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مناجات
ای آفریدگار! در جام ما، شراب تحمل بسیارتر بریز!

ما رهرو طریقت کس جز تو نیستیم. جز عشق و زندگی، 
در این دل کویر، ما را کسی به جستجوی ره نخوانده 

است. تو خود به هر چه می گذرد، خوب آگهی!
ای آفریدگار! ما را کنار آنکه عزیز است پیشمان، پیوند 

قلب های بالدیده نام ده،
وز قلب مادری، مگذار شاخه ی سرو بلندی سوا شود،

از  مرا(  ی  خورده  درو  عشق  کشتزار  )این  من  اشعار 
دست من مگیر،

مگذار دیده ای در پیشگاه تو از دیدگاه روشن مردم جدا شود،
ای آفریدگار!

مگذار...
»شادرواناسماعیلشاهرودی«
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مقدمه ی مترجم

  کتابی که هم اکنون در دست شماست، ترجمان زندگی پرفراز و نشیب اسطوره ی 
دوچرخه سواری جهان، فاتح هفت دوره مسابقات بین المللی توردوفرانس و قهرمان 
به تمام معنای عرصه ی نبرد با سرطان یعنی »النس آرمسترانگ« است؛ در باور من، 
زندگی او یک حماسه ی به تمام معناست که می تواند هر انسانی را تحت تأثیر قرار 
دهد و شیوه ی نگرشی جدید به او ببخشد؛ شیوه ی نگرش و طرز فکری که قادر 
است او را به انسان دیگری تبدیل کند: انسانی که نه تنها از مبارزه، هراسی ندارد، 
بلکه آن را با آغوش باز، پذیراست؛ انسانی که برای محقق کردن اهدافش، کلیه ی 
موانع و نیروهای منفی را به فرصت های طالیی و پلکان های پیشرفت، تبدیل، و 
همه ی کائنات را در جهت موافق با حرکتش، همسو می کند؛ انسانی که قادر است 

هر رویایی را به واقعیت تبدیل کند.
زمانی که به توصیه ی چند تن از دوستانم، برای اولین بار مطالبی پیرامون زندگی و 
شخصیت این قهرمان بزرگ خواندم، به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم، چرا که در 
آن هنگام خود نیز در حال طی کردن مراحل شیمی درمانی و پرتودرمانی بودم. پس 
از مطالعه ی زندگی نامه ی او، انقالب عظیمی در دنیای درونم رخ داد و روحیه ام 
خواندن  و  ورق زدن  با  هنوز  سال،  دو  گذشت  از  پس  که  حدی  تا  شد؛  دگرگون 
عبارات آن، سرشار از امید، نشاط، و انرژی مضاعف می شوم. به همین خاطر در 
دوران پایانی آخرین شیمی درمانی ام، تصمیم گرفتم با ترجمه ی زندگی نامه ی او 
بهترین رویداد  و جمع آوری مطالبی دیگر در مجموعه ای تحت عنوان »سرطان، 
زندگی من«، به جامعه ی بیماران سرطانی، ورزشکاران، و تمامی کسانی که حقیقت 

بر دل و جانشان تجلی کرده است، خدمتی ناچیز کنم...
کتاب حاضر، شامل ده فصل و دو ضمیمه است، که در هر یک از آنها، بخشی از 
دوران  در  را  کتاب  اول  فصل  چند  است؛  متبلور شده  آرمسترانگ،  زندگی النس 
48 روزه ی عمل پیوند مغز استخوان، یا به عبارتی همان ایام چله نشینی عارفانه در 
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بیمارستان دکتر شریعتی تهران، ترجمه کردم؛ چرا که می خواستم در همان حال و 
هوای روحانی، از ته دل و با خلوص کامل بنویسم تا الجرم بر دل نشیند. فصول 
دوستان  صمیمانه ی  همکاری  با  پیوند،  از  پس  نقاهت  دوران  در  نیز  را  باقیمانده 

گران قدرم، تکمیل و همه را در این مجموعه گرد هم آوردم.
ادعایی نیست که این اثر، عاری از نقص باشد. پیشاپیش، همه ی کاستی های آن را 
می پذیرم و ضمن پوزش، انتقادات و پیشنهادات دلسوزانه ی تان را به دیده ی منت 

پذیرا هستم:
Bolhasani@gmail.com

سپاسوعرضادب
نخست، پروردگار خویش را خاضعانه سپاس می گزارم که قلم را آفرید، و بندگان 
ناچیز خود را الیق آن ساخت. او را هزاران بار حمد و ستایش می کنم که به من 
همت و نیرویی بخشید تا قادر شوم در سخت ترین لحظات نیز تنها به محقق نمودن 

بخشی از رسالت بزرگی که بر دوشم است، بیندیشم و به نوشتن ادامه دهم...
از خانواده ی عزیزم، پدر و مادر دلسوز و دو خواهر مهربانم سپاسگزارم که همیشه 

مرا باور داشته و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده اند.
مجموعه ای،  یا  فرد  هر  شکست  یا  موفقیت  در  زیادی  بسیار  عوامل  بی شک، 
تأثیرگذارند. پس از لطف خداوند، همواره بخش عظیمی از توفیق خود در مبارزه 
بی دریغ  زحمات  مدیون  را  مجموعه  این  رساندن  ثمر  به  همچنین  و  بیماری ام  با 
پزشکان و پرستارانی هستم که در طول این سال ها مرا یاری و مورد لطف و عنایت 
خود قرار دادند. در اینجا الزم است از آقای پروفسور اردشیر قوام زاده، دکتر بابک 
بهار، دکتر مسعود ایروانی، دکتر وحید معاضد، دکتر فریبرز ُمکاریان، سرکار خانم 
بیمارستان های  و زحمتکش  مهربان  دلسوز،  پرستاران  تمامی  اعلم صمیمی،  دکتر 
اُمید اصفهان، دکتر شریعتی تهران و هیأت اُمنای محترم و خیرخواه مرتبط، یاد کنم 

و مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به ایشان اعالم نمایم.
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از دوست و استاد فرزانه ام، آقای دکتر احسان ملکیان، سپاس فراوان دارم؛ سبک 
ترجمه، نگارش و تألیف ایشان، همیشه به عنوان تنها الگوی من در این کار بوده، 
هست و خواهد بود. جسارت قلم در دست گرفتن و نوشتن کتاب را نیز فقط و فقط 

مدیون آن استاد عالی مرتبه هستم.
همچنین از خانم ها مرضیه حاجی زرگرباشی و آزاده جاللی قدردانی می کنم که با 

تمام توان خود، مرا در ویرایش و بازبینی کلیه ی بخش های کتاب یاری کردند.
در خاتمه نیز از شما خواننده ی عزیز سپاسگزارم، دست های تان را به عنوان دوستی 

جدید می فشارم و از عمق وجودم بدین دوستی، افتخار می کنم.
 

حمیدرضابوالحسنی
زمستان85
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1 قبل و بعد





     
  می خواهم در سن صد سالگی بمیرم، در حالی که پرچم کشورم بر روی 
دوشم، و ستاره تگزاس، نشان کالهم باشد؛ سوار بر دوچرخه ام، فریادزنان، 
از فراز کوه های آلپ با سرعت 75 مایل در ساعت بگذرم، و خط پایان را 
با شنیدن تشویق ها و غریوهای شادی همسر و فرزندانم طی کنم. سپس با 
غرور و سربلندی در دشتی از سبزه زارها وآفتابگردان های فرانسوی بیارامم، 
و درست در نقطه ای متضاد با همان مرگ تلخی که برایم پیش بینی شده بود، 

قرار بگیرم و برای همیشه با این جهان وداع کنم...
مرگ تدریجی برای من معنا ندارد؛ هیچ کاری را به تدریج و با آهستگی انجام 
انجام می دهم: سریع  به سرعت  نمی دهم، حتی نفس کشیدن! همه چیز را 
بسیار  کریستین،  همسرم  رانندگی  زمان  ...؛  می خوابم،  سریع  می خورم، 
عذاب می کشم، چون با مشاهده هر چراغ زردی، ترمز می کند، در حالی که 

من با هیجان بر روی صندلی خود بی تابی می کنم.
به او می گویم: »زود باش ادامه بده، نگران نباش.« 

17 قبل و بعد/    
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همسرم در جواب می گوید: »النس! برو با یک مرد ازدواج کن.«
پشتی  جاده های  از  پرداخته ام؛  دوچرخه سواری  به  را  عمرم  دوران  تمام 
تا خیابان های عریض شانزه لیزه2. و همیشه گفته ام،  آستین، تگزاس1 گرفته 
اگر من در اثر یک اتفاق ناگهانی و نابهنگام ُمردم، شاید آن واقعه، چیزی به 
جز یورش گرگ های گله در مسیر جاده ها نباشد. باور کنید که اغراق نمی کنم؛ 
دوچرخه سواران، همواره در حال نبرد با کامیون های عظیم الجثه جاده هستند. 
تا کنون وسایل نقلیه زیادی با من اصابت کرده اند. به قدری این اتفاق برایم 
رخ داده، که شمار آن از عهده ام خارج است. به همین دلیل دیگر آموخته ام 
که چگونه خودم بخیه زخم هایم را بکشم؛ این کار فقط یک ناخن گیر، و یک 

دل نترس و قوی می خواهد.
اگر اندام مرا که در زیر لباس های ورزشی ام پنهان است، مشاهده کنی، تازه 
عمیقی  زخم های  و  بسیار،  بخیه های  جای  می گویم.  چه  می شوی  متوجه 
روی هر دو بازو، و همچنین پاهای من جلب توجه می کند. سعی می کردم 
همیشه پاهایم را تمیز نگه دارم، و موهای آن را با تیغ بتراشم؛ شاید به همین 
آنها تصور  کامیون همواره سعی در زیر گرفتن من داشتند؛  رانندگان  دلیل، 
دوچرخه سواران  اما  هستم.  صفت  زن  الابالی  نوجوان  یک  من  می کردند 
مجبور به تراشیدن موی پاهایشان هستند، چون به هنگام خراش برداشتن یا 

زخم شدن، راحت تر تمیز و آماده برای پانسمان می شود.
در یک لحظه، مشغول پدال زدن در طول بزرگراهی هستی، و در لحظه ای 
تو  به  داغ  هوای  از  می شوی؛ جریانی  منجالب  وارد  سر  با  بوم!  دیگر... 
حمله ور می شود. طعم تند، تلخ و چرب دود اگزوز کامیون ها را زیر لب 

�.Texas, Austin
�. شانزه لیزه )Champs-Elysées( خیابانی عریض در شهر پاریس، پایتخت فرانسه است؛ این خیابان به طول1910متر در 

منطقه 8 پاریس، در شمال غربی این شهر قرار دارد.
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احساس می کنی. در آن حالت تنها کاری که می توانی انجام دهی، اینست که 
در کورسوی چراغ  عقب اتومبیل های در حال محو شدن، دستت را به نشان 

اعتراض مشت کنی، و به حرکت درآوری.
سرطان نیز چیزی شبیه همین ماجراهاست؛ مثل وقتی است که توسط یک 
ثابت  مرا  گفته  این  زخم هایم،  جای  شوی!  پرتاب  جاده ای  کنار  به  کامیون 
می کند؛ جراحت کهنه ای در قسمت باالی قفسه سینه ام، درست باالی قلبم 
لوله  آن قسمت، یک  در  است؛  یادآور دوران شیمی درمانی  که  دارد  وجود 
تا داروهای الزم، به  نام کاتتر1 تعبیه کرده بودند،  به  انعطاف پذیر  باریک و 
آسانی در خون من جاری شود. ردپای بخیه های ممتد از سمت راست کشاله 
به عمل جراحی  مربوط  که  به چشم می خورد،  رانم  فوقانی  تا قسمت  ران 
بیضه است. و از همه مهم تر، جای زخم های نیمه هاللی شکلی است که 
روی فرق سرم نقش بسته، و گویا بیانگر این است که چند بار در حین اسب 
سواری، با سر به زمین خورده باشم. در حالیکه آن اثرات، از عمل جراحی 

مغز، بر جای مانده است.
در سن 25 سالگی، مبتال به سرطان بیضه شدم، و تقریبًا تا سرحد مرگ رفتم. 
فقط چهل درصد شانس زنده ماندن داشتم؛ صراحتًا بعضی از پزشکانم، همان 
احتمال کم را نیز با خوشحالی و خوشبینی به من گوشزد می کردند! صحبت 
می خوانید،  ادامه  در  که  دیگری  مطالب  یا  مغز  و جراحی  مرگ، سرطان  از 
یک شوخی ساده نیست؛ قصد من از نوشتن این کتاب نیز، ارائه یک سند 
نیز  بازگو کنم، و مطمئنم شما  بلکه می خواهم حقیقت را  ساختگی نیست؛ 
بزرگمرد  به یک  تبدیل  آرمسترانگ  که چگونه النس  بدانید  مایلید  مشتاقانه 
چگونه  می شود؟  جهان،  ورزشکاران  همه  برای  اسطوره  یک  و  آمریکایی 

�. Catheter
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کننده ترین  خسته  مسافت،  مایل   2290 با  که  توردوفرانس1  مسابقات  در 
می شود؟  قهرمان  پیاپی  بار  هفت  می آید،  حساب  به  جهان  ورزشی  واقعه 
من  معجزه آسای  بازگشت  چگونگی  و  حقایق  اسرار،  شنیدن  خواهان  شما 
هستید؛ و اینکه چگونه رکورد گرگ لموند2 و میگوئل ایندوراین3 را در کتاب 
رکوردها ثبت می کنم. شما عالقمند شنیدن مطالبی پیرامون صعود رویایی من 
از کوهستان های آلپ، پیروزیم در پیرنه4 و احساسی که در آن هنگام داشتم، 
در  که  است  مسائلی  ترین  اهمیت  کم  قهرمانی ها،  این  ماجرای  اما  هستید. 

طول داستان زندگیم به چشم می خورد.
بعضی از اینها، به راحتی قابل بیان نیست، و یا به سادگی قابل درک نیستند.. 
همین حاال، از همین ابتدا، از شما خواهش می کنم تصورات خود را در مورد 
قهرمانان و معجزات کنار بگذارید، چون ماجرای زندگی من، قصه، داستان 
و یا رمان تخیلی نیست. در دیزنی لند یا هالیوود هم ساخته نشده است. من 
یک نمونه و مثال واقعی در اختیار شما می گذارم. در مورد خودم خوانده ام 
که از دامنه کوه ها و قله های فرانسه پرواز می کنم، اما حقیقت امر این است که 
حتی از باالی یک تپه هم، نمی توان پرواز کرد؛ بلکه باید با سختی و مشقت 
زیاد، باال رفت. در آن صورت، ممکن است با تمرین و ممارست، بتوان به 

جایگاهی باالتر از سایرین نائل شد.
سرطان هم اینگونه است؛ فقط افراد خوب، شایسته و قدرتمند دچار سرطان 
می شوند. آنها تمامی تالش خود را برای حمله و غلبه بر آن به کار می گیرند، 
اما متأسفانه بازهم شماری از آنان با این دنیا وداع می کنند. این یک حقیقت 
بنیادی است که شما باید آن را فرا بگیرید: انسان ها می میرند. هنگامی که این 
�. Tour de France

�. Greg LeMond

�.  Miguel Indurain

�.  Pyrenees
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حقیقت را آموختید، همه مسائل دیگر، بی ارزش خواهند شد، 
یک  دارای  من  بزنم؛  می توانم حدس  فقط  زنده ام؟  هنوز  چرا  نمی دانم  من 
بنیه قوی هستم. حرفه ام به من آموخت که چگونه با سختی ها و نامالیمات 
مبارزه کنم و موانع عظیم را از سر راهم بردارم. دوست دارم مدام تمرین کنم 
و در مسابقات طاقت فرسا شرکت نمایم. و این همان چیزی است که به من 
کمک کرد. این عالقه، عامل مهمی بود، اما تنها دلیل غلبه من بر سرطان هم 

نبود.
وقتی که شانزده سال سن داشتم، برای انجام یک آزمایش به بیمارستانی با نام 
کوپر1 در شهر داالس2 دعوت شدم که یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی معتبر 
پزشکان  از  یکی  بود.  هوازی3  ورزشی  تمرین های  ایجاد  محل  همچنین  و 
آنجا، حداکثر میزان توانایی من در گرفتن اکسیژن )VO2 MAX( را اندازه گرفت. 
او گفت نتیجه حاصل، باالترین مقداری است که در طول انجام آزمایشات با 
آن مواجه شده اند. بدن من، همچنین اسید الکتیک کمتری نسبت به اکثریت 
افراد، تولید می کرد. اسید الکتیک، یک ماده شیمیایی است که بدن در هنگام 
درد و خستگی تولید می کند. این همان چیزی است که باعث ایجاد گرما در 

ریه ها، و احساس درد در پاها می شود.
به طور کلی، توان تحمل فشار جسمانی بیشتری را نسبت به سایر مردم دارم، 
و به اندازه آنها احساس خستگی نمی کنم. بنابراین حدس می زنم شاید این عوامل 
هم در نجات من مؤثر بوده اند. من خوش شانس بودم، با ظرفیت تنفسی مازادی 
به دنیا آمدم، اما با این حال، زمان زیادی درهوای مه آلود بیماری به سر بردم!
بیماری من نهفته بود، به یکباره ظاهر گشت و باعث شد زندگی را به گونه ای

�.  Cooper Clinic

�.   Dallas

�.  Aerobic Excercise
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 دیگر ببینم و طرز فکر جدیدی پیدا کنم. باید از خودم می پرسیدم حاال که 
نتیجه  این  به  به کجا برسم؟  زنده ام، چه هدف و مقصدی دارم؟ می خواهم 

رسیدم که کارهای خیلی زیادی باید انجام دهم تا رشدکنم و بزرگ شوم..
قصد شوخی کردن ندارم، اما به نظر من، النس آرمسترانگ یک شخصیت 
نیست، بلکه دو شخصیت جداگانه است: یکی قبل از سرطان و دیگری بعد 
از آن. سؤال مورد عالقه همه این است که: »سرطان، چقدر تو را تغییر داد؟« 
اما پرسش واقعی این است که چطور این بیماری مرا تغییر نداد؟! روز دوم 
اکتبر سال 1996، منزلم را ترک کردم، در طول ماجراهای زندگی تبدیل به فرد 
دیگری شدم، کاماًل تغییر کردم، و دوباره به خانه بازگشتم، اما به عنوان فردی 
دیگر.. من یک ورزشکار مطرح بین المللی بودم، عمارتی زیبا وگسترده در 
ساحل رودخانه داشتم. یک اتومبیل پورشه1 و حساب بانکی بسیار خوبی از 
آن من بود. یکی از دوچرخه سواران رده باالی جهانی بودم و زندگیم روی 
ارابه بی نظیر موفقیت های بزرگ جریان و حرکت داشت. حقیقتًا من به فرد 
دیگری مبدل شدم؛ به عبارت دیگر، آرمسترانگ قبلی درگذشت و به من، 
نبود!  قبلی  آن جسم  نیز  من  اعطاء شد. حتی جسم  دیگر  تازۀ  زندگی  یک 
سال ها  طول  در  که  را  عضالتی  تمامی  شیمی درمانی،  دوران  طی  در  چون 
تالش، ساخته و پرداخته بودم، از دست دادم، به طوری که هیچ وقت، حتی 

پس از بهبودی کامل نیز به حالت اولیه برنگشتند.
واقعیت این است که سرطان، بهترین رویدادی است که در طول زندگیم با 
آن مواجه شدم. من نمی دانم چرا به این بیماری مبتال شدم.. اما این بیماری، 
کارهای شگفت انگیزی برای من کرد، و هرگز از صحبت پیرامون آن اجتناب
که دارد  دلیلی  چه  می کنم.  یاد  آن  از  افتخار  با  همیشه  بلکه  کرد،  نخواهم 

�. Porsche
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 بخواهم ماجرای بیماریم، مهم ترین و سرنوشت سازترین واقعه زندگیم، را 
تحریف کنم؟

انسان ها از دنیا می روند.. این حقیقت تلخی است که بسیاری از مواقع، حتی 
تحمل به زبان آوردنش را ندارم. شاید سؤال کنید پس چرا به زندگی ادامه 
می دهیم؟! چرا همه متوقف نشویم، و همان جایی که هستیم، دراز نکشیم؟ 
چون حقیقت دیگری نیز وجود دارد... آری، زندگی! این یک حقیقت هم 
در  هم  آن  می کنند،  زندگی  انسان ها  است.  قبلی  حقیقت  متضاد  اما  مرتبه، 
بهترین و عالی ترین شرایط. در ایام بیماری، موفقیت و پیروزی بیشتری را 
نسبت به دوران مسابقات احساس می کردم. لحظات ناب انسانی را تجربه 
می نمودم. با مردی ساده و بی آالیش آشنا شدم؛ اغلب اوقات، گرم کن ورزشی 
به تن داشت.. بعدها فهمیدم او یکی از جراحان برجسته شهر تگزاس است. 
با یک پرستار دلسوز به نام التریس1 دوست شدم که شبیه یک مادر، با من 

همدردی می کرد، نسبت به من توجه داشت و از من مراقبت می کرد.
ابرو یا مژه در صورت نداشتند، و انجام شیمی درمانی  کودکانی را دیدم که 
و  آهنین  اراده ای  با  هم  باز  اما  بود،  شده  آنها  موهای  تمام  ریختن  باعث 

پشتکاری توصیف ناپذیر می جنگیدند.

من هنوز از ادراک آن عاجزم...
تنها کاری که می توانم انجام دهم، فقط بازگو کردن وقایع برای شماست.

اما  نیست..  همیشه  مثل  و  طبیعی  کاماًل  من  در  چیز  همه  که  داشتم  یقین 
ورزشکاران به خصوص دوچرخه سواران، عادت به انکار دارند؛ باید تمام

�. LaTrice
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 دردها و رنج ها را تکذیب کنی، چون مجبوری مسابقه را به پایان برسانی.
 این یک نوع ریاضت در عالم ورزش است. در طول یک روز کامل، شش یا
هفت ساعت، در شرایط آب و هوایی گوناگون، روی قلوه سنگ ها، ریگ ها، 
پشت  را  موانع  می زنی،  رکاب  دوچرخه  بر  سوار  باران،  و  باد  الی،  و  گل 
سر می گذاری و نباید در مقابل درد تسلیم شوی. همه قسمت های بدن درد 

می گیرد: پشت، ران، پاها، دست ها، گردن و طبیعتًا نشیمنگاه.
بر اساس همین عادت انکار، به این احساس درونیم که در آن هنگام)سال 
1996( حال مساعدی ندارم، اهمیت چندانی ندادم. فصل زمستان بود.. وقتی 
متوجه تورم اندک بیضه سمت راستم شدم، با خود گفتم: مهم نیست، نباید آن 
را جدی بگیرم،  باید به زندگی عادی ادامه بدهم. زیرا تصور می کردم علت 
آن شاید ناشی از حرکاتی باشد که بر روی دوچرخه انجام می دهم یا اینکه 
مربوط به بعضی از مسائل فیزیولوژیک مردانه باشد. مثل همیشه، با حداکثر 

توانم به دوچرخه سواری ادامه  دادم و هیچ دلیلی برای توقف نمی دیدم.
دوچرخه سواری ورزشی است که قهرمانان به تمام معنا می سازد. این ورزش 
تمرین،  سال ها  طول  در  که  باالست  تحمل  و  مناسب  بدنی  قدرت  نیازمند 
حاصل می شود. همچنین یک ذهن آماده می خواهد تا راهبردهایی که فقط با 
کسب تجربه زیاد به آن می رسد، را بپروراند. در سال 1996 احساس کردم 
خسته  رقابت های  در  بهار،  فصل  است.  رسیده  فرا  من  اوج  زمان  باألخره 
کننده ای تحت عنوان فلشی-والونه1، پیروز شدم. تا آن موقع هیچ آمریکایی 
درآن مسابقات پیروز نشده بود. در لیگ باستون2، یک مسابقه کالسیک 167 
با طی  مایلی، مقام دوم را کسب کردم و سپس در مسابقات توردوپونت3، 

�. Fleche-Wallonne

�. Bastogne-Liege

�. Tour Du Pont
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مسافت 1225 مایل در طول 12 روز از میان قله های کارولینا1، عنوان قهرمانی 
را به دست آوردم. رکورد نهایی را پنج ثانیه ارتقاء دادم و برای اولین بار در 
طول دوران حرفه ای ورزشم، داشتم جزء پنج مقام اول قهرمانی جهان قرار 

می گرفتم.
ورزش  طرفداران  شدم،  برنده  توردوپونت  مسابقات  در  که  زمانی  اما 
دوچرخه سواری به نکته جالبی اشاره کردند: معمواًل زمانی که در یک مسابقه 
پیروز می شدم، هنگام عبور از خط پایان، مشت هایم را محکم گره می کردم 
و در هوا، باال و پایین می بردم، اما آن روز برای ابراز شادی و هیجان روی 

دوچرخه، بسیار خسته بودم، چشمانم قرمز و چهره ام متورم شده بود.
طبیعتًا با آن پیروزی های برجسته در فصل بهار، باید دلگرم و سرشار از انرژی 
می شدم، اما برعکس، فقط و فقط احساس خستگی می کردم. نوک سینه هایم 
می سوخت. اگرآن موقع آگاهی و اطالعات بیشتری داشتم، متوجه می شدم 
که این نشانه یک بیماری است. این عالمت، به معنای آن بود که مقدار زیادی 
باردار  بانوان  در  به صورت طبیعی  که  اچ.سی.جی2- هورمونی  از هورمون 
تولید می شود- در بدنم ترشح می شود. این هورمون به میزان بسیار کمی در 

مردان وجود دارد، مگر اینکه عملکرد بیضه آنها غیر طبیعی باشد.
قدرت بدنیم تحلیل رفته بود، فکر می کردم دیگر انرژی کافی برای ادامه دادن 
ندارم. به خودم گفتم: دیگر هیچ وقت این عبارت شوم را بر زبان نیاور.. تو 
نباید به خستگی تن در دهی. دو مسابقه بسیار مهم و حیاتی فصل در پیش 
رویم بود: توردوفرانس و بازی های المپیک در آتالنتا؛ زمان زیادی را برای 
تمرین های آمادگی این مسابقات صرف کرده بودم و تمام هدفم، موفقیت در 

آنها بود.

�. Carolina

�. HCG Hormone
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پس از گذشت فقط پنج روز، از عرصه رقابت های توردوفرانس حذف شدم. 
در طول مدت مسابقه، وزش باد و بارش باران، شدت داشت، و به همین 
خاطر گرفتار سرماخوردگی و گلو درد سختی شدم. مدام سرفه می کردم و 
بر روی  راحتی  به  نمی توانستم  که  گونه ای  به  داشتم،  کمرم  در  درد عجیبی 
گفتم:  به خبرنگاران  مسابقات،  در  توفیقم  عدم  مورد  در  بنشینم.  دوچرخه 

»نمی توانستم نفس بکشم.« 
)تایم  رکوردگیری  مسابقات  در  شد.  مشکل  دچار  بدنم  دوباره  آتالنتا،  در 
کل  در  کردم.  کسب  را  دوازدهم  عنوان  مسافت،  در  و  ششم  مقام  ِتِریل1(، 
داشتم،  انتظار  از خودم  آنچه  به  نسبت  اما  می رسید،  نظر  به  مطلوبی  نتیجه 

واقعًا ناامید کننده بود.
به منزل بازگشتم. با خود گفتم چیزی به جز یک آنفوالنزا نیست. بی حال 
بودم و بیش از حد معمول می خوابیدم.. کمی نیز احساس کوفتگی داشتم، 
اما نسبت به آن بی اهمیت بودم و آن را به حساب تمرینات سخت و طوالنی 

فصل می گذاشتم.
و  گرفتم  جشن  را  تولدم  سالگرد  پنجمین  و  بیست  سپتامبر،  هجدهم  روز 
چند شب بعد، تمامی دوستانم را برای برگزاری ضیافت و رفتن به کنسرت 
جیمی باِفت، به منزلم دعوت کردم. به یاد دارم که برای آن شب، یک دستگاه 
برای  لیندا  مادرم  کردیم.  کرایه  خنک  نوشیدنی های  تولید  جهت  مارگاریتا2 
به خانه ام آمده بود. در میان مراسم  از شهر پالنو3  حضور در این ضیافت، 
دنیا  مرد  خوشبخت ترین  »من   : گفتم  و  کردم  نگاه  او  به  مهمانی،  و  جشن 
از  یکی  با  دوران،  درآن  من  می داشتم.  دوست  عاشقانه  را  مادرم  هستم.« 

�. Time Trial

�. Margarita Machine

�. Plano
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داشتم،  رابطه دوستانه ای  لیزا شیلز1،  نام  به  دانشگاه تگزاس  زیبای  دختران 
یکی  با  دالر  میلیون   2/5 مبلغ  به  ساله  دو  جدید  قرارداد  یک  تازگی،  به  و 
یک  بودم.  کرده  امضا  کوفیدیس2،  نام  به  فرانسوی  تیم های  معتبرترین  از 
بودم،  به ساختن آن مشغول  خانه نوساز بسیار بزرگ داشتم که چندین ماه 
بر  منطبق  دقیقًا  آن،  داخلی  و طراحی  معماری  تمام جزئیات  که  گونه ای  به 
خواسته ها و سالیق من بود؛ خانه ای بود به سبک مدیترانه ای، واقع بر ساحل 
دریاچه آستین، دارای پنجره های شیشه ای بلند با نمایی رو به یک استخر و 
یک حیاط میدان مانند، که به یک حوضچه ختم می شد. جت اسکی و قایق 

موتوری من نیز در آن  قرار داشت.
تنها یک اتفاق ناخواسته، آن شب زیبا را خراب کرد: لحظه ای در بین کنسرت 
احساس سردرد کردم. به آرامی شروع شد.. چند آسپیرین خوردم، بی فایده 
بود. قرص ایبوپروفن را هم امتحان کردم، اما تأثیری نداشت و فقط شدت درد 
بیشتر و بیشتر می شد. حدس زدم شاید به علت خوردن زیاد نوشیدنی های 
خنک در مهمانی باشد. از این رو، تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت، حتی یک 
جرعه از آنها ننوشم. بیل استاپلتون3 که وکیل، دوست و همراه همیشگی ام 
بود، مقداری از داروهای میگرن همسرش-لورا- را به من داد. سه تا خوردم، 
فیلم های سینمایی  آنچه در  از آن لحظه، سردردم شبیه  اما مؤثر واقع نشد. 
دو  انحصار  در  سر  کاسه  خورده،  گره  هم  به  زانوهای  بود:  شده  می بینید، 

دست و مغز در حال متالشی شدن!
باألخره تسلیم شدم، و به خانه برگشتم. تمام چراغ ها را خاموش، و روی 
یک مبل راحتی، کاماًل بی حرکت دراز کشیدم.. درد، مرا یک لحظه هم رها 

�. Lisa Shiels

�. Cofidis

�. Bill Stapleton
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نمی کرد و آرام نمی گذاشت. از آن به ستوه آمده بودم، اما با همه این تفاسیر، 
سرانجام به خواب فرو رفتم.

صبح روز بعد، وقتی از خواب بیدار شدم، دیگر اثری از سردرد وجود نداشت. 
هنگامی که به طرف آشپزخانه رفتم تا کمی قهوه درست کنم، متوجه شدم که 
به وضوح نمی توانم ببینم و لبه اجسام، به درستی برایم قابل تشخیص نیست. 

به فکر فرو رفتم، شاید دارم پیر می شوم، شاید به عینک نیاز دارم...
برای هر چیز، بهانه ای داشتم.

چند روز بعد، در اتاق نشیمن مشغول مکالمه تلفنی با بیل استاپلتون بودم که 
ناگهان یورش سرفه های مکرر، مانع از ادامه صحبت کردنم شد.. با دست 
جلوی دهانم را گرفتم، مزه شور بدی در پس گلویم احساس کردم. به بیل 
میفته..«  داره  عجیبی  اتفاقای  اینجا  دار.  نگه  را  گوشی  دقیقه  »یک  گفتم: 
همراه  به  خون  ترشحات  کردم.  سرفه  سینک  در  و  بردم،  هجوم  حمام  به 
از  باز هم مقدار زیادی خون  بیرون می آمد، مجدداً سرفه کردم،  سرفه هایم 
و  از خون  زیادی  چنین حجم  که  کنم  باور  نمی توانستم  دهانم خارج شد. 

لخته، درحال بیرون آمدن از بدن من است.
ترسیده بودم، به اتاق برگشتم، تلفن را برداشتم، و به بیل گفتم: »خودم بات 
تماس می گیرم.« بالفاصله با همسایه ام، دکتر ریک پارکر1، دوست خوب و 

پزشک شخصیم، تماس گرفتم.
گفتم: »می تونی بیای اینجا؟ ترشحات خونی از حلقم خارج می شه..«

باقیمانده های خون را در  تا موقع رسیدن ریک، دوباره به حمام برگشتم و 
سینک دیدم. بی اختیار شیر آب را باز کردم. قصد داشتم آنها را با آب بشویم. 
بعضی مواقع کارهایی می کنم که حقیقتًا انگیزه خودم را از انجام آنها نمی دانم. 

�. Dr. Rick Parker
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هل  مرا  صحنه،  آن  دیدن  با  چون  کند؛  مشاهده  را  آنها  ریک  نمی خواستم 
می کرد، و دستپاچه می شدم. دلم نمی خواست این مسئله، زیاد شاخ و برگ 

پیدا کند.
نیز  مرا  گلوی  با یک چراغ کوچک،  دید.  مرا  بینی  و  وارد شد، حلق  ریک 
معاینه کرد، و از من خواست تا ترشحات خونی را به او نشان دهم. من مقدار 
اندکی که در سینک باقیمانده بود را نشان دادم. به فکر فرو رفتم... خدای 
من! من قادر نیستم به او بگویم چقدر خون از اینجا پاک کردم. بسیار منزجر 

کننده بود. آنچه باقی مانده بود، زیاد به نظر نمی رسید.
ریک، قباًل شکوه های من از سینوزیت و حساسیت های دیگر بدنم را بارها شنیده 
بود. شهر آستین، مملو از گرده گیاهان بود، و به همین علت مرا بسیار می آزرد. 
از طرفی به دلیل محدودیت های قانون دوپینگ، قادر به استفاده از داروهای ضد 

حساسیت نیز نبودم. به هر حال مجبور بودم آن زجر را تحمل کنم.
ریک به من گفت: »خونریزیت احتمااًل از ناحیه سینوس ها بوده.«

به او گفتم: »چه خوب، پس مسئله مهمی نیست..«
وقتی که در اولین حرف و نگاه ریک فهمیدم مشکل خاصی ندارم، از صمیم 
پایین می پریدم.. او وسایلش را جمع  باال و  قلب مسرور و از خوشحالی، 
به صرف شام   مرا  هنگام خداحافظی،  کردم.  بدرقه اش  منزل  تا درب  کرد. 

برای هفته آینده دعوت کرد.
گذراندن  بروم.  پارکر  ریک  منزل  به  تا  شدم  موتورم  سوار  بعد،  شب  چند 
وقت با آن موتور، یکی از سرگرمی های مورد عالقه من بود. اما آن شب، 
درد بسیار شدیدی در بیضه سمت راستم داشتم، به گونه ای که هنگام نشستن 
روی موتور، می خواستم بمیرم! سر میز شام هم اصاًل راحت نبودم، مجبور 
بودم بدنم را به طرفی متمایل کنم که درد کاهش یابد و از جایم تکان نخورم. 
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واقعًا دردناک و سخت بود.
قباًل راجع به این درد با ریک صحبت کرده بودم، اما کاًل خیلی خجالتی بودم 
او  برای  خونی  سرفه های  قضیه  مثل  هم  مسئله  این  درباره  نمی خواستم  و 
دردسر ایجاد کنم. از طرف دیگر، مشکالت من هم موضوعاتی نبودند که 
بتوانم سر میز شام، به راحتی در موردشان صحبت کنم.. فکر کردم، اگر این 
درد را نیز مطرح کنم، اوبا خود می گوید: این مرد، دائم در حال ناله کردن و 

غر زدن است. بنابراین درد را تحمل کردم و از ابراز آن چشم پوشیدم.
متورم،  مهیبی  طرز  به  بیضه ام  بیداز شدم،  خواب  از  وقتی  بعد،  روز  صبح 
به تن کردم، سوار بر  لباس هایم را  اندازه یک پرتقال شده بود.  به  و تقریبًا 
دوچرخه شدم، و تمرین روزانه را آغاز نمودم. اما احساس کردم حتی روی 
صندلی هم نمی توانم بنشینم. تمام مسیر را به صورت ایستاده رکاب زدم. 
پارکر  با  دوباره  باطنیم،  میل  برخالف  برگشتم،  خانه  به  وقتی  ظهر،  از  بعد 

تماس گرفتم.
به او گفتم: »ریک، من یک حالت غیر عادی در بیضه م مشاهده می کنم.. به 

قدری متورم شده که مجبورم ایستاده دوچرخه سواری کنم.«
ریک در واکنش به حرف من با جدیت گفت: »تو فوراً باید معاینه شوی و 

مورد بررسی کامل قرار بگیری.«
او اصرار کرد که بعد از ظهر مرا به مطب یک متخصص ببرد. پس از پایان 
ارولوژی2  برجسته  متخصصان  از  یکی  ریوز1،  جیم  دکتر  با  ریک  مکالمه، 
او  برای  مرا  اینکه عالئم و شرح حال  به محض  تماس گرفت.  آستین،  در 
او یک وقت  بروم.  آنجا  به  به سرعت  باید  گفت  ریوز  دکتر  کرد،  توصیف 
خالی برای من خواهد گذاشت. ریک به من گفت ریوز احتمال می دهد که 

�. Dr. Jim Reeves
�. Urologist
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من صرفًا دچار یک پیچش و انقباض بیضه شده ام، اما باید به مطب می رفتم 
تا کاماًل مورد معاینه قرار بگیرم. اگر سهل انگاری کنم، ممکن است بیضه ام 

را از دست بدهم.
به حمام رفتم، لباس هایم را عوض کردم، کلیدها را برداشتم و سوار پورشه ام 
شدم. عجیب و شاید خنده دار به نظر می رسد، اما دقیقًا به خاطر دارم چه 
پوشیده بودم: شلوار خاکی رنگ و یک بلوز سبز. مطب ریوز واقع در مرکز 
ساختمان  یک  داخل  تگزاس،  دانشگاه  باز  فضای  نزدیک  شهر،  تجاری 

پزشکی بزرگ با آجرهای قهوه ای بود.
ریوز، یک پیرمرد متشخص بود. صدایی ضعیف و لرزان داشت، به گونه ای 
با  می کرد  پزشکان، سعی  همه  مانند  می رسید.  گوش  به  چاه  ته  از  گویا  که 
آرامش خاصی رفتار کند، و همه چیز را طبیعی جلوه دهد. با این وجود در 

حین معاینه و بررسی بدن من، به شدت هراسان و نگران شده بود.
اندازه بیضه ام به سه برابر اندازه طبیعی خود رسیده بود، و در هنگام لمس، 
بسیار سفت و دردناک بود. ریوز، یافته هایش را بر روی کاغذ نوشت، و به 
من گفت: »کمی مشکوک به نظر می رسه. فقط برای اطمینان خاطر، من شما 

را به آزمایشگاه آن طرف خیابان، برای انجام سونوگرافی می فرستم.«
دیگر  پزشکی  ساختمان  یک  در  آزمایشگاه  رفتم.  و  پوشیدم  را  لباس هایم 
و  پیچیده  پزشکی  تجهیزات  آزمایشگاه،  درون  بود.  واقع  مقابل  طرف  در 
کارشناس  کشیدم.  دراز  مخصوص  تخت  روی  داشت.  وجود  گوناگونی 
آزمایشگاه آمد و با وسیله مخصوصی که به یک صفحه نمایشگر متصل بود 
و تصاویر را منتقل می کرد، قسمت های مختلف بدن مرا مورد بررسی قرار 
داد. حدس می زدم یک آزمایش ساده و روتین باشد که دکتر ریوز از حیث 

اطمینان بیشتر توصیه کرده است.
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یک ساعت گذشت، هنوز روی تخت بودم..
گویا، آن کارشناس، میلی متر به میلی متر بدن مرا بررسی می کرد! ساکت دراز 
کشیده بودم. چرا این قدر طوالنی شد؟ آیا چیز خاصی مشاهده کرده است؟

باألخره تمام شد. آن وسیله را کنار گذاشت و بدون بر زبان آوردن حتی یک 
کلمه، اتاق را ترک کرد.

گفتم : »یک لحظه صبر کن، خانم...«
فکر کنم این نوع رفتار، یکی از عادات و روش های بی معنی آنها بود. پس 
با مردی که هنگام ورود دیده بودمش، برگشت. او رئیس بخش  از مدتی، 
و  برداشت  را  سونوگرافی  مخصوص  وسیله  بود.  آزمایشگاه  پرتوشناسی 
نیز 15 دقیقه طول  او  بودم، کار  به بررسی پرداخت. آرام خوابیده  خودش 

کشید. همواره از خودم می پرسیدم: چرا این قدر طول کشید؟
او گفت: »بسیار خوب، می تونی لباس هات را بپوشی.«

به سرعت لباس هایم را به تن کردم و به راهرو ورودی رفتم تا او را ببینم.
او گفت: »ما باید از قفسه سینه شما، عکسبرداری اشعه ایکس انجام بدیم.«

با تعجب در چهره اش خیره شدم و گفتم: »چرا؟!«
در پاسخ گفت: »دکتر ریوز، اینطور خواسته.«

چه دلیلی وجود داشت که از قفسه سینه من، عکسبرداری کنند؟ قفسه سینه ام 
که درد نمی کرد، و مشکلی نداشت.. به اتاق دیگری رفتم، کارشناس جدیدی 

برای عکسبرداری اشعه ایکس آمد و کارش را انجام داد.
ترسیده بودم. کم کم داشتم عصبانی هم می شدم.. دوباره به طرف دفتر اصلی 

قدم زدم. آخر راهرو، رئیس بخش پرتوشناسی را دیدم.
با هم به گوشه ای از دفتر رفتیم و نشستیم. به او گفتم: »چه اتفاقی افتاده؟ 

نتایج طبیعی نیست؟«
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او گفت: »دکتر ریوز باید با شما صحبت کنه.«
-»نه! من همین حاال می خوام بدونم چی شده؟«

»خیلی خوب، قصد ندارم در کار دکتر ریوز، دخالت کنم، اما به نظر می رسد 
ایشان در حال انجام یک سری آزمایش های تشخیصی مربوط به سرطان در 

بدن شما هستند...«
به آرامی از جایم بلند شدم و کاماًل بی حرکت ایستادم..

با خودم گفتم: لعنت به این شانس.
»شما باید نتایج پرتونگاری را به دست دکتر ریوز برسانید. ایشان در مطب 

منتظر شما هستند.«
نگرانی عجیبی در دلم پدید آمده بود که مدام افزایش می یافت. تلفن همراهم 

را درآوردم و شماره ریک را گرفتم.
»ریک! اینجا اتفاقای عجیبی داره میفته.. همه چیز را به من نمی گن...«

»النس، من دقیقًا نمی دونم چی شده.. اما دلم میخواد با هم به مطب دکتر 
ریوز بریم. بهتره اونجا همدیگرو ببینیم.«

گفتم: »خیلی خوب، باشه..«
در بخش پرتوشناسی نشسته بودم، و انتظار می کشیدم تا مدارک و عکس های 
مرا آماده کنند. باألخره کارشناس بخش آمد و یک پاکت قهوه ای رنگ بزرگ 
به من تحویل داد و گفت: »دکتر ریوز در مطب، شما را خواهد دید.« داخل 

پاکت را نگاه کردم، تصاویر قفسه سینه ام درون آن بود. می فهمیدم..
اوضاع خوب نیست. سوار اتومبیلم شدم، و دوباره نگاهی گذرا به عکس ها 
می کردم  احساس  اما  نداشت،  آنجا  تا  چندانی  فاصله  ریوز  مطب  انداختم. 

چند فرسخ راه را باید طی کنم تا برسم.
مسیر کوتاهی را پشت ماشین رانندگی کردم تا اینکه رسیدم. اتومبیل را پارک 
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کردم. هوا تاریک بود.. از ساعت کار رسمی مطب نیز مدتی گذشته بود. اگر 
دکتر ریوز، این همه وقت برای من منتظر مانده، حتمًا دلیلی دارد.

است.  خالی  ساختمان  فهمیدم  زدم،  قدم  ریوز  دکتر  مطب  سمت  به  وقتی 
همه رفته بودند، همه جا ساکت و هوا کاماًل تاریک شده بود. ریک رسید، 
چهره اش هراسان به نظر می آمد.. در حین بررسی نتایج پرتونگاری توسط 
دکتر ریوز، خمیده و بی حوصله بر روی یک صندلی نشسته بودم. عکس 
رنگ سفید  با  آن  در  نابهنجاری ها  است:  نگاتیو عکاسی  شبیه  ایکس  اشعه 
مشخص می شود. یک عکس سیاه خوب است، چون در آن تمامی ارگان های 

بدن، سالم هستند؛ سیاه خوب است و سفید بد!
دکتر ریوز عکس قفسه سینه را روی چراغ مهتابی مخصوص تعبیه شده بر 

دیوار قرار داد.
قفسه سینه من شبیه منظره کوالک برف بود..

دکتر ریوز گفت: »این یک وضعیت بحرانیه. عالئم و شواهد، بیانگر وجود 
سرطان بیضه با سرایت و گستردگی1 زیاد در ناحیه ریه هاست.«

من سرطان دارم..
گفتم: »شما یقین دارید؟«

ریوز پاسخ داد: »تقریبًا مطمئنم.«
من فقط بیست و پنج سال از عمرم گذشته.. چطور ممکنه سرطان داشته باشم؟

پرسیدم: »آیا نباید با متخصصان دیگه مشورت کنم و نظرات اونا را هم جویا بشم؟«
صالح  که  کاری  هر  دارید  حق  شما  صد.  در  »صد  داد:  پاسخ  ریوز  دکتر 
می دونید، انجام بدید. اما وظیفه خودم می دونم که به شما بگم نسبت به این 
تشخیص ایمان دارم. فردا صبح ساعت هفت، یک وقت جراحی برای شما

�. Metastasis
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 گذاشتم تا طی آن عمل، بیضه مشکوک به سرطان را درآورم.«
من سرطان دارم... حتی به ریه هایم نیز سرایت کرده است.

دکتر ریوزبه شرح دقیق بعضی مسائل پیرامون این بیماری پرداخت: سرطان 
بیضه یکی از انواع کمیاب سرطان هاست، که در مردان بین 18 تا 25 سال، 
بیشتر رخ می دهد. سالیانه فقط حدود 7000 مورد در ایاالت متحده آمریکا 
یافت می شود و با پیشرفت های اخیر در تولید داروهای مؤثر شیمی درمانی، 
تا حد زیادی قابل درمان است، اما تشخیص زود هنگام و اقدام سریع، از 
مهمترین عوامل بهبود هستند. دکتر ریوز مطمئن بود که من سرطان دارم، و 
سؤال مهم برای او فقط این بود که چقدر گسترش پیدا کرده است؟ او تأکید 
کرد که من با دکتر دودلی یوَمن1، یکی از متخصصان عالی رتبه سرطان2 در 
آستین، مالقاتی داشته باشم. نباید زمان از دست برود.. هر ثانیه نقش بسیار 

مهمی را ایفا می کند. دکتر ریوز کالمش را به پایان رساند.
من ساکت بودم و چیزی نمی گفتم.

دکتر ریوز گفت: »بهتر است چند دقیقه ای، شما دو نفر را تنها بگذارم.«
من بودم و ریک.. سرم را روی میز گذاشتم و گفتم: »نمی تونم باور کنم..«

اما باید آن را می پذیرفتم، من بیمار بودم. سر دردها، سرفه های خونی، عفونت 
گلو، غش کردن روی مبل و از هوش رفتن... همه و همه از نشانه های وجود 
یک بیماری در من بود. من واقعًا احساس مریضی می کردم و از مدت ها قبل 

نیز این احساس را داشتم.
خیلی  سرطان،  درمان  روش های  کن..  گوش  من  به  لحظه  یک  »النس! 
پیشرفت کرده. در این زمینه، تحقیقات زیادی داره انجام میشه که هر روز هم 
در حال گسترشه.. در هر نوع و هر مرحله ای که باشه، قابل درمانه. ما با اون 

�. Dr. Dudley Yuman

�. Oncologist
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مبارزه می کنیم، به ش حمله ور می شویم و سرانجام هم مغلوبش می کنیم.«
ریک، دکتر ریوز را صدا زد.

که  اقدامی  هر  کنیم.  شروع  بیایید  بدم؟  انجام  باید  کارهایی  »چه  پرسیدم: 
الزمه، انجام بدید.«

می خواستم فوراً آن را درمان کنند. بدون لحظه ای درنگ! دلم می خواست 
همان شب، زیر عمل جراحی بروم. ناعاقالنه رفتار می کردم، و می خواستم 
و  حوصله  با  ریوز  اما  برسانم.  پایان  به  سرعت،  به  را  ماجراها  آن  همه 
سری  یک  انجام  برای  کرد:  تشریح  را  صبح  فردا  مراحل  تمام،  شکیبایی 
معاینات و آزمایش ها، باید کمی زودتر به بیمارستان می رفتم تا بر اساس 
در  سرطان  پیشروی  میزان  از  سرطان  متخصص  پزشک  حاصل،  نتایج 
را  بیضه ام  تا  بگیرم  قرار  عمل جراحی  تحت  و سپس  آگاه شود،  من  بدن 

درآورند.
از جا برخاستم تا بروم. با خیلی ها باید تماس می گرفتم. یکی از آن افراد، مادرم 

بود. باید به نحوی، به او می گفتم که پسرش، تنها فرزندش، سرطان دارد.
سوار اتومبیل شدم، و به سمت منزلم در ساحل رودخانه حرکت کردم. برای 
به شدت حیرت زده شده  می کردم.  رانندگی  آرام  که  بود  عمرم  در  با  اولین 
بودم. وای، خدای من! دیگر قادر به شرکت در مسابقه نخواهم بود... اما 
نه ... وای، خدای من! من به زودی می میرم، من هرگز نمی توانم صاحب 
یک خانواده بشوم.. اینها تصوراتی بود که در آن حالت پریشانی و اغتشاش، 
از نظرم می گذشت. اما عذاب آورترین آنها که مانند پتک بر فرق سرم ضربه 
می زد، این بود که دیگر نمی توانم در مسابقات شرکت کنم. تلفن اتومبیل را 

برداشتم و شماره بیل استاپلتون را گرفتم.
گفتم: »بیل، من خبرای بدی دارم..«
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با نگرانی پرسید: »چه اتفاقی افتاده؟«
»من بیمارم.. دیگه به آخر خط رسیدم.«

»چی؟!«
»همه ماجرا همینه و بس. من بیمارم.. دیگه هیچ وقت نمی تونم مسابقه بدم. 

همه زندگیم در حال نابودیه، همه چیز را دارم از دست می دم..«
تلفن را قطع کردم.

با دنده یک، بی اختیار و گیج، در مسیر رانندگی می کردم، بدون اینکه حتی 
برای فشردن پدال گاز نیز انرژی داشته باشم. هنگام رانندگی، در آشفته بازار 
ذهنم، همه چیز را زیر سؤال می بردم: دنیای زیبایم، حرفه ام، وجودم. هنگام 
بودم،  قدرتمند  و  روحیه  ساله خوش  پنج  و  بیست  منزل، یک جوان  ترک 
اما حاال! سرطان همه مسائل را برای من تغییر خواهد داد.. درک می کردم. 
نیز  را  آنچه که هستم  تعریف  بلکه  نمی دارد،  باز  قهرمان شدن،  از  مرا  فقط 
دگرگون می کند. من از صفر شروع کردم تا به اینجا رسیدم. مادرم یک منشی 
دوچرخه سواری  با  داشتیم..  ساده ای  زندگی  و  بود  تگزاس  پالنو  شهر  در 
برای  دوستانم  همه  وقتی  مدرسه،  از  بعد  شدم.  نائل  زندگی  سطح  این  به 
مایل ها مسافت  بر روی دوچرخه،  باشگاه شهر می رفتند، من  به  شنا کردن 
استثنائی در زندگیم  را رکاب می زدم، زیرا آن را همچون شانس و فرصتی 
می دیدم. برای هر پیروزی، چقدر تالش می کردم، چقدر عرق می ریختم، 
چه خاطرات شیرینی در ذهنم نقش می بست، و چه ثروتی حاصل می شد.. 
اما حاال چه باید بکنم؟ اگر النس آرمسترانگ، دوچرخه سوار مطرح جهان، 

نباشم، پس که باشم؟
یک فرد مریض.

وارد خانه شدم. صدای زنگ تلفن به گوش می رسید. گوشی را برداشتم،دوستم 
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اسکات مکیچرن1، نماینده شرکت نایک2، پشت خط بود.
»النس، سالم، چه خبر؟«

با عصبانیت گفتم: »خبرهای خوشی ندارم.. اتفاقای زیادی برام افتاده.«
»منظورت چیه؟«

»من، . . .«
قادر به ادامه دادن نبودم.

دوباره سعی  نمی توانستم.  واقعًا  اما  گفتن گشودم،  به قصد سخن  را  دهانم 
کردم، و باألخره گفتم: »من سرطان دارم.«

هم  در  را  سکوت  سنگین  بغض  پی  در  پی  گریه هایم،  هق  هق  صدای 
می شکست.

تنها  نه  می کرد:  القا  من  به  ناخودآگاهم  ضمیر  گویا  لحظه،  آن  در  سپس  و 
ورزش و قهرمانیم، بلکه ممکن است زندگیم را نیز از دست بدهم!

�. Scott MacEach-ern

�. Nike Co.
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   قالب دیروز، کالبد امروز شما را متجلی می کند. گذشته، شما را بار می آورد، 
چه بخواهید، چه نخواهید و تجارب، همواره اثر جادویی خود را به همراه 

دارد...
مهمترین چیزی که مایلم در مورد دوران کودکیم، با شما در میان بگذارم، این 
است که من هیچ وقت یک پدر واقعی در زندگیم نداشتم؛ آرزوی داشتن آن 
را هم تا کنون به ذهنم راه نداده ام. مادرم فقط 17 سال داشت که مرا به دنیا 
آورد. از همان روز اول، همه می گفتند، ما به هیچ جایی نمی توانیم برسیم؛ اما 
او باور و اعتقاد دیگری داشت، و مرا با قوانین نابی تربیت کرد: »هر مانع را به 
یک فرصت تبدیل کن.« و این همان اصل بی همتایی بود که در طول زندگی 
به کار بستیم؛ ماجرای پر فراز و نشیب زندگیم، این ادعای مرا ثابت می کند، 
قادر شوم  تا  بی نظیر سبب شد  تربیتی  به همان اصل  پایبندی  و  اعتقاد  زیرا 
سرطان را، که به عقیده برخی، پایان بخش زندگی است، به بهترین رویداد و 

افتخارآمیزترین فرصت زندگیم مبدل کنم.
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نام دوران دوشیزگی مادرم، لیندا مونیهام1 بود. داشتن فرزندی همچون من، 
با آن جثه درشت، برای یک بانوی ظریف اندام هفده ساله، عجیب و مضحک 
به نظر می رسید. او حدوداً دارای یک متر و نیم قد، و چهل و هشت کیلوگرم 
وزن بود. نمی توانم بفهمم چگونه چنین انسان ریزنقشی، مرا به دنیا آورده 
است؟ چون در آن هنگام، نزدیک به چهار و نیم کیلوگرم وزن داشتم. زایمان 
گرفتار  کامل  روز  یک  مدت  به  آن،  از  پس  که  بود  دشوار  قدری  به  مادرم 
اجازه  پرستاران  که  بود  افزایش  یافته  چنان  بدنش  دمای  شدیدی  شد.  تب 

نگهداری از من را به او نمی دادند.
هرگز آن پدر کذایی را به یاد ندارم. او هیچ نقشی در زندگی من ندارد، مگر 
آنکه بتوان غیابش را به عنوان یک نقش حساب کرد. فقط به صرف اینکه 
ماده توارثی الزم برای به دنیا آوردن مرا تأمین کرده، نمی توان او را یک پدر 
دانست. و تا آنجایی که به من مربوط می شود، هیچ رابطه ای بین ما وجود 
ندارد. چیزی درباره او نمی دانم، و از سالیق و خواسته هایش نیز آگاه نیستم؛ 

تا سال گذشته، حتی از محل زندگی یا کارش نیز اطالعی نداشتم.
هیچ وقت تا به حال در مورد او چیزی نپرسیده ام.. حتی یک گفت و شنود 
ساده هم پیرامون او با مادرم نداشته ام. مادرم نیز در طول این بیست و هشت 
سال، هیچ گاه حرفی از او به میان نیاورده است. شاید عجیب به نظر برسد، 
اما حقیقت دارد؛ نه من، نه مادرم به این مسئله اهمیت نمی دهیم. او می گوید 
اگر در مورد پدرت سؤالی می کردی، پاسخ می دادم، اما واقعیت این است که 
پرسیدن چنین سؤاالتی برای من پوچ و بی ارزش بود. مادرم از صمیم قلب 
از عدم حضور  ناشی  نیز در جبران خأل عاطفی  مرا دوست می داشت. من 
پدرم، به همان اندازه او را دوست داشتم، و این رابطه دوجانبه برای هر دوی

 
�. Linda Mooneyham
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ما، کافی و خوب بود.
دنبال  را  متأسفانه سال گذشته، یک نشریه خبری در تگزاس، ردپای پدرم 
او  نام  کرد:  در موردش چاپ  این مضمون،  با  مقاله ای  او،  یافتن  از  و پس 
گاندرسن1 است، و در روزنامه صبح داالس، به عنوان مدیر تدارکات مشغول 
کار است؛ او حوالی برکه ِسدارکریک2، در شهر تگزاس زندگی می کند، و پدر 
دو فرزند است. مادرم در دوران بارداری اش با او ازدواج کرد، اما قبل از دو 
سالگی من، از هم جدا شدند. گاندرسن در آن مقاله، به پدر بودنش، افتخار 
و همچنین اشاره کرده بود که فرزندانش، مرا برادر خود می دانند. اما او با ذکر 
این حرف و حدیث ها، می خواست از موقعیت من سوء استفاده کند. من 

هیچ عالقه ای به دیدار و برقراری ارتباط با او ندارم.
مادرم تنها بود.. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند. در آن هنگام، پدر او، 
نوشیدن  به  اعتیاد شدیدی  که  بود،  ویتنامی  دامپزشک  یک  مونیهام3،  پائول 
اقامت  منزلی سیار،  در  و  می کرد،  کار  دفتر پست  در یک  داشت،  مشروب 
داشت. به همین خاطر، مادربزرگم، الیزابت، مجبور بود با تمام توان خود، 

از سه فرزندش مراقبت، و آنها را تربیت کند. 
اما  به مادرم کند،  نبود کمک چندانی  اقوام و آشنایان مان، هیچ کس قادر  در 
با این حال، همواره سعی در یاری رساندن داشتند. زمانی که متولد شدم، 
کنون، مدت  تا  و  کرد،  ترک  کلی  به  را  نوشیدن مشروب  پدربزرگم، عادت 
برادر کوچک تر  است.  نرفته  آن  که هرگز سراغ  است  و هشت سال  بیست 
مادرم از من مراقبت می کرد. او بعداً مطابق رسم دیرینه مردان خانواده ما، به 
ارتش پیوست، و از آن طریق امرار معاش نمود. با گذشت زمان، درجه اش

�. Gunderson

�. Cedar Creek Lake

�. Paul Mooneyham
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فراوانی روی سینه اش نصب شده  نشان های  یافت، و سرهنگ شد.  ترفیع 
است. او و همسرش صاحب پسری با نام ِجسی1 هستند، که من به گونه ای 
وصف ناپذیر، دوستش دارم. ما  به یکدیگر افتخار می کنیم، و از اینکه عضو 

یک خانواده  ایم، واقعًا لذت می بریم.
ما در یک آپارتمان دلگیر تک خوابه، در یکی از شهرهای حومه داالس با 
نام اُک کلیف2، زندگی می کردیم. درآن موقع، مادرم مشغول به پایان رساندن 
پذیرش  مسئول  او  می کرد.  کار  هم  وقت  نیمه  صورت  به  بود،  درسش 
سفارشات در فروشگاه مرغ سوخاری کنتاکی بود، و در آنجا، یک یونیفورم 
در  خیابان،  مقابل  طرف  در  همچنین  می کرد.  تن  به  راه راه  رنگ  صورتی 
سوپرمارکت ِکروگر، امور مربوط به فروش را انجام می داد. بعدها، یک کار 
موقت در دفتر پست پیدا کرد. مأمور بایگانی دفاتر، و مرتب کردن نامه های 
برگشت خورده شد. همه این فعالیت ها را در حین تحصیل و مراقبت از من 
انجام می داد. ماهیانه، چهارصد دالر درآمد داشت، که دویست دالر از آن 
را برای اجاره خانه اختصاص می داد. هزینه نگهداری من نیز در هر هفته، 
ما یحتاج و حتی  تمام  او  تفاسیر،  این  با همه  اما  پنج دالر می شد؛  و  بیست 
بیش از حد نیاز مرا تأمین می کرد. مادرم از لحظه لحظه زندگی لذت می برد، 
و اعتقاد داشت که زندگی کوتاه است، پس تا حد امکان باید آن را غنی و 

سرشار کرد.
بودم، و حتی  فقط یک کودک  اینکه من  با  کتاب می خواند.  برایم  هر شب 
یک کلمه از آن کتاب ها را درک نمی کردم، او با عالقه خاصی به انجام این 
کار مبادرت می ورزید؛ هیچ وقت از خواندن کتاب برای من خسته نمی شد، 
بخونی..« و جای  کتاب  برام  تو  تا  بمونم  منتظر  نمی تونم  »من  و می گفت: 

�. Jesse

�.Oak Cliff
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تعجب نیست که من در نه ماهگی قادر به راه رفتن بودم، همه کارها را سریع 
انجام می دادم. در سن دو سالگی، شعرها را از حفظ می خواندم!

دالر  هزار  دوازده  ساالنه  حقوق  با  منشی،  یک  عنوان  به  مادرم  سرانجام 
استخدام شد و فرصت انتقال به یک آپارتمان زیبا، در شهر ریچاردسن1 واقع 
در حومه شمالی داالس، را برایمان فراهم آورد. پس از گذشت مدتی، مادرم 
به کار در شرکت مخابراتی اریکسون مشغول شد. پله های نردبان کامیابی را، 
یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت؛ دیگر او یک منشی نبود؛ یک مدیر 
حسابرسی بود، و مهمتر از همه اینکه، او موفق به اخذ جواز فعالیت در زمینه 
امالک و مستغالت شده بود. اینها همه حقایقی بود که می توانستم از او در 
این کتاب بازگو کنم. او خیلی تند و تیز است، و همه را به تالش و فعالیت 
دعوت می کند. همچنین به قدری جوان به نظر می رسد که گویا خواهر من 

است!
بعد از اُک کلیف، حومه های دیگر شهر برای او همچون بهشت بود؛ شمال 
داالس با در بر گرفتن یک مجموعه ی به هم پیوسته از روستاها و شهرهای 
اُکالهاما2 امتداد داشت. این مناطق از بسیاری لحاظ،  کوچک، عماًل تا مرز 
کاماًل شبیه هم بود. شهر تگزاس، مملو از تفرجگاه و مناظر دیدنی بود، اما 
و  کودکان  تفریحی مختص  اماکن  تعداد  و  داشت  مدارس خیلی خوبی هم 

نوجوانان در آنجا بسیار زیاد بود.
در طرف مقابل آپارتمان ما، یک مغازه ی دوچرخه فروشی به نام ریچاردسن 
صاحب  داشت؛  قرار  باریک  بازار  یک  انتهای  در  که  می خورد،  چشم  به 
اما خوش اندام ریزنقش،  که جوانی  داشت،  نام  ُهیت3  فروشگاه، جیم  آن 

�. Richardson

�. Oklahoma

�. Jim Hoyt
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از  مالی  به حمایت  فوق العاده روشن. جیم عالقه خاصی  با چشمانی  بود، 
دوچرخه سوارانی داشت که اطراف مغازه اش پرسه می زدند، و به دوچرخه های 
نوجوانان  و  کودکان،  یافتن  دنبال  به  همیشه  او  می شدند؛  خیره  آن  داخل 
مستعدی بود که تازه، قصد پیوستن به دنیای ورزش را دارند. هفته ای یک 
حلقه ای  کیک های  برایم  و  می برد  محلی  بازار  به  مرا  مادرم  صبحگاه،  بار، 
ریچاردسن  فروشگاه  روبروی  از  ما  می خرید.  تازه  و  داغ  )دونات(  شکل 
عبور می کردیم. جیم می دانست مادرم با مشقت زیادی برای زندگیمان تالش 
می کند. به همین علت، برایش جالب توجه بود که او همواره مرتب و آراسته 
احترام خاصی  او  زیباست!  و  تمیز  همیشه  هم  من  لباس  و  می شود،  ظاهر 
برای ما قائل بود، و در خرید اولین دوچرخه ام نیز تخفیف خوبی به ما داد. 
آن دوچرخه از نوع »شوین َمگ اسکرمبلر1« بود که من در سن هفت سالگی 
صاحبش شدم. یک دوچرخه بد ترکیب قهوه ای با چرخ های زردرنگ بود، 
اما با این حال، واقعًا عاشقش بودم. چرا هر کودک خردسال، عاشق داشتن 
یک دوچرخه است؟ به خاطر آزادی و استقاللی که در آن نهفته؛ دوچرخه 
یعنی آزاد سیر کردن؛ فارغ از قوانین و محدودیت ها، و به دور از بایدها و 

نبایدهای بزرگترها.
آن  به  داد که چندان عالقه ای نسبت  به من  مادرم فقط یک چیز در زندگی 
نداشتم.. یک ناپدری. زمانی که سه سال سن داشتم، مادرم مجدداً با مردی 
به نام تری آرمسترانگ2، ازدواج کرد. ِتری، یک مرد ریز نقش با سبیل های 
خیلی بلند و پهن بود.. همیشه عادت داشت خودش را بیش از آن چیزی 
مواد غذایی  فروشی،  بار  و  مراکز خوار  به  او  موفق جلوه دهد.  که هست، 

�. Schwinn Mag Scrambler

�. Terry Armstrong
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این  با  اما  به تمام معنا از یک فروشنده دوره گرد بود،  می فروخت و نمونه 
وجود، در تأمین مخارج و هزینه های زندگی به ما کمک می کرد.

وقتی که ِتری، قانونًا مرا به فرزندی پذیرفت و نام خانوادگیم را به آرمسترانگ 
تبدیل کرد، خیلی کم سن و سال بودم. آن دوران را خوب به یاد نمی آورم. 
وظیفه  و  گذاشت  تنها  را  ما  گاندرسن،  اصلیم،  پدر  که  می دانم  را  این  فقط 
پدریش را نسبت به من ادا نکرد. برای اینکه ِتری بتواند مراحل قانونی قبول 
حاصل  باید  گاندرسن  رضایت  کند،  طی  را  خوانده«  »فرزند  عنوان  به  من 

می شد.. او رضایت داد، تمام برگه ها را امضاء و با همه چیز موافقت کرد.
به  عجیبی  عالقه  خانواده اش،  بود.  تندرو  مسیحی  یک  آرمسترانگ،  ِتری 
راهنمایی مادرم در چگونگی تربیت کردن و بارآوردن من داشتند. اما با این 
حال، ِتری خود مسائل تربیتی را رعایت نمی کرد؛ عصبی و خشمگین بود و 
همیشه عادت به تنبیه بدنی داشت. او به خاطر مسائل بی ارزشی، مرا کتک 

می زد؛ به خاطر کارهای بچگانه، شلوغی و هیاهو و ...
یک  بار، در اتاق خوابم، یکی از کشوهای کمد را باز گذاشته بودم، در حالی 
که یک لنگه جوراب از آن بیرون آمده بود.. هنگامی که ِتری آن صحنه را 
دید، َترکه ضخیم و کهنه اش را برداشت. مرا برگرداند و چند ضربه محکم به 
من زد. به عقیده من، استفاده از چنین روش هایی برای تأدیب و تربیت یک 

کودک، اصاًل قابل توجیه نیست.
استفاده از ترکه، روش ترجیحی او برای برقراری نظم و انضباط بود. اگر دیرتر 
از موعد به خانه می آمدم، چوبدستی را برمی داشت. َشَرق،... َشَرق...؛ این 
عمل، تنها از لحاظ جسمی به من لطمه نمی زد، بلکه از نظر روحی و عاطفی 

نیز مرا به شدت می آزرد. به همین علت، عالقه ای به او نداشتم.
خود  ذهن  در  گذشته  وقایع  مرور  به  چندانی  عادت  حرفه ای،  ورزشکاران 
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می شود.  رقابتی  نوع  هر  در  توفیق  از  مانع  قبل،  به  بازگشت  زیرا  ندارند، 
مادامیکه در حال تالش برای صعود از یک ارتفاع 6500 فوتی در حضور 
و  ناکامی ها  به  نباید  هستی،  اسپانیولی  و  ایتالیایی  رقبای  از  کثیری  تعداد 
ناب  و  عمیق  تمرکز  یک  به  بلکه  بیندیشی؛  نوجوانی  دوران  شکست های 
باید به خودت بگوئی: آتشی در حال شعله ور شدن است که  نیازمندی.. 
برای حفظ بقای آن، بایستی سوخت مورد نیازش را تأمین نمایم. »هر نیروی 
منفی را به یک اثر مثبت تبدیل کن.« این جمله ای بود که همواره مادرم به 
نادیده  نباید  نباید هدر برود و هیچ عاملی  من گوشزد می کرد. هیچ نیرویی 
گرفته شود؛ باید همه کائنات را به کار گرفت تا به هدف نهائی رسید. در آن 
هنگام، حتی سوزش زخم های قدیمی یا آثار کهنه شکستگی ها نیز تبدیل به 

یک مزیت رقابتی می گردد!
را  تأثیرات خود  نیز  من  زندگی  در  پالنو،  برگردیم.  نوجوانی  دوران  به  باز 
داشت. پالنو، یکی از شهرهای اصیل و حاشیه  ای آمریکا به حساب می آمد 
که دارای بازارچه های باریک، خیابان های خط کشی شده زیبا و باشگاه های 
محلی در میان زمین های بایر قهوه ای رنگ بود. این شهر مملو از مردان ملبس 
به پیراهن های گلف با شلوارهای سانزابلت1، زنان آراسته به طال، جواهر و 
زیورآالت بدلی و نوجوانان منحرف بود. هیچ چیزی رنگ کهنگی نداشت، 
اما حقیقتی هم از آن یافت نمی شد.. و اغلب، ساختگی جلوه می نمود. به 
می زنم  حدس  و  بود،  دهنده ای  آزار  و  کننده  خسته  بسیار  محیط  من،  نظر 
شاید همین مسئله، عامل ترویج بی رویه اعتیاد و خودکشی در بین جوانان 

این شهر بود.
می کردم. تحصیل  شرقی  پالنوی  دبیرستان های  بزرگترین  از  یکی  در  من 

�. Sansabelts Pants
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ساختار و معماری بسیار مدرنی داشت و بیشتر شبیه یک مؤسسه دولتی بود 
اگر کسی  بودند و اصواًل  آنجا همه عاشق فوتبال آمریکایی  تا یک مدرسه؛ 
در این نوع فوتبال مهارت نداشت و یا از قشر متوسط و پائین جامعه بود، 
گویا وجود خارجی هم نداشت! مادر من هم فقط یک منشی ساده بود، به 
با وجود  اما  بازی فوتبال را به خوبی فراگیرم..  همین خاطر سعی می کردم 
نشدم، چون  موفق  بستم،  کار  به  آن  فراگرفتن  برای  که  بسیاری  تالش های 
برای فوتبال ساخته نشده بودم. به طور کلی، در هر کاری که نیازمند دویدن 
از سویی به سوی دیگر و هماهنگی عضالت چشم و دست بود و یا با توپ 

سر و کار داشت، موفق نبودم.
با خود تصمیم گرفتم رشته ای را انتخاب کنم که در آن بهترین باشم، و همیشه 
ابتدائی که بودم، مدرسه محل تحصیلم  احساس کامیابی کنم. کالس پنجم 
مادرم  به  مسابقه،  از  قبل  شب  نمود.  مسافت  دو  مسابقه  برگزاری  به  اقدام 
گفتم: »در این رقابت، قهرمان خواهم شد.« او به من نگاهی کرد و با همان 
نگاه، تمام حرف هایش را به من منتقل کرد. سپس به وسایل یا همان خرت 
و پرت های شخصی اش رجوع، و از آن میان، یک سکه نقره ای برداشت و 

گفت: »این سکه ی شانسه..« من در آن مسابقه، برنده شدم.
چند ماه بعد، به باشگاه شنای منطقه ملحق شدم تا بتوانم هماهنگی بیشتری 
مرا  که  بودم  عرضه  بی  قدری  به  اول،  روزهای  باشم.  داشته  بچه ها  بقیه  با 
قرار می دادند. خیلی خجالت می کشیدم  بچه های هفت ساله  با  هم ردیف 
وقتی خواهر کوچک یکی از دوستانم را در اطراف خودم می دیدم. در فوتبال 
که اصاًل موفق نبودم، به تدریج داشتم متوجه می شدم که در شنا هم استعداد 

چندانی ندارم.
اما نا امید نشدم، و باز هم به تالش خود دامه دادم. با خودم کنار آمدم که اگر 
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برای فرا گرفتن مهارت های شنا مجبور باشم در کنار کودکان و خردساالن هم 
ادامه دهم. هنوز هم وقتی که مادرم آن روزها را  باز به این کار  قرار گیرم، 
به یاد می آورد، سرشار از احساسات می شود و می گوید: »به شدت تالش 
کردی تا موفق شوی..« در آب استخر، دست و پا می زدم، تقال می کردم و 
تمامی تالش خود را به کار می بستم تا بتوانم طول آن را طی کنم و برگردم. 
دوران هم گروه بودن با کودکان، دیری نپایید و پس از گذشت مدتی کوتاه، 

پیشرفت کردم و قادر شدم در گروه بهتری قرار بگیرم.
شنا، یک ورزش مفرح و مطلوب برای یک نوجوان دوازده ساله به حساب 
می آید؛ باشگاه شنای پالنو هم بسیار پرطرفدار بود. من برای مردی به نام 
از  یکی  عنوان  به  را  او  همیشه،  و  هنوز  که  می کردم  شنا  َمکاردی1  کریس 
بهترین مربیانم می دانم.. کریس در عرض یک سال، مرا متحول کرد؛ من به 
رتبه چهارم شهر در شنای آزاد هزار و پانصد متر رسیدم. او با جدیت تمام، 
تیم مان را تمرین می داد: هر روز صبح از ساعت پنج و نیم تا هفت تمرین 
داشتیم. اندکی بعد، دوچرخه سواری را هم آغاز کردم.. هر روز صبح زود، 
در خیابان های نیمه تاریک و هوای گرگ و میش، ده مایل مسافت را رکاب 
می زدم تا به محل تمرین برسم. قبل از رفتن به مدرسه، روی هم رفته چهار 
به طور  دیگر. روزانه  متر  آن، شش هزار  از  متر شنا می کردم، و پس  هزار 
متوسط، شش مایل شنا می کردم و بیست مایل رکاب می زدم. مادرم به دو 
دلیل، اجازه می داد به این کار ادامه دهم: او ماشین نداشت تا خودش بتواند 
مرا به مقصد برساند. و از طرف دیگر هم می خواست مرا آزاد بگذارد تا به 

میل خود، استعدادها و توانایی های بالقوه ام را شکوفا سازم و بپرورانم.
سیزده ساله بودم که یک روز بعد از ظهر، وقتی در اطراف مغازه ریچاردسن

�. Chris MacCurdy
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پرسه می زدم، توجهم به آگهی یک مسابقه با عنوان »کودکان آهنین«، جلب شد. 
فراخوان یک مسابقه سه گانه یا »تری اتلون1« بود که شامل دوچرخه سورای، 
شنا و دو می شد. تا آن موقع، هیچ چیزی راجع به تری اتلون نمی دانستم، اما 
در تمام رشته های آن هم ماهر بودم. از این رو در آن ثبت نام کردم. مادرم مرا 
به یک فروشگاه برد تا  لباس های الزم برای شرکت در مسابقه را برایم تهیه 
نماید. به یاد دارم که اولین دوچرخه مسابقه ای خود را نیز برای حضور در 
آن رقابت ها خریدیم. دوچرخه ای از نوع ِمرسیر2، باریک اما در عین حال، 

بسیار زیبا و عالی بود.
جمله  از  مختلف  مناطق  در  و  زیاد  دفعات  به  موفقیت،  این  و  شدم  برنده 
هوستون3 تکرار شد، بدون اینکه کوچکترین تعلیمی برای آن دیده باشم.. 
هنگام بازگشت از هوستون، سرشار از روحیه و اعتماد به نفس بودم. یک 
تازه کار یا جونیور رده باالی شنا شدم، اما هرگز در آن بهترین نبودم و نشدم. 
آن  در  و  بود  نهفته  )تری اتلون(  گانه  سه  بازی های  در  من  اصلی  مهارت 
به همین  بودم.  بهتر  ایالت مان  و  دیگری در شهر  نوجوان  از هر  مسابقات، 

خاطر، احساس خیلی خوبی داشتم.
آنچه باعث ساخته و پرداخته شدن یک ورزشکار با استقامت می شود، توانایی 
او در کمینه کردن و هموار نمودن عوامل حاشیه ای مثل خجالت کشیدن است. 
او باید قدرت تحمل زجر و درد را بدون کوچکترین شکایتی داشته باشد. من 
تازه فهمیده بودم که اگر در موقعیتی مجبور شوم دندان هایم را محکم روی 
هم فشار دهم، اصاًل نباید اهمیت بدهم که شکل ظاهریم چگونه می شود و 

فقط باید به پیشی گرفتن از دیگران بیندیشم، تا برنده شوم.

