מגובה רב .הוא ניצל בנס
ממוות ,אך נפצע קשה ונותר משו
תק בשתי רגליו .למרות הפציעה הקשה לא
ויתר .חסון הפך לספורטאי מצטיין ופורץ
גבולות .בשבוע שעבר זכה עם הקבוצה שלו,
איל״ן ספיבק רמת גן ,בגביע המדינה לכ
דורסל בכיסאות גלגלים .ההישג של חסון
גדול במיוחד .הוא רק בן  ,14ובזמן המשחק
התמודד מול שחקנים שמבוגרים ממנו אף
ב־ 20שנה .במשחק הגמר קלע ארבע נקו
דות.
חסון מתגורר בהוד השרון ,לומד בכיתה ח׳
ומתנייד בכיסא גלגלים.
"מגיל צעיר אני עוסק בספורט ומשתדל
לא לתת לנכות שלי להפריע" ,הוא מספר.
"התחלתי לשחות עוד בגיל חמש בבית איזי
שפירא ברעננה וזכיתי בלא מעט תחרויות.
לפני שנתיים יצא לי לשחות באיל״ן ספיבק
רמת גן .קבוצת הכדורסל סקרנה אותי .עד
אז לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה ,כדורסל
בכיסאות גלגלים .המאמן דיבר איתי ,ודי
מהר התאהבתי .בסוף נשארתי רק בכדור
סל".
איך זח לשחק עם שחקנים מבוגרים ממך
בשנים רבות?
"זה נפלא .אני לומד לא מעט .לא מתייחסים
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אליי כילד קטן ,אנחנו די משפחה .זה בעצם
גם אחד המפתחות שלנו להצלחה".
חסון מלא שמחת חיים ,למרות הקשיים.
"פשוט קיבלתי הזדמנות להתחיל את הכול
מחדש" ,הוא אומר" .ככה אני מסתכל על זה
ומשתדל לנצל כל רגע ורגע".
אתה לא שואל את עצמך לפעמים למה זה
קרה דווקא לי?
"ממש לא .אני לא חי בתחושה כזאת ,אני
מרגיש בר מזל .אף פעם לא חשבתי על עצמי
כחריג או חיפשתי תירוצים .אני לומד בבית

ספר רגיל וחי כמו כל נער טיפוסי .תמיד
האמנתי שאני יכול לעשות הכול .ההורים
שלי תומכים בי וסומכים עליי".
אתה משמש מקור השראה לבני נוער.
"אני מניח שזה יכול לדרבן בני נוער אח
רים לעסוק גם בספורט ,כי הוא עוזר להש
תלב מבחינה חברתית וגם מחזק את הביטחון
ואת ההרגשה האישית .אני לומד בבית ספר
רגיל לגמרי ,נפגש עם חברים וגם יוצא לב
לות לפעמים .אף אחד לא נתן או נותן לי
תחושה שאני לא אחד מהחבר׳ה ,אולי כי אני

בעצמי לא מרגיש שונה".
מלבד היותו כדורסלן מוכשר חסון הוא
תלמיד מצטיין בבית הספר עתידים בהוד
השרון .לפני שנה ,במסגרת יום ההתרמה
למלחמה בסרטן במרכז איל״ן ספיבק ברמת
גן ,הוא תרם חלק ניכר משיערו למען חולי
סרטן" .נתינה לדעתי היא זכות גדולה" ,הוא
אומר" .זה היה חלום לתרום ,וזה המעט שי
כולתי לעשות .יש לי תמיד תחושת שלי
חות".
הוא חולם להפוך לכדורסלן מקצועי בע
תיד .לפני חודשיים שיחק במדי נבחרת
ישראל באליפות אירופה לעתודה שנע
רכה באיטליה ,ובעתיד הוא מתכנן לשחק
באירופה" .נתקלתי באיטליה ברמה מטור
פת מבחינת מתקנים ושחקנים" ,הוא אומר.
"צריך לעורר את המודעות לספורט הנכים
בישראל .צריך לתת לו יותר חשיפה ,זה
דבר חשוב שיכול לעזור לאנשים להתמודד
עם הקשיים ולהשתלב בחברה כמו שקרה
לי .המשחקים באיטליה עשו לי חשק לשחק
באירופה בעתיד ,והלוואי שזה יקרה".
ומלבד הספורט?
"עדיין אין לי משהו ספציפי .אני רוצה
מאוד לשרת בצבא בחיל המודיעין וגם
רוצה ללמוד ערבית ,אבל עוד יש זמן לזה.
כרגע אנחנו בסדרת גמר הפלייאוף מול בית
הלוחם חיפה ,והכי חשוב שנסיים אותה עם
האליפות ,זה יהיה נהדר".

