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خواننده ی عزیز

داسـتان هلن کلـر را که بخوانید، خودتـان می فهمید چه آدم شـگفت انگیزی 
بـوده. بـا خواندن این کتاب تـازه می فهمید چقدر زندگی ایـن زن متفاوت بود 
اگـر اتفاق هایی خاص برایش نمی افتاد. اگر مادروپدرش او را به مؤسسـه ی 
نگهـداری از معلوالن می فرسـتادند، چه می شـد؟ اگر آنی سـالیوان معلمش 
از  دارد.  وجـود  بسـیاری  «اگرهـای»  هلـن  زندگـی  در  می شـد؟  چـه  نبـود، 

خوش شانسِی هلن، بیشتِر این «اگرها» به نفعش تمام شد.

همه ی آدم ها این قدر خوش شـانس نیسـتند. مطمئنم همه ی 
ما کسـانی را می شناسـیم که به کمی کمک نیاز دارند. فکرش را بکنید 

زندگی چنین آدمی چقدر ممکن است بهتر شود اگر یک نفر، مثًال خود 
شـما، وارد دنیای او شود. ممکن است زندگی اش را تغییر دهید، ممکن 

اسـت بـا او دوسـت شـوید و ممکن اسـت بفهمید کمـک کردن بـه دیگران 
بـه نفـع خودتـان هـم هسـت. اگر حرفـم را قبـول نداریـد، به حـرف هلن 
گـوش کنید که روزی گفت: «سـاده ترین راِه خوشـبختی، خوب بودن اسـت.»

امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید.
لیبی رومرولیبی رومرو
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در تاریکی
هلن کلر هم نابینا بود و هم ناشنوا. اما از اول این طوری نبود. وقتی 

بچه بود، می توانست همه چیز را ببیند و بشنود.

هلـن در بیسـت وهفتم ژوئـن سـال ۱۸۸۰ میـالدی در تاسـکامبیا، 
شـهری کوچـک در شـمال غربـی ایالت آالبامـا، متولد شـد. کلبه ی 
کوچـک دوخوابـه ای کـه هلـن در آن بـه دنیـا آمـد، 
بـا درخـت  مـو و گیاهـان رونـده پوشـیده شـده بـود. 
دهکـده ای کـه هلـن در آن بـه دنیـا آمـد، بخشـی از 
امـالِک خانوادگِی خاندان کلر بود. پدربزرگش، 
آن امـالک را سـال ها پیش از تولد 
هلن خریده بود. با گذشت زمان،
خانه شـان بـه «سـبز پیچـک »
معروف شد، چون پیچک های
انگلیسی، ساختمان اصلی،
 درخت ها و نرده های دور و بر 

خانه را پوشانده بودند.

۱ فصل



۹

پـدر هلـن، آرتور، مـردی بود خون گرم و عاشـق گپ وگفت. چون 
به معاشـرت بـا دیگـران عالقه مند بود، بیشـتِر وقت ها دوسـتانش 

را دعـوت می کـرد تا به سـبز پیچـک بیایند و مدت 
زیادی آنجا بمانند.

خانـواده ی آرتـور اصالتًا اهـل جنوب بود 
و بـا مشـهورترین ژنـرال جنـوب آمریـکا، 
رابـرت ای.  لی، نسـبت داشـت. خوِد آرتور 
هـم درجـه ی سـروانی داشـت و در جنگ 

داخلی آمریکا در ارتش کنفدراسـیون جنوب 
خدمت کرده بود.

جنگ داخلى چیست؟
جنـگ داخلـی آمریـکا بین سـال های ۱۸۶۱ تـا ۱۸۶۵

میـالدی اتفـاق افتـاد. اتحادیه که نماینـده ی ایاالت 
شـمالی بود با کنفدراسـیون که از یـازده ایالت 

تجزیه طلب تشـکیل می شـد، مبارزه می کرد. 
ایـن دو ارتش دربـاره ی بـرده داری اختالف 
نظر داشتند. این جنگ یکی از خونین ترین 
مبارزات در تاریخ ایاالت متحده ی آمریکا 

محسوب می شود.