�. Triathlon

�. Mercier

�. Houston
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مهم نبود چه ورزشی باشد، در هر نوع رقابتی با مسیر طوالنی و مستقیم رو به 
جلو، قادر بودم هر کسی را شکست دهم. در رویارویی با هرکار یا چیزی که 
نوعی تحمل رنج محسوب می شد، نیز موفق بودم مثل مواجهه با چوبدستی 
ناپدریم، تری آرمسترانگ.. اما مسائل دیگری هم وجود داشت که قادر به 

دست و پنجه نرم کردن با آنها نبودم...
چهارده سال سن داشتم که مادرم برای انجام عمل هیسترکتومی1 به بیمارستان 
رفت. این عمل مربوط به زنان است و طی آن، رحم برداشته می شود. این 
بسیار  لحاظ جسمی،  از  و هم  لحاظ روحی  از  زنی، هم  برای هر  جراحی 
سخت و طاقت فرساست. مادرم، زمانی تحت این عمل قرار گرفت که هنوز 
بسیار جوان و کم سن و سال بود. من مجبور بودم مادرم را، درحالی که هنوز 
بهبودی کامل نیافته بود، رها کنم. چون برای شرکت در مسابقات شنا باید به 
سن آنتونیو2 می رفتم. تری تصمیم گرفت مرا همراهی کند، و مراقب کارهایم 
باشد. من عالقه ای به حضور او در کنارم نداشتم. از اینکه سعی می کرد نقش 
پدرهای خوب را برای من بازی کند، بیزار بودم و عقیده داشتم که در چنین 
شرایطی، او باید در بیمارستان، و در کنار مادرم بماند. ولی تری بر همراهی 

من اصرار داشت.
هنگامی که در فرودگاه منتظر هواپیما نشسته بودم، به تری خیره شدم. در 
اینجا چه کار می کنی؟« در همان حال و هوایی که  به او می گفتم: » تو  دلم 
داشتم این افکار را از صفحه ذهنم می گذراندم و او را تماشا می کردم، شروع 
به یادداشت کردن نمود. او می نوشت، سپس کاغذ را مچاله و در سطل زباله 

پرت می کرد و دوباره از نو می نوشت. مشکوک به نظر می رسید.
کمی بعد، تری از جایش بلند شد و به طرف سرویس بهداشتی رفت. من 

�. Hysterechtomy

�. San Antonio
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به سراغ سطل زباله رفتم. کاغذهای مچاله را برداشتم و در کیفم جای دادم. 
بعد وقتی که تنها شدم، آنها را از کیفم بیرون آوردم و خواندم. آن کاغذهای 
مچاله، چیزی به جز نامه های او به زن دیگری نبود. من همه آنها را، یکی 
در  مادرم  که  می نوشت  نامه  دیگری  برای زن  در حالی  تری  یکی خواندم. 

بیمارستان، زیر عمل جراحی بود!
آن نامه ها را ته کیفم جاسازی کردم و با هواپیما به داالس بازگشتم. هنگامی 
از  را  اتاقم رفتم و کتاب »رکوردهای جهانی گینس«  به  به خانه رسیدم،  که 
قفسه کتاب ها برداشتم. با قیچی، وسط آن را خالی، نامه ها را در آن جا دادم 
و کتاب را سر جایش گذاشتم. دلم می خواست نامه ها را نگه دارم.. نمی دانم 
چرا؟ شاید برای اطمینان، شاید برای زمانی که ممکن بود به آنها نیاز پیدا کنم؛ 
تا اگر تری باز هم تصمیم می گرفت از چوبدستی اش استفاده کند، آن نامه ها 

از من محافظت کنند.
دیگر  بعد  به  روز  آن  از  نداشتم،  دوست  فقط  را  ناپدریم  گذشته،  در  اگر 
از او سرپیچی  نبودم و  قائل  برایش  حتی کوچکترین ارزش و احترامی هم 

می کردم.
پسربچه  یک  وقتی  کنم؛  برایتان خالصه  را  آشفته ام  دوران جوانی  بگذارید 
را  تنیس  توپ  یک  بازی،  این  در  کردم.  ابداع  نارنجک  نام  به  بازی  بودم، 
به روغن چراغ آغشته می کردیم، آن را آتش می زدیم، سپس دستکش های 
لگن  یک  می کردیم.  بازی  دست رشته  آن،  با  و  می پوشیدیم  را  باغبانی 
پالستیکی را پر از بنزین و یک جعبه توپ تنیس را در آن خالی می کردم. 
با بهترین دوستم، استیو  با کبریت آتش می زدم و  یکی را بیرون می آوردم، 
تا  می کردیم  پرتاب  یکدیگر  برای  را  شعله ور  توپ  می کردم.  بازی  لویس، 
باألخره دستکش هایمان دود می کرد. تصور کنید! دو پسر بچه در یک زمین 
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آتشین  توپ های  یکدیگر،  برای  و  ایستاده اند  تگزاس  داغ  نسیم  در  بازی، 
پرتاب می کنند. بعضی اوقات، دستکش های باغبانی آتش می گرفتند. ما آنها 
را تکان می دادیم و به شلوارهای مان می زدیم تا باألخره خاکسترها و جرقه ها 

مثل کرم شبتاب، از دور سرمان به هوا می رفتند.
 یک بار تصادفی توپ را به باالی سقف پرتاپ کردم. چند تا از توفال ها آتش 
گرفت و من مجبور شدم به زحمت باال بروم و قبل از اینکه کل خانه آتش 
تنیس،  توپ  گاهی هم  بکنم.  کاری  کند،  به خانه همسایه سرایت  و  بگیرد 
این  به  بنزین فرود می آمد و آن را منفجر می کرد.  از  پر  درست وسط لگن 
از دود درست می شد، من می ترسیدم و  برجی  آتش و  از  دیواری  ترتیب، 
سعی می کردم به هر نحوی، آتش را خاموش کنم، اما تازه اوضاع خراب تر 

می شد و محتویات داخل لگن روی زمین می ریخت.
اینگونه رفتارهای من، بیشتر به این خاطر بود که می دانستم مادرم خوشبخت 
نیست، نمی توانستم بفهمم چرا از تری جدا نمی شود؛ شاید از نظر او، زندگی 

با ِتری، بهتر از بزرگ کردن من به تنهایی و با حقوق ناچیز خودش بود..
سرانجام چند ماه بعد از سفر به سن آنتونیو، مادرم از تری جدا شد. آن روز 
به او اطالع دهم که دیرتر به خانه می روم، او گفت:  تا  به مادرم زنگ زدم 

»پسرم، زود بیا خونه.« 
گفتم: »چیزی شده؟«

- »باید باهات صحبت کنم.«
سوار دوچرخه ام شدم و به خانه رفتم، او در اتاق نشیمن نشسته بود.

گفت: »به تری گفتم از اینجا بره، می خوام تقاضای طالق کنم.«
خیالم راحت شد، خوشحال بودم و این را از مادرم پنهان نمی کردم. گفتم: 

»این فوق العاده س.« 
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»اما پسرم، من نمی خوام تو برام، دردسر درست کنی، اجازه بده تا خودم به 
این کار رسیدگی کنم، لطفًا دردسر درست نکن.«

»قول می دم.«
در  وقتی  روز،  یک  اینکه  تا  نزدم  زمینه  این  در  حرفی  هیچ  هفته ای،  چند 
آشپزخانه سر میز نشسته بودیم، به مادرم گفتم: »اون اصاًل آدم خوبی نبود.« 
راجع به نامه ها به مادرم چیزی نگفته بودم، چون او به اندازه کافی احساس 
بدبختی می کرد. اما چند سال بعد، او هنگام گردگیری، نامه ها را پیدا کرد و از 

دیدن آنها اصاًل تعجب نکرد.
تا مدتی، تری سعی می کرد از طریق فرستادن کارت تبریک تولد و چیزهایی 
پاکتی حاوی یک چک  ماه،  او هر  کند.  با من حفظ  را  ارتباطش  این،  مثل 
صد دالری برایم می فرستاد و من هر بار، آن را پیش مادرم می بردم و از او 
می خواستم که چک را برایش پس بفرستد. باألخره نامه ای برایش نوشتم و 
بین  ارتباطی  را عوض می کردم، چون هیچ  اسمم  اگر می توانستم،  که  گفتم 

خودم و فامیل او نمی دیدم.
پس از جدایی، من و مادرم بیش از پیش به هم نزدیک شدیم. به نظر من، 
نمی تواند  نیست،  کسی خوشبخت  وقتی  و  نبود  مدتی خوشبخت  برای  او 
خودش باشد. او هم پس از جدایی، تغییر کرد؛ آرام تر شده بود، گویا فشاری 
سنگین از روی او برداشته شده بود. اما رفتن ِتری، به معنای تمام شدن رنج 
و سختی های مادرم نبود.. چون دوباره یک زن تنها شده بود که سعی می کرد 
از عهده مخارج خودش و من برآید، اما او قباًل هم چنین شرایطی را تجربه 

کرده بود.
سعی می کردم کمک حال او باشم. وقتی از سر کار به خانه می آمد، باهم سر 
را خاموش می کردیم و حرف می زدیم. در  تلویزیون  میز شام می نشستیم، 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 56

حین شام خوردن، او آداب غذا خوردن را به من می آموخت، در مورد کارش 
برایم حرف می زد و می گفت که گاهی به خاطر منشی بودنش، چقدر تحقیر 

می شود.
»خب چرا این کارو رها نمی کنی؟«

»چون می دونم اگه این کارو رها کنم، چه وضعی پیدا می کنیم.«
گاهی وقتی از سر کار به خانه می آمد، به خوبی احساس می کردم که چه روز 
بدی را پشت سر گذاشته است. بنابراین اگر صدای استریو بلند بود، آن را کم 

می کردم و آهنگ مالیمی می گذاشتم و می گفتم: »مامان، این برای توئه.«
سعی می کردم پشتوانه عاطفی او باشم، چون او هم هوای مرا داشت؛ هر شنبه، 
پنج پیراهن برایم می شست و اتو می کرد تا برای هر روز هفته که می خواستم 
به مدرسه بروم، پیراهن تمیز و اتوکشیده داشته باشم. او می دانست که وقتی 
در  و  می کرد  ماکارونی درست  برایم  و  گرسنه ام  می آیم،  به خانه  مدرسه  از 

یخچال می گذاشت.
در پانزده سالگی و در سال 1987، وارد مسابقات سه گانه در لیک الوون1 شدم 
و شروع به کسب درآمد کردم. در این مسابقه، ورزشکاران باتجربه زیادی 
شرکت داشتد. من نفر سی و دوم شدم و رقبا و تماشاچیان را شوکه کردم؛ 
مقامی  به چنین  بتواند  ساله  پانزده  پسر  که یک  کنند  باور  نمی توانستند  آنها 
دست پیدا کند. روزنامه ها با من مصاحبه کردند؛ من به یکی از گزارشگران 
گفتم: »فکر می کنم در پنج سال آینده، بتونم جزو رده های اول و در ده سال 
که من  فکر می کردند  لویس  استیو  از جمله  باشم.« دوستانم  بهترین  آینده، 
خیلی ازخودراضی و خودنما هستم، اما سال بعد، من به رتبه پنجم مسابقات 

دست یافتم و به آنها ثابت کردم که این طور نیست.

�. Lake Lavon
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پول شده  از  پر  یکباره جیبم  به  پول خوبی می دادند.  در مسابقات سه گانه، 
برگزار می شد، شرکت می کردم.  به همین دلیل، هر جا  که مسابقه ای  بود، 
مسابقات سطح باال، محدودیت سنی داشت، حداقل سن، شانزده سال بود؛ 
برای همین در فرم ثبت نام، تاریخ تولدم را تغییر می دادم تا بتوانم در مسابقه 
شرکت کنم. در مرحله مقدماتی برنده نمی شدم، اما همیشه بین پنج رتبه اول 

بودم و کم کم، سایر رقبا مرا »قهرمان کوچک« نامیدند.
کسب رتبه در این مسابقات، کار ساده ای هم نبود؛ در یکی از اولین مسابقات 
برای شرکت در مسابقه نخورده  مناسب  سه گانه ای که شرکت کردم، غذای 
بودم و بهای آن را هم پرداختم، چون در همان ابتدا دیگر انرژی الزم برای 
ادامه را نداشتم. به اندازه ای آب خورده بودم که بطری آبم تمام شد و باألخره 
زمین  به  دوچرخه  روی  از  تقریبًا  راه،  بین  در  و  دهم  ادامه  نتوانستم  دیگر 
افتادم. مادرم در خط پایان منتظرم بود و چون عادت داشت مرا آنجا ببیند، 
نمی توانست حدس بزند که چه اتفاقی افتاده است؛ به همین دلیل، پیش من 

آمد و گفت: »بلند شو پسرم، تو می تونی.«
-»نمی تونم.«

»بسیارخب، اما تو نباید از ادامه مسابقه صرفنظر کنی، حتی اگه قرار باشه تا 
خط پایان پیاده بری.«

بلند شدم و تا خط پایان را پیاده رفتم.
کردم.  پیدا  رسمی  و  اسم  دوچرخه سواری،  محلی  مسابقات  در  تدریج  به 
سه شنبه شب ها، یک سری مسابقات جاده ای در زمین های بایر ریچاردسون 
برگزار می شد. این مسابقات، رقابتی جدی بین دوچرخه سواران محلی تلقی 
می شد. من برای ُهیت رکاب  می زدم که از طرف ریچاردسون بایک مارت، 
اسپانسر یک تیم محلی بود و مادرم یک جعبه ابزار از آنجا برایم خریده بود 
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که لوازم دوچرخه سواریم را در آن می گذاشتم. مادرم می گوید هنوز رکاب 
زدن قدرتمند من در آن مسابقات، و جلو افتادنم از سایر بچه ها را به خوبی، 
به یاد می آورد. برایم اهمیتی نداشت که جایزه فقط صد دالر باشد، به هر 

نحوی بود به آن می رسیدم.
دسته  و  بهترین  یک،  دسته  داشت؛  وجود  رقابتی  دسته  چهار  کلی  طور  به 
از دسته چهار در مسابقات سه شنبه  پایین ترین بود. من کار خود را  چهار، 
شب ها شروع کردم، اما به شدت تالش می کردم تا به دسته  های باالتر برسم و 
این، مستلزم برنده شدن در تعداد مشخصی از مسابقات بود. ولی من بی قرار 
بودم که به دسته  های باالتر برسم، به همین علت، مسئول مسابقات را متقاعد 
کردم که در دسته سه، درکنار افراد باتجربه رکاب بزنم. او گفت: »باشه، اما 
قول بده که برنده نمی شی.« نگرانی او به این خاطر بود که اگر من توجه زیادی 
را به خود جلب می کردم، سایرین اعتراض می کردند که چطور به من اجازه 
برنده می شدم و همه را پشت  اما من  ابتدا وارد دسته سه بشوم.  از  داده اند 
سر می گذاشتم، دست خودم نبود. این مسأله باعث به وجود آمدن بحث و 
جدل هایی شد. یک راه، تعلیق وضعیت من برای شرکت در مسابقات بود؛ 
اما به جای این کار، مرا به دسته باالتر فرستادند. فقط سه یا چهار نفر در دسته 
یک بودند که به عنوان قهرمانان محلی شناخته شده بودند و همه برای تیم 
ریچاردسون بایک مارت رکاب می زدند. بنابراین، شروع به تمرین در کنار 
آنها کردم؛ تمرین یک پسر شانزده ساله در کنار دوچرخه سواران باتجربه ای 

که نزدیک به سی سال سن داشتند!
حاال دیگر تازه کار ملی سال در مسابقات سه گانه بودم و من و مادرم فهمیده 
بودیم که آینده روشنی، به عنوان یک ورزشکار، در انتظار من است. در طی 
یک سال، بیست هزار دالر درآورده بودم و ارتباطات کاری خوبی داشتم. نیاز 
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به اسپانسرهایی داشتم که هزینه ورود من به مسابقات مختلف را تأمین کنند. 
مادرم گفت: »ببین النس، اگه قراره به جایی برسی، خودت باید تالش کنی، 

چون کسی این کارو به جای تو انجام نمی ده.«
مادرم، بهترین و وفادارترین دوست من بود، او به من انگیزه و انرژی می داد، 

می گفت: »اگه به 120 فکر نکنی، به 100 نمی رسی..«
به چی  تو  »ببین، من نمی دونم  بود، می گفت:  به تمرینات من نظم داده  او 
احتیاج داری، اما بهت توصیه می کنم بشینی و به همه چیزهایی که می خوای 
به اونا برسی، فکر کنی. تو که نمی خوای تالش کنی اما به هدفت نرسی؟« به 
او افتخار می کردم، ما خیلی شبیه هم بودیم؛ همدیگر را کاماًل درک می کردیم 
و وقتی کنار هم بودیم، برای درک احساسات یکدیگر، نیازی به حرف زدن 
نداشتیم. او همیشه راهی پیدا می کرد که دوچرخه آخرین مدل برایم بخرد. 
دوچرخه ها به قدری گران قیمت بودند که او هنوز هم نتوانسته آنها را دور 

بیندازد.
در همه سفرها و مسابقات در کنارم بود. حتی من و مادرم فکر کردیم که من 
می توانم در مسابقات المپیک شرکت کنم. هنوز آن سکه نقره خوش شانسی 
به گردنم بود و حاال او به من یک زنجیر داد که روی آن »1998« حک شده 

بود )تابستان آن سال، مسابقات المپیک برگزار می شد(
تا عصر  مایل می دویدم و سپس  از مدرسه، شش  برگشتن  هنگام  هر روز، 
دوچرخه سواری می کردم. برای همین به تگزاس عادت کرده بودم و عاشق 
تا  بود؛  زیبا  به طرز غریب و حزن آوری،  این شهر،  بودم. حومه  این شهر 
چشم کار می کرد، مراتع و مزارع پنبه بود که علف های آن را، احشام خورده 
درختان  و  وحشی  گل  دشت های  دوچرخه سواری،  حین  در  گاهی  بودند. 
کهور، که باد، آنها را به شکل عجیبی درآورده بود، به چشمم می آمد و گاهی، 
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زمین های بایر به رنگ زرد مایل به قهوه ای که باد شدیدی درآن می وزید. 
داشتم،  را دوست  باد  اما من  بود،  بادخیز کشور  شهر داالس، سومین شهر 

چون برایم سمبل مقاومت بود.
شدم  منحرف  جاده  از  کامیون،  یک  با  برخورد  اثر  در  بعدازظهر،  روز  یک 
بنزین را به طرفم  نثار راننده کردم و او هم قوطی  و زمین خوردم. فحشی 
پرتاب کرد و دنبالم آمد. فرار کردم و دوچرخه نازنینم را کنار جاده رها کردم، 
راننده هم با ماشین از روی آن رد شد.. حرف بدی زده بودم و او به شدت 
عصبانی بود. من هم شماره ماشینش را برداشتم. مادرم، او را به دادگاه کشاند 
و جریمه دوچرخه را از او گرفت، یک دوچرخه مسابقه ای برایم خرید و آن 

را بیمه کرد.
چه  بدانم  می خواستم  اگر  بنابراین  نداشت،  کیلومترشمار  قبلی ام  دوچرخه 
مسلمًا  می آمد.  ماشین  با  را  مسیر  آن  باید  مادرم  زده ام،  رکاب  را  مسافتی 
سی مایل برای من چیزی نبود ولی برای مادرم که خسته از سر کار به خانه 

برمی گشت، خیلی زیاد بود، اما او شکایتی نمی کرد.
هر  داشت؛  کامل  اعتماد  من  به  او  بودیم.  راحت  خیلی  باهم  مادرم  و  من 
کاری می خواستم، می کردم و جالب اینکه، او را در جریان همه کارهایم قرار 
می دادم. هیچ وقت به او دروغ نمی گفتم؛ اگر می خواستم بیرون بروم، کسی 
جلوی مرا نمی گرفت. سایر بچه ها، شب ها دزدکی از خانه بیرون می زدند، 

اما من به راحتی و جلو چشم مادرم از خانه بیرون می آمدم.
من بچه پرشوری بودم و این امکان وجود داشت که به خودم صدمه بزنم، 
چون از مسابقه در خیابان و ترافیک و رد کردن چراغ قرمز لذت می بردم. 
طولی نکشید که دوچرخه نو و زیبایم تبدیل به آهن قراضه شد و نزدیک بود 
خودم را به کشتن بدهم. این اتفاق مربوط به یک روز بعدازظهر بود که سعی 
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کردم از چراغ قرمز رد شوم. یکی از ماشین ها که راننده آن یک خانم بود، مرا 
ندید و مستقیم به من برخورد کرد. با سر به زمین خوردم و اتفاقًا کاله هم 
نداشتم. تنها بودم و هیچ کارت شناسایی هم همراهم نبود، همه دورم جمع 
شده بودند؛ یکی گفت: »نه، نه، هیچ کس دخالت نکنه.« به پشت دراز کشیده 
برد،  بیمارستان  به  مرا  و  آمبوالنس رسید  باألخره  بودم.  آمبوالنس  منتظر  و 
آنقدر هوشیار بودم که بتوانم شماره تلفن خانه را بگویم. به مادرم خبر دادند 
و او سراسیمه خود را به بیمارستان رساند. سر و پایم چندین بخیه خورده 
بود و دوچرخه ام هم درب و داغان شده بود. برای دکتر معالجم توضیح دادم 
که در حال تمرین برای مسابقه ای بودم که شش روز دیگر در لیک داالس، 
در لوئیزیانا برگزار می شود. او در جوابم گفت: »قطعًا تا سه هفته دیگه، حتی 
نمی تونی راه بری.« روز بعد، لنگان و زخمی از بیمارستان مرخص شدم، 
اما پس از چند روز ماندن در خانه، خسته شدم و بیرون رفتم تا در باشگاه 
محلی، کمی گلف بازی کنم. همین که می توانستم با پای آتل بندی شده، راه 
برای مسابقه  بودم،  بهتر شده  بود. روز چهارم  کافی  بکنم،  بروم و گردشی 

ثبت نام کردم و به مادرم گفتم: »من مسابقه می دم.«
»خیلی خوبه، فوق العاده س.«

از دوستانم تماس گرفتم و گفتم: »دوچرخه تو بهم قرض می دی؟«  با یکی 
بعد به حمام رفتم و بخیه های پایم را کشیدم؛ در انجام این کار با ناخن گیر 
مهارت داشتم. به بخیه های سرم کاری نداشتم، چون زیر کاله بودند. یک 
سوراخ هم در کفش دو، و یکی هم در کفش دوچرخه سواری ام درست کردم 

که زخم پایم اذیت نشود.
صبح روز بعد، در کنار سایر حریفان، در خط آغاز مسابقه بودم و توانستم 
مقام سوم را بیاورم. روز بعد، روزنامه ها با تیتر درشت نوشتند که من پس 
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از  بعد  هفته  یافته ام. یک  رتبه سوم دست  به  بازهم  تصادف سخت،  آن  از 
مسابقه، نامه ای از دکتر دریافت کردیم که در آن نوشته بود: »باورم نمیشه!«

که  هرچیزی  آوردن  دست  به  برای  شود.  من  مانع  نمی توانست  هیچ چیز 
می خواستم، عجله داشتم. مثاًل عاشق اتومبیل بودم؛ به همین دلیل با اولین 
جایزه ام، یک فیات قرمز خریدم و بدون داشتن گواهینامه، در اطراف پالنو 
مسابقه می دادم و گاهی کارهایی می کردم که دوستانم هنوز هم از یادآوری 

آن، متعجب می شوند.
شب ها با ماشین بیرون می رفتم. این کار غیرقانونی بود، حتی اگر یک بزرگتر 
اسباب بازی فروشی  پاره وقتی در یک  کار  ایام کریسمس،  بود. در  همراهم 
لویس هم  استیو  ماشین مشتریان می گذاشتم.  در  را  اسباب بازی ها  و  داشتم 
دلیل  همین  به  بودیم.  گذاشته  هم شیفت  با  و  بود  گرفته  پاره وقت  کار  یک 
اجازه داشتیم با ماشین، به محل کار برویم. پس از ترک محل کار، تا رسیدن 

به خانه، با سرعت زیاد مسابقه می دادیم که البته کار خطرناکی بود.
که  کامرو2 خریدم، همان چیزی  بود و من هم یک  پونتیاک1 خریده  استیو، 
بیشتر از هر چیز دیگری، خواهان آن بودم. ُهیت با ضمانت من، برای گرفتن 
با آن،  تا به خواسته ام برسم. ماشین قدرتمندی بود و گاهی  وام کمک کرد 
به ناحیه فارست لین3 که مربوط به مسابقات اتومبیل رانی بود، می رفتیم و تا 

115و حتی 120 کیلومتر سرعت می گرفتیم.
دوستانم دو گروه بودند: یک گروه، دوستان دبیرستان که با آنها به تفریح 
از  برخی  که  بودند  ورزشکار  دوستان  دوم،  گروه  و  می رفتیم  پیک نیک  و 
همه سوار من،  سال  و  هم سن  بچه های  بودند.  بزرگتر  من  از  خیلی  آنها، 

�.  Pontiac
�.  Camaro
�.  Forest Lane
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من  حالیکه  در  بودند،  داده  هدیه  آنها  به  والدینشان  که  بودند  ماشین هایی 
آنها  از  کاماًل  گاهی  بودم.  خریده  خودم  پول  با  که  می شدم  ماشینی  سوار 
فاصله می گرفتم، چون ورزش های عجیب غریب می کردم و لباس هایم شبیه 
از روی  بودند، حتی  اجتماعی  از یک طبقه  که  افرادی  واقع،  در  نبود.  آنها 
لباس شان قابل تشخیص بودند؛ یک بار، یکی از دوستانم به من گفت: »اگر 
به جای تو بودم، از اینطور لباس پوشیدن، خجالت می کشیدم.« اهمیتی ندادم 
و شانه هایم را باال انداختم. حتی لباس پوشیدن شان هم مطابق مقررات بود، 
کمربندها،  چکمه ها،  شلوارها،  می پوشیدند؛  پولو  مارک  با  یونیفورم هایی 
کیف پول ها و کاله های یک شکل.. این به معنای یکدستی و یکنواختی کامل 

بود که من مخالف آن بودم.
موریارتی1  در  مهمی  مسابقه  وارد  دبیرستان(،  آخر  )سال  سال  آن  پاییز 
نیومکزیکو شدم. این مسابقه، مخصوص جوانان بود و در یک مسیر دوازده 
مایلی که باد مالیمی در آن می وزید، برگزار می شد. چون مسابقه در بخشی 
از اتوبان بود، تردد کامیون های بزرگ، سبب وزش باد شدید می شد که تعادل 
دوچرخه سواران را بهم می زد. هدف جوانان از شرکت در این مسابقه، ثبت 

رکورد و جلب توجه همگان بود.
با اینکه در ماه سپتامبر بودیم، وقتی تگزاس را ترک کردیم، هوا هنوز گرم بود 
و به همین دلیل، لباس های ضخیم با خودم نبردم. روز مسابقه، ساعت شش 
از خواب بیدار شدم و هوای صبح کوهستان را به داخل ریه هایم فرستادم. 
اما  زدم،  قدم  جاده  پایین  سمت  به  پنج دقیقه ای  داشتم،  تن  به  نازکی  لباس 
به  ادامه دهم.  از این  احساس کردم هوا خیلی سرد است و نمی توانم بیش 
اتاقم برگشتم و گفتم: »مامان، بیرون هوا سرده و با این لباس نمی تونم مسابقه 
بدم، به یک ژاکت یا لباس گرم دیگه احتیاج دارم.« داخل ساکم را نگاه کردم و 

�. Moriarty, New Mexico
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دیدم که هیچ لباس گرمی برنداشته ام، اصاًل آمادگی نداشتم و این کار، فقط از 
یک آماتور برمی آمد. مادرم گفت: »ُخب من یه ژاکت نازک با خودم آوردم« 
و اونو از ساکش بیرون آورد. قباًل تعریف کرده بودم که مادرم چقدر الغر بود 
و ژاکت او شبیه ژاکت یک عروسک بود. گفتم: »باشه، می پوشمش.« دوباره 
چسبیده  بدنم  به  کاماًل  و  بود  آرنجم  سر  تا  ژاکت  آستین های  رفتم،  بیرون 
بود؛ با این حال در طی چهل و پنج دقیقه گرم کردن خودم برای مسابقه، آن 
را پوشیدم و وقتی به خط شروع مسابقه رسیدم هم آن را به تن داشتم. در 
مسابقه ای که زمان در آن اهمیت دارد، گرم ماندن بدن خیلی مهم است، چون 
وقتی شروع مسابقه اعالم می شود، باید کاماًل آماده باشیم تا بتوانیم دوازده 

مایل را مسابقه دهیم. اما من هنوز سردم بود.
زیاد  تا آخرش  را  بخاری  ماشین شو و  برو سوار  »مامان،  گفتم:  ناامیدی  با 
و  کرد، سوار شدم  زیاد  آخر  تا  را  بخاری  و  کرد  را روشن  ماشین  او  کن.« 

خودم را گرم کردم. به مادرم گفتم: »فقط وقتی نوبتم شد، بهم بگو.«
باألخره نوبت من شد، فوراً از ماشین بیرون آمدم و روی دوچرخه پریدم، 
به خط شروع رفتم و مسابقه را آغاز کردم و رکورد آن را چهل و پنج ثانیه 

کاهش دادم.
آنچه برای مردم پالنو مهم بود، روز به روز اهمیتش را برایم از دست می داد؛ 
مدرسه و نوع رفتارهای اجتماعی، برایم در درجه دوم اهمیت بود و مهمترین 
مسأله، تبدیل شدن به قهرمانی جهانی بود. آرزویم، داشتن یک خانه زیبا در 
نزدیکی بازار بزرگ نبود. یک ماشین خوب و پول کافی داشتم، اما اینها هم به 
خاطر برنده شدن در مسابقات ورزشی به دست آمده بود که دوستانم، چندان 

اهمیتی به این مسابقات و شرکت در آن نمی دادند.
بیشتر می کردم.  را  تمریناتم  به روز،  تمرین می رفتم و روز  برای  تنهایی  به 
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گاهی هم با گروهی از دوستان، برای پیک نیک و اسکی روی آب می رفتیم و 
در مسیر برگشتن، به جای اینکه همراه دیگران با ماشین برگردم، به تنهایی 
رکاب می زدم و حتی یک بار که برای پیک نیک به تکسوما رفته بودیم، در راه 

برگشت، حدود شصت مایل رکاب زدم.
حتی به نظر نمی رسید معلمان مدرسه هم اهداف مرا درک کنند. ترم دوم سال 
آمریکا دعوت  فدراسیون دوچرخه سواری  از طرف  که  بودم  دبیرستان  آخر 
شدم که برای تمرین، به همراه تیم ملی جوانان، به کلرادو اسپرینگ بروم و 
سپس برای شرکت در اولین مسابقه بین المللی خود، مسابقه قهرمانی جوانان 
در سال 1990، باید به مسکو می رفتم. همه اینها حاصل تالشم در نیومکزیکو 
بود، اما مدیران مدرسه اعتراض کردند. آنها سیاستی سخت گیرانه داشتند و 
آن، مجاز نبودن غیبت غیرموجه بود. شرکت در مسابقات، از نظر آنها غیبت 
دانش آموزان  از  یکی  که  نمی دادند  اهمیتی  آنها  غیرموجه محسوب می شد. 

مدرسه در پرونده سوابق خود، نام مسابقات المپیک را داشته باشد.
به هرحال، من اول به کلرادو اسپرینگ و سپس به مسکو رفتم. در مسابقه 
مسکو، سرشار از انرژی بودم، بدون هیچ تکنیک و تاکتیکی؛ و قبل از آنکه 
انرژیم تمام شود، در چند دور اول مسابقه، پیشتاز بودم. این مسأله، مسؤولین 
فدراسیون آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و مربی روسی تیم به همه گفته بود 
اخیر دیده  او طی چند سال  که  بهترین دوچرخه سوار جوانی هستم  که من 

است.
شش هفته از مدرسه دور بودم و وقتی برگشتم، همه نمراتم را به علت عدم 
گفتند  مادرم  و  من  به  مدرسه  مدیران  بودند.  داده  صفر  کالس،  در  حضور 
با  کنم،  جبران  را  عقب افتاده  دروس  همه  هفته،  چند  طی  نتوانم  اگر  که 
همکالسی هایم، فارغ التحصیل نخواهم شد. ما واقعًا حیرت زده شده بودیم.
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به آنها گفتم: »اما من نمی تونم این کارو بکنم.« آنها فقط نگاهم کردند، یکی 
از آنها گفت: »نمی خوای که ترک تحصیل کنی؟«

در پاسخ، فقط نگاهشان کردم. خوب می دانستم که اگر فوتبال بازی می کردم، 
بلوز مارک پولو می پوشیدم و والدینم عضو باشگاه الس ریوس بودند، اوضاع 

فرق می کرد.
پس گفتم: »جلسه تموم شد.«

بلند شدیم و از اتاق بیرون رفتیم. ما حتی هزینه های جشن فارغ التحصیلی را 
هم پرداخت کرده بودیم. مادرم گفت: »تو اینجا بمون. تا برگردی خونه، من 

این مشکلو حل می کنم.«
او به دفتر خود رفته بود و به همه مدارس خصوصی داالس که نامشان در 
مدرسه خود  در  مرا  که  بود  آنها خواسته  از  بود.  زده  زنگ  بود،  تلفن  دفتر 
بپذیرند و صادقانه اعتراف کرده بود که توانایی پرداخت شهریه را هم ندارد. 
به آنها گفته بود: »باور کنید اون پسر بدی نیست، معتاد هم نیست؛ بهتون قول 

می دم که براتون دردسر درست نکنه.«
در پایان روز، یک آکادمی خصوصی به نام بندینگ اوک1، پیدا کرده بود که با 
شرط گذراندن چند درس جبرانی، حاضر شده بودند مرا بپذیرند. از مدرسه، 
در جشن  بگیرم.  را  مدرکم  موفق شدم سر وقت،  باألخره  و  گرفتم  انتقالی 
فارغ التحصیلی، کاله من با بقیه متفاوت بود، اما این مسأله برای من ذره ای 
به  بودیم و  فارغ التحصیلی را پرداخته  اهمیت نداشت. ما هزینه های جشن 
هیچ عنوان حاضر نبودم آن را از دست بدهم. هرآنچه برای برگزاری جشن 
الزم بود، مانند لباس، گل و ماشین فراهم کردم. می خواستم به این وسیله از 
مادرم تشکر کنم. او برای من خیلی زحمت کشیده بود و در این سال ها، به 
خاطر من در برابر بسیاری نامالیمات مقاومت کرده بود. یک زن تنها با یک 

�.  Bending Oaks
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پسر جوان و حقوقی اندک؛ آرزو می کردم که شهامت و بردباری او را داشتم. 
او می دانست که تالش صادقانه اش، روزی به ثمر خواهد نشست و هر بار 
می گفت: »سعی کن هر مانعی را به یک فرصت تبدیل کنی.« می دانستم که 

خودش هم در بزرگ کردن من، همین کار را کرده است.
آن شب را جشن گرفتیم و حسابی خوش گذراندیم.

مادرم دوباره احساس خوشبختی می کرد. وقتی هفده ساله بودم، او با مردی 
با او ازدواج  به نام جان والینگ1 آشنا شد؛ مرد خوبی بود و مادرم باألخره 
کرد. او را دوست داشتم و با هم دوست شده بودیم، ولی در سال 1998 از 

هم جدا شدند، و من متأسف شدم.
خنده دار بود؛ مردم به من می گفتند: »امروز پدرتو دیدیم« و من نمی دانستم 
که  را  پدرم  بگویم:  صادقانه  است!  نفر  سه  آن  از  کدام یک  منظورشان  که 
خانواده  افراد  از  بعضی  گاهی  نداشتم،  حرفی  هم  ِتری  با  نمی شناختم، 
با  اما من هیچ نسبتی  با من ارتباط برقرار کنند.  آرمسترانگ سعی می کردند 
آنها نداشتم و دلم می خواست به احساساتم در این مورد، احترام بگذارند. 
آرمسترانگ را یک فامیل ساختگی برای خودم می دانستم. البته آرمسترانگ ها 
هزاران دلیل می آوردند که من به پدر احتیاج دارم و اینکه ِتری کارهای زیادی 
اما از نظر من، مادرم همه چیز به من داده بود و هیچ  برای من کرده است، 

احساسی نسبت به آنها نداشتم.
ایالتی  دانشگاه  به  دبیرستان،  از  شدن  فارغ التحصیل  از  پس  دوستانم  بیشتر 
فارغ التحصیل  تگزاس  دانشگاه  از  در سال 1993  که  استیو  از جمله  رفتند، 
شد. در واقع، پالنو پس از چند سال، شاهد تجدید دیدار دیگری بین دوستان 

بود، اما من به این جشن دعوت نشدم، چون به دانشگاه نرفته بودم.
از زندگی در پالنو خسته شده بودم. با حمایت یک تیم تجاری داخلی به نام 

�.  John Walling
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سوبارو مونتگومری1، در مسابقات کشوری شرکت می کردم؛ اما می دانستم 
که صحنه اصلی رقابت ها در اروپاست و حس می کردم باید هرطور شده به 

آنجا بروم.
شکست  را  بزرگساالن  می کردم،  شرکت  مختلف  مسابقات  در  دیگر  حاال 
می دادم و برای وقت گذرانی، به فروشگاه ریچاردسون بایک مارت می رفتم 
بود،  بود. جیم در جوانی، دوچرخه سوار حریصی  ُهیت  به جیم  متعلق  که 
سپس برای خدمت در پیاده نظام، یعنی گذراندن خدمت سربازی در بدترین 
جای ممکن، به ویتنام رفت. در بازگشت به خانه، دوباره به دنبال عالقه خود 
رفته بود. ابتدا کارش را به عنوان توزیع کننده محصوالت شوین شروع کرده 
بود و سپس به همراه همسرش، فروشگاه خودشان را راه اندازی کردند. آنها 
سال ها دوچرخه سواران جوان داالس را با دادن دوچرخه، تجهیزات و حقوق 
حمایت می کردند. او به این کار اعتقاد داشت و جوانان برای گرفتن جایزه 
و تجهیزات از آنها، باهم رقابت می کردند. در سال آخر دبیرستان، ماهیانه 
500 دالر از جیم حقوق می گرفتم. او دفتر کوچکی در پشت فروشگاه خود 
من  می کردیم.  صحبت  باهم  و  می شدیم  جمع  هم  دور  آنجا  در  که  داشت 
به حرف های مدیران و معلمان مدرسه و ناپدری هایم اهمیتی نمی دادم، اما 
با  ارتباط  در  مالکت  »اگه  می گفت:  او  کنم.  جیم صحبت  با  داشتم  دوست 
افراد، پوله، چیزای زیادی هست که باید یاد بگیری؛ من دوستانی دارم که 
مالک شرکت های بزرگ هستند و در مقابل، دوستانی که تنها کارشان، کوتاه 
او،  با  برخورد  در  و  بود  آدمی جدی  است.«  خانه  کردن چمن های جلوی 

سعی می کردم احترامش را نگه دارم.
یک بار در مسابقات سه شنبه شب ها، با یکی از دوچرخه سواران بزرگتر از 
اواخر مسیر مسابقه،  در  درگیر شدم.  نمی آمد،  زیاد خوشم  او  از  که  خودم 

 �.  Subaru Montgomery
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تنه  همدیگر  به  داشتیم  که  حالی  در  و  کرد  برخورد  هم  به  دوچرخه هایمان 
می زدیم، از خط پایان گذشتیم و شروع به زد و خورد کردیم. باألخره چند 
تا از دوستان، ما را از هم جدا کردند، اما من همچنان به او ناسزا می گفتم و 
همه مرا مسخره می کردند. جیم به شدت از دست من دلخور و عصبانی بود، 
برای همین سوار دوچرخه من شد و رفت. آن دو چرخه را خیلی دوست 
داشتم، چون با آن در مسابقات قهرمانی مسکو شرکت کردم و قرار بود هفته 
بعد، با آن در مسابقه دیگری شرکت کنم، پس به خانه او رفتم و گفتم: »میشه 

دوچرخه مو بهم پس بدی؟«
گفت: »نه، اگه حرفی داری، فردا بیا دفترم.«

از آنجا رفتم، چون خیلی عصبانی بود و ترسیدم با من درگیر شود.. مسأله 
دیگری که جیم را ناراحت می کرد، سرعت زیاد من در رانندگی بود.

چند روز بعد، ماشینم را هم از من گرفت؛ همه پول آن یعنی 5000 دالر را 
پرداخت کرده بودم ولی بخشی از آن، از حقوقی بود که او برای رکاب زدن 
در تیمش به من می داد. از شدت عصبانیت، دیوانه شده بودم؛ تصور کنید 
وقتی کسی ماشین موردعالقه یک پسر هفده ساله را از او بگیرد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد. مسلمًا آن فرد جزء لیست سیاه آن پسر قرار می گیرد. بنابراین، 

دیگر هرگز به دیدار جیم نرفتم، چون عصبانی بودم و از او هم می ترسیدم.
وقتی دوباره همدیگر را دیدیم، سالها از این ماجرا می گذشت.

پس از آن، از شهر بیرون زدم. بعد از مسابقه کلرادواسپرینگ و مسکو، وارد 
کارمایکل، سرمربی جدید  کریس  و  آمریکا شدم  ملی دوچرخه سواری  تیم 
تیم، با من تماس گرفت. او وصف مرا شنیده بود؛ می دانست که بسیار قوی 
هستم، اما تاکتیک های الزم را بلد نیستم. او به من گفت که می خواهد گروهی 
در  ورزش  اوضاع  دهد.  تشکیل  آمریکایی  جوان  دوچرخه سواران  شامل 
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آمریکا، کساد بود و او به دنبال جوانان پرانرژی بود تا آن را دوباره احیا کند. 
جوانان دیگری که از نظر او پتانسیل الزم را داشتند، نام برد؛ افرادی چون 
بابی جولیچ و جرج هینکاپی، و بعد گفت که می خواهد من هم جزو این گروه 
باشم. دلم می خواست به مسابقات اروپا راه پیدا کنم و این، می توانست نقطه 

آغازی برای من باشد.
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3 مادرم را تنها نمی گذارم





   دوچرخه سواری یعنی پاها را محکم به رکاب بستن، و ساعت ها و ساعت ها، 
یا حتی روزها و روزها، بدون وقفه، با سرعت 20 تا 40 مایل در ساعت رکاب 
زدن؛ یک دوچرخه سوار تحت چنین شرایطی ناگزیر است در بعضی مواقع، 
زین  داخل  از  یک شکالت  گهگاه  و  بکشد،  سر  تمام  ولع  با  را  آب  بطری 
درآورد، و بخورد؛ زیرا رکاب زدن با این سرعت، موجب از دست رفتن 10 
تا 12 لیتر از مایعات بدن، و همچنین سوختن 6000 کالری انرژی می گردد. 
لباس  پوشیدن  یا  دستشویی  به  رفتن  برای  کاری، حتی  هیچ  انجام  برای  او 
جاده1  دوچرخه سواران  گروه  هیچ چیز،  نمی کند!  متوقف  را  گرم، حرکتش 
را از حرکت باز نمی دارد. آنها در زیر باران، از میان دامنه ی کوهستان های 
باال  به  لیز و قلوه سنگ ها منحرف، و  سرد حرکت می کنند، روی زمین های 
و پایین پرتاب می  شوند، و به خوبی می دانند که ترمز شدید یا حرکت تند 
فرمان، خودشان و دوچرخه شان را به َتلی از آهن قراضه و گوشت تکه پاره 

مبدل می کند.

�. Peloton
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نمی دانستم هدف اصلی ام چیست و دقیقًا چه مقصدی در پیش دارم؛ در سن 
18 سالگی هنگامی که خانه را ترک کردم، تصورم در مورد یک مسابقه، فقط 
پریدن روی زین و رکاب زدن بود. در آن روزها، همه مرا به عنوان فردی 
»عجول« می شناختند و این برچسب، از آن زمان تا کنون همراه من است؛ 
البته شاید هم به حق باشد.. من خیلی جوان بودم، و چیزهای زیادی باید یاد 
می گرفتم. کارهایی می کردم و حرف هایی می زدم که شاید درست نبود.. اما 
رفتار  نادان  انسان های  مثل  نمی خواست  دلم  و  نداشتم،  هم  حقیقتًا قصدی 

کنم.
مربی ام عمل  گفته های  برعکس  دقیقًا  المللی ام،  بین  بزرگ  رقابت  اولین  در 
که  بود،  غیر حرفه ای جهان  بازیکنان  قهرمانی  مسابقه ی  رقابت،  آن  کردم! 
سال 1990 در شهر اوتسانومی1 ژاپن برگزار شد؛ مسیر مسابقه 115 مایل بود، 
که یک سرباالیی طوالنی و صعب العبور را نیز شامل می شد. آنچه اوضاع را 
دشوارتر می کرد این بود که روز مسابقه، هوا به شدت گرم، و گویی دما به 
باالترین حد خود در دهه ی نود رسیده بود! من عضو تیم ملی آمریکا، به 
مربیگری »کریس کارمایکل2« بودم. کریس، یک مربی جوان با موهای حنایی 
رنگ، و صورت َکک َمکی بود. تا آن موقع، او را به خوبی نمی شناختم، و از 

این رو، به حرف هایش هم توجه چندانی نمی کردم.
او مرا به دقت راهنمایی کرد، و از من خواست که در مدت مسابقه، پشت 
منتظر  حرکتی،  گونه  هر  از  قبل  و  بزنم،  رکاب  دوچرخه سواران  از  گروهی 
عالمت او باشم. هوا به شدت گرم و مسیر مسابقه هم آن قدر طاقت فرسا بود 
که امکان نداشت با وجود باد مخالف، در جلوی گروه رکاب زد. کار عاقالنه 

�. Utsunomiya

�. Chris Carmichael
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این بود که انرژیم را حفظ کنم، و آماده باشم. 
باد  تا  بزنی،  رکاب  جلو  در  نمی خواهم  بمانی؛  منتظر  »باید  گفت:  کریس 

بخوری..« 
من به نشانه ی تأیید، سرم را تکان دادم و به سمت خط شروع رفتم. در دور 
اول، به گفته های او عمل کردم و تقریبًا در انتهای گروه رکاب می زدم، اما بعد 
از مدتی، دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم؛ دلم می خواست پاهایم را 
امتحان کنم؛ به همین خاطر، شروع کردم به سریع رکاب زدن، و شتاب گرفتم. 
در دور دوم، من جلو بودم، و هنگامی که به عالمت1 اول در مسیر رسیدم، 
هیچ دوچرخه سوار دیگری، در کنار من نبود.. مثل برق از جلوی کریس رد 
شدم. همین طور که می رفتم، نگاهی به او انداختم. کریس دست هایش را از 

هم باز کرده بود؛ انگار می خواست به من بگوید: »داری چیکار می کنی؟«
پوزخندی زدم، و رد شدم. 

کریس، رو به سوی کادر فنی تیم، شروع به داد و فریاد کرد: »داره چی کار 
می کنه؟!«

کاماًل  حرکت  یک  می زدم؛  رکاب  داشتم  فقط  می کردم؟  کار  چی  داشتم 
نسنجیده! من همچنان در طول سه دور بعدی، پیشتاز، و تقریبًا به اندازه ی 
که  داشتم،  خوبی  خیلی  احساس  بودم.  بقیه  از  جلوتر  نیم،  و  دقیقه  یک 
یک دفعه گرمای شدیدی بر من چیره شد. در همان حال، متوجه شدم که 
حدود30 نفر از دوچرخه سواران به من رسیده اند. هنوز مسابقه به نیمه هم 
نرسیده بود، که خسته شدم.. سعی می کردم از بقیه سبقت بگیرم، اما انرژی 
الزم را نداشتم. گرمای هوا و سرباالیی های تند، تمام انرژی مرا گرفتند و در 

نهایت نفر یازدهم شدم.

1.  منظور از عالمت، همان »چک پوینت« است که در مسابقات ورزشی، به کار می رود.
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با این حال، این مقام، بهترین نتیجه در تاریخ مسابقات آمریکا بود، و کریس 
بیش از آنکه عصبانی باشد، خوشحال به نظر می رسید!

نوشیدنی خوردیم، و قدری صحبت  با هم یک  رفتیم،  کافی شاپ هتل  به 
کردیم. من دقیقًا نمی دانستم چه احساسی نسبت به کریس دارم؛ زمانی که 
بار از پالنو بیرون آمدم، کریس تیم ملی را به دو گروه تقسیم،  برای اولین 
و مرا در تیم »ب« گذاشته بود. من هنوز او را به خاطر این کارش نبخشیده 
بودم.. با این همه، کریس تحمل بسیاری داشت، و رفتارش دوستانه بود. 
ضمن آنکه تجربه ی زیادی در زمینه دوچرخه سواری داشت. او از قهرمانان 

قدیمی المپیک بود، و با ِگرگ لِموند مسابقه داده بود. 
آن روز  اتفاقات  مورد  در  و  نوشیدنی می خوردیم،  آرام  آرام  کریس،  و  من 
خودش  به  جدی  قیافه ای  کریس،  ناگهان  می خندیدیم؛  و  می گفتیم،  هم  با 
گرفت، و موفقیت مرا برای کسب مقام یازدهم تبریک گفت. او گفت که از 
کار من خوشش آمده: »تو نگران باخت نبودی.. اصاًل به این فکر نبودی که 
اگر بقیه به تو برسند، چه اتفاقی می افتد؟!« من با شادی، تحسین او را گوش 

می کردم. 
اما بعد اضافه کرد: »البته اگه می دونستی چکار کنی، و انرژیتو ذخیره می کردی، 

حتمًا مدال می گرفتی.«
من در این مسابقه، بهتر از شرکت کنندگان سابق آمریکایی، رکاب زده بودم، 
اما کریس معتقد بود که عملکردم آن قدرها هم خوب نبوده است. در واقع او با 
ظرافت کالم خود، به من فهماند که مسابقه را خراب کرده ام. او حرف هایش 
را اینگونه ادامه داد: »من مطمئنم تو می تونی خیلی بهتر از اینها باشی. من 
ایمان دارم که تو در آینده قهرمان جهان می شوی.. اما کارهای زیادی هست 

که باید انجام دهی.«
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میگوئل  و  پانتانی1  مارکو  مثل  اول،  تراز  »دوچرخه سواران  گفت:  کریس 
بوده اند. و همینطور  از من  یا حتی قوی تر  و  قدرتمندی من  به  ایندوراین، 
همه افرادی که در این مسابقه، با تو رقابت کردند، به نیرومندی تو، و یا حتی 

قدرتمند تر از تو بودند.« 
آنچه مرا از سایرین متمایز می کرد، تاکتیک بود؛ باید یاد می گرفتم که چطور 
روی  بیاموزم،  را  نکات  این  می توانستم  که  جایی  تنها  و  بدهم.  مسابقه 
دوچرخه بود.. در آن سال، باید 200 روز را خارج از کشور سپری می کردم، 
و دور تا دور اروپا را رکاب می زدم؛ چون یک دوچرخه سوار، باید خودش 
را در جاده محک بزند. رکاب زدن در طول صد و شصت مایل، همه چیز را 
مشخص می کرد. برد و باخت معنایی نداشت.  در نهایت، یا برنده می شدی، 

و یا بازنده؛ رتبه بندی در کار نبود.
زمانی که بازگشتم، در آستین مستقر شدم. آستین، یکی از شهرهای تگزاس 
است، که ساحل سبز رنگ و مملو از سنگ آن، دریاچه ی شهر را احاطه کرده 
است؛ این دریاچه از آب های خروشان رودخانه ی کلورادو2، آب می گیرد. 
در آستین، هیچ کس به لباس های من توجهی نمی کرد. یا برای کسی مهم نبود 
که من بومی هستم، یا اینکه از جای دیگری آمده ام.. آنجا اصاًل نمی شود دو 
نفر را پیدا کرد، که شبیه هم لباس پوشیده باشند! مثاًل بعضی از ثروتمندترین 

افراد آن محل، ژنده پوش بودند. 
بودند؛ سرتاسر خیابان ششم،  را مخصوص جوانان ساخته  این شهر  انگار 

مملو از کافی شاپ و نایت کالب بود. 
از  پر  چون  بود،  دوچرخه سواری  فراگرفتن  برای  هم  خوبی  محل  ضمنًا 
بود که می شد مایل ها در آن رکاب زد. من خانه ای  جاده های فرعی طویل 

�. Marco Pantani

�. Colorado
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یک طبقه، نزدیک دانشگاه تگزاس اجاره کردم. این خانه برای من کفایت 
می کرد، چون در آن هنگام، یک دانشجو بودم؛ البته نه در کالس درس، بلکه 

روی دوچرخه! 
با  که  بود،  پیچیده  ورزشی  دوچرخه سواری  بودم،  فهمیده  من  که  آنطور 
از یک  سیاست درآمیخته، و برخالف تصور تماشاچیان، در سطحی فراتر 
ورزش گروهی قرار داشت. این ورزش، یک زبان مخصوص به خود دارد، 
که متشکل از یک سری کلمات و عبارات اروپایی است. و ضمنًا یک نظام 
بر عهده  تیم، وظیفه ای  هر  در  دارد. هر دوچرخه سوار  نیز  اخالقی عجیب 
دارد، و مسئولیت یک بخش از مسابقه را بر دوش دارد. دوچرخه سوارانی که 
کندتر از بقیه هستند، اصطالحًا خدمتکار1 نامیده می شوند. کار آنها این است 
که مانع از وزش باد به سایر دوچرخه سواران شوند، و همچنین رهبر تیم را 
است؛  اصلی  دوچرخه سوار  تیم،  رهبر  نمایند.  محافظت  برابر خطرات  در 

کسی که می تواند با سرعت 150 مایل به سمت خط پایان رکاب بزند. 
من در آغاز، در همین پست رکاب می زدم، اما رفته رفته برای پست رهبری 
تعلیم دیدم. نکاتی را در مورد گروه اصلی رکاب زنان، که در واقع بدنه اصلی 
تیم را تشکیل می دهند، فراگرفتم. از نظر تماشاچی، این گروه، همانند لکه 
سیاهی است که از کنار آنها عبور می کند. آنها فکر می کنند این لکه، ساکن 
است، اما حقیقت امر چیز دیگریست؛ این لکه ی رنگی، آرام و قراری ندارد، 
از تالطم است.. فرمان دوچرخه ها، آرنج و زانوی دوچرخه سواران،  پر  و 
دائمًا به هم برخورد می کند، و دوچرخه سواران هم دائمًا با یکدیگر صحبت 
 20 آنها  اوقات سرعت  گاهی  است؛  متفاوت  گروه،  این  می کنند.. سرعت 
مایل است، و دوچرخه سواران به آرامی رکاب می زنند. بعضی وقت ها هم، 

�.  Domestiques -- Servant
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در  رکاب می زنند.  مایل  با سرعت 40  و  پراکنده می شوند،  در سطح جاده 
این اثنا، بین رقبا، دائمًا حرف هایی رد و بدل می شود: »امروز به من راه بده، 
فردا من به تو راه می دهم... به من راه بده، در عوض، یک دوست دائمی 
برای خودت داشته باش..« مسلمًا شما کاری نمی کنید که موقعیت خودتان 
یا تیم تان را به خطر بیندازد، اما در حد توان، به سایر دوچرخه سواران کمک 

می کنید، تا آنها هم روزی این محبت را جبران کنند.
حتی  و  مبهم  جوان،  دوچرخه سواران  برای  مواردی  در  سیاست ها  این 
ناراحت کننده است. اوایل سال 1991، درس سختی از آنها گرفتم. برنامه ی 
من این بود که در المپیک 91 بارسلونا1، به عنوان آماتور شرکت کنم و بعد 
باشگاه  برای  به طور همزمان،  هنگام،  آن  در  بازیکن حرفه ای شوم.  آن  از 
تیم  دو  عضو  من  فنی،  نظر  از  می دادم.  مسابقه  هم  مونتگومری  سوبارو 
کریس  مربی گری  به  آمریکا،  ملی  تیم  برای  ملی،  سطح  در  بودم:  مختلف 
کارمایکل، و در سطح باشگاهی، برای سوبارو مونتگومری رکاب می زدم. 
سال 91 که با تیم ملی به خارج از کشور رفته بودیم، در یک مسابقه مشهور 
با نام ستیمانا برگاماسکا2 در ایتالیا شرکت کردیم. این مسابقه، یک مسابقه ی 
ایتالیا  کشور  شمال  روز،  ده  طی  دوچرخه سواران،  که  بود  آماتور  حرفه ای- 
را رکاب می زدند. تعدادی از سرشناس ترین دوچرخه سواران جهان در این 
مسابقات حضور داشتند. تا آن روز هیچ  یک از دوچرخه سواران آمریکایی 
در این مسابقات برنده نشده بودند، اما تیم ما به مربی گری کریس، از روحیه 
و کار گروهی خوبی برخوردار بود. و به همین خاطر، احساس می کردیم که 

در این مسابقات موفق می شویم. 
این مسابقات  اما یک مسئله وجود داشت. تیم سوبارو مونتگومری هم در 

�. Barcelona
�. Settimana Bergamasca
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حضور داشت، و من باید با لباس تیم ملی، در مقابل آنها مسابقه می دادم. آنها 
هم تیمی های من بودند، اما در این مسابقه، رقیب من به حساب می آمدند.

در همان ابتدای مسابقه، یکی از دوچرخه سواران سوبارو مونتگومری به نام 
نِیت ریس1، که اتفاقًا از دوستان من هم بود، از همه جلو افتاد. من هم خوب 
رکاب می زدم، و نفر دوم بودم. از اینکه هر دوی ما جلوتر از بقیه بودیم در 
پوست خود نمی گنجیدم.. اما مدیر تیم سوبارو مونتگومری، احساس دیگری 
داشت؛ او از دیدن من چندان خوشحال نبود، و این را به من فهمانید. بین 
دو مرحله، مرا صدا کرد و گفت:»تو به نفع نِیت کار می کنی« من به او زل زده 
بودم، و معنی حرف هایش را نمی فهمیدم. مسلمًا منظورش این نبود که من 
عقب بکشم و نقش خدمتکار را برای نِیت ایفا کنم.. اما دقیقًا منظورش همین 
بود!  او به من دستور داد: »حق حمله نداری« و بعد با صراحت به من گفت 

که نِیت باید برنده شود. 
من نسبت به تیم ملی کاماًل وفادار بودم. در مقایسه با سایر تیم های شرکت کننده، 
وضعیت ما خیلی بد بود؛ در یک هتل کوچک اقامت داشتیم که در هر اتاق 
آن، سه نفر اسکان داشتند. هیچ پولی هم در بساط نداشتیم.. وضع مالی ما 
به گونه ای بود که کریس هر شب بطری های آب مان را می شست تا دوباره 
از آنها استفاده کنیم. در حالی که تیم های حرفه ای نظیر سوبارو مونتگومری، 
بطری هایشان را پس از مصرف، دور می انداختند. اگر این مسابقه را می بردم، 
اما مدیر  برای دوچرخه سواری آمریکا حاصل می شد..  پیروزی عظیم  یک 

تیم تجاری من، به من دستور داده بود که عقب بکشم.
به سراغ کریس رفتم، و قضیه را برایش تعریف کردم. کریس گفت: »النس! 
توئه..« روز  این حق  تو نمی تونی حمله نکنی...  این مسابقه مال توست، 

�.  Nate Reese
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بعد، با جدیت تمام رکاب می زدم. تصور کنید: صد نفر با هم رکاب می زنند، 
و از یک سرباالیی باال می روند. آرام آرام 50 نفر عقب می افتند، اندکی بعد 
20 نفر دیگر، و پس از آن10 نفر... حاال فقط 15 یا 20 نفر باقی مانده اند. 
رقبا،  برای تضعیف روحیه ی  این مسابقه، یک مسابقه ی فرسایشی است؛ 
دست به حمله می زنی، و بیشتر از قبل سرعت می گیری. افراد باقی مانده هم، 
از دور برکنار می شوند. این خصلت دوچرخه سواری است. اما حاال از من 
خواسته بودند که به نفع نِیت، کنار بکشم.. هر چه بیشتر فکر می کردم، بیشتر 

مسخره به نظرم می رسید! 
با خودم گفتم: »اگر نِیت اینقدر قویه که می تونه برنده بشه، من حرفی ندارم، 
اما اگه نتونست، من منتظر اون نمی شم.« او این قدرت را نداشت و من هم 

منتظرش نشدم.
بیست  نِیت حدود  در حالی که  می زدم،  رکاب  گروه  پیشتازان  با  من همگام 
دقیقه عقب افتاده بود. سرپرست تیم سوبارو مونت گومری، در نهایت خشم 
و عصبانیت، با من و کریس برخورد کرد؛ او گفت: »معلوم هست داری چکار 
می کنی؟!« کریس در دفاع از من گفت: »این یه مسابقه ی دوچرخه سواریه و 

اون رکاب می زنه که برنده بشه.«
از یک طرف  بودم.  ناراحت  آنها دور می شدیم، من خیلی  از  وقتی داشتیم 
طرف  از  و  پذیرفت،  نخواهند  تیم شان  در  مرا  دیگر  که  می کردم  احساس 
کریس  و  من  آن شب،  نمی کرد..  رها  مرا  ملی  تیم  به  وفاداری  فکر  دیگر، 
دوباره باهم صحبت کردیم؛ او گفت: »گوش کن، اگه کسی به تو بگه که در 
مسابقه نباید حمله کنی، معنیش این نیست که اون صالح تو رو می دونه. این 
مسابقه خیلی مهمه، و تا حاال یه آمریکایی موفق نشده در اون برنده بشه. اگه 
در این مسابقه برنده بشی، برای آینده ت خیلی خوب می شه. گذشته از این 
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تو برای تیم ملی آمریکا رکاب می زنی، و اگه نهایت تالشتو  نکنی، این به چه 
معنا خواهد بود؟«

با  »متأسفم،  داشت:  را  ممکن  معنای  بدترین  کار  این  می گفت؛  درست  او 
اینکه از بقیه جلوتر هستم، باید به یه نفر دیگه اجازه بدم که مسابقه را ببره.« 
من نمی توانستم این کار را انجام دهم، اما نگران بودم که سرپرست آن تیم با 

بدگویی های خود، مرا بدنام کرده و آینده ام را خراب کند.
کریس گفت: »نگران نباش. کاری را انجام بده که فکر می کنی درسته. اگه این 

مسابقه را ببری، آینده ت تضمین می شه.«
می خواستم با مادرم حرف بزنم، اما نمی دانستم در آن شرایط، از عهده ی این 

کار برمی آیم یا نه.. باألخره با او تماس گرفتم.
او گفت: »پسرم، اوضاع چطوره؟«

نمی دونم  »مادر،  گفتم:  و  دادم،  توضیح  برایش  را  شرایط  ناراحتی،  با 
تیم  سرپرست  اما  دارم،  مسابقه  در  خوبی  موقعیت  اآلن  بکنم.  باید  چکار 
و من  بشه  برنده  رقابت  این  در  باید  نِیت ریس  می گه  سوبارومونت گومری 

باید به اون کمک کنم.«
در جوابم گفت: »النس اگه فکر می کنی می تونی مسابقه را ببری، خب این 

کارو بکن.«
»فکر می کنم می تونم.«

»پس فکر اونارو را نکن، تو برنده می شی. به کسی اجازه نده که تهدیدت 
کنه... سرت را پایین می اندازی و مسابقه ات را می  دی.«

من هم سرم را پایین انداختم و مسابقه دادم.. جلوتر از بقیه رکاب می زدم، 
اما جزء دوچرخه سواران محبوب نبودم؛ طرفداران تیم سوبارو مونتگومری 
بودند.  خشمگین  بود،  شده  پیشتاز  آمریکایی،  یک  اینکه  از  ایتالیایی ها،  و 
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تا  پرتاب می کردند،  به سمت جاده  پونز  به همین خاطر، خرده شیشه و  و 
دوچرخه ام پنچر شود. آرام آرام ایتالیایی ها با من مهربان تر شدند؛ این روند 
تدریجی ادامه داشت، تا حدی که وقتی از خط پایان عبور کردم، آنها بسیار 

خوشحال بودند.
من برنده شدم. یک پیروزی شیرین برای تیم ملی آمریکا به ارمغان آمده بود. 
کریس و اعضای تیم، همگی ذوق زده شده بودند. آن شب، وقتی که از سکو 

پایین آمدم، کریس به من حرفی زد که هیچگاه آن را از خاطر نمی برم.
او به من گفت: »تو روزی قهرمان مسابقات توردوفرانس می شوی..« 

دوچرخه سواری ورزشی است که بیش از آنکه فرد را خشنود سازد، وی را 
مضطرب می کند. همان گونه که قباًل برنامه ریزی کرده بودم، بعد از مسابقات 

المپیک به زمره بازیکنان حرفه ای پیوستم.
بازی من در المپیک بارسلونا ضعیف بود، و رتبه 14 مسابقات جاده ای را کسب 
کردم. اما سعی من بر آن بود که یکی از مردان مؤثر در تاریخ دوچرخه سواری 
نام داشت،  اوچویز1  مرد، جیم  این  قرار دهم..  تأثیر خود  را تحت  آمریکا 
حرفه ای  قرارداد  یک  هم  با  ما  می کردند.  صدا  »اوچ«  را  او  دوستانش  و 
موتوروال2،  که شرکت  داشت  بر عهده  را  تیمی  مدیریت  اوچ  کردیم.  امضا 
اسپانسر)حامی مالی( آن بود. وی از سردمداران دوچرخه سواری آمریکا بود؛ 
از  تا خارج  داد  را تشکیل  آمریکا  کاروان ورزشی  در سال 1985، نخستین 
کشور مسابقه دهند. او ثابت کرد که دوچرخه سواران آمریکایی می توانند در 
تیم  از دوچرخه سوارانی که در آن  بپردازند )یکی  به رقابت  اروپا  مسابقات 
حضور داشت، کریس کارمایکل بوده است.( یک سال بعد، یعنی در سال 
1986، ِگرگ لموند، برنده مسابقات توردو فرانس شد، و توجه آمریکاییان 

�.  Jim Ochowicz

�.  Motorola
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به این مسابقات جلب شد. 
اوچ همواره مترصد آن بود که استعداد جوانان آمریکایی را شکوفا کند؛ از این 
رو، کریس مرا به او معرفی کرد.. یک شب در میان رقابت های توردوپونت، 
که در  بزرگترین مسابقه ای است  توردو پونت  آشنا کرد.  با هم  را  ما  کریس 
خاک آمریکا برگزار می شود. من برای مذاکره، به هتلی که اوچ در آن اقامت 
داشت، رفتم. در واقع آن شب، من جانشین پدرم را مالقات می کردم، اما 

خودم هم نمی دانستم!
نسبت  او  به  را  پدرم«،  »جانشین  لقب  چرا  که  می شوید  متوجه  )در ادامه، 

دادم.(
می زد.  ساله   40 که حدوداً  رسید  بیان  مردی خوش  نظرم  به  اول،  نگاه  در 
وقتی که می خندید، دندان هایش نمایان می شد.. ما دور هم نشستیم و با هم 
کمی گپ زدیم. من برای او توضیح دادم که از کجا آمده ام و اوچ هم برای ما 
گفت که از یک دوچرخه سوار، چه چیزهایی می خواهد: اوچ به دنبال یک 
دوچرخه سوار آمریکایی می گشت که راه ِگرگ لموند را دنبال کند، و برنده ی 
اما  بود،  آورده  مقام  مسابقه  چند  در  او  تیم  شود.  فرانس  توردو  مسابقات 

هیچگاه قهرمان نشده بود. 
»دلم  گفتم:  جواب  در  کرد.  سؤال  اهدافم  و  آرزوها  مورد  در  من  از  اوچ 
یک  و  برم  اروپا  به  دارم  قصد  بشم.  دنیا  دوچرخه سوار  بهترین  می خواد 
ورزشکار حرفه ای بشم. من نمی خوام فقط یک دوچرخه سوار خوب باشم، 
بلکه دلم می خواد بهترین باشم..« همین حرف ها برای اوچ کافی بود. او با 

من یک قرارداد امضا کرد، و مرا به اروپا فرستاد.
اولین مسابقه ی من، کلسیکا سن سباستین1 بود؛ رقابتی یک روزه که در آن، 

�.  Clasica San Sebastian
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شرکت کنندگان، مسافتی بیش از صد مایل را در هوای بسیار بد رکاب می زنند. 
تاریخی و در عین حال طاقت فرساست. محل  این مسابقه، یک مسابقه ی 

برگزاری آن هم، یک دهکده ی ساحلی زیبا در روستای باسک1 است. 
روز مسابقه، هوا بارانی و قدری سرد بود.. برای یک دوچرخه سوار، هیچ 
وجه  هیچ  به  چون  نیست،  بارانی  هوای  در  زدن  رکاب  از  دشوارتر  چیز 
نمی تواند بدنش را گرم کند. همه ی لباس ها خیس می شوند، و مثل پوست 
به بدن می چسبند. سرما و عرق بدن، با هم آمیخته و تا عمق استخوان ها نفوذ 

می کنند. ماهیچه ها توان حرکت را از دست داده و سنگین می شوند.
آن روز، بارش باران به حدی بود که آدم را اذیت می کرد. مسابقه در آن رگبار 
تند شروع شد.. خیلی زود از بقیه عقب افتادم. هر چه از زمان مسابقه سپری 
می شد، بیشتر عقب می افتادم، و در حالی که از سرما، به خودم می لرزیدم، 
به زحمت رکاب می زدم. دیگر کسی دور و بر من نبود. رفته رفته جمعیت 
دوچرخه سوارانی که جلوی من حرکت می کردند، کم و کمتر می شد. هر چند 
دقیقه، یکی از آنها کنار می کشید و از ادامه ی مسابقه انصراف می داد. من هم 
وسوسه شدم که همین کار را بکنم، ترمز بگیرم و آرام به کنار جاده بروم. کار 
ساده ای به نظر می رسید اما من نمی توانستم در اولین مسابقه حرفه ای ام، این 
کار را انجام دهم. خیلی شرم آور بود.. هم تیمی هایم چه فکری می کردند؟ 

من جا نمی زدم. 
با خودم گفتم: چرا کنار نمی کشی؟ 

- نه پسر. تو هیچوقت تسلیم نمی شوی...
پنجاه دوچرخه سوار انصراف دادند، اما من همچنان رکاب می زدم. در بین 
111 دوچرخه سوار، نفر آخر شدم. من تقریبًا نیم ساعت بعد از نفر اول، از 

�.  Basque
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خط پایان رد شدم. هنگامی که از آخرین سرباالیی، صعود می کردم، تماشاچیان 
اسپانیایی به من می خندیدند و مرا هو می کردند. یکی از آنها به تمسخر گفت: 

» اون بیچاره را تماشا کنید، نفر آخره..«
چند ساعت بعد، در فرودگاه مادرید1 روی یک صندلی افتاده بودم. می خواستم 
جدی ترین  مسابقه،  این  بگذارم.  کنار  همیشه  برای  را  دوچرخه سواری 
می کردم  فکر  بودم  عازم سان سباستین  که  وقتی  بود؛  من  زندگی  مسابقه ی 
برنده می شوم، اما حاال می خواستم دوچرخه سواری را کنار بگذارم.. آنها به 

من می خندیدند.
دوچرخه سواری حرفه ای بسیار سخت تر از آن چیزی بود که من فکر می کردم؛ 
سرعت مسابقه خیلی بیشتر از تصورم بود، زمین خیلی سخت تر، و سطح 
مسابقات هم فوق العاده باال بود. یک دسته بلیط هواپیما از جیبم درآوردم. 
بین بلیط ها، بلیط برگشت به آمریکا هم داشتم. به خودم گفتم یکی از بلیط ها 
را بردارم. شاید صالحم این باشد که به خانه برگردم و حرفه ی دیگری را در 

پیش گیرم.. کاری که استعداد آن را داشته باشم. 
به طرف یک تلفن سکه ای رفتم، و به کریس کارمایکل زنگ زدم. به او گفتم 
که واقعًا غمگینم و به فکر انصراف از دوچرخه سواری هستم. کریس فقط به 
حرف هایم گوش داد و بعد گفت: »تو از این تجربه، بیشتر از هر مسابقه ی 
دیگری، در زندگیت درس می گیری.« من کار درستی کرده بودم که تا آخر 
مسابقه، خودم را نباخته بودم؛ با این کار، به هم تیمی هایم ثابت کردم که یک 
هیچ  در  من  که  می شدند  مطمئن  باید  آنها  دوچرخه سوار سرسخت هستم. 

