לפני  150שנה ,נולדה ילדה בשם אנני למשפחה אירית קשת יום .הוריה היגרו לארה"ב ,ושם התקשו
להתמודד עם קשיי המחיה והיומיום .אנני התעוורה בגיל  8ממחלה ,ואם זה לא מספיק ,באותה
שנה גם אמא שלה מתה משחפת .אביה המתעלל נטש אותה ואת אחיה ,והם הגיעו לבית היתומים.
האח נפטר גם כן ממחלה בתוך  3חודשים ,ואנני מצאה את עצמה לבד בעולם .ילדה קטנה ,חיה
בבית יתומים ,עיוורת ,ללא יכולת לקרוא ולכתוב .אין לילדה כזו הרבה סיכוי .אבל אנני היתה
נחושה מאוד לשרוד ולרכוש כישורים שיאפשרו לה לחיות .היא החליטה ללמוד לקרוא ולכתוב
ולרכוש מקצוע שממנו תתפרנס בכבוד.
אבל איך?
במקום אחר ,בשנת  ,1880נולדה ילדה בשם הלן קלר .היא נולדה בריאה ,אבל בגיל שנה וחצי לקתה
במחלה לא ידועה ,שהותירה אותה עיוורת ,חירשת ואילמת .הוריה של הלן ,שהיו הורים טובים
ואכפתיים ,התקשו מאוד להתמודד עם המצב החדש :הלן לא היתה מסוגלת לתקשר ,ורק נהמה
כלפי כל מי שניסה לגעת בה .כשאכלה  -היתה מתנהגת בגסות רבה ,שורטת וצועקת  .היא לא ידעה
לדבר ,וכיוון ששהתה בחשכה מוחלטת ולא שמעה דבר ,היתה כמעט בלתי אפשרי לתקשר איתה.
הוריה של הלן נדדו בין רופאים ומומחים ,אבל איש לא ידע לעזור .הלן לא יצאה מחדר השינה שלה
כמעט לעולם ,ושורה של אומנות התפטרו מחוסר יכולת לטפל בילדה הפרועה .כמעט מיואשים,
הוריה של הלן שכרו אומנת צעירה בשם אן סאליבן .אן הוציאה את הלן מחדר השינה שלה ,ועברה
לגור איתה בביתן האורחים באחוזה המשפחתית.

לאט לאט ,בצעדים קטנים ,היא הצליחה ללמד את הלן לתקשר עם הסביבה .הגב' סאליבן לימדה
את הלן הקטנה לפענח דיבור על ידי מגע בשפתיו של הדובר ,ולאט לאט הצליחה ללמד אותה לקרוא
כתב ברייל  .עם השנים ,למדה הלן קלר לתקשר ,לקרוא ,לכתוב ולדבר .היא הפכה לעיתונאית,
מרצה ,סופרת שכתבה  12ספרים ,פעילה פוליטית ,ואחת הנשים המפורסמות בהיסטוריה העולמית.
אין ספק שהלן קלר ניחנה בתכונה החשובה
ביותר לבני האדם :נחישות .אנשים נחושים
מפצים על היעדר של כל תכונה אחרת
בהתקדמות בלתי פוסקת קדימה .נחישות היא
היכולת להתמודד עם קשיים ,ולקום מיד אחרי
שנופלים .אבל הלן קלר לא נולדה עם התכונה
הזו  .היא למדה אותה מאן סאליבן ,האומנת בת
ה 20 -שלה .אן סאליבן ,שהיתה עיוורת בעצמה ,
וגדלה בבית היתומים ,כשעוד קראו לה אנני
והיתה לבד בעולם בגיל .... 8
כוח רצון ונחישות הן לא תכונות מולדות .הן
תכונות נלמדות.
י ש דרך ברורה וסלולה לאמץ אותן ,בדיוק כמו שעשו אן סאליבן והלן קלר .הדרך הזו היא פשוט
ללמוד ממי שיודע ,בדיוק כמו שלומדים נהיגה ,הנדסה  ,או איך לקלוע צמות.