رابرت ای. لی



۱۰

سال ۱۸۷۷، سارا، همسر اول آرتور، 
درگذشت. بعد از مرگ سارا، آرتور 
مجبور بود از دو پسرش، ویلیام 
و جیمز که تقریبًا بزرگ شـده 
بودند، به تنهایـی نگهداری کند. 
یـک سـال بعد بـا کیـت آدامز، 

مادِر هلن، ازدواج کرد.
کیت، زن جوان و تحصیل کرده ای 
از اهالـی ممفیـس، در ایالـت تنسـی بـود و 
حقیقتًا یک «دختر زیبای جنوبی» محسوب می شد. پدرش سرتیپ 
ارتـش کنفدراسـیون بـود، امـا کیت به یکـی از خانواده هـای بانفوذ 
شمالی تعلق داشت. چنین ارتباطی بسیاری از اعتقادات او را شکل 
می داد. آرتور هم مانند خیلی از اهالی جنوب بیشـتِر ثروتش را در 
جنـگ داخلـی از دسـت داده بود. بعـد از جنگ، بـرای اینکه بتواند 
زندگی اش را بگذراند، شروع کرد به کاشتن پنبه و بعد هم سردبیر 
روزنامـه ا ی محلی شـد. کیـت هم برای اینکه دخل وخرجشـان را با 
هـم جفت وجور کند، میوه و سـبزیجات می کاشـت، گاو و گوسـفند 

پرورش می داد و حتی کره و روغن درست می کرد. 

یعنـی زن جوانی که اهل جنوب ایـاالت متحده ی آمریکا دختر زیبای جنوبی یعنی چه؟
باشـد. بیشـتِر دخترهـای زیبـای جنوبـی خانواده هـای 

ثروتمند دارند.

یکی از اجداد هلن، در شهر 

زوریِخ کشور سوییس، اولین 

کسی بود که معلم ناشنوایان 

شد. حتی کتابی هم درباره ی 

آموزش به ناشنوایان نوشته.

آیا مى دانستید؟



۱۱

وضعیـت مالی این خانواده تا سـال ۱۸۸۵ به همین شـکل باقی 
ماند تا اینکه رئیس جمهور، گروور کلیولند، آرتور را به مقام مارشال 

ایالت آالباما منصوب کرد.
در آن سـال های سـخت، برای این خانواده یـک اتفاق خوب هم 
افتـاد و آن تولـد هلـن، اولین فرزند این زن و شـوهر، بـود. هلن از 
بسـیاری جنبه هـا به مـادرش رفته بـود: موهای ُپرپیچ وتـاِب نرم و 
طالیی، چشـم های آبِی روشـن و همچنین هوش و ذکاوت کیت را 

به ارث برده بود.
هلن عاشق تقلید بود و وقتی شش ماهش شد هرچه را که دیگران 
می گفتنـد، تکـرار می کـرد، مثًال: «چطـوری» و «چای، چـای، چای.»

همین طور به جای «آب» می گفت: «آ ـ آ»
هلن از نظر جسـمی هم عالی بود. در نخسـتین سـالگرد 

تولدش، نه تنها اولین قدم های زندگی اش را برداشـت، 
بلکه حتی شـروع به دویدن کـرد. بعدها خودش 

گفت آن روز سایه های لرزان برگ هایی را تعقیب 
می کرده که زیر نور خورشـید می رقصیده اند. 

البتـه این بازِی لذت بخش خیلی زود تمام 
شد و هلن از پشت به زمین خورد. 

زد زیـر گریـه و دنبـال 
دست های حمایتگر 

مادرش گشت.



۱۲

روزی در ماه فوریه، وقتی فقط هجده ماهش بود، مریض 
شـد. چنـد روز بـا تبـی سـوزان در رختخواب خوابیـد. دکتر 
خانوادگی شان معاینه اش کرد و به مادر و پدرش گفت هلن 
دچار گرفتگِی شدید در شکم و مغز شده. دکتر نمی دانست 

هلن زنده می ماند یا نه.
بعد، تب همان طور که ناگهانی آمده بود، ناگهانی هم قطع شد. 
خانواده ی هلن خوشـحال و آسـوده شـدند. چون فکر می کردند 

کودکشان دارد خوب می شود.

چهارماهگى
شروع می کند به تقلید صداها. به روش های مختلفی گریه می کند 

تا گرسنگی، درد یا خستگی را نشان دهد.

نوزادها چگونه با دیگران ارتباط برقرار مى کنند؟
هیچ دو تا نوزادی شبیه همدیگر نیستند. اما به طور کلی، کودکان در مراحل مختلف 
زندگـی، مهارت های مشـخصی کسـب می کنند. کـودکان در چند مرحلـه ی مهم با 

دیگران ارتباط برقرار می کنند:

دوماهگى
غان وغون و غرغر کردن. نوزاد می تواند 

سرش را به طرف منبع صدا برگرداند.