شرایطی جا نمی زنم. و حاال دیگر خیالشان از بابت این مسئله راحت بود.
در جواب گفتم: »بسیار خب، ادامه می دم.« تلفن را قطع کردم، و به قصد 

�.  Madrid Airport
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شرکت در مسابقه ی بعدی، سوار هواپیما شدم. تنها دو روز وقت داشتم، 
باید  من  می کردم.  شرکت  زوریخ1  قهرمانی  مسابقات  در  باید  آن  از  بعد  و 
چیزهای زیادی را به خودم و به بقیه ثابت می کردم؛ دیگر به هیچ قیمتی نباید 

بازنده می شدم.
در مسابقات زوریخ، دوم شدم. از همان آغاز مسابقه، دست به حمله زدم و 
تقریبًا در تمام مدت مسابقه، این وضعیت را حفظ کردم. من تاکتیک خاصی 
نداشتم.. فقط سرم را زیر انداخته بودم و رکاب می زدم. از این رو، هنگامی 
که روی سکوی دوم ایستاده بودم، بیشتر از آنکه احساس شادی کنم، احساس 
آرامش داشتم. پس با خودم گفتم من می تونم. به کریس زنگ زدم. کریس 
گفت: »دیدی؟«. در عرض چند روز، از یک دوچرخه سوار تازه کار، به یک 
ورزشکار قابل قبول تبدیل شده بودم. با کسب این مقام، زمزمه هایی از گوشه 

و کنار در این مورد به گوش می رسید: این بازیکن کیه.. دنبال چیه؟
این سؤالی بود که من خودم هم باید به آن جواب می دادم. تا آن زمان، حضور 
تیم  آمریکایی در مسابقات جهانی، همانند حضور یک  یک دوچرخه سوار 
فرانسوی در مسابقات بیس بال بود و بسیار عجیب به نظر می رسید.. من در 
حکم یک مهمان ناخوانده، در یک ورزش محبوب بودم، ضمن آنکه هیچ 
اطالعاتی هم در زمینه ی قوانین مکتوب و غیر مکتوب و ضوابط اخالقی آن 
نداشتم. در واقع باید بگویم که رفتارهای تگزاسی من، ظاهر خوشایندی در 
نگرش  و  اروپاییان،  رفتارهای محتاطانه  میان  زیادی  تفاوت  نداشت؛  اروپا 
با چنین  دارد و من  به مسابقه وجود  آمریکایی ها نسبت  افاده ی  و  ُپر فیس 

نگرشی بزرگ شده بودم.
تا  بودم  بی اعتنا  دوچرخه سواری  به  نسبت  هم  من  آمریکایی ها،  اکثر  مثل 

�. Championship of Zurich
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اینکه لِموند در مسابقات سال 86 برنده شد و یک دفعه توجه من به سمت 
انجام  مشخصی  اصول  طبق  کارها  همه  اروپا،  در  شد.  جلب  ورزش  این 
آنها  از  اصاًل  من  که  داشت  وجود  خاصی  نگرش های  یک سری  و  می شد 
سر در نمی آوردم.. و تازه وقتی هم که آنها را یاد می گرفتم، ضرورتی برای 

اجرای شان نمی دیدم!
هنگام مسابقه، به هیچ عاملی توجه نمی کردم؛ هیچ چیز یا هیچ کس، برایم 
هوا  در  را  مشت هایم  و  می کشیدم،  رخ  به  را  پیروزیم  نداشت...  اهمیت 
تکان می دادم. من هیچ وقت شکست را قبول نمی کردم.. خبرنگاران از من 
اما در واقع  بودم،  تفاوت داشتم، سوژه ی جالبی  بقیه  با  خوششان می آمد؛ 

داشتم برای خودم، دشمن می تراشیدم.
جاده عریض است.. دوچرخه سواران مرتبًا به این طرف و آن طرف می روند، 
تا راه پیدا کنند و معمواًل کار عاقالنه و سیاست مدارانه این است که به آنها راه 
بدهی. در مسابقات چند مرحله ای و طوالنی، باید به بقیه راه بدهی، چون 
ممکن است بعداً به کمک شان نیاز پیدا کنی؛ یک اینچ راه بده و یک دوست 
پیدا کن.. اما من این کار را نمی کردم. این رفتار، تا حدی به خاطر شخصیت 
من در آن زمان بود: من یک شخصیت نگران و تدافعی داشتم، و از میزان 
توانایی خودم، باخبر نبودم. من هنوز همان کودک زودرنج شهر پالنو بودم 
که با شتاب و عصبانیت رکاب می زد.. نمی دانستم که می توانم این چند اینچ 

را جبران کنم!
که:  فریاد می زدم  بر سر سایر دوچرخه سواران  با عصبانیت  اوقات،  بعضی 
»یا برو جلو، یا بکش کنار!« من نمی دانستم که یک دوچرخه سوار، به دالیل 
مختلفی ممکن است آرام رکاب بزند؛ مثاًل شاید مربی اش، او را وادار به این 
کار کند یا از سر خستگی، مجبور شود.. و یا اینکه اصاًل صدمه دیده باشد. 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 89 مادرم را تنها نمی گذارم/    88 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 89 مادرم را تنها نمی گذارم/    88

پس وظیفه ی او نبود که از جلوی راه من کنار برود، یا اینکه سخت تر کار 
کند تا من بتوانم با سرعت بیشتری برانم. )من دیگر از این چیزها ناراحت 

نمی شوم، و اغلب، خودم جزء آنهایی هستم که آرام رکاب می زنند.(
در ورزش دوچرخه سواری، گاهی اوقات، سایر دوچرخه سواران، تو را بازی 
می دهند تا برنده نشوی؛ این کار به طرق مختلف انجام می شود؛ این دسته از 
دوچرخه سواران، تنها به این خاطر مسابقه می دهند، که سد پیروزی تو شوند، 
فقط و فقط به این علت که از تو، بدشان می آید. آنها می توانند مانع ارتباط 
تو با سایر اعضا شوند، یا کاری کنند که مجبور شوی آرام تر رکاب بزنی، و 
یا اینکه برعکس، سرعت مسابقه را باال ببرند، تا تو سریع تر از حد انتظار، 
رکاب بزنی و انرژیت را از دست بدهی. خوشبختانه من، هم تیمی های بسیار 
خوبی داشتم. از جمله آنها می توانم به سین ییتس1، استیو بوئر2 و فرانکی 
اندرو3 اشاره کنم، آنها سعی می کردند با مهربانی به من بفهمانند که کارهایم 
به نفع خودم یا بقیه نیست. فرانکی همیشه می گفت: » النس، باید سعی کنی 
خودتو کنترل کنی، با این کارا، برای خودت دشمن درست می کنی..« آنها 
می دانستند که من آدم پخته ای نیستم و اگر رفتار خشنی با من داشته باشند، 
به هیچ نتیجه ای نمی رسند، به همین خاطر با صبر و حوصله، مرا راهنمایی 

می کردند.
تیم  در  دارند.  حیاتی  نقش  هم تیمی ها،  دوچرخه سواری،  ورزش  در 
در  داشتم.  نیاز  آنها  تک تک  به  و  داشتم،  هم تیمی  هشت  من  موتوروال، 
سرباالیی های تند، یک نفر در جلو رکاب می زد و من پشت او رکاب می زدم؛ 
باد  یا در روزهایی که  انرژی من ذخیره می شد.  از  این کار، سی درصد  با 

�.  Sean Yates

�.  Steve Bauer

�.  Frankie Andreu
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می وزید، هم تیمی های من، مثل یک سپر، از جلوی من حرکت می کردند و 
با این کار، پنجاه درصد از انرژی من ذخیره می شد. در واقع در هر تیم، باید 
افرادی باشند که مسئولیت باال رفتن از سرباالیی ها و سایر کارهای سخت و 
تک تک  تالش  باید  دوچرخه سوار،  یک  پس  بگیرند.  برعهده  را  پرزحمت 
افراد را درک کند و آن را هدر ندهد. به قول اوچ: »کی حاضره به خاطر کسی 
رکاب بزنه که برنده نمی شه؟« واقعًا هم سؤال خوبی بود.. هیچ کس نمی تواند 
به تنهایی، یک مسابقه را ببرد. برای برنده شدن، همکاری سایر اعضای تیم 
و حسن نیت و همکاری رقبا، الزم است؛ آنها باید بخواهند که برای تو و با 

تو رکاب بزنند.
در ماه های اول کارم، یکی دو تا از رقبای من، حقیقتًا می خواستند مرا از دور 
خارج کنند. من به قهرمانان بزرگ اروپایی توهین می کردم. در یکی از اولین 
مسابقاتم، ُمِرنو آرژنتین1 هم حضور داشت. آرژنتین، یکی از دوچرخه سواران 
ورزش  پیش کسوتان  از  یکی  او  است.  ایتالیایی  محبوب  بسیار  و  جدی 
رفتم،  جلو  من  اما  دارد.  را  جهان  قهرمانی  مقام  و  است  دوچرخه سواری 
هم  تنگاتنگ  دوچرخه سوار  روز، 150  آن  کردم.  دعوت  مبارزه  به  را  او  و 
رکاب می زدند، گاهی یکدیگر را بازی می دادند، جلوی همدیگر می آمدند و 

همدیگر را هل می دادند. 
من خودم را به آرژنتین رساندم. آرژنتین با تعجب نگاهی به من انداخت و 
گفت: »تو اینجا چه کار می کنی، بیشاپ2؟«  از این حرف او به شدت عصبانی 
شدم. او نام مرا نمی دانست و مرا با یکی دیگر از اعضای تیم آمریکا به نام 
اندی بیشاپ، اشتباه گرفته بود. پیش خودم فکر کردم: این مرد اسم مرا بلد 

نیست. 
�.  Moreno Argentin

�  Bishop
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من هم او را به اسم یکی از هم تیمی هایش صدا کردم و گفتم: »حالتو می گیرم، 
کیاپوسی1!« 

آرژنتین از این حرف من جا خورد؛ او یک پیشکسوت بود و من یک جوان 
آمریکایی گمنام بودم که تا برنده شدن، راه درازی داشتم و حاال داشتم به او 
بد و بیراه می گفتم. اما پیش خودم فکر می کردم که به پیروزی های نوید بخشی 
دست یافته ام و او باید مرا به اسم بشناسد. به او گفتم: »هی کیاپوسی! اسم 
من النس آرمسترانگه. تا آخره مسابقه حتمًا می فهمی..« تا آخر مسابقه، تنها 
هدفم این بود که که اجازه ندهم او برنده شود. اما در پایان، انرژی من تحلیل 
رفت؛ این مسابقه، یک مسابقه ی پنج روزه بود و من نتوانستم تا پایان ادامه 
دهم. من در آن زمان، خیلی بی تجربه بودم. بعد از پایان مسابقه، آرژنتین به 
اردوگاه ما آمد و داد و هوار راه انداخت. او از رفتار من، ناراحت بود و به 

هم تیمی هایم شکایت کرد.
این هم یکی دیگر از آداب آنها بود که اگر یک دوچرخه سوار جوان، رفتار 
او تذکر  به  تیم بود که  باتجربه(  )افراد  مناسبی نداشت وظیفه ی بزرگترهای 
دهند. به عبارتی منظور آرژنتین این بود که »شما باید طرز رفتار درست را 

به اون یاد بدید.«
کالسیک  رقابت  یک  مسابقه،  این  داشتم.  مسابقه  ایتالیا  در  بعد،  روز  چند 
یک روزه بود. مثل همیشه، همه، آرژنتین را برنده ی این مسابقه می دانستند. 
و  ایتالیایی  بازیکنان  طرفدار  همه،  بود،  ایتالیا  مسابقات،  میزبان  که  آنجا  از 
بازیکن  یک  به  بی حرمتی  بودند.  آرژنتین  آنها  پیشکسوت  علی الخصوص 
اسپانسرهایش، شرط  و  در جلوی طرفداران  و  در کشور خودش،  باتجربه 
عقل نیست؛ من دوباره او را به چالش طلبیدم ولی این بار نتیجه چیز دیگری 

�.  Chiapucci
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بود. در این دوئل، من برنده شدم. 
آرژنتین،  بودند؛  جلوتر  بقیه  از  دوچرخه سوار  چهار  مسابقه،  اواخر  در 
کیاپوسی، یک دوچرخه سوار ونزوئالیی به نام سیرا1 و من، پپشاپیش همگان 
رکاب می زدیم. من از این سه نفر هم جلو افتادم. آرژنتین باور نمی کرد که از 

یک آمریکایی بد دهن شکست بخورد.
اما او کاری کرد که هیچوقت از ذهن من پاک نمی شود؛ آرژنتین، پنج یارد 
مانده به خط پایان، ترمز گرفت. او عمداً چرخ هایش را قفل کرد. من مسابقه 

را بردم، او چهارم شد و مدال هم نگرفت. 
در روی جایگاه، سه پله وجود دارد و آرژنتین نمی خواست کنار من بایستد. 
در  گذاشت.  اثر  من  روی  موعظه ای،  و  هر سخنرانی  از  بیشتر  او،  کار  این 
واقع، او می خواست با این کار به من بفهماند که برای من هیچ احترمی قائل 

نیست؛ در واقع او با ظرافت زیاد، مرا تحقیر کرد.
از آن زمان به بعد، من برای اخالق، هنر، غذا، ادبیات و صد البته دوچرخه سوار 
ارادت  او  به  من  قائل هستم؛  زیادی  احترام  آرژنتین،  ُمرنو  ایتالیایی،  بزرگ 
و  می کنیم  بغل  را  یکدیگر  می بینیم،  را  که همدیگر  هنگامی  و  دارم  خاصی 

می خندیم.
گاهی حمله  می زدم؛  رکاب  دوچرخه سواران  انبوه  در البالی  دیوانه وار  من 
به مسابقه، سرعت بدهد، من  نفر،  بود یک  می کردم. فقط می رفتم.. کافی 
کار  این  با  فقط  نداشتم،  استراتژی خاصی  البته  می کردم،  مثل  به  مقابله  هم 

می خواستم به او بگویم: » فقط همین قدر توان داشتی؟« 
و  داشتم  زیادی  قدرت  چون  می آوردم،  دست  به  هم  قبولی  قابل  نتایج 
عمل  تهاجمی  وقت ها،  بیشتر  اما  می کردم،  استفاده  دیگران  تکنیک های  از 

�.  Sierra
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مجدداً  را  بودم  مرتکب شده  ژاپن،  کشور  در  که  اشتباهی  همان  و  می کردم 
تکرار می کردم: با تمام توانم، به تنهایی به جلو می تاختم و بعد، انرژی ام را 
از دست می دادم. بعضی وقت ها حتی جزء 20 نفر اول هم نبودم. پس از آن 
یکی از هم تیمی هایم از من می پرسید:» چه غلطی می کردی؟« و من با حالت 

تردیدآمیزی می گفتم: »راضی بودم.«
تنها شانس من این بود که برای دو مربی باهوش و حساس رکاب می زدم: در 
تیم ملی، زیر نظر کریس تعلیم می دیدم و همزمان با آن، اوچ و هنی کیوپر، 
ساعت ها،  آنها  می کردند.  مدیریت  موتوروال  برای  مرا  روزانه ی  مسابقات 

تلفنی با هم صحبت، و نظراتشان را با یکدیگر مقایسه می کردند. 
با  توافق رسیدند: قدرت من،  به  با هم  بر سر یک مسئله ی مهم،  سرانجام 
تعلیمات، قابل مهار کردن نبود. یک مربی می تواند به شاگردانش یاد بدهد 
که چطور قدرت خود را کنترل کنند، اما هیچگاه نمی تواند به آنها قدرتمند 

بودن را یاد بدهد.
آنها می دانستند که خشونت من، برایم دشمن تراشی می کند، اما شاید همین 
خشونت، روزی به یک موهبت ارزشمند مبدل می شد؛ به اعتقاد کریس و 
اوچ، مسابقات سرعت، تنها برای تحمل درد نیست، بلکه برای تحمیل درد 
نیز می باشد و آنها در سرشت مهاجم من، شاهد شکوفایی نوعی شکارگری 
بودند. یک بار، اوچ به من گفت: » هیچوقت نمی تونیم به کسی یاد بدیم که 
چطور چاقو بکشه، چون این مسأله کاماًل ذاتیه. مسابقه ی دوچرخه سواری 

هم همینطوره، خودتو گول نزن..« 
اوچ و کریس، فکر می کردند که اگر من بتوانم خلق و خویم را کنترل کنم، به 
یک دوچرخه سوار قابل مبدل می شوم. اما در عین حال، خیلی با احتیاط مرا 
کنترل می کردند، چون می دانستند که اگر داد و هوار، راه بیندازند، یا انصراف 
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می دهم، یا اینکه نافرمانی می کنم. آنها تصمیم گرفتند که آهسته آهسته به من 
آموزش بدهند. 

بعضی چیزها هستند که باید از طریق تجربه، آنها را فرا گرفت؛ اوچ و کریس 
هم این فرصت را در اختیار من گذاشتند. در اوایل کار، من هیچگاه مسابقاتم 
دوچرخه سوار  قوی ترین  من   « می گفتم:  خودم  پیش  نمی کردم.  ارزیابی  را 
هستم و هیچکس، به پای من نمی رسه..« اما پس از اینکه در چند مسابقه، 
یه  گفتم:»  به خودم  روز  و یک  رفتم  فرو  فکر  در  دوباره  شکست خوردم، 

لحظه صبر کن.. اگه من قوی ترین مرد هستم، پس چرا برنده نشدم؟« 
آرام آرام، اوچ و کریس دانش خود را در مورد ویژگی مسابقات مختلف و 
که  مواقعی هست   « می گفت:  اوچ  می کردند.  منتقل  من  به  آن  تاکتیک های 
تو می تونی از انرژیت به نفع خودت استفاده کنی، اما مواقعی هم هست که 

مصرف انرژی، هیچ نتیجه ای را عایدت نمی کنه.«
آنها  به  و  می کردم  گوش  هم  دوچرخه سواران  سایر  حرف های  به  رفته رفته 
اجازه می دادم که مرا مهار کنند. هم اتاقی های من، دو دوچرخه سوار باتجربه 
به نام های سین ییتس و استیو بوئر بودند؛ این دو نفر، تأثیر زیادی روی من 
گذاشتند. من سر میز شام، از آنها چیزهای بسیاری یاد گرفتم. آنها به من یاد 
و  باال  بودم،  انرژی  از  من سرشار  باشم.  مفید  و  واقع بین  معقول،  که  دادند 

پایین می پریدم و آنها مرا کنترل می کردند.
اوچ نه تنها مرا مهار کرد، بلکه مهمتر از آن، مرا تعلیم داد؛ برای من خیلی 
برای غذاهای  دلم  کنم.  اروپا سپری  در  را  از سال  ماه  که هفت  بود  مشکل 
و  آستین،  در  آپارتمانم  تگزاس،  خشک  و  گرم  زمین های  مکزیکی، 
از ماشین ها، هتل و غذا شاکی  مجسمه ی روی شومینه ام تنگ می شد. من 
در  اما  می کنیم؟«  زندگی  آشغال دونی ها  این  در  می گفتم:»چرا  مرتب  بودم. 
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واقع داشتم با یکی از اصول دوچرخه سواری آشنا می شدم: مصائب ورزش 
دوچرخه سواری به محل سکونت دوچرخه سوار هم ربط پیدا می کند؛ بعضی 
از هتل هایی که ما در آن اقامت می کردیم، از یک مسافرخانه هم بدتر بود. 
کف راهروها، خرده نان ریخته بود و روی مالفه ها، مو چسبیده بود. گوشتی 
که در رستوران هایش سرو می شد، مثل الستیک بود، ماکارونی اش خمیر بود 
و قهوه، طعم آب قهوه ای رنگ می داد! اما رفته رفته، به این وضع عادت کردم 
فراهم  را  ما  تفریح  این مشکالت، بساط خنده و  به کمک هم تیمی هایم،  و 
کرده بود؛ همگی جلوی در هتل می ایستادند و منتظر می ماندند تا من نق زدن 

را آغاز کنم.
می کنم،  فکر  خام  و  جوان  النس  به  و  می گردم  بر  گذشته ها  به  وقتی 
خشمگین می شوم، اما از طرفی هم دلم برایش می سوزد؛ در زیر همه ی آن 
پرخاشگری ها و غرولندها، من همیشه نگران بودم، نگران برنامه ی حرکت 
آنها  با  نبودم  بلد  چون  بودم..  تلفن ها  همچنین  و  اتوبوس  هواپیما،  قطار، 
شماره گیری کنم. حتی در رستوران هم مضطرب بودم، چون نمی توانستم 

لیست غذا را بخوانم.
یک بار اوچ، تعدادی ژاپنی را برای شام دعوت کرده بود و من در آن جلسه 
یکی یکی  که  کرد  درخواست  دوچرخه سواران  از  یک  هر  از  اوچ  زدم.  گند 
خودشان را معرفی کنند. من از جای خود بلند شدم و با صدای رسا گفتم: 
»سالم، النس هستم از تگزاس.« همه به خنده افتادند. آنها باز هم داشتند به 

من می خندیدند.
اما زندگی در اروپا مرا آبدیده کرد. یک آپارتمان در لیک کومو1 واقع در ایتالیا 
اجاره کردم؛ این دهکده ی مه آلود و غبارآلود که در دامنه های آلپ واقع شده،

 
�. Lake Como
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خوبی  استعداد  که  شدم  متوجه  رفته  رفته  می کند.  مسحور  را  بیننده ای  هر 
تا  را  فرانسه  و  ایتالیایی  اسپانیایی،  دارم؛  خارجی  زبان های  یادگیری  برای 
حدودی بلد بودم و در مواقع ضروری می توانستم کمی هم آلمانی صحبت 
یاد  داشتم  تازه  می کردم.  تماشا  را  میالن  مغازه های  ویترین  روز،  هر  کنم. 
می گرفتم که یک کت و شلوار شیک چه شکلی است. یک روز بعد از ظهر 
دگرگون  هنر  مورد  در  تصوراتم  تمامی  ناگهان  و  رفتم  دوئومو1  کلیسای  به 
شد؛ رنگ آمیزی و تناسب رنگ ها، رنگ خاکستری آرامش بخش راهروها، 
تندیس های  به فلک کشیده و  درخشش گرم شمع ها، شیشه های رنگی سر 

زیبا، همه و همه مرا به وجد آوردند.
با نزدیک شدن تابستان، انگار من هم داشتم بزرگ تر می شدم. روزی اوچ به 
من گفت: » دیگه وقتش شده..« و واقعًا هم همینطور بود؛ فردی به نام تریفت 
سه گانه ی  مسابقات  برنده ی  برای  دالری  میلیون  یک  جایزه ی  یک  دراگز، 
دوچرخه سواری2 در نظر گرفت؛ این مسابقه، در واقع شامل سه مسابقه ی 
معتبر است که در کشور آمریکا برگزار می شود. هر یک از مسابقات، سبک 
باید در رقابتی یک روزه در  را می بردم،  اینکه جایزه  برای  خاصی داشت: 
پیترزبرگ، یک مسابقه ی چند مرحله ای 6 روزه در ِوست ویرجینیا، و دست 
قهرمانی  مسابقات  می شدم.  برنده  آمریکا  قهرمانی  مسابقات  در  هم  آخر 
آمریکا شامل یک مسابقه ی جاده ای یک روزه است که مسافت 156 مایلی 
کنندگان مسابقه  برگزار  و  بود  کار دشواری  فیالدلفیا پوشش می دهد.  در  را 
کامل می توانست در چنین  فقط یک دوچرخه سوار  را می دانستند.  این  هم 
مسابقه ای برنده شود: چون هم باید سرعتی کار می کردیم، هم از بلندی ها 
Duomo . 1: کلیسای دوئومو که تکمیل آن 500 سال طول کشید )از سال 1386 تا 1887(، در میدان مرکزی شهر میالن جای 
دارد. این کلیسا بزرگترین و پیچیده ترین نمونه معماری گوتیک است و حاصل کار پنج قرن فعالیت هنرمندان، صنعتگران، 

معماران، ساختمان سازان و مهندسان شهرهای غنی و یا متوسطی است که در ساخت این کلیسای باشکوه سهیم بوده اند.

�. Triple Crown of Cycling
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یعنی  صعود می کردیم و هم در رقابت های چند مرحله ای رکاب می زدیم. 
یک نفر، باید به هر سه ی این مهارت ها تسلط داشت. و مهمتر از همه اینکه 

باید هماهنگ عمل می کردیم ــ کاری که من نمی توانستم انجام دهم.
همه ی دوچرخه سواران از جایزه حرف می زدند و بعد در مورد دشواری های 
از  می کردم،  صحبت  مادرم  با  تلفنی  وقتی  شب  یک  می کردند.  گفتگو  کار 
گفتم:   پاسخ  در  چقدره؟«  مسابقه  این  در  شدن  برنده  شانس  پرسید:»  من 

»خوبه«
و  مطبوعات، سر  برنده شدم.  مسابقات  این  از  مرحله  دو  در  ژوئن،  ماه  تا 
صدای زیادی راه انداخته بودند و برگزار کنندگان مسابقه، گیج شده بودند. 
فقط کافی بود که قهرمانی آمریکا در فیالدلفیا را ببرم. اما در این مسابقه 119 
دوچرخه سوار دیگر با من رقابت می کردند. پانصد هزار نفر هم برای تماشای 

مسابقه می آمدند.
روز قبل از برگزاری مسابقه، با مادرم تماس گرفتم و از او خواستم خودش 
را به فیالدلفیا برساند. در این فرصت کوتاه، او باید حدود 1000 دالر برای 
خرید بلیط رفت و برگشت خرج می کرد. مادرم گفت فرض می کنم که بلیط 
بخت آزمایی خریده ام. آخر اگر مادرم نمی آمد و من برنده می شدم، همیشه 

حسرت دیدن این مسابقه به دلش می ماند.
 تصمیم گرفته بودم که درست مسابقه بدهم و هیچ حمله ی نسنجیده ای انجام 

ندهم. 
تقریبًا بیشتر وقت مسابقه را به همین منوال رکاب زدم. اما بعد 20 مایل آخر 
به حمله  دست  مسیر،  قسمت  سراشیب ترین  در  زدم.  رکاب  به سرعت  را 
زدم، مثل دیوانه ها شده بودم. اصاًل نمی دانم چطور شد.. فقط از روی زین 
بلند شده بودم، با قدرت تمام رکاب می زدم، دهانم را باز کرده بودم و فریاد 
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می زدم. دیگر با بقیه ی شرکت کنندگان، فاصله زیادی پیدا کرده بودم. 
بوس  یک  مادرم،  برای  که  داشتم  فاصله  بقیه  از  آنقدر  آخر،  ثانیه های  در 
از خط  مسابقه،  این  قبلی  از رکوردهای  زیادی  اختالف  با  بعد  و  فرستادم. 
پایان گذشتم. در میان ازدحام خبرنگاران، از دوچرخه ام پایین آمدم، اما از 
دست آنها فرار کردم و خودم را به مادرم رساندم. من و مادرم همدیگر را در 

آغوش کشیدیم و شروع به گریه کردیم.
این شروع تابستان رویایی من بود. پس از این موفقیت، در یکی از مراحل 
این  در  آوردم:  دست  به  غافلگیرکننده ای  پیروزی  فرانس  توردو  مسابقه ی 
به  مانده  یارد   50 می زدیم.  رکاب  را  مایلی   114 مسافت  یک  باید  مرحله، 
از دسته دوچرخه سواران سبقت  به حمله زدم.. وقتی  پایان مسابقه، دست 
می گرفتم، به موانع کنار جاده برخورد می کردم. برنده شدن در مراحل مختلف 
تور، یک پیروزی با ارزش به شمار می آمد، و من اولین نفری بودم که در سن 

21سالگی، در این مرحله پیروز شده بودم.
اما برای اینکه متوجه شوید پیروزی در تور دو فرانس، چقدر نیاز به تجربه 
را  مسابقه  در  شرکت  توان  دیگر  من  بعد،  روز  چند  که  بگویم  باید  دارد، 
نداشتم؛ من پس از مرحله ی دوازده، از مسابقه دست کشیدم. کوه های آلپ، 

انرژی مرا گرفت.
»خیلی طوالنی و سرد بود.« این جمله را پس از اتمام مسابقه، به خبرنگاران 
گفتم. وقتی به خط پایان رسیدم، ماشین تیم به سمت هتل حرکت کرده بود. 
باید تا هتل پیاده می رفتم و دوچرخه ام را از یک مسیر شنی، باال می کشیدم. 
این  از  باید  تازه  نبود،  بس  مسابقه  مسیر  بودم:»  گفته  روزنامه ها  از  یکی  به 
جاده هم باال برم..« هنوز بدنم برای گذر از کوهستان های صعب العبور آماده 

نبود. 
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بعضی اوقات، صبرم را از دست می دادم؛ مدتی سنجیده رکاب می زدم و بعد 
این مطلب را توی کله ام  بازمی گشتم. من نمی توانستم  به وضع اول  دوباره 
فرو کنم که برای اینکه برنده شوم، باید ابتدا آرام رکاب بزنم. مدت زمانی 
طول کشید تا به خودم قبوالندم که صبور بودن با ضعیف بودن فرق می کند.

تقریبًا یک هفته به مسابقات قهرمانی جهان مانده بود که باز هم مرتکب یک 
اشتباه فاحش شدم؛ در مسابقات قهرمانی زوریخ، قبل از رسیدن به مرحله ی 
حساس، خودم را خسته کردم. دوباره حتی جزء 20 نفر اول هم نبودم. اوچ 
می توانست با خشونت با من برخورد کند، اما به جای این کار، دو روز دیگر 
هم در زوریخ ماند و همراه با من رکاب زد. او اطمینان داشت که اگر عاقالنه 
رکاب بزنم، در مسابقات قهرمانی جهان برنده می شوم. همین طور که با هم 
تمرین می کردیم، در مورد خویشتن داری با من صحبت می کرد: »تنها کاری 
که باید بکنی اینه که صبر کنی، فقط صبر کن.. دور دوم و سوم، خیلی زوده. 
با هر عکس العمل زودهنگام، شانس برنده شدن را از دست می دی. اما بعد 

از اون، هر چقدر که بخوای می تونی حمله کنی.«
معمولی  افراد  جهان،  قهرمانی  مسابقات  در  کننده  شرکت  دوچرخه سواران 
نیستند؛ رقبای من، دوچرخه سواران بزرگی بودند که در رأس همه ی آنها، 
میگوئل ایندوراین بود که سه دوره در مسابقات توردوفرانس برنده شده بود. 
اگر می خواستم برنده شوم، باید بر یک سری باورهای قدیمی، خط بطالن 
مقام جهانی کسب  هیچ دوچرخه سوار 21ساله ای،  زمان،  آن  تا  می کشیدم؛ 

نکرده بود. 
در چند روز باقی مانده به مسابقه، دوباره با مادرم تماس گرفتم، و از او خواستم 
بیاید و مدتی پیشم بماند. نمی خواستم در این راه، تنها باشم؛ مادرم همیشه 
باعث تسلی خاطر من می شد. از طرفی دلم می خواست که مادرم، مسابقه ی 
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و  گرفت  اریکسون، مرخصی  از  بالفاصله  او هم  کند.  تماشا  رقبا  آن  با  مرا 
از من مراقبت می کرد. در ظرفشویی  به شیوه ی خودش،  عازم شد. مادرم 
آشپزخانه، لباس هایم را می شست، حواسش به تغذیه ی من بود، تلفن ها را 
جواب می داد و مواظب خواب و استراحت من بود. الزم نبود که من با او 
حرف بزنم یا از احساساتم برایش بگویم، او خودش همه چیز را می فهمید. 
هر چه به روز مسابقه نزدیک تر می شدیم، من ساکت تر می شدم. ساکت بودم 
و در ذهنم، برای مسابقه برنامه ریزی می کردم. مادرم هم یک چراغ کوچک 
یا چرت  به سقف خیره می شدم  نیز  من  کتاب می خواند.  و  روشن می کرد 

می زدم.
باألخره روز مسابقه فرا رسید. اما وقتی از خواب بیدار شدم، هوا بارانی بود. 
چشم هایم را باز کردم و قطرات باران روی شیشه را دیدم؛ همان باران لعنتی 

که در مسابقات سن سباستین، آن همه دردسر برایم درست کرده بود.
من،  از  بیشتر  که  بود  نفر  یک  اما  می بارید.  سیل آسا  باران  روز،  طول  تمام 
زیر باران اذیت می شد: مادرم.. او هفت ساعت تمام در جایگاه تماشاچیان 
تلویزیون  بود. یک  نشده  بلند  از جایش  مرتبه هم  و حتی یک  بود  نشسته 
بتوانند  تماشاچیان  تا  بود  شده  تعبیه  تماشاچیان  جایگاه  جلوی  در  بزرگ 
مسابقه را دنبال کنند. مادرم هم با لباس های خیس آنجا نشسته بود و مسابقه 

را تماشا می کرد.
باران  اروپا،  در  وقتی  می خوردند.  زمین  هم  سر  پشت  دوچرخه سواران 
می بارد، یک الیه ی لغزنده از غبار و بنزین، کف جاده ها را می پوشاند. بچه ها 
بار  دو  هم  من  می شدند.  پرتاب  دوچرخه هایشان  روی  از  راست،  و  چپ 
زمین خوردم، اما هر بار، سریع خودم را جمع کردم، دوباره سوار دوچرخه ام 

شدم و به جمع شرکت کنندگان پیوستم. 
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در تمام این مدت، صبر کردم و صبر کردم.. همانطور که اوچ به من گفته بود، 
در عقب رکاب می زدم. 14 دور دیگر به پایان مسابقه باقی مانده بود که به گروه 
جلو ملحق شدم. درست در کنار من، ایندوراین، یکی از دوچرخه سواران 
سرشناس اسپانیایی، رکاب می زد. باألخره دو سرباالیی مانده به آخر، دست 
به حمله زدم؛ به سرعت از تپه باال رفتم و به قله رسیدم، بعد به سرعت از 
اِکبرگ1  به  تند بعدی، موسوم  از سرباالیی  پایین آمدم، مجدداً  سراشیبی آن 
بقیه دوچرخه سواران هم درست پشت سر من، رکاب می زدند.  باال رفتم. 
به خودم گفتم حاال باید با تمام توانم رکاب بزنم، به همین خاطر، از روی 
بقیه  و  من  بین  بار  این  زدم.  حمله  به  دست  دوباره  و  شدم  بلند  صندلی ام 

دوچرخه سواران فاصله افتاد. 
در طرف دیگر اِکبرگ، یک سراشیبی طوالنی و خطرناک بود که حدوداً طول 
آن به چهار کیلومتر می رسید، و در این باران تند، هر اتفاقی ممکن بود بیفتد. 
چون جاده لیز بود، امکان داشت که دوچرخه از زیر پاهایمان در برود. اما 
من سر پیچ ها خیلی مراقب بودم. وقتی به پایان این جاده رسیدم، پشت سرم 

را نگاه کردم تا ببینم چه کسی نزدیکم است. اما هیچ کس نبود. 
هول شده بودم. با ناامیدی به خودم گفتم دوباره همان اشتباه قدیمی.. باز هم 
خیلی زود حمله کردم. احتمااًل در شمردن دورها اشتباه کرده بودم. هنوز یک 
دور مانده بود. این اختالف فاصله آنقدر زیاد بود که بعید به نظر می رسید 

حقیقت داشته باشد. 
نگاهی به کامپیوترم انداختم؛ خدای من! این دور آخر بود. 

من داشتم برنده می شدم. در 700 متر باقی مانده به خط پایان، جشن و شادی 
را آغاز کردم. دست هایم را تکان می دادم، بوس می فرستادم و به تماشاچیان،

 
�. Ekberge
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پریدم.  باال  راکت،  یک  مثل  گذشتم،  پایان  خط  از  وقتی  می کردم.  تعظیم 
به دنبال  پایین آمدم. در میان جمعیت  از دوچرخه ام  باألخره ترمز گرفتم و 
مادرم می گشتم. مادرم را پیدا کردم، و یکدیگر را در آغوش کشیدیم. گفتم: 

» ما موفق شدیم! موفق شدیم..« بعد هر دو شروع کردیم به گریه کردن.
در میان این جشن و پایکوبی بعد از مسابقه، یکی از محافظان پادشاه برایم 
خبر آورد که شاه هارالد1، پادشاه نروژ، می خواهد مرا ببیند. به مادرم گفتم: 

»مامان، بیا با هم بریم.« مادرم قبول کرد. 
از چند پست بازرسی گذشتیم تا به اتاقی رسیدیم که پادشاه در آن به انتظار 
من نشسته بود؛ گارد پادشاه جلوی ما را گرفت و گفت:» ایشون باید همین 

جا بمونن.. پادشاه شما را تنهایی مالقات می کنند.« 
به او گفتم: » من مادرم را تنها نمی گذارم..« 

رو به مادرم کردم و گفتم »بیا مامان، بیا برگردیم.« دست مادرم را گرفتم و 
این حرکت من،  با  بروم.  او، جایی  بدون  نمی خواست  دلم  اصاًل  برگشتم. 
شدیم.  وارد  بیایید.«  من  همراه  لطفًا  خب!  »بسیار  آمد؛  کوتاه  پادشاه  گارد 
پادشاه مرد نازنینی بود، مالقات ما بسیار کوتاه و رسمی بود و بعد ما دوباره 

به مراسم جشن، محلق شدیم.
بود؛ بخش سخت  پایان  در حکم یک خط  مادرم  و  برای من  پیروزی  این 
جنگ، به پایان رسیده بود، دیگر کسی نمی توانست به ما بگوید که شما به 
هیچ جایی نمی رسید، دیگر الزم نبود که برای پرداخت صورت حساب هایمان 
دلواپس باشیم، یا نگران هزینه ی خرید وسایل یا بلیط هواپیما باشیم. شاید 

اینجا پایان سرباالیی طوالنی و طاقت فرسای کودکی ام بود.
با وجود اینکه قهرمان جهان بودم، اما چیزهای زیادی بود که باید یاد می گرفتم 

�.  King Harald
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و تا سه سال آینده، باید مرتب خودم را محک می زدم و تقویت می کردم. من 
تا آن روز، موفقیت های دیگری نیز کسب کرده بودم، اما از آن زمان به بعد، 
باید جزئیاتی که موجب تفاوت من با دوچرخه سواران سرشناس می شد، را 

یاد می گرفتم. 
برای برنده شدن، باید علم آن را داشته باشیم. تماشاچی، تنها بخش تکنیکی 
دوچرخه سواری را می بیند، اما در پشت لکه ی انبوه دوچرخه سواران، یک 
واقعیت خسته کننده نهفته است و آن این است که دوچرخه سواری یک ورزش 
کاماًل محاسبه شده است؛ دوچرخه سواران نیز برده های کامپیوتری هستند؛ 
آنها بین محاسبات دقیق ریتم، بازده، نیرو و توان دست و پا می زنند. من دائمًا 
باید روی یک دوچرخه ثابت می نشستم، به همه جای بدنم، الکترود وصل 
می کردم و به دنبال بخش هایی از دوچرخه می گشتم که که قرار گرفتن در آن 
موقعیت، چند ثانیه در زمان صرفه جویی کند، یا دنبال تجهیزاتی می گشتم که 

خاصیت ایرودینامیکی بیشتری داشته باشد.
چند هفته بعد از مسابقات قهرمانی جهان، به همراه کریس، به آزمایشگاه مرکز 
آموزش های المپیک واقع در کلرادو اسپرینگز1 رفتیم. علی رغم این موفقیت 
بزرگ، هنوز هم نقاط ضعف عمده ای داشتم. چند روزی در آن آزمایشگاه 
از من  بود و پزشکان، مرتب  الکترود  از  پر  ماندم. در تمام آن مدت، بدنم 
مختلف  آستانه های  که  می خواستند  آنها  واقع  در  می گرفتند.  آزمایش خون 
افزایش دهند.  بازده مرا  به چه روشی می توانند  ببینند که  تا  کنند  تعیین  مرا 
برای همین هم دائمًا ضربان قلب و حداکثر ظرفیت ریه هایم)VO2 Max( را 
کنترل می کردند. یک روز 15 بار انگشت شست مرا برای گرفتن خون سوراخ 

کردند.

�.  Colorado Springs
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در واقع ما به دنبال این بودیم که ببینیم حداکثر سطح فعالیت من چقدر است 
و چه مدت زمانی قادر به تحمل این حداکثر هستم. تصمیم گرفتیم که ریتم 
بهینه ی مرا مشخص کنیم: یعنی اینکه ببینیم سرعت بهینه ی رکاب زدن من 
اینکه در  و  نقاط ضعف من در هنگام رکاب زدن کجاهاست  چقدر است، 
بود،  اتالف می کنم؟ شیوه ی رکاب زدن من چکشی  را  انرژی ام  نقاطی  چه 
همین  به  و  می دادم  حرکت  پایین  و  باال  سمت  به  مستقیمًا  را  پاهایم  یعنی 
دلیل، انرژی زیادی صرف می کردم، اما سرعت الزم را نداشتم. از این رو، به 
زمین مسابقه رفتیم تا وضعیت مرا روی دوچرخه ببینیم و مشخص کنیم که 
کجاها، انرژی ام را اتالف می کنم. یکی از تئوری های دوچرخه سواری، این 
است که با صرف کمترین انرژی، بیشترین سرعت ممکن را بدست بیاوریم. 
توان)برحسب وات(، بیانگر میزان فعالیت دوچرخه سوار در حین رکاب زدن 
تغییر  کار  این  با  و  آوردند  تر  پایین  قدری  دوچرخه  روی  مرا  جای  است. 

چشمگیری ایجاد شد. 
را  بلژیکی  افسانه ای  دوچرخه سوار  ِمرکس،  اِدی  زمان،  همان  در  تقریبًا 
مالقات کردم؛ اِدی پنج بار برنده ی مسابقات توردو فرانس شده بود و یکی 
از دوچرخه سوارانی بود که در مسابقات، دست به حمله می زد. داستان های 
زیادی در مورد شجاعت و سرعت او شنیده بودم و همیشه دلم می خواست 
دلم  بلکه  نبودم،  شدن  برنده  دنبال  به  فقط  من  شوم.  او  مثل  روزی،  که 
می خواست که به شیوه خاصی برنده شوم. من و اِدی با هم دوست شدیم. 
اِدی به من گفت که می توانم در مسابقات توردو فرانس برنده شوم، به شرط 
اینکه کمی وزن کم کنم. آثار حرفه ی من، در هیکلم کاماًل نمودار بود؛ گردن 
و سینه هایم، کاماًل ماهیچه ای بودند. اِدی برایم توضیح داد که در طول سه 
هفته، باال و پایین کشیدن این وزن از کوه ها، کار سختی است. من همچنان 
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براساس قدرت خامم، مسابقه می دادم؛ و برای آنکه در توردوفرانس برنده 
شوم، باید راهی پیدا می کردم تا بدون آنکه از قوای بدنیم کاسته شود، وزنم 
را کم کنم. برای همین، خوردن شیرینی جات را کنار گذاشتم. باید به دنبال 

قدرت جدیدی می گشتم، یک قدرت درونی به نام خویشتن داری. 
تنها  نبودم،  فرانس  توردو  مراحل  کلیه ی  اتمام  به  قادر  هنوز  تا سال 1995 
بعضی از مراحل را می توانستم به پایان برسانم. مربیانم معتقد بودند که من 
هنوز آمادگی الزم را ندارم، و واقعًا هم همین طور بود؛ جسم و ذهن من، 
هنوز آمادگی الزم برای تحمل این سختی ها را نداشت. یک دوچرخه سوار 
جوان باید در طول سالیان متمادی، آمادگی الزم جهت اتمام کلیه ی مراحل 
این مسابقه را در خود ایجاد کند. من دائمًا در حال پیشرفت بودم: در سال 
94 در لیگ باستون، مقام دوم را آوردم. در مسابقات سن سباستین و توردو 
اول سال 95، قهرمان مسابقات سن سباستین  نیمه  پونت هم دوم شدم. در 
در سطوح  باید  که  می کرد  احساس  اوچ  دیگر،  پونت شدم. حاال  توردو  و 
باالتری، مسابقه بدهم، دیگر باید توردو فرانس را به پایان می رساندم. زمان 
بزرگترین مسابقه چند  در  برنده شدن  برای  که  نکاتی  آن  که  بود  آن رسیده 
مرحله ای جهان، نیاز داشتم را فرا بگیرم. من در مسابقات یک روزه مهارت 
داشتم: فقط کافی بود خط شروع را به من نشان بدهند.. من به زور آدرنالین 
و خشونت برنده می شدم. من می توانستم آستانه ای از درد را تحمل کنم که 

هیچکس قادر به تحمل آن نبود.
اما توردو فرانس، چیز کاماًل متفاوتی بود؛ با این روش، پس از دو روز، از 
این مسابقه نگاه  به  با دید وسیع تری،  باید  دور مسابقه خارج می شدم. من 
بسیج  مناسب،  زمان  برای  را  مناسب  منابع  باید  مسابقه،  این  در  می کردم. 
کنی، باید بدون اتالف هرگونه حرکت یا انرژی، به سطح قدرت مورد نیاز، 
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دست یابی. وقتی که دیگر هیچ اثری از آدرنالین باقی نمانده و خستگی، تمام 
وجودت را فرا گرفته، باید فقط رکاب بزنی.. و رکاب بزنی.

اگر بخواهم بین صفات یک مرد و یک پسر تفاوتی قائل شوم، باید به صفت 
بردباری مردان اشاره کنم؛ باألخره در سال 1995 با ساختار دشوار تور و کلیه 
مخاطراتش آشنا شدم. من آن را به اتمام رساندم و این کار را با قدرت تمام 
انجام دادم. در واقع در روزهای پایانی مسابقه، برنده ی یکی از مراحل آن 
شدم. اما این دانش، به قیمت گزافی حاصل شد و تا آن روز، مطلب برایم 

اینگونه جا نیفتاده بود.
در اواخر مسابقه، یکی از هم تیمی هایم در تیم موتوروال به نام فابیو کاسارتلی1 
در یکی از سراشیبی های تند از دنیا رفت.. فابیو، قهرمان المپیک 1992 بود. 
در سراشیبی ها، دو چرخه سواران در یک صف رکاب می زنند و فقط کافی 
فابیو  بخورند.  زمین  او  سر  پشت  هم  بقیه  تا  بخورد،  زمین  نفر  یک  است 
پشت  از  او  اما  خوردند.  زمین  هم  دیگر  دوچرخه سوار   20 نبود؛  تنها  هم 
به  من  شکست.  جمجمه اش  و  گردن  و  خورد،  جاده  کنار  جدول  به  سر، 
از  بسیاری  ببینم.  نزدیک  از  را  ماجرا  تا  به محل رساندم  را  سرعت، خودم 
دوچرخه سواران آنجا بودند و هر کدام کنار یکی از مصدومین بودند.. این 
جور اتفاقات در مسابقات تور کاماًل طبیعی است. اما مدتی بعد، از رادیوی 
تیم شنیدم که چه اتفاقی افتاده بود: فابیو مرده بود؛ اصاًل نمی توانستم باور 

کنم که چنین اتفاقی افتاده است.
آن روز، یکی از طوالنی ترین روزهای زندگی من بود. فابیو، فقط امید تیم 
دوچرخه سواری ایتالیا نبود، او به تازگی ازدواج کرده بود و صاحب فرزند 

شده بود؛ بچه ی او فقط یک ماه داشت. 

�.  Fabio Casartelli



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 107 مادرم را تنها نمی گذارم/    106 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 107 مادرم را تنها نمی گذارم/    106

باید آن مرحله را به پایان می رساندیم. من از  با وجود شوک وارد شده،  ما 
سال 91 یعنی زمانی که برای اولین بار در مسابقات بین المللی شرکت کردم، 
فابیو را می شناختم. او در نزدیکی های کومو، محل اقامت من، زندگی می کرد. 
در المپیک 92 نیز، با هم مسابقه دادیم که او مدال طال را از آِن خود کرد. فابیو، 
مرد آرام و شوخ طبعی بود. اصواًل دوچرخه سواران مطرح ایتالیایی، افرادی 
جدی و جاهل مآب هستند، اما فابیو با آنها فرق می کرد. او خیلی دلنشین بود.

از مسابقات،  انصراف  یا  ادامه  تا در مورد  برگزار کردیم  آن شب، جلسه ای 
به توافق برسیم. نظرات، دو دسته بود؛ یک گروه می خواستند که از شرکت 
در مسابقات انصراف بدهند، به خانه هایشان بروند و در غم از دست دادن 
فابیو سوگواری کنند، گروهی هم می خواستند برای گرامیداشت مقام فابیو، 
به مسابقات ادامه بدهند. من هم دلم می خواست که دیگر به مسابقات ادامه 
ندهیم. دیگر دل و دماغ دوچرخه سواری را نداشتم. این اولین باری بود که 
من با مرگ و اندوه عمیق ناشی از آن، مواجه می شدم و نمی دانستم که چطور 
باید با آن کنار بیایم. اما بعد از این جلسه، همسر فابیو به مالقات ما آمد و 
از ما خواهش کرد که به خاطر فابیو، به مسابقات ادامه بدهیم. پس از این 
اتفاق، ما در چمن های پشت هتل نشستیم، کمی دعا کردیم و همگی تصمیم 

گرفتیم که ادامه دهیم.
یک  به  موفق  ما  تیم  و  زدیم  رکاب  فابیو،  مقام  گرامیداشت  برای  بعد،  روز 
و  وحشتناک  روزهای  از  دیگر  یکی  هم،  روز  آن  شد.  تشریفاتی  پیروزی 
اندوه  و  با غم  و  بودیم  تمام روی دوچرخه  ما هشت ساعت  بود،  طوالنی 
رکاب می زدیم. مسابقه ای در کار نبود. ما با یک ساختار آرام، به جلو حرکت 
می کردیم. در واقع، یک مراسم  تشییع جنازه ی سمبلیک داشتیم که در آخر 
این مراسم، تیم ما از خط پایان گذشت و در پشت سر ما هم ماشین حامل 
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دوچرخه ی فابیو، در حرکت بود.
سمت  به  و  گرفتیم  سر  از  را  مسابقات  تمام،  جدیت  با  بعد،  روز  صبح 
لیموژ2  به  باید  بعدی،  مرحله ی  در  کردیم.  آغاز  را  حرکت  بوردوکس1، 
می رفتیم. آن شب، اوچ به سراغمان آمد و گفت که فابیو در این مسابقات، 
به  را  تور  می خواسته  دلش  اینکه،  اول  است:  می کرده  دنبال  را  هدف  دو 
پایان برساند و دوم اینکه، قصد داشته در مرحله ی لیموژ برنده شود. وقتی 
حرف های اوچ تمام شد، به خودم گفتم اگر فابیو می خواسته برنده ی لیموژ 

باشد، حاال من می خواهم به خاطر او، برنده ی این مرحله شوم. 
تقریبًا تا نیمه های راه، همراه با 25 نفر دیگر در جلو رکاب می زدیم. ایندوراین 
هم، پیراهن زرد کاپیتانی به تن داشت و در عقب رکاب می زد. من دقیقًا همان 
کاری را کردم که از من انتظار می رفت: دست به حمله زدم.. مشکل این بود 
که مثل همیشه، زود دست به حمله زدم؛ من در 25 مایلی خط پایان و در 
یک سراشیبی حمله کردم. یعنی مرتکب دو اشتباه مهلک شدم: یکی حمله ی 
زودهنگام و دیگری حمله در سراشیبی.. اما به قدری در آن سراشیبی، تند 
می رفتم که 30 ثانیه از بقیه جلوتر افتادم. همه دوچرخه سواران، از من عقب تر 
بودند. می توانستم تصور کنم که بقیه در مورد من چه فکری می کردند: چی 

تو سرش می گذره؟
دوچرخه سواران  انداختم؛  نگاهی  سرم  پشت  به  می گذشت؟  سرم  تو  چی 
بدون هیچ هدف خاصی، رکاب می زدند. آن روز، هوا گرم بود و هیچ کس، 
انگیزه ای نداشت که تندتر رکاب بزند.. در واقع همه منتظر بودند که  هیچ 
به خط پایان نزدیک شوند تا تکنیک هایشان را رو کنند. نیم نگاهی به عقب 
انداختم، یک نفر داشت آب می خورد، یک نفر دیگر داشت به کالهش ور 

�.  Bordeaux

�.  Limoges
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می رفت.. من هم با تمام قدرتم حمله کردم. 
وقتی 15 دوچرخه سوار از 15 تیم مختلف، در کنار هم باشند، هیچوقت نظم 
نمی گیرند. فقط همه به هم نگاه می کنند و به هم می گویند: تو از جلو حرکت 
کن.. نه، تو از جلو حرکت کن! به همین خاطر، من از آنها جدا شدم و تندتر 
از همیشه، به سمت خط پایان حرکت کردم. این کار من، هیچ ارتباطی به 
قدرت و توانایی نداشت؛ همه چیز به خاطر شوک اولیه و آن جدایی بود. در 

واقع کار من دیوانگی صرف بود اما به نتیجه رسید. 
ماشین تیم، همراه با من حرکت می کرد و به من گزارش می داد. هنی کوپر، مدیر 
تیم، دائم می گفت: »النس، 30 ثانیه از بقیه جلوتری..« دوباره چند دقیقه بعد، 
خودش را به من می رساند و می گفت: »چهل و پنج ثانیه از بقیه جلوتری.« دفعه ی 
سوم یا چهارم بود که به او گفتم: » هنی، لطفًا دیگه گزارش نده.. کسی به من 
نمی رسه«. هنی گفت: »باشه، باشه، باشه.« این را گفت و در پشت من محو شد.
هم  را  دردی  کوچکترین  و  شدم  برنده  من  نرسید.  من  به  کسی  روز،  آن 
روز،  آن  بودم؛  کرده  پیدا  معنوی  حالت  یک  روز،  آن  نمی کردم.  احساس 
هدف واالیی را دنبال کرده بودم. با وجود اینکه، زود دست به حمله زدم، اما 
پس از جدایی از گروه، اصاًل اذیت نشدم. دلم می خواست که فابیو هم، همین 
احساس را تجربه کرده باشد. فابیو هم گریخته بود و از این دنیا جدا شده بود. 
شکی نداشتم که آن روز، دو نفر بر دوچرخه ی من سوار بودند. آن روز، فابیو 
هم حضور داشت و همراه با من رکاب می زد. زمانی که از خط پایان گذشتم، 

احساس خوبی داشتم، احساسی که تا امروز، دیگر آن را تجربه نکرده ام. 
احساس می کردم که من به خاطر فابیو، به خاطر خانواده اش، به خاطر نوزاد 
یک ماهه اش و به خاطر کشور سوگوار ایتالیا، برنده شده بودم. وقتی از خط 
پایان گذشتم، نگاهی به باال انداختم و به فابیو که حاال در آسمان ها بود، اشاره کردم..



اوچ به یکی از مجسمه سازان کومو سفارش داده بود که از سنگ مرمر، یک 
و  افتادند  راه  به  دنیا  سرتاسر  از  دوچرخه سواران  بسازد.  فابیو  برای  یادبود 
همگی به منظور مراسم اهدای آن یادبود، در باالی یک کوه گرد هم آمدند. بر 
روی آن، یک ساعت آفتابی تعبیه شده بود که سه تاریخ مهم در زندگی فابیو 

را نشان می داد: تاریخ تولد، تاریخ قهرمانی در مسابقات المپیک و تاریخ فوت.
حاال دیگر معنای مسابقات توردو فرانس را درک می کردم. توردو فرانس، 
رقابت دوچرخه سواری نبود، بلکه در واقع استعاره ای از زندگی بود؛ توردو 
فرانس، نه تنها طوالنی ترین مسابقه ی جهان به شمار می رود، بلکه به واقع، 
دوچرخه سوار را از همه لحاظ ارتقا می دهد، ضمن آنکه عنصر غم و مصیبت 
نیز در آن نهفته است. این مسابقه هر واقعیتی را پیش روی دوچرخه سوار 
ناجور،  بدشانسی های  باد،  چرخ،  رد  دشت،  کوه،  گرما،  سرما،  می گذارد: 
زیبایی های وصف ناپذیر، خستگی، و مهمتر از همه: پرسش از خود... ما در 
طول زندگی هم، با واقعیات مختلفی مواجه می شویم، بدبیاری های زیادی 
می آوریم و با آن می جنگیم، در زیر باران، سرمان را پایین می اندازیم و سعی 
می کنیم که قرص و محکم، به حرکت ادامه دهیم. توردوفرانس به هیچوجه 
یک مسابقه ی دوچرخه سواری ِصرف نیست؛ یک آزمون است که به لحاظ 

فیزیکی و روانی و حتی به لحاظ اخالقی، فرد را محک می زند.
وجود  شدن  برنده  برای  میانبری  راه  هیچ  می فهمیدم؛  را  اینها  حاال  من  و 
تا ذهن، جسم و شخصیت دوچرخه سوار  باید مسابقه داد  نداشت. سال ها 
ساخته شود، باید صدها مسابقه و هزاران مایل را پشت سر گذاشت تا آمادگی 
الزم کسب شود. من تنها در صورتی می توانستم در مسابقات تور برنده شوم 
که پا، ریه، مغز و قلب آهنین داشته باشم؛ وقتی که یک مرد باشم.. فابیو، یک 

مرد بود و من همچنان باید برای رسیدن به آن مرحله تالش می کردم.
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که  لحظه ای  تا  می دانم،  را  ترس  معنای  می کردم  فکر  پیش خودم  همیشه    
شنیدم سرطان دارم! 

هول و هراس، همراه با یک حس عجیب غیر قابل انکار تمامی وجودم را فرا 
گرفت. انگار خون بدنم، در یک مسیر اشتباه، به جریان افتاده بود! همیشه از 
این می ترسیدم که کسی، مرا دوست نداشته باشد، یا اینکه مورد تمسخر قرار 
بگیرم، و یا پولم را گم کنم؛ اما یک دفعه، همه ی این نگرانی ها، برایم پیش 
افتاده، و کم اهمیت شد؛ حاال دیگر همه چیز، در نگاه من متفاوت شده بود.. 
تمام دلواپسی های زندگی، اعم از پنچری ماشین، از دست دادن شغل و یا 

ترافیک، دوباره از نو اولویت بندی شدند.
ناتوانی  و  با خداوند، ضعف  مقایسه  در  انسان  از خصوصیات واضح  یکی 
اوست. ورزشکاران، خود را مبرا از این توصیف می دانند؛ آنها صفات ترسو، 
ضعیف، بی دفاع، آسیب پذیر یا جایزالخطا را به خود نسبت نمی دهند، و به 
همین خاطر هم، نسبت به خود یا سایرین، بامالحظه و مالیم نیستند. اما آن 

113 113 بد بود..بدتر شد!/    



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 115 بد بود..بدتر شد!/    114 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 115 بد بود..بدتر شد!/    114

شب، وقتی در خانه ام، تنها نشسته بودم، ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود؛ 
انگار من هم مثل بقیه آدم ها شده بودم.. می ترسیدم.

دکتر  مطب  از  اینکه  از  بعد  مدتی  دهم.  خبر  مادرم  به  را  ماجرا  نبودم  قادر 
برگشتیم، ریک به سراغم آمد. پیش خودش فکر کرده بود که نباید مرا تنها 
بگذارد. به ریک گفتم طاقت ندارم این خبر را برای مادرم بازگو کنم. ریک 

پیشنهاد داد که خودش این کار را بکند، من هم قبول کردم.
هیچ راهی نبود که موضوع را آرام آرام به مادرم بگوییم. وقتی با او تماس 
گرفتیم، تازه از سر کار به خانه برگشته بود و در حیاط مشغول خواندن روزنامه 
بود. ریک ماجرا را اینگونه تعریف کرد: »لیندا، النس خودش باید در مورد 
این موضوع بات صحبت کنه، اما من فقط باید شما را در جریان کارها بذارم؛ 

النس سرطان بیضه داره و فردا صبح ساعت 7 عملش می کنن..«
متأسفم،  »واقعًا  گفت:  در جواب  ریک  ممکنه؟!«  »نه! چطور  گفت:  مادرم 
ولی فکر می کنم که امشب باید خودتونو برسونید.« مادرم شروع کرد به گریه 
اسرع  در  که  خواست  او  از  هم  باز  اما  می داد،  دلداری  را  او  ریک  کردن.. 
و  کرد  جور  و  جمع  را  خودش  مادرم  برساند.  آستین  به  را  خودش  وقت 
گفت: »باشه، خودمو می رسونم.« او بدون اینکه با من صحبت کند، تلفن را 
قطع کرد، و فوراً هر چیزی را که به نظرش الزم می رسید، در کیف کوچکی 

ریخت و عازم فرودگاه شد.
بعد از اینکه ریک تلفن را قطع کرد، دوباره از خود بیخود شدم و زدم زیر 
اصاًل  کنی.  گریه  که  »طبیعیه  می کرد:  من صحبت  با  آرامی  به  ریک  گریه.. 
خوبه که گریه کنی.. اینجوری خالی میشی. النس بیماری تو قابل درمانه؛ 

فقط باید زود دست به کار بشیم.« 
به اتاق مطالعه ام رفتم، و با هر کسی که فکر می کردم باید خبردار شود، تماس 
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گرفتم؛ اول از همه به ِکوین لیوینگ استون1 زنگ زدم. کوین از دوستان من 
بود و در تیم موتوروال با هم، هم تیمی بودیم. او برایم در حکم یک برادر 
بود؛ آنقدر با هم صمیمی بودیم که برنامه ریزی کرده بودیم برای فصل آینده، 
یک آپارتمان در اروپا بگیریم. و من او را وادار کرده بودم به آستین بیاید تا 
با هم تعلیم ببینیم. کوین برای مسابقات به اروپا رفته بود. وقتی به او تلفن 
ایتالیا بود. به او گفتم: »کوین باید یک چیزی را بهت بگم، اتفاق  زدم، در 

بدی افتاده..«
»چی شده؟ در رابطه با مسابقات مشکلی پیش اومده؟«

»من سرطان دارم.«
می خواهد  دلم  چقدر  و  دارم  احساسی  چه  که  بگویم  کوین  به  می خواستم 
هر چه زودتر او را ببینم. اما او با سه نفر دیگر از اعضای تیم ملی آمریکا، 
برای  با خبر شوند.  ماجرا  این  از  آنها  نمی خواست  دلم  بود و من  هم اتاقی 

همین مجبور بودیم که به صورت رمزی، با هم صحبت کنیم.
گفتم: »می فهمی؟«

گفت: »آره می فهمم..«
این را گفتم و خداحافظی کردم. روز بعد، او با اولین پرواز، خودش را به 

آستین رساند.
بهترین دوست  و  قدیمی ترین  بارت،  گرفتم.  تماس  ناگس2  بارت  با  سپس 
من در آستین بود؛ او قباًل دوچرخه سوار بود، اما آن موقع، در یک شرکت 
کامپیوتری کار می کرد. وقتی به او زنگ زدم، در محل کارش بود. او عادت 
داشت که تا دیر وقت کار کند. گفتم: »بارت، من سرطان بیضه دارم.« بارت 
نمی دانست که چگونه جوابم را بدهد، اما گفت:»النس، این روزا، پزشکا، 

�.  Kevin Livingston

�.  Bart Knaggs
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کارای فوق العاده ای در زمینه ی سرطان انجام میدن، و اگه باید اقدامی در این 
مورد بکنی، تردید به دلت راه نده.« 

گفتم: »نمی دونم، فعاًل که اینجا تنها نشستم، و دارم از ترس می میرم.«
بارت هم طبق معمول، شروع به جستجوی اینترنتی کرد و هر چیزی را که 
تا دیر وقت، در مورد  او  نمود؛  بیماری من مربوط می شد، جمع آوری  به 
سرطان بیضه جستجو کرد و از روی آنها برای من پرینت گرفت. بعد هم، 
نامزدش  با  به خانه ام آورد. قرار بود که فردا صبح زود، همراه  آنها را  همه 
بگوید که  به من  این کارش می خواست  با  اما  بروند،  اورالندو2  به  باربارا1، 

چقدر دوستم دارد.
دوستان و خویشان من، یکی یکی از راه می رسیدند. لیزا هم به محض شنیدن 
خبر، به سراغم آمد. وقتی به او زنگ زدم، مشغول مطالعه در کتابخانه بود و 
از شنیدن خبر، به کلی مات و مبهوت شده بود. پس از لیزا، بیل استاپلتون 
از  بود و  از وکالی جوان شهر آستین  بیل، یکی  لورا رسیدند.  و همسرش 
به  او وکالت داده بودم. در ظاهر، مرد آرامی  به  آنجا که مرد وفاداری بود، 
بود  از دانشگاه تگزاس  المپیک  از شناگران سابق  او یکی  اما  نظر می رسید، 
به  اینکه چشمم  به محض  داشت.  ورزشکاری  هیکل  و  تیپ  هم،  هنوز  و 
باید  »من  گفتم:  می زدم.  کارم حرف  دادن  از دست  مورد  در  فقط  افتاد،  او 

دوچرخه سواری را کنار بذارم.. پس دیگه نیازی به وکیل ندارم.«
بیل: »النس، ما فعاًل به بقیه مسائل کاری نداریم.. کاری نداریم که سرطان 

یعنی چه و قراره چه اتفاقی بیفته...«
»نه، بیل تو موضوعو نفهمیدی.. من دیگه نیازی به وکیل ندارم. دیگه هیچ 

قراردادی در کار نیست.«

�.  Barbara

�.  Orlando
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بقیه  مثل  هم  من  نیومدم؛  اینجا  وکیل  به عنوان  فعاًل  من  اما  خب،  »بسیار 
دوستات، اومدم بت سر بزنم.. چه کمکی از دستم بر میاد؟«

تغییر کرد؛ من  بود که یکباره، جایگاه همه چیز  از آن لحظه هایی  این یکی 
نگران از دست دادن کارم بودم، در حالی که مسائل مهمتری وجود داشت؛ 

گفتم: »لطفًا مادرمو از فرودگاه بیارید.«
بیل و لورا، بالفاصله از جایشان بلند شدند و به سمت فرودگاه حرکت کردند. 
خوشحال بودم که مادرم را در فرودگاه نمی بینم، چون به محض دیدن بیل، 
دوباره اشک از چشمانش جاری شده بود.. »النس جگر گوشه ی منه، چطور 
ممکنه این اتفاق براش افتاده باشه؟! حاال باید چه کار کنیم؟« او بسیار پریشان 
و مشوش بود، اما در راه بازگشت به خانه، سعی کرده بود خودش را جمع و 

جور و به اعصابش مسلط شود. 
در  را  او  و  شدم  روبرو  مادرم  با  نشیمن،  اتاق  در  شدند،  خانه  وارد  وقتی 

آغوش کشیدم.
مشکالت  با  قباًل  ما  نمی یاد.  پیش  مسئله ای  هیچ   « گفت:  گوشم  در  مادرم 

زیادی دست و پنجه نرم کردیم.. هیچ اتفاقی نمیفته. « 
بعد هر دو کمی گریه کردیم، اما خیلی طول نکشید، چون حرف های زیادی 
را  برای گفتن داشتیم.. همگی دور هم نشستیم و من تشخیص دکتر ریوز 
برایشان شرح دادم. الزم بود که در مورد بعضی از مسائل، کمی بحث کنیم. 
شوم.  عمل  صبح   7 ساعت  که  بود  قرار  چون  نداشتیم،  زیادی  فرصت  اما 
نشان  آنها  به  بودم،  آورده  ریوز  دکتر  از مطب  که  را  رادیولوژی  عکس های 
شناور  من  ریه های  در  گلف،  رنگ  سفید  توپ های  مثل  تومورها،  دادم. 

