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חירשים״מתגורריםשבובארץ,מסוגוהיחידבחולון,בהוסטל

והחשיכההשקםמתוךחנונא7mxשלעולמומתנהלעיוורים,

לומדאפשרי:הבלתיאתלעשותמנסההואאותו,האופפים

עםונפגשלגעת׳׳נאבתיאטרוןמשחקפוסטים,כותבספרות,

כלהלמצואנוסף:יעדלעצמומסמןהואעכשיוסופרים
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$1ST$יבסmrr$1ST$

$2ND$יבסmrr$2ND$חודרלאכמעטאבלבו

לראותיכוללאהואאליו-^^

הראייהאותו.לשמועאו

ממנו,שניטלוהחושיםשנ־והשמיעה,

עצמו,משלבעולםסגוראותוהותירו

חולפות.תחושותרקהןהשארכשכל

שמעעשרגילעראךעיוור,נולדהוא

השמיעה,גםממנוניטלהאחדיוםהכל.

וחשוך.שקטבעולםעצמואתמצאוהוא

עשהוחנונאמאז,חלפועשוריםארבעה

ארוכה.דרךבהם

במעוןבחולון,מתקיימתבינינוהשיחה

מתגו־הואשבולחירשים־עיווריםייעודי

רד.

$TS1$.מתגורד$TS1$

$DN2$.מתגורד$DN2$מתו־ללאזהעםזהמתקשריםאנחנו

רגמן.

$TS1$.מתורגמן$TS1$

$DN2$.מתורגמן$DN2$מהימיםמזכרתלדבר,יודעחנונא

הואהשולחןעלהאדם.כאחדשמעשבהם

אותיותכלרשומותעליוניירדףמניח

הסי־מוטבעאותכללצדהאל׳׳ף־בי׳׳ת.

