
  רחל כץ /סיפורה של הלן קלר  – כנגד כל הסיכויים

פי שהייתה גם עיוורת -על-הלן קלר היא סמל, דוגמה ומופת עבור אנשים רבים. אף

הצליחה לסיים לימודים באוניברסיטה, לחבר ספרים, להרצות בכל  –וגם חירשת 

 -הרחבי העולם ולפעול רבות למען אנשים עיוורים וחירשים. בתקופתה, סוף המאה 

, היו רוב העיוורים והחירשים מחוסרי השכלה, לא השתלבו במקומות עבודה, 19

  ורבים מהם היו מאושפזים בבגרותם במוסדות סגורים.

, 1880הלן קלר נולדה כילדה בריאה לחלוטין בעיר קטנה בארצות הברית בשנת 

חודשים חלתה במחלת חום קשה שהרופאים לא הצליחו לאבחן.  19אולם בגיל 

כמה ימים קשים חלף החום, אולם אמה של הלן הקטנה הבחינה שאינה  לאחר

מגיבה לצלצול הפעמון הקורא לארוחת הערב, ואינה מעפעפת כאשר מעבירים יד 

  קרוב לעיניה. היא הבינה שהמחלה הותירה את ביתה חירשת, עיוורת ואילמת.

ברה כלים השנים הבאות היו קשות גם לילדה וגם למשפחה. היא השתוללה מזעם, ש

וחפצים, לקחה בידיים אוכל מצלחות של אחרים, צרחה עד כדי כך שקרובי 

אפשר לשלוט עליה, חשבו שלא תהיה ברירה -המשפחה שראו בה מפלצת קטנה שאי

  אלא להכניס אותה למוסד סגור.

כאשר ִהגיעה לגיל שש, פנתה אמה לרופא מומחה לבעיות ראייה, והוא המליץ על 

  ילדה.מורה מיוחדת עבור ה

מורה צעירה זו, אן סאליבן שמה, סבלה בעצמה מבעיות ראייה, אולם יכולה היתה 

לקרוא אותיות מודפסות. לאחר שצפתה בהתנהגותה הפראית של הילדה, ביקשה 

מבני המשפחה שיבודדו את שתיהן בבית נפרד, עד שַתקנה לה הרגלי אכילה, תלמד 

תרק, לשרוך שרוכים ולהתנהג אותה ללבוש בגדים בעצמה, לכפתר כפתורים, להס

  בחברת בני אדם.

אן התחילה לאיית מילים בתוך כף ידה של הלן, אולם הלן לא הצליחה לקשר את 

  הסימנים האלה עם משמעות המילים.

פריצת הדרך הייתה יום אחד, כאשר עמדו שתיהן ליד הבאר. אן סאליבן לקחה את 

יד השנייה אייתה במגע את ידה של הלן קלר, הכניסה אותה לתוך זרם המים, וב

כך במהירות. "כאשר זרם נזל על ידי," סיפרה - המילה "מים", תחילה לאט ואחר

הלן קלר מאוחר יותר בספרה, "עמדתי בשקט, כל תשומת לבי היתה נתונה 

על ידי השנייה, ופתאום הציפה אותי  לאצבעות של מורתי שאייתו את המילה 'מים'



הבנה מעורפלת כמו רטט של מחשבה חוזרת, ובאופן כלשהו נגלתה בפניי 

  המסתוריות של השפה."

  –משאבה, סורג  –מיד לאחר זאת ביקשה הלן מאן שתאיית עבורה עוד מילים 

ובדרך הביתה למדה הלן את השמות של כל דבר שנגעה בו, ושאלה את שמה של 

אן אייתה את המילה "מורה" בכף ידה. במשך כמה שעות למדה הלן המורה. 

כשלושים מילים. השיטה שאן לימדה בעזרתה את הלן לחשוב ולתקשר הייתה 

הלן נגעה ביד אחת בשפתיהם של אחרים בזמן שדיברו, ובאותו  –מיוחדת במינה 

ר בין הזמן אייתה אן את המילים לתוך כף ידה השנייה. באופן כזה יכלה הלן לקש

התנודות שהרגישה לבין המילים המאויתות. אחר כך כבר זיהתה את המילה 

  המאויתת ויכלה להבין גם בלי לגעת בשפתי הדוברים.

ההתקדמות המהירה שלה הביאה אותה מאוחר יותר לקריאה של כתב ברייל, שזהו 

כתב בולט מורכב מנקודות, שנועד לעיוורים. אן סאליבן ליוותה אותה לאורך כל 

הדרך, עד האוניברסיטה. הלן קלר תיעדה את קורות חייה, והם הונצחו גם 

. קברה, הסמוך לקברה של מורתה, הפך 88בתאטרון ובקולנוע. היא נפטרה בגיל 

למקום לעלייה לרגל של אנשים רבים מכל העולם. חלומה להיות מסוגלת לדבר 

זרת שיטות חדשות מעולם לא התגשם. ייתכן שהדבר היה אפשרי לו חייתה היום, בע

  יותר ועזרים טכנולוגיים. 

בהרצאותיה, בספריה ובפעילויותיה הרבות היא הוכיחה לעולם ולאנשים המוגבלים 

  החיים בתוכו, שאפשר לנצח את המוגבלות, וכפי שאמרה:

"הציבור הרחב חייב להבין שהעיוור הוא לא גאון או חולה רוח או אידיוט. יש לו 

יש לו יד שאפשר לאמן, יש לו שאיפות להגשים את  מוח שיכול לרכוש השכלה,

עצמו, וחובת הציבור היא לעזור לו לעשות את המיטב, כך שיוכל למצוא את האור 

  דרך העבודה."

 