با!با!

۱۳

اما پدر و مادر هلن نمی دانستند چشم های کودکشان داغ و خشک 
شـده و درد می کنـد. نفهمیدنـد هلن به جـای دنبال کردن نـور که قبًال 
خیلی توجهش را جلب می کرد، به دیوار نگاه می کند. وقتی کیت سعی 
می کرد، نوزادش را آرام کند، نمی فهمید چرا هلن آن همه وحشـت زده 

و گیج است.
همه ی این ها چند روز بعد تغییر کرد: یعنی وقتی کیت دستش 
را روبه روی صورت هلن تکان داد و متوجه شد کودک چشم هایش 

را نمی بندد. بعد زنگ شام به صدا درآمد.

هجده ماهگى
می توانـد چند کلمه ی سـاده را بگوید. با 
اشـاره کـردن خواسـته اش را بـه دیگران 

می فهماند.

شش ماهگى
در مقابـل صداهایـی کـه می شـنود با 
سروصدا واکنش نشان می دهد. به اسم 

خودش هم واکنش نشان می دهد.

ُنه ماهگى
«نه» را می فهمد. صدا و حرکات دیگران 

را تقلید می کند.

یک سالگى
بـه تقاضاهای سـاده ی شـفاهی پاسـخ 
می دهـد. می تواند بگوید: «ماما» و «بابا»

و صداهایی مثل «آ ـ آ» تولید کند.
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صدای زنگ کیت را از جا پراند، اما هلن واکنشی نشان 
نداد و همان موقع بود که کیت فهمید مشـکلی وجود دارد. 

دخترش، هلن که همیشه از دیدن گل های زیبا و شنیدن صدای 
پرنده ها لذت می برد، دیگر نه می توانست ببیند و نه بشنود و احتماًال 

فقط می توانست چند کلمه حرف بزند.
همـه ی این هـا به خاطر بیمـاری اش اتفاق افتاده بـود، بیماری ای 
کـه دکتر به سـادگی آن را «تب مغزی» نامیده بود. پزشـک های آن 
دوران وسـایل و آزمایش های امروزی را نداشـتند. البته اگر شرایط 
هلن را بررسـی کنیم، می فهمیم هلن احتماًال به مننژیت مبتال شده 
بود، بیماری ای که باعث ورم مغز می شـود، شـاید هم تب مخملک 

گرفته بود.

تب مخملک چیست؟
اگر گلوی کسی چرک کند، ممکن است بعدش به تب مخملک 
مبتال شـود. عالئـم آن عبارت انـد از جوش هایی بـه رنگ قرمِز 
روشـن، گلو درد و تب با درجه ی باال. بیشـتر از همه بچه ها به 
تـب مخملـک دچار می شـوند و یکی از بیماری هـای خطرناک 
دوران کودکی محسـوب می شود. امروزه دکترها می توانند این 

بیماری را با استفاده از آنتی بیوتیک درمان کنند.



۱۵

«عطر میوه هاعطر میوه ها من 
را می َبَرد به خانه ام در 

جنوب، به دوران خوش به دوران خوش 
کودکیکودکی در باغستان 

هلو.»
هلن کلر،

کتاب دِر گشوده،

۱۹۵۷



۱۶

بچه ی وحشی
چنـد سـاِل بعد ُپـر از تب وتاب بود، هم برای هلـن و هم برای همه ی 
دور و بری هایش. هلن بسیار باهوش بود و عالوه بر آن خوب بلد بود 

خودش را به دردسر بیندازد!

اوایـل هلـن کامًال به مـادرش متکی بود تـا از او مراقبت کند. هر وقت 
کیت می نشست، هلن هم روی پای او می نشست و هر وقت کیت راه 
می رفت، هلن هم به دامنش آویزان می شد. وقتی با هم راه می رفتند، 
هلن با دسـت هایش دنیای دور و برش را جسـت وجو می کرد و خیلی 

زود یاد گرفت راهش را در خانه و اطراف سبز پیچک پیدا کند.
چـون قدرت بینایی و شـنوایی نداشـت، مجبور 
بود برای شـناختن محیط دور و برش به قوه ی 
چشـایی، بویایـی و المسـه اش تکیـه کنـد 
و تمـام تالشـش را می کـرد تا بـا دیگران 
ارتباط برقرار کند. اگر سـرش را به چپ 
و راسـت تـکان می داد، منظـورش «نه»

بـود و اگـر سـرش را بـه پاییـن تکان 
می داد، منظورش «بله» بود.