מון

$TS1$הסימון$TS1$

$DN2$הסימון$DN2$נראהזהבתחילהברייל.בכתבשלה

הדף,עלהאצבעאתלהזיזהצורךמסורבל,

למשפטלמילה,שהופכתאות,אחראות

פלוסספורות,רקותתוךאךולשאלה,

מבליגהואשעליהןכתיבשגיאותכמה

קולחת.בינינוהשיחהבהבנה,

המצבעם־נו/׳וז*

עםבהדרהשנהלפנ־גיליהוא

ב־תעקרתלאםאמצעיבןעיוורון,

בןכשהיההגבול.משמרשוטרולאב

וכמעטהמוחקרוםבדלקתחלהעשר

תלמידהיהאחדרגעחייו.אתאיבד

הגדול,החופשלסיוםהממתיןד׳כיתה

הכרתואתואיבדצנחמכןלאחררגע

התעוררבסופםימים.חמישהלמשך

השמיעהחושעוד.שומעשאינווגילה

בתוךאותווהותירלצמיתותלואבר

וחשוך.דומםעולם

הוריופניאתראהלאמעולםאמנםהוא

קולו־אתהיטבלזהותירעכבראךואחיו,

תיהם,

$TS1$,קולותיהם$TS1$

$DN2$,קולותיהם$DN2$הלה־עולמו.אתמילאהוהמוזיקה

קה

$TS1$הלהקה$TS1$

$DN2$הלהקה$DN2$וההופעה״כוורת',היאעליוהאהובה

נכח.שבההאחרונההייתהפוגי"׳סיפורי

הש־אתשאיבדתילפניחודשייםהיה"זה

מיעה״,

$TS1$,השמיעה״$TS1$

$DN2$,השמיעה״$DN2$נזכר.הוא

מהילדות?זוכראתהמה

היוםעדרגיל.ספרבבית״למדתי

בעי־זוכראנילשמוע,הפסקתישבו

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$הכיהחברומנגינות.שיריםהרבה

אהבתימאודכילדהרדיו.היהשליטוב

מילותאיינשטיין.אריקאתלשמוע

לוישאליי.דיברומאורשלוהשירים

מוכנהלך,אשיראניהזה,השיראת

לת־לחכותובליאומר,הואלשמוע?״,

שובה

$TS1$לתשובה$TS1$

$DN2$לתשובה$DN2$שובהיה,שהיה,״מהבשירפוצח

שובבסתיו,מרגישיםהסתיו,מתקרב

לשירמסייםכשהואשקר״.מרגישים

הם'כוורת׳?אתמכירה״אתשואל,הוא

בהופעההייתיתקליט.פעםלישלחו

גובגידיעםונפגשתיפוגי"׳סיפורי

קיב־הפגישהאחריסנדרםון.ודני

לתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$היהשעליותקליטמסנדרסון

שתמשיךמקוויםאנחנו"איציק,כתוב,

ומחבריסנדרסוןדנימידידךליהנות,

שהתה־לפניחודשייםהיהזהכוורת.

רשתי״.

אתה

$TS1$שהתהאתה$TS1$

$DN2$שהתהאתה$DN2$האירוע?אתזוגר

שלמגיפהבארץהייתה1974״בקיץ

וגםחיסון,אזהיהלאהמוח.קרוםדלקת

בד־שמדוברזיהולאלי.ישמהירעולא

״לפני

$TS1$בד״לפני$TS1$

$DN2$בד״לפני$DN2$שנה,כחצי

ההוסטל,כשנפתח

כאןבו.לגורעברתי

מרגישאנילי.טוב

יותר.ועצמאיחופשי

אניתמיכה,לייש

כלים,לשטוףלומד

ואפילוכביסהלעשות

קפהלעצמימכין

למכולת״ללכתולומד

הרגשתיכשהתעוררתי,המוח.קרוםלקת

קיבלתי"למהשלי,לאמאאמרתינורא.

יכולתילאאני?׳.למההזו?המחלהאת

לאשלי.התקליטיםאתלשמועלהמשיך

בכלל״.כלום.שמעתי

לתמיד?שלההבנת

מאודהיהזהועדיין,זמני,שזה"האמנתי

להיותאבלשכל,ליוהיהילדהייתיקשה.

היהקשההכינורא.זהחירשוגםעיוורגם

ההרג־אתלתאראפשראיהרריו.בלילי

שה

$TS1$ההרגשה$TS1$

$DN2$ההרגשה$DN2$,ושקט״.שחורכשהכלהזו

הסביבה?עםתיקשרתאיך

הדרךאפשרי.בלתיהיהזה״בהתחלה

כךאחרברייל.מכונתהייתההיחידה

ואזהאצבע,עםבנגיעותלתקשרלמדתי

מריםהואהזה",הרףאתהמציאשליאבא

12״ובגילהאצבעות,זזותשעליוהדףאת

תמירליישעכשיוברייל.כתבלמדתי

עםלתקשרשאוכלכדיכאלהדפיםבתיק

כמוך".אנשים

להישבר?ולאלשרודהצלחתאיך

באלוהים.תמימהאמונהלי"הייתה

לש־לחזורושאוכלנסשיקרהחשבתי

מוע.

$TS1$.לשמוע$TS1$

$DN2$.לשמוע$DN2$להמשיךהחלטתיכזהנסקרהכשלא

לקבלהמצב,עםלהשליםזה,עםלחיות

אנילדוגמה,המיטב.אתולהפיקזהאת

לכתוביכולאניאבללשמוע,יכוללא

אתשירים.שללמיליםולהקשיבשירים

כת־גפן?אביבשלהשיריםאתמכירה

בתי

$TS1$כתבתי$TS1$

$DN2$כתבתי$DN2$שמאוראמרוהואאיתו,ודיברתילו

אתשומעלאאניכיאיתילדברהתרגש
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המסראתמביןאניאבלשלוהמילים

שבשיריו״.

לבדלהרגיש

בחושר

בביתחנונאחישניםארבעלפניעד

עודיבלהלאואמונפטרכשאביוהוריו.

פתרוןובהיעדרברירהמחוסרבו,לטפל

"היהסיעודי.למוסדלעבורנאלץאחר,

בשקט,חנונאמפטירמאוד",קשהשם

נפשית.לחוליםסיעודימקוםהיה״זה

קשות׳׳.שעותשםליהיו

ההוסטלכשנפתחשנה,כחצילפני

להתגוררחנונאעברבחולון,הייחוד־

מר־״אניאומר,הואלי״,טוב"כאןבו.