بودند.
دلم می خواست تا مدتی، موضوع بیماریم، پنهان بماند. در حالی که گرم گفتگو 
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با مادم بودم، بیل با بیمارستان تماس گرفت و از آنها خواهش کرد که موضوع 
بیماری من، محرمانه بماند، و با یک اسم جعلی، مراحل پذیرش و درمان مرا 
انجام دهند. باید اسپانسرهایم، یعنی نایک1، جیرو2، اوکلی3، میلتون بردلی4 
و همچنین سازمان کوفیدیس را مطلع می کردم.. یک کنفرانس مطبوعاتی هم 
باید برگزار می کردیم. اما پیش از همه، باید دوستان نزدیکم مثل اوچ، کریس 
و بقیه ی هم  تیمی هایم را در جریان می گذاشتم؛ متأسفانه اکثر آنها، خارج از 

کشور به سر می بردند، و برقراری تماس با ایشان قدری دشوار بود.
بعضی ها  می داد؛  نشان  عکس العملی  من،  بیماری  خبر  به  نسبت  کس،  هر 
ِمن ِمن می کردند، برخی سعی می کردند مرا آرام کنند.. اما همگی آنها اصرار 
داشتند که در اسرع وقت، خودشان را به آستین برسانند. وقتی به اوچ زنگ 
قابل  کاماًل  مشغول خوردن شام بود. عکس العملش  ویسکانسین5  در  زدم، 

پیش بینی بود.
از او پرسیدم: »نشستی یا ایستادی؟«

»مگه چی شده؟«
»من سرطان دارم.«

»یعنی چی؟«
»یعنی اینکه من سرطان بیضه دارم و فردا قراره عمل بشم..«

»بسیار خب، بذار ببینم چی میشه.. باشه فردا می بینمت.«
عمیقی  به خواب  من  که  اینجاست  جالب  رسید.  فرا  وقت خواب  باألخره 
فرو رفتم؛ آن شب، یک استراحت جانانه کردم، انگار که می خواستم خودم 

�.  Nike
�.  Giro
�.  Oakley
�.  Milton-Bradley
�.  Wisconsin
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را برای رقابتی بزرگ آماده کنم. همیشه وقتی که یک مسابقه ی مهم در پیش 
در  بود..  آن شب هم وضعیت همانطور  کافی می خوابیدم.  قدر  به  داشتم، 
واقع من می خواستم برای مواجهه با ماجراهایی که پیش رویم بود، بهترین 

وضعیت ممکن را داشته باشم.
صبح روز بعد، ساعت 5 در بیمارستان حاضر شدم. خودم رانندگی کردم، 
به  لباس گرم کن گشاد  که یک دست  بود. در حالی  کنارم نشسته  مادرم هم 
»بیمار  یک  عنوان  به  را  زندگی جدیدم  تا  بیمارستان شدم  وارد  داشتم،  تن 
سرطانی« آغاز کنم.. ابتدا یک  سری آزمایش های روتین، مثل آزمایش خون 
و عکسبرداری اِم.آر.آی1 انجام شد. هنوز ته دلم، کمی امیدوار بودم که پس 
هم،  آنقدرها  بیماریم  و  کرده اند  اشتباه  بگویند  من  به  آزمایشات،  انجام  از 

جدی نیست. اما هیچ خبری نشد...
پذیرش و  از قضایایی همچون  و  بودم  نمانده  بیمارستان  هیچگاه، شب در 
سایر امور درمان، اطالعی نداشتم؛ به همین خاطر، حتی کیف پولم را هم، با 
خود نبرده بودم. به مادرم نگاهی کردم، و او بالفاصله مشغول کارهای اداری 
پذیرش شد؛ او به پر کردن فرم های متعدد بیمارستان پرداخت و من هم برای 

آزمایش خون، به آزمایشگاه رفتم.
تقریبًا سه ساعت در اتاق عمل و ریکاوری بودم. برای مادرم، این سه ساعت، 
به اندازه ی یک عمر گذشته بود.. او همراه با بیل استاپلتون منتظر بازگشت 
من بودند. دکتر ریوز به آنها اطالع داد که عمل، با موفقیت انجام شده و بدون 
مشکل خاصی، تومورها را درآورده اند. همان موقع، اوچ هم از راه رسید. 
همانطور که قول داده بود، با اولین پرواز صبح، خودش را به آستین رسانده 
بود. زمانی که در اتاق عمل بودم، مادرم، ماجرا را برای اوچ تعریف کرده بود 

� MRI: Magnetic Resonance Imaging
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و گفته بود که مطمئن است همه چیز به خوبی تمام می شود.. انگار اعتقاد 
داشت که اراده ی محکمش می تواند کائنات را بسیج کند تا همه چیز به خوبی 

و خوشی بگذرد.
باألخره مرا به اتاقم آوردند. به خاطر عوارض داروهای بیهوشی، هنوز گیج 
بودم، اما می توانستم با اوچ حرف بزنم. »من به اون غلبه می کنم، حاال هر 

چی که می خواد باشه..«
آن شب، مرا در بیمارستان نگه داشتند. مادرم هم تا صبح، روی یک نیمکت 
کوچک خوابیده بود.. آن شب هیچکدام از ما، خواب راحتی نرفتیم؛ من درد 
زیادی داشتم، شکافی که در حین جراحی داده بودند، طوالنی و عمیق بود، 
ضمن آنکه در محل حساسی هم واقع بود. هر بار که مادرم صدای خش خش 
مالفه ها را می شنید، از خواب می پرید و به کنار تختم می آمد.. چون به من، 
سرم وصل کرده بودند، هر وقت که نیاز به دستشویی داشتم، مادرم به من کمک 
می کرد تا از تخت پایین بیایم؛ پایه ی سرم را برایم می آورد و من لنگ لنگان 
به سمت دستشویی می رفتم؛ پس از آن، دوباره مرا یاری می کرد تا به تختم 
برگردم. روی تشک های بیمارستان، یک کاور پالستیکی کشیده بودند، و این 
باعث می شد که من عرق کنم. هر چند ساعت یکبار، مالفه ها آنقدر خیس 
می شدند که از خواب بیدار می شدم، اما مادرم مرتب آنها را عوض می کرد...

پاتولوژی  گزارش  اولیه  نتایج  تا  آمد  اتاقم  به  یومان  دکتر  بعد،  روز 
امیدوار  برایمان شرح دهد. من هنوز  )آسیب شناسی( و آزمایشات خون را 
به عالمت  کرد  دکتر شروع  اینکه  تا  نیست،  بدخیم  بیماریم  که  و خوشبین 
زدن اعداد آزمایشات؛ او گفت که بر اساس نمونه برداری های انجام شده و 

آزمایشات خون، بیماری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.
امکان، در مورد  تا حد  دارم،  بودم سرطان  فهمیده  که  در مدت 24 ساعتی 
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آنکولوژی  متخصصان  که  می دانستم  حد  این  در  کردم؛  مطالعه  بیماریم 
در  می کنند:  دسته بندی  مرحله،   3 به  را  بیضه  سرطان  )سرطان شناسی(، 
مرحله ی  اول، سرطان، تنها در ناحیه بیضه هاست و احتمال درمان بیمار زیاد 
است؛ در مرحله ی دوم، سرطان، غدد لنفاوی شکمی را هم درگیر می کند؛ و 
نهایتًا در مرحله ی سوم، اندام های حیاتی نظیر ریه ها نیز مورد هجوم سرطان 
قرار می گیرد.. آزمایشات، حاکی از آن بود که من در مرحله ی سوم بیماری 
هستم؛ در واقع سه سرطان مختلف در بدن من دیده می شد که از میان آنها، 

کریوکارسینوما1 بدتر از همه بود، و رهایی از آن، بعید به نظر می رسید..
قرار بود که شیمی درمانی را یک هفته بعد آغاز کنند؛ برای این کار، باید یک 
ماه  درمان من، سه  دوره ی  می کردند.  فرو  قفسه سینه ام  در  گراسجن2  کاتتر 
بود. در طول این مدت، آزمایشات خون زیادی باید انجام می شد. داروهای 
مختلفی نیز باید داخل رگ های من تزریق می شد، که با سوزن های استاندارد 
IV میسر نبود و لذا نصب کاتتر الزامی بود. کاتتر، منظره ی خوشایندی نداشت؛ 

زیر پوستم، قلنبه شده بود و دهانه اش غیر طبیعی و شبیه به آبشش ماهی ها بود.
مسئله ی دیگر این بود که من، حداقل برای چند ماهی عقیم می شدم؛ دور 
به من  این رو دکتر یومان،  از  بعد آغاز می شد..  اول شیمی درمانی ام، هفته 
توصیه کرده بود که تا قبل از شروع درمان، به اندازه کافی، اسپرم3 جمع کنم. 
این اولین باری بود که موضوع عقیم شدن، مطرح شده بود و من از شنیدن آن 
به کلی شوکه شده بودم.. دکتر یومان، برایم توضیح داد: »بعضی از بیمارانی 
که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند، قدرت جنسی خود را دوباره به دست 
می آورند اما بعضی از آنها عقیم می شوند؛ بر اساس مطالعات انجام گرفته، 

�.   Choriocarcinoma
�.   Grosjean
�.   Sperm
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تقریبًا 50% از بیماران، بعد از یک  سال به حالت طبیعی باز می گردند.« دکتر 
یومان توصیه کرد که برای این کار، به بانک اسپرم واقع در سان آنتونیو بروم. 

این بانک، تا بیمارستان حدود دو ساعت فاصله داشت. 
آن شب، قبل از ترخیص، مادرم به بخش خون و آنکولوژی رفت تا وسایل 
الزم برای نصب کاتتر و داروهای ضد تهوع را تحویل بگیرد. اگر تا به حال، 
از بخش آنکولوژی بازدید نکرده اید، باید بگویم که حضور در این بخش، 
بسیار ناراحت کننده است؛ همه ی بیماران، خودشان را الی پتو پیچانده اند، 
تمام موهایشان ریخته و صورتشان، زرد و رنگ پریده است، یک یا چند سرم 
هم به آنها وصل کرده اند. مادرم درحالی که منتظر وسایل بود، به اطرافش 
خیره شده بود. وقتی وسایل را برایش آوردند، همه را در یک کیف برزنتی 
اینو بهت بگم  اتاق برگشت. »پسرم، فقط  به  از مدتی،  بزرگ ریخت؛ پس 
که وقتی به اون بخش می ری، با صحنه ی خوشایندی روبرو نمی شی.. اما 
فراموش نکن که همگی شما تنها به یه دلیل اونجا هستید، و اونم به دست 

آوردن سالمتیه...«
و بعد مرا به خانه برد.

روز شنبه، صبح زود از خواب بیدار شدم و به دستشویی رفتم، نگاهی در 
آینه انداختم.. با دیدن آن صحنه، می خواستم فریاد بزنم، اما جلوی خودم 
را گرفتم. یک لخته ی بزرگ خون، در کاتتر جمع شده بود و قفسه سینه ام به 
شدت متورم شده بود. فوراً به اتاق خواب رفتم و آن را به لیزا نشان دادم. لیزا 
از شدت ترس، زبانش بند آمده بود. مادرم را صدا کردم: »مامان، یه لحظه 
بیا اینجا!«  مادرم، سریع به اتاق آمد و کاتتر را امتحان کرد. اصاًل هول نشده 
بود؛ فقط یک دستمال برداشت و به آرامی، محل تورم را تمیز کرد و سپس 
با بیمارستان تماس گرفت؛ پرستار بخش، به مادرم گفت که لخته شدن خون 
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در کاتتر، غیر طبیعی نیست، و به مادرم یاد داد که چگونه از عفونی شدن آن 
جلوگیری کنیم.

مادر، تلفن را قطع کرد و با عجله، از خانه بیرون رفت. اندکی بعد، با چندین 
بسته چسب زخم، به خانه برگشت. یکی از آنها را روی کاتتر گذاشت. با 
با دکتر یومان تماس  بعد  بود..  لیزا خنده مان گرفته  دیدن آن صحنه، من و 
گرفت و ماجرا را برای او تعریف کرد: »کاتتر ظاهر خوبی نداره، من سعی 

کردم تا حد امکان اونو تمیز کنم، اما شاید الزم باشه درش بیاریم..«
»فعاًل هیچ اقدامی نکنید، چون تصمیم گرفتم شیمی درمانی النس را زودتر 

شروع کنیم.. دوشنبه، ساعت یک بعد از ظهر، دست به کار می شیم.«
»چرا؟«

پاتولوژی و  گزارشات  نتایج مفصل  که  دکتر گفت  گرفتم.  مادرم  از  را  تلفن 
آزمایشات خون آماده شده و این نتایج، قدری نگران کننده است؛ در عرض 
موادی  از  آنکولوژی  متخصصان  بود.  کرده  پیشرفت  سرطان  ساعت،   24
آگاه  بیماری  پیشرفت  میزان  از  تا  می کنند،  استفاده  نشانگر خون  به  موسوم 
کرونیک  گونادوتروپین  مثل  خون،  در  موجود  پروتئین های  سطح  شوند: 
میزان  بیانگر   AFP به  معروف  پروتئین2  فتو  آلفا  و   HCG به  معروف  انسانی1 
سرطان در بدن است. و سطح این پروتئین ها در عرض یک روز، در بدن من 

افزایش یافته بود.
صالح  وجه  هیچ  به  دکتر  و  بود  پیشرفت  حال  در  زیاد  سرعت  با  سرطان 
فوراً  باید  بیندازیم..  تعویق  به  بعد  هفته ی  تا  را  شیمی درمانی  که  نمی دید 
درمان را شروع می کردیم، چون با آن سرعتی که بیماری در حال پیشرفت 

بود، حتی یک روز هم نقش حیاتی داشت...

�.  Human Chronic Gonadotropin
�.  Alpha-fetoprotein
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با ناامیدی، تلفن را قطع کردم. اما فرصتی برای غصه خوردن نداشتم؛ تنها 
شانس من این بود که همان روز، به بانک اسپرم سان آنتونیو بروم. به مادرم 

گفتم: »واقعًا غم انگیزه..«
در طول راه، خیلی ناراحت بودم. تنها چیزی که به من، کمی آرامش می داد، 
حضور ِکوین در کنارم بود. از دیدنش واقعًا خوشحال بودم. ِکوین، چشم های 
آبی روشن و موهای سیاه کوتاهی داشت؛ حالت چهره اش، طوری بود که 
در جمعی حضور  ِکوین  وقتی  بخندد..  می خواهد  می کرد همیشه  فکر  آدم 
داشت، نمی شد حالت غمگین به خود بگیریم. آن روز، یک نفر دیگر هم  به 
ما کمک کرد: کورد1، پسر جواِن دیوید شیفلت2 ما را تا بانک اسپرم رساند، 

دیوید یکی از دوستان و ضمنًا آرشیتکت من بود.
نشسته  اتومبیل  عقب  روی صندلی  بزنم،  کلمه حرف  یک  اینکه  بدون  من 
بودم. افکار منفی، یکی پس از دیگری از ذهنم می گذشتند؛ شاید دیگر هیچ  
وقت نتوانم بچه داشته باشم.. اولین دوره ی شیمی درمانی را پیش رو داشتم. 

چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟
باألخره رسیدیم. کورد و کوین، همراه مادرم در اتاق انتظار نشستند و یک 
پرستار، مرا به داخل اتاق راهنمایی کرد. کوین برای اینکه جو حاکم را عوض 
کند، مرتب جوک های ناجور تعریف می کرد. و گاه گاه لبخندهای بی جانی، 
هنگام  در  که  می کردم  فکر  خودم  پیش  همیشه  می نشست..  من  لبان  روی 
را  امید هستم. هیچ وقت حتی تصورش  و  از عشق  دار شدن، سرشار  بچه 
به بچه دار شدن  کننده ای،  ناراحت  هم نمی کردم که در یک چنین وضعیت 
بیندیشم. ازدواج و پدر شدن، چیزهایی بود که به آنها فکر کرده بودم، اما 

حاال احساس می کردم همه ی آرزوهایم در این مورد بر باد رفته است.

�. Cord
�. David Shiflet
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بودند. بعدها فهمیدم که مادرم  انتظار، مادر و دوستانم، منتظر من  اتاق  در 
با عصبانیت، به آنها گفته بود که دلم نمی خواهد وقتی النس از اتاق بیرون 
به خوبی  بزنید، حتی یک کلمه! مادرم  او حرف  با  می آید، حتی یک کلمه 

می دانست که این ماجرا، یکی از غم انگیزترین تجربیات زندگی من است..
وقتی کارم تمام شد، از اتاق بیرون آمدم و شیشه را به دکتر دادم. کورد و کوین 
اطالعات  »بقیه ی  گفتم:  پرستار  به  و  کردم  پر  را  برگه  بودند.. چند  ساکت 
کنم.  ترک  زودتر  را  محل  آن  می خواستم  فقط  می فرستم.«  براتون  بعداً  را 

می خواستم از در بیرون بروم که دکتر دوباره آمد.
»تعداد اسپرم ها خیلی کم بود.«

نیاز  مورد  میزان  سوم  یک  تقریبًا  اسپرم ها  تعداد  که  داد  توضیح  برایم  دکتر 
تازه،  بود.  گذاشته  اثر  هم  من  جنسی  قدرت  بر  سرطان  ظاهراً  است؛  بوده 

شیمی درمانی آن را بدتر هم می کرد.
در راه بازگشت، بیش از پیش ناراحت بودیم. با کوین و کورد در مورد مراحل 
مشمئز کننده ی این کار حرف می زدم، اما آنها طوری برخورد می کردند که 
انگار همه چیز کاماًل طبیعی بوده و مسئله ی خاصی اتفاق نیفتاده است.. از 
این طرز برخورد آنها خوشم آمد و این آخرین باری بود که در مورد بیماری 

خودم خجالت می کشیدم.
بقیه تعطیالت آخر هفته را در تخت خوابم گذراندم؛ مواد بیهوشی، مرا گیج 
و منگ کرده بود، محل جراحی هم به شدت دردناک بود. اوقات استراحتم را 
با تماشای مسابقات فوتبال، پر می کردم. مادرم هم آشپزی می کرد و گاهی، با 
من، به مطالعه در مورد سرطان مشغول می شد. او مرتب سفارش می کرد که: 
»مراقب باش چیزی را از قلم نیندازیم.« در حین مطالعه، درباره ی کارهایی 
که باید انجام می دادیم، صحبت می کردیم. من از مادرم می پرسیدم: »چطور 
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باید از شر آن خالص شویم؟« در واقع، ما طوری رفتار می کردیم که انگار با 
یک برنامه ریزی، می توانیم بر آن بیماری غلبه کنیم.

آن هفته، مادرم تمام نسخه های مرا جمع کرد، کلیه سوابق پزشکی ام را منظم 
نمود، تمام کتاب فروشی ها را زیر پا گذاشت، تا مطالبی در ارتباط با سرطان 
پیدا کند. یک برنامه  هم برای من تنظیم کرد. او برایم یک دفترچه خاطرات 
مالقات  دفتر هم مخصوص  یک  بنویسم؛  آن  در  را  یادداشت هایم  تا  خرید 
برنامه ی مالقات کنندگان را طوری تنظیم کرده بود  او  کنندگان خریده بود. 
این دفتر را »تقویم میهمانی« گذاشتیم.  نمانم. ما اسم  تنها  که من هیچ وقت 
برنامه طوری تنظیم شده بود که نه بیش از حد، سرم شلوغ شود، نه اینکه تنها 

بمانم.
تا روند شیمی درمانی مرا در آن  تنظیم کرد  تقویم سه ماهه هم  مادرم، یک 
یادداشت کند؛ یک لیست هم از داروهای من، و زمان مصرف آن تهیه کرد. 
انگار بیماری من، یک پروژه بود و مادرم هم، مدیر این پروژه بود! او یک 
عالمه مداد رنگی، نمودار و تقویم داشت.. به اعتقاد او، نظم و دانش، منجر 

به تسریع روند درمان می شد.
از یک متخصص تغذیه هم برایم نوبت گرفته بود؛ به سختی از تختم پایین 
آمدم و سوار ماشین شدم. دکتر، دستوری برای مبارزه با سرطان، و همچنین 
اختیارمان  در  اُکسیدان،  آنتی  حاوی  و  مفید  بسیار  غذاهای  از  لیست  یک 
گذاشت: جوجه خانگی، کلم بروکلی، منع مصرف پنیر یا سایر انواع چربی، 
از شیمی درمانی..  ناشی  بردن سموم  بین  از  برای   Cزیاد ویتامین و مصرف 

دیگر کار مادرم این شده بود که برایم کلم بروکلی بخارپز کند.
که داشت  بود  مادرم  این  بگویم حقیقتًا  باید  این ماجراها،  اما ورای همه ی 
مبارزه می کرد نه من! وقتی تلفنی با اقوام صحبت می کرد، لرزش صدایش را 
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احساس می کردم. مواقعی که من دور و برش بودم، تلفن را قطع می کرد.. او 
سعی می کرد که احساساتش را از من مخفی نگه دارد، اما من می دانستم که 

شب ها در اتاقش گریه می کند.
قرار بود که صبح روز دوشنبه، خبر بیماری من منتشر شود. یک کنفرانس 
به  قادر  و  بیمارم  من  که  برسانیم  عموم  اطالع  به  تا  کردیم،  برگزار  خبری 
نفر  چند  و  مادرم  لیزا،  بیل،  داشتند،  حضور  نیستم.همه  سواری  دوچرخه 
از اسپانسرها.. یک تماس تلفنی هم با خبرنگاران اروپایی برقرار شده بود. 
از دوربین بود و من  اتاق مملو  نمایندگان کوفیدیس هم پشت خط بودند. 
باید متن سخنرانی را قرائت می کردم؛ وقتی کلمه »سرطان« را بر زبان آوردم، 
شوکه  همگی  برداران  تصویر  و  خبرنگاران  شد..  بلند  اتاق  در  همهمه ای 
شده بودند. یکی از مسئوالن کوفیدیس اعالم آمادگی کرد که در کلیه مراحل 

بیماری، از هر نظر، از من حمایت کنند تا مجدداً مرا روی دوچرخه ببینند.
برنده  مبارزه  این  در  قطعًا  و  کنم  مبارزه  بیماریم  با  که  شدم  مصمم  »من 

می شوم.«
بعد از ظهر آن روز، اولین جلسه شیمی درمانی من بود. ساختمان مربوطه، 
محل  آن  سادگی  از  بود.  رنگ  قهوه ای  آجرهای  با  معمولی  ساختمان  یک 
با چند نوع صندلی جورواجور،  انتظار ساده،  اتاق  بودم: یک  تعجب کرده 
یک میز عسلی و یک تلویزیون.. بیشتر شبیه به یک اتاق پذیرایی بود که پر 
از مهمان باشد. مثل یک مهمانی بود، البته به استثنای سرم هایی که به هر یک 

از مهمانان وصل شده بود!
 BEP برایم توضیح داد که روش استاندارد درمان سرطان بیضه،  دکتر یومان 
اِتوپوساید  بِلئومایسین1،  نام های  با  مختلف  داروی  که مخلوط سه  دارد  نام 

�.  BEP: Bleomycin, Etoposide, Cisplatin
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و سیس پالتین1 است. این مواد به قدری خطرناک بودند که پرستاران، در 
حین کار کردن با آن، لباس های مخصوص می پوشیدند. از میان این سه ماده، 
سیس پالتین از بقیه مهم تر بود. سیس پالتین، در واقع همان پالتین است که 
استفاده  بیضه  درمان سرطان  آینهورن2 جهت  لورنس  دکتر  توسط  بار  اولین 
بود؛  کشنده  موارد،  اغلب  در  بیضه  سرطان  آینهورن،  کشف  از  پیش  شد. 
رفته  دنیا  از  بیضه  اثر سرطان  در  مشهور جهان،  فوتبالیست  پیکولو3  برایان 
بود. اما اولین فردی که دکتر آینهورن، با استفاده از پالتین درمان کرده بود، 

هنوز هم در قید حیات بود.
اگر من هم در آن زمان ها زندگی می کردم، قطعًا همان شش ماه پیش از دنیا 
دنیا  از  ریه،  سرطان  اثر  در  پیکولو  که  می کنند  فکر  مردم  بیشتر  بودم.  رفته 
ولی  بود،  بیضه  سرطان  به  مبتال  پیکولو،  که  است  این  واقعیت  اما  رفت، 
پزشکان نتوانستند کاری برای او بکنند؛ او در سال 1970، در سن 26 سالگی، 
معجزه آسای  داروی  عنوان  به  سیس پالتین  بعد،  به  زمان  آن  از  درگذشت. 
سرطان بیضه، مورد استفاده قرار گرفته است و اولین فردی که با این دارو، 
تحت درمان قرار گرفت، بیش از 20 سال، از سرطان پاک بود. او همه ساله 
در روز تولدش، میهمانی بزرگی برپا می کرد و دکتر آینهورن و همه ی تیم 

پرستاری را دعوت می کرد. 
به خودم گفتم خوب زودتر دست به کار شوید و برای من پالتین بیاورید.. 
اما دکتر به من این پیش زمینه را داد که مصرف این ماده، فرد را بسیار مریض 
احوال می کند.. روند درمان به این صورت بود که این دارو در طول 5 روز 

 ABVD 1. یادداشت مترجم: جالب است بدانید که من نیز، هر سه داروی مذکور را به ترتیب در رژیم های شیمی درمانی

و ESHAP تجربه کرده ام.
�.  Dr. Lawrence Einhorn

�.  Brian Piccolo
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به مدت 5 ساعت، به من تزریق می شد. این مواد، به شدت تهوع آور بودند 
و به همین خاطر، در کنار مصرف آنها، داروهای ضد تهوع هم برایم تجویز 
کلی  به  تهوع  تهوع هم، حالت  داروهای ضد  با مصرف  البته حتی  می شد. 

مهار نمی شد.
اجرا  به قدری سنگین است که نمی توان آن را پشت سر هم  شیمی درمانی 
کرد. بلکه در دوره های سه هفته ای انجام می گیرد؛ بدین ترتیب من یک هفته 
شیمی درمانی می شدم و بعد، دو هفته استراحت می کردم تا بدنم تقویت شود 

و سلول های قرمز جدید، بسازد.
برای شروع  را  ما  و  می داد  ما شرح  برای  را  به دقت همه چیز  یومان،  دکتر 
به  سؤال  یک  شد،  تمام  او  صحبت های  وقتی  می کرد.  آماده  شیمی درمانی 
مرتب  شیمی درمانی،  مدت  طول  در  که  بود  سؤالی  همان  این  رسید.  ذهنم 
می پرسیدم: »احتمال بهبودی چقدر است؟«، »شانس زنده ماندن من چقدر 

است؟«
دکتر یومان گفت: »بین 60 تا 65 درصد«

اولین شیمی درمانی من، به طرز عجیبی، خوب پیش رفت، فقط به یک دلیل، 
و آن اینکه من احساس بیماری نمی کردم. وارد اتاق انتظار شدم و در ردیف 
صندلی های جلوی دیوار نشستم. مادرم مرا بوسید و به قصد انجام کارهای 

باقی  مانده، از جا بلند شد و مرا با بقیه بیماران تنها گذاشت.
چندان  سرطانی،  بیماران  با  شدن  روبرو  که  بود  گفته  من  به  قباًل  مادرم 
نوعی  به  برعکس،  نداشتم؛  احساسی  اصاًل چنین  اما من  نیست،  خوشایند 
افرادی صحبت  با  اینکه می توانستم  از  احساس وابستگی و تعلق می کردم. 
کنم که مشکل مرا داشتند و با آنها به تبادل تجربیات بپردازم، احساس آرامش 
گرم  بود،  نشسته  دستم  کنار  که  مردی  با  برگشت،  مادرم  وقتی  می کردم. 
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صحبت بودیم. او تقریبًا همسن پدربزرگ من بود، اما حسابی با هم دوست 
شده بودیم. مشغول صحبت بودیم که مادرم آمد، با خوشحالی به او گفتم: »هی 

مامان. معرفی می کنم، ُپل دوستم.. ُپل، سرطان پروستات داره.«
مرتب به خودم می گفتم که نباید تحرکم را از دست بدهم. در طول هفته ی 
اول شیمی درمانی، هر روز صبح زود، از خواب بیدار می شدم، ِهدفون هایم 
را در گوشم می گذاشتم و به راه می افتادم.. یک  ساعت پیاده روی تند می کردم 

تا عرقم دربیاید. بعد از ظهرها هم دوچرخه سواری می کردم.
بارت از اورالندو برگشت، او از دیزنی لند برایم یک کاله میکی موس خریده 
بود. پیش خودش فکر کرده بود که وقتی موهایم می ریزد، به یک کاله احتیاج 

پیدا می کنم. 
به  اغلب روزها  ِکوین هم  و  با هم دوچرخه سواری می کردیم  بارت  و  من 
او نقشه ی  برایمان درست می کرد.  بارت، نقشه های بزرگی  ما می پیوست. 
هم  به  و  می کرد  قیچی  را  آن  می گرفت،  منطقه  راه  اداره ی  از  را  نواحی  آن 
خودمان  برای  جدیدی  مسیرهای  و  می ایستادیم  آن  روی  ما  می چسباند؛ 
آباد..  ناکجا  میان  در  طوالنی،  پیچ  در  پیچ  مسیرهای  می کردیم.  انتخاب 
همیشه به دنبال این بودیم که مسیر جدیدی را پیدا کنیم، مسیری که قباًل از 
آن نرفته باشیم. من تحمل نداشتم که از یک جاده، دو مرتبه عبور کنم. گاهی 
اندازه ای یکنواخت و خسته کننده می شود که احساس می کنی  به  تمرینات، 
تشنه ی تازگی هستی، حتی اگر قرار باشد در میانه های راه، به یک جاده ی 
از لطف  اینکه گم شوی.. گاهی گم شدن هم خالی  یا  صعب العبور برسی، 

نیست.
با وجود سرطان، دوچرخه سواری می کردم؟ دوچرخه سواری، ورزش  چرا 
دشواری است، و درد ناشی از آن زیاد است، اما آدم را از همه چیز پاالیش 
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دوچرخه  بر  سوار  می کشی،  دوش  بر  را  دنیا  غم  بار  که  حالی  در  می کند؛ 
می شوی، علی رغم درد ماهیچه ها، شش ساعت تمام رکاب می زنی، ولی در 
پایان، احساس آرامش می کنی.. شدت درد به حدی است که انگار، یک پرده 
روی مغزت می کشند؛ حداقل برای چند لحظه هم که شده، تمام مشکالت 
را فراموش می کنی؛ همه چیز را رها می کنی، چون تالش و خستگی ناشی 

از آن مطلق است.
در این کار دشوار، نوعی سادگی غیر قابل وصف نهفته است؛ شاید هم این 
تصور واقعًا درست باشد که می گویند تمام ورزشکاران رده جهانی، از یک 
واقعیت درگریزند؛ یک بار، یک نفر از من پرسید: از دوچرخه سواری برای 

ساعات طوالنی چه لذتی می بری؟
گفتم:»لذت؟!« »منظورتون را نمی فهمم!« من برای لذت بردن، دوچرخه سواری 

نمی کنم؛ من برای درد و زجر کشیدن، این کار را می کنم..
پیش از ابتال به سرطان، هیچگاه روانشناسی دوچرخه سواری طوالنی مدت 
ما  که  کارهایی  اغلب  نبود؛  روشن  برایم  آن  دالیل  بودم.  نکرده  بررسی  را 
می کنیم، در زمان انجام آن برایمان معنایی ندارد.. من در آن زمان، ضرورتی 
برای تجزیه و تحلیل آن نمی دیدم، اما حاال دیگر می دانستم که چرا رکاب 
کل  به  را  دیگر  مسائل  و  بیماری  می دادم،  ادامه  زدن  رکاب  به  اگر  می زنم: 

فراموش می کردم.
درد فیزیکی سرطان چندان مرا آزار نمی داد، چون من به درد عادت داشتم. 
اصاًل اگر درد نمی کشیدم، احساس خوبی نداشتم. هر چه بیشتر فکر می کردم، 
شباهت های بیشتری بین سرطان و مسابقه، می یافتم. از دیدگاه من، تنها چیزی 
که تغییر کرده بود، مقصد بود. هم مسابقه و هم سرطان، درد فیزیکی زیادی 
به فرد وارد می کند، زمان در هر دو نقش حیاتی دارد، در هر دو، میزان  را 
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پیشرفت فرد، به او گفته می شود، و عدد و رقم و آزمایش خون هم در هر 
دو مورد مشترک است.. تنها تفاوت این بود که من باید بهتر از همیشه، روی 
دوچرخه متمرکز می شدم. با این بیماری، جای هیچ گونه خطا یا بی حوصلگی 
باقی نمی ماند؛ من باید به زنده ماندن فکر می کردم. این فکر واقعًا نشاط آور 

بود: برگشت به زندگی، بزرگ ترین پیروزی به شمار می رفت.
آنقدر روی این موضوع متمرکز شده بودم که در دوره ی اول شیمی درمانی، 
واقعًا هیچ چیز احساس نکردم. هیچ چیزی! حتی به دکتر یومان گفتم: »شاید 
باید داروی بیشتری برای من تجویز کنید..« در واقع من نمی توانستم درک 
کنم که بدنم تا این حد، در برابر شیمی درمانی مقاوم بوده است. پیش از اتمام 
این دوره، بیمارانی را دیدم که به شدت استفراغ می کردند. در پایان دوره ی 
اول، خودم هم به شدت، دچار حالت تهوع شدم و هیچ دارویی روی آن 

تأثیری نداشت.
اول از همه، اشتهایم تغییر کرد. وقتی که شیمی درمانی روی یک نفر انجام 
متفاوت  غذاها  مزه ی  بدن،  در  موجود  شیمیایی  مواد  خاطر  به  می شود، 
می شود. مادرم، یک ظرف غذا برایم می آورد و می گفت: »پسرم، اگه گرسنه 
نیستی و میلی به غذا نداری، من اصاًل ناراحت نمی شم.« اما من سعی می کردم 
که بخورم. وقتی از خواب بیدار می شدم، مادرم یک ظرف میوه ی خرد شده 
و یک بطری بزرگ آب برایم می آورد. باید غذا و میوه می خوردم تا بتوانم 

تحرک خود را حفظ کنم.
مرتب به خودم می گفتم باید حرکت کنی.. از تخت بلند می شدم، لباس گرم 
می پوشیدم، هدفون را در گوشم می گذاشتم و راه می افتادم؛ نمی دانم چقدر، 

اما می رفتم.. تا وقتی که می توانستم راه بروم، سالم بودم.
اینکه  اول  دلیل،  دو  به  فروختم،  را  )ماشینم(  پورشه  روز،  چند  عرض  در 
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ممکن بود پول آن، در حین درمان الزم شود، و دوم اینکه، فکر می کردم بقیه 
عمرم را باید با چیزهایی که داشتم، سپری کنم. البته فکر می کنم رفته رفته، به 

سمت ساده زیستی گرایش پیدا می کردم.
چند روز بعد از آغاز شیمی درمانی، یک نامه از طرف بیمارستان به دستمان 

رسید: مدارک، حاکی از آن است که شما بیمه نیستید.
من با تعجب، به نامه خیره شده بودم؛ این امکان نداشت.. تیم موتوروال، 
مرا بیمه کرده بود. تلفن را برداشتم تا به بیل استاپلتون زنگ بزنم و نامه را 
برای او بخوانم. بیل سعی می کرد مرا آرام کند و بعد به من گفت که قضیه را 

بررسی می کند.
چند ساعت بعد، بیل به من تلفن زد. من در شرف پیوستن به تیم کوفیدیس 
از قبل، به سرطان مبتال شده بودم، این تیم تعهدی نسبت به  بودم و چون 
من در این زمینه نداشت. از طرفی، قرارداد بیمه من با تیم موتوروال به پایان 
رسیده بود. بدین ترتیب خودم باید کلیه هزینه های بستری شدن و درمان را 

تقبل می کردم، مگر اینکه بیل راهی پیدا می کرد.
من سرطان داشتم، بیمه هم نبودم...

در عرض چند روز، با واقعیات بسیاری مواجه شدم و این، فقط یکی از آنها 
بود که در عین حال بسیار هم وحشتناک بود، چون هزینه های درمان واقعًا 
سنگین بودند. به همین خاطر، شروع به بررسی اسباب و اثاثیه منزل کردم تا 
ببینم کدامیک را باید بفروشم. دیگر از نظر مالی، هیچ قدرتی نداشتم. زمانی، 
بساط  در  پولی  هیچ  دیگر  حاال  ولی  داشتم،  درآمد  دالر  میلیون  دو  ساالنه 
نداشتم! من دیگر درآمدی نداشتم، چون دیگر نمی توانستم دوچرخه سواری 
نمی کردند.  پرداخت  پولی  من  به  بودند،  اسپانسرم  که  شرکت هایی  و  کنم، 
پورشه که زمانی این همه برایش ارزش قائل بودم، دیگر هیچ لذت و جذابیتی 
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برایم نداشت. برای پرداخت صورت حساب های پزشکی، حتی یک پنی هم 
نقش حیاتی داشت! به فکر حراج اجناس منزل افتادم، تا بدین ترتیب از شر 

پورشه و سایر لوازم تزئینی، راحت شوم.
من دانشجوی سرطان شده بودم؛ به بزرگ ترین کتاب فروشی آستین رفتم و 
را خریداری کردم.  مربوط می شد،  به سرطان  نوعی  به  که  کتاب هایی  تمام 
با  رابطه  در  کتاب ها  این  برگشتم. موضوع  به خانه  و  کتاب خریدم  ده جلد 
مکاشفه(  و  )مراقبه  ِمدیتیشن  و  سرطان  بیماری  با  روانی  سازگاری  تغذیه، 
بود. می خواستم تمام راه های ممکن را در نظر بگیرم و اصاًل برایم مهم نبود 
مورد  در  را  مطالبی  می رسیدند.  نظر  به  این روش ها مضحک  از  بعضی  که 
روغن دانه کتان خواندم؛ این روغن، به عنوان یک »داروی مؤثر« در درمان 
آرتریت1، سکته قلبی، سرطان و سایر بیماری ها معرفی شده بود. پودر سویا 
هم به عنوان »یک ماده ضد سرطان« معرفی شده بود. ژورنال یوگا2 را هم 
مطالعه کردم، و به شدت تحت تأثیر مباحث مربوط به راج3 قرار گرفتم؛ راج 
به معنای »دعوت به سالمتی کامل« است. مجله ی دیسکاور را هم ورق زدم 
انتظار  از  دور  عالج های  و  دست  دور  کلینک های  به  مربوط  داستان های  و 
دومینیکن  جمهوری  کلینیک  مورد  در  هم  جزوه  یک  کردم.  جمع آوری  را 

خواندم که در آن »یک راه عالج قطعی برای سرطان« ارائه شده بود.
بررسی  اشتیاق  با  می رسید،  دستم  به  بارت،  طرف  از  که  را  مطالبی  تمام 
می کردم، و هر وقت که با هم تلفنی صحبت می کردیم، از او می پرسیدم: 
»دیگه چی پیدا کردی؟« من قباًل چندان عالقه ای به کتاب نداشتم، اما حاال 
یک کتاب خوان حرفه ای شده بودم. بارت به سایت آمازون4 می رفت و در 

1. التهاب مفاصل
�.  Yoga Journal
�.  Raj

�. سایت آمازون، یکی از معروف ترین و پر طرفدارترین فروشگاه های آنالین کتاب در جهان است.
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رابطه با سرطان، جستجو می کرد. بعد از من می پرسید: »تمام مطالبی که پیدا 
کردم را می خوای؟«

در جواب می گفتم: »آره، همه شو می خوام..« من یک دیپلمه بودم، ولی حاال 
دیگر ژورنال های پزشکی را مطالعه می کردم. همیشه عالقمند به مطالعه ی 
نداشتم؛  کتاب  به  چندانی  عالقه ی  اما  بودم،  معماری  و  تجاری  مجالت 
یک جا  مدت طوالنی،  برای  نمی توانستم  و  نداشتم  زیادی  تمرکز  واقع  در 
بنشینم. حاال باید با مبانی آنکولوژی آشنا می شدم.. مثل این بود که در حال 
تحصیل در یک رشته ی جدید هستم. بعضی روزها، با خودم فکر می کردم 
بدهم،  ادامه تحصیل  پزشکی  در رشته ی  و  بروم  مدرسه  به  دوباره  باید  که 

چون اطالعات زیادی در این زمینه کسب کرده بودم.
کارم این شده بود که روی کاناپه بنشینم و کتاب ها را به سرعت ورق بزنم، 
با تلفن صحبت کنم و آمار و ارقام را بخوانم. می خواستم موارد غیر طبیعی 
در بدنم را کاماًل شناسایی کنم تا راهی برای مبارزه با آن بیابم؛ هر چه بیشتر 
بر  بیشتر است، هر چند  تحقیق می کردم، احساس می کردم شانس موفقیتم 
اساس شواهد، در وضعیت خوبی هم نبودم. اما دانش بهتر از ناآگاهی بود: 

حداقل این بود که می دانستم در چه وضعیتی هستم.
زبان سرطان و زبان دوچرخه سواری، دارای یک وجه اشتراک به نام "خون" 
است؛ یکی از راه های دوپینگ در ورزش دوچرخه سواری، این است که با 
مصرف داروی اِپوژن1 تعداد گلبول های قرمز خون را افزایش دهیم. در مورد 
بیماری سرطان هم، اگر میزان هموگلوبین خون از سطح مشخصی، پایین تر 
بیاید، همان دارو برای فرد تجویز می شود. هم در دوچرخه سواری و هم در 
بیماری سرطان، پزشکان به یک منظور، خون مرا آزمایش می کردند: آستانه 

�.  Epogen
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استرس فیزیولوژیک.
من به یک زبان جدید، اشراف پیدا کردم؛ با اصطالحاتی نظیر ایفوسفامید1 
نشانگر  )یک   3LDH و  تومور(  )نوعی  ِسمینوما2  داروی شیمی درمانی(،  )یک 
خون( آشنا شدم.. و در صحبت هایم اصطالحاتی مثل »پروتکل درمانی« و 
نظیر آن را به کار می بردم. می خواستم همه چیز را بدانم. دلم می خواست راه 

دوم، سوم و چهارم را هم بدانم.
هر روز، صدها نامه و کارت دریافت می کردم؛ بعضًا در بین آنها، یک سری 
پیشنهادات مسخره هم برای درمان پیدا می شد. من تمام آنها را می خواندم.. 
و غصه خوردن  کردن  فکر  برای  فرصتی  دیگر  نامه ها،  با خواندن  واقع  در 
نداشتم، به همین خاطر، بعد از ظهرها، من، مادرم و لیزا به خواندن نامه ها 

مشغول می شدیم و به هر تعدادی که می توانستیم، پاسخ می دادیم.
یک روز عصر، چشمم به نامه ای خورد که سربرگ آن، نقش برجسته داشت؛ 
نامه از طرف مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت4 بود. فردی به نام دکتر استیون 
ولف5، نامه را نوشته بود. وی رئیس بخش پیوند مغز استخوان بود. او در نامه 
برایم نوشته بود که در زمینه ی آنکولوژی تخصص دارد و ضمنًا از طرفداران 
پروپا قرص دوچرخه سواری است. در پایان هم گفته بود که از هیچ کمکی 
نسبت به من دریغ نخواهد کرد. وی اصرار کرده بود که تمام راه های ممکن 
درمان را بررسی نمایم. دو چیز در این نامه، توجه مرا به خود جلب کرد؛ 
اول، دانش ولف در مورد ورزش دوچرخه سواری و دوم، اصرار شدید او 
ایندیانا.. چون وی  دانشگاه  از  آینهورن  لَری  دکتر  با شخص  مشاوره  برای 

�. Ifosfamide

�. Seminoma
�. Lactate Dehydrogenase

�. Vanderbilt University

�. Dr. Steven Wolff
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برجسته ترین متخصص در زمینه ی بیماری من بود. او در نامه ی خود نوشته
 بود: »باید این نکته را مد نظر داشته باشی که شیوه های شیمی درمانی دیگری 
هم وجود دارند که عوارض جانبی را به حداقل می رسانند و به توانایی های 

دوچرخه سواری تو آسیبی نمی رسانند.«
تلفن را برداشتم و با او تماس گرفتم:»سالم، من النس آرمسترانگ هستم.« 
ولف، قدری هیجان زده شده بود؛ پس از رد و بدل کردن تعارفات معمول، 
در مورد روند درمانم، سؤاالتی پرسید. و بعد گفت که به هیچ وجه، قصد زیر 
سؤال بردن صالحیت همکارانش را ندارد، اما می خواهد به من کمک کند. 
برای او توضیح دادم که پروتکل استاندارد درمان سرطان بیضه با متاستاز ریه 

روی من انجام می شود. 
دکتر ولف: » ارزیابی من از این روش، چندان خوب نیست.«

از آن لحظه به بعد، درمان من جنبه ی گروهی پیدا کرد؛ قباًل فکر می کردم که 
پزشکی، یعنی اقدامات یک پزشک روی یک بیمار. در این رابطه دکتر، فردی 
آگاه به شمار می رفت و بیمار هم یک فرد ناتوان بود. اما آرام آرام فهمیدم 
هیچ اشکالی ندارد که از مجموعه ای از افراد و منابع برای درمان کمک بگیرم 
و ضمنًا متوجه شدم که نقش خود بیمار هم به اندازه پزشک اهمیت دارد. 
دکتر ریوز، در مورد مسائل مربوط به اورولوژی، و دکتر یومان در زمینه ی 
آنکولوژی مرا تحت نظر داشتند. دکتر ولف هم که دوست و وکیل مدافعم 
بود.. در واقع او چشم سوم در روند درمانی من بود و هر وقت که سؤالی 
برایم پیش می آمد، به او رجوع می کردم. هر یک از این پزشکان، نقش مهمی 
بر عهده داشتند. هیچ کدام از آنها قادر نبودند که به تنهایی مسئولیت سالمتی 
این  از  قسمتی  هم  من  خود  اینکه،  همه  از  مهم تر  و  بگیرند،  عهده  به  مرا 

مسئولیت را به عهده گرفتم.
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دکتر ولف از من پرسید:»سطح HCG خونت چقدر است؟«
HCG نوعی هورمون درون ریز است که موجب تحریک تخمدان زنان می شود و 

در واقع جزء یکی از نشانگرهای خون به شمار می رود. به سرعت آزمایشاتم 
را ورق زدم تا عدد آن را پیدا کنم. گفتم: »صد و نه«

»بسیار خب! این رقم زیاد است، اما جای امیدواری هست.«
 K در حالی که که به برگه آزمایشم نگاه می کردم، متوجه شدم که یک حرف

)به معنای هزار( جلوی این عدد نوشته شده است. 
گفتم: »ببخشید، حرف K در اینجا به چه معنی است؟«

دکتر چند لحظه سکوت کرد، و بعد گفت: »یعنی جواب آزمایش تو 109/000 
است!«

وای..! اگه 109 زیاد بود، پس 109/000  چی بود؟!! ولف در مورد میزان 
او  از  مرتب  من هم  پرسید.  من  از   LDH و   ABF مثل  نشانگرهای خون  سایر 

سؤال می کردم. »این یعنی چه؟«
ولف به من گفت که با در نظر گرفتن تومورهای ریه، باز هم سطح HCG در 
خون من بسیار باالست. و باید مشخص شود که این مواد از کجا آمده اند. 
با مهربانی گفت که شاید الزم باشد یک سری درمان های جدی تر در  دکتر 
مورد من اجرا شود. و بعد هم با صراحت مرا از وضعیت خودم مطلع کرد: 

این سطح HCG، شما را در بدترین گروه قرار می دهد.
ولف از بابت یک مسئله دیگر هم نگران بود؛ داروی بِلئومایسین، روی کبد 
فرد  به  فردی  از  درمان  شیوه ی  او،  اعتقاد  به  دارد.  مخربی  تأثیرات  ریه  و 
الزامًا  می دهد،  پاسخ  بیمار  یک  به  که  شیوه ای  است؛  متفاوت  کاماًل  دیگر، 
در مورد بیمار دیگر مناسب نیست و در مورد من، تجویز بِلئومایسین اشتباه 
اندازه ی پاهایش، به ریه هایش احتیاج  بود. یک دوچرخه سوار، درست به 
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ورزش  به  دادن  پایان  حکم  در  بِلئومایسین  مدت  طوالنی  مصرف  و  دارد 
دوچرخه سواری بود. به اعتقاد ولف، باید داروهای دیگری برای من تجویز 

می شد.
او گفت: »چند نفری هستند که در مورد سرطان بیضه، حرف اول را در دنیا 
می زنند.« ولف از دوستان آینهورن و تعدادی دیگر از متخصصان آنکولوژی 
مرکز پزشکی دانشگاه ایندیانا بود. گذشته از این، او دو مرکز سرطان دیگر 
را هم به من توصیه کرد که یکی از آنها در هوستون و دیگری در نیویورک 
بود. به عالوه، او به من پیشنهاد کرد که ترتیب چند مشاوره را برایم بدهد. 

من هم قبول کردم.
بار دیگر، مادرم وارد عمل شد؛ صبح روز بعد، او همه ی مدارک پزشکی 
مرا جمع آوری کرده بود و آنها را جهت مشاوره به هوستون و ایندیاناپولیس 
فاکس کرد. حول و حوش ساعت 10 صبح بود که از طرف مرکز هوستون 
با ما تماس گرفتند. من برای دوچرخه سواری بیرون رفته بودم. دو پزشک 
متخصص آنکولوژی پشت خط بودند. مادرم به آن دو صدای ناشناس گوش 

می داد.
یکی از آنها گفت: »ما مدارک را بررسی کردیم. چرا شما از مغز MRI نگرفته اید؟«

مادرم پرسید: » چرا باید از مغز MRI بگیریم؟«
»جواب آزمایشات خیلی باالست و ما حدس می زنیم که مغز هم گرفتار شده 

باشد.«
مادرم گفت: »شوخی می کنید..«

-»اصواًل اعدادی که در این حدود هستند بیانگر گرفتار شدن مغز است. به 
نظر ما، فرزند شما به درمان جدی تری نیاز دارد.«

مادرم بهت زده شده بود، » اما شیمی درمانی النس، تازه شروع شده.«
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یکی از آنها گفت: » ببینید، با این روند، نتیجه ای حاصل نمی شه.«
مادرم گفت: »خواهش می کنم این کار را نکنید. من تمام عمرمو به خاطر این 

بچه جنگیده ام.«
- » به نظر ما، شما هر چه سریع تر به مرکز ما بیایید تا ما درمانو شروع کنیم.«

»النس خودش تا چند لحظه دیگر می رسه. من با او صحبت می کنم و نتیجه 
را به شما خبر می دم.«

باهات  باید  من  »پسرم،  گفت:  مادرم  و  رسیدم  راه  از  من  بعد،  دقیقه  چند 
حرف بزنم.« ناراحتی در چهره ی او موج می زد و من هم در دلم، آشوب 
شده بود. مادرم با صدای لرزان، آنچه را که شنیده بود، برایم به طور خالصه 
انگار هر چه  آرام سر جایم نشستم.  ندادم..  تعریف کرد. من هیچ جوابی 
که  گفتم  دقیقه،  از چند  بعد  مسائل جدی تر می شد، من ساکت تر می شدم. 

می خواهم خودم با آنها صحبت کنم و قضیه را از زبان آنها بشنوم.
با آنها تماس گرفتم و آنها هم تمام چیزهایی را که به مادرم گفته بودند، برایم 
بازگو کردند. در پاسخ گفتم که می خواهم به مرکزشان بروم و در اسرع وقت، 
مورد معاینه قرار بگیرم. بعد از اینکه تلفن را قطع کردم، با دکتر یومان تماس 
گرفتم و نتیجه ی مذاکراتم با پزشکان هوستون را به اطالع او رساندم: »دکتر 
یومان، آنها حدس می زنند که مغزم هم گرفتار شده. و گفته اند که باید از مغزم 

MRI بگیرم.«

ببینم.  را  شما  بعدازظهر  فردا  می خواستم  هم  من  »اتفاقًا  گفت:  یومان  دکتر 
خود من هم قصد انجام MRI داشتم چون حدس می زنم که سرطان به مغز هم 

نفوذ کرده است.«
بعد با استیون ولف تماس گرفتم، قضیه را برایش تعریف کردم و به او گفتم 
باز هم  اما  کرد،  موافقت  این تصمیم من  با  او  به هوستون می روم.  فردا  که 
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آنجا  بگیرم، چون  تماس  ایندیانا هم  دانشگاه  با متخصصان  که  کرد  گوشزد 
مرکز اصلی درمان سرطان بیضه محسوب می شد. تمام پزشکان، بر اساس 
پروتکل های مصوب آینهورن، نسبت به درمان اقدام می کردند، پس چه دلیلی 
وجود داشت که من مستقیمًا به آنجا نروم؟ استیون به من گفت که آینهورن، 
خودش فعاًل در استرالیا به سر می برد، و به همین خاطر، مرا به دستیارش 
دکتر ِکِریگ نیکولز1 ارجاع داد. با پیشنهاد او موافقت کردم و او برای مشاوره 

در مورد من، با نیکولز تماس گرفت.
صبح روز بعد، برای انجام MRI به بیمارستان رفتم. لیزا، مادرم و بیل استاپلتون 
هم مرا همراهی کردند. تازه مادر بزرگم هم از داالس آمده بود. به محض 
اینکه چشمم به دکتر یومان افتاد، با اطمینان تمام گفتم: »من مطمئنم که به 

مغزم هم رسیده.. خودم می دونم چه خبری برام دارید.«
به قدری  تونل  تاریک گذشت؛  و  تنگ  تونل  از یک  باید   ،MRI گرفتن  برای 
تنگ است که حتی بینی و پیشانی هم با آن تماس پیدا می کند، اصاًل احساس 

خفگی به فرد دست می دهد. من از این کار متنفر بودم.
بالفاصله نتایج اسکن آماده شد. مادر و مادربزرگم همراه با بیل، در البی منتظر 
ماندند، اما من و لیزا نزد دکتر رفتیم. من دست لیزا را محکم گرفته بودم. دکتر 

نگاهی به اسکن انداخت و گفت: »دو لکه در مغزت دیده می شه.«
لیزا چشم هایش را بست. اما من برای شنیدن این خبر، خودم را آماده کرده 
بودم. مادرم در البی منتظر ما بود. او هم مثل لیزا، آمادگی شنیدن این خبر را 
نداشت. از مطب بیرون آمدیم و من در یک جمله گفتم: »باید به هوستون 

برویم.« گفتن همین جمله کافی بود که او خودش بقیه ماجرا را بفهمد.
دکتر یومان گفت: »فکر بسیار خوبیه، چرا شما با پزشکان هوستون مشورت 

�.  Dr. Craig Nichols
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نمی کنید.« پیش از این، می دانستم که او پزشک قابلی است، اما این تواضع 
وی را تحسین کردم. البته ناگفته نماند که او همچنان پزشک محلی من بود 
و من بارها و بارها برای انجام آزمایشات خون و معاینه نزد او می رفتم. اما 
به خاطر روح متعالی و اشتیاق وی به همکاری با سایر اطباء، از آن زمان به 

بعد، با او دوست شدم.
لیزا و مادرم نمی توانستند جلوی گریه شان را بگیرند، هر دو در البی نشسته 
بودند و اشک از چشمانشان سرازیر بود. داشتم فکر می کردم که عجب هفته 
پرمشغله ای را پشت سر گذاشتیم؛ چهارشنبه، تشخیص دادند که من مبتال به 
سرطان هستم، پنجشنبه عملم کردند، بعدازظهر جمعه از بیمارستان مرخص 
شدم، شنبه به بانک اسپرم رفتم، صبح دوشنبه، خبر بیماریم را به رسانه ها 
هم  امروز  و  شد..  شروع  شیمی درمانی ام  دوشنبه  بعدازظهر  کردم،  اعالم 
معلوم شد که سرطان به مغزم رسیده است! این حریف، خیلی سرسخت تر 
از آن چیزی بود که تصور می کردم. در طول این مدت، هیچ خبر خوبی به 
به ریه هایم رسیده، سپس تشخیص  گفتند که سرطان  اول  بود:  نرسیده  من 
دادند که در مرحله ی سوم هستم، بعد هم نامه دادند که بیمه نیستم و حاال 

هم که...!
به خانه برگشتیم؛ مادرم سراغ دستگاه فاکس رفت تا مدارک بیشتری را برای 
پزشکان هوستون ارسال کند. لیزا هم مات و مبهوت در اتاق نشیمن نشسته 
بود. به بارت تلفن زدم تا او را در جریان برنامه هایم بگذارم. بارت پرسید: 
»آیا نیازی هست که همراه شما بیایم؟«  من از او خواستم که این لطف را به 

ما بکند. صبح روز بعد، ساعت 6 عازم شدیم.
نمی دانم باور می کنید یا نه، اما دیگر از شنیدن این اخبار بد، آرامش خاصی 
پیدا کرده بودم. چون می دانستم که دیگر بدتر از این وجود ندارد! دیگر هیچ 
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پزشکی نمی توانست خبر بدتری به من بدهد؛ حاال دیگر با بدترین حالت 
ممکن روبرو بودم.

هر بار که پزشکان، خبر جدیدی از پیشرفت بیماری من می دادند، مرتب از 
آنها سؤال می کردم: »حاال شانس بهبودی من چقدر است؟« دلم می خواست 
به من عدد و رقم بگویند. و این میزان، هر روز افت می کرد؛ در ابتدا دکتر 
ریوز، شانس بهبودی مرا 50% پیش بینی کرد، اما چند روز بعد گفت که:»فکر 
می کنم حدوداً 20 درصد شانس داشته باشی.« او بعدها به من گفت که اگر 
کمکی  هیچ  دیگر  متأسفم  می گفتم  باید  باشم،  راست  رو  تو  با  می خواستم 
ساله خودم   25 پسر  یاد  به  مرا  تو  که  کنم  اما چه  نمی آید،  بر  من  از دست 
می اندازی.. حتی بارت هم حقیقت را به من نگفته بود؛ پدر زن بارت پزشک 
بود و وقتی خبر دار شده بود که سرطان به ریه هایم رسیده است، گفته بود: 

»قطعًا از بین می رود.«
پزشکان  از  دائم  که  بود  سؤالی  این  است؟«  چقدر  من  بهبودی  »شانس 
می پرسیدم. اما ظاهراً سؤال بی ربطی بود؛ هیچگاه نمی توان دقیقًا شانس زنده 
ماندن کسی را ارزیابی کرد و اصاًل تالش برای این کار بیهوده است، چون 
بیمار،  که  باعث می شوند  تنها  و  ندارند  را  آمده، دقت الزم  به دست  اعداد 

امیدش را از دست بدهد؛ امیدی که تنها پادزهر ترس است.
پاسخ مشخصی   ، احتمال درمان من چقدر است؟  مثل چرا من؟!  سؤاالتی 
نداشتند، و گاهی احساس می کردم که آنها افراد خودخواهی هستند. در تمام 
طول زندگی ام با دو مقوله بُرد یا باخت روبرو بودم، اما سرطان به من آموخت 
که در برابر مسائل مبهم، بردبار باشم.. آرام آرام متوجه شدم که بیماری، فرق 
بین اعداد و ارقام را نمی فهمد: گاهی یک فرد قوی با یک نگرش فوق العاده را 
نابود می کند و گاهی هم به طور معجزه آسایی، افراد ضعیف را به زندگی باز 
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می گرداند. همیشه فکر می کردم که پیروزی در مسابقات دوچرخه سواری، به 
من قدرت و ارزش می دهد. اما این طور نبود.

چرا من؟ چرا یک نفر دیگه نه؟! اما من با آن بیماری که در مرکز شیمی درمانی، 
کنار دستم نشسته بود هیچ فرقی نداشتم؛ پس این سؤال بی ارزشی بود.

کدامیک از این دو قوی تر هستند: ترس یا امید؟ سؤال جالبی است و حتی 
ابتدا خیلی می ترسیدم و هیچ امیدی  شاید سؤال سرنوشت سازی باشد. در 
نداشتم، اما وقتی آنجا نشستم و به بیماریم فکر کردم، به خودم گفتم که نباید 
بگذارم ترس، خوش بینی مرا لکه دار کند. یک چیزی به من می گفت، ترس 

نباید به طور کامل بر قلبت حاکم شود و من تصمیم گرفتم که دیگر نترسم.
معمای  یک  مثل  من  مردن  یا  ماندن  زنده  اما  بمانم،  زنده  می خواست  دلم 
بی جواب بود؛ آرام آرام احساس کردم که انتظار کشیدن برای حل این معمای 
و  وقتی هول  است.  ارزشمندی  ترس چیز  نیست.  بد  هم  هولناک، چندان 
هراس، به معنای واقعی خود، تمام وجودت را فرا بگیرد، بیشتر از بقیه ی 
مردم، به نقاط ضعف خودت پی می بری و به اعتقاد من، این ترس، سازنده 
است؛ من از آن جایگاه رفیعی که خودم را در آن می دیدم، نزول کرده بودم و 
هیچ پناهی به جز فلسفه بافی نداشتم: این بیماری باعث می شود که بیشتر از 

قبل، از خودم سؤال کنم و اصول اخالقی دیگری را برگزینم.
چند روز قبل، یک نامه از طرف یک ارتشی دریافت کرده بودم؛ او اهل آسیا 
و مثل من به سرطان مبتال بود. در نامه برایم نوشته بود: »این حرف من را 

حاال نمی فهمی، اما ما افراد خوش شانسی هستیم..«
بلند گفتم: »عجب آدم احمقیه!« منظورش از  با صدای  نامه را که خواندم، 

این حرف چیه؟!
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5گفتگو با سرطان





  یک مهمان ناخوانده وارد سر من شده بود و وقتی چیزی مستقیمًا وارد سر 
کسی شود، یعنی خیلی به او نزدیک شده است.. پس من هم مصصم شدم 
که به او نزدیک شوم، و با او گفتگویی ترتیب دهم. سعی کردم در این گفتگو، 
هیچ گونه نرمش و مالیمتی از خود نشان ندهم؛ به او گفتم: »فرد مناسبی را 
انتخاب نکردی.. وقتی دنبال کسی می گشتی که در بدنش به زندگیت ادامه 

بدی، اشتباه کردی که منو انتخاب کردی.«
اما حتی وقتی این کلمات را به زبان می آوردم، خودم هم می دانستم که دارم 
رجز خوانی می کنم. آن روز صبح، تصویری که در آینه به من زل زده بود، 
ناآشنا،  نظر می رسید. در صدای درونم، یک لحن  به  رنگ پریده و بی حال 

طنین انداز بود: دو دلی.
سعی داشتم با او، به توافق برسم. به او می گفتم اگر مسئله بر سر این است 
که من دیگر دوچرخه سواری نکنم، بسیار خب قبول می کنم.. قرار داد را به 
امضا کنم؛ می توانم کار دیگری را شروع کنم؛  تا فوراً آن را  من نشان بده، 
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اگر بخواهی، دوباره به مدرسه می روم، اصاًل رفتگر می شوم.. هر کاری که 
بخواهی می کنم، فقط بگذار زندگی کنم.

پیش از طلوع خورشید، به راه افتادیم. مادرم، پشت فرمان نشست. من و 
لیزا هم روی صندلی عقب نشستیم. این کار از من بعید بود، چون من همیشه 
خودم رانندگی می کردم. با این کار، معلوم بود که چقدر مضطرب و نگران 
هستم. در طول راه هیچ کس حرفی نزد، هر کس غرق در افکار خودش بود. 
هیچ کدام از ما، شب قبل، درست نخوابیده بودیم. مادرم پایش را روی پدال 
گاز فشار داد.. انگار می خواست هر چه زودتر از شر راه خالص شود. به 

قدری حواسش پرت بود که نزدیک بود یک سگ را زیر بگیرد.
هوستون، محل پرترافیکی است؛ رانندگی در آنجا، واقعًا عذاب آور است. 
باألخره ساعت 9 صبح بود که بیمارستان را پیدا کردیم. وارد سالن انتظار، و 
حدود دو ساعت معطل شدیم. خیلی زود رسیده بودیم. احساس می کردم 

در یک ترافیک دیگر، گیر کرده ایم.
شمار  به  آموزشی  مرکز  یک  و  است  دانشگاه  به  وابسته  مذکور،  بیمارستان 
می آید؛ راهروهای بزرگ آن، مملو از بیماران، کودکان گریان، خانواده های 
نگران، مسئوالن خشن، پرستاران عجول، پزشکان و اینترن ها بود. المپ های 
فلورسانت روی سقف، نور سفیدی از خود ساطع می کردند، زیر آن نور، 
حتی افراد سالم هم، رنگ پریده به نظر می رسیدند. همانطور که منتظر نشسته 
با  به سرعت ورق می زدم،  بیشتر شد؛ مجله ها را  بیشتر و  بودیم، اضطرابم 
مدادم، به دسته صندلی ضربه می زدم و مرتب با تلفن همراهم، به این و آن 

زنگ می زدم.
نزدیک،  از  ما  و  رسید  راه  از  بودم،  کرده  او صحبت  با  که  پزشکی  باألخره 
همدیگر را مالقات کردیم: پزشک جوان و آراسته ای بود و رفتار مؤدبانه ای 
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داشت. هیکلش مثل دونده ها، الغر به نظر می رسید.
»من پیگیر کارهای شما بودم، خیلی خوشحالم که به اینجا آمدید.«

اما بعد از اینکه تعارفات ما تمام شد، یک حالت رسمی و سرد به خودش 
روش  کلی  رئوس  نشستیم،  صندلی هایمان  روی  اینکه  محض  به  گرفت. 
داروی  از  همچنان  بایستی  برنامه،  آن  طبق  داد؛  شرح  برایمان  را  درمانی 
بلئومایسین استفاده می کردم، اما برنامه ی او خیلی سخت تر از برنامه ی دکتر 

یومان بود.
» شما کشان کشان از اینجا بیرون می روی.«

چشم های من و مادرم، از تعجب گشاد شدند. من شوکه شده بودم. او در 
ادامه گفت: »من هر روز، تو را می ُکشم و بعد، دوباره به زندگی باز می گردانم. 
دیگر حتی توان راه رفتن را هم از دست می دهی. و پس از اینکه کارمان تمام 

می شود، باید دوباره راه رفتن را با هم تمرین کنیم.«
شوم.  بچه دار  نمی توانم  دیگر  پس  می کند،  عقیم  مرا  درمان،  که  آنجا  از 
بلئومایسین هم که ریه هایم را خراب می کند، پس دیگر دوچرخه سواری را 

هم باید کنار بگذارم. 
از تصور  بیشتر  بیشتر حرف می زد،  باید تحمل کنم. هر چه  رنج زیادی را 
ضعیف شدنم، متنفر می شدم. از او پرسیدم چرا این برنامه درمانی، این قدر 
سخت است؟! در پاسخ گفت: »چون شما در بدترین وضعیت ممکن هستید، 

اما به اعتقاد من، تنها شانس شما در این بیمارستان است.«
وقتی حرف هایش تمام شد، مادرم از شدت نگرانی به خود می لرزید، لیزا هم 
مات و مبهوت شده بود. بارت از شنیدن حرف های دکتر، از کوره در رفت، 
درمان  راه های  سایر  مورد  در  و  انداخت  وسط  را  خودش  خاطر  همین  به 
از او سؤاالتی پرسید. او مهارت زیادی در سؤال کردن و یادداشت برداری 
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دارد، در واقع مرد بسیار دقیقی است. دکتر وسط حرف های بارت پرید، رو 
دارم  اعتقاد  اما من  ندارید.  »ببینید، شما شانس زیادی  به من کرد و گفت: 
و  مراکز  سایر  از  بیشتر  خیلی  مراتب  به  بیمارستان،  این  در  شما  شانس  که 

بیمارستان هاست.«
حرف  این  از  شدم.  جویا  آینهورن  دکتر  درمانی  روش  مورد  در  را  او  نظر 
به همین  اما احتمااًل دوباره  ایندیانا برید،  به  من، استقبالی نکرد: »می تونید 
شما  پیشرفته ی  مورد  برای  اونا،  درمانی  روش  می گردید؛  بر  بیمارستان 

کاربردی نداره.«
دست آخر هم، نتیجه گیری کرد و گفت، نظرش این است که هر چه زودتر، 
نوع  این  که  تنها محلیه  »این مرکز  کنم.  را در آن مرکز شروع  شیمی درمانی 

درمان را ارائه می ده و اگه اونو نپذیرید، هر اتفاقی ممکنه بیفته..«
گفتم اجازه بدهید قدری راجع به آن فکر کنم و بعدازظهر جواب بدهم.

