השחיין הפראלימפי
עמי דדאון שבר שני
שיאי עולם באליפות
אירופה ,ודה רק
הפרומו לעוקיו

 46חתרן בלתי נלאה
השחיין הפראלימפי עמי הדאון בכלל שנא להיכנס
למים כילה היום ,כשיאן עולם ואלוף אירופה,
הוא מפנטז על הזהב גם בטוקיו  /ערן נבון

עמי דדאון ,שנולד בשבוע ה־ 29להריונה של אמו ,מתמודד עם שיתוק
מוחק שפגע בגפיו • ב־ 20שנותיו הצליח גם לנצח את הקשיים של
חיים רגילים ,וגם להפוך לשחיק מצעיין בנבחרת ישראל לנכים • עכשיו
דכה בשלוש מדליות זהב ובמדליית כסף באליפות אירופה ,כשהוא
מנפץ את שיאי העולם ב־ססו־ וב־ 200מערים חופשי  -והמערה הבאה
שלו היא המשחקים הפראלימפיים בעוקיו באוגוסע • "אני מתאמן
הכי חזק שאני יכול ,ורוצה לשמח את המשפחה ואת כל עם ישראל"

ער! נס!
צילומים :אפרת אשל

שלוש פעמים נחנק עמי דדאון בן ה־20
מדמעות .שלוש פעמים ישב זקוף וגאה
על כיסא הגלגלים שלו ושר בקול חזק
ובוטח את ההמנון הלאומי .זה קרה אחרי
שניצח במקצים ל־ ,100,50ו־ 200מט
רים חופשי)קלאס  (4באליפות אירופה
לשחיית נכים בפורטוגל לפני שבועיים ,תוך שהוא קובע
שיאי עולם מדהימים ב־ 1:19.77) 100דקות( וב־2:51.80) 200
דקות( ומביס את יריבו הגדול ,שיאן העולם הקודם ל־100
מטרים ,הרוסי רומן ז׳דנוב.
משחי הגמר וטקסי הענקת המדליות היו רגעים מדויקים
ומזוקקים ,שבהם כל היכולות והרגשות פרצו החוצה .רגעים
שבהם עמי ,השחיין הפנומנלי שמתח את ידיו וחתר בכוח
הרואי ,הפך לאלוף מוחץ" .כשהתחלתי להצטיין בשחייה
הפכתי להיות מעמי הנכה לעמי הספורטאי" ,הוא מחייך,
"הפכתי לעמי חזק ושרירי ,וזה העניק לי תחושת מסוגלות
אדירה של הגוף שלי ,נתן לי ביטחון עצמי".

עמי מסמיק .כזה הוא ,צנוע .בתוך תוכו הוא יודע שעבר
דרך ארוכה ,כזאת שאיש לא האמין ,אולי חוץ ממנו ,שתהיה
כל כך מוצלחת ותעניק לו את הכרטיס הנכסף למשחקים
הפראלימפיים שיתקיימו בטוקיו מייד אחרי האולימפיאדה.
"פשוט באתי באקסטזה לנצח את ז׳דנוב ,כי הוא קרע אותי
באליפות העולם ב־ 100מטר חופשי .עכשיו אני מתכוון לה
תאמן הכי חזק שאני יכול כדי להגיע מוכן לאולימפיאדה.
עד שלא אעלה על המטוס לטוקיו ,לא אאמין שזה אמיתי".
אבל זה אמיתי לגמרי .עמי מוביל בגאון את נבחרת ישראל
בשהיית נכים ,שחזרה לפני שבוע והצי מאליפות אירופה
חלומית בפורטוגל .הנבחרת ,שאותה מאמן יעקב בייננסון
) ,(48קטפה לא פחות מ־ 12מדליות )פרט לעמי זכו מארק
מליאר בזהב ב־ 100מטר גב ,בכסף ב־ 100מטר חזה וב־200
מטר מעורב ,ובארד ב־ 400מטר חתירה; איאד שלבי בזהב
ב־ 50מטר גב ובארד ב־ 100מטר גב :יוליה גורדיצ׳וק בארד
ב־ 400מטר חתירה; ואראל הלוי בכסף ב־ 400מטר חופשי(
ודורגה במקום השביעי הכללי ,מתוך  47מדינות .שוו

בנפשכם יבול כזה לאחת הנבחרות שלנו באליפות אירופה
או באולימפיאדה הרגילה .קרוב לוודאי שזה יישאר לעד
בגדר חלום רחוק.
עמי וחבריו מוכיחים פעם אחר פעם שאצלם הכל אפשרי.
די להציץ בשלל המדליות שכבר קטף כשחיין בוגר ,במשך
שלוש שנים בלבד ,המונחות מעל מיטתו ומשמשות כמעט
כמו וילון אמיתי ,כדי להבין עד כמה השחיין האלוף הזה
עטור תהילה וזכיות עולמיות שכל ספורטאי אולימפי יכול