גיש

$TS1$מרגיש$TS1$

$DN2$מרגיש$DN2$תמיכה,ליישיותר.ועצמאיחופש־

כביסהלעשותכלים,לשטוףלומדאני

ללכתולומדקפהלעצמימכיןואפילו

למכולת״.

מתגוררשבוההוסטלמנהלתסרי,רחל

חירשים־כולםלמסע,שותפיועםחנונא

עיוורים,

$TS1$,חירשיםעיוורים$TS1$

$DN2$,חירשיםעיוורים$DN2$בביתיחידהכמעטהאדםהיא

צוותאנשימרביתשומע.וגםשרואה

הביתאםבכללםחירשים,הםההדרכה

המקוםדרירובהניקיון.עלוהאחראית

מרגישחנונא׳אשר׳.בתסמונתלוקים

בבית.כמושם

והתנה־החיצונימראובו,כשמביטים

לותו

$TS1$והתנהלותו$TS1$

$DN2$והתנהלותו$DN2$הואלהטעות.עלוליםהמגושמת

לאלעולםקפה,בהכנתמתקשהאמנם

הצדהשמוסטכיסאוכללברלחיותיוכל

אךעבורו,אמית־סיכוןלהוותעלול

ונפשחדמוחשוכניםאלהכלמאחורי

יצירתית.

באוניברסיטהספרותשנתיים״למדתי

משברלי"היהמספר,הואהפתוחה״,

רקספרותלומדשאניהרגשתיכ־קשה

בתי־הייתישבהלתקופהלחזורכד־

כון.

$TS1$.בתיכון$TS1$

$DN2$.בתיכון$DN2$בספרייהלעבורשהתחלתיברגע

לביתוכשעברתיהשתקמתי,לעיוורים

לשחקןגםהפכתיבהרצליההעיוור

תיאטרון".

למ־שמחוברבריילצגבעזרתהיום,

חשב

$TS1$למחשב$TS1$

$DN2$למחשב$DN2$שנ־מהכלשמתרגמתומערכת

כתב

$TS1$שנכתב$TS1$

$DN2$שנכתב$DN2$,וורדובקובציבמייליםבאתרים

בעיקרימיואתממלאחנונאלברייל,

עלנוסףבאינטרנט.ובגלישהבכתיבה

קבוצתבהצגותקבועשחקןהואכך

בתיאטרוןהחירשים־עיווריםהשחקנים

מספרתשלנו״ההצגהביפו.לגעת׳"נא

עיווריםשלוהמציאותהחלומותעל

מישהו"לדוגמה,מפרט,הואוחירשים״,

מישהואוסופר,להיותשחולםכמוני

הש־אתמציגאניזמר.להיותשחולם

חקנים

$TS1$השחקנים$TS1$

$DN2$השחקנים$DN2$מספרגםאניבהצגה.ומשתתף

של"'.מהילדותסיפורים

בליהחיימנראיםאידלילתארנטה

לשמוע.אולראות

בליבחושך,לבדאתהפשוט.לא״זה

מצביוצרזהולפעמיםוטלוויזיה,רדיו

שפוחדים,אנשיםהרבהישבדידות.של

עליהםשחולמיםדבריםישחרדות,יש

ולפע־מתסכלזהלקרות.יכוליםולא

מים

$TS1$ולפעמים$TS1$

$DN2$ולפעמים$DN2$.להרבהשהגעתיחושבאניעצוב

יששלי.המצבאתשמשפריםהישגים

פוסטיםכותבאניאינטרנט,מחשב,לי

ומייל־םשיריםכותבאניקבוע,באופן

אנשים״.ופוגש

כותב?אתהמהעל

עצמי״,לענייניכתבלעצמיקורא"אני

שקרודבריםעלכותב"אניצוחק,הוא

דב־שלי,הח״םעלשלי,אבאעלל־,

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$דבריםעלכתבתיאל״.שקרובים

שיקרושרציתידבריםאותי.שמחזקים

ועלהקשייםעלפוסטליישקרו.ולא

אישיים.דבריםעלכותבאניההצלחות.