با ماشین، دور خیابان ها می تابیدیم، تا اینکه یک ساندویچ فروشی پیدا کردیم، 
اما هیچ کدام از ما، بعد از شنیدن آن حرف ها، اشتها نداشتیم. احساس می کردم 
که باید هر چه سریع تر تصمیمم را بگیرم: آن روز جمعه بود و نظر دکتر این 

بود که شیمی درمانی را از دوشنبه آغاز کنم.
مبتال  سختی  بیماری  به  که  داشتم  قبول  خودم  بودم.  شده  مأیوس  کلی  به 
هستم، اما ضعف و از کار افتادگی، به هیچ وجه برایم قابل تحمل نبود.. با 
بی حوصلگی، نقاط ضعف و قوت حرف های دکتر را سبک و سنگین کردم، 
می کردم  سعی  چیه؟  رابطه  این  در  شما  نظر  شدم؛  جویا  هم  را  بقیه  نظر  و 
او جلوه  نقاط قوت  به عنوان  به نفس دکتر را  اعتماد  روحیه رقابت طلبی و 

بدهم. اما کاماًل مشخص بود که مادرم از حرف های او ترسیده بود.
این روش درمان، خیلی سخت تر از روش های سایر مراکز درمانی بود. به 
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خودم گفتم با این کار، من توان راه رفتن را از دست می دهم، توانایی بچه دار 
نخواهم  به دوچرخه سواری هم  قادر  از دست می دهم.. دیگر  را هم  شدن 
بود. من معمواًل در کارهایم، اهل افراط بودم: تعلیم خشن، دوچرخه سواری 
خشن.. اما برای اولین بار، پیش خودم فکر کردم که این شیوه ی درمانی، 

چیزی فراتر از افراط است؛ شاید بیش از حد نیاز من باشد.
به ذهنم رسید که با دکتر ولف تماس بگیرم و نظر او را هم جویا شوم. هر 
چه بیشتر با او حرف می زدم، عالقه ام نسبت به او بیشتر می شد. دکتر، مرد 
فهمیده و باهوشی بود و به هیچ وجه اهل تکبر و غرور نبود. پروتکل درمانی 
پیشنهاد شده و عواقب آن را برای وی شرح دادم: » اون اصرار داره درمان را 

هر چه سریع تر شروع کنیم و امروز بعدازظهر منتظر جواب منه...«
ولف ساکت بود. صدای فکر کردنش را می شنیدم. باألخره به حرف آمد و 
گفت: » ضرری نداره که نظر چند نفر دیگه را هم بپرسی؛ حتمًا نباید همین 
متخصصان  نظر  حداقل  بهتره  من،  نظر  به  بدی.  جواب  بعدازظهر،  امروز 
ایندیانا را هم بپرسی.« پیشنهاد خوبی بود. چرا به آنجا نرویم و نظر  مرکز 
متخصصانی که در زمینه ی سرطان بیضه، صاحب کتاب بودند و سایر اطباء 

از روش آنها استفاده می کردند را جویا نشویم؟
با دکتر کریگ نیکولز، دستیار دکتر آینهورن تماس گرفتم. و برایش توضیح 
دادم که وضعیتم وخیم است، نیاز به مشاوره ی بیشتری دارم و می خواهم در 

اسرع وقت، آنها را ببینم. از او سؤال کردم: »همین اآلن راه بیفتیم؟«
اتفاقًا منتظر تماس من بوده است. »و همین حاال می تواند  نیکولز گفت که 
IU )ایندیانا( در  مرا ببیند.« روز بعد تعطیل بود. بعدها فهمیدم که کارمندان 
دنیا  اطباء سرتاسر  و  بیماران  با  روز  و هر  به خدمت هستند  آماده  هر حال 

مشاوره ی تلفنی دارند.
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ساعت سه بعدازظهر بود و ما باید مدارک پزشکی ام را از مرکز هوستون پس 
می گرفتیم، اما من قدری نگران بودم. پزشک آنجا، عالقه ی زیادی به درمان 
من داشت، اما از طرفی هم مرا ترسانده بود. به او گفتم که یکی دو روزی 
فرصت می خواهم تا تصمیمم را بگیرم. او هم برایم آرزوی موفقیت کرد و 

گفت: »فقط زیاد معطل نکن..«
مسئولیت  و  آورد  دست  به  را  روحیه اش  دوباره  هم  مادرم  تصمیم،  این  با 
به  و  گرفت  تماس  استاپلتون  بیل  دفتر  با  اول  گرفت.  عهده  به  را  کارها 
را  پرواز، خودمان  اولین  با  باید  ما  »استیسی،  گفت:  دفتر  منشی  استیسی1، 
به ایندیانا پولیس برسانیم.« بعد هم همگی سوار ولووی مادرم شدیم و به 
سمت فرودگاه، به راه افتادیم. ماشین را در پارکینگ فرودگاه پارک کردیم. 
هیچ کدام از ما، لباس یا مسواک همراهمان نداشتیم، چون قرار بود که سفرمان 
یک روزه باشد. به باجه ی بلیط فروشی رفتیم، استیسی چهار صندلی درجه 

یک برایمان رزرو کرده بود.
وقتی به ایندیاناپولیس رسیدیم، مادرم یک ماشین کرایه کرد. آنجا هوا خیلی 
سرد بود، اما مادرم فهمیده بود که یک هتل، دقیقًا روبروی بیمارستان مورد 
نظر واقع است. چند تا اتاق گرفتیم و خسته و کوفته، ولو شدیم. آن شب 

هم، شب کوتاهی بود، چون صبح خیلی زود با دکتر نیکولز قرار داشتیم.
پیش از طلوع آفتاب، از خواب بیدار شدم و جلوی آینه، مشغول شانه زدن 
موهایم شدم. چون می دانستم که پس از شیمی درمانی، موهایم می ریزد، آنها 
را از ته زده بودم. اما با این وجود، دسته ی بزرگی از آن، الی شانه ام آمد. 
کالهم را سرم گذاشتم و به البی رفتم. بوفه ی هتل، برای صبحانه، گندمک 
و میوه سرو می کرد، مادرم هم قبل از من، آنجا رفته بود. به سراغش رفتم و 

�.  Stacy
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کالهم را از سرم برداشتم.
»مامان موهام داره می ریزه..«

مادرم سعی می کرد لبخند بزند: » خب، اینو که خودمون از قبل می دونستیم.«
مدارک پزشکی ام را زیر بغلم گذاشتم و در تاریکی شب به سمت بیمارستان، 

حرکت کردیم.
مرکز پزشکی IU، یک بیمارستان آموزشی واقع در ساختمانی بزرگ است. با 
آسانسور به بخش آنکولوژی رفتیم و از آنجا، به داخل یک اتاق کنفرانس با 

یک پنجره های شیشه ای بزرگ هدایت شدیم.
پرتو  بود.  از رنگ شده  آکنده  اتاق  و  باال می آمد  آرام  آرام  خورشید داشت 
آرامش  احساس  من  و  می تابید  اتاق  داخل  به  پنجره  از  خورشید  درخشان 

می کردم.
پزشکان مشاورم را از نزدیک مالقات کردیم؛ کریگ نیکولز، مرد موقری به 
نظر می رسید، ته ریش کوتاهی هم داشت. یک فنجان قهوه در دستش بود. 
مدتی بود که به خاطر بیماریم، قهوه را کنار گذاشته بودم و به همین خاطر، 
شدیداً هوس کرده بودم. در کتاب های تغذیه آمده بود که کافئین1 برای افرادی 
با بیماری من، مضر است؛ من هم به همین دلیل، خوردن قهوه را ترک کرده 

بودم. اما به فنجان نیکولز، ماتم برده بود. از او پرسیدم:
»نظر شما در مورد قهوه چیه؟«

» خب، زیاد برای شما خوب نیست، اما اگه هرازچند گاهی، یکی دو فنجان 
بخورید، شما را نمی کشه.«

در کنار نیکولز، اسکات شاپیرو2، جراج مغز و اعصاب ایستاده بود. شاپیرو، 
مرد بلند قدی بود که قدری هم قوز داشت. قیافه ی او شبیه به آبه ویگودا3 

�.  Caffeine

�.  Scott Shapiro

�.  Abe Vigoda
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هنرپیشه معروف بود. چشم هایش گود رفته بود و ابروهای پرپشتی داشت. 
دکتر نیکولز شرح حال مرا برای او گفت: ایشان مبتال به سرطان بیضه هستند 

و چند تومور هم در ریه و مغزشان مشاهده شده است.
ما نشستیم و گفتگو را آغاز کردیم. بیمارستان، خیلی آرام بود، نیکولز آرامش 
زیادی داشت و این به من حس خوبی می داد. همین طور که صحبت می کرد، 
او را ورانداز می کردم؛ عادت داشت که به دیوار تکیه بدهد و مرتب گلویش 
را صاف کند. اما ورای این آرامش، اعتماد به نفس زیادی هم داشت. آرام 

آرام داشت از او خوشم می آمد.
نیکولز، گلویش را صاف کرد و گفت: »ما به شانس بهبودی شما امیدواریم.«

برای نیکولز، تعریف کردم که قبل از مالقات با آنها، به هوستون رفته بودیم. 
نبود؛ در  اینطور  اما  به این قضیه، بی اعتنا باشد،  انتظار داشتم او هم نسبت 
ارزش  آنها،  فعالیت های  برای  ما  و  است  بسیار خوبی  »مرکز  جوابم گفت: 
کرد؛  من  پزشکی  مدارک  بررسی  به  شروع  هم  بعد  هستیم.«  قائل  زیادی 
عکس هایم را روی صفحه ی مهتابی مخصوص گذاشت و گفت 12 تومور 
بودند و  اندازه یک خال  به  آنها،  از  بعضی  دیده می شود.  دو طرف  در هر 
مغزم  اسکن  به سراغ  به 2.7 سانتی متر هم می رسیدند. سپس  دیگر  بعضی 
رفت و دو ناحیه ی غیرطبیعی که درست زیر جمجمه ام بود، را به من نشان 

داد. بزرگی آن دو لکه ی سفید، به اندازه ی دانه انگور بود.
و  درمان  شانس  از  نیکولز  می کردم.  گوش  آنها  حرف های  به  دقت،  با  من 
فهم  قابل  و  ساده  او  حرف های  می کرد.  صحبت  بیماری  با  مقابله  نحوه ی 

بود.
را  مشکل  هم  مغزی  ضایعات  و  هستید  بیماری  پیشرفته  مرحله  در  »شما 
با شیمی درمانی  مغزی  که ضایعات  داد  برایم شرح  او  می کنند..«  دوچندان 
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نظیر  داروهایی  ورود  از  مانع  مغزی1  بازدارنده های  نمی روند، چون  بین  از 
یا  و  پرتودرمانی  پس  می شوند.  مغز  به  شیمی درمانی  در  مصرفی  داروهای 

جراحی چاره ی کار بود. 
طبق معمول می خواستم اطالعات دقیقی، در اختیارم بگذارند، پس مجدداً 

سؤال همیشگی ام را تکرار کردم: »شانس من چقدر است؟«
»خب شما شروع خوبی نداشتید..« در واقع منظور نیکولز، این بود که بیماری 
من، به موقع تشخیص داده نشده است. »درصد آن چندان مطلوب نیست. 

اما این بیماری قابل درمانه. من فکر می کنم شانس شما پنجاه پنجاه باشه.«
نیکولز، مرد معقول و واقع بینی بود، اما در عین حال انسان خوش بینی هم بود. 
» این روزها، به خاطر مصرف پالتین، می توان به درمان سرطان بیضه امیدوار 
بود و چه بسا مواردی که در وضعیت بدتری بودند، اما نجات پیدا کردند. ما 
در این بیمارستان، همه جور بیماری می بینیم و علی رغم اینکه وضعیت شما، 

چندان امیدوار کننده نیست، اما موارد بدتر از شما را هم درمان کرده ایم.«
بعد نیکولز حرفی زد که من سر جایم میخکوب شدم: او گفت که می خواهد 
برنامه ی درمانی ام را طوری تنظیم کند که من مجدداً دوچرخه سواری را آغاز 
کنم. هیچ دکتری غیر از استیو ولف، به من این حرف را نزده بود. آنقدر از 
به  رفتن  نشد. قضیه  باورم  ابتدا  در  که  بودم،  این حرف شوکه شده  شنیدن 
هوستون و آن درمان شدید، به کلی ناامیدم کرده بود. در جواب گفتم که من 

فعاًل فقط به زنده ماندن فکر می کنم. »فقط کمکم کنید تا زنده بمانم..«
می توانم  احتمااًل  بلکه  می مانم،  زنده  تنها  نه  من  که  می کرد  فکر  نیکولز  اما 
ادامه بدهم. در واقع، او می خواست روش درمانی  دوچرخه سواری را هم 
روش های  از  دیگر  یکی  نبینند؛  آسیبی  ریه هایم  که  کند  تنظیم  طوری  مرا 

�.  Blood-brain Barrier
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داروهای  از  ترکیبی  واقع  در  )که  دارد  نام   VIP1 پالتین،  با  شیمی درمانی 
مصرف  است(؛  پالتین  سیس  و  ایفوسفامید  اتوپوساید،  وین بالستین، 
در  اما  می آورد،  بوجود  بیمار  برای  را  مشکالتی  داروها،  این  کوتاه مدت 
ایفوسفامید،  مصرف  نمی رساند.  آسیبی  ریه ها  به  بلئومایسین  مثل  عوض، 
طبق  می شود.  فرد  در  گذرا  مشکالت  و  استفراغ  تهوع،  حالت  به  منجر 
از شر سرطان  را پشت سر می گذاشتم،   VIP دوره  اگر سه  دکتر،  حرف های 

خالص می شدم و تازه می توانستم دوباره به رقابت بپردازم.
مادرم سؤال کرد: » یعنی به جای درمانی که برای همه بیماران انجام می شه، ما 

باید این روش درمانو اجرا کنیم؟ یعنی اصاًل از بلئومایسین استفاده نکنیم؟«
نیکولز جواب داد: » ما نمی خوایم ریه هاش آسیبی ببینن.«

او ادامه داد و گفت من برای برداشتن تومورهای مغزی، جراحی را توصیه 
می کنم. معمواًل برای برداشتن تومورهای مغزی، پرتو درمانی انجام می شود، 
اما پرتودرمانی، یک سری عوارض جانبی بر روی سیستم اعصاب مرکزی 
دارد، حتی برخی از بیماران در درک و فهم مسائل دچار مشکل می شوند. 
» واکنش بیماران نسبت به پرتودرمانی، متفاوته.« در مورد من، ممکن بود 
برای یک فرد عادی، هیچ  این مسئله،  از دست بدهم.  را  تعادلم  که قدری 
از  نتوانم  باعث می شد که دیگر  اما در مورد من  ایجاد نمی کرد،  را  مشکلی 
بلندی های آلپ با دوچرخه پایین بیایم، چون تعادل در چنین وضعیتی، نقش 

حیاتی دارد.
شاپیرو بحث را ادامه داد. من او را ورانداز می کردم: گذشته از شباهتش با 
به  آدیداس  کن  گرم  یک  بود:  عجیب  قدری  هم  پوشیدنش  لباس  ویگودا، 
را  یونیفورم سفیدش  آن،  و روی  بود  امضا شده  آن  که سرتاسر  داشت  تن 

�.  VIP: Vinblastine, Ifosfamide, CisPlatin, Etoposide
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پوشیده بود. موهایش دور یقه ی لباسش، حلقه شده بودند. این مرد جراح 
مغز است؟! قیافه اش که اصاًل به دکترها نمی خورد.

»خب، بیایید یک نگاه به MRI و سی تی اسکن بیندازیم.«
تخته ی مخصوص  را روی  آنها  هم  شاپیرو  داد.  او  به  را  نیکولز، عکس ها 

گذاشت و در حالی که آنها را بررسی می کرد، سرش را می جنباند.
»مشکلی نداره.. به راحتی درش میارم.«

گفتم: »مشکلی نداره؟«
تومورها در سطح مغز هستند، و  که  اشاره کرد و گفت  تومورها  به  شاپیرو 
پس  از  می توان  ِفریم لِس،  استریوتاکتیک1  تکنیک  از  استفاده  با  راحتی  به 
با استفاده از این روش، می توان محل دقیق تومورها را  آن برآمد. در واقع 

مشخص کرده و شکاف نسبتًا کوچکی ایجاد کرد.
ترتیب  بدین  و  می کنیم  مجزا  را  از جراحی، ضایعات  پیش  این روش،  »با 
در مقایسه با قدیم، فقط یک چهارم از زمان را در ناحیه ی جمجمه صرف 

می کنیم.«
سؤال کردم: »خطرات این روش چیه؟«

ریسک  حداقله.  بیهوشی،  مشکالت  تو،  مثل  جوانی  بیماران  مورد  »در 
عفونت یا خونریزی هم چندان باال نیست، فقط درصد کمی، احتمال بروز 
حمله وجود داره. اما خطر عمده ای که فرد را تهدید می کنه، اینه که ممکنه 
یه طرف بدنش ضعیف بشه. به طور کلی عمل ساده ایه و شما هم که قدرت 

بدنی الزمو دارید.«
برای  نمی کردم.  باور  را  از طرفی هم حرف هایشان  بودم،  من خیلی خسته 
همین، رک و پوست کنده گفتم: »باید منو قانع کنید که به کارتون تسلط کافی دارید..«

�.  Frameless Stereotactics
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شاپیرو گفت: » ببین، من جراحی های زیادی از این نوع کردم و هیچ کدوم از 
بیمارام، تا به حال نمردن یا حداقل بدتر از قبل شون نشدن.«

»درسته، اما چرا شما باید مرا عمل کنید؟«
» چون همونقدر که تو در دوچرخه سواری مهارت داری، من خیلی بیشتر از 

اون، در جراحی مغز مهارت دارم.«
از جواب او خنده ام گرفت، از او خوشم آمده بود. از جا بلند شدم و گفتم سر 

ناهار، به این قضیه فکر می کنم و تصمیم نهایی را می گیرم.
اول از همه، می خواستم با مادر و دوستانم مشورت کنم. این جور تصمیم 
گیری ها، تنش زا هستند. باید بیمارستان و پزشکانم را انتخاب می کردم؛ این 
انتخاب، مثل انتخاب شرکت سرمایه گذاری نیست؛ اگر می خواستم در یک 
شرکت، سرمایه گذاری کنم، می توانستم از آنها بپرسم که نرخ سود من، بعد 
از پنج سال چقدر می شود؟ اما حاال، وضعیت کاماًل فرق می کرد.. در اینجا 

صحبت از مرگ و زندگی بود.
آن طرف خیابان، یک مرکز خرید بود. به یک کافی شاپ رفتیم. همه ساکت 
بودند. مادر، لیزا و بارت نگران این بودند که حرف هایشان، روی تصمیم من 
تأثیر بگذارد؛ آنها معتقد بودند که من خودم باید بیمارستانم را انتخاب بکنم. 

من نظر آنها را جویا شدم، اما نمی توانستم آنها را وادار به این کار بکنم.
همچنان سعی می کردم که آنها را به حرف بیاورم: »ُخب، در هوستون گفتن 
درمانمو  روش  می خوان  اینجا  اما  می شم،  درمان  و  دارم  خوبی  شانس  که 
تغییر بدن، شاید هم تصمیم به جایی باشه..« هیچ کس حرفی نزد. آنها کاماًل 
باید توسط  این تصمیم گیری  اما  بودند،  منتظر جواب  بودند. همه  بی طرف 

خودم انجام می شد. 
این قضیه هم فکر می کردم؛ می خواستم مطمئن  به  ناهار خوردن،  در حین 
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من  کرده ام؛  آنها  درمانی  برنامه های  و  پزشکان  از  درستی  ارزیابی  که  شوم 
دیگر پذیرفته بودم که باید دوچرخه سواری را کنار بگذارم، اما دکتر نیکولز 
و شاپیرو، نظر دیگری داشتند. اعتماد من نسبت به آنها جلب شده بود، از 
راحتی و فروتنی آنها خوشم می آمد، از اینکه حرف های من، آنها را عصبی 
و ناراحت نکرده بود، احساس خوبی داشتم. ظاهر و باطن آنها یکی بود: دو 
مرد سالخورده و خسته، و در عین حال خبره و کاردان. با خودم به این نتیجه 

رسیدم که کسی بهتر از آنها پیدا نمی شود.
صراحت  و  خونسردی  با  نیکولز،  اما  کردم،  آنها  از  ناجوری  سؤاالت  من 
جوابم را داد و اصاًل آزرده خاطر نشد. او به کارش تسلط کامل داشت و به 

توانایی های خودش اعتماد داشت.
ناگهان بی مقدمه گفتم: » بسیار خب، به نظر می رسه اینا به کارشون مسلطن. 
منم خیلی ازشون خوشم اومده.. محیط را هم دوست دارم و دکتر شاپیرو 
جا  همین  بهتره  می کنم  فکر  پس  نداره.  نگرانی  هیچ  عمل  مورد  در  که  هم 

بمونم.«
همه خوشحال شدند. بارت گفت: »من که کاماًل موافقم.«

مادرم گفت: »فکر می کنم تصمیم درستی گرفتی.«
دوباره به مرکز پزشکی IU رفتیم و با دکتر نیکولز مالقات کردیم. به دکتر گفتم 

همین بیمارستان را برای درمان انتخاب می کنم.
دکتر گفت: » خوبه، پس دوشنبه، برای انجام یک سری کارهای اولیه، باید به 
اینجا بیای و روز سه شنبه هم عملت می کنیم.« نیکولز ادامه داد که بالفاصله 
با  پس از جراحی، دوره جدید شیمی درمانی را آغاز می کنیم. بعد هم، مرا 
آشنا کرد، و در مورد برنامه ی  هانی1  التریس  آنکولوژی،  بخش  سرپرستار 

�.  LaTrice Haney
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درمانی پیش رو، با هم گفتگو کردیم.
من گفتم:» شما که نمی تونید منو بکشید، پس هر چی دارید، به من بدید. 
هر مقداری که به بقیه بیماران می دید، دو برابرش را به من بدید. بیاین این 

لعنتی را از بین ببریم.«
نیکولز  بیاورند.  در  اشتباه  این  از  مرا  که  می کردند  و التریس، سعی  نیکولز 
به  نیست.« من  کار سختی  بکشم،  را  تو  باش من می تونم  » مطمئن  گفت: 
تبع مشاوره ای که در هوستون داشتم، این ذهنیت اشتباه را پیدا کرده بودم. 
بود که داروهای شیمی درمانی، سمی هستند و  این  در صورتی که واقعیت 
نیکولز،  بین رفتن اعضای بدن می شود. حتی  از  به  مصرف زیاد آن، منجر 
قصد داشت که درمان مرا، یک هفته به تعویق بیندازد، چون تعداد گلبول های 
سفید خون من، در اثر شیمی درمانی اول، هنوز به حد نصاب نرسیده بود. 
دوره جدید شیمی درمانی، زمانی شروع می شد که من، آمادگی جسمانی الزم 

را به دست آورده باشم.
به نظر می رسید که تخصص  سرپرستار، رشته ی کالم را در دست گرفت؛ 
الزم را داراست؛ او به اندازه ی دکتر، از شیمی درمانی اطالعات داشت و در 
مورد تک تک داروهایی که در این روش درمانی، استفاده می شد، برای من 
صحبت کرد، تأثیرات هر دارو، و همچنین مکانیسم آنها را برایم شرح داد. با 
دقت، به حرف های او گوش می کردم. تصمیم گرفته بودم که نقش فعالی در 
درمان بیماریم داشته باشم. مادرم همچنان مضطرب بود، از پرستار پرسید: 

»چقدر مریض احوال می شود؟«
» قطعًا دچار حالت تهوع و استفراغ می شه، اما اخیراً داروهایی به بازار اومده 
که میزان استفراغ را به حداقل می رسونن، یا حتی اونو به طور کامل متوقف 

می کنن.«
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دقت  به  می شوند،  بدنم  وارد  که  داروهایی  از  قطره  هر  که  گفت  التریس 
شمارش شده، و موادی هم که از بدنم خارج می شوند، مورد بررسی قرار 

می گیرند.
حرف هایش آنقدر متین و موجز بود که جای هیچ سؤالی را باقی نگذاشت؛ 

مادرم هم قدری آرام شده بود. التریس، همه ی موارد الزم را شرح داده بود.
یک هفته بعد، به ایندیانا پولیس برگشتیم. مادرم تمام مدارکم را در کیفش 
گذاشته بود و داروها و ویتامین هایم را هم در یک بسته ی بزرگ ریخته بود. 
تا آن روز، تقریبًا سه هفته ای بود که مادرم گرفتار کارهای من شده بود و حتی 
یک ُپلیور هم همراهش نداشت! هوا در ایندیانا پولیس سرد بود، برای همین 

یک پتو از آژانس هواپیمایی، امانت گرفت تا خودش را گرم کند.  
به بیمارستان که رسیدیم، درگیر مراحل دشوار پذیرش شدیم، مادرم مرتبًا 
کیفش را برای پیدا کردن مدارکم، زیر و رو می کرد. مسئول پذیرش، تمام 

اطالعات مربوطه را ثبت کرد و بعد هم چند تا سؤال پرسید.
»چه نوع غذایی دوست دارید؟«

جواب دادم: » شیرینی جات که نباید مصرف کنم. گوشت گوسفند هم برام 
خوب نیست. خوراکی هایی که در اون پنیر بکار رفته هم، نباید بخورم.. اما 

گوشت مرغ بومی برام خوبه.«
می تونید  چی  »پس  پرسید:  بعد  بود،  برده  ماتش  من  به  لحظه ای،  چند 

بخورید؟« 
یک لحظه یادم آمد که اینجا بیمارستان است و رستوران نیست. اما حسابی، به 
مادرم برخورده بود؛ یک دفعه از جایش بلند شد و گفت: » ما داریم خودمونو 
برای جراحی مغز فردا آماده می کنیم، لطفًا تکرار نشه.. متخصص تغذیه به 
ما غذاهای خاصی را توصیه کرده، اگه شما از پس این کار بر نمی آیید، بسیار 
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خب، خودمون غذا را تهیه می کنیم.« از آن موقع به بعد، هر وقت که مادرم 
به بیمارستان می آمد، برایم خرید می کرد.

بعد به اتاقمان رفتیم. به نظر مادرم، خیلی سر و صدا می آمد؛ اتاق ما، دقیقًا 
کنار جایگاه پرستاران بود و مادرم می گفت که صدای صحبت کردن پرستاران، 
مرا اذیت می کند، برای همین اصرار داشت که اتاق مرا عوض کنند. باألخره 

مرا به اتاقی در انتهای راهرو منتقل کردند که قدری آرام تر بود.
بعد از ظهر آن روز، شاپیرو برای انجام مقدمات عمل، به سراغم آمد. 

یکی از ویژگی های جذاب روش استریوتاکتیک، این بود که باید یک سری 
را  برش  محل  و  تومورها  محل  تا  می گذاشتند  من  سر  روی  رنگی،  نقاط 

مشخص کنند.
گذاشتن آن نقاط، به این معنا بود که لحظه ی عمل نزدیک است؛ به خودم 
تا شاپیرو، محل برش را  این نقاط را روی سرم می گذارند  آنها دارند  گفتم 

تشخیص بدهد. یعنی اینکه جراح، از آن نقاط، مغز من را عمل می کند.
»التریس، من مطمئن نیستم که بتونم از پس عمل بر بیام.«

هر چه سعی می کردم مثبت باشم و ترس به دلم راه ندهم، نمی شد.. فقط 
تصور می کردم هر کس، تومور مغزی داشته باشد، زنده نمی ماند. در نظرم، 
مغز  اندازه  به  بدن،  اعضای  از  و هیچ کدام  بود  درمان  قابل  بیماری ها،  سایر 
قدیمی،  جمله  یک  ناگهان  که  بودم  غوطه ور  افکار،  همان  در  نبودند.  مهم 
اول  مثل  هیچ وقت،  دیگر  بزنی،  دست  مغز  به  » اگر  گذشت:  خاطرم  از 
نمی شود..« اطرافیانم هم به اندازه من و یا حتی بیشتر از من، ترسیده بودند. 
تمام دوستانم آمده بودند: اوچ، کریس، بیل و ِکوین. دلم می خواست آنها 
بودند، چون  این که حضور داشتند، خوشحال  از  آنها هم  باشند،  کنارم  در 
احساس می کردند اینطوری کاری برایم کرده اند. اما از حالت چهره، چشم ها 
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و شادی کاذبشان، می شد فهمید که چقدر نگران هستند.
» من آماده م که بیماری را شکست بدم.. کاماًل برای جراحی آماده م. دیگه هم 

پیش این و اون، آه و ناله نمی کنم.«
دلداری  به  که  نیستی  فقط خودت  این  می فهمی  تازه  بیمار می شوی،  وقتی 
احتیاج داری، بلکه گاهی باید به اطرافیانت هم دلداری بدهی. فقط وظیفه ی 
بر  پسش  از  نیست،  »چیزی  کنند:  گوشزد  من  به  مرتب،  که  نبود  دوستانم 
میای.« گاهی هم، من باید به آنها دلداری می دادم و می گفتم: »غصه نخورید، 

از پسش بر میام.«
نتایج  انگار  که  می کردیم  وانمود  طوری  بودیم؛  بیس بال  تماشای  مشغول 
نیست.  کار  در  مغزی  جراحی  اصاًل  و  است  مهم  برایمان  خیلی  مسابقات 
گاهی هم در مورد بورس اوراق بهادار، یا مسابقات دوچرخه سواری گفتگو 
می کردیم. همچنان نامه ها و کارت های بسیاری به دستمان می رسید. گاهی 
خبری  او  از  بود  سال ها  اینکه  یا  و  نمی شناختیم  اصاًل  را  نامه  فرستنده ی 

نداشتیم.. همگی دور هم می نشستیم و آنها را با صدای بلند، می خواندیم.
باید هر چه سریع تر، برآوردی از دارایی هایم می کردم. در مورد مشکل بیمه، 
با اوچ و کریس صحبت کردم، بعد هم، مداد و کاغذ آوردیم تا کل سرمایه ام 
را جمع بزنیم. » باید ببینم وضعیتم به چه صورته. می خوام یه برنامه ریزی 
بکنم.. اینطوری احساس می کنم می تونم اوضاعو کنترل کنم.« من مقداری 
هم  خانه  فروش  بودم. حرف  کرده  پس انداز  دانشگاه،  به  رفتن  برای  پول، 
پیش آمد؛ اما دلم نمی خواست خانه ام را بفروشم، با این وجود، سعی کردم 
منطقی باشم. با خودم گفتم اآلن وقت این حرف ها نیست... اگر من به پول 
نیاز دارم، پس باید خانه را بفروشم. پول نقد و حساب بازنشستگی ام را هم 

اضافه کردیم.
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زمین: 220/000 دالر
استخر:60/000 دالر

اسباب و اثاثیه: 300/000 دالر
اثاثیه ثابت، مثل قفسه آشپزخانه و... : 50/000 دالر

همان روز، شاپیرو به سراغم آمد و با لحنی جدی گفت: »باید در مورد عمل 
فردا با هم صحبت کنیم.«

»از چی حرف می زنید؟ امیدوارم که زیاد جدی نباشه؟«
»خب، مسئله یک کمی جدیه..«

شاپیرو گفت که تومورها در دو منطقه حساس واقع شده اند: یکی از آنها، در 
ناحیه ی بینایی، و دیگری در ناحیه ی مربوط به حفظ تعادل، قرار گرفته بود. 
تازه فهمیدم که چرا گاهی، چشم هایم تار می شد. با این وجود، گفت سعی 
می کند که برش ها، تا حد امکان کوچک باشند و در یک میلی متری تومورها 
ایجاد  سر  در  بزرگی  برش های  که  نبود  قدیم  زمان  مثل  دیگر  ایجاد شوند. 
بکنند. با شنیدن حرف های او، لرزه به تنم افتاد. اصاًل فکر نمی کردم که قضیه، 
تا این حد جدی باشد؛ به نظرم کار ساده ای می آمد. پیش خودم می گفتم که 
سر مرا باز می کنند و ضایعات را می تراشند. اما حاال دیگر می دانستم که محل 
نابینایی یا  جراحی به قدری حساس است که کوچک ترین اشتباه، منجر به 

فلج شدن می گردد. 
شاپیرو، متوجه ترس من شد، برای همین گفت: » ببین هیچ کس از جراحی 

مغز خوشش نمیاد، پس اگه نترسی غیرطبیعیه.« 
در ادامه گفت که اطمینان دارد بعد از عمل، به سرعت به وضعیت قبلی ام باز 
می گردم: »فقط یک روز، در بخش مراقبت های ویژه، بستری می شی و روز 

سوم هم، شیمی درمانی را شروع می کنیم.«
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آن شب، به اتفاق مادر، بیل، اوچ و کریس به بازار آن طرف خیابان رفتیم تا 
در رستوران آن، غذایی بخوریم. زیاد اشتها نداشتم. هنوز، آن نقاط رنگی، 
روی سرم بود.. دست بند بیمارستان هم، دور ُمچم بسته شده بود، اما اصاًل 
این  بودند؟ مهم  نقاط روی سرم  آن  که  اهمیتی داشت  نبود. چه  برایم مهم 
مردم  می کردم.  تفریح  داشتم  و  بودم  آمده  بیرون  بیمارستان،  از  من  که  بود 
به من نگاه می کردند، اما باز هم برایم مهم نبود. تازه فردا، قرار بود سرم را 

بتراشند.
شما چطور با مسئله ی مرگ روبرو می شوید؟ گاهی اوقات، پیش خودم فکر 
بلکه دارای  ندارند،  بازدارنده های مغزی، فقط جنبه ی جسمانی  می کنم که 
جنبه ی عاطفی هم هستند؛ شاید، مکانیسمی در سرشت ما وجود دارد که 

سبب می شود تن به مرگ ندهیم، مگر در مواقعی که واقعًا مجبور هستیم.
خودم  در  قوتی  نقاط  دنبال  به  می کردم؛  فکر  مرگ  به  عمل،  از  قبل  شب 
می گشتم. از خودم پرسیدم اگر واقعًا قرار است بمیرم، آیا باید به مرگ، چنگ 
و دندان نشان دهم یا با آرامش، تسلیم آن شوم؟ آیا از خودم و کارهایی که 
البته  بودم..  آدم خوبی  نظرم،  به  بودم؟  راضی  بودم،  کرده  زندگی  در طول 

می توانستم بهتر باشم، اما سرطان، اصاًل کاری به این کارها نداشت.
عبادت  اهل  زیاد  اعتقاداتم مشغول شدم؛ من  مورد  در  کردن  فکر  به  سپس 
آن  به  را،  نمی کردم. مذهب  اما هیچوقت دعا  آرزو می کردم،  نبودم. خیلی 
شکل سازمان یافته، باور و اعتقاد نداشتم، اما فکر می کردم که می توانم یک 
فرد مذهبی باشم و اعتقادات خاصی برای خودم داشته باشم.. من مسئولیت 
دارم که انسان خوبی باشم و برای نیل به آن هدف، می بایست اهل انصاف، 
شرف و سخت کوشی باشم. پس اگر من، مرد خوبی برای خانواده ام باشم، 
دوست خوبی هم برای دوستانم باشم، به جامعه ام هم خدمت کنم، دروغگو، 
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کالهبردار و دزد هم نباشم، به نظرم همین برای خوب بودن کفایت می کند. 
من  به  داشتم  دوست  کند،  ارزیابی  مرا  کسی  بود  قرار  اگر  روز،  پایان  در 
که  نمی خواست  دلم  یا خیر.  داشته ام  آیا زندگی شرافت مندانه ای  که  بگوید 
اعتقاد به کتاب های مقدس یا انجام مراسم غسل تعمید، معیار ارزیابی باشد. 
به من بگویند: »خب، تو هیچ وقت یک مسیحی نبودی، پس  نمی خواستم 
آنها می گفتم:  بود، من هم در جواب  اینطور  اگر  نداری.«  جایی در بهشت 

»شما چی می دونید؟ بله، حق با شماست..«
به پزشکان، داروها و اعمال جراحی هم اعتقاد داشتم؛ به نظر من، باید به 
پیش،  سال  بیست  که  شخصی  داشت،  اعتقاد  آینهورن  دکتر  مثل  شخصی 
ابداع کرده که هم اکنون می تواند زندگی مرا نجات بدهد.. من به  روشی را 

زکاوت و تحقیقات او اعتقاد داشتم.
کجاست؛  علم  و  معنوی  اعتقادات  بین  مرز  نمی دانستم  اینها،  از  گذشته  اما 
همین قدر می دانستم که خودم، ایمان و اعتقاد دارم. در مقابل ناامیدی مطلق، 
شواهد موجود و فاجعه، به جز ایمان داشتن، چه کاری از دست ما برمی آید؟ 
تصور  که  هستیم  چیزی  آن  از  قوی تر  خیلی  ما  است.  روزمان  هر  کار  این 
حالی  در  است.  انسانی  ویژگی های  ترین  دیرینه  از  یکی  ایمان،  و  می کنیم 
که همه می دانیم هیچ نوشدارویی برای کوتاهی زندگی وجود ندارد و هیچ 
این خود  و  می کنیم  را حفظ  اعتقادمان  اما همچنان  نیست،  از مرگ  گریزی 

نوعی شجاعت است.
به روش  پزشکانم،  به  به خودم،  نسبت  را  ایمانم  که  بود  این  گام  مهم ترین 

درمانم و به هر چیز دیگری که به آن اعتقاد داشتم، حفظ کنم.
آن  مغلوب  ما  قطعًا  و  ناخوشایند..  تقدیر  یک  و  می مانیم  ما  اعتقاد،  بدون 
می شویم؛ وقتی به سرطان مبتال شدم، تازه فهمیدم که ما هر روز با مصائب 
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دنیا، دست و پنجه نرم می کنیم. یک بیماری ناگهانی، مصیبت نیست، بلکه 
یأس و ناامیدی، مصیبت واقعی زندگی است. حاال می فهمم که چرا مردم از 
سرطان می ترسند: چون سرطان، یک مرگ تدریجی و اجتناب ناپذیر است. 

این یعنی تجسم بدبینی و نداشتن شهامت.. پس من اعتقاد داشتم.
وقتی چیزی را به خاطر نمی آوری، حتمًا علتی دارد؛ به خاطر ندارم که روز 
جراحی، چه احساسی داشتم یا به چه چیزی فکر می کردم.. تنها چیزی که به 
یاد دارم، تاریخ آن روز است؛ 25 اکتبر، چون وقتی به پایان رسید، از اینکه 
زنده بودم، خوشحال بودم. مادر، اوچ و بیل، ساعت 6 صبح به سراغم آمدند 
تا مرا از خواب بیدار کنند. چند پرستار هم آمدند تا مرا برای جراحی آماده 
بیمار می گیرند؛ سه  از  انجام جراحی مغز، یک تست حافظه  از  کنند. پیش 
کلمه به بیمار می گویند و بعد از او می خواهند که این کلمات را حفظ کند. 
بعضی از بیمارانی که تومور دارند، پس از گذشت ده دقیقه، مواردی را که 
به آنها گفته شده، به خاطر نمی آورند. در واقع اگر تومورها روی مغز تأثیر 

گذاشته باشند، نمی توان چیزهای کوچک را به خاطر آورد.
دقیقه  اتومبیل... چند  راه ورودی  »توپ، سوزن،  پرستاران گفت:  از  یکی 

دیگه، این کلمات را از شما می پرسیم.«
شاید نیم ساعت بعد، یا شاید هم سه ساعت بعد، اما در هر حال این کلمات 
به معنای یک مشکل  آنها را فراموش می کردم،  اگر  را از من می پرسیدند و 
دارم، در واقع همچنان  کنند من مشکلی  دلم نمی خواست فکر  بود.  بزرگ 
می خواستم ثابت کنم که آنقدرها هم که پزشکان فکر می کنند، بیمار نیستم. 
مصمم شدم که آن کلمات را در خاطر نگه دارم، برای همین به مدت چندین 
دقیقه، فقط به این کلمات فکر می کردم: توپ، سوزن، راه ورودی اتومبیل.. 

توپ، سوزن، راه ورودی اتومبیل...
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را  کلمات  که  خواست  من  از  و  برگشت  پزشکان  از  یکی  بعد،  ساعت  نیم 
بگویم.

من هم با اعتماد به نفس تمام گفتم: »توپ، سوزن، راه ورودی اتومبیل«
زمان عمل، فرا رسیده بود. مرا به سمت اتاق جراحی بردند. مادرم تا دم در 
اتاق عمل، مرا همراهی کرد. در اتاق عمل، تعدادی پرستار و پزشک ماسک 
پوشیده در انتظار من بودند. مرا روی تخت جراحی خواباندند تا متخصص 

بیهوشی کار خود را انجام دهد.
به دالیلی، دلم می خواست وراجی کنم..

پرسیدم: »فیلم کینه توزی1 را دیدید؟«
یکی از پرستاران، سرش را تکان داد.

با اشتیاق، خالصه ای از فیلم را تعریف کردم: الک بلدوین2، نقش یک جراح 
نادرست، تحت  معالجه ی  به علت  او  می کند؛  بازی  را  پرافاده  و  با استعداد 
پیگرد قانونی است. در جلسه محاکمه ی وی، یکی از وکال می گوید که او 

فکر می کند خداست و خود را عاری از هر گونه خطا می پندارد.
بلدوین، سخنرانی مفصلی در دفاع از خود ارائه می کند، اما دست آخر هم، 
خودش را متهم می کند. به اعتقاد وی، وقتی بیمار روی تخت جراحی دراز 
کشیده و تصمیمات جراح، در حکم مرگ یا زندگی اوست، فشار زیادی به 

جراح وارد می شود.
و بعد این جمله را می گوید: »و اما شما آقای محترم، من فکر نمی کنم که خدا 

هستم.. من واقعًا خدا هستم...« 
با گفتن این جمله، صحبتم را تمام کردم و آخرین کلمه ای که به زبان آوردم، 

»آ.....ه« بود که پس از گفتن آن، از حال رفتم.

�.  Malice

�.  Alec Baldwin
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در این جمله، حقیقتی نهفته است، یک حقیقت مطلق؛ وقتی داشتم از هوش 
می رفتم، آینده ی من در دست پزشکانم بود. خوابیدن و بیدار شدن من، تحت 

کنترل آنها بود. در آن محدوده ی زمانی، پزشکان در حکم خدا بودند.
بیهوشی، چیزی مثل تاریکی بود: یک لحظه هوشیار بودم و لحظه ی بعد، 
متخصص  جراحی،  شروع  از  پیش  لحظه  چند  نداشتم.  وجود  اصاًل  انگار 
بیهوشی برای آزمایش سطح بیهوشی، مرا به هوش آورد. وقتی بیدار شدم، 
فهمیدم که عمل هنوز تمام نشده است، در واقع اصاًل شروع نشده بود؛ به 

شدت عصبانی شدم و گفتم: »لعنتی، پس شروع کنید.«
صدای شاپیرو را شنیدم که می گفت: »همه چیز مرتبه« و بعد دوباره از هوش 

رفتم.
تمام آنچه از جراحی می دانم، چیزهایی است که دکتر شاپیرو، بعد از عمل 
برایم تعریف کرده بود؛ عمل من، تقریبًا شش ساعت طول کشید. دکتر سرم 
را برش زده بود و مشغول درآوردن تومورها شده بود. و بعد هم آنها را به 

پاتولوژیست داده بود تا زیر میکروسکوپ بررسی کند.
با بررسی بافت تومورها، می توانستند نوع سرطان و احتمال پیشروی آن را 
که  داشت  احتمال  بود،  تهاجمی  و  زنده  نوع سرطان  از  اگر  کنند.  مشخص 

تومورهای دیگری هم در بدنم پیدا شود.
اما متخصص پاتولوژی با تعجب سرش را از روی میکروسکوپ باال آورد و 

گفت: » بافت، نکروتیک1 است.«
شاپیرو گفت: »بافت مرده؟«

تکنسین گفت: »اونا مرده اند.«
مسلمًا امکان نداشت که همه ی سلول ها از بین رفته باشند، اما تمام خصوصیات 

�.  Necrotic



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 171گفتگو با سرطان/    170 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 171گفتگو با سرطان/    170

سلول های مرده را داشتند. این بهترین خبر بود، چون دیگر امکان پیشروی 
آنها وجود نداشت؛ بافت مرده غیر معمول نیست، اما چه چیزی آنها را کشته 

بود؟ جواب این سؤال را هیچ کس نمی دانست.
بعد از عمل، شاپیرو یک راست به سراغ مادرم رفته بود و به او خبر داده بود 
که » النس در اتاق ریکاوریه و حالشم خوبه..« او برای مادرم گفته بود که 
بافت از نوع مرده بوده و احتمااًل چیز دیگری در بدنم نمانده و همه را بیرون 

آورده اند.
شاپیرو گفت: »خیلی بهتر از حد انتظار ما بود.«

آرام آرام، از خواب بیدار شدم، اتاق خیلی روشن بود و یک نفر هم داشت 
با من صحبت می کرد.

من زنده ام.
چشم هایم را از هم باز کردم. در ریکاوری بودم و شاپیرو، روی من خم شده 
بود؛ وقتی دکتر کاسه ی سر یک نفر را از هم می شکافد، مغزش را جراحی 
می کند و بعد دوباره آن را می بندد؛ یک واقعیت وجود دارد و آن، این است 
که جراح، هر اندازه هم که چیره دست باشد، با اضطراب منتظر نتیجه است.

شاپیرو گفت: »منو به خاطر میاری؟«
گفتم: »شما پزشکم هستید.«

- »اسمم چیه؟«
»اسکات شاپیرو«

- »می تونی اسمتو به من بگی؟«
»النس آرمسترانگ«

بسته  که چشم هایم  زمان  همان  در  اما  رفتم،  حال  از  دوباره  و  گفتم  را  این 
می شد، متوجه حضور پزشکی شدم که پیش از عمل، از من تست حافظه 
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گرفته بود. بی اختیار آن کلمات را تکرار کردم: »توپ، سوزن، راه ورودی 
اتومبیل...«

و دوباره به یک خواب عمیق فرو رفتم.
وقتی دوباره بیدار شدم، در اتاق مراقبت های ویژه بودم که اتاقی کم نور و 
ساکت بود. می خواستم بر گیجی ناشی از مواد بیهوشی غلبه کنم. اتاق خیلی 
تاریک و ساکت بود. می خواستم از تختم بیرون بیایم. به خودم گفتم:بجنب، 

تکان بخور.
پرستار بخش گفت: » بیداره«

یکی از پاهایم را از تخت پایین انداختم.
»همونجا بمون! چی کار داری می کنی؟«

»می خوام بلند بشم« و بعد سعی کردم که بلند شوم.
مریض  یعنی  کنی  حرکت  بتونی  اگه  بخور،  تکون  بجنب،  گفتم:  خودم  به 

نیستی.
پرستار گفت: »شما هنوز نمی تونی بلند بشی. دراز بکش«

دراز کشیدم و گفتم: »من گرسنه م.«
قدری که هوشیارتر شدم، متوجه شدم که سرم کاماًل باند پیچی شده است. 
مواد  از  ناشی  حالت،  این  احتمااًل  بود!  شده  باندپیچی  هم  حواسم  انگار 
بیهوشی و لوله هایی بود که به من وصل شده بود؛ تعدادی لوله در بینی ام بود 
و یک سوند هم به من وصل کرده بودند. در عمق وجودم، احساس خستگی 

مفرطی داشتم.
گرسنه بودم. مادرم، مرا عادت داده بود که سه وعده غذا بخورم. در فکر یک 
نخورده  که چیزی  بود  بودم. چندین ساعتی  زیاد  با سس  داغ  ظرف غذای 
بودم. آخرین بار، فقط یک ظرف لوبیا خورده بودم.. لوبیا هم که غذا نبود، 
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بیشتر یک میان وعده بود. 
یکی از پرستاران، یک ظرف نیمرو برایم آورد.

از او پرسیدم: »می تونم مادرمو ببینم؟«
چند لحظه بعد، مادرم بی سروصدا وارد شد و دستم را گرفت. می دانستم چه 
احساسی دارد.. حس مادریش، از دیدن من در آن وضعیت، جریحه دار شده 
بود. آخر من از گوشت و خون او بودم، ذره ذره ی وجود من تا آخرین سلول 
مادرم،  بودم،  بچه  که  آن وقت ها  بود.  او  وجود  از  کوچکم،  انگشت  ناخن 

نفس هایم را در خواب می شمرد.
گفتم: »خیلی دوستت دارم. زندگی را دوست دارم و این تو بودی که به من 

زندگی بخشیدی.. از این بابت به تو خیلی مدیونم.«
دلم می خواست دوستانم را هم ببینم. پرستار اجازه داد که دو نفر، دو نفر، 
اما حاال  بیایند. پیش از عمل، مراقب بودم که ظاهرم محکم به نظر برسد، 
عمل تمام شده بود و دیگر نیازی نبود که تظاهر کنم. اوچ وارد شد، پشت 
سرش هم کریس آمد، دست هایم را گرفتند. دلم می خواست به آنها بگویم 
که چقدر ترسیده بودم. لبخندی زدم و گفتم: » هنوز نمردم.. بازهم در کنار 

شما هستم.«
گیج بودم، اما با این حال، متوجه وضعیت اطرافیانم بودم و حال آنها را درک 
می کردم؛ بغض، گلوی ِکوین را گرفته بود. او به شدت ناراحت بود و من 

می خواستم به او دلداری بدهم.
با خنده گفتم: »چرا این قیافه ی جدی را به خودت گرفتی؟«

فقط دستم را فشار داد.
گفتم: »می فهمم، خیلی سخته که برادر بزرگترتو در این وضعیت ببینی.«

همینطور که خوابیده بودم و به حرف های دوستانم گوش می کردم، دو حس 
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متناقض، سراسر وجودم را فرا گرفت. ابتدا موجی از قدردانی و سپاس، در 
این  و  گرفت  فرا  را  از خشم، وجودم  بعد موجی  اما  درون حس می کردم، 
موج، با موج نخست در تضاد بود. من کاماًل سرحال بودم، و از طرفی هم 
کالفه بودم. و این دو احساس با هم توأم بود؛ یعنی آنقدر سرحال بودم که 
کالفه باشم. از اینکه روی تخت بودم و دور سرم باند پیچی شده بود و بدنم 

پر از لوله بود، آنقدر کالفه شده بودم، که دلم می خواست گریه کنم.
کریس، دست هایم را در دستش گرفت. تقریبًا شش سالی بود که من و کریس، 

همدیگر را می شناختیم و هیچ حرف و احساسی نبود که از هم پنهان کنیم.
کریس پرسید: »چطوری؟«

گفتم: »عالی«
- »بسیار خب، اآلن چه احساسی داری؟«

»خیلی خوبم.« 
گفتم: »کریس تو نمی دونی« اشک از چشمانم سرازیر شد.. »من از این بابت 
خوشحالم. می دونی از چی؟ دوستش دارم؛ من همیشه مشکالتی را که سر 
راهم قرار می گیرند دوست دارم، همیشه همین طور بوده و اصاًل غیر از این، 
راه دیگه ای نمی شناسم. اینم یکی از همون مشکالتیه که باید بهش غلبه کنم. 

فقط همین.«
آن شب، در بخش مراقبت های ویژه ماندم. یکی از پرستاران، به سراغم آمد 
و وسیله ای را به من داد تا در آن فوت کنم. داخل دستگاه، یک توپ کوچک 
قرمز بود. در واقع، با این کار می خواستند ظرفیت ریه هایم را اندازه گیری 

کنند تا مطمئن شوند مواد بیهوشی، به ریه هایم آسیبی نرسانده است.
البته اگه توپ زیاد باال نرفت،  پرستار گفت: »داخل این دستگاه فوت کن. 

اصاًل نگران نباش.«
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گفتم: »خانم، سر به سرم می ذارید.. من از این راه، نون در میارم. اون آشغالو 
بده به من.«

دستگاه را از دستش قاپیدم و در آن فوت کردم. توپ، مستقیم به ته دستگاه 
اصابت کرد. قطعًا اگر یک زنگوله آنجا بود، صدایش در می آمد.

دستگاه را به او پس دادم و گفتم: » دیگه این جور چیزا رو اینجا نیار. ریه های 
من سالمن.«

انداختم.  مادرم  به  نگاهی  رفت.  آنجا  از  بزند،  اینکه حرفی  بدون  پرستار، 
منتظر بودم که چیزی به من بگوید؛ آخر، رفتارم با آن پرستار خیلی بی ادبانه 
برنده ی یک مسابقه ی  انگار  که  لبخند می زد  به من  اما مادرم، طوری  بود. 
سه گانه دیگر شده بودم. به نظر او تقصیر پرستار بود و من هیچ خطایی نکرده 

بودم.
»تو پسر خودمی.. پسرم، حالت داره خوب می شه.«

صبح روز بعد، مرا به بخش منتقل کردند تا شیمی درمانی را شروع کنم. باید 
شش روز دیگر، در بیمارستان می ماندم و تحت درمان قرار می گرفتم؛ نتایج 

آن، اهمیت بسیاری داشتند. 
اگر  که  می دانستم  می دادم.  ادامه  سرطان  زمینه ی  در  را  مطالعاتم  همچنان 
شیمی درمانی جواب ندهد، دیگر امیدی نیست و جراحی مغز هم هیچ تأثیری 
بود.  به وضعیت من شده  اشاره ای  به طور موجز،  کتاب ها  تمام  در  ندارد. 
مصرف  حین  در  بیماری  که  صورتی  »در  بود:  آمده  کتاب ها  از  یکی  در 
سیس پالتین، همچنان پیشروی داشته باشد، هیچ درمان دیگری کارساز واقع 

نمی شود.«
در یکی از تحقیقات دانشگاهی که در زمینه ی سرطان بیضه انجام شده بود، 
به انواع درمان و درصد بهبودی بیماران اشاره شده بود. در حاشیه ی کتاب، 
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مقاله  این  اما در  یادداشت می نوشتم.  ارزیابی می کردم و  وضعیت خودم را 
هم، دوباره به همان مطلب اشاره شده بود: »عدم بهبود نسبی بیماری پس از 
شیمی درمانی اولیه، به معنای شانس بهبودی پایین است.« پس بدین ترتیب، 

شیمی درمانی در مواردی مؤثر واقع می شد و در مواردی هم بی فایده بود.
تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که روی تخت بنشینم تا آن مواد، وارد 
بدنم شود. پرستاران هم که دائمًا با سوزن هایشان آزارم می دادند.. یکی از 
نکاتی که در مورد بیمارستان، به بیمار تذکر داده نمی شود، ظلم پرستاران و 
پزشکان در حق بیماران است؛ انگار که این بدن، دیگر به تو تعلق ندارد و 
آنها مجاز هستند که هر کاری که دلشان  مال پرستاران و پزشکان است، و 
وارد  را  چیزی  هر  بدن،  یا سوراخ های  رگ ها  داخل  به  و  بکنند  می خواهد 
کنند. از بین آنها، سوند بدتر از همه بود؛ هر بار که می خواستند آن را عوض 
درمان  بخش،  بدترین  کوچک،  کارهای  این  می شدم.  اذیت  واقعًا  کنند، 
بیماری بود. حداقل در هنگام جراحی، در بیهوشی به سر می بردم، اما برای 
بقیه ی کارها، کاماًل به هوش بودم. پشت دست ها و بازوهایم و روی کشاله 
رانم، کبود شده بود و پر از جای سوزن بود. احساس می کردم که پرستاران، 

دارند مرا زنده زنده می خورند.
اتاقم آمد و گفت که جراحی بسیار موفقیت آمیز بوده است. آنها  شاپیرو به 
تومورها را در آورده بودند و ظاهراً دیگر نشانه ای از تومور وجود نداشت. 
هیچ مشکل ذهنی یا شناختی هم پیش نیامده بود و توانایی حرکتی ام نیز کاماًل 
خوب بود. شاپیرو گفت: »فقط حاال همگی باید دعا کنیم که تومورها دوباره 

برنگردن.«
بیرون  بیمارستان  از  برای خوردن شام  از عمل،  بعد  بیست و چهار ساعت 
بهبودی  به  بود، خیلی زود حالم رو  رفتم. همان طور که شاپیرو، قول داده 
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آن  رستوران  به  بیل  و  کریس  اوچ،  لیزا،  مادر،  کمک  به  شب  آن  رفت. 
همین  برای  بود،  نداده  من  به  خاصی  دستور  شاپیرو  رفتیم.  خیابان  طرف 
دلم می خواست طبق برنامه غذاییم عمل کنم. کالهم را سرم کردم تا باندها 
مشخص نباشند و از بیمارستان خارج شدیم.. بیل حتی بلیط بازی هم خریده 
بود و می خواست مرا ببرد، اما هنوز برای این کارها، قدری زود بود. در طول 
خوردن شام، حالم خوب بود، اما موقع ِسرو دسر، احساس خوبی نداشتم، 

به همین خاطر، از تماشای بازی منصرف شدیم و به بستر بیماری برگشتم.
صبح روز بعد، شاپیرو برای باز کردن بانداژ، به سراغم آمد. همین طور که 
گازها را باز می کرد، جدا شدن پارچه ها را از سیم های بخیه احساس می کردم؛ 
انگار یک چیزی، مرا گاز می گرفت. باألخره تمام شد. جلوی آینه رفتم. ظاهر 

سیم ها روی سرم، شبیه به زیپ بود. شاپیرو گفت: »کار من تمام شد.«
برای  شاپیرو،  که  می دانستم  می کردم.  نگاه  سرم  روی  بخیه های  به  دقت  با 
سرهم کردن کاسه ی سرم از پیچ های تیتانیومی1 استفاده کرده است. تیانیوم، 
نوعی آلیاژ است که در دوچرخه های سبک وزن استفاده می  شود. به شوخی، 

به خودم گفتم: »اصاًل شاید از این به بعد، بهتر از سرباالیی ها باال برم.«
به  مرتب  بعد،  ماه های  طول  در  او  و  شدیم  خوبی  دوستان  شاپیرو،  و  من 
سراغم می  آمد تا در جریان امور، قرار بگیرد. هر چقدر که خوابم می  آمد یا 
حالت تهوع داشتم، باز هم از دیدن او خوشحال می  شدم. دکتر آینهورن هم 
از سفر استرالیا برگشت و به من سر زد. او خیلی سرش شلوغ بود، اما با این 
وجود، زمانی را هم برای دیدن من می گذاشت و در روند درمان من شرکت 
بود  پزشکانی  آن دسته  از  دکتر شاپیرو،  و  نیکولز  دکتر  مثل  او هم  می کرد. 
که »دستش شفا« بود. به نظر من، آنها بیشتر از بقیه ی مردم، معنای مرگ و 

�. Titanium
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زندگی را می  دانستند. نگرشی که آنها از انسانیت داشتند، هیچ کس دیگری 
و  مرگ  شاهد  آنها  داشتند.  وسیعی  عاطفی  چشم انداز  آنها  چون  نداشت، 
زندگی انسان ها بودند و گذشته از این، هر روز، نحوه ی رویارویی افراد با 
این دو واقعه را به صورت آشکار و با تمام آن خوش بینی های غیر منطقی و 

ترس ها مشاهده می کردند.
دکتر آینهورن گفت: »من بیماران با روحیه ای را دیدم که دست آخر، از پس 
این بیماری برنیومدن و بیماران مفلوکی هم بودن که نجات پیدا کردن و دوباره 

زندگی فالکت بارشونو از سر گرفتن..«
برای  را  خودمان  بیل،  و  من  می  رسید.  ما  به  خوبی  خبرهای  رفته  رفته 
شنیدن خبرهای بد آماده کرده بودیم. اما شرکت های نایک، جیرو، اوکلی و 

میلتون برادلی، همگی قول حمایت به ما دادند.
مسابقات  و  دو  مسابقات  در  که  می  گردد  بر  زمانی  به  نایک،  با  من  آشنایی 
سه گانه ی دبیرستان شرکت می کردم. آن زمان، باورم نمی شد که روزی عضو 
نایک شوم، چون من در باشگاه های داجر1، سولجرز فیلد2 یا رولند گاروس3، 
اسپانیا  بلژیک و  بازی من، خیابان های فرانسه،  بلکه محل  بازی نمی کردم، 
بود. با این همه، وقتی کارم رونق گرفت، از بیل استاپلتون خواهش کردم که 
در صورت امکان، برای من با نایک قرارداد ببندد، چون همیشه آرزو داشتم 
بیماریم  آنکه  از  پیش  درست  یعنی   ،1996 سال  در  کنم.  کار  کمپانی  آن  با 
تشخیص داده شود، نایک با من قرار داد بست که کفش ها و دستکش های 

آنها را بپوشم. 
در  نایک  نماینده  اسکات،  دوست شدیم؛  مک ایچرن،  اسکات  با  بالفاصله 

�.  Dodger
�.  Soldires Field
�.  Roland Garros
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بخش دوچرخه سواری بود و یکی از اولین افرادی بود که ماجرای بیماریم را 
برایش تعریف کردم. آن شب، وقتی که از مطب دکتر ریوز، به خانه برگشتم، 
با او صحبت کردم و هر چه سعی کردم، نتوانستم خودم را کنترل کنم. وقتی 
با اسکات، در مورد کل ماجرا و درد کشاله ی ران و عکسبرداری قفسه سینه ام 
تمام شد،  گریه هایم  اینکه  از  بعد  نمی داد.  امان  من  به  گریه  می زدم،  حرف 
سکوتی بین ما حاکم شد ولی پس از آن، اسکات خیلی خودمانی و آرام، با 

من صحبت کرد..
اسکات گفت: » نگران ما نباش. ما با تو هستیم.«

جمله کوتاهی بود، اما با شنیدنش، احساس کردم که تنها نیستم. اسکات هم 
بیماری ام  واقعًا سر قولش بود؛ نایک، هیچ وقت مرا تنها نگذاشت. هر چه 
سایر  می کرد.  پیدا  بیشتری  معنای  برایم  حرف،  این  می کرد،  پیدا  شدت 
زبان جیرو،  از  را  را کردند. من همین جمالت  کار  نیز همین  اسپانسرهایم 

اوکلی و میلتون برادلی، هم شنیدم.
آنها نه تنها هوای مرا داشتند، بلکه برایم در حکم یک دوست و همراه واقعی 
راهی  دنبال  به  بود؛  شده  مستأصل  من،  بیمه  ماجرای  مورد  در  بیل  بودند. 

می گشت تا من بتوانم از طریق آن، ادعای بیمه بکنم اما فایده ای نداشت.
بیل با مایک پارنل، مدیر عامل  اوکلی تماس گرفت، ماجرا را برایش تعریف 
کرد و علی رغم دودلی هایش، از او تقاضای کمک کرد. مایک هم در جواب 

گفت که ترتیب کارها را می دهد.
قدری خوش بین شده بودم که ناگهان شرکت بیمه ی طرف قرارداد آنها، همه 
چیز را به هم ریخت؛ طبق گفته ی آنها، من از قبل، به این بیماری مبتال شده 

بودم و آنها ملزم به تقبل هزینه های درمان این بیماری نبودند.
اخطار  آنها  به  و  می گیرد  تماس  آنها  با  بالفاصله  مایک  خبر،  این  شنیدن  با 
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آن  با  را  قراردادش  نکنند،  تقبل  مرا  هزینه های  که  صورتی  در  که  می دهد 
شرکت فسخ می کند.

»او را بیمه کنید.«
اما آنها همچنان مخالفت می کردند.

»ظاهراً نفهمیدید که چی گفتم..«
و باألخره مرا بیمه کردند.

من مابقی عمرم را برای اوکلی، نایک و جیرو رکاب می زنم، تا شاید بتوانم 
به  مرا  قراردادهای  کدام،  هر  آنها  کنم.  جبران  را  آنها  زحمات  از  گوشه ای 
را  آن  راحتی،  به  می توانستند  اینکه  وجود  با  کردند.  پرداخت  کامل  طور 
فسخ کنند ولی هیچ کدام از آنها، حتی یکبار هم از من نپرسیدند که چه موقع 
به آنها گفتم که »راستی می خواهم  می توانم مجدداً رکاب بزنم.. تازه وقتی 
یک بنیاد بیماران سرطانی، راه بیندازم ) در بخش های بعد، به آن می پردازیم( 
و به مقداری پول احتیاج دارم، تا یک مسابقه دوچرخه سواری ترتیب دهم، 
تمامی آنها اعالم آمادگی کردند. پس صحبت کردن در مورد دنیای بی رحم 

تجارت نابجاست.
سرطان به من یاد داد که انسان ها را بیشتر را بشناسم و تفکرات گذشته ام را 

کنار بگذارم. 
در طول هفته ی بعد، همچنان خبرهای خوبی به من می رسید. یکی دو روز 
نشانگرهای  و  یافت  افزایش  خونم  گلبول های  تعداد  شیمی درمانی،  از  بعد 
واکنش  داروها  به  که سرطان،  بود  این  معنایش  کردند؛  پیدا  افت  سرطانی، 
نشان داده است. اما همچنان راه درازی پیش رویم بود و تازه، آن عوارض 
جانبی که نیکولز صحبتش را کرده بود، داشت خودش را نشان می داد. دیگر 
در اواخر هفته، هیچ نشانی از شادمانی موفقیت جراحی باقی نمانده بود و 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 181 سرطان، بهترین رویداد زندگی من/    180 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 181 سرطان، بهترین رویداد زندگی من/    180

حالت تهوع ناشی از ایفوسفامید، جای آن را گرفته بود؛ دائم، احساس بدی 
دلم  فقط  بود.  کرده  مریض  مرا  شدت  به  دارو،  این  مصرف  تازه  و  داشتم 
می خواست به دیوار زل بزنم یا بخوابم.. تازه این اول راه بود و 2 دوره ی 

دیگر پیش رو داشتم.
هفت روز پس از عمل جراحی، از بیمارستان مرخص شدم. چند روز بعد 
باید مجدداً به بیمارستان باز می گشتم، اما آرام آرام داشتم به آن عادت می کردم 

و کمتر آزارم می داد... 
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6شیمی درمانی





از میان می برد:  از ما را، اول       سؤال این بود که شیمی درمانی، کدامیک 
سرطان یا من؟! زندگی من، در یک سرم و یک روند تکراری خسته کننده، 
خالصه شده بود: مواقعی که درد نداشتم، استفراغ می کردم؛ هر وقت استفراغ 
نمی کردم، به دارایی هایم فکر می کردم یا به اینکه کی از این وضعیت خالص 

می شوم.
مجموعه ای  شیمی درمانی،  اما  است،  ناخوشایندی  مبهم  احساس  سرطان، 
بی پایان از وحشت و هراس.. باألخره به این نتیجه رسیدم که شیوه ی درمان 
هم، به بدی یا حتی بدتر از خود سرطان است. با شنیدن کلمه ی »سرطان«، 
چه چیزهایی در ذهن، تداعی می شود؛ ریختن موها، رنگ پریدگی و ضعف 
جسمانی... اینها همگی، در واقع عوارض جانبی درمان هستند. شیمی درمانی، 
مثل آتشی در رگ هایم بود، همه چیز را می خورد و جلو می رفت، تا اینکه 
سرفه های  یعنی  شیمی درمانی  نگذاشت.  باقی  برایم  هم  مژه ای  حتی  دیگر 

مکرر، خارج شدن تکه های قیر مانند از سینه، و تکرر ادرار. 

183شیمی درمانی/    
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برای اینکه بتوانم این وضعیت را تحمل کنم، پیش خودم مجسم کردم که اینها 
تکه های تومور هستند که از بدنم خارج می شوند. این طور تصور می کردم که 
داروهای شیمی درمانی روی آنها اثر کرده، آنها را سوزانده و از بدنم خارج 
می کند. وقتی به دستشویی می رفتم، سوزش ادرارم را تحمل می کردم و به 
خودم می گفتم اینها سلول های مرده ی سرطانی هستند که دارند از بدنم دفع 
می شوند. باألخره آنها باید از یک جایی، خارج می شدند؟ من آنها را از راه 

سرفه و ادرار، از بدنم دفع می کردم.
زندگی من، فقط شده بود شیمی درمانی و بس.. دیگر تعطیلی و غیر تعطیلی، 
درگیر  سال،  آن  پاییز  و  زمستان  تعطیالت  تمام  نداشت.  مفهومی  برایم 
شیمی درمانی یا سپری کردن دوران نقاهت بودم. تعطیالت هالووین1 را در 
روز  می کردم.  توزیع  شکالت  بسته های  پرستاران،  بین  و  بودم  بیمارستان 
شکرگزاری2 هم، خانه بودم و دوران نقاهت را، روی تختم سپری می کردم. 
مادرم هم دلش می خواست چند لقمه از آن بوقلمون را به زور به من بدهد. 
شب ها، بین 10 تا 12 ساعت می خوابیدم و وقتی بیدار می شدم، بدنم خسته 

بود؛ چیزی مثل خستگی پرواز و خماری صبحگاهی.
شیمی درمانی دارای تأثیرات چندجانبه است؛ من در عرض سه ماه، تحت 
چهار دوره شیمی درمانی، قرار گرفتم و در هر مرحله، سموم ناشی از آن، در 
بدنم انباشته می شد. اوایل زیاد بد نبود؛ در پایان دوره ی دوم، حالت تهوع و 
خواب آلودگی پیدا کردم. دوشنبه، به مرکز ایندیانا پولیس می رفتم و به مدت 
که  وقتی  می گرفتم.  قرار  5 ساعت، تحت شیمی درمانی  روز  هر  و  روز،   5
شیمی درمانی تمام می شد، یک سرم نمکی 24 ساعته به من وصل می کردند، 

�.  Halloween

�.  Thanksgiving
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یک محافظ شیمیایی هم، برای جلوگیری از تأثیرات سمی اینفوسفامید1 روی 
سیستم ایمنی بدنم، به من متصل می کردند.

به  تهوع  حالت  یک دفعه  داشتم؛  تهوع  حالت  شدت  به  سوم،  دوره ی  در 
می ریخت.  هم  به  بدنم  داخل  دستگاه های  تمام  وضعیت  و  می آمد  سراغم 
در دوره چهارم، بیشترین میزان دارویی )دوز( که برای بیماران سرطانی به 

کاربرده می شود، برایم تجویز شد و دیگر شبانه روز، حالت تهوع داشتم.
دکتر نیکولز پیشنهاد کرد که شیمی درمانی را در آستین ادامه بدهم: »در شهر 
خودت، شیمی درمانی را ادامه بده و ما هم همچنان با تو در ارتباط خواهیم 
بود..« اما من اصرار داشتم که همان جا، به درمان ادامه بدهم تا مرتب تحت 

نظر باشم.
گفتم: »می خوام اگه بدتر شدم، بتونید معاینه م کنید و یا اگه بهتر هم شدم، باز 

تحت نظر شما باشم.«
شیمی درمانی شبیه به هیچ چیز نیست؛ نمی توان باور کرد که این مواد کشنده، 
بی خطر هستند. داروها در کیسه های پالستیکی 50 سی.سی بودند و نام و 
نام خانوادگی من، تاریخ، دوز دارو و حجم مایع، روی آن نوشته شده بود. 
آن مواد نقره ای رنگ، داخل کیسه های پالستیکی شناور بودند و هیچ رسوبی 
هم از خود به جای نمی گذاشتند. تقریبًا شبیه به کیسه های آب شکر بودند. 
تنها تفاوتش در این بود که روی آن، یک برچسب »ماده خطرناک« زده بودند 
و پرستاران، با دستکش های التکس آن را جابجا می کردند. پرستار، یک لوله 
داخل کیسه می کرد و از طریق یک لوله ی دیگر، آن را به کاتتر وصل می کرد و 
بدین ترتیب، آن مواد، وارد جریان خونم می شد. خالی شدن محتویات یکی 

از کیسه ها، یک ساعت، یکی 90 دقیقه و یکی هم 30 دقیقه زمان می برد.
 

1 . این داروها، تأثیرات سوئی روی کلیه و مغز استخوان دارد.
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این  پزشکی،  دراصطالح  می شوند.  شستشو  رگ هایم  که  می کردم  احساس 
اصلی ترین عارضه ی جانبی  واقع  که در  میلوساپرشن1 می گویند،  را  حالت 
شیمی درمانی است. در این حالت، تولید و بلوغ گلبول های قرمز خون، متوقف 
می شود. شیمی درمانی، خون را ضعیف می کند؛ در دور سوم شیمی درمانی، 
میزان هماتوکریت2 خون من، کمتر از 25 بود؛ این در حالی است که میزان 
نرمال آن 46 است. برای جبران این کمبود، برایم اپوژن تجویز می شد. اپوژن، 
تقویت کننده ی گلبول های قرمز خون است. در وضعیت عادی، مصرف این 
ماده منجر به بروز مشکالتی با اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری و کمیته 
بین المللی المپیک می شود، چون یکی از مواد دوپینگ به حساب می آید. اما 
حاال در این وضعیت، مصرف آن مانعی نداشت، زیرا تنها چیزی بود که مرا 

زنده نگه می داشت.
بلکه  نمی برد،  بین  از  را  سرطانی  سلول های  فقط  شیمی درمانی،  داروهای 
ماهیچه ها،  استخوان،  مغز  به  داروها،  این  می کشد؛  هم  را  سالم  سلول های 
انواع  به  ابتال  دندان ها و دیواره ی گلو و شکم هم حمله کرده و مرا مستعد 
عفونت می کردند. لثه هایم خونریزی می کرد، دهانم زخم شده بود. اشتهایم 
را هم از دست داده بودم و این خودش مشکل بزرگی بود، چون اگر پروتئین 
کافی به من نمی رسید، بدنم نمی توانست بافت های تخریب شده را بازسازی 

کند.
صبح ها بدتر از همه بود؛ برنامه درمان من، کمی قبل از شام تمام می شد. سعی 
می کردم یک چیزی بخورم، روی تختم دراز بکشم و برنامه های تلویزیون را 
ببینم یا با دوستانم گپ بزنم. در طول شب، داروها اثر خود را می گذاشتند 

Myelo Suppression  .1: کاهش تولید گلبول های قرمز خون، پالکت ها و برخی از گلبول های سفید توسط مغز استخوان.
Hematocrit )HCT( .2: حجم متراکم گلبول های قرمز خون را هماتوکریت گویند؛ ساده ترین راه برای تشخیص کم خونی 

)آنمی(، اندازه گیری مقدار هماتوکریت خون است.
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و صبح روز بعد، به شدت دچار حالت تهوع می شدم. تنها چیزی که در آن 
وضعیت، می توانستم بخورم، کلوچه های تریای بیمارستان بود. کمی عجیب 
احساس  آن،  مغز  مانند  مربا  سیب  و  شکر  دانه های  برشته،  خمیر  اما  بود، 

خوبی به من می داد.
هر روز صبح، جیم با یک بسته از آنها به دیدارم می آمد، لب تخت می نشست 
و با هم مشغول خوردن می شدیم.. اوچ هم، هر روز یک بسته از آنها را برایم 

می خرید، اما وقتی می آمد که دیگر هیچ میلی به خوردن آن نداشتم.
در طول دوره شیمی درمانی، تنها بودم. بعد از جراحی مغز، مادرم به پالنو 
برگشت؛ مرخصی اش تمام شده بود و نمی توانست مرخصی بدون حقوق 
بگیرد. اصاًل دلش نمی خواست برود؛ فکر می کرد که حضورش در آنجا، به 

خودی خود، سودمند است.
وقتی دبیرستانی بودم، مادرم معتقد بود که اگر پیش من باشد، هیچ اتفاق بدی 
می آمد،  پالنو  به  که  خیابان ها،  یخ بستگی  و  زمستان  هنگام  نمی افتد.  برایم 
ماشین  عقب  به  سورتمه  یک  می رفتیم،  شرقی  پارکینگ  به  دوستانم  و  من 

می بستیم و راه می افتادیم.
مادرم نیز همراه ما می آمد و از داخل ماشینش، ما را تماشا می کرد. همیشه 
می گفت: » احساس می کنم اگه اینجا باشم، اتفاقی برات نمی افته.« احساس او 

در مورد شیمی درمانی من هم، همین طور بود، اما هیچ چاره ای نداشت...
اوچ، جای خالی مادرم را برایم پر می کرد. او هر روز، از ویسکانسین، که 
فاصله زیادی تا بیمارستان داشت، به سراغم می آمد. اوچ با اثرات تدریجی 
و تحلیل بَرنده ی شیمی درمانی روی روحیه بیمار آشنا بود، چون پدرش را 
اثر سرطان از دست داده بود.. او می دانست که بیمار، امید خود را  هم در 
از دست می دهد و روند درمان، کسل کننده است؛ به همین خاطر، همیشه 
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به دنبال راهی بود که حواس مرا پرت کند؛ اوچ، ورق بازی به من یاد داد. 
نفری ورق بازی  لیزا، چهار  بیل و  با  بود که روزها، همراه  این شده  کارمان 
و  می خواند  روزنامه  برایم  بودم،  بی حال  خیلی  که  هم  اوقات  گاهی  کنیم. 