۲ فصل
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وقتی می خواست به کسی بگوید «برو»، او را هل می داد و وقتی 
از کسی می خواست به طرفش «بیاید»، او را می کشید.

هلـن از توانایی هـای اولیـه اش بـرای تقلیـد حـرکات اسـتفاده 
می کرد تا با این روش بتواند خواسـته های دیگرش را به اطرافیان 
بفهمانـد. مثًال اگر نان می خواسـت وانمود می کـرد دارد تکه ای نان 
را می ُبـَرد و روی آن کـره می مالد. اگر بسـتنی می خواسـت وانمود 
می کرد درحال درست کردن بستنی است و می لرزید تا نشان دهد 

سردش است.

حس کردن دنیا
پنـج حـّس اصلـی وجـود دارد که حیوانـات و نیز انسـان ها با کمک آن هـا دنیای 
اطرافشـان را درک می کنند. قسـمت های مختلف بدن چیزهـای مختلفی را حس 

می کنند.

بینایی

المسه چشایی

شنواییبویایی
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هلن با ایـن روش، زبان مخصوص 
خودش را به وجود آورد و با استفاده 
از آن بــا خــانواده و دوسـتانش

صحبت می کرد.
مادرش و مارتا واشینگتن، دختر 
کوچک آشپِز خانواده، نشانه های او را 
می فهمیدند. مارتا و هلن هم بازی  بودند و 
مارتا هم درست مثل هلن کمی شیطان بود. مارتا خوب می دانست 
هلن برای رسیدن به خواسته هایش می جنگد، به خاطر همین برای 
اینکه کتک نخورد، تسلیم می شد و هرکاری را که هلن می خواست، 

انجام می داد.
دخترها وقِت زیادی را در آشـپزخانه می گذراندند و به مادر مارتا 
کمک می کردند خمیر را ورز دهد یا بستنی درست کند. به مرغ هایی
هم که از پله های آشـپزخانه بـاال می آمدند، غذا می دادند. 

روزی یکی از مرغ ها یک گوجه فرنگی درسـته را 
از دسـت هلن قاپید و فرار کرد. دخترها 

که از این کار مرغ خوششان آمده بود، 
تصمیم گرفتند خودشان هم چیزی 

بدزدند. پس کیکی را که تازه پخته 
شده بود، قاپیدند و رفتند پشت هیزم ها 

تا آن را با هم بخورند!

هلن در کودکی 

مجموعه کلمه هایی را اختراع 

کرده بود که شامل بیش از 

شصت نشانه بود.

آیا مى دانستید؟
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تصویری از هلن 

در دوران کودکی



۲۰

در  بچه هـا  دیگـر  روزی 
بـا  و  بودنـد  نشسـته  ایـوان 
قیچی عروسک های کاغذی درست 
می کردنـد. خیلی زود حوصله شـان از این 
کار سـر رفـت و هلـن مارتا را راضـی کرد اجازه 
بدهـد موهایـش را کوتـاه کند. دسـته ی بزرگی از موهـای مارتا را با 
قیچی ُبرید و بعد مارتا هم تالفی کرد، یعنی قیچی را از هلن گرفت 
و یک دسته از موهای بلند او را ُبرید. خوشبختانه مادر هلن آن دوتا 

را دید و به این بازی پایان داد.
هلـن با کمک نشـانه هایش می توانسـت منظـورش را به دیگران 
بفهمانـد، اما بعـد از مدت کوتاهی این نشـانه ها دیگر کافی نبودند. 
پس وقتی دیگران صحبت می کردند، صورتشـان را لمس می کرد، 
چون فهمیده بود آدم ها برای برقراری ارتباط از دهانشـان اسـتفاده 
می کننـد. اگرچـه هرچقدر تـالش می کرد، خودش نمی توانسـت با 

دهانش حرف بزند.
هلن همیشـه بچه ی لج بازی بود، اما آن موقع دیگر حسابی کالفه 
شده بود. بعدها حّس ناتوانی در برقراری ارتباط را به شکل «دست هایی 

نامرئی» توصیف کرد که جلوی او را می گرفتند. هلن فقط 
با کمک حرکاتش می توانسـت منظورش را بفهماند، 
به خاطر همین مشت و لگد می زد و ظرف ها را پرت 

می کرد توی اتاق.