תגו־ומקבלשליהפוסטיםאתמפיץאני

בות".

מה

$TS1$תגומה$TS1$

$DN2$תגומה$DN2$אותך?מניע

המוןקוראאניסופר.להיותרוצה"אני

קשרויוצרלבריילמתורגמיםספרים

אליהםפונהאניישראלים.סופריםעם

עםנפגשתיכבראיתי.שייפגשוומבקש

סופרים".70מ־למעלה

אותם?שואלאתהמה

ומכיןספריםעלמדברהייתי"פעם

איתםלדברמוכןאניהיוםשאלות,

איךאותםשואלאניספונטני.באופן

עלמבוססזהואםהספראתכתבוהם

שלהם.החייםעלאואמיתייםסיפורים

הפו־עלעצמי,עלגםלהםמספראני

סטים

$TS1$הפוסטים$TS1$

$DN2$הפוסטים$DN2$,נפגשתישלי.הכתיבהעלשלי

סמיברנרס,יוכיעוז,עמוסעםכבר

גרו־דודאורן,רםשלו,מאירמיכאל,

סמן,

$TS1$,גרוסמן$TS1$

$DN2$,גרוסמן$DN2$כס־בןלשם,רוןברדוגו,סמי

פית

$TS1$כספית$TS1$

$DN2$כספית$DN2$.קראתישלהםהספריםאתועור

׳נוילנד׳אתקוראאניעכשיובברייל.

הואהקרוביםבימיםנבו".אשכולשל

קולקעמוסהסופרעםפגישהמתכנן

'"שמירושלים,עבורובמיוחדשמגיע

איש״ממשצוחק,הואמלא",יומןלי

עסקים".

it,עודרד

אחתפעם

דרךעלעוליםחנונאשלשחייונדמה

לגעת׳׳נאתיאטרוןזכההשבועהמלך.

ובפ־רופין׳מ׳מכללתכבודשלבתואר

בדואר

$TS1$ובפבדואר$TS1$

$DN2$ובפבדואר$DN2$בחו״ל.להופיעהקבוצהנוסעת

מתפרסמיםעטופריחדשיםפוסטים

שלוהסופריםפגישותויומןבקביעות,

דבררקכנראהישהזמן.כלמתמלא

במשבצתלהתמלאשצריךנוסףאהד

כברשחקןלהיותהחלום"אתהחסרה.

עודנשאר״עכשיואומר,הואהגשמתי׳׳,

זהשיקרהרוצההכישאניהדברמשהו.

ואניאיתי,שתהיהמישהיזוג.בתלמצוא

קל.לאשזהיודעאניאיתה.לחיותאוכל

הייתיאבלאותי,שעוצרותמגבלותיש

אותה,לשתףאיתה,לחיותמישהירוצה

אותה״.לאהוב

חנו־מבקשנפרדיםשאנחנולפנירגע

נא

$TS1$חנונא$TS1$

$DN2$חנונא$DN2$מצטטלוואקשיבלרגעשאשתהה

להקתשלהארון׳׳אנשימערכוןאת

כוללמצטט,הואבמילהמילהכוורת.

אתעכשיושמעכאילוממשהמבטאים,

נכון?״,המקורכמו״ז־המקורי.המערכון

ער״ןמהיודעת״אתבחשש,שואלהוא

שניםהרבהכךכלבראש,לימסתובב

התו־רדיו?שומעלאכברשאניאחרי

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$משדריםעדייןושערים״.׳שירים

ה׳ג־אתאשכחלאפעםאףאניאותה?

ווללללללל׳

$TS1$ה׳גווללללללל׳$TS1$

$DN2$ה׳גווללללללל׳$DN2$ואתאיינשטייןמאירשל

היואםארבל.יורםשלה׳הלללללויה׳

״הייתילרגע,שותקהואלי",נותנים

אחת".פעםעודרקאותם.לשמוערוצה
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