نامه هایم را چک می کرد.
بیمارستان می برد، سرمم را در دست  به محوطه  مرا  برای قدم زدن،  گاهی 
می گرفت و از هر دری، حرف می زد؛ از دوچرخه سواری گرفته تا سهام های 
اینترنتی.. یک روز عصر، با هم در مورد مرگ صحبت کردیم. گفتم: »اوچ، 
برای رفتن آمادگی ندارم،  البته از مرگ نمی ترسم، اما هنوز متقاعد نشدم که 

نمی تونم از پس این بیماری بربیام..«
اما شیمی درمانی، مثل زنده زنده مردن است؛ روی تخت می افتادم و حساب 
ساعت، از دستم در می رفت.. گاهی حتی حساب روز و شب را هم نداشتم 
و از این وضعیت، اصاًل خوشم نمی آمد. گیج شده بودم و اختیار همه چیز، 
از دستم در رفته بود. اوچ، یک برنامه ی روزانه تنظیم کرد و بدین ترتیب، 
من می توانستم حدس بزنم که چه موقعی از روز است. صبح ها با یک جعبه 
کلوچه برای صبحانه، پیشم می آمد و با هم گرم صحبت می شدیم، تا اینکه 
وسط گفتگو، خواب چشم هایم را می گرفت. چانه ام روی سینه ام می افتاد و 
اتاق بیرون می رفت.. چند ساعت بعد، اوچ با  اوچ، پاورچین پاورچین از 
یک بشقاب سبزیجات برای ناهار برمی گشت. گاهی هم، یک ساندویچ از 
بیرون بیمارستان می خرید. بعد از ناهار، ورق بازی می کردیم، تا اینکه دوباره 
چشم هایم سنگین می شد، َسرم مرتب می افتاد و پلک می زدم. اوچ کارت ها 

را بر می داشت و آرام از اتاق بیرون می رفت.
بیل و لیزا هم برای هر دوره، به دیدارم می آمدند و بقیه هم، دائم در رفت 
نوبت  مالقاتم  برای  عزیز،  دوستان  و  وفادار  اسپانسرهای  بودند؛  آمد  و 
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گذاشته بودند. اوچ، بیل و لیزا گروه اصلی بودند. هر شب، هر سه برایم شام 
می آوردند. بعضی اوقات، اگر سرحال بودم، با هم به کافه تریا می رفتیم و 
خودم پایه ی سرمم را حمل می کردم. البته معمواًل میلی به غذا نداشتم و فقط 
می خواستم از آن حالت یکنواختی، در بیایم. بعد هم کمی تلویزیون تماشا 
می  کردم، تا اینکه خواب به چشمانم می آمد. آنها هم حول و حوش ساعت 

7، بیمارستان را ترک می کردند و دیگر در طول شب، تنها بودم.
بیل، لیزا و اوچ، هر شب با هم شام می خوردند، اگر کریس یا اسکات هم 
بیمارستان بودند، همراهشان می رفتند. بعد از خوردن شام هم، برای کشیدن 
سیگار، به تریای هتل کنتربری1 می رفتند. همه ی دلخوشی من این بود که 
مواقعی که بی حال نبودم، همراهشان بروم. شب ها وقتی می خواستند بروند، 
دنبال  می رید  دارید  »دوباره  می گفتم:  و  می گرفتم  به خودم  مظلومی  حالت 

ولگردی«
وقتی التریس برای انجام شیمی درمانی، به اتاق من می آمد، هر چقدر هم که 
مریض بودم، از جایم بلند می شدم و با دقت، از او سؤاالتی را می پرسیدم؛ 
مثل  می توانستم  دیگر  چیه؟«  ترکیب  این  می دید؟...  من  به  دارویی  »چه 
دکترها، از عکس قفسه سینه، سر در بیاورم و تمامی اصطالحات و دوزهای 
ضد تهوع را هم می دانستم. التریس را سؤال پیچ می کردم، گاهی حتی او را 
راهنمایی هم می کردم؛ » از این دارو کمتر استفاده کن« یا » از اون یکی بیشتر 

بده، تهوعم را کمتر می کنه.«
من  بودم.  سمج  و  پرخاشگر  بامزه،  نبودم؛  مطیع  سرطانی  بیمار  یک  من 
سرطان را »حرامزاده« خطاب می کردم. سرطان در حکم دشمن و رقیب من 
آب  لیوان  پانزده  من  بخور«،  آب  لیوان  »پنج  می گفت:  التریس  وقتی  بود. 

�.  Canterbury Hotel
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می خوردم، تا حدی که شکمم باد می کرد.
برایم،  این  و  بود  گرفته  من  از  را  عمل  آزادی  و  استقالل  شیمی درمانی، 
تحقیرآمیز بود. یک سرم در طول مدت شبانه روز به من وصل بود و من دلم 
باشد. طوری رفتار  اختیارم در دست پرستاران و پزشکان  نمی خواست که 
می کردم که گویا نقش فعالی در روند درمان دارم؛ آزمایشات و عکس های 
رادیولوژی را به دقت بررسی می نمودم و آنقدر از التریس سؤال می کردم که 

از دستم کالفه می شد.
»التریس، امروز پرستارانم کدامند؟«

»التریس، اسم این دارو چیه؟«
»التریس، این دارو چه اثری داره؟«

دائمًا از او سؤال می کردم، انگار که یکی از مسئوالن بیمارستان بودم. التریس، 
برنامه شیمی درمانی مرا با سایر پرستاران بخش هماهنگ کرده بود: او جدول 
می نمود.  کنترل  را  عالئم  و  می کرد  تنظیم  را  تهوع  ضد  داروهای  و  زمانی 
من همه چیز را تحت نظر داشتم و دقیقًا می دانستم که چه دارویی را، چه 
ساعتی باید به من بدهند و هر نوع تغییر کوچکی در آن برنامه، از نظرم پنهان 

نمی ماند.
التریس، صبر و حوصله زیادی به خرج می داد.

»التریس، چه دوزی استفاده می کنی؟«
»بر چه اساسی؟«

»دیروز هم همین دارو را مصرف کردی؟«
»چرا امروز از یه داروی دیگه استفاده می کنی؟«

»التریس، چه ساعتی شروع می کنیم؟«
»التریس، چه ساعتی تمام می شه؟«
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مرتب به ساعت مچی ام نگاه می کردم، و به کیسه های سرم، خیره می شدم. 
ثانیه آخر  تا  اتمام آن  سرعت خالی شدن سرم را محاسبه می کردم، و زمان 

دستم بود؛ »التریس، دقیقًا قطره ی آخر، چه ساعتی وارد بدنم می شه؟«
به مرور زمان من و التریس، با هم حساب شوخی پیدا کردیم؛ به او می گفتم 
تنها چیزی که  به من نمی دهی. آخر،  از سر لجبازی، داروی ضد تهوع  تو 
بیاورم، همین داروهای ضد  باعث می شد در برابر آثار شیمی درمانی، تاب 
تهوع بودند. اما فقط هر چهار ساعت یکبار، می توانستم از آنها استفاده کنم و 

همیشه سر این موضوع با او بگو مگو می کردم.
التریس می گفت: » نمی تونم بیشتر از این بهت بدم، سه ساعت پیش بهت 

دادم.. یه ساعت دیگه باید تحمل کنی.«
- » اذیت نکن. خودتم می دونی که می تونی، ولی دلت نمی خواد این کارو 

بکنی.«
که  می کردم  استفراغ  و چنان  می شدم  تهوع  دچار حالت  گاهی،  از چند  هر 
فکر می کردم دیگر، کارم تمام است. وقتی حالم بهتر می شد، به طعنه به او 

می گفتم: »خیلی بهتر شدم.«
می زد.  بهم  را  حالم  غذای صبحانه،  به خصوص  و  غذاها  وقت ها،  بعضی 
روز  یک  نیاورند.  اتاقم  به  را  غذا  ظرف  دیگر  که  گفتم  آنها  به  همین  برای 
صبح، به ظرف تخم مرغ خیره شدم؛ به نظر چسبناک می رسید، نان ُتست هم 
مثل یک الیه ی گچی بود. یک دفعه منفجر شدم و گفتم: » این آشغاال چیه؟!  
التریس، نگاه کن، ببین خودت می تونی اینو بخوری؟ میشه یک نفر از بیرون 
یه چیزی برای من بخره؟« التریس، با خونسردی گفت: »النس، هر چیزی 
که دلت می خواد، بخور.« التریس، حتی مواقعی هم که خیلی بدحال بودم، 
سر به سرم می گذاشت. و با حالت دلسوزی می گفت: »اصاًل نکنه علتش من 
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هستم، از من حالت به هم می خوره؟«
لبخند کم رنگی می زدم و بعد دوباره حالم بد می شد.. آرام آرام داشتیم با هم 
دوست می شدیم. در بین دوره های شیمی درمانی، به مدت دو هفته به آستین 
بر می گشتم تا دوران نقاهت را سپری کنم. در طول این مدت، التریس مرتب 
تماس می گرفت تا از وضعیت من، با خبر گردد و مطمئن شود که به اندازه ی 

کافی، مایعات می خورم.
شیمی درمانی به مجاری ادرار آسیب می رساند، از این رو التریس دائم به من 
سفارش می کرد که مایعات بخورم. یک شب، وقتی تلفن کرد، مشغول بازی 
با هدیه ی شرکت اوکلی بودم؛ شرکت اوکلی، یک ماشین کنترل دار از جنس 

تیتانیوم برایم فرستاده بود که با سرعت 70 مایل در ساعت حرکت می کرد.
التریس گفت: »این چه صداییه؟« گفتم: »توی پارکینگ هستم.« گفت: »توی 
بازی  بازی،  اسباب  ماشین  با یک  »دارم  گفتم:  کار می کنی؟«  پارکینگ، چه 

می کنم.« گفت: »بایدم بکنی!« 
آثار  لکه ی شیری رنگ روی پوستم شدم. ظاهراً  تعدادی  یک روز، متوجه 
از داخل، سوزانده بود  بدنم را  بافت  بود. داروها،  سوختگی شیمی درمانی 
و این لکه های کمرنگ را روی بدنم به جا گذاشته بود. دیگر وارد مرحله ی 
سوم شیمی درمانی شده بودم، و آن النس سابق نبودم. نسبت به آن روز اولی 
که درمانم شروع شده بود، از ریخت افتاده بودم. روزها، لنگ لنگان خودم 
را می کشاندم تا کمی ورزش کرده باشم. انگار بدنم، آرام آرام داشت تحلیل 

می رفت: ماهیچه هایم کوچک و شل شده بودند. 
به خودم گفتم: »هیکلم نباید از ریخت بیفتد.« اما علی رغم تالش های من، هر 
روز، وزنم کم و کمتر می شد. اصاًل بدنم چربی زیادی نداشت که بسوزاند، 
اما سموم ناشی از شیمی درمانی، ذره ذره مرا می خورد. با ناراحتی می گفتم: 
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»التریس، من دارم وزن کم می کنم، باید چه کار کنم؟ به عضالتم نگاه کن، 
ببین چه شکلی شدن.. من باید دوچرخه سواری کنم.«

التریس، با صبر و حوصله می گفت: »النس، این به خاطر شیمی درمانیه. خواه 
ناخواه، وزن کم می کنی. بیماران شیمی درمانی، همگی وزن کم می کنند.«

دیگر خوابیدن در تخت، برایم قابل تحمل نبود؛ وقتی خودم را الی مالفه ها 
آورده  به ساحل  که آب دریا،  مثل شیئی هستم  می دیدم، احساس می کردم 

است.
»التریس، من می تونم ورزش کنم؟«

»التریس، شما اینجا ورزشگاه ندارید؟«
- » النس اینجا بیمارستانه، اما با این وجود برای بیمارانی که مدت طوالنی در 

بیمارستان بستری هستن، یا افرادی مثل تو، دوچرخه ی ثابت داریم.«
بالفاصله گفتم: »می تونم از اونا استفاده کنم؟«

التریس، در این مورد با نیکولز مشورت کرد، اما نظر نیکولز منفی بود. چون 
سیستم ایمنی بدنم، به شدت ضعیف شده بود و به هیچ وجه نمی توانستم به 

انجام کارهای سخت بپردازم.
یک  می کرد؛  درک  مرا  احساس  این  ظاهریش،  خشونت  علی رغم  التریس 
روز بعداز ظهر باید از مغزم MRI می گرفتند، اما تمام دستگاه ها، از قبل رزرو 
شده بودند، برای همین مجبور شدند، مرا به بیمارستان کودکان که در همان 
نزدیکی ها بود، بفرستند؛ این دو ساختمان، از طریق یک تونل زیرزمینی که 
طول آن در حدود یک مایل بود، به هم وصل می شد؛ معمواًل بیماران را با 
آمبوالنس، به آن بیمارستان منتقل می کردند یا اینکه با ویلچر، از طریق راه 

زیرزمینی می بردند.
اما من دلم می خواست که پیاده به آنجا بروم. به همین خاطر، وقتی پرستار با 
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ویلچر آمد، گفتم: »به هیچ وجه روی اون نمی شینم.« ما پیاده تا آنجا می رویم، 
حتی اگر مجبور شویم تمام شب را، راه برویم. التریس هیچ حرفی نزد، فقط 
سرش را به نشانه تأیید تکان داد. پرستار هم، پایه سرم را هل داد و به راه 

افتاد.
کشان کشان در طول تونل، راه می رفتم. مثل یک پیرمرد خمیده شده بودم. 
رفت و برگشت ما به آنجا، تقریبًا یک ساعت طول کشید. وقتی روی تختم 

دراز کشیدم، بی رمق بودم و بدنم، از عرق خیس شده بود، اما موفق شده بودم.
پنجم شیمی درمانی،  در روز  بود.  نبرد شده  بزرگترین  برایم  کردن،  حرکت 
تخت  روز، روی  تمام طول  بزنم.  قدم  بخش،  در  نمی توانستم  دیگر حتی 
باشم. صبح  داشته  انرژی  خانه  به  رفتن  برای  اینکه شب،  تا  بودم  خوابیده 
یکشنبه، یکی از مستخدمین با ویلچر آمد تا مرا به البی ببرد. اما من نپذیرفتم، 

با عصبانیت چرخ را پس زدم و گفتم: »به هیچ وجه، خودم راه میام.«
یک روز، مردی فرانسوی با یک شیشه مشروب 500 دالری به عیادتم آمد. 
که  داشتم  تهوع  حالت  قدری  به  و  بودم  هوشیار  نیمه  بود،  برده  ماتم  او  به 
کار  از  که  داشتم  ذهن  حضور  آنقدر  اما  بدهم.  نشان  واکنش  نمی توانستم 
بیمار سرطانی،  او به چه عقل و منطقی، برای یک  او متعجب شوم. آخر، 

مشروب گران قیمت آورده بود.
آقای آلن بوندو1، مدیر سازمان دوچرخه سواری کوفیدیس بود، و آمده بود تا 
به نوعی انجام وظیفه کند. اما به هیچ وجه نمی توانستم با او صحبت کنم؛ در 
آن هنگام در گیر و دار دوره ی سوم شیمی درمانی بودم و به شدت، رنگم زرد
 و دور چشمانم سیاه شده بود. تمام موهای سر، و ابروهایم ریخته بود. چند

 دقیقه ای، کنار تخت من ایستاد و قول داد که تیم آنها، از هیچ کمکی نسبت 

�.  Alain Bondue
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به من دریغ نکند و بعد اتاق را ترک کرد.
» النس، ما تو را دوست داریم و قول می دم که از تو حمایت کنیم.«

با اشاره، به بیل  این را گفت و خداحافظی کرد اما وقتی اتاق را ترک کرد، 
فهماند که از اتاق بیرون برود؛ بیل همراه با او به راهرو رفت. در بیرون اتاق، 
با عصبانیت به بیل گفته بود که می خواهد در رابطه با یک سری مسائل کاری 

با او صحبت کند و باید به یک مکان آرام بروند.
پاول ِشرِون1، که فرانسوی  نام  به  از دوستانش  اتفاق یکی  به  بوندو،  بیل و 
با هم صحبت  بیمارستان،  اتاق کنفرانس هتل روبروی  صحبت می کرد، در 
کردند. پاول، حرف های بوندو را هم ترجمه می کرد. او به زبان فرانسه به 
بیل گفته بود که با کمال تأسف، کوفیدیس مجبور است در مورد قرارداد من، 
نیم میلیون دالر برای  به مبلغ دو و  با آن تیم،  تجدید نظر کند. قرارداد من 

مدت دو سال بود، اما دیگر، ادامه ی آن قرارداد برای آنها میسر نبود.
گفت:  و  داد  تکان  را  بود، سرش  شده  گیج  این حرف ها  شنیدن  از  که  بیل 
»معذرت می خوام، متوجه منظورتون نشدم؟« بیل گفته بود که مگر شما در 
درست  حاال  می کنید.  حمایت  النس  از  که  نکردید  اعالم  رسانه ها  حضور 

وسط شیمی درمانی او، وقت صحبت کردن در مورد قرارداد نیست.
بوندو در جواب گفته بود:» ما النس را دوست داریم، و از او مراقبت خواهیم 
این  این یک مسئله فرهنگی است.  کنید؛  را درک  ما  باید  اما شما هم  کرد؛ 
قضیه برای مردم فرانسه قابل درک نیست که یک نفر کار نکند، اما بابت آن، 

حقوق بگیرد.«
بیل حیرت زده شده بود: »اصاًل باورم نمیشه!« بوندو گفته بود که در یکی از 
مواد قرارداد، آمده که طرف قرارداد باید معاینه ی پزشکی شود. مسلمًا من 

�.  Paul Sher-wen
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در وضعیتی نبودم که معاینه پزشکی شوم و از این رو، کوفیدیس می توانست 
قرارداد را فسخ کند. آنها می خواستند با توجه به وضعیت موجود، قرارداد 
جدیدی تنظیم کنند. در واقع آنها بخشی از قرارداد را قبول داشتند، اما همه ی 
آن را قبول نداشتند. و اگر من، شرایط جدید را قبول نمی کردم، آنها از من 
معاینه پزشکی به عمل می آوردند، و به قرارداد پایان می دادند. بیل از جایش 
بلند شده بود و یک ناسزا، نثار بوندو کرده بود. مرد بیچاره از این حرکت او، 

جا خورده بود.
»اصاًل باورم نمیشه که در یک چنین موقعیتی، این همه راه را آمده باشید تا از 

من بخواهید این مزخرفات را تحویل النس بدهم..«
بیل به شدت عصبانی شده بود، البته نه به این خاطر که کوفیدیس می خواست 
خودش را از شر این قرارداد خالص کند، نه.. این حق مسلم آنها بود؛ او از 
اینکه آنها در این موقعیت، به این فکر افتاده بودند، عصبانی بود. کوفیدیس، 
به کل دنیا اعالم کرده بود که از من حمایت می کند، اما پشت درهای بسته، 
بود و رک و پوست کنده  بیل هم، طرف مرا گرفته  بود.  ماجرا چیز دیگری 
با من مطرح  را  به هیچ وجه، مسئله  بود که در چنین موقعیتی،  آنها گفته  به 

نمی کند.
»من چنین کاری نمی کنم. هر کاری خودتون صالح می دونید، همون کارو 
بکنید.« بوندو هم مجدداً تکرار کرده بود:»پس در این صورت، باید معاینه 

پزشکی انجام بدهیم.«
اونو معاینه  تا  بفرستید  بود: »پس می خواهید یک دکتر  بیل در جواب گفته 

کنه؟«
- »ُخب، شاید مجبور بشیم این کار را بکنیم.«

»بسیار خب، در این صورت من هم تمام رسانه ها را مطلع خواهم کرد.«



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 197شیمی درمانی/    196 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 197شیمی درمانی/    196

بوندو باز هم تکرار کرده بود که آنها تنها بعضی از شرایط قرارداد را قبول 
ندارند. بیل، قدری فروکش کرده بود و گفته بود شما به ظاهرش نگاه نکنید، 
حالش هر روز بهتر می شود. اما بوندو، سر حرف خودش بود. این گفتگو، 
نزدیک به دو سه ساعت طول کشیده بود و دست آخر هم، به هیچ نتیجه ای 
نرسیده بودند. باألخره بیل از جایش بلند شده بود و گفته بود: » به همه اعالم 

می کنم که شما اونو تنها گذاشتید.« و بدین ترتیب به جلسه پایان داده بود.
من  و  بود،  رفته  پیشم  از  که  می شد  ساعتی  سه  برگشت.  بیمارستان  به  بیل 
فهمیده بودم که یک خبری شده است. برای همین، به محض اینکه در اتاق 

را باز کرد، گفتم: »چی شده؟«
»هیچی، نگران نباش.«

اما از قیافه اش معلوم بود که خیلی ناراحت است، پیش خودم حدس می زدم 
که قضیه از چه قرار است.

»چی شده؟«
- » نمی دونم چی بگم. کوفیدیس می خواد تغییراتی در قرارداد بده و اگه هم 

مجبور بشن، می خواهند معاینه پزشکی بکنن.«
»بسیار خب، ما باید چه کار بکنیم؟«

خودم هم می دانستم که بوندو، برای احوالپرسی از من نیامده بود؛ پیش خودم 
حدس زدم که او برای تصمیم گیری به بیمارستان آمده است: اگر حالم خوب 
بود، قرارداد به قوت خود باقی می ماند. ولی اگر خیلی مریض احوال بودم، 
او هم سیاست عدم سازش را پیش می گرفت و وارد مذاکره می شد، یا اینکه 
قرارداد را فسخ می کرد. در واقع، آمدن او به بیمارستان، تنها یک مأموریت 
نگاهی  من  به  هم  بوندو  نه؟«  یا  مردنیه  آرمسترانگ،  »ببین  بود:  جاسوسی 

انداخته بود و به این نتیجه رسیده بود که نفس های آخر را می کشم.
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بیل گفت: »خیلی متأسفم که این خبر را بهت دادم.«
اما چیزهایی مهمتر از کوفیدیس بود که به آنها فکر کنم. اشتباه نکنید، مسلمًا 
گفتگو  برای  را  زمان  این  آنها،  اینکه  از  و  بودم  مالی  مسائل  نگران  هم  من 
انتخاب کرده بودند، و به وعده هایشان عمل نکرده بودند، آزرده خاطر شده 
امان  من  به  استفراغ  داشتم..  مهمتر  مشکل  یک  دیگر،  طرف  از  اما  بودم. 

نمی داد.
بیل گفت: »ما این قضیه را به تأخیر می اندازیم.« بیل فکر می کرد که اگر این 
ماجرا، تا فوریه عقب بیفتد، تا آن موقع، حالم بهتر شده و می توانم از پس 
به حرف هایش  تهوع داشتم که توجهی  آنقدر حالت  برآیم.  معاینه پزشکی 
صحبت  موضوع  این  مورد  در  این،  از  بیشتر  نمی خواست  دلم  نمی کردم. 

کنیم.
می کرد.  پی گیری  مرتب  را  موضوع  این  کوفیدیس  بعد،  هفته های  طول  در 
آنها از بابت این موضوع، کاماًل جدی بودند و هیچ مشکلی هم برای معاینه 
بیمارستان  به  فرانسه  از  را  خودشان  پزشک  می توانستند  نداشتند.  پزشکی 
بفرستند و کل قرارداد را فسخ کنند. من در رابطه با این موضوع، اصاًل با بیل 
روز  یک  بیل  عاقبت،  بودم.  ممکن  بدترین حال  در  نمی زدم، چون  حرف 
کنارم نشست و گفت: »النس، اونا کاماًل جدی هستن، ما هیچ راهی نداریم 

جز اینکه شرایط اونارو قبول کنیم.«
و  کرد  تقبل  را  اولیه  دوساله ی  قرارداد  یک سوم  از  کمتر  کوفیدیس  باألخره 

بندی برای فسخ قرارداد در پایان سال 1998 برای خود در نظر گرفت.
احساس می کردم که به من رأی اعتماد نداده اند. آنها فکر می کردند  من مردنی 

هستم. من پیام کوفیدیس را گرفتم: »من مردنی بودم.«
جالب اینجا بود که هر چه زمان می گذشت، بیشتر رو به بهبودی می رفتم اما 
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حالم بدتر می شد. گاهی آنقدر حالم بد بود که حتی نمی توانستم حرف بزنم. 
آنقدر مریض بودم که نمی توانستم چیزی بخورم، تلویزیون ببینم، نامه هایم 
را بخوانم یا حتی با مادرم تلفنی صحبت کنم. یک روز بعدازظهر، مادرم از 

محل کارش تلفن زد؛ با بی حالی گفتم: »مامان بعداً باهات تماس می گیرم.«
روزهایی که خیلی حالم بد بود، خودم را الی پتو می پیچیدم و حالت دل آشوبه 

و سوزش تب بدنم را تحمل می کردم.
آثار شیمی درمانی به حدی بود که چیز زیادی از آن روزها به خاطر نمی آورم، 
فقط همین را می دانم که آرام آرام داشتم به سرطان غلبه می کردم. هر روز، 
پزشکان با آخرین نتایج آزمایشات خون، به اتاقم می آمدند و نتایج هر روز، 
همه چیز  مبین  نشانگرهای خونی  بیماری سرطان،  در  بود.  بهبودی  به  رو 
هستند؛ ما هر نوسان کوچک را پیگیری می کردیم. افزایش اندک یا کاهش 

نشانگرهای HCG یا AFP، به معنای پیشرفت سرطان یا بهبود آن بود.
اعداد و ارقام، برای من و پزشکانم اهمیت بسیاری داشتند؛ به عنوان مثال، از 
دوم اکتبر که فهمیدم سرطان دارم، تا 14 اکتبر که فهمیدم سرطان به مغزم هم 
رسیده است، میزان HCG خونم از 49/600 به 92/380 رسید. در روزهای 
نخست درمان، وقتی پزشکان به برای ویزیت می آمدند خیلی جدی بودند، 

در واقع آنها می خواستند قضاوت را به تعویق بیندازند.
اما رفته رفته راضی تر به نظر می رسیدند: نشانگرهای تومور، افت پیدا کرده 
پیدا  افت  با چنان سرعتی  اعداد  اعداد کمتر می شدند؛  به روز،  بودند. روز 
کردند که پزشکان متعجب شده بودند. یک جدول از نشانگرهای خونی تهیه 
کردم. در طول یک دوره ی سه هفته ای در ماه نوامبر، اعداد از 92/000 به 
حدود 9/000 رسیدند؛ نیکولز گفت: »به شیمی درمانی جواب دادی.« من 
یکه تاز میدان بودم. اگر می خواستم درمان شوم، تنها راهش همین بود، باید 
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دست به حمله می زدم، درست مثل مسابقات دوچرخه سواری. نیکولز به من 
گفت: »از برنامه، جلوتر هستی.« آن اعداد و ارقام، مهمترین رویداد هر روز 
من بود: آنها محرک من بودند، در واقع برایم، حکم پیراهن زرد را داشتند؛ 
در مسابقات توردو فرانس، رهبر گروه، پیراهن زرد به تن می کند تا از بقیه 

متمایز شود.
بیماری، همانند اعالم ساعت در مسابقات توردوفرانس  از  به رهایی  دیگر 
نگاه می کردم؛ از دوچرخه سوارانی که پشت سرم در حرکت بودند، بازخورد 
می گرفتم و در هر چک پوینت هم، مسئول تیم پشت رادیو می آمد و اعالم 
تندتر  که  می شد  باعث  این  و  هستی..«  جلوتر  بقیه  از  ثانیه،   30« می کرد: 
رکاب بزنم. برای جواب آزمایشاتم، هدفی را معین می کردم؛ مثاًل نیکولز به 
من می گفت امیدواریم در آزمایش بعدی، 50% کاهش داشته باشی. من روی 
با این کار می توانستم به آن عدد برسم..  انگار که  آن عدد تمرکز می کردم، 
نصف  به  »آنها  می گفت:  و  می آمد  من  پیش  نیکولز  آزمایش،  انجام  از  بعد 
رسیده اند.« من واقعًا احساس می کردم که یک چیزی را بُرده ام. یک روز آمد 

و گفت: »آنها به یک چهارم رسیده اند.«
استعدادهای  هستم؛  میدان  برنده  من  نبرد،  این  در  که  می کردم  احساس 
پاهای  که  می خواست  دلم  بودند.  شده  نمودار  مجدداً  دوچرخه سواریم 
سرطان را در هم بشکنم، درست همانطور که پاهای دوچرخه سواران را در 
سرباالیی ها در هم می شکستم.. من خیلی از سرطان فاصله گرفته بودم. یک 
روز به ِکوین گفتم: »سرطان، فرد مناسبی را انتخاب نکرد، وقتی به دنبال یک 
نفر می گشت تا در بدن او به زندگی اش ادامه دهد، اشتباه کرد که مرا انتخاب 

کرد، یک اشتباه بزرگ!«
یک روز بعداز ظهر، دکتر نیکولز به اتاقم آمد و عدد جدیدی را برایم خواند: 
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HCG خونم به 96 رسیده بود.

آخرین و سمی ترین بخش درمان را پیش رو داشتم و تقریبًا خطر برطرف 
رفته  رفته  و  می رفتم  تگزاس  به  شیمی درمانی  دوره های  بین  در  بود.  شده 
قدرت بدنیم بهتر می شد، دیگر می توانستم حرکت کنم. دلم برای هوای تازه و 
ورزش، لک زده بود. دوستانم، ضعف مرا اصاًل به روی خودشان نمی آوردند. 
دوستانی که از اطراف به مالقاتم می آمدند، احتمااًل از دیدن رنگ و روی زرد 
و سر بی مویم، شوکه می شدند، اما آنها هم حرفی نمی زدند. کریس، ادی و 
اریک، یک هفته ای را به خانه من آمدند. آنها برایم آشپزی می کردند و گاهی 

هم برای پیاده روی کوتاه یا دوچرخه سواری با هم بیرون می رفتیم.
انتهایش به  از خانه خارج می شدیم و از یک جاده آسفالت پیچ در پیچ که 
من  پای  به  هیچکدام  دوستانم،  قباًل  می رفتیم.  باال  می رسید،  بونل1  مونت 
جاده ی  یک  روی  حتی  من  می رفتیم.  آهسته  خیلی  حاال  اما  نمی رسیدند، 

هموار هم به نفس نفس می افتادم.
هنوز تأثیرات شیمی درمانی روی بدنم را باور نکرده بودم؛ من با اطمینان و 
جسارت تمام، با سرطان روبرو شدم و در هر مرحله از شیمی درمانی، شاهد 
تحلیل رفتن قوای جسمانی ام بودم، اما نمی دانستم تا این حد، رمق مرا گرفته 

است، تا اینکه یک روز، در حیاط یکی از خانه های اطراف، از حال رفتم.
دکتر نیکولز دوچرخه سواری را ممنوع نکرده بود، ولی می گفت: »حاال وقت 
اون نیست که بخوای تجدید قوا کنی.« دکتر مرتب می گفت به بدنت فشار 
نیاور، اما من به حرف های او گوش نمی کردم. از این می ترسیدم که آنقدر 
از شیمی درمانی ضعیف شوم که دیگر به هیچ وجه به وضع سابقم برنگردم. 

بدنم، روز به روز ضعیف تر می شد.

�.  Mount Bonnell
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هر وقت سرحال بودم، به کوین و بارت می گفتم: »بریم بیرون دوچرخه سواری 
کنیم.« اوایل، مسیر مشخصی نداشتیم و بین 30 تا 50 مایل رکاب می زدیم. 
خودم را خستگی ناپذیر تصور می کردم؛ سرم را پایین می انداختم و در طول 
و  سست  من  حرکات  بود،  دیگری  چیز  واقعیت  اما  می زدم.  رکاب  جاده 

ضعیف شده بود.
دوچرخه سواری  ساعت  نیم  حدود  شیمی درمانی،  دوره های  اواخر  در 
می کردیم. در همان حوالی خانه ام چرخی می زدیم و من به خودم می گفتم که 
تا زمانی که این کار را می کنم، از ریخت نمی افتم. اما دو ماجرا برایم اتفاق 
افتاد که مرا متوجه ضعف جسمانیم کرد. یک روز عصر، با کوین، بارت و 
به یک سرباالیی کوتاه  نیمه های راه،  بیرون رفتیم؛ در  نامزد بارت،  باربارا، 
اما  می زنم،  رکاب  بقیه  مثل  هم  من  که  می کردم  فکر  خودم  پیش  رسیدیم. 
آنقدر  آنها  بود که دوستانم، مالحظه ی مرا می کردند. در واقع  این  واقعیت 
آرام رکاب می زدند که هر از چندگاهی، تعادلشان را از دست می دادند. بعضی 
وقت ها که تصادفًا از من جلو می افتادند، با ناراحتی از پشت سرشان می گفتم: 
»شما دارید منو می ُکشید.« آنها خیلی مراقب بودند که زیاد، مرا خسته نکنند. 
پیش  و  می رویم  با چه سرعتی  که  نمی شدم  متوجه  اصاًل  من  همین،  برای 
خودم فکر می کردم که من هم مثل بقیه رکاب می زنم.. ناگهان دیدم که یک 
دوچرخه سوار، به سرعت از کنارم رد شد؛ او یک خانم 50 ساله بود که یک 

دوچرخه ی سنگین کوهستان داشت.
آن  با  من  و  شد  رد  کنارم  از  بزند،  نفس  نفس  اینکه  بدون  راحت،  خیلی 
پایش  به  هیچ وجه،  به  بودم.  افتاده  نفس  از  حرفه ایم،  سبک  دوچرخه ی 

نمی رسیدم. من با تمام قوا به جلو می راندم، اما باز هم به او نمی رسیدم.
من خودم را گول زده بودم. خودم را قانع کرده بودم که خوب رکاب می زنم و 
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حالم هم خیلی بهتر است. اما یک زن میانسال، از من جلو زد و تازه فهمیدم 
کجای کار هستم. من باید قبول می کردم که در وضعیت خوبی نیستم.

دوچرخه سواری  شیمی درمانی،  جلسات  بین  در  مرتب  بعد،  به  روز  آن  از 
می کردم، اما دیگر هدفم از این کار، بهبود قوای جسمانی نبود؛ حاال دیگر 
فقط به خاطر خود دوچرخه سواری، رکاب می زدم و این مسئله برایم تازگی 
داشت. من فقط نیم ساعت دوچرخه سواری می کردم. قباًل سابقه نداشت که 

برای نیم ساعت دوچرخه سواری، از خانه بیرون بروم.
قبل از اینکه به سرطان مبتال شوم، اصاًل دوچرخه سواری را دوست نداشتم: 
من به واسطه ی شغلم، رکاب می زدم و در آن حرفه هم موفق بودم. در واقع 

دوچرخه سواری، وسیله ای برای تحقق اهدافم بود.
وقتی مادرم مرا به دنیا آورد، سنش حتی کمتر از هفده سال می زد؛ به نوعی 
می توان گفت ما با هم بزرگ شدیم. در سن 12 سالگی، شناگر ماهری بودم و 
از تغذیه خوبی هم برخوردار بودم. هر روز، ساعاتی را با بهترین دوست و 

بزرگترین مشوقم، در آشپزخانه سپری می کردیم.
روی  از  را  کار  این  اما  کردم.  ترک  را  پالنو  شهر  من  تفاسیر،  این  تمامی  با 
احساس شاعرانه یا هوس نکردم؛ دوچرخه سواری شغل من بود، من از این 

راه، امرار معاش می  کردم، اما هیچوقت دوستش نداشتم.
پیش از این، هیچگاه به خاطر خود دوچرخه سواری، رکاب نزده بودم، همیشه 
هدفی پشت آن بود؛ مثاًل مسابقه یا تمرین.درگذشته، حتی برای نیم ساعت 
دوچرخه سواران  نمی شدم.  دوچرخه  بر  سوار  زدن،  رکاب  ساعت  یک  یا 

حرفه ای، برای یک ساعت اصاًل دوچرخه را از گاراژ بیرون نمی برند.
گاهی بارت به من تلفن می زد و می گفت: »بیا بریم بیرون و کمی دوچرخه سواری 

کنیم.«
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من در جواب او می گفتم: »برای چی؟«
اما در دوران شیمی درمانی، نه تنها دوچرخه سواری را دوست داشتم، بلکه 
نسبت به آن احساس نیاز می کردم. من احتیاج داشتم برای مدت کوتاهی، از 
مشکالتم رها شوم و نکته ای را به خودم و دوستانم خاطر نشان کنم؛ من برای 
دوچرخه سواری دلیل داشتم: می خواستم همه ببینند که من سرحال هستم و 
به  را  این مسئله  کنم، شاید هم می خواستم  هنوز می توانم دوچرخه سواری 

خودم هم ثابت کنم.
مردم مرتب می پرسیدند: »حال النس چطوره؟«

روزها  این  خوبه،  »خیلی  بگویند:  جواب  در  دوستانم  می خواست  دلم 
دوچرخه سواری می کنه.«

هستم،  دوچرخه سوار  یک  هنوز  من  که  بگویم  خودم  به  می خواستم  شاید 
نه یک بیمار سرطانی صرف، و مهم نیست که چقدر ضعیف شده ام. از این 
راه، با بیماری ام مقابله می کردم و کنترلی را که این بیماری از من ربوده بود، 
دوباره در دست می گرفتم. به خودم می گفتم هنوز می توانم دوچرخه سواری 
کنم. شاید مثل گذشته رکاب نزنم، اما مهم این است که هنوز می توانم رکاب 

بزنم.
یک روز، کوین و جیم وودمن، که یکی از دوچرخه سواران محلی بود، به 
دیدارم آمدند تا مثل هر روز، به دوچرخه سواری برویم. هنوز آثار زخم های 
جراحی روی سرم بود، برای همین، کاله ایمنی ام را بر سر گذاشتم و بدون 
در نظر گرفتن مقصد خاصی، خیلی آهسته به راه افتادیم. قباًل من این نحوه 

دوچرخه سواری را، اصاًل دوچرخه سواری به حساب نمی آوردم.
در طول راه، به یک سرباالیی کوچک رسیدیم، اصاًل چیز دشواری نبود، فقط 
الزم بود که از روی صندلی بلند شوم و یک یا دو ضربه ی محکم به پدال 
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بعد هم دوباره  پایین و  باال،  بودم.  بار کرده  میلیون ها  این کار را  قباًل  بزنم. 
روی صندلی می نشستم و بدون اینکه احتیاجی به رکاب زدن باشد، به جلو 

می رفتم و از آن ناحیه دور می شدم.
بند  نفسم  که رسیدم،  نیمه ی سرباالیی  به  برنیامدم.  کار  این  از پس  من  اما 
می کردم. غش  داشتم  شدم.  متوقف  و  گذاشتم  زمین  روی  را  پاهایم  آمد. 
سعی می کردم نفس بکشم، اما نمی توانستم هوای کافی به ریه هایم برسانم.
از  یکی  آمدم، روی جدول  پایین  دوچرخه  از  می رفت.  سیاهی  چشم هایم 

خانه ها نشستم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم.
به من رساند. »حالت خوبه؟«  به هم زدن، خودش را  کوین در یک چشم 
بر  هم  من  برید،  شما  بیاد..  جاش  سر  نفسم  »بذار  گفتم:  کنان  خس خس 

می گردم خونه.«
لحظه  چند  »نه،  گفتم:  کنیم.«  خبر  آمبوالنس  باشه  الزم  »شاید  گفت:  جیم 
به  می شنیدم.  را  کشیدنم  نفس  می یاد.« صدای خس خس  بشینم، حالم جا 
سختی، سرم را از روی زانوهایم بلند کردم و بعد، مثل مواقعی که ناگهانی 
از جایمان بلند می شویم، چشمانم سیاهی رفت، البته با این تفاوت که من 

نشسته بودم.
روی چمن ها دراز کشیدم و به آسمان خیره شدم.. بعد چشم هایم را بستم.

کوین مثل دیوانه ها باالی سرم پلک پلک می کرد، ناگهان با صدای بلند گفت: 
»النس، النس..« چشمانم را باز کردم.

»من آمبوالنس خبر می کنم.«
با عصبانیت گفتم: »نه، نه من فقط باید کمی استراحت کنم.«

گفت: »باشه، باشه..« و بعد هر دو کمی آرام شدیم.
کنترل  که  بلند شدم، نشستم و سعی کردم  آمد.  نفسم سر جایش  آرام  آرام 
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خودم را به دست بیاورم. سپس از جا برخاستم. با حالت دودلی، پاهایم را 
در دو طرف دوچرخه گذاشتم.

از  آهسته  خیلی  بروم.  پایین  سراشیبی  از  می توانستم  اما  می لرزید،  پاهایم 
کنار من حرکت  در  کوین و جیم،  برگشتیم.  بودیم،  آمده  که  همان مسیری 

می کردند و یک لحظه از من چشم بر نمی داشتند.
چند نفس عمیق کشیدم و علت این ماجرا را برایشان توضیح دادم؛ به آنها 
گفتم که در اثر شیمی درمانی، میزان سلول های خونی و هموگلوبین کاهش 
پیدا می کند. وظیفه ی هموگلوبین هم رساندن اکسیژن به بخش های مختلف 

بدن است و میزان آن در افراد سالم بین 15-13 است.
میزان هموگلوبین من 7 بود. در واقع من کم خون بودم. داروهای شیمی درمانی، 
حمله ور  من  سلول های خونی  به  جمعه،  تا  دوشنبه  از  یکبار،  هفته  دو  هر 

می شدند.
من در دوچرخه سواری، زیاده روی کرده بودم و آن روز، بهای آن را پرداختم. 

اما باز هم دست نکشیدم.
من،  نظر  به  و  می کنند  زندگی  زمینی  فرشته های  سری  یک  ما،  اطراف  در 
التریس یکی از آن فرشته های زمینی بود؛ در ظاهر، او هم یک پرستار کارآمد 
مثل بقیه پرستاران بود که یک لباس آهار زده به تن داشت و همیشه سرنگ 
و تخته شاسی در دستش بود. او روزها و شب ها در بیمارستان کار می کرد 
و ساعاتی هم که در خانه بود، باید به همسر و فرزندانش رسیدگی می کرد؛ 
همسرش رندی1، راننده کامیون بود. اسم بچه هایش، تیلور2 و مورگان3 بود، 
که اولی 7 ساله و دومی 4 ساله بود. التریس، هیچوقت خستگی اش را بروز 
نمی داد. هیچوقت دلخور نمی شد، وظایفش را به خوبی می دانست و قرص 

�.  Randy
�.  Taylor

�.  Morgan
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و محکم، از بیماران مراقبت می کرد؛ اگر اسم چنین کسی را فرشته نگذاریم، 
پس چه اسمی باید روی آن بگذاریم.

وقت،  هر  و  نمی گذاشت  تنها  مرا  التریس  اما  بودم،  تنها  اغلب شب ها  من 
سرحال بودم حسابی با هم گرم صحبت می شدیم. من با بیشتر افراد، راحت 
نبودم، اما با التریس خیلی حرف می زدم؛ شاید چون او خیلی مهربان و با 

احساس بود.
بیست و هفت، هشت سال سن داشت؛ یک خانم جوان و  فقط  التریس، 
خوش سیما بود. اما اعتماد به نفس و درک و فهمش، خیلی بیشتر و باالتر از 
سنش بود. در حالی که اغلب افرادی که هم سن و سال ما بودند، وقت خود 
را در کلوپهای شبانه می گذراندند، او سرپرستاری مرکز تحقیقات آنکولوژی 
را به عهده داشت. من از کارهایش تعجب می کردم، اما او می گفت: »از کمک 

کردن به بیماران، احساس رضایت خاطر می کنم.«
با اشتیاق، به سؤاالتش  او از من در مورد دوچرخه سواری می پرسید و من 
دارم.  اشتیاقی  بودم که چنین  نفهمیده  تا آن موقع هیچ وقت  پاسخ می دادم؛ 
پرسید: »چطور شد که دوچرخه سواری را شروع کردی؟«  از من  یک روز 
و من برایش از اولین دوچرخه هایم می گفتم، از احساس آزادی و اینکه از 
16 سالگی به بعد، فقط رکاب می زده ام. گاهی هم در مورد هم تیمی هایم و 
شوخی ها و فداکاری هایشان حرف می زدم. از مادرم هم تعریف می کردم و 

اینکه او برایم چقدر عزیز است.
از تورهای اروپا، چیزهایی که در طول این مدت فرا گرفته بودم، و ثروتی که 
نصیبم شده بود، صحبت می کردم. با غرور تمام، یکی از عکس های خانه ام 
را نشانش دادم و از او دعوت کردم که یک روز، به خانه ام بیاید. عکس هایی 
هم که با دوچرخه گرفته بودم، به او نشان دادم؛ او یکی یکی عکس هایی را 
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که در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا گرفته بودم، نگاه می کرد و بعد به یکی از آنها 
اشاره می کرد و می گفت: »این عکس را کجا گرفته ای؟«

مسئله ی کوفیدیس را هم با او در میان گذاشتم و گفتم که از بابت آن، تحت 
فشار هستم. مرتب به او می گفتم:» نباید از ریخت بیفتم.. نباید از ریخت 
بیفتم..« التریس، در جواب من با مالیمت می گفت: »النس، به حرف بدنت 
گوش بده، به حرفای دلت کاری نداشته باش.. می دونم که مرتب بهت می گه 
بذار  و  بده،  گوش  بدنت  حرف  به  اما  دوچرخه سواری،  بریم  پاشو  آهای، 

استراحت کنه.«
از دوچرخه ام برایش می گفتم که اجزای بسیار سبک و چرخ های ایرودینامیک 
دارد و اینکه هر کدام از قطعات آن، چه قیمتی دارد، وزن آن چقدر است و 
چه کاری انجام می دهد.. برایش می گفتم که چطور می توان قطعات دوچرخه 
را از هم جدا کرد، در حدی که در جیب جا بگیرد و اینکه من، تمام قطعات 
آن را کامل می شناختم و در عرض چند دقیقه، می توانستم مجدداً آن را سر 

هم کنم.
برای التریس توضیح می دادم که دوچرخه باید متناسب با بدن فرد باشد و 
شده  وجودم  از  بخشی  هم  دوچرخه ام  می کردم  حس  اوقات،  گاهی  اینکه 
است. برایش می گفتم که هر چه بدنه سبک تر باشد، بهتر است؛ دوچرخه ی 
مسابقه ای من فقط 18 پوند وزن داشت. در مورد نیروی گریز از مرکزی که 
چه  هر  اینکه  و  می کردم  می کردند، صحبت  اعمال  دوچرخه  روی  چرخ ها 
میزان این نیرو بیشتر باشد، سرعت بیشتر می شود. و در واقع عامل اصلی 

سرعت نیز همین بود.
نمی شوی؟« در  آن حالت، خسته  به  »از نشستن  از من می پرسید:  التریس 
جوابش می گفتم: »چرا، آنقدر که گاهی پشتم چنان درد می گیرد که احساس 
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به  فرمان،  بهای سرعت است.« عرض  این درد،  اما  می کنم شکسته است، 
اندازه ی عرض شانه های دوچرخه سوار است، فرمان به سمت پایین حالت 

هاللی پیدا می کند و این خاصیت ایرودینامیک به دوچرخه می دهد.
»چرا زین دوچرخه هایتان اینقدر کوچک است؟« 

- زین این دوچرخه ها باریک است، چون وقتی قرار باشد مثاًل 6 ساعت پشت 
سر هم، روی آن بنشینی، باید چیزی باشد که پاها را زخم نکند. پس تحمل 
لباس دوچرخه سواران  از کوفتگی است. حتی  بهتر  یک زین سفت، خیلی 
در  باید  است؛ چون  نازک وچسبان  بسیار  آنها  لباس  است.  هم مخصوص 
هوای گرم و سرد، آن را به تن داشته باشند. در واقع، لباس در حکم پوست 

دومشان است وباید از هر گونه حساسیتی جلوگیری کند.
وقتی دیگر در مورد دوچرخه مطلبی به ذهنم نمی رسید، در مورد باد صحبت 
می کردم. از وزش باد روی صورت و موهایم حرف می زدم. از هوای آزاد، 
دامنه ی آلپ و درخشش دریاچه ها تعریف می کردم؛ گاهی وزش باد، با من 
همراهی می کرد ولی گاهی هم به سرسخت ترین دشمنم مبدل می شد، بعضی 
اوقات هم انگار از طرف خدا مأمور بود که مرا در مسیر جاده به جلو براند. 
فرود آمدن از سراشیبی های کوه را برایش تعریف می کردم: با چرخ هایی که 

ضخامتشان تنها یک اینچ بود، لیز می خوردیم و پایین می آمدیم.
»در این کار احساس رهایی عجیبی نهفته است.«

- »این حالت را دوست داشتی؟«
»آره«

- »از چشمات کاماًل مشخصه.«
یک روز بعدازظهر، در حالی که آخرین دوره شیمی درمانی را سپری می کردم، 
پی بردم که التریس، واقعًا یک فرشته است؛ به پهلو دراز کشیده بودم، خواب 
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و بیدار بودم و قطرات سرم را که یکی پس از دیگری وارد رگ هایم می شد، 
نمی توانستم  اینکه  علی رغم  و  بود  نشسته  کنارم  التریس،  می کردم.  نگاه 

درست حرف بزنم، مرا همراهی می کرد.
»تو چی فکر می کنی التریس؟ به نظرت، من درمان می شم؟«

- »بله، درمان می شی.«
»امیدوارم همین طور باشه..« و بعد چشمانم را بستم.

التریس، نزدیک من آمد و گفت:
روزی  بپیوندم؛  تو  به خاطرات  من  که  برسه  راه  از  روزی  امیدوارم  »النس 
که تشخیص ندهی من در واقعیت بودم یا در توهم.. من اینجا نیستم که تا 
بیمارستان مرخص  از  اینکه  از  بعد  باشم.  داشته  زندگی ات حضور  در  ابد، 
امیدوارم وقتی شفا  ببینم.  اینجا  شدی، دلم نمی خواد دیگه هیچ وقت تو را 
پیدا کردی، دیگه تو را از طریق روزنامه ها و تلویزیون ببینم، نه روی تخت 
نیاز داری، کمکت کنم، و بعد  بیمارستان.. دلم می خواد که تا وقتی به من 
»اون  بپرسی:  از خودت  تو یک روز  برم و  بیرون  از زندگیت  برای همیشه 

پرستار کی بود؟« »آیا اونو تو خواب می دیدم...؟«
این قشنگ ترین جمله ای بود که تا به حال به من گفته بودند و کلمه به کلمه ی 

آن، برای همیشه در ذهنم می ماند.
آخرین جلسه شیمی درمانی، 13 دسامبر 1996 انجام گرفت. دیگر وقت آن 

رسیده بود که به خانه بازگردم.
آمد.  اتاقم  به  نیکولز  کنم،  دریافت  را  دارو  دوز  آخرین  آنکه  از  پیش  کمی 
گرفته،  قرار  تحت شیمی درمانی  که  فردی  وظایف  مورد  در  می خواست  او 
ماه  اهمیت داشت؛ در طول سه  برای من خیلی  این موضوع  کند.  صحبت 
این  در  اطالعاتی  باید  »افراد  می گفتم:  التریس  و  نیکولز  به  مرتب  گذشته، 
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زمینه داشته باشند.«
اوقات  اغلب  بودم.  شده  دوست  حسابی  بیماران  سایر  با  درمان،  روند  در 
اما یک  با آنها نشست و برخاست کنم.  آنقدر حالم بد بود که نمی توانستم 
روز، التریس از من خواست به بخش کودکان بروم و با پسر جوانی که قرار 

بود شیمی درمانی شود، صحبت کنم.
پسرک واقعًا ترسیده بود و خیلی عصبی به نظر می رسید. مدتی با هم بودیم، 
به او گفتم: »من هم خیلی حالم بد بود، اما حاال بهتر شدم..« بعد گواهی نامه 
رانندگی ام را به او نشان دادم. در نیمه های شیمی درمانی، اعتبار گواهی نامه ام 
به پایان رسید. می توانستم تمدید کردن آن را به زمانی مؤکول کنم که حالم 
بهتر شده باشد و موهایم هم درآمده باشد، اما این کار را نکردم؛ به زحمت 
به اداره ی راهنمایی و رانندگی رفتم و جلوی دوربین ایستادم. موهای سرم 
کاماًل ریخته بود، ابرو و مژه هم برایم نمانده بود و پوستم هم رنگ سینه ی 

کبوتر بود، اما در لنز دوربین نگاه کردم و لبخند زدم.
بیاید که چقدر  به این عکس می افتد، یادم  می خواستم هر وقت که چشمم 
حالم بد بوده است. »تو هم باید با آن بجنگی.« بعد از این قضیه، التریس 
از من خواست که با بیماران بیشتری صحبت کنم. ظاهراً وقتی آنها می دیدند 
که یک ورزشکار، دوشادوش آنها با این بیماری می جنگد، احساس بهتری 
به من گفت که خودت متوجه شده ای که  پیدا می کردند. یک روز التریس 
سؤاالتی که از من می پرسی، خیلی با اوایل فرق کرده است؟ اوایل، سؤاالتی 
و مشکالت  داروهایم  درمانم،  به خودم، روش  مربوط  فقط  که می پرسیدم 
خاصم بود. اما حاال در مورد بقیه هم سؤال می پرسیدم؛ وقتی فهمیدم 8 میلیون 
آمریکایی مبتال به سرطان هستند، واقعًا یکه خوردم؛ چطور فکر می کردم که 
من تنها کسی هستم که سرطان دارم؟! اصاًل نمی توان تصور کرد که این همه 
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آدم از این بیماری رنج می برند.
التریس با رضایت، سرش را تکان داد و گفت: »تو عوض شدی. دیگه فقط 
به خودت فکر نمی کنی.« دکتر نیکولز گفت تمامی شواهد و قرائن، حاکی از 

آن است که به بیماری غلبه کرده ام. 
با بهتر شدن اوضاع، احساس می کردم هدفی فراتر از خودم دارم: سرطان، 
سرطانی  بیماران  دکتر،  باشد.  مسئولیت  و  فرصت  یک  حکم  در  می تواند 
بسیاری را دیده بود که پس از رهایی از بیماری، جزء اعضای فعال مقابله با 

بیماری شده بودند و امیدوار بود که من هم به زمره این افراد بپیوندم.
مصلحت  برای  من  که  می کردم  احساس  دیگر  بودم.  امیدوار  هم  خودم 
سایرین، به این بیماری مبتال شده ام و از این رو تصمیم گرفتم که یک بنیاد 

راه بیندازم.
که  نمی دانستم  دقیقًا  زمینه جویا شدم. هنوز  این  در  را  نیکولز  دکتر  نظرات 
به  نسبت  که  فقط احساس می کردم  دنبال می کند.  را  اهدافی  بنیاد، چه  این 
سایرین، رسالتی را بر عهده دارم و این رسالت، از هر چیز دیگری در دنیا 

اهمیت بیشتری داشت.
من هدف جدیدی را در نظر داشتم که با ماجراجویی های دوچرخه سواری، 
نباشند،  این مسأله  هیچ وجه تشابهی نداشت. شاید بعضی ها قادر به درک 
دوچرخه سواری  فقط  دیگر  زندگی،  در  من  نقش  که  می کردم  احساس  اما 
ایفا می کردم.  را  نجات یافتگان سرطان  از  نقش یکی  باید  نیست. شاید من 
تمام حواسم معطوف به آنهایی شده بود که سرطان، گریبان گیرشان شده و 

همان سؤال همیشگی مرا می پرسیدند: »من دارم می میرم؟«
در این مورد، با استیو ولف هم صحبت کردم. استیو اعتقاد داشت مقدر بوده 
که من به این بیماری مبتال شوم. اول به این خاطر که به آن غلبه می کرده ام و 
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پتانسیل های انسانی من، بیش از یک دوچرخه سوار صرف بوده  اینکه  دوم 
است.

در پایان دوره سوم شیمی درمانی، با بیل تماس گرفتم و گفتم: »می تونی تحقیق 
کنی که برای تأسیس یک بنیاد خیریه، چه مراحلی را باید طی کرد؟« یک روز، 
من و بیل و بارت به همراه یکی دیگر از دوستانمان به نام جان کوریوث1 که 
از دوچرخه سواران آماتور بود، در یکی از رستوران های آستین قرار گذاشتیم 
تا در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. ما در مورد چگونگی تأسیس یک 
بنیاد خیریه یا جمع آوری پول مورد نیاز آن، هیچ اطالعاتی نداشتیم. باألخره 
بعد از خوردن ناهار، به این نتیجه رسیدیم که یک مسابقه دوچرخه سواری 
در آستین برگزار کنیم و اسم آن را »مسابقه برای گل های سرخ« بگذاریم. از 
کوریوث  و  کنند  نظارت  پروژه  بر  که  دارند  کدامشان وقت  پرسیدم  ها  بچه 
دستش را باال برد. کوریوث در یک کافه کار می کرد که در گذشته خیلی به 
برنامه اش طوری است که می تواند قدری  آنجا می رفتم. کوریوث گفت که 
برای این پروژه وقت بگذارد. این بهترین راه حل بود، چون ما نمی توانستیم 
زیاد هزینه کنیم و هر چه هم که در می آوردیم باید صرف تحقق اهدافمان 

می کردیم.
اما هنوز در مورد اهداف بنیاد مطمئن نبودم. می دانستم که چون مورد بیماری 
گوش  حرف هایم  به  بود،  سرطانی  بیماران  سایر  از  متفاوت  و  خاص  من، 
می کردند، اما نمی خواستم که فقط از این طریق، مورد خودم را مطرح کنم؛ به 
نظر خودم، من با بقیه فرقی نداشتم، و دقیقًا نمی دانستم که چقدر در درمانم 
نقش داشته ام. فقط می خواستم به همه بیماران سرطانی بگویم: »با تمام قوا 

مبارزه کنید، درست مثل من.«

�.  John Korioth
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وقتی با دکتر نیکولز در این رابطه صحبت می کردم، به این نتیجه رسیدم که 
دکتر  دانش  کنم؛ من خیلی مدیون  متمرکز  تحقیقات  را روی  کار  از  بخشی 
آنها  از زحماتی را که  نیکولز بودم و می خواستم گوشه ای  آینهورن و دکتر 
به همین دلیل، در ذهن خود یک شورای  برایم کشیده بودند، جبران کنم. 
علمی برای این بنیاد در نظر گرفتم تا درخواست های سرمایه گذاری را مورد 

بررسی قرار دهند و بهترین و ارزشمندترین آنها را انتخاب کنند.
در جنگ علیه سرطان، چندین سنگر نقش داشت و من نمی توانستم که تنها 
روی یکی از آنها تمرکز کنم. تعداد زیادی دوست جدید پیدا کرده بودم که 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در این نبرد، امدادرسانی می کردند؛ بیماران، 
پزشکان، پرستاران، خانواده ها و ... حتی بیشتر از بعضی از دوستان قبلی ام، 
به آنها نزدیک شده بودم. و از این به بعد هم، به واسطه ی این بنیاد، رابطه ما 

با یکدیگر حفظ می شد.
می خواستم از طریق این بنیاد، تمام مسائلی را که در عرض سه، چهار ماه 
گذشته تجربه کرده بودم، به اطالع همگان برسانم: کنار آمدن با ترس، اهمیت 
مشاوره، اطالعات کامل در مورد بیماری، نقش بیمار در روند درمان و مهمتر 
از همه اینکه سرطان به مثابه محکومیت به مرگ نیست، بلکه شاید مسیری به 

سمت تولد دوباره و زندگی بهتر باشد.
بیمارستان  در  هم  را  دیگر  روز  چند  شیمی درمانی،  مرحله  آخرین  از  بعد 
اتمام  به  هم  را  باقی مانده  کارهای  و  بیاورم  دست  به  را  قوایم  تا  گذراندم 
را  آن  که  بود. روزی  سینه ام  کاتتر  باقی مانده،  کارهای  آن  از  یکی  برسانیم؛ 
درآوردند، روز مهمی بود، چون تقریبًا چهار ماهی می شد که آن را در قفسه 

سینه ام گذاشته بودند. به نیکولز گفتم: » دکتر میشه اینو در بیارید؟«
دکتر در جواب گفت: »حتمًا«
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خیالم راحت شد، اگر می خواستند کاتتر را دربیاورند، پس معنایش این بود 
که دیگر به آن احتیاجی ندارم و شیمی درمانی تمام شده بود.

روز بعد، یکی از اینترن ها به اتاقم آمد تا آن وسیله بی ریخت و عذاب آور را 
در بیاورد؛ اما کار چندان ساده ای نبود؛ چون آنقدر، این مدت طوالنی شده 
بود که کاتتر به بدنم جوش خورده بود. اینترن، اطراف آن را خالی کرد، اما 
باز هم بیرون نیامد. برای همین، از یک پزشک با تجربه تر کمک گرفت و 
او کاتتر را از جا کند. واقعًا دردناک بود.. حتی احساس کردم که یک صدای 

پارگی هم شنیدم.
چند روز بعد، محل کاتتر عفونت کرد و آنها مجبور شدند که یک جراحی 
واقعًا  بزنند.  بخیه  را  محل  و  کنند  خارج  را  عفونت ها  دهند،  انجام  دیگر 
وحشتناک بود؛ شاید بدترین تجربه ی من در طول این چهار ماه، همین بود. 
من  به  را  کاتتر  آن  خواستم  آنها  از  که  شدم  اذیت  بابت،  این  از  آنقدر  من 
بدهند. می خواستم آن را به عنوان یادگاری، پیش خودم نگه دارم و هنوز هم 

آن را دارم.
یک موضوع دیگر، هنوز باقی مانده بود: نیکولز وضعیت جسمانی مرا برایم 
شرح داد؛ وضعیت سالمت من هنوز قطعی نبود. شیمی درمانی آخر، تمام 
آثار سرطان را ریشه کن نکرده بود و من می بایست ماهانه آزمایش خون و 
بیماری اطمینان حاصل  تا از فروکش کامل،  انجام می دادم  معاینات الزم را 
طبیعی  کاماًل  هنوز  خونی  نشانگرهای  که  کرد  گوشزد  من  به  نیکولز  شود. 
نیستند و در عکس های قفسه سینه، همچنان بافت های آسیب دیده به چشم 

می خورد.
به  را  مورد  این  ما   « گفت:  نیکولز  دکتر  بودم.  نگران  خاطر،  همین  به 
و  هستند  خفیف  ناهنجاری های  سری  یک  اینها  واقع  در  وفورمی بینیم. 
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بافت های  بودم،  شده  درمان  من  اگر  می شوند.«  برطرف  قوی  احتمال  به 
آسیب دیده و نشانگرها به مرور زمان تجزیه می شدند، اما هیچ تضمینی هم 
نبود؛ یک سال اول تعیین کننده بود. اگر قرار بود که بیماری عود کند، در طول 
یک سال اول، خودش را نشان می داد. من می خواستم همان موقع از سالمتیم 

اطمینان حاصل کنم و دلم نمی خواست یک سال منتظر نتیجه بمانم. 
به خانه بازگشتم و سعی کردم که روال زندگی ام را به حالت عادی بازگردانم؛ 
روی  و  می کردم  بازی  گلف  کمی  روزها  نمی گرفتم،  سخت  زیاد  اوایل 
برنامه های بنیاد کار می کردم. به مرور که داروها از بدنم دفع شدند، متوجه 
شدم که بدنم از شیمی درمانی آسیب ندیده است و از این بابت خیالم راحت 
شد. اما هنوز احساس یک بیمار سرطانی را داشتم، و احساساتی که در طول 

سه ماه گذشته داشتم، دوباره نمودار شدند.
از  که  دانوورث1  از دوستانمان، دورو  دیگر  بیل و یکی  با  یک روز، همراه 
نجات یافتگان سرطان غدد لنفاوی2 بود، به باشگاه آنیون کریک رفتیم تا کمی 
گلف بازی کنیم. موهایم هنوز در نیامده بود و آفتاب زیاد هم، برایم خوب 
نبود، به همین خاطر یکی از آن کاله های مسخره ای که تا روی گوش هایمان 
تا توپ بخرم. مرد  به یک مغازه رفتم که چند  پایین می کشیم، سرم کردم. 
جوانی پشت پیشخوان بود؛ نگاهی به من انداخت و با نیشخند گفت: »همین طور 

می خوای اون کاله روی سرت باشه؟«
یک کلمه گفتم: »آره«

»اونوقت فکر نمی کنی که هوا گرمه؟«
کاله را از سرم برداشتم تا کله ی تاس و زخم های روی سرم را ببیند. گفتم: 

»این زخمها را می بینی؟«

�.  Dru Dunworth

�.  Lymphoma
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فروشنده عقب رفت. »برای همینه که کاله سرم می ذارم، چون من سرطان 
دارم.«

کاله را روی سرم کشیدم و از مغازه بیرون آمدم. آنقدر عصبانی شده بودم که 
تمام بدنم می لرزید.

باید اذعان کنم که خیلی نگران بودم؛ همچنان وقت زیادی را در مطب پزشکان 
می گذراندم. دائمًا تحت نظر بودم. در بیماری سرطان، پیگیری و چکاپ، 
آزمایشات خون، سی تی اسکن  نتایج  واسطه ی  به  فرد  و  دارد  حیاتی  نقش 
و MRI و با اطالع از میزان پیشرفت بیماریش، زندگی می کند. در مورد من، 
بیماری به سرعت پیشرفت کرده بود، به سرعت برطرف شده بود، اما ممکن 

بود که مجدداً باز گردد و همه چیز را خراب کند.
چند هفته بعد از اینکه به آستین بازگشتم، التریس با دکتر یومان تماس گرفته 
بود تا نتایج آزمایشات و اعداد و ارقام حاصل از آنها را از او بپرسد. التریس 
هم اعداد را یادداشت کرده بود و به دکتر نیکولز تحویل داده بود. دکتر نگاهی 
به برگه ای که التریس به او داده بود، انداخته و با لبخندی حاکی از رضایت، 

برگه را به التریس برگردانده بود. »چرا با او تماس نمی گیرید؟«
مهم  بسیار  برایم  ارقام  و  اعداد  بود؛  گرفته  مرا  منزل  تلفن  شماره  التریس، 
بود، و همیشه نگران و مضطرب، منتظر زنگ تلفن بودم. بالفاصله تلفن را 

برداشتم.
»جواب آزمایش خون را گرفتیم.«

- »خب چی شد؟«
»النس جواب آزمایش طبیعیه.«

معلوم  اما  نیستم.  مریض  دیگر  کردم:  سنگین  و  سبک  را  مسئله  ذهنم،  در 
هم نبود، یک سال دور و دراز را پیش رو داشتم. و اگر بیماری مجدداً عود 
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می کرد، در طول این 12 ماه خودش را نشان می داد. اما در همان لحظه، همان 
لحظه ی کوتاه و پر ارزش، هیچ نشانی از سرطان در بدنم نبود.

نمی دانستم چه بگویم.. می ترسیدم که اگر دهانم را باز کنم، بند فریاد بزنم. 
التریس گفت: »خیلی خوشحالم که خبرای خوبی برات داشتم.« و من نفس 

راحتی کشیدم.. آ....ه..
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7همسرم، کیک1
�  KIK





  کیک و سرطان، هر دو همراهان غریبی بودند، اما هر دو، در یک زمان پا 
با همسر  آشنایی  برای  مناسبی  به هیچ وجه، موقعیت  به زندگی ام گذاشتند. 
آینده ام نبود، ولی این اتفاق افتاد. یک مرد و زن به چه امیدی با هم پیوند 
ازدواج می بندند؟ طبیعتًا برای اینکه آینده را در کنار یکدیگر سپری کنند. اما 

سؤال این بود که آیا اصاًل آینده ای در انتظار من هست؟
دیگر سرطان نداشتم، اما زیاد هم معلوم نبود. در واقع من در دوره ی کاهش 
عالئم بیماری به سر می بردم و از طرفی هم احتمال بازگشت بیماری وجود 
داشت؛ گاهی نیمه شب ها، دردی را در سینه ام احساس می کردم، از خواب 
بیدار می شدم، بدنم خیس عرق می شد و صدای نفس هایم را می شنیدم. پیش 
خودم می گفتم که حتمًا تومورها مجدداً عود کرده اند. صبح روز بعد، مستقیم 
به دکتر مراجعه می کردم و به او می گفتم که از قفسه سینه ام عکس بگیرد تا 

خیالم راحت شود.
بود: » در بعضی موارد، شیمی درمانی مؤثر واقع  به من گفته  آینهورن  دکتر 

221 همسرم، کیک/    
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می شود و در بعضی موارد هم اثری ندارد.« اگر مؤثر واقع شود، فرد می تواند 
یک زندگی طبیعی را سپری کند، اما اگر مؤثر واقع نشود و بیماری مجدداً عود 

کند، در عرض سه، چهار ماه، فرد را می کشد. درست به همین سادگی.
از سر گرفتن زندگی، خیلی دشوار بود؛ شیمی درمانی در تاریخ 13 دسامبر 
کریستین  بار،  اولین  برای  بعد،  ماه  یک  دقیقًا  و  رسید  پایان  به   1996 سال 
ریچارد1 را در یک کنفرانس مطبوعاتی مالقات کردم؛ در آن جلسه، قرار بود 
که در مورد تأسیس بنیاد سرطان و مسابقه گل های سرخ صحبت کنم. گپ 
کوتاهی هم با او داشتم؛ دختری باریک اندام با موهای طالیی بود. همه، او 
را کیک، صدا می کردند. ظاهراً مدیر یک شرکت تبلیغاتی بود و برای تبلیغ 
این طرح، به آنجا آمده بود. شاید فکر کنید که در آن لحظه میخکوب شدم، 
اما اصاًل اینطور نبود. به نظرم، دختر باهوش و زیبایی رسید. کیک هم بعدها 
به من گفت که در لحظه ی اول، احساس خاصی نسبت به من نداشته است.
به نظرش پسری زیرک و کچل با یک لبخند فوق العاده بودم. )پیش از آنکه 
احساسمان نسبت به همدیگر، عمق بیشتری پیدا کند، بهار و تابستان سپری 
شد؛ چون هر دوی ما با افراد دیگری بودیم و تازه اولین باری که به مدت 

طوالنی با هم صحبت کردیم، دعوایمان شد.(
قضیه با یک تلفن شروع شد؛ او به ما یک مشتری معرفی کرده بود تا اسپانسر 
»مسابقه برای گل های سرخ« شود، و به نظرش رسیده بود که من، اقدامات 
کارمندان  از  یکی  با  بودم. یک روز،  نکرده  را  او  برای جلب رضایت  الزم 

بنیاد، با لحن تند صحبت کرده بود.
اینکه  محض  به  و  گرفتم  را  شماره اش  فوراً  بوده؟«  کی  جوجه  »این  گفتم: 
گوشی را برداشت، گفتم: »من النس آرمسترانگ هستم. شما به چه حقی، با 
اون لحن، با کارمند من صحبت کردید؟« داد و هوارم را سر دادم. آن طرف 
�.  Kristin Richard
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آدم  خیلی  انگار  که  می زنه  حرف  طوری   « بود:  گفته  دلش  در  کیک  خط، 
مهمیه.«

حدود ده دقیقه با هم جر و بحث می کردیم تا اینکه کیک گفت: »ظاهراً این 
بحث به نتیجه ای نمی رسه.« من هم در جواب گفتم: »نه، به هیچ نتیجه ای 
صحبت  هم  با  تریا  یک  توی  باید  چیه،  »می دونی  گفت:  کیک  نمی رسه.« 

کنیم. فقط همینو می تونم بگم.«
حیرت زده شده بودم؛ »باشه، باشه توی یک تریا قرار می ذاریم.« کیک و چند 
نفر دیگر از دوستانم را به تریا دعوت کردم. هیچکدام از ما انتظارش را هم 
نداشتیم که اینقدر جذب هم شویم. من هنوز رنگ پریده و ضعیف بودم، اما 
این مسائل اصاًل برایش مهم نبود. بامزه تر و بردبارتر از چیزی بود که فکرش 
را می کردم، خیلی هم شاداب و سرزنده به نظر می رسید. از او دعوت کردم 

که به جلسات هفتگی بنیاد بیاید و او هم قبول کرد.
می بردم:  سر  به  آن  در  که  بود  برزخی  آن  برای  کامل  پاسخ  یک  بنیاد، 
شیمی درمانی به پایان رسیده بود و اجالتًا بیماری برطرف شده بود، حاال باید 
تصمیم می گرفتم که می خواهم چه کار کنم. به خودم گفتم که من در درجه 
اول، یکی از نجات یافتگان سرطان هستم و در درجه دوم، یک ورزشکار. 
به  دنیا  مشکالت  انگار  که  می کنند  زندگی  طوری  ورزشکاران،  از  بسیاری 
آنها ارتباطی ندارد؛ ثروت، کانون توجه ما را محدود کرده و نخبه ساالری، 
حصاری دور تا دور ما کشیده است. اما یکی از جنبه های مثبت ورزشکار 
بودن، این است که ظرفیت های انسانی را از نو تعریف می کند؛ ما مردم را 
که  کنند. شاید چیزی  بررسی  دوباره  را  تا محدودیت هایشان  وادار می کنیم 
همانند دیوار به نظر می رسد، تنها، مانعی در ذهن خود فرد باشد. بیماری 
هم بی شباهت با این قضیه نبود: ما از ظرفیت انسانی خود مطلع نیستیم و من 
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احساس می کردم که باید این پیام را به گوش همگان برسانم.
این بود  بهار آن سال رخ داد،  از رویدادهایی که در فاصله زمستان و  یکی 
بود.  آستین  سرشناس  سرمایه داران  از  ِجف  شدم؛  آشنا  ِجف گاروی1  با  که 
در آن زمان، فقط آرزو داشتم که او، ما را در زمینه امور بنیاد راهنمایی کند، 
اما حاال دیگر، ِجف یکی از دوستان نزدیکم است. یکی از دوستان مشترک 
ما، ما را به هم معرفی کرد و ِجف مرا به صرف ناهار دعوت کرد؛ با لباسی 
غیر رسمی پیش او رفتم. حین غذا خوردن، در مورد دوچرخه سواری هم 
صحبت می کردیم ــ جف از دوچرخه سوران آماتور بود و هر سال، سفری به 
اسپانیا داشت تا تور مشهور کامینو دی سانتیگو2 را دنبال کند. او پدر و مادرش 
کارهای خیرخواهانه  انجام  دنبال  به  و  بود  داده  از دست  اثر سرطان،  در  را 
برای مبارزه با این بیماری بود. چند هفته بعد، از جف دعوت کردم تا مجدداً 
ناهار را با هم صرف کنیم. در ضمن صرف غذا، از او پرسیدم که آیا حاضر 
است مدیریت بنیاد را بر عهده بگیرد. او هم پیشنهاد مرا قبول کرد و بدین 

ترتیب مدیر عامل بنیاد شد.
در طول دو ماه بعد، من و کیک، با هم روی کارهای بنیاد وقت می گذاشتیم. در 
نگاه اول، دختر شیک پوشی به نظر می رسید که همیشه یک جواب دندان شکن 
حاضر و آماده داشت. رفته رفته توجهم به موهای بلند و طالیی رنگش جلب 
شد؛ از اینکه می توانست لباس های ساده و غیر رسمی را به صورت شیک 
و امروزی دربیاورد، خیلی خوشم می آمد. طرز لبخند زدنش را هم دوست 
داشتم، مثل دخترهایی می خندید که برای خمیردندان تبلیغ می کنند. به سختی 
امکان داشت که در آن تابلو زیبا غرق نشد. از بد و بیراه هایش هم خوشم 
می آمد. کیک هم در اوقات فراغتش، به بهانه ی تحقیقات کاری، در مورد من 

�. Jeff Garvey

�. Camino de Santiago
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مطالعه می کرد. اما هیچکدام از ما چیزی به روی خودمان نمی آوردیم.
مسابقه گل های سرخ در ماه مارس برگزار شد و اتفاقًا بسیار هم موفقیت آمیز 
بود. مبلغ دویست هزار دالر جمع آوری کردیم و گروه وال فالورز1 هم یک 
کنسرت برگزار کردند. دوستان و همکاران نیز از سرتاسر جهان آمده بودند تا 
در این مراسم رکاب بزنند، از جمله میگوئل ایندوراین، اِدی ِمرکس و اریک 

هایدن.
مراسم اهداء کمک ها را هیچگاه از یاد نمی برم. پشت یک میز نشسته بودم و 
یک صف عظیم هم برای گرفتن امضا پیش رویم بود؛ تند تند اسم و فامیلم 
افراد  را برایشان می نوشتم. پشت سر هم امضا می کردم و اصاًل به صورت 
نگاه نمی کردم که ناگهان یک دسته چک، روی میز افتاد؛ فردی که جلوی میز 
ایستاده بود، گفت: »چقدر بنویسم؟« بدون اینکه سرم را باال بیاورم، گفتم: 

»لعنتی.«
بعد زدم زیر خنده و سرم را جنباندم. من آن صدا را می شناختم. مردی که 
گرفت،  من  از  را  داشتنی ام  کامرو دوست  و  داد  من  به  را  اولین دوچرخه ام 
درست مقابل من ایستاده بود و همسرش روندا2 هم همراهش بود. بعد از آن 
دعوای تلخمان یعنی حدود ده سال قبل، دیگر هیچوقت همدیگر را ندیده 

بودیم. در چشمانش خیره شدم.
گفتم: »متأسفم.« احساس می کردم که به او یک عذرخواهی بدهکارم.

- »قبوله، حاال چقدر بنویسم؟«
»جیم الزم نیست این کارو بکنی.«

- »نه، دلم می خواد کمک کنم.«
»نه نمی خواد.«

�.  Wallflowers

�.  Rhonda
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- »پنج هزارتا خوبه؟«
زدم زیر خنده. آخر قیمت آن کامرو، پنج هزار دالر بود.

گفتم: »خوبه«
او هم چک را نوشت و با هم دست دادیم.

از آن زمان به بعد، جیم همه ساله در مراسم دوچرخه سواری شرکت می کند 
و بدون هیچ گونه چشم داشتی، مبلغ زیادی را به ما کمک می کند.

مدتی بعد، یک نفر دیگر جلوی میز ایستاد: یک دختر بچه کوچک، که مثل 
من، موهای سرش ریخته بود. نگاهمان به هم افتاد، بالفاصله مرا شناخت. 
می گفت.  حفظ  از  مرا  جمالت  تمام  می کردم،  امضا  برایش  که  همین طور 
اسمش ِکلی دیویدسون1 بود، او هم مبتال به سرطان بود. تا چند روز، اصاًل 
از فکرش بیرون نمی رفتم تا باألخره نشانی اش را پیدا کردم، به او زنگ زدم 

و از آن زمان به بعد با هم دوست شدیم.
مالقات  قرار  هم  با  مختلف  بهانه های  به  کیک  و  من  مراسم،  اتمام  از  بعد 
می گذاشتیم، دائم برای هم نامه های الکترونیکی می فرستادیم، تلفنی صحبت 
می کردیم و به بهانه های مختلف، به غیر از جلسات بنیاد، یکدیگر را مالقات 
می کردیم. او هر هفته در جلسه ای که در منزل من برپا می شد، شرکت می کرد. 
بودیم.  تا  دو  ما  فقط  بود.  آنجا  اما کیک هنوز  بودند،  رفته  یک شب، همه 
توی اتاق نشیمن نشسته بودیم، نوشیدنی می خوردیم و حرف می زدیم. یادم 
می آید که مرتب به خودم می گفتم: »دارم چی کار می کنم؟ چرا با این دختر 
خلوت کرده ام؟« کیک هم دقیقًا به همین مسئله فکر می کرد. باألخره بلند شد 

که تاکسی خبر کند، اما من پیشنهاد کردم که خودم برسانمش.
از خیابان های خلوت و تاریک می گذشتیم، حرفی بین مان رد و بدل نمی شد، 

�. Kelly Davidson
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احساس می کردیم چیزی بین ما اتفاق افتاده است، اما هیچکدام از ما، آماگی 
الزم برای روبرو شدن با آن را نداشتیم. برای همین، فقط رانندگی می کردم.

بهار سال 1997 بود و من هنوز قوای جسمی الزم را به دست نیاورده بودم؛ 
هنوز آن ابهامات پزشکی به قوت خود باقی بود. از دکتر نیکولز، پرسیدم: » تکلیف 

من چیه؟ باألخره می میرم یا زنده می مونم؟«
جسمانیم  وضعیت  از  هنوز  اما  کنم،  آغاز  را  دوچرخه سواری  می خواستم   
نبودم. مرتب سرمایه مالی ام را حساب می کردم و پیش خودم فکر  مطمئن 
می کردم: آیا دیگر می توانم از راه دوچرخه سواری، یک ده سنتی در بیاورم؟ 
باألخره تصمیم گرفتم سعی خودم را برای شرکت در مسابقات بکنم. هنوز 
می توانستم قرارداد سال دوم را با کوفیدیس قطعی کنم و برای مدتی، خیالم 
از بابت نگرانی های مالی راحت باشد؛ فقط باید در چهار تا مسابقه شرکت 

می کردم. به بیل گفتم: »بیا چند تا مسابقه پیدا کنیم.«
یک ماه بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم، به فرانسه رفتم تا در کنفرانس 
من شوکه شدند،  دیدن  از  تیم  مقامات  یابم.  کوفیدیس، حضور  مطبوعاتی 
زمین گیری  و  رنگ پریده  قربانی  آن  دیگر  من  که  ببینند  آنها  می خواستم  اما 
بهار  تا  آنها گفتم سعی می کنم  به  نیستم.  بودند،  پولیس دیده  ایندیانا  که در 
تمرین کردم. ظاهراً خوششان  تیم  با  را همراه  برگردم  و حتی چند روزی 
آمده بود. تمرین را به صورت جدی آغاز کردم، در همان مسیرهای قدیمی 
که دوست داشتم، مسافتی حدود 100 مایل را از آستین تا ویمبرلی، و از آنجا 
تا دریپینگ و سوئد جدید رکاب می  زدم، اما زیاد راضی نبودم. گاهی اوقات 
فقط یک ساعت رکاب می زدم، ولی خیلی خسته می شدم و پس از آن، باید 
هر  در  قلبم  ضربان  بود،  متوسط  حد  در  سرعتم  می خوابیدم.  ساعت  چند 

دقیقه 130 بود، اما یک روز انرژی داشتم و یک روز بی حال بودم.
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از  پیش  بود:  آشنا  برایم  خیلی  حس،  این  و  می کردم  خستگی  احساس 
آن  خوردم.  سرما  هم  بعد  داشتم،  را  حالت  همین  هم،  سرطان  تشخیص 
شب، اصاًل خواب به چشمانم نیامد و از شدت ترس، فلج شده بودم. فکر 
بازگشت سرطان، از سرم بیرون نمی رفت. قبل از اینکه بیمار شوم، هیچوقت 
نسبت به سرماخوردگی، حساس نبودم. اگر در آستانه ابتال به بیماری بودم، 

این بیماری قطعًا سرطان بود.
صبح روز بعد، نزد دکتر یومان رفتم، پیش خودم می گفتم که دکتر می گوید 
دوباره سرطان به سراغت آمده است. اما فقط یک عفونت معمولی داشتم که 
بدنم قادر به مقابله با آن نبود. در واقع سیستم ایمنی بدنم تخریب شده بود. 
گلبول های  تعداد  نوتروپنیک1 می گفتند:  مرا  در اصطالح پزشکی، وضعیت 
سفید خونم همچنان پایین بود و بدین ترتیب، نسبت به هر میکروبی حساس 

بودم.
عکس های رادیولوژی، هنوز کاماًل طبیعی نبودند، همچنان لکه هایی در ناحیه 
شکم دیده می شد. پزشکان از ماهیت آن اطالعی نداشتند، اما قرار شد که 

دائم آن ها را تحت نظر داشته باشند. خیلی درب و داغون بودم.
نیکولز توصیه کرد که استراحت کنم، من هم موافقت کردم. سال 97  دکتر 
همچنان  که  داد  شرح  برایم  نیکولز  نداشتم.  جدی  دوچرخه سواری  هیچ 
اثر داروهای  بدنم، هنوز در  ایمنی  را سپری می کنم و سیستم  نقاهت  دوره 
به  برنگشته است. پس ضعف جسمانی من،  به وضع سابق  شیمی درمانی، 

هیچ وجه به ضعف اراده مربوط نمی شد، بلکه ناشی از اثرات بیماری بود.
دوستان و همکارانم هم مثل من عصبی بودند؛ اوچ می گفت: » هر تصمیمی 
که می گیری، پزشکانت هم باید دقیقًا در جریان باشند و بدونن که تو چه کار 

�.  Neutropenic
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مرز  و  تا حد  بگو  اونا  به  را  تمام جزئیات  تمرین می کنی.  می کنی و چقدر 
مناسب را برای تو تعیین کنن.«

باید می پذیرفتم: دیگر هرگز نباید در سطوح باال مسابقه می دادم. شاید بدنم 
قادر به تحمل سختی تمرین تمام وقت نبود. 

کریس کارمایکل تماس گرفت تا در جریان امور قرار بگیرد. »کریس می ترسم 
تمرین کنم. می ترسم اگه زیاد به خودم فشار بیارم، دوباره عود کنه.«

بود؛  نقاهت  دوران  از  ساده تر  خیلی  بیماری  دوران  اما  بود،  عجیب  خیلی 
حداقل در طول شیمی درمانی، داشتم یک کاری می کردم و فقط معطل نبودم 

که ببینم آیا بیماری بر می گردد یا نه!
به  روزها  بعضی  و  می دانستم،  دوچرخه سوار  یک  را  خودم  روزها  بعضی 
هیچ وجه، این عنوان را روی خودم نمی گذاشتم. یک روز، همراه با بیل، به 
یک کلوپ ورزشی محلی رفتیم تا گلف بازی کنیم. بیل، ضربه ی زیبایی زد. 

من با تحسین گفتم: »من هم می تونم یه روزی از این ضربه ها بزنم.«
بیل در جواب گفت: » و اون روز، زیاد هم دور نیست.«

گفتم: »بیل، مثل اینکه اصاًل متوجه نیستی. من دیگه بازنشسته شدم.«
من و بیل ،همیشه بر سر این موضوع با هم بحث می کردیم. من مردد بودم. 
یک روز برای بازگشتم، برنامه ریزی می کردم و روز بعد، می گفتم که دیگه 
بعد،  به  لحظه  این  از   « می گفتم:  بازی  اول  بزنم.  رکاب  نمی توانم  هیچگاه 
رابطه ی ما فقط یک رابطه ی دوستانه است، چون من دیگه به وکیل، هیچ 
بعد،  لحظه  چند  نمی کنم.«  دوچرخه سواری  هیچگاه  دیگر  و  ندارم  نیازی 
چوب گلف را تکان می دادم و می گفتم: » وقتی دوباره دوچرخه سواری را 
باشد؟« سپس مجدداً  به چه صورتی  برنامه مان  کنیم؟  کار  کردم، چه  شروع 
نظرم برمی گشت و می گفتم:»امیدوارم به انگیزه پول، با من در ارتباط نباشی، 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 231 همسرم، کیک/    230 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 231 همسرم، کیک/    230

چون من دوچرخه سواری را کنار گذاشته ام.«
بیل می دانست که من حرف های بی پایه و اساس زیاد می زنم؛ دیگر یاد گرفته 
بود که هر وقت از این حرف ها زدم، مسخره بازی در بیاورد، یا اینکه حرف 

را عوض کند: »بسیار خب، فردا در مورد این موضوع صحبت می کنیم.«
ماجرایی پیش آمد که این دودلی مرا بیشتر کرد: اِستیسی، کارمند بیل و دوست 
خوب من، به سرطان مبتال شد. در طول دوران بیماری من، اِستیسی از هیچ 
کمکی دریغ نکرد و یکی از اعضای فعال در زمینه تأسیس بنیاد بود؛ اِستیسی 
55 سال داشت، در تگزاس زندگی می کرد و یک سیگاری قهار بود. صدای 
کلفتی داشت و رفتارش بسیار دلنشین بود؛ اگر پشت تلفن، می گفت که تو 
احمق ترین فرد در دنیا هستی و دیگر هیچوقت به اینجا زنگ نزن، تلفن را 

قطع می کردی و پیش خودت می گفتی » چه زن دوست داشتنی بود.«
نبود. همگی ما  او قابل درمان  نیاورد؛ سرطان  اِستیسی، مثل من شانس  اما 
گیج شده بودیم. تنها کاری که می توانستیم برایش انجام بدهیم، این بود که 
تا صلیب زیبا  مادرم تصادفًا دو  بدهیم.  او دلداری  به  کنیم و  او حمایت  از 
دیده بود که مسیح را روی آن، به زنجیر کشیده بودند و آن صلیب ها را برای 
من خریده بود. من هم یکی از آنها را به گردنم آویختم و یکی را به اِستیسی 
گفتم:  او  به  من  اما  نبود،  قوی  ایمانش  زیاد  مثل خودم،  اِستیسی هم  دادم. 
» استیسی، دلم می خواهد این صلیب را به تو بدهم، عین همین صلیب را 
خودم هم دارم؛ این صلیب، نشانه ی پیوند ما با یکدیگر است. در دورانی 
که تحت درمان هستی، یا هر وقتی که خودت دلت می خواهد، آن را گردنت 
کن. من هم تا آخر عمر، آن را گردنم می کنم. ما کاری به مذهب نداریم، این 

گردنبند سمبل تشابه بیماری ماست.«
حال استیسی، به سرعت، رو به وخامت می رفت. استیسی نظرش این بود که 
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اگر حالش بهتر نمی شود، شیمی درمانی انجام نشود. دکتر یومان تمام تالشش 
را برای درمان او می کرد، اما شیمی درمانی جواب نمی داد. فقط به شدت، او 
را مریض احوال کرده بود. باألخره او شیمی درمانی را قطع کرد و دکترش هم 

به ما گفت که چند هفته ای بیشتر از عمرش باقی نمانده است.
می کرد.  دریایی خدمت  نیروی  در  که  داشت  ُپل  اسم  به  پسر  یک  استیسی 
می خواستیم چند روزی، برایش مرخصی بگیریم، اما به او اجازه مرخصی 
نمی دادند. با نمایندگان مجلس و سناتورها تماس گرفتیم، اما نتیجه ای حاصل 
نشد. باألخره تصمیم گرفتم که از یکی از دوستانم کمک بگیرم؛ چارلز بوید1 
یک ژنرال چهار ستاره آلمانی تبار بود، اما پس از بازنشستگی به واشنگتون 

رفته بود. با او تماس گرفتم و گفتم: »ژنرال بوید، باید به من لطفی بکنید.«
و  داره می میره  این زن   « گفتم:  و  کردم  تعریف  برایش  را  استیسی  ماجرای 
» النس الزم  کرد و گفت:  را قطع  ژنرال، حرفم  پسرش هم روی کشتیه.« 
نیست چیزی بگی. من خودم دو سال پیش همسرم را در اثر سرطان از دست 
دادم. ببینم چه کار می تونم بکنم.« روز بعد، با مرخصی پل موافقت شد. و 

این معنای »بنیاد سرطان« است.
خانه ی  به  روزی،  چند  برای  اِستیسی  بیاید،  خانه  به  ُپل  اینکه،  از  قبل  اما 

سالمندان رفت. من، مادرم و بیل، برای مالقاتش به آنجا رفتیم.
محیط شلوغ و افتضاحی بود، و پرستار کافی هم نداشتند. استیسی می گفت: » خیلی 
نمی آورند.«  مسکن  برایم  اما  می زنم،  زنگ  شب ها،  نیمه  می کشم.  درد 

وحشت زده شده بودم.
اینجا می ریم. می بریمت خونه، خودم  از  گفتم: » وسایلتو جمع می کنیم و 

یک پرستار تمام وقت برات می گیرم.«
یکی از مسئوالن آنجا گفت: »نمی تونید اونو ببرید.«

�.  Charles Boyd
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در جواب گفتم: »اون از اینجا می ره، همین حاال.«
به بیل گفتم: »دنده عقب بیا و در ماشین را باز کن.« و از آنجا رفتیم. استیسی 
بازگشت  چند هفته ی آخر عمرش را در خانه سپری کرد؛ پسرش به خانه 
قوا، علیه  تمام  با  استیسی  باشد.  تا کمک حال پل  پرستار هم گرفتیم  و یک 
بیماری مبارزه کرد و سه هفته بیشتر از آنچه پزشکان، پیش بینی کرده بودند، 
ماه  در  یعنی  شد،  تمام  من  شیمی درمانی  اینکه  از  بعد  درست  آورد.  دوام 
کنار  را  کارش  فوریه،  ماه  در  دادند،  تشخیص  را  استیسی  بیماری  ژانویه، 
گذاشت، حوالی ماه مارس، به شدت حالش بد شد. و باألخره از دنیا رفت و 

قلب همه ی ما را به درد آورد.
غمگین بودم و در مورد وضعیت خودم نیز همچنان عصبی بودم؛ از اینکه 
دوچرخه سواری  استیسی،  فوت  از  بعد  می کردم.  گناه  احساس  بودم،  زنده 
دیگر چندان برایم مهم نبود و حتی فکر می کردم که اصاًل واقع بینانه نیست. 

تغییر  که چقدر  متوجه شد  و  آمد  پالنو  از  من،  برای مالقات  لوئیس  استیو 
کرده ام. تا وقتی استیو، مرا از نزدیک ندیده بود، نمی دانست بیماری با من 
چه کرده است؛ فقط یک مشت پوست و استخوان، از من به جا مانده بود. 
عکس های ریه هایم را به او نشان دادم و گفتم: »واقعًا فکر می کردم که رفتنی 

هستم.«
همچنان تالش می کردم این فکر را از سرم بیرون کنم، ولی دقیقًا نمی دانستم 
که دوباره باید از کجا شروع کنم. تصمیم گیری در مورد مسابقات، یا قرار داد 
با کوفیدیس، خارج از توانم بود. درست نمی دانستم چه چیزی می خواهم، یا 
اصاًل چه چیزهایی امکان دارد. و همچنان فکر می کردم که دوچرخه سواری 
هیچ اهمیتی ندارد. استیو به عکس مرحله ای از توردوفرانس که در آن برنده 

شده بودم، نگاهی کرد و گفت: » کی دوباره این خاطره را زنده می کنی؟«
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گفتم: » کاماًل مطمئنم که برای همیشه اونو کنار گذاشتم، چون فشار زیادی 
به بدنم می یاره.«

- » سر به سرم می ذاری!«
» من دیگه هیچوقت نمی تونم تو اون مسابقه شرکت کنم.«

بکشم.  از چیزی دست  که  نبودم  آدمی  من  بود؛  استیو حسابی شوکه شده 
گفتم: » دیگه روی دوچرخه، احساس خوبی ندارم.« برایش گفتم که همه اش 
نگران از دست دادن خانه ام هستم و تمام تالشم این است که هزینه هایم را تا 
حد امکان، پایین بیاورم. در واقع به دنبال برنامه ریزی جدیدی برای زندگی ام 
هستم و در این برنامه، دوچرخه هیچ جایی ندارد. استیو همیشه مرا به عنوان 
یک آدم رجزخوان می شناخت ولی حاال، یک قربانی در مقابل خود می دید. 
دیگر اثری از آن لحن تند و تیزی که او از من به خاطر داشت، نبود. در مورد 
زندگی شخصی ام نیز همین حالت را داشتم؛ من و لیزا باید در مورد آینده مان 
تصمیم  می گرفتیم و من به طور جدی، به ازدواج فکر می کردم. او در طول 
دوران جدال با سرطان، در کنارم مانده بود و این فداکاری، مفهوم عمیقی در 
بر داشت. در آن دوران، لیزا برایم یک بچه گربه آورده بود و ما اسمش را 

شیمی درمانی1 گذاشتیم.
به استیو گفتم: » فکر می کنم لیزا کاماًل برام مناسبه؛ اون در طول این مدت، 

مرا تنها نذاشت و بعد از این هم، منو تنها نمی ذاره.«
اما تا دو ماه بعد که استیو دوباره برای مالقات من آمده بود، رابطه ی من و 
لیزا قطع شده بود. از همین جا می توانید بفهمید که احساسات من تا چه حد 
آشفته بود؛ سرطان، به دو صورت روی روابط تأثیر می گذارد: افراد را به هم 
نزدیک تر می کند، یا اینکه رابطه را به کلی قطع می کند. رفته رفته که حالم بهتر 
می شد، حرف چندانی نداشتیم که با هم بزنیم. شاید به دلیل خستگی بود؛ 
�.  Chemo
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از تمامی مراحل  بودیم و  بیماری کرده  با  مبارزه  انرژی زیادی را صرف  ما 
دشوار، جان سالم به در برده بودیم، اما در پایان، دیگر توانی برایمان باقی 
نمانده بود. یکی از روزهای ماه مارس بود که لیزا گفت: »بیا دوستان دیگری 

پیدا کنیم.« و من هم موافقت کردم.
او بیماری مرا درک می کرد، اما اصاًل نمی توانست درک کند که چرا من از نظر 
عاطفی، سرد شده ام. گاه گاهی همدیگر را مالقات می کردیم، اما باألخره این 

رابطه به پایان رسید.
اصاًل  بودیم،  رفته  دوچرخه سواری  برای  بیل،  با  که  ظهری  از  بعد  آن 
دوچرخه  مبتدی  افراد  با  من  )معمواًل  کنم!  کار  چه  می خواهم  نمی دانستم 
رکاب  من  خانه ی  حوالی  در  آرامی  به  که  همین طور  نمی کردم.(  سواری 
می زدیم، گفتم: » می خوام در رشته ی آنکولوژی ادامه تحصیل بدهم، شاید 

هم بازرگانی بخوانم.«
همچنین  و  داشت  بازرگانی  لیسانس  فوق  او  داد؛  تکان  را  فقط سرش  بیل 
فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تگزاس بود. گفت: » من یازده سال در 
دانشگاه درس خواندم. در دوران تحصیل، همیشه مضطرب بودم و مابقی 
باشی؛ هر روز  اینگونه  نیستی  تو مجبور  باشم،  باید مضطرب  را هم  عمرم 
به این  به تاالر بورس بروی، در حالی که مجبور  ساعت چهار و نیم صبح 

کار نیستی.«
- »تو نمی فهمی بیل، من دیگه دوچرخه سوار نیستم.«

می کردم،  سعی  چه  هر  نمی گرفت؛  تماس  من  با  دیگر  کیک  مدتی،  برای 
نمی توانستم او را پیدا کنم. کیک از شهرت من چیزهایی شنیده بود و قدری 
دودل شده بود. واقعًا برایم سخت بود که رابطه ای، یک دفعه قطع شود، دیوانه 

شده بودم. مرتب برایش پیغام می گذاشتم. »دیگه با من تماس نمی گیری؟«
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باألخره کیک کوتاه آمد. من از این قضیه خبر نداشتم، اما زندگی او هم تغییر 
و تحوالتی پیدا کرده بود. او هم مثل من رابطه اش را با دوستش به هم زده 
بود و در عرض چند هفته، کارش را عوض کرده بود. باألخره یک روز که به 

او زنگ زدم، تلفن را جواب داد.
گفتم: »چه خبر؟«

»خبرهای جدید. یک کار تازه پیدا کردم و خیلی سرم شلوغه.«
نفس عمیقی کشیدم و گفتم: » فکر کردم می خواستی بگی که تنهایی.«

- »خب، درسته. این را هم می خواستم بگم؛ من تنهام. دو روز پیش، همه 
چیز تمام شد.«

»واقعًا؟« سعی می کردم خودم را بی تفاوت نشان بدهم. 
»پس تنهایی؟«

-»آره.«
»خب امشب برنامه ت چیه؟«

-»هر چی تو بگی.«
 و از آن زمان به بعد، ما با هم هستیم.

خیلی زود فهمیدم که نیمه ی گم شده ام را پیدا کرده ام. کیک از پس خودش بر 
می آمد؛ او دختری جدی، مستقل و معقول بود. اگر چه در خانواده ای ثروتمند 
بزرگ شده بود ــ پدرش، از مدیران عامل شرکت های فورچون5001 بود ــ 

اما او از پس خودش بر می آمد و از هیچ کس توقعی نداشت. 
در کنار او احساس امنیت می کردم. او مرا همانطور که بودم، دوست داشت؛ 
موهایم،  مورد  در  من  که  نگرانی هایی  و  بیمار..  و  ابرو،  بدون  مو،  بدون 
زخم های روی سرم و بدنم داشتم، برای او اصاًل مهم نبود. کیک، آرایشگر 

Fortune500  .1: فورچون500، لیست 500 شرکت برتر و بزرگ دنیا به انتخاب مجله فورچون است.
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را  ناخن گیر، موهایم  با یک  و  را در دستانش می گرفت  بود؛ سرم  من شده 
اصالح می کرد طوری که مثل فضانوردان دهه 1960 شدم.

همیشه در روابطم، حرف اول و آخر را من می زدم، اما در مورد کیک، قضیه 
اما  او.  حرف های  هم  گاهی  می شد،  عملی  من  حرف  گاهی  می کرد؛  فرق 
به همین  اغلب موارد، هر جایی که کیک می خواست، می رفتیم. هنوز هم 
منوال است. شمال، جنوب، غرب، شرق و .. تابستان آن سال، کیک قصد 
تا آن موقع، به خارج از کشور سفر نکرده بود. یکی  به اروپا داشت؛  سفر 
از دوستانش که در اسپانیا تحصیل می کرد، او را دعوت کرده بود تا به آنجا 

برود.
»چرا اسپانیا؟ اسپانیا مخروبه ست.«

به  دارم  که  ساله  چند  نکن.  خراب  منو  خوشحالی  نزن،  بیخود  -»حرف 
خاطرش پول جمع می کنم.«

سفرش، یک ماه طول می کشید و من طاقت دوری از او را نداشتم. فقط یک 
راه وجود داشت: و آن اینکه من هم همراهش بروم. باید برای ادای احترام به 
اسپانسرهایم و همچنین نشان دادن خودم در مسابقات توردوفرانس، حضور 
پیدا می کردم. به همین علت، تصمیم گرفتم که برنامه ام را با برنامه کیک تنظیم 
کنم. دلم می خواست که تور را از دیدگاه یک تماشاچی ببینم، شاید هم با این 
کار دوباره اشتیاقم برای دوچرخه سواری زنده می شد. با کیک صحبت کردم، 

او هم با این کار موافقت کرد.
همه چیز برایم تازگی داشت. انگار هیچوقت اروپا را ندیده بودم و البته شاید 
هم واقعًا هیچگاه آن را ندیده بودم؛ من همیشه از روی دوچرخه و با سرعت 
40 مایل در ساعت، اروپا را گشته بودم، اما هیچگاه به عنوان یک توریست 
عاشق، از آنجا بازدید نکرده بودم؛ مرتب این طرف و آن طرف می رفتیم و 
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من با افتخار، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی صحبت می کردم.
من بهار جوانیم را از دست داده بودم. ورزش حرفه ای، تمام وقتم را گرفته 
پس  می آوردم،  در  را  خرجم  باید  خودم  سالگی،   15 سن  از  تازه  و  بود، 
نمی توانستم کارهایی که اکثر جوانان در سنین 20 سالگی انجام می دهند، را 
بکنم یا مثل کیک و دوستش زندگی کنم. من کاماًل از آن مرحله ی زندگی، 
پرش کرده بودم، اما حاال فرصت داشتم که به عقب برگردم و آن را تجربه 
کنم. هنوز از وضعیت جسمانیم اطمینان نداشتم، نمی دانستم چقدر به پایان 
عمرم باقی مانده؛ یک روز، دو سال یا یک عمر طوالنی. به خودم گفتم امروز 
را دریاب. باید هر چقدر که فرصت داشتم، به خوبی از آن استفاده می کردم و 

تا حد امکان، لحظات زندگی را غنی و سرشار می کردم.
پیشرفت هایی  بودم. در زندگی،  را در آغوش نکشیده  قباًل هیچگاه زندگی 
بودم.  نبرده  از آن لذت  اما هیچگاه  بودم،  به خاطر آن جنگیده  بودم،  کرده 
کیک می گفت: » تو این موهبت را داری. باید به منم یاد بدی که چطور با 
تمام وجود، زندگی را دوست داشته باشم، چون تو تا لب مرز رفتی و اون 

طرف را هم دیدی. پس می تونی اونو به من نشان بدی.«
اما در واقع، این کیک بود که  به من نشان می داد؛ او می خواست همه چیز را 
ببیند و این من بودم که باید آنها را به او نشان می دادم و همین طور که به او نشان 
می دادم، خودم هم می دیدم. در ایتالیا، در کافه های کنار خیابان می نشستیم و 

همبرگر با پنیر پارمیزان می خوردیم و کیک سر به سرم می گذاشت.
با هم به سن سباستین رفتیم. روزی که در سن سباستین، اولین مسابقه حرفه ایم 
به خوبی رکاب  به حدی بود که نمی توانستم  باران  بارش  را داشتم، شدت 

بزنم و وقتی که نفر آخر شدم، تماشاچیان به من  خندیدند. این بار به 
سقف های کاشی کاری شده و استپ های کنار خلیج بیسکی1 می نگریستم و 

�.  Biscay Bay
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بر خالف لفظی که قباًل در مورد آن به کار برده بودم )مخروبه(، به این نتیجه 
رسیدم که هیچ چیز، زیباتر از حال و هوای قدیمی اسپانیا نیست.

در پامپلونا1، دویدن گاوهای نر را تماشا کردیم. کیک پیشنهاد کرد: »بیا امشب 
تا صبح بیدار بمانیم.«

گفتم: »برای چی؟«
در  تا  نموندی  بیدار  تا صبح  که هیچوقت  اینه  منظورت  »خوش می  گذره. 

طلوع خورشید قدم بزنی؟«
- »نه«

»یعنی چه، هیچوقت تا صبح بیدار نموندی؟ احمقانه ست.«
آن شب، تا صبح بیدار ماندیم و این طرف و آن طرف رفتیم و وقتی که خورشید 
باال آمد و سنگفرش های خاکستری خیابان را روشن کرد، پیاده به سمت هتل 
راه افتادیم. به نظر کیک، من احساساتی و رومانتیک بودم. هر چند، تنها عده 
کمی از دوستانم چنین نظری در مورد من داشتند؛ کریس همیشه در مورد من 
می گفت: »النس مثل یک کوه یخیه که قله ی اون پیداست، اما در زیر این کوه 

یخی، قلب مهربانی نهفته.«
لباس  شام،  خوردن  برای  دارم.  دوستش  که  گفتم  او  به  موناکو  در  باألخره 
می  پوشیدیم که ناگهان هر دو ساکت شدیم. تا آن لحظه، همه ی احساسات 
چه  که  می فهمیدم  دقیقًا  می  کردم،  نگاه  او  به  که  همانطور  اما  بود،  نهفته  ما 
احساسی نسبت به او دارم و آن چیزی نبود جز رشته های در هم تنیده شده 
او، من در سردر گمی  از  به غیر  بود؛  برایم روشن  عشق. فقط قضیه کیک 
مطلق به سر می بردم؛ نمی دانستم که زنده می مانم یا می میرم و اگر قرار بود 
از  که  نمی فهمیدم  دیگر  دارم!  پیش  در  هدفی  چه  نمی دانستم  بمانم،  زنده 
را  سواری  دوچرخه  که  نمی دانستم  اصاًل  می خواهم،  چه  دوچرخه سواری 

�.  Pamplona
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کارگزار  و  بروم  دانشگاه  به  اصاًل  یا  و  شوم  بازنشست  اینکه  یا  بدهم  ادامه 
بورس شوم. اما به هر صورت، کیک را دوست داشتم.

از آن طرف اتاق به او گفتم: »فکر می کنم عاشقت شدم.«
باید  یا مطمئن هستی؟ چون من  ایستاد و گفت: »فکر می کنی؟  آینه  جلوی 

بدانم، جداً باید بدانم.«
»مطمئنم.«

- »من هم مطمئنم.«
اگر همیشه آرزو داشته اید با یک نفر آشنا شوید و بعد عاشقش شوید، باید 
ماجرای ما قسمت تان شود؛ رابطه ی ما زبانی نبود؛ بلکه نگاه های عمیق و 
احساسات بر رابطه مان حاکم بود. جالب اینجا بود که ما هیچوقت راجع به 
سرطان صحبت نمی کردیم، تنها وقتی حرف از بچه به میان می آمد، درباره 
به  سرطان حرف می زدیم. من می گفتم که بچه می خواهم و ماجرای رفتن 

سان آنتونیو را برایش تعریف می کردم.
»من  می گفت:  دائم  کیک  بود؛  ترسناک  هم  قدری  روش،  این  با  حاملگی 
به  انجام نمی دهم. هیچوقت زندگی ام را  به خاطر یک مرد، کاری را  هرگز 
خاطر یک مرد عوض نمی کنم.« کیک هم مثل خودم بود، در روابطش، حد 
و مرزی قائل می شد، احساساتش را کنترل می کرد، مستقل بود، به هیچوجه 
آسیب پذیر نبود و آن قدر مغرور بود که زیر بار هیچکس نمی رفت. اما دیگر، 
هر دوی ما خلع سالح شده بودیم. یک شب کیک اقرار کرد که: » اگه فقط 
می خوای منو نابود کنی، حاال دیگه می تونی، چون هیچ چیز مانع تو نیست. 

پس مواظب باش که چه کار می کنی.«
باألخره به تور دو فرانس رفتیم. برای کیک، در مورد مسابقه توضیح می دادم، 
میلیون تماشاگری که کنار جاده  بین دوچرخه سواران و ده  بازی شطرنج  از 
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می ایستند، صحبت می کردم. اما وقتی خودش جمعیت دوچرخه سواران را 
دید، از خوشحالی فریاد زد.

کارهایی داشتم که باید انجام می دادم، باید به سراغ اسپانسرهایم می رفتم و 
با خبر نگاران هم صحبت می کردم. من به قدری گرفتار کیک شده بودم و از 

زندگی دومم لذت می بردم که در مورد دوچرخه سواری مردد شده بودم.
به خبر نگاران گفتم: » دیگه مثل سابق به دنبال رقابت نیستم. شاید از این به 
بعد، تفننی دوچرخه سواری کنم؛ از این به بعد، فقط یک شرکت کننده هستم، 

نه یک حریف. و شرکت در تور، به احتمال قوی غیر ممکن است.«
پنج  حدود  بود.  خوب  هم  خیلی  بود.  من  شغل  دوچرخه سواری  ببینید   «
اروپایی زندگی می کردم و  بودم، در کشورهای  به آن مشغول  یا شش سال 
با دوستان  که  آمده  اما حاال فرصتی پیش  به کشورهای بسیاری سفر کردم. 
بپردازم که در تمام دوران کودکی از آن  و خانواده ام باشم و به آن کارهایی 

محروم بودم.«
در اواخر تابستان، کاماًل سالم به نظر می رسیدم. دیگر قیافه ام مثل آدم های 
مریض نبود، موهایم نیز در آمده بودند. اما همچنان نگران بازگشت بیماری 

بودم و درد مختصری هم در ناحیه سینه ام، احساس می کردم.
شب ها کابوس می دیدم. عکس العملهای جسمی غیر معمولی داشتم؛ گاهی 
و  استرس  کوچکترین  با  می شد.  عرق  خیس  بدنم  خاصی،  دلیل  بدون 

اضطرابی، عرق می کردم.
در دورانی که تحت درمان بودم، فعاالنه سلول های سرطانی را نابود می کردم، 
اما با اتمام دوره درمان، همواره احساس ضعف و ناتوانی داشتم؛ انگار هیچ 
و  فعال  قدری  به  من  بودم.  نشسته  منتظر  فقط  نمی آمد،  بر  دستم  از  کاری 
جسور بودم که اگر به مدت یک سال هم تحت شیمی درمانی قرار می گرفتم، 
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نیکولز مرتب  پیدا می کردم. دکتر  بهتری  ناامید نمی شدم و احساس  باز هم 
اتمام دوره درمان،  از  افراد، پس  از  »بعضی  دلداری می داد و می گفت:  مرا 
این مسئله، معمول و رایج  به حین درمان دارند.  بیشتری نسبت  مشکالت 
است؛ انتظار برای بازگشت بیماری، خیلی دشوارتر از مبارزه با خود بیماری 

است.«
معاینات ماهیانه، بدتر از خود بیماری بود؛ همراه با کیک به ایندیانا پولیس 
می رفتیم و در هتل نزدیک بیمارستان اقامت می کردیم. صبح روز بعد، ساعت 
رادیولوژی  و  اسکن  و   MRI مایع مخصوص  تا  بیدار می شدم  از خواب  پنج 
تجربه ی  مذاب.  فلز  به  شبیه  چیزی  داشت،  نامطبوعی  طعم  بخورم.  را 
وحشتناکی بود که دوباره در همان هتل، از خواب بیدار شوی، به مطب دکتر 

بروی و به تو بگویند که سرطان داری.
سر  را  مخلوط  آن  وقتی  و  می شد.  بیدار  خواب  از  من  همراه  هم  کیک 
اینکه دل مرا خوش کند،  برای  بار حتی  می کشیدم، پشتم را می مالید. یک 

یک قلپ از آن را سر کشید.
بعد هم برای انجام آزمایشات خون و MRI به بیمارستان می رفتیم. پزشکان 
را روشن  را روی الیت باکس می چیدند و چراغ آن  عکس های قفسه سینه 
می کردند. از ترس آنکه دوباره آن نقاط سفید رنگ را ببینم، نگاه نمی کردم. 
کیک از آن عکس ها، چیزی سر در نمی آورد؛ یک بار به عکس اشاره کرد و 

با نگرانی پرسید: »این چیه؟« گفتم: »این دنده است.«
باألخره  من  می کردیم:  فکر  موضوع  یک  به  دو  هر  می نشستیم،  آنجا  وقتی 
عشق زندگی ام را پیدا کرده ام، فردی که همه چیز من در دنیاست. اگر عاملی، 
و  بود  ناخوشایندی  احساس  می مردم.  بدهم،  از دست  را  او  می شد  باعث 

هنوز هم وقتی یادمان می آید، آزرده خاطر می شویم.
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اما همه ی عکس ها شفاف بود و آزمایشات خون هم طبیعی بودند. با گذشت 
زمان، احتمال بازگشت بیماری کاهش پیدا کرد.

دیگر دوران نقاهت به سر رسیده بود و من کاماًل سالم بودم. وقتی به پایان 
مسابقه  دوباره  که  داشت  اصرار  کارمایکل  کریس  شدیم،  نزدیک  سال  یک 
بدهم. خودش شخصًا به آستین آمد تا در این باره، با من صحبت کند. به 
نظر او، من احتیاج داشتم که دوباره به روی دوچرخه بازگردم، و هنوز یک 
سری کارهای نیمه تمام در ورزش داشتم که بدون انجام آنها، احساس خأل 

می کردم.
کریس چند ساعتی هم با بیل استاپلتون صحبت کرده بود و گفته بود: » همه 
مورد  در  هیچکس  اما  بکن  می خواهد  دلت  کاری خودت  هر  می گن  بهش 
دوچرخه سواری با اون حرف نمی زنه.« به نظر او، یک نفر باید مرا هل می داد 

و رابطه ما همیشه طوری بود که در مواقع الزم، کریس باید مرا هل می داد.
»کریس  گفتم:  کوریوث  جان  به  می دانستم.  را  کریس  سفر  این  علت  دقیقًا 
باره  این  در  اما خودم هنوز  کند،  در مسابقات  به شرکت  وادار  مرا  که  آمده 

مطمئن نیستم.«
من و کریس برای صرف ناهار به رستوران رفتیم و پیش بینی های من کاماًل 

درست از آب درآمدند. 
شروع  را  دوچرخه سواری  باید  تو  می کنی؟  بازی  گلف  چی  برای  »النس، 

کنی.«
سرم را جنباندم و گفتم: »نمی دونم.«

- »می ترسی؟«
می ترسیدم. قباًل قدرتم روی دوچرخه به اندازه یک گاو نر بود، اما حاال چی؟ 

اگر سرطان دوباره بر می گشت، چی؟
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کریس گفت: » هیچ کدوم از پزشکانت نگفتن که می تونی دوباره در مسابقات 
شرکت کنی، اما هیچ کدوم هم نگفتن که دیگه نمی تونی مسابقه بدی. به نظرم 
باید یه بار دیگه امتحان کنی. هیچ کس نتیجه را نمی دونه، ریسک بزرگیه، یه 
چالش بزرگ و یه ترس بزرگ. هیچ چیز معلوم نیست. اما تو اینجایی، زنده 

و دوباره باید به زندگی برگردی.«
شیمی درمانی  می شود  بود.  کرده  مشغول  را  فکرم  روزی  چند  مسئله،  این 
اما دوچرخه سواری  کار شد،  به  به عنوان یک حسابدار مشغول  بعد  کرد و 
شیمی درمانی،  نمی دانستم.  کرد؟  حرفه ای  دوچرخه سواری  می شود  چی؟ 
صعب العبورترین سرباالیی های آلپ را هم در نظرم، صاف و مسطح کرده 

بود.
مسأله دیگری هم بود: بیمه ی از کارافتادگی، به مدت پنج سال به من حقوق 
می داد. اما اگر دوباره دوچرخه سواری را شروع می کردم، از این بیمه محروم 

می شدم.
که  می کرد  اصرار  من  به  همچنان  و  کرد  مالقات  هم  کیک  با  کریس 
هم  خودم  من  که  می دادم  توضیح  برایش  کنم.  شروع  را  دوچرخه سواری 
نمی دانم با بقیه عمرم چه کار کنم، اما او قبول نمی کرد. باألخره رو به کیک 

کرد و گفت: »نظر تو در این مورد چیه؟«
» برای من فرقی نداره، فعاًل که بدجوری عاشقش شدم.«

با هم  معطل چی هستید،  بسیار خب،  و گفت:»  کرد  به من  نگاهی  کریس 
ازدواج کنید.«

باألخره تصمیم خودم را گرفتم: دوباره مسابقه می دهم. دوچرخه سواری را 
آغاز کردم و این بار، احساس خوبی داشتم؛ به بیل و کیک گفتم: »فکر می کنم 
از پسش بر میام.« از کریس خواهش کردم که یک برنامه تمرین برایم تهیه کند 
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و با جدیت، تمرین را آغاز کردم. اما فرم بدنم به حالت قبلیش برنمی گشت. 
اما حاال 79 کیلو شده بودم،  قباًل وزنم 175 پوند بود )حدود 87 کیلوگرم( 

صورتم کشیده و الغر شده بود و رگ های پاهایم کاماًل مشخص بودند.
بیل تماسی با کوفیدیس گرفت و ماجرا را برایشان شرح داد. » می خوام در 
مورد برنامه ی النس با شما صحبت کنم. او برای بازگشت آماده شده.« آنها 
هم از بیل خواسته بودند که به فرانسه برود تا در این رابطه جلسه ای با هم 

داشته باشند.
بیل هم شبانه با هواپیما عازم پاریس شده بود؛ تازه از پاریس تا دفتر کوفیدیس، 
چهار ساعت با ماشین فاصله بود. باألخره برای ناهار به آنجا رسیده بود. داشتند.
میگرین، پس از خیر مقدم به بیل، پنج دقیقه ای صحبت کرده بود و بعد هم 
گفته بود: »از شرکت شما در این جلسه سپاسگزاریم، اما باید به اطالع  شما 
به بوندیو  بیل نگاهی  برسانیم که قصد داریم قراردادمان را خاتمه بدهیم.« 
انداخته بود و گفته بود: »حرف های ایشون جدیه؟« بوندیو هم در جواب، 

سرش را پایین انداخته بود و گفته بود »بله«
»فقط برای گفتن این مسأله، مرا این همه راه به اینجا کشاندید؟«

- »ما فکر کردیم شاید بهتر باشد که این مسأله را رو در رو مطرح کنیم.«
» ببینید، النس توقع دستمزد باالیی از شما نداره. فقط بش فرصت بدید که 
مسابقه بده. اون جداً قصد بازگشت داره. ما بر اساس حدس و گمان حرف 

نمی زنیم، بلکه از این بابت کاماًل اطمینان داریم.«
اگر  بدهم. حتی  بتوانم در آن سطح، مسابقه  که من  نبود  کوفیدیس مطمئن 

مسابقه می دادم و بیماریم، مجدداً عود می کرد، به ضرر آنها بود.
بیل به کلی ناامید شده بود. »ببینید او زمانی جزء تیم شما بوده و شما به او 
حقوق می دادید. حداقل یک پیشنهادی به ما بدهید.« دست آخر هم مسئوالن 
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کوفیدیس گفته بودند در این رابطه فکر می کنند.
بیل بدون اینکه ناهارش را تمام کند، با ماشین به پاریس برگشته بود؛ بیچاره 
بیل نتوانسته بود این خبر را به من بدهد. باألخره کنار برج ایفل، یک تریا پیدا 

کرده بود و از آنجا با تلفن همراهش با من تماس گرفت.
گفتم: »چه خبر؟«

- »قرارداد را خاتمه دادند.«
مکثی کردم و گفتم: »پس چرا این همه راه تو را به آنجا کشاندند؟«

در طول چند روز بعد، در دلم خدا خدا می کردم که نظر کوفیدیسی ها عوض 
شود. باألخره آنها تماس گرفتند و مبلغ 180/000 دالر پیشنهاد کردند، البته 
اگر موفق به کسب امتیازات اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری می شدم، این 
اما  با حداقل لیگ بود،  پیدا می کرد. مبلغ پیشنهاد شده معادل  افزایش  مبلغ 

دیگر چاره ای نداشتم.
بیل فکری به سرش زده بود؛ همه ساله در هفته ی اول سپتامبر، یک نمایشگاه 
بزرگ در آناهایم1 کالیفرنیا برگزار می شود و تمام نمایندگان تیم های سرشناس 
نمایشگاه شرکت می کردم و  اگر در آن  بیل،  به نظر  در آن شرکت می کنند. 

بازگشتم به دوچرخه سواری را اعالم می کردم، نتیجه می گرفتم.
»النس، تو باید جلوی خبرنگاران ظاهر شوی و به همه اعالم کنی که مصمم 

به دوچرخه سواری هستی و برای عقد قرارداد آمادگی داری.«
بازگشتم  تا خبر  رفتیم  نمایشگاه  به  بیل  با  سپتامبر 1997،  تاریخ چهارم  در 
را برای فصل 98 به همگان اعالم کنم؛ در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت 
کردم و در حضور جمع کثیری از خبرنگاران و کارشناسان دوچرخه سواری، 
از برنامه هایم صحبت کردم. گفتم که به خاطر بیماری، یک سال را از دست 

�.  Anaheim, California
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داده ام و پس از بهبودی، کوفیدیس نسبت به توانایی هایم تردید دارد. حاال 
دیگر کل جهان دوچرخه سواری، از جریان این مزایده اطالع داشت. منتظر 

پیشنهادات آنها نشستم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
بیل  با  فرانسه  دوچرخه سواری  مسؤوالن  از  یکی  نمی خواستند؛  مرا  آنها 
صحبت کوتاهی کرده بود، اما وقتی که بیل صحبت از 500/000 دالر کرده 
مبلغ  است.  قهرمانان  دستمزد  که  »این  بود:  گفته  اعتنایی  بی  با  هم  او  بود، 
پیشنهادی شما برای دوچرخه سواران بزرگ است.« تیم سیکوکانوندل1 هم با 
بیل، برای روز بعد، قرار گذاشته بودند تا در این رابطه مذاکره کنند. اما سر 
را در یک  آنها  باألخره  که  بود  دنبالشان گشته  آنقدر  بیل  بودند.  نیامده  قرار 

جلسه پیدا کرده بود. آنها هم گفته بودند: »ما منصرف شدیم.«
هیچ تیم اروپایی حاضر به قرارداد با من نشد. از هر 20 تلفنی که بیل می زد، 

شاید فقط 3 نفر، دوباره تماس می گرفتند.
روزها سپری می شدند، در حالی که هیچکس، هیچ پیشنهادی به من نمی کرد 
و من عصبانی و عصبانی تر می شدم. سرانجام بیل استاپلتون، ضربه ی آن را 
خورد و این قضایا، باعث خدشه دار شدن رابطه دوستی ما شد. یک سال و 
نیمی می شد که او هر روز، خبرهای بدی برایم داشت؛ بیل به من خبر داد که 
بیمه نیستم، یا اینکه کوفیدیس قرارداد را مختومه اعالم کرده، و حاال هم باید 

می گفت که هیچکس مرا نمی خواهد.
که  گفتم  و  کردم  تعریف  برایش  را  کوفیدیس  ماجرای  زدم،  زنگ  مادرم  به 
هیچ تیم دیگری هم تمایل به همکاری ندارد. هیچ تیمی. از آن طرف خط، 
کالمش  در  پرانرژی  لحن  همان  دوباره  ولی  می کردم.  حس  را  نگرانی اش 

نمودار شد.

�.  Saeco-Canondale
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» می دونی چیه؟ این تنها چیزیه که اونا می تونن به تو بگن، چون تو به اونا 
ثابت کردی که اشتباه بزرگی کردن.« 

به کل، اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. دائم با افرادی مواجه می شدم 
که مرا تحقیر می کردند؛ یک شب، من و کیک به یک میهمانی دعوت شدیم. 
همکاران کیک هم آنجا بودند. من و کیک، از همدیگر جدا شدیم و کیک 
گرم صحبت با دو نفر از همکارانش شد. یکی از آنها به کیک گفته بود: » اون 
دوست پسر جدیدته؟« بعد هم به طور سربسته، اشاره ای به بیضه هایم کرده 

بود.
»مطمئنی که به دردت می خوره؟ آخه اون، نیمچه مرد حساب می شه.«

ارزش  حتی  شما،  »حرف  بود؛  زده  خشکش  حرف،  این  شنیدن  از  کیک 
جواب دادن هم نداره. شوخی جالبی نبود.« از بین جمعیت، مرا پیدا کرد و 
ماجرا را برایم تعریف کرد. از شنیدن این حرف، خونم به جوش آمد. واقعًا 
یک نفر باید احمق باشد که چنین حرفی را به زبان بیاورد، یا شاید هم آنقدر 
مشروب خورده بود که اختیار از دستش خارج شده بود. باید حقش را کف 
دستش می گذاشتم، به همین خاطر، درحالی که از کنارش رد می شدم، یک 

تنه ی محکم نثارش کردم.
کریستین از این حرکت من، خوشش نیامد و با هم حرفمان شد. بعد از اینکه 
او را رساندم، به خانه رفتم و یک نامه ی کوبنده برای آن مرد کوچک نوشتم. 
در آن نامه، سرطان بیضه و یک سری آمار و ارقام را برایش شرح دادم. » باورم 
نمیشه که این حرف را بتونی به کسی بزنی، چه برسه به دوست دخترم. اگه 
این موضوع، جالب به نظرت می رسه، واقعًا مشکل داری. صحبت از مرگ و 
زندگیه. مسأله این نیست که من یک بیضه، دو تا، یا پنجاه تا دارم.« اما وقتی 
به خانه ی کیک  برای همین مجدداً  بودم،  تمام شد، هنوز هم غمگین  نامه 
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رفتم و دوباره با هم راجع به این مسأله بحث کردیم. اما این بار، نگرانی کیک 
از بابت کارش بود؛ می ترسید که به خاطر این اتفاق، او را اخراج کنند.

که  بود  این  مثل  بود؛  برای من  مناسب  تیم  بیل همچنان در جستجوی یک 
بخواهد برای یک شناگر رده »ب« تیم پیدا کند و هیچکس حتی حاضر نباشد 
با او صحبت کند. همه، مثل یک حشره مزاحم با او برخورد می کردند. بیل 
هم این رفتارها را تحمل می کرد و سپر بالی من از حرف های گزنده مردم 
شده بود. یک بار، یک نفر به او گفته بود: » اون هیچ وقت نمی تونه مسابقه 
بده. این فرض که اون می تونه دوباره با همون سرعت دوچرخه سواری کنه 

بیشتر شبیه به یک جک می مونه.«
باألخره بیل موفق شد که در یو.اِس پوستال سرویس1، جایی برای من پیدا 
خودشان  توسط  و  بود  شده  بنیان گذاری  آمریکایی ها  توسط  تیم  این  کند؛ 
اهل  او  بود؛  ویسل2  توماس  تیم،  اصلی  سرمایه گذار  می شد.  حمایت  هم 
سان فرانسیسکو، از دوستان قدیمی من و مالک اسبق تیم سوبارو مونتگومری 
بود. مشکل اصلی بر سر پول بود. آنها هم حقوق کمی را پیشنهاد کرده بودند. 
بیل به سان فرانسیسکو رفت و با مدیر کل تیم مارک گروسکی3 مذاکره کرد. 

این مذاکرات چند روزی به طول انجامید، اما هیچ توافقی حاصل نشد. 
خود  قوت  به  کوفیدیس،  پیشنهاد  هنوز  کنم.  رها  را  چیز  همه  می خواستم 
باقی بود، اما به قدری عصبانی بودم که می خواستم دوچرخه سواری را کنار 
بگذارم. از طرف بیمه، ماهانه مبلغ بیست هزار دالر به مدت 5 سال به من 
اگر  اما  می شد.  دالر  میلیون  نیم  و  یک  رفته،  هم  روی  که  می شد  پرداخت 
دوباره دوچرخه سواری را شروع می کردم، از این بیمه محروم می شدم. به 

�. U.S Postal Service

�. Thomas Weisel

�. Mark Gorsky
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خودم گفتم اگر قرار است ریسک کنم، باید به دلم رجوع کنم و اگر رغبت 
چندانی ندارم، نباید موقعیت بیمه ام را هم به خطر بیندازم.

بیل،  که  آن شد  بر  کند، تصمیم  ترک  را  بیل، سان فرانسیسکو  آنکه  از  پیش 
یک بار دیگر به دفتر تورن ویسل برود تا با آنها خداحافظی کند و در مورد 
فرصت های احتمالی، با آنها رو در رو صحبت کند. دفتر او، یک آپارتمان با 
ابهت در ساختمان ترنس امریکا بود، و بیل با دلهره و اضطراب به آنجا رفته 

بود.
 بیل، با تورن و مارک گروسکی صحبت کرده بود؛ تورن هم بی مقدمه گفته 

بود: »بیل، اون چی می خواد؟«
»حقوق پایه 215/000دالر و همچنین در صورت پیشرفت، خواهان شرایط 

بهتریه.«
اتحادیه بین الملی دوچرخه سواری بر اساس عملکرد فرد در مسابقات بزرگ، 
با  امتیاز می دهد و اگر خوب مسابقه می دادم، می توانستم کسری حقوقم را 
آن امتیازات جبران کنم. بیل به آنها گفت که من به ازای هر امتیاز، 500 دالر 
می خواهم تا اینکه به مرز 150 برسم و پس از آن، به ازای هر امتیاز، 1000 

دالر می گیرم. 
- »آیا برای این امتیازات، سقفی هم در نظر گرفته اید؟«

نگران  آنها  می رفت، چون  به شمار  تعریف  و  تمجید  این حرف،  نوعی  به 
باشد که خرج زیادی روی دستشان  به قدری خوب  بودند که عملکرد من 

بگذارد.
بیل در جواب گفته بود: »به هیچ وجه.«

مذاکره  موضوع  این  سر  بر  که  بود  هفته ها  کرد.  بیل  به  سردی  نگاه  تورن 
می کردند و به هیچ نتیجه ای نمی رسیدند. تورن انعطاف ناپذیر و جدی بود. 
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اما از طرفی هم مرا می شناخت و به من ایمان داشت. دهانش را باز کرد تا 
حرفی بزند. بیل برای شنیدن حرف آخر، خودش را محکم نگه داشت.

»قبوله.«
بیل نفس راحتی کشید. باألخره به توافق رسیدیم. حاال دوباره می توانستم 
مسابقه بدهم. قرار داد را امضا کردم و یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ برگزار 
شد تا مرا به عنوان یکی از اعضای تیم معرفی کنند. در آن کنفرانس گفتم: 
»هرگز احساس نمی کنم یک دوچرخه سوار مصدوم هستم. احساس می کنم 
ماه  است.«  همین طور  هم  واقعًا  البته  و  داده ام  دست  از  را  تناسبم  کاماًل  که 
نوامبر و دسامبر را در آمریکا به تمرین می پردازم و ژانویه، برای شرکت در 
مسابقات، به خارج از کشور می روم. بدین ترتیب داشتم دوباره به زندگی 

سابقم باز می گشتم؛ یک چمدان و پیمودن اروپا.
اما یک مشکل وجود داشت و آن هم کیک بود. برای دیدن مادرم، به پالنو 
رفتم. سر صبحانه مشغول نوشیدن قهوه بودیم که گفتم: »خوبه امروز بریم 
ببینیم.« مادرم لبخندی زد، او به خوبی می دانست که از چه چیزی  جواهر 

حرف می زنم. آن روز تمام جواهر فروشی های داالس را گشتیم.
دیوار  روی  دادم؛  را  دونفره  شام  میهمانی  یک  ترتیب  و  برگشتم  آستین  به 
بودیم و غروب خورشید را تماشا می کردیم.  ساحلی پشت خانه ام نشسته 
باألخره گفتم: »باید به اروپا برگردم، اما بدون تو نمی رم. دلم می خواد تو هم 

همراه من بیای.«
فرا  را  جا  همه  تاریکی،  و  ناپدید شد  رودخانه،  پشت ساحل  در  خورشید 

گرفت. فقط نور خانه ی من، آن حوالی را روشن کرده بود.
بلند شدم و گفتم: »امروز یه چیزی خریدم. باید بهت نشون بدم.« دستم را 
گفتم:  را در مشتم گرفتم و  توی جیبم کردم و آن جعبه ی کوچک مخملی 
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»بریم یه جایی که کمی روشن باشه.«
»با من ازدواج کن.«

و کیک هم قبول کرد.
هیچوقت در مورد آینده ی بیماریم، با هم حرفی نزده بودیم. همیشه کیک 
رادیولوژی  عکس های  مقابل  در  و  می آمد  همراهم  ماهیانه،  معاینات  برای 
نامزد  وقتی  ولی  بودیم.  نزده  رابطه  این  در  هیچگاه حرفی  اما  می نشستیم، 
کردیم، یکی از دوستان مادر کیک، به او گفته بود: »چطور گذاشتی دخترت، 
بیمار سرطانی ازدواج کنه؟« و تازه این تلنگری بود که ما را به فکر  با یک 
داشته  عالی  زندگی  یکسال  می دم  ترجیح  من   « گفت:  فقط  کیک  واداشت. 
باشم، تا اینکه هفتاد سال یک زندگی معمولی داشته باشم. نظر من اینه که 
قراره  اتفاقی  چه  که  نمی دونی  تو  نیست.  معلوم  قبل  از  زندگی،  سناریوی 

بیفته. هیچکس نمی دونه.«
من و کیک، وسایلمون را جمع کردیم و عازم سانتا باربارا شدیم. من یک 
برنامه ی تمرینی دو ماهه را آغاز کردم. یک خانه کوچک، کنار ساحل اجاره 
کردیم و آنقدر از آنجا خوشمان آمد که تصمیم گرفتیم همان جا ازدواج کنیم. 

مراسم عروسی را به ماه ِمی مؤکول کردیم.
در ماه ژانویه، عازم اروپا شدیم و زمستان و بهار 98 را در آنجا سپری کردیم. 
دوباره به باشگاه رفتم، تمرینات بدنسازی را شروع کردم و به تدریج، طول 
مدت تمرین دوچرخه سواری را هم افزایش دادم. در سانتاباربارا، به قدری 
خوب دوچرخه سواری می کردم که همه را حیرت زده کرده بودم. یک روز با 
فرانکی آندرو برای دوچرخه سواری رفته بودیم، که فرانکی گفت: »پسر تو 

داری همه را می کشی، تازه سرطان هم داشتی.«
نجات یافتگان سرطان محسوب می شدم. در  حاال دیگر من رسمًا در زمره 
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بودند،  داده  تشخیص  را  بیماریم  که  تاریخی  همان  یعنی  اکتبر،  دوم  تاریخ 
بیماری  بازگشت  احتمال  پزشکان،  حرف های  طبق  گرفتم.  سالگرد  مراسم 
رسید:  دستم  به  نیکولز  طرف  از  کوتاهی  نامه ی  روز،  یک  بود.  کم  خیلی 
» وقت آن رسیده که با زندگی حرکت کنی.« اما چطور از سرطان جان سالم 
به در ببری؟ در این مورد، هیچ کس حرفی برای گفتن ندارد. یعنی چه؟ یعنی 
معالجه  پزشکان می گویند: خب  پایان می رسد،  به  اینکه وقتی دوره درمان 
شدی، برو و به زندگی ات ادامه بده. اما هیچ سیستم حمایتی برای کمک به 
فرد در جهت کنار آمدن با پیامدهای عاطفی بازگشت به زندگی عادی پس از 

آن نبرد طوالنی وجود ندارد.
بسیار   « بگویی:  و  بلند شوی  از خواب  که یک روز صبح  نیست  این طور 
خب، سرطان درمان شد و حاال وقت آن رسیده که به زندگی قبلی ام برگردم. 
اِستیسی پوندز، این مسأله را به من ثابت کرد؛ من دیگر از نظر جسمی مشکلی 
نداشتم، اما از لحاظ روحی، هنوز نیاز به التیام داشتم. در واقع داشتم وارد 
باید چه شکلی  مرحله ی »بازگشت دوباره به زندگی« می شدم. زندگی من 
باید چه کار می کردم؟ تکلیف کابوس های شبانه و  به خود می گرفت؟ حاال 

رویاهایم چه می شد؟
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8زندگی دوباره





 

    زمانی که بیمار بودم، با خودم عهد کردم که دیگر ناسزا نگویم، مشروب 
نخورم، و بداخالقی نکنم؛ قصد داشتم بعد از دروان بیماری، پاک ترین انسان 
روی زمین باشم؛ اما زندگی جریان داشت. همه چیز را در مسیر خود تغییر 

می داد و آن عزم و اراده را سست می کرد.
چطور به دنیای عادی بازگشتی؟ این سؤالی بود که بعد از سرطان، همواره از 
خود می پرسیدم، و همان نقل قول قدیمی را به خاطر می آوردم: باید هر روز 
چنان زندگی کنی که گویی آخرین روز زندگی توست. اما بازهم بی فایده بود. 

در واقع این احساس خوبی بود، اما در عمل کارآمد نبود.
مردم، بازگشت مرا به زندگی، یک پیروزی می دانستند، اما این بازگشت، در 
ابتدا واقعًا دردآور بود. وقتی یک سال تمام، با ترس از مرگ، زندگی کنی، 
شایستگی آن را داری که بقیه ی عمرت را در تعطیالت سپری کنی. البته این 
امکان پذیر نیست، چون باید نزد خانواده و دوستان بازگردی و کار و حرفه ی 

خود را ادامه دهی.

255 زندگی دوباره/    
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کارش  از  کیک  رفتیم.  اروپا  به  آمریکا  پوستال  تیم  با  همراه  ژانویه،  ماه  در 
استعفا داد، سگش را رها کرد، خانه را اجاره داد و کلیه ی وسایل خود را 
جمع کرد. یک آپارتمان در کپ فرت1 بین نایس و موناکو اجاره کردیم و من 
او را تنها گذاشتم، چون مسابقه جای خانم ها نیست؛ درست مثل یک شغل و 

کار کردن در اداره است، بنابراین نمی توانستم کیک را با خودم ببرم.
کریستین در یک کشور دیگر، تنها زندگی می کرد، دوستی هم نداشت و زبان 
آن کشور را نیز بلد نبود. اما او خوب از عهده ی کار برآمد، در یک دوره ی 
فشرده ی زبان فرانسه ثبت نام کرد، آپارتمان را تجهیز کرد و بدون کوچکترین 
ترس و شکایتی، درست مثل یک ماجراجو، به زندگی ادامه می داد. او مایه ی 

افتخار من بود.
اما وضع من به آن خوبی نبود، چون باید با سختی های مسابقه در اروپا کنار 
بودم. آخرین  برده  یاد  از  را  بیماری، چنین سختی هایی  می آمدم. در مدت 
باری که تا قبل از آن به اروپا رفتم، برای تعطیالت و همراه با کیک بود. در 
آن سفر، در بهترین هتل ها اقامت کردیم و یک سفر کاماًل توریستی بود، اما 
این سفر باید دوباره در پانسیون اقامت می کردیم، با غذاها و تختخواب  های 
سفرها  این جور  به  عالقه ای  اصاًل  من  و  سفر،  در  همواره  و  وحشتناک، 

نداشتم.
بازگشت  نداشتم؛  را  سفری  چنین  آمادگی  هنوز  من  که  بود  این  واقعیت 
دوباره ی من به زندگی، مملو از مشکالت روانی بود. واقعًا خسته بودم، در 
طی یک سال، سه عمل جراحی، سه ماه شیمی درمانی و خالصه یک سال 
جهنمی را پشت سر گذاشته بودم؛ به همین دلیل بود که نمی توانستم خوب 
دوچرخه سواری کنم. بدن من دیگر هرگز مانند قبل نمی شد، اما چیزی که 

�.  Cap Ferrat
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این بود: »فرض کن یک روز بسیار بد را پشت  باید به خودم می گفتم  من 
سرگذاشته ای.«

با شک و تردید و اندکی پشیمانی رکاب می زدم، درآمدم تنها بخشی از درآمد 
سابق بود و قرارداد جدیدی هم نداشتم. تعبیر کنایه آمیز من از این وضع، » مالیات 
آنها  بازگشت،  به محض اعالم  بود. فکر می کردم  هشتاد درصدی سرطان« 
او  می کردم.  را سرزنش  بیل  من،  و  نشد  اما چنین  آمد،  به سراغم خواهند 
برای  قرارداد جدیدی  او می پرسیدم که چرا  از  دائمًا  بودم و  را دیوانه کرده 
طی  بود،  برگشته  تگزاس  به  او  و  بودم  اروپا  در  وقتی  نهایتًا  نمی گیرد.  من 

مکالمه ی تلفنی با هم مشاجره کردیم.
بیل گفت: » گوش کن چی می گم، من برات یه وکیل دیگه پیدا می کنم، دیگه 
احتیاج  کار  این  به  می کنی  فکر  که  می دونم  ندارم.  رو  تو  زدنای  غر  تحمل 

دارم، اما اشتباه می کنی. بنابراین دیگه ادامه نمی دم.«
پس از مکث کوتاهی گفتم: » اما من اینو نمی خوام.«

دیگر به بیل غر نمی زدم، اما هنوز هم فکر می کردم هیچ کس مرا نمی خواهد. هیچ 
تیم اروپایی از من دعوت نکرد و تیم های آمریکایی هم مرا نمی خواستند.

به  تفریحی  بود، یک سفر  روتا دل سل1  ماه،  در طی هجده  مسابقه ام  اولین 
اسپانیا. چهارده روز، از زمان بازگشت به زندگی می گذشت، اما من افسرده 
و عصبی بودم. به چنین سفرهایی عادت داشتم، اما از اینکه در این مسابقه، 
بدون  می توانستم  می خواست  دلم  داشتم.  بدی  احساس  بودم،  توجه  مرکز 
اینکه مرکز توجه مطبوعات باشم، دوباره به مسابقات بازگردم و بدون اطالع 
سایرین، تنها خودم با شک و تردیدهای درونی ام بجنگم. دلم می خواست در 

جمع دوچرخه سواران جاده ای حضور یابم و پاهای قدرتمندم را بازیابم.

�.  Ruta del Sol
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دشوارترین  از  یکی  که  شدم  پاریس-نایس1  مسابقات  وارد  بعد،  هفته  دو 
مراحل مسابقاتی است که خارج از مسابقات توردوفرانس برگزار می شود؛ 
یک رقابت هشت روزه که در شرایط آب و هوایی بد و سرد برگزار می شود. 
قبل از برگزاری مسابق ی اصلی، یک رقابت مقدماتی انجام می شود. نتیجه ی 
باید  کسی  دوچرخه سواران، چه  گروه  در  که  می کرد  مسابقه، مشخص  این 
جلوتر از همه رکاب بزند. من نفر نوزدهم شدم، برای کسی که تازه از سرطان 
اینطور فکر نمی کردم، چون به  اما من  بهبود یافته بود، نتیجه ی بدی نبود؛ 

پیروزی عادت کرده بودم.
از  اینکه  محض  به  می وزید.  سختی  باد  و  بود  بارانی  هوا  بعد،  روز  صبح 
این هوا دوچرخه سواری  که نمی خواهم در  بیدار شدم، حس کردم  خواب 
کنم. با بی حوصلگی صبحانه ام را خوردم و برای مشورت در مورد استراتژی 
آن روز در مسابقه به سراغ تیم رفتم. تصمیم بر این شد که اگر سرگروه تیم، 
جرج هینکاپی2 به هر دلیلی از بقیه عقب افتاد، منتظر او بمانیم تا خودش را 

به ما برساند.
در محل آغاز مسابقه ی، به داخل ماشینی رفتم و سعی کردم خودم را گرم 
نگه دارم؛ در این فکر بودم که چقدر دلم می خواست اینجا نباشم. زمانی که 
چنین فکرهایی به ذهن انسان هجوم می آورد، انتظار نمی  رود که اتفاق خوبی 
بیفتد. وقتی وارد هوای سرد بیرون شدم، اصاًل روحیه ی خوبی نداشتم. با 

بی حوصلگی گرم کن را پوشیدم و تالش می کردم تا زیاد خیس نشوم.
ابتدای مسیر هموار بود، باران همچنان می بارید و وزش باد، هوا را سردتر 
و  صاف،  جاده ی  یک  در  زدن  رکاب  از  خسته کننده تر  چیز  هیچ  می کرد. 
نگه  گرم  را  بدن  سرباالیی،  یک  در  زدن  رکاب  دست کم  نیست.  باران  زیر 

�.  Paris-Nice

�.  George Hincapie
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می دارد، اما رکاب زدن در یک جاده ی صاف و هموار سبب می شود که تا 
مغز استخوان انسان خیس شود و هیچ کفش یا ژاکتی نمی تواند بدن را گرم 
کند! تا قبل از این بیماری، شرایطی که هیچ کس نمی توانست تحمل کند، را 

تحمل می  کردم، اما حاال دیگر نمی توانستم.
چرخ دوچرخه ی سرگروه پنچر شد.

همه متوقف شدیم و دوچرخه سواران از ما فاصله گرفتند؛ ما بیست دقیقه از 
اولین گروه عقب بودیم و در چنین هوایی، یک ساعت طول می کشید تا زمان 
از دست رفته را جبران کنیم. سایر گروه ها از ما فاصله گرفتند ولی ما همچنان 

زیر باران بودیم.
باد به درون لباس هایم نفوذ می کرد و امکان ثابت نگه داشتن دوچرخه را از 
ناگهان دست هایم را از فرمان دوچرخه برداشتم وکنار جاده  من می گرفت. 

نشستم.
کنار جاده آمدم و از ادامه ی مسابقه صرفنظر کردم، لباس شماره دارم را از تن 
درآوردم و با خودم فکر کردم: من نمی خواهم زندگی ام را اینطور بگذرانم، 

نمی خواهم خیس شوم و یخ بزنم.
فرانکی آندرو، درست پشت سر من بود، او به خوبی به خاطر می آورد که 
من در آن لحظه، چه وضع بدی داشتم، طوری از روی زمین برخاستم که 
او مطمئن شد برای مدتی مسابقه نخواهم داد. او بعداً به من گفت که در آن 

لحظه فکر کرده دیگر برگشتی در کار نیست.
بازگشتند،  هتل  به  مسابقه  اول  مرحله ی  پایان  در  تیم  اعضای   سایر  وقتی 
من وسایلم را جمع کرده بودم و به فرانکی گفتم: »دیگه ادامه نمی دم، دیگه 
نمی خوام در مسابقه شرکت کنم، من برمی گردم خونه.« برایم اهمیتی نداشت 
که هم تیمی ها مرا درک کنند یا نه. خداحافظی کردم، کیفم را به دوش انداختم 
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و خارج شدم.
تصمیمم برای ترک مسابقه، ربطی به وضعیت جسمانیم نداشت. من قوی 
بودم، فقط دلم نمی خواست آنجا باشم، نمی دانستم آیا رکاب زدن در سرما 

به همراه درد، خواسته ی من برای ادامه ی زندگی هست یا نه.
به  بود.  فروشی  بار  و  از خوار  در حال خرید  گرفتم،  تماس  کیک  با  وقتی 
او گفتم: » امشب می یام خونه.« تلفنش خط نمی داد و صدایم را به خوبی 

نمی شنید، گفت: »چی؟ چی شده؟«
گفتم: » بعداً بهت می گم.«

فکرکرد تصادف کرده ام و گفت: »چیزی شده؟ آسیب دیدی؟«
گفتم: »طوری نشده، امشب می بینمت.«

چند ساعت بعد، کیک به فرودگاه آمد. تا زمانی که سوار ماشین شدیم، حرفی 
باهم نزدیم. باألخره گفتم: »می دونی، من نمی خوام این کارو ادامه بدم«.

گفت:»چرا؟«
گفتم: »نمی دونم چقدر دیگه وقت دارم، اما نمی خوام زمان باقیمانده را به 
رکاب زدن طی کنم، از این کار و شرایطش متنفرم؛ نمی خوام از تو دور باشم، 
از این َسبک زندگی متنفرم، نمی خوام اروپا باشم، من خودمو در مسابقه ی 
روتادل سول نشون دادم؛ نشون دادم که می تونم. دیگه چیزی باقی نمونده که 

به خودم یا به جامعه ی افراد سرطانی ثابت کنم، همین.«
خودم را آماده کرده بودم که در جوابم بگوید: » همین، پس کالس من چی 
می شه، کارم چی؟ چرا منو اینجا آوردی؟« اما او هیچکدام از این حرف ها را  

نزد، به آرامی گفت: »باشه«
از  آگهی  یک  کپ فرت،  به  بازگشت  برای  هواپیما  در  شدن  سوار  موقع 
هارلی دیویدسون1 را دیدم که خالصه ای از شرح حال من در مسابقه ی اخیر 
�.  Harley-Davidson
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داده بود؛ نوشته بود: »اگر قرار است زندگی تازه ای را شروع کنم، ..« و در 
ادامه، جمالتی مثل »..، غروب های بیشتری را تماشا خواهم کرد«، ردیف 
کرده بود. آن صفحه از مجله را پاره کردم و در حالی که احساسم را برای کیک 
توضیح می دادم، آگهی را به او دادم. گفتم: »ببین، مشکل دوچرخه سواری 

اینه و به همین دلیله که دیگه نمی خوام این کارو ادامه بدم.«
کیک گفت: »چند روزی صبر کن تا استراحت کنیم و بعد تصمیم بگیریم.«

ندادم.  انجام  کاری  و من هیچ  زبان خود رفت  به کالس  کیک  بعد،  روز 
دوچرخه ام  به  هم  نگاه  یک  حتی  و  بودم  تنها  خانه،  در  را  روز  تمام 

نینداختم.
بگیرم.  تماس  او  با  نمی توانستم  و  داشت  سختی  قوانین  کیک،  مدرسه ی   
آژانس  با  بشینم،  بیکار  اینجا  نمی تونم  »من  وگفتم:  زدم  او زنگ  به  بار  سه 
اینجا می ریم، همین«. کیک گفت: »من اآلن  از  مسافرتی صحبت کردم، ما 

سر کالسم.«
گفتم: » میام دنبالت. این کالس، وقت تلف کردنه.« کیک از کالس بیرون 
آمد، روی نیمکتی نشست و گریه کرد، چون او هفته ها برای غلبه بر مشکل 
زبان تالش کرده بود. او وسایل خانه را مرتب کرده بود و با شرایط آن کشور، 
سازگار شده بود. به رانندگی در آنجا عادت کرده و چگونگی پرداخت جریمه 

را یاد گرفته بود. حاال با رفتن از آنجا، همه ی زحماتش به هدر می رفت.
وقتی به محل کالس کیک رسیدم، او هنوز داشت گریه می کرد. ناراحت شدم 

و گفتم: »چرا گریه می کنی؟« 
گفت: »چون باید از اینجا بریم.«

بلد  زبانشونو خوب  نداری،  دوستی  هیچ  اینجا  تو  منظورت چیه؟   « گفتم: 
»چون  گفت:  بمونی؟«  اینجا  می خوای  چی  برای  نداری.  هم  کار  نیستی، 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 263 زندگی دوباره/    262 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 263 زندگی دوباره/    262

برنامه ی ما این بود و دلم می خواد این کارو تموم کنم، اما اگه تو می خوای که 
برگردیم خونه، برمی گردیم.«

باز  را  وسایل مان  که  انرژی  همان  با  کیک  و  می وزید  سختی  باد  شب،  آن 
کرده بود، آنها را جمع کرد. طی بیست و چهار ساعت، من وکیک کارهایی 
لوینگستون  کوین  با  می دهند.  انجام  هفته  دو  در  دیگران  که  دادیم  انجام  را 
تماس گرفتیم و کلیه ی وسایل )حوله ها، نقره ها، المپ ها، وسایل آشپزخانه، 
جارو برقی و ..( را تحویل او دادیم. به کوین گفتم: »من این خرت و پرتا 
رو نمی خوام، ما دیگه هرگز برنمی گردیم.« او سعی نکرد که مرا متقاعد کند، 
چون او همه چیز را خوب می دانست؛ خیلی ساکت بود و من می توانستم از 
چهره اش بخوانم که به نظر او، من داشتم اشتباه می کردم، اما حتی یک کلمه 
هم در این مورد حرف نزد. در هر حال، او همواره نگران بازگشت من بود و 
می گفت: »مراقب خودت باش، زیاد سخت نگیر.« او در تمام مدت بیماری، 
وقتی  بود.  من  داشت، سالمتی  اهمیت  برایش  که  چیزی  تنها  و  بود  من  با 
بسته های وسایل را به او می دادم، آنقدر ناراحت بود که فکر می کردم قصد 

گریه دارد. بسته ی وسایل آشپزخانه را به او دادم و گفتم: »اینا رو ببر.«
مثل یک کابوس بود. تنها خاطره ی خوش من از آن دوران، کیک است؛ در 
میان سردرگمی من، او بسیار آرام بود. حتی اگر مرا ترک می کرد، او را سرزنش 
نمی کردم؛ کارش را ترک کرده بود، به فرانسه آمده بود، همه چیز را فدا کرده 
بود. تقریبًا یک شبه تصمیم گرفته بودم به آستین برگردم و بازنشسته شوم، اما 

او همچنان کنار من بود، مرا درک می کرد، حامی من بود و بی نهایت صبور.
در بازگشت، همه متعجب شدند. ساعت هشت صبح، وقتی تلفن کارمایکل 
بود.  بود؛ پشت خط، یک گزارشگر فرانسوی  نرفته  بیرون  زنگ زد، هنوز 
پرسید: »آرمسترانگ کجاست؟« کریس گفت: » اون در پاریس نایسه« و او در 
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جوابش گفت: » نه اون دیگه ادامه نمی ده.« کریس گوشی را گذاشت. یک 
دقیقه بعد، تلفن دوباره زنگ زد، یک گزارشگر فرانسوی دیگر بود.

کریس به بیل استاپلتون زنگ زد، او گفته بود که از من بی خبر است، اوچ هم 
همین را گفته بود. به تلفن همراه و آپارتمانم هم زنگ زده بود، برایم پیغام 

گذاشته بود، اما من جوابی نداده بودم و این ، برایش عجیب بود.
خونه،  برمی گردم  »دارم  گفتم:  گرفتم.  تماس  کریس  با  فرودگاه  از  باألخره 
دیگه احتیاجی به این کار ندارم، همینطور به اون هتل و غذاهای مزخرفش. 

این کار چه فایده ای برای من داره؟«
کریس گفت: »النس، هر کاری می خوای بکن، اما اینقدر عجول نباش.« و به 
آرامی ادامه داد: »با مطبوعات صحبت نکن، هیچی رو اعالم نکن و نگو که 

قصد داری دیگه ادامه ندی.«
بعد از صحبت کردن با کریس، با استاپلتون تماس گرفتم و گفتم: »من به اونا 

نشون دادم که می تونم و دیگه ادامه نمی دم.«
بیل با کریس صحبت کرده بود و همه چیز را می دانست، پس خونسردیش را 

حفظ کرد و گفت: »خووووب؟« او هم مثل کریس، شوکه شده بود.
پیشنهاد کرد که برای اعالم بازنشستگی عجله نکنم و گفت: » اجازه بده یه 
نیستی، من  متوجه  تو  »نه،  گفتم:  کار دیوونگیه.«  این  اآلن  کنیم،  هفته فکر 
می خوام این کارو اآلن انجام بدم.« بیل گفت: »النس، می دونم که قصد داری 
باید راجع به چند مسأله باهم حرف بزنیم.  اما  بازنشسته بشی، این خوبه، 
فقط چند روز صبر کن«. سپس به اوچ زنگ زدم، مکالمه ی معمولی داشتیم، 
مسابقه  دیگه  نبود،  دهن سوزی  آش  کردم،  ترک  را  »پاریس نایس  گفتم: 

نمی دم.« گفت: »زود تصمیم نگیر.«
به آستین برگشتیم. وقتی داشتیم وارد خانه می شدیم، تلفن مرتب زنگ  ما 
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می زد؛ همه به دنبال من می گشتند و در تعجب بودند که یک دفعه کجا غیبم 
زده؛ باألخره اوضاع آرام شد و بعد از یک روز استراحت، همراه کیک، با بیل 

مالقات کردیم.
به او گفتم: »من اینجا نیومدم که راجع به ادامه دادن یا ندادن کارم صحبت 
کنم، این مسأله جای بحثی نداره، من تصمیمم را گرفتم و برام مهم نیست که 

تو در این باره چی فکر می کنی.«
بیل به کیک نگاه کرد و او هم در پاسخ، فقط نگاهش کرد و شانه هایش را 
من  با  نمی توانند  که  در وضعیتی هستم  که  می دانستند  دو  انداخت. هر  باال 
بحث کنند. از کیک، چیزی باقی نمانده بود، واقعًا خسته بود، اما در همان 
نگاه کوتاهی که بین آنها رد و بدل شد، حرف هایشان را به هم گفتند. کیک با 

نگاهش به بیل فهمانده بود که: »تحمل کن، اآلن به شدت بهم ریخته ست.«
ثانیه سکوت، بیل گفت: »خب، ما باید به این مسأله، شکل  پس از بیست 

رسمی بدیم. بذار این کارو از راه درستش انجام بدیم.«
گفتم: » فقط یه آگهی بدیم، چطوره؟«

بیل گفت: »فکرخوبی نیست.«
گفتم: »چرا؟«

تو  را  چی،  نمی دونم  پاریس  و  روتادل،  مسابقات  من،  »دوست  گفت:  او 
می شناسی؛ هیچ کس در آمریکا حتی اسم اونا رو نشنیده، اصاًل اینجا هیچ کس 
کنفرانس  یه  می تونی  بنابرین  برگشتی.  کارت  سر  دوباره  تو  که  نمی دونه 
مطبوعاتی تشکیل بدی و به همه بگی که بازنشسته شدی. می دونم که فکر 
می کنی این بازگشت شگفت آورو انجام دادی و باهات موافقم. منظورم اینه 
سرطان،  دادن  شکست  بود.  حیرت آور  واقعًا  دادی  انجام  تو  که  کاری  که 

خودش یه بازگشته، اما هیچ کس دیگه غیر از خودت اینو نمی دونه.«
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گفتم: »اما من در روتادل سول چهاردهم شدم«. بیل گفت: »اما النس، به هر 
حال تو کسی خواهی بود که سرطان گرفته و دیگه رکاب زدنو ادامه نمی ده. 

این همون چیزیه که از نظر دیگران اتفاق افتاده.«
سکوت طوالنی حاکم شد، چشمان کیک پر از اشک بود.

گفتم: »خب، پس ما نمی تونیم این کارو بکنیم.«
استاپلتون با زیرکی )برای منصرف کردن من( هزار کار تراشید که باید قبل از 
بازنشستگی رسمی من انجام دهیم. او گفت: »می دونم که داری بازنشسته 
آیا  که  پرسید  من  از  بدی؟«  انجام  کارو  این  می خوای  چطور  اما  می شی، 
کرد  پیشنهاد  همچنین  کنم.  برگزار  خبری  زنده ی  کنفرانس  یک  می خواهم 
که جلسه ای را با حامیان مالی تشکیل دهیم. سپس گفت: »فکر نمی کنی باید 
یه مسابقه برای خداحافظی ترتیب دهی؟« درست می گفت، من نمی توانستم 

بدون ظاهر شدن در انظار عموم، عرصه ی ورزش را ترک کنم.
بیل گفت: »چرا در مسابق ی قهرمانی ملی که در ماه ژوئن برگزار می شه، به 
عنوان آخرین مسابقت شرکت نمی کنی؟ می تونی در اون مسابقه برنده بشی، 
خودتم می دونی که می تونی و این خودش یه بازگشته و مردم هم از اون مطلع 

می شن.«
گفتم: »نمی دونم، فکر نمی کنم دلم بخواد دوباره روی دوچرخه برگردم.«

بیل با صبر و زیرکی، مرا از اعالم بازنشستگی، منصرف کرد و زمان آن را به 
تعویق انداخت. اولین مسابقه ای که در راه بود، مسابقه ی رز1 بود که آن هم 

ماه ِمی برگزار می شد.
بازنشستگی، چند  برای اعالم  او گفتم که  به  پیروز شد؛  بر من  بیل  باألخره 

روزی صبر می کنم.

�.  Ride for the Roses
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منتظر  که  بود  کرده  پیشنهاد  ویسل  تورن  ماندند.  من  منتظر  نیز  پوستال  تیم 
من بمانند؛ کم کم چند روز تبدیل به یک هفته شد، و یک هفته به یک ماه و 

موضوع به تدریج کهنه تر می شد.
به تفریح پرداختم؛ هر روز گلف بازی می کردم، به اسکی روی آب می رفتم، 
مشروب می خوردم، روی کاناپه دراز می کشیدم و کانال های مختلف تلویزیون 

را تماشا می کردم.
به رستوران چایز1 رفتم و در این مدت، رژیم غذاییم را کاماًل فراموش کردم. 
دهم،  مفصلی سفارش  و غذای  بروم  به چایز  اروپا  از  برگشتن  موقع  اینکه 
به صورت عادت شده بود، حتی اگر از پرواز عقب می ماندم. قصد نداشتم 
دوباره با رژیم غذایی، خودم را از خوردن غذاهای خوب محروم کنم. شانس 

زندگی دوباره، پیدا کرده بودم و می خواستم از آن لذت ببرم.
بودم.  مجبور  نبودم،  خوشحال  و  راضی  چون  نبود،  جالب  چندان  این  اما 
سعی می کردم روحیه ای را که در سفر اروپا به همراه کیک داشتم، دوباره به 
درست آورم، اما این بار، وضع متفاوت بود و نمی دانستم چرا چنین است. 
واقعیت این بود که من شرمنده بودم، تردید داشتم و از آنچه در پاریس نایس 

کرده بودم، نگران بودم. 
کنترل خود را از دست داده بودم و علتش، پشت سرگذاشتن آن بیماری بود، 
وحال، بازهم همان مشکل قدیمی: »حاال چه باید کرد؟« من کار و زندگی 
خوبی داشتم، بعد مبتال به بیماری شدم که زندگیم را زیر و رو کرد و وقتی 
سعی کردم دوباره به زندگی بازگردم، کاماًل عوض شده بودم. هیچ چیز مثل 

قبل نبود و کنترل این وضعیت، از دست من خارج بود.
از دوچرخه متنفر بودم، اما با خودم فکر می کردم: »اگه این کارو ادامه ندم، 

�.  Chuy’s Resturant
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می خوام چی کار کنم؟ آیا می خوام آبدارچی یه اداره بشم؟«، دیگر احساس 
قهرمانی نمی کردم، نمی دانستم چه کار باید بکنم؛ بنابراین فعاًل قصد داشتم 
از واقعیت فرار کنم و همین کار را هم کردم. از همه ی مسؤولیت هایم، شانه 

خالی کردم.
حاال می دانستم که نجات از سرطان، فراتر از یک دوران نقاهت ساده است؛ 

بلکه هم جسم و هم روح انسان باید دوران نقاهت را طی کند.
هیچ کس به جز کیک، این مسأله را درک نمی کرد . او آرامش خود را حفظ 
کرده بود، در حالی که حق داشت برای آواره کردنش، به شدت از دست من 
عصبانی باشد. وقتی من هر روز برای بازی گلف، بیرون می رفتم، او سرگردان 
بود. سگش را از دست داده بود، همچنین کارش را. مطالعه می کرد و به این 
او  با  مادرم  دهیم.  ادامه  خود  زندگی  به  می خواهیم  چطور  که  می کرد  فکر 
همدردی می کرد، تلفنی با او صحبت می کرد و می گفت: »چه کار می کنید؟«

اما بعد از چند هفته تفریح، کیک تصمیم گرفت که اوضاع را سرو سامان دهد؛ 
باألخره یک نفر باید این کار را می کرد. یک روز صبح، باهم در حیاط قهوه 
می خوردیم، من فنجان را گذاشتم و به کیک گفتم: » خب، بعداً می بینمت، 

وقت تفریحه.«
کیک گفت: »من امروز باید چه کار کنم؟«

گفتم: »منظورت چیه؟«
دلم  منم  آیا  اینکه  یا  کنم،  کار  چه  می خوام  امروز  نپرسیدی  من  »از  گفت: 
می خواد گلف بازی کنم، فقط گفتی خودت می خوای چکار کنی. اصاًل برات 

اهمیت داره که من چکار کنم؟«
گفتم: »اوه، ببخشید.«

گفت: »امروز باید چه کار کنم؟ تو بهم بگو.«
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ساکت بودم،  چون نمی دانستم چه باید بگویم.
و  بشی  بازنشسته  می خوای  واقعًا  آیا  بگیری؛  تصمیم  باید  »تو  گفت:  کیک 
بازیکن گلف بشی، مشروب بخوری، غذای مکزیکی بخوری؟  اگه تو اینو 
می خوای، باشه اشکالی نداره، من دوِست دارم و همسر تو هستم، اما اآلن 
بازنشسته  تو  باشه  قرار  اگه  داری. چون  تصمیمی  بدونم چه  می خوام  فقط 
بشی، باید به فکر پیدا کردن کار باشم تا تو بتونی گلف بازی کنی. فقط بگو 

تصمیمت چیه؟«
و  خوردن  مشروب  باید  بشی،  بازنشسته  نمی خوای  اگه  »اما  داد:  ادامه  او 
این طور غذا خوردنو کنار بذاری. تو باید اینو بفهمی، تو تصمیم گرفتی که 
تصمیم نگیری و این از النسی که من می شناسم بعیده. من مطمئن نیستم اآلن 

تو کی هستی، اما در هر حال دوِست دارم و تو باید این چیزارو بفهمی.«
واقعًا  می گفت،  درست  کیک  نبود.  عصبانی  می زد،  را  حرف ها  این  وقتی 
نمی دانستم چه می خواهم. ناگهان تصویری از خودم، به عنوان یک بازنشسته، 
از جلو چشمانم گذشت و من از این تصویر خوشم نیامد. او نمی خواست 

یک زندگی بی تحرک داشته باشد و حق هم داشت.
باید  اینطوره،  اگه  بمونیم؟  آستین  در  قراره  آیا  بگو  من  »به  گفت:  آرامی  به 
کار پیدا کنم، چون نمی خوام وقتایی که تو گلف بازی می کنی، خونه بمونم، 

خیلی خسته م.«
را  کلمات  این  او  اما  بزند،  اینطور حرف  با من،  نمی توانست  معمواًل کسی 
بدون عصبانیت و بسیار زیبا، ادا می کرد. کیک می دانست که اگر کسی بخواهد 
از عادت های قدیمی من  این  باشم؛  مرا کنترل کند، چقدر می توانم کله شق 
بود. دوست نداشتم کنترل شوم و اگر چنین چیزی را حس می کردم، برای 
احساسی  یا  منطقی  و چه  فیزیکی  نظر  از  آن وضعیت، چه  از  خارج شدن 
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می جنگیدم. اما وقتی کیک، این حرف ها را می زد، چنین احساسی نداشتم؛ 
آنچه می شنیدم، به جز حقیقت نبود و مکالمه ای آرام ، کنایه آمیز و عمیق بود. 

از سر میز برخاستم.
گفتم: »بسیار خوب، اجازه بده در این مورد فکر کنم.«

به هر حال، برای بازی گلف رفتم، چون می دانستم این کار، کیک را ناراحت 
نمی کند؛ گلف بازی کردن از نظر او مسأله ای نبود، مسأله ی اصلی این بود که 

من باید خودم را دوباره پیدا می کردم.
کیک، استاپلتون، کارمایکل و اوچ با هم، هم پیمان شده بودند که مرا روی 
دوچرخه بازگردانند. من همچنان می گفتم که می خواهم بازنشسته شوم، اما 
با گذشت زمان، نظرم تغییر می کرد. بیل مرا متقاعد کرد که در اولین مسابقه ای 
این مسابقه، مسابقه ی  کنم؛  عنوان آخرین مسابقه شرکت  به  آمد،  پیش  که 

پیش قهرمانی ایاالت متحده بود که در ماه ِمی در فیالدلفیا برگزار می شد.
کریس کارمایکل به آستین آمد، نگاهی به گاراژ  و دوچرخه ی من انداخت 
که هنوز داخل کیفش بود و با دیدن این منظره، سری تکان داد. کریس هم 
مثل کیک، فکر می کرد من باید برای بازگشت یا عدم بازگشت تصمیم جدی 
بگیرم. او همچنان می گفت: » تو دوباره می تونی زندگی کنی و باید به زندگی 
برگردی.« اما در عین حال می دانست که من هنوز آمادگی یک بازگشت کامل 
را ندارم، بنابراین به ظاهر بهانه آورد که به آستین برگشته تا برای مسابقه ی 
قهرمانی آمریکا، برنامه ی تمرین بگذارد. عالوه بر این، مسابقه ی رز هم در 
پیش بود و حداقل باید بدنم را برای آن آماده می کردم. او با اشاره به اندام 
من گفت: »نمی تونی اینطوری بیرون بری، تو که نمی خوای سابقتو به خطر 

بندازی.«
به یک  نیاز  بازنشستگی بگیرم،  کریس معتقد بود که هر تصمیمی در مورد 
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به  بدنم  دوباره  تا  دارم  آستین  از  غیر  جایی  در  روزه  ده  تا  هشت  تمرین 
وضعیت سابق برگرده. او گفت: »بهتره به خارج از شهر بریم، اینجا چیزای 

زیادی هست که به تو اجازه ی تمرکز نمی ده مثه گلف.«
بعد از آن در مورد مکان تمرین فکر کردیم؛ آریزونا خیلی گرم بود، کلرادو 
در ارتفاعات بلند قرار داشت. گفتم: »بون را یادت میاد؟ اون شهر کوچیک 

تپه ای در کارولینای جنوبی؟«
خاطرات  من  و  بود  قدیم  توردوپونت  مسیر  در  آپاالچین  کوه های  در  بون 
خوبی از آن داشتم. دو بار در مسابقه ی توردوپونت برنده شده بودم و بعد 
مهمترین  )که  بیچ  کوه  یعنی  آن  نقطه ی  بلندترین  در  را  زیادی  ظهرهای  از 
مرحله ی صعود در مسابقه بود( گذرانده بودم. اگرچه کار دشواری بود، اما 
بون شهر بسیار زیبایی بود، پر از دانشجویان و اساتیدی که از دانشگاه ایالت 
آپاالچین آمده بودند. عالوه بر این، در دانشگاه این شهر، امکاناتی نیز برای 

تمرین وجود داشت و تعداد زیادی هم کابین در جنگل قرار داشت.
گرفتم  تصمیم  بعد  کردم،  اجاره  را  کابین ها  این  از  یکی  اینترنت،  طریق  از 
تمرینات، همراه من  کنم که در  را دعوت  باب رول1  نام  به  دوستی قدیمی 
باشد. باب، سی و هشت ساله بود، روحیه ی بسیار خوبی داشت. رشته اش 
را به دوچرخه سواری کوهستان تغییر داده بود، او می توانست در این ده روز، 

همراه بسیار خوبی باشد.
با  بعد،  و  رفتیم  شمالی  کارولینای  در  واقع  شارلوت2  شهر  به  هواپیما  با  ما 
ماشین حدود سه ساعت در کوه رانندگی کردیم. ابتدا وارد ایالت آپاالچین3 
تستی  که  بود  کرده  هماهنگ  قهرمانی  تمرینات  مرکز  با  قباًل  کریس  شدیم. 

�. Bob Roll

�. Charlotte

�.  Appalachian
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از من بگیرند تا مشخص شود از نظر قوای جسمانی، در چه حدی هستم. 
قبل  از  او  آنچه  و  کرد  من  الکتیک  و   VO2 بیشینه ی  میزان  به  نگاهی  کریس 
می دانست، تأیید شد: من چاق شده بودم و بدنم روی فرم نبود. قباًل همیشه 
حاال  اما  بود،  پنج  و  هشتاد  معمواًل   VO2 میزان  بودم،  بهترین  لحاظ  این  از 

شصت و چهار شده بود. 
کریس به مربیان ایالت آپاالچین گفت: »حاال می بینید که بعد از فقط یک هفته 

که برگشتیم، میزان VO2 او روی هفتاد و چهار خواهد بود.«
اعتقاد  و  افتاد  خواهد  اتفاق  این  کوتاه،  مدتی  از  پس  که  می دانست  کریس 
داشت که من در عرض چند روز می توانم به آمادگی سابق بازگردم. اما برای 
به چالش کشاندن من، شرط بست که نمی توانم در طول یک هفته، قدرتم را 
در رکاب زدن به دست آورم. او گفت: » شرط صد دالر که نمی تونی به بیشتر 

از 500 برسی« من با او شرط بستم.
از آن به بعد، کار ما فقط خوردن، خوابیدن و رکاب زدن بود. فصل بهار، تازه 
قدم به کوهستان گذاشته بود و به نظر می رسید مه و نم نم باران، کاجستان را 
به سکوت واداشته است. هر روز در باران رکاب می زدیم، هوای سرد سبب 
وارد  را  سرد  هوای  از  جریانی  نفس،  هر  با  و  می شد  من  ریه های  سوزش 
ریه هایم می کردم، اما به این مسأله اهمیتی نمی دادم و باعث می شد احساس 

کنم هوای پاک را استنشاق می کنم.
ما در جاده هایی رکاب می زدیم که فقط برخی از آنها آسفالت شده و روی 

نقشه بود، جاده های پوشیده از سنگریزه و برگ های سوزنی کاج.
کریس برای شام، مقداری پاستا و سیب زمینی درست کرده بود که از شدت 
گرسنگی، نمی دانستیم چطور باید بخوریم. در حین خوردن شام، مکالماتی 
هم داشتیم که در اینجا قابل ذکر نیست؛ شوخی می کردیم، جوک می گفتیم و 
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من به هیچ وجه افسرده نبودم. داستان هایی از گذشته، از آغاز دوستیمان و 
زمانی که من هنوز حرفه ای نشده بودم، تعریف می کردیم.

بگوید  رفته رفته می توانست  تماس می گرفتم و کریستین،  با خانه  هر شب 
مسافت  و  بارانی  و  از هوای سرد  برایش  بازگشته ام؛  به وضعیت سابق  که 
زیادی که هر روز رکاب می زدیم، می گفتم و اینکه: »واقعًا احساس خوبی 

دارم.«
از گذراندن تمام وقتم به تمرین، رکاب زدن و نیز گذراندن عصرها در داخل 
کابین لذت می بردم، حتی از آن هوای سرد و بارانی هم لذت می بردم. مثل 
این بود که به پاریس نایس برگشته باشم و همان راهی را شروع کرده باشم 
که از نظر همه، مرا شکست داد. آنچه در پاریس، مرا شکست، هوای سرد 
و نمناک بود؛ اما حاال از رکاب زدن در چنین هوایی لذت می بردم، درست 

مثل قبل.
در اواخر دوره ی تمرین، تصمیم گرفتیم که در کوه های بیچ1 رکاب بزنیم. 
به خوبی می دانست که چه می کند؛ چون  را داد،  پیشنهاد  این  کریس وقتی 
زمانی، من سلطان کوهستان بودم. کوه بیچ، یک مسیر سخت پانصد فوتی با 
قله ی برفی بود که از مراحل مهم پیروزی من در مسابقات توردوپونت بود. 
خوب به خاطر داشتم که آن زمان چطور سعی در باال رفتن از کوه می کردیم 
و جمعیت که در دو طرف مسیر ایستاده بودند، نام مرا در جاده نوشته بودند:  

»سریعتر آرمسترانگ«
این بود که  برنامه ی ما  بارانی دیگر را آغاز کرده بودیم و  یک روز سرد و 
با  بزنیم. کریس  بیچ، یک دور صد مایلی رکاب  به قله ی  از صعود  که قبل 
ماشین دنبال من می آمد تا بتوانیم بعد از رسیدن به قله، دوچرخه را از باالی 

�.  Beech Mountain
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صخره ها حمل کنیم و برای شام، به کابین برگردیم.
حدود چهار پنج ساعت در باران رکاب زدیم. زمانی که به پای کوه رسیدیم، 
شش ساعت بود که روی دوچرخه نشسته بودم و خیس آب شده بودم. اما 

دوباره روی زین نشستم، شروع کردم و باب رول را جا گذاشتم.
وقتی شروع به باال رفتن کردم، به یکباره منظره ی وهم آوری را دیدم: هنوز 

نام من روی جاده بود.
چرخ های دوچرخه روی حروف زرد و سفید نامم می چرخید، حروف را در 

حین رکاب زدن می دیدم، آنها با صدای ضعیفی می گفتند: زنده باد النس.
ادامه دادم، شیب کوه تندتر می شد. با قدرت، پدال ها را می فشردم، به سختی 
احساس  پوستم  زیر  را  زیادی  گرمای  و  بودم  کرده  عرق  می کردم،  تالش 
می کردم. بدنم به طور غریزی نسبت به سرباالیی، عکس العمل نشان می داد؛ 
از روی زین بلند شدم و ادامه دادم. ناگهان کریس با ماشین، خود را به من 
رساند، شیشه ی ماشین را پایین داد و شروع به تشویق من کرد، فریاد می زد: 
»برو.برو. برو..« برگشتم و به او نگاه کردم، باز فریاد زد: »برو النس، برو.« 
با خستگی زیاد روی پدال ها فشار می آوردم، نفس هایم کوتاهتر شده بود و 

تندتر می رفتم.
آن صعود، چیزی را در من به حرکت درآورده بود. همین طور که باال می رفتم، 
اولیه،  مسابقات  کودکی،  به  آن،  ابعاد  تک تک  به  می کردم؛  فکر  زندگیم  به 
بیماری و تأثیر آن بر زندگیم. شاید همین صعود بود که مرا وادار به فکر کردن 
و مواجه شدن با مسائلی می کرد که هفته ها از آن فرار می کردم. حاال وقت 
آن بود که درجازدن را فراموش کنم. به خودم گفتم: حرکت کن. اگه هنوز 

می تونی حرکت کنی، بیمار نیستی.
همچنان که به باال رفتن ادامه می دادم، کل زندگیم، امتیازات و هدف آن، از 
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جلو چشمانم می گذشت. هدف از زندگی من، یک صعود سخت و طوالنی 
بود.

به قله نزدیک می شدم، کریس پشت سرم بود؛ او از وضع نشستن من روی 
زین، احساس می کرد که تغییر کرده ام و باری از دوشم برداشته شده است.

سبک بال به قله رسیدم و همان جا توقف کردم. کریس ماشین را پارک کرد و 
پیاده شد. در مورد آنچه اتفاق افتاده بود، صحبت نکردیم؛ فقط به من نگاه 

کرد و گفت: »من دوچرختو روی ماشین می ذارم.«
گفتم: »نه، بارونی منو بهم بده، می خام همین مسیرو برگردم.« دوباره همان 

دوچرخه سوار قبلی شدم. کریس لبخند زد و سوار ماشین شد.
به  دادم.  ادامه  باروحیه  و  آرام  زیبا،  کوه های  آن  احترام  به  را  مسیر  بقیه ی 
سختی و در سکوتی سرشار از عشق به دوچرخه رکاب می زدم، به طوری که 
سرزمین بون، به نظرم مقدس می آمد، سرزمینی که من به عنوان زائر، وارد آن 
شده بودم. اگر بار دیگر مشکلی جدی برایم پیش می آمد، می دانستم با آمدن 
به این سرزمین، پاسخم را خواهم یافت. طی آن صعود، دوباره به زندگی 

بازگشتم.
یک یا دو روز بعد، به مرکز آموزش دانشگاه رفتیم. چنان رکاب می زدم که 
نزدیک بود مسافت سنج از کار بیفتد و کریس نمی توانست شماره ی دیجیتالی 

را بخواند. او در حالی که می خندید، گفت شرط را باختم.
شب، هنگام شام به کریس گفتم: »دارم فکر می کنم آیا می تونم به مسابقه ی 

آتالنتا برسم.«
کریس گفت: این کارو می کنیم.«

تلفنی،  تماس  چندین  طی  کریس  بازگشت  شدیم.  آماده ی  عصر،  روز  آن 
مقدمات بازگشت مرا فراهم کرد. بعد با بیل استاپلتون تماس گرفت و گفت: 
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»آماده باش، النس داره برمی گرده، همون النسی که قباًل می شناختی.«
من فقط روی دوچرخه نپریدم و برنده شوم، بلکه فراز و نشیب های زیادی 
را پشت سر گذاشتم، نتایج خوب و بد؛ اما این بار اجازه ندادم سختی ها مرا 

شکست دهند.
پس از بازگشت از بون، هر روز از دوچرخه سواری لذت بیشتری می بردم، 
برایم  کار  این  و  نبودم  فرم  نظر جسمانی، روی  از  که  وقتی  روز، حتی  هر 

سخت می شد. و دیگر هرگز، هرگز به فکر ترک دوچرخه سواری نیفتادم.
حتی دوچرخه را با خودم به مراسم عروسی بردم. سفرم به بون، مربوط به 
آوریل سال نود و هشت بود و در ماه مه همان سال، من و کیک در سانتاباربارا 
ازدواج کردیم. حدود صد نفر را برای جشنمان دعوت کرده بودیم و مراسم 
بود.  کاتولیک  برگزار کردیم، چون کیک،  کاتولیک  کلیسای  را در یک  عقد 
پس از آن، یک میهمانی برگزار کردیم. آن شب به اندازه ای به همه خوش 

گذشت که دلمان نمی خواست تمام شود.
بعد از میهمانی، چند روزی را در ویالیی کنار دریا گذراندیم، اما یک ماه عسل 
و  بودم  تمرینات  انجام  به  مصمم  بون،  سفر  از  بعد  من  نبود، چون  ایده آل 
آستین  به  رز  مسابقه ی  برای  باألخره  می کردم.  دوچرخه سواری  روز  هر 
برگشتیم. آن مسابقه تبدیل به یک رخداد بزرگ شد؛ بخشی از خیابان های 
پایین شهر را برای مسابقه بسته بودند و سرتاسر مسیر را چراغ کشیده بودند. 
فریاد می زد  ایستادم، کیک  برنده شدم؛ وقتی روی سکو  من در آن مسابقه 
و از خوشحالی، در پوست خود نمی گنجید، درست مثل زمان پیروزی من 
طوری  کیک  که  رسید  نظرم  به  لحظه،  یک  در  توردوفرانس.  مسابقات  در 
شادی می کند که گویی قباًل در هیچ مسابقه ای پیروز نشده ام. شانه  هایم را باال 

انداختم و گفتم: »چیز مهمی نبود« اما در دل، خوشحال بودم.
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ژوئن،  ماه  در  بود.  شده  لذت بخش  برایم  دوباره  رقابت  مزه ی  چشیدن 
مسابقه ی دیگری برگزار شد؛ زمانی که من رسمًا به مسابقات بازگشتم و در 
چهارمین رقابت خود شرکت کردم، دوست و هم تیمی من، جرج هینکاپی 

در مسابقه ی مقدماتی قهرمانی آمریکا برنده شد.
باشه  رسیده  اون  وقت  شاید  خوب،  »بسیار  گفتم:  کیک  به  صبح  روز  یک 
که یه باِر دیگه اروپا رو امتحان کنیم.« او فقط با خوشحالی سری تکان داد 
و شروع به جمع کردن وسایل کرد. حاال می توانستم به او بگویم: »به اروپا 
برمی گردیم« و زمانی که به آنجا رسیدیم، بگویم: »به آستین برمی گردیم« و 
وقتی به آستین برگشتیم، می توانستم به او بگویم: »می دونی چیه؟ من اشتباه 
این  همه ی  به  شکایت،  بدون  او  و  برمی گردیم.«  اروپا  به  داریم  ما  کردم، 

سفرها می آمد؛ هیچ چیز برای او بحران نبود.
کیک از چالش سازگار شدن با شرایط و زبان جدید، استقبال می کرد. وقتی به 
او گفتم: »بیا یه باِر دیگه  اروپا رو امتحان کنیم«، برای او سخت نبود. ممکن 
است بسیاری از زنها، در ابتدای امر، چنین کاری را انجام ندهند، اما همسر 

من بسیار محکم و استوار بود.
ما به طور موقت، یک آپارتمان کوچک در نایس اجاره کردیم و او دوباره در 
کالس زبان ثبت نام کرد، من نیز مشغول تمرین و مسابقاتم شدم. وارد تور 
لوکزمبورگ1 شدم و در آن برنده شدم. پس از پایان مرحله ی اول مسابقه، 
با کیک تماس گرفتم. او می خواست بداند که چرا آنطور که باید، هیجان زده 
نیستم؛ زیرا حاال زمانی بود که من نسبت به چالش های روانی ناشی از بهبود 
بیماری، با احتیاط عمل کرده و سعی می کردم احساسات و انتظاراتم را کنترل 
از آن دست  نه  بود،  لوکزمبورگ، فقط یک مسابقه ی چهار روزه  تور  کنم. 

�.  Luxembourg
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مسابقاتی که دوچرخه سواران حرفه ای، پیروزی در آن را جشن بگیرند. اما 
این مسابقه از لحاظ روحی برای من بی نظیر بود، چون نشان داد که دوباره 
می توانم برنده شوم و مزیت دیگری که داشت این بود که آخرین آثار تردید 

را در من از بین برد.
پس از آن، وارد تور هلند شدم و رتبه ی چهارم را کسب کردم. در مسابقات 
توردوفرانس که در ماه جوالی برگزار شد، شرکت نکردم، چون هنوز آمادگی 
الزم برای رقابت در یک مسابقه ی مشکل سه هفته ای را نداشتم. در عوض، 
در تفاسیر تلویزیونی این مسابقات شرکت کردم و مسابقه ای را که تبدیل به 
کنار  از  مسابقات دوچرخه سواری شد،  تاریخ  در  مسابقه  بحث برانگیزترین 
جاده تماشا کردم. پلیس فرانسه با حمله به ماشین های تیمها، مقدار زیادی 
را  آنها  مربیان  و  تیمها  اعضای  کردند،  کشف  ترکیبی  استروئیدهای  و   EPO

تصمیمات  از  دوچرخه سواران  و  بودند  مظنون  همه  به  انداختند.  زندان  به 
در  که  تیمی  ویک  بیست  بین  از  بودند.  به شدت عصبانی شده  مسؤولین، 
مسابقه شرکت کرده بودند، فقط چهارده تیم در مسابقه حضور یافتند. یکی 
از تیمها اخراج شد و شش تیم دیگر نیز در اعتراض به این کار، در صحنه 
رقابت حاضر نشدند. دوپینگ از واقعیت های تأسف بار دوچرخه سواری یا 
هر ورزش دیگری است. قطعًا برخی از تیمها و دوچرخه سواران احساس 
می کنند که این مسأله شبیه سالح های هسته ای است، یعنی فکر می کنند اگر 
من  اما  نمایند.  رقابت  تیمها  سایر  با  می توانند  کنند،  استفاده  داروها  این  از 
ورود  از شیمی درمانی،  بعد  مطمئنًا  ندارم.  و  نداشتم  احساسی  هرگز چنین 
طور  به  باشد.  تحریک  کننده  شدت  به  می توانست  خونم،  به  موادی  چنین 
کلی نمی توانم بگویم دقیقًا چه احساسی نسبت به آن مسابقه داشتم؛ از طرفی 
با دوچرخه سواران درگیر در این مسابقه که بعضی را به خوبی می شناختم، 
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احساس همدردی می کردم و از طرف دیگر، معتقد بودم با تصمیمات اتخاذ 
شده، مسابقات از این به بعد عادالنه تر برگزار می شود.

در طی تابستان، همچنان به پیشرفت خود ادامه دادم و در ماه آگوست، من و 
کیک به اندازه ای  از آینده ی من به عنوان یک دوچرخه سوار حرفه ای مطمئن 
بودیم که یک خانه در نایس خریدیم. کیک نیز با زبان فرانسه ی دست و پا 
شکسته ای که یاد گرفته بود، با دالالن سر و کله می زد تا اینکه باألخره وسایل 
الزم را خریداری کردیم و به خانه ی جدیدمان رفتیم و من به همراه تیم، به 
تور اسپانیا رفتیم که یکی از مشکل ترین مسابقات دوچرخه سواری بود. در 
رقابت های دوچرخه سواری، سه تور بزرگ وجود دارد: تور ایتالیا، اسپانیا 

و فرانسه.
ولتا  مسابقات  در  من،  بهبودی  از  بعد  سال  دو  یعنی   ،1998 اکتبر  یکم  در 
شرکت کردم و چهارم شدم. این یک دستاورد بزرگ بود. در طی بیست و 
سه روز، 2/348 مایل رکاب زدم و در نهایت، جایزه را به خاطر شش ثانیه 
از دست دادم. آبراهام اُالنو، برنده ی مسابقه، دو دقیقه و هجده ثانیه سریعتر 
از من رکاب زده بود. عالوه بر این، تقریبًا در مرحله ی کوهستانی مسابقه و 
در شراط آب و هوایی بسیار بد برنده شدم. مسابقه به اندازه ای سخت بود که 
قبل از پایان آن، بیشتر افراد انصراف داده بودند، اما من روحیه ام را از دست 

ندادم و ادامه دادم.
کسب رتبه ی چهارم در مسابقه ی ولتا، فراتر از یک بازگشت ساده به زندگی 
بود. قبل از از اینکه بیمار شوم، در مسابقات یک روزه قهرمان می شدم، اما 
هرگز نتوانسته بودم در رقابت های سه هفته ای موفقیتی کسب نمایم. به دست 
زندگی  فقط  نه  که  بود  آن  بیانگر  ولتا،  مسابقه ی  در  چهارم  رتبه ی  آوردن 
بهتر هم شده ام. حاال می توانستم در هر  به قبل  بلکه نسبت  یافته ام،  دوباره 
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مسابقه ای، در هر کجای دنیا پیروز شوم. یکی پس از دیگری موفق به کسب 
افرادی شدم که تیم ها  از  رتبه های خوب می شدم و باألخره تبدیل به یکی 

برای بستن قرارداد با او، رقابت می کردند.
در  خود  مشکالت  با  هم  کیک  بودم،  ولتا  مسابقه ی  درگیر  من  که  زمانی 
جابجایی دست و پنجه نرم می کرد. آپارتمان ما در طبقه ی سوم بود؛ کیک 
به تنهایی، وسایل را در آسانسور می گذاشت، پایین می آورد، و داخل ماشین 
می گذاشت. از آنجا به درب خانه ی جدید می آمد، وسایل راتخلیه می کرد، 
جعبه ها را از چند پله ی پرشیب باال می برد و داخل خانه می گذاشت. سپس 
کیک  می کرد.  تکرار  را  کار  همین  و  بازمی گشت  قبلی  آپارتمان  به  دوباره 
فرط  از  چشمانش  دیگر  بود.  وسایل  انتقال  درگیر  تمام،  روز  دو  مدت  به 

خستگی، تیره و تار شده بود.
وقتی به خانه رسیدم، لباس هایم مرتب و یخچال پر از خوراکی بود. کیک، 
یک دسته کلید جدید به من داد. به طرز مضحکی خوشحال شدم. آن خانه، 
نقطه ی اوج آن سال به نظر می آمد؛ ما باألخره در اروپا مستقر شده بودیم و 
من دوباره حرفه ام را به دست آورده بودم. حاال کیک می توانست تاحدودی 
به زبان فرانسه صحبت کند و دیگر خانه و زندگی برای خود داشتیم. و این 
به  کارو  این  تونستیم  باألخره  من،  گفت: »خدای  او  بود.  ما همه چیز  برای 

سرانجام برسونیم.«
برای جشن گرفتن این موفقیت، چند روزی را در لیک کومو گذراندیم، که 
هنوز هم یکی از مکان های موردعالقه ی من است. در یک هتل بسیار خوب 
و  زیبا  بالکنی  که  کردیم  انتخاب  را  اتاق ها  بهترین  از  یکی  گزیدیم،  اقامت 
چشم اندازی بی نظیر داشت؛ در آن چند روز، فقط استراحت می کردیم و از 
غذاهای خوب هتل لذت می بردیم. باألخره برای تعطیالت پاییز و زمستان به 
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خانه مان در آستین بازگشتیم. هنوز مدت زمان زیادی از بازگشتمان نگذشته 
بروینیل1  یوهان  آمریکا،  پوستال  تیم  رئیس  از  الکترونیکی  نامه  ای  که  بود 
دریافت کردم. او پیروزیم در مسابقه ی ولتا را تبریک گفته بود و نوشته بود: 
بعد  بود.«  شما  انتظار  حد  از  فراتر  چهارم،  رتبه ی  کسب  که  می کنم  »فکر 
آینده، روی سکوی اول  بود: »سال  ادامه نوشته  اشاره ی جالبی کرده و در 

توردوفرانس، بی نظیر خواهی درخشید.«
ذخیره  دیسکت  یک  روی  را  او  نامه ی  بود.  او  پیغام  پایانی  جمله ی  این، 
کردم، چاپش کردم و کلمات آن را دوباره مرور کردم؛ تور؟ پس یوهان فکر 
می کرد که من می توانم یک دوچرخه سوار حرفه ای در مسابقات تور باشم و 

این، مسأله ی قابل تأملی بود.
در طی چند روز بعد، آن نامه را چندین بار دیگر خواندم. پس از یک سال 
تردید و سرگردانی، حاال می دانستم چه باید بکنم؛ می خواستم در مسابقه ی 

توردوفرانس قهرمان شوم.
سر  پشت  از  پس  که  است  این  می آموزد،  بهبودی  دوره ی  در  انسان  آنچه 
گرفتن  جشن  بیماری،  واقعیت  پذیرش  از  پس  ناامیدی،  و  بحران  گذاشتن 
بهبودی و بازگشت به عادات سابق، نظیر اصالح کردن مرتب صورت هنگام 
صبح، داشتن یک شغل، همسری که دوستش داری و فرزندی که باید بزرگش 
کنی؛ اینها همه رشته هایی هستند که روزها را به هم گره می زنند و روندی را 

ایجاد می کنند که می توان آن را »زندگی« نامید.
یکی از چیزهایی که سفر بون به من آموخت، دیدگاهی بود که نسبت به زندگی 
پیدا کردم؛ زمانی که داشتم یک پیچ غیرمنتظره را پشت سر می گذاشتم، ناگهان 
منظره ای جلو چشمانم ظاهر شد: ردیف درختان از هم باز شد و توانستم 

�.  Johan Bruyneel
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سی رشته کوه را در افق، نظاره گر باشم. حاال دید من نسبت به زندگی خودم، 
چنین شده بود.

یک  پدر شدن،  شاید  بودم،  بیمار  که  زمانی  بچه دار شوم.  می خواست  دلم 
به روشنی و وضوح  زندگیم،  اما حاال دورنمای  بود،  رفته  از دست  شانس 
بیندازم.  تعویق  به  را  پدر شدن خود  نمی خواستم  ودیگر  بود  بون  کوه های 
درک  کاماًل  را  یکدیگر  ما  بود.  موافق  مسأله  این  با  نیز  کیک  خوشبختانه 
رسیده  خوبی  هماهنگی  به  گذشته،  سال  مشکالت  علی رغم  و  می کردیم 

بودیم، پس می توانستیم انسان دیگری را پروش دهیم.
فرآیند پزشکی این مسأله نیز به اندازه ی درمان سرطان، پیچیده بود و به همان 
نیاز  دو عمل جراحی  نیز  و  دارو  برنامه ریزی، مصرف  و  تحقیق  به  اندازه، 

داشت. من عقیم بودم و کیک باید به روش آزمایشگاهی بچه دار می شد.
آنچه می خوانید، تالش من برای بیان حقایق مربوط به این موضوع است؛ 
از  قبل  خود  درمان های  این گونه  مورد  در  نمی خواهند  زوج ها  از  بسیاری 
البته حق هم دارند، ولی ما چنین احساسی  بچه دار شدن صحبت کنند، که 
نداریم و می دانیم که ممکن است برای بیان جزئیات این مسأله، موردانتقاد 
قرار بگیریم؛ با این وجود، تصمیم داریم که این مسائل را بازگو کنیم، چون 
بچه دار  نتوانند  که  دارند  را  ترس  این  و  هستند  نابارور  زوج ها،  از  بسیاری 
با  را  آزمایشگاهی  صورت  به  شدن  بچه دار  روش  می خواهیم  ما  شوند. 

جزئیاتش توضیح دهیم تا آنها بدانند چه مراحلی را باید پشت سرگذارند.
ما می خواستیم کیک بعد از سال نو، باردار شود. بنابراین شروع به تحقیق، 
جستجوی  اینترنتی و مشاوره ی پزشکی در مورد روش آزمایشگاهی کردیم، 
درست مثل تحقیق در مورد سرطان. سپس برای مالقات متخصصین IVF در 
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راه  تاریخ سفر،  نزدیک شدن  با  اما  ترتیب دادیم.  را  دانشگاه کرنل1 سفری 
دیگری به ذهنمان خطور کرد؛ چون از سفر خسته بودیم و نمی  خواستیم به 
مدت چند هفته، در یک هتل ناآشنا در نیویورک اقامت داشته باشیم )درست 
دکتر  نام  به   IVF متخصص  یک  گرفتیم  تصمیم  شیمی درمانی(،  دوره ی  مثل 

توماس واین را به خانه مان در آستین دعوت کنیم.
روز بیست و هشتم دسامبر، اولین جلسه ی مشاوره را با دکتر واین داشتیم. 
من و کیک، هر دو وقتی در مطب نشسته بودیم، عصبی بودیم. من برخالف 
همیشه، قیافه ای به خود گرفته بودم که کیک آن را »قیافه ی پزشکی« می نامید. 
این قیافه ای بود که در چنین مواقعی داشتم: لب هایی بهم فشرده و نگاهی 
عمیق. کیک لبخند می زدتا مرا از آن وضعیت درآورد و به همین دلیل، دکتر 

واین معتقد بود که ما شایسته ی پدر و مادر شدن هستیم.
خجالت  گهگاه  کیک  که  شدم  متوجه   ،IVF روند  مورد  در  بحث  حین  در 
از مسائل جنسی در  برای من، صحبت کردن  اما  می کشد و سرخ می شود. 
برنامه ریزی کلی ترک  با یک  نبود. مطب دکتر را  حضور دیگران، مسأله ای 
کردیم. هر دو متعجب بودیم، چون اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، 
کیک می توانست در ماه فوریه باردار شود. زمان بندی بسیار اهمیت داشت، 
به دنیا  باید زمان  اگر قرار بود در مسابقه ی توردوفرانس برنده شوم،  چون 

آمدن بچه را با تمریناتم تنظیم می کردم.
دو روز بعد، کیک مطابق اولین قرار به رادیولوژی رفت. پرستاران او را روی 
یک میز خواباندند و با یک وسیله ی عذاب آور، شروع به معاینه ی او کردند. 
یا مسدود  و  بسته  از مجاری،  که هیچ یک  آزمایش مشخص می شد  این  در 
نیست. کیک به اندازه ای اذیت شد که شروع به گریه کرد. او از این بابت از 

�.  Cornell University
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دست خودش ناراحت بود و می گفت: »من خیلی احساساتی هستم.«
شب بعد، شب عید پاک بود، آخرین شبی که او اجازه داشت شراب بنوشد، 
چون در سال جدید،  نمی توانست الکل یا کافئین مصرف کند. بنابراین آن 
شب را جشن گرفتیم و از آن پس، او به قول خود عمل کرد، زیرا هر دوی ما 

می خواستیم که فرزندمان طبیعی و سالم باشد.
یک هفته بعد، با یک پرستار IVF قرار مالقات داشتیم و هر دو فکر می کردیم 
مالقات ساده ای باشد، اما اشتباه می کردیم. یکی از پرستاران به ما گفت که 
در  که  را  فیلم هایی  سپس  بگیرند.  عکس  ما  از  باید  پرونده،  تکمیل  برای 
مرور  دوباره  نداشتیم،  آن  دیدن  به  تمایلی  و  بودیم  دیده  بارها  دبیرستان، 
کردیم. پرستار، بسته ای حاوی یک سری عکس و اطالعات به ما داد و گفت 
که باید صفحه به صفحه ی آن را مطالعه کنیم. من در صندلی خود فرو رفتم 

و با کشیدن تصاویر خنده دار و تعریف کردن جوک، کیک را سرگرم کردم.
برای  اما زمان خوبی  برویم،  آنجا  از  که  اشاره کردم  به کیک زدم و  آرنج  با 
ترک آنجا نبود. هر دو داشتیم از خنده منفجر می  شدیم، و نمی توانستیم راه 
کنیم،  تحمل  نتوانستیم  نهایت  در  اما  کنیم.  پیدا  آنجا  ترک  برای  مؤدبانه ای 
کیک جزوه هایش را جمع کرد، بلند شدیم و به سرعت از اتاق خارج شدیم. 
به ماشین  تا رسیدن  بیرون دویدیم و  آنجا  از  مثل بچه مدرسه ای ها  درست 
بالغ نشده ایم که  اندازه ای  به  با خود فکر می کردیم که هنوز  می خندیدیم و 

پدر و مادر شویم!
چند روز بعد، دوباره برای آزمایش خون به آنجا رفتیم.  وقتی داشتند از کیک 
آمپول می ترسید و حق  از  او  بود؛  پریده  به شدت  خون می گرفتند، رنگش 

داشت اینطور رنگ پریده شود.
دارویی  انجام می داد. الپرون،  را  تزریق الپرون1  اولین  باید  آن شب، کیک 

�.  Lupron
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است که از تخمک گذاری در زنان جلوگیری می کند. او باید در هر شبانه روز، 
ده واحد از این دارو، معادل یک تزریق در روز، مصرف می کرد تا زمانی که 
بیزار  به شدت  آمپول  از  برای کسی که  پزشک دستور توقف مصرف دهد. 
را  کار  این  باید  اینکه، خودش  بدتر  و  بود  واقعًا زجرآور  تزریق ها  آن  بود، 

انجام می داد.
هر شب، رأس ساعت هشت و نیم، او باید به حمام می رفت و این تزریق 
را داخل ران پا انجام می داد. اولین بار که این کار را انجام داد، دست هایش 
باألخره  کند.  خالی  را  سرنگ  داخل  هوای  نمی توانست  که  می لرزید  چنان 

آمپول را محکم به خود تزریق کرد، فریادی کشید و محل تزریق را گرفت.
اواسط آن هفته، تیم پوستال به آستین آمدند تا تست های الزم را برای مسابقه 
به محض  اما  بودیم،  به شام دعوت کرده  را  انجام دهند. من و کیک، همه 
از  بود.  نیم  و  هشت  درست  کرد،  نگاه  ساعت  به  کیک  میهمانان،  رسیدن 
میهمانان عذرخواهی کرد، به حمام رفت و مثل یک معتاد حرفه ای، با ظرافت 

تمام تزریق را انجام داد.
تیم پوستال بعد از انجام کارهایشان، برای آغاز تمرینات به کالیفرنیا رفتند. 
که کیک، چند روزی  بود  معنا  بدان  این  و  باید همراهشان می رفتم  من هم 
در پروژه ی باردار شدن، تنها می ماند. وقتی من در کالیفرنیا بودم، کیک به 
سن آنتونیو رفته بود. قرار بود اسپرم منجمد من در آنجا نگهداری  شود؛ بابت 

این کار، ساالنه صد دالر از ما پول می گرفتند.
کیک صبح زود به مرکز IVF رفته بود، یک مخزن یخ زده را برداشته بود. او 
یک ساعت تا شهر سن آنتونیو رانندگی کرده و بعد با زحمت زیاد، آن را تا 
طبقه ی سیزدهم ساختمان کشیده بود. وقتی که یکی از پرستاران، مخزن را 
آماده ی حمل به آستین می کرد، کیک مجله ی »هاوس بیوتیفول1« را مطالعه 

�.  House Beautiful Magazine
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کرده بود. به خواست من، پرستار در مخزن را باز کرده بود تا کیک، دو حرف 
اول اسم مرا که روی شیشه ی نمونه حک شده بود، ببیند.

او بعداً به من گفت: » دعا می کردم اسم روی شیشه ی نمونه، متعلق به لری 
آندرسون نباشد.«

را  مخزن  که  زمانی  تا  او  می راند.  بااحتیاط  بسیار  بازگشت،  راه  در  کیک 
تحویل کارمند IVF نداده بود، احساس امنیت نمی کرد. این کار، میان پرده ی 
رومانتیک و عاشقانه ای که ما در ذهن داشتیم نبود، بلکه نوعی آمادگی برای 

بچه دار شدن بود.
از  جمعی  شب،  یک  می داد.  ادامه  خود  داروی  تزریق  به  همچنان  کیک 
دوستانش را برای شام دعوت کرده بود. وقتی ساعت هشت ونیم شده بود 
بودندکه کیک  باور نکرده  بودند، هیچ یک  از ماجرا مطلع شده  و دوستانش 
حاضر به انجام چنین کاری باشد و به همین خاطر، برای تماشای او در هنگام 
تزریق رفته بودند. او با ترس و با انگشتانی لرزان، می خواست که تزریق را 
انجام دهد، اما آخرین شیشه ی الپرون از دستش افتاد و شکست. به آن خیره 
او  باور نمی کرد که شیشه شکسته باشد،  شده بود، به شدت ترسیده بود و 
می دانست که اگر یکی از تزریق ها انجام نشود، کل دوره، بیهوده خواهد شد 
و باید ماه آینده، دوباره دوره ی جدیدی را آغاز کند. چشمانش پر از اشک 
شده بود. وقتی دوستانش در حال تمیز کردن خرده شیشه ها بودند تا سگ 
آنها را نخورد، کیک با عصبانیت در جزوه ی خود به دنبال شماره تلفن پرستار 
گشته و باألخره شماره را پیدا کرده بود. ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه 
با صدایی بغض آلود، ماجرا  بود و  با پرستار تماس گرفته  شب شنبه، کیک 
او توضیح داده بود. پرستار گفته بود: »اوه، عزیزم!« سپس هر دو  برای  را 
باهم به دنبال داروخانه ای رفته بودند که روز تعطیل باز باشد. باألخره کیک 
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بود. مسؤول  به سمت آن شتافته  بزرگراه  از  بود و  پیدا کرده  یک داروخانه 
داروخانه، داروخانه را باز نگهداشته بود تا کیک برسد و هنگام رفتن، او را 

دلداری داده و برایش آرزوی موفقیت کرده بود.
انجام سونوگرافی،  تا او طی  چند روز بعد، کیک به مطب دکتر واین رفت 
تخم های تشکیل شده را ارزیابی کند. تنها رفتن به مطب دکتر، برای کیک 
شوهرانشان  همراه  می آمدند،  کلینیک  به  که  زنانی  همه ی  بود؛  سختی  کار 
بودند. کیک، هنگام ورق زدن مجله ی »پیپل1«، نگاه آنها را حس می کرد و  
و  کند   IVF  باید او  به جوانی  زنی  می گذرد: چرا  مغزشان چه  در  می دانست 

چرا همیشه تنهاست؟
دکتر واین برای کیک، داروی گونال-اِف2 تجویز کرد، دارویی که فولیکول را 
تحریک می کند تا تخم های بیشتری بسازد. از حاال به بعد، کیک باید روزانه 
دو تزریق انجام می داد: پنج واحد الپرون و سه شیشه گونال-اِف. او می گفت: 

»در این مدت، بدنم مثل بالشتک سنجاق گیر، سوراخ سوراخ شده است.«
مخلوط کردن داروی گونال-اف کار مشکلی بود؛ دارو به صورت پودر در 
داخل شیشه ی کوچکی بود و کیک باید با یک سرنگ بلند، آن را تزریق می کرد 
که حتی نگاه کردن به آن، حالش را بهم می زد. او باید با سرنگ، نیم واحد 
از محلول آبی استریل می کشید، در شیشه های حاوی پودر را می شکست و 
مایع را داخل آنها می ریخت. سپس سرنگ را با مخلوط حاصل، پر می کرد 
و ضربه ای می زد تا هوای آن خالی شود. مقداری از آن را بیرون می ریخت 
تا مطمئن شود که هوایی داخل سرنگ نیست و در نهایت، مایع محتوی آن 

سرنگ لعنتی را داخل ران خود تزریق می کرد.
روز بیست و دو ژانویه، ساعت هفت صبح، کیک برای آزمایش خون مجدد 

�.  People Magazine

�.  Gonal-F
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به مطب دکتر واین رفت؛ بله، یک آمپول دیگر. او سعی می کرد به سرنگ 
نگاه نکند و کارتونی را که در فاصله ی زیاد، از تلویزیون روی دیوار پخش 
می شد، تماشا می کرد. او فکر می کرد که اگر نتواند این را تحمل کند، چطور 
از عهده ی زایمان برخواهدآمد. ساعت چهار بعد از ظهر همان روز، کیک 
برای انجام دومین سونوگرافی به مطب دکتر واین رفت. سونوگرافی، وجود 

دوازده تخم را نشان می دادکه مطابق زمان بندی رشد کرده بودند.
جالب اینکه درست همان روزی که او برای انجام سونوگرافی رفته بود، من 
نیز برای دیدن دکتر نیکولز و انجام چکاپ ششمین ماه پس از سرطان، از 
کالیفرنیا به اُِرگون1 رفته بودم. دکتر نیکولز از ایندیاناپولیس به پورتلند منتقل 
شده بود، اما من هنوز برای چکاب دوره ای پیش او می رفتم. این مسأله که 
وقتی من نزد یک پزشک بودم، کیک با هدفی متفاوت، نزد پزشک دیگری 
بود، بسیار جالب و قابل توجه بود. ما فکر می کردیم که این دو اتفاق، در یک 
چیز مشترک بودند: هر یک از این پزشکان، به نوعی امکان زندگی را بررسی 

می کردند.
کیک تقریبًا آماده ی عمل »ریتریوال2« بود، جراحی که طی آن تخم ها خارج 
می شد. روز قبل از عمل، من به خانه رسیدم و خیال هر دو ما راحت شد. 
بار دیگر آزمایش خون داد، سونوگرافی شد و یک تزریق  آن روز، او یک 
دیگر یعنی تزریق HCG داشت. تزریق این ماده در طی شیمی درمانی، زندگی 
مرا به خطر می انداخت؛ اما در این موقعیت، برای کیک تأثیر خوبی داشت و 

تخم های درون بدن او را بالغ و آماده ی ریتریوال می کرد.
تزریق دقیقًا ساعت هفت و نیم شب، یعنی سی و شش ساعت قبل از عمل، 
اما  بلند،  بسیار  با یک سرنگ  تزریق  این  انجام شد.  کلینیک محلی  در یک 

�.  Oregon

�.  Retrieval
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می لرزید،  و  بود  تخت خوابیده  که روی  کیک  به  مهربان،  پرستاری  توسط 
انجام شد. 

آن شب، او کابوس های بدی می دید.
روز عمل، ساعت شش صبح از خواب بیدار شدیم و به مرکز مربوطه رفتیم. 
درآنجا به کیک، لباس مخصوص بیمارستان دادند. متخصص بیهوشی، روند 
عمل را برای ما توضیح داد و تعدادی برگه به ما داد که امضا کنیم. هر دو ما در 
حالتی عصبی و با خط بد، برگه ها را امضا کردیم. یکی از این برگه ها، به دکتر 
این اجازه را می داد که در صورت مؤثر نبودن روش قدیمی بازیابی تخم ها، 

شکم او را باز و تخم ها را بیرون آورد. سپس کیک را به اتاق عمل بردند.
تقریبًا او را به حالت صلیب روی تخت خواباندند، او پس از بیهوشی، دیگر 
با یک سرنگ  بود. دکتر  این، خیلی خوب  به خاطر نمی آورد و  را   چیزی 

بسیار بلند و به کمک یک کاتتر، تخم ها را درمی آورد.
من  از  دید،  خود  کنار  مرا  و  آمد  هوش  به  ریکاوری  اتاق  در  کیک  وقتی 
خواست: »می شه کنار من بخوابی؟« خودم را به او نزدیک کردم و تا زمانی 
که کاماًل به هوش آمد، کنار او ماندم. سپس او را روی یک صندلی چرخدار 
گذاشتم، به داخل ماشین بردم و برای دومین بار در طول زندگیم، با سرعتی 

بیشتر از حد مجاز رانندگی  کردم.
کیک، تعطیالت آخر هفته را استراحت می کرد و به تماشای فیلم می گذراند. 
من هم آشپزی می کردم و از او مراقبت می کردم. باربارا، همسر بارت ناگس، 
یک دسته گل با یک کارتن تخم مرغ آورده بود و گفت: »چون دیگه تخم مرغ 
نمی خورید، آوردم.« کیک نمی توانست زیاد بخندد، البته خندیدن، به اندازه ی 
تزریق پروژسترون که من انجام می دادم، برایش دردناک نبود. آخرین دستور 
دکتر، تزریق هر شب یک دوز پروژسترون بود. این بلندترین سرنگی بود که 
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تاکنون به کیک تزریق شده بود و من این کار را انجام می دادم.
روز یکم فوریه، دکتر واین تماس گرفت و گزارش باروری ما را داد. آنها 
اسپرم یخ زده را از حالت انجماد خارج کرده بودند و طی عملی به نام تزریق 
اسپرم اینتراسیتوپالسمیک )�ICSI(، آن را به داخل تخم ها تزریق کرده بودند. 
نُه تخم  آنها یک اسپرم به داخل هر تخم تزریق کرده بودند. او گفت که ما 
قابل استفاده داشته ایم. آنها تصمیم گرفته بودند سه تخم کامل را در رحم کیک 
بکارند و سه تای دیگر را منجمد کنند. منجمد کردن فرزندان آینده مان کار 

عجیبی بود!
»اگر هر سه تخم  تلفن، لحظه ای وحشت کردیم. گفتم:  از قطع کردن  پس 
تبدیل به بچه شود، چکار کنیم؟!« آن وقت همزمان سه بچه خواهیم داشت!

رفتیم؛  بیمارستان  به  تخم ها،  »انتقال«  عمل  برای  عمل،  از  پس  روز  سه 
به  را  ما  بود.  ازدواج  از  بعد  ما مهمترین رخداد زندگی مان  برای  این عمل، 
داد  توضیح  ما  برای  ویلیامسن2  بِث  آنجا  در  و  کردند  راهنمایی  عمل  اتاق 
که تعطیالت آخر هفته را به بارور کردن تخم های ما مشغول بوده است. او 
گفت که وقتی اسپرم ها را از حالت انجماد خارج کرده، متوجه شده بود که 
آنها زنده هستند و حرکت می کنند و خیالش از بابت آنها راحت شده بود، 
چون این اتفاق همیشه نمی افتد. او می گفت که باروری، بسیار کند صورت 
می گیرد و حتی از فرآیند باروری، عکس هم گرفته بود. او گفت: »ببینید، 
این عکس، تزریق گروهی را نشان می دهد.« این اصطالح مضحکی بود که 
او برای توضیح عکس تیره ای از سه جنین و تزریق اسپرم در هر یک به ما 
نشان داد. جنین ها هر کدام هشت سلول داشتند و مطابق زمان بندی در حال 

تقسیم شدن بودند.
�.  ICSI: Intracytoplasmic Sperm Injection

�.  Beth Williamson
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 کیک گفت: »می تونید بگید جنسیت اونا چیه؟«
دکتر ویلیامز گفت نه، تعیین جنسیت در این مرحله، فقط با برداشتن یکی از 
سلول ها و انجام تست DNA امکان پذیر است و من در این عمل، به اندازه ی 

کافی مهارت دارم. گفتم: »نه، ممنون، ترجیح می دیم صبر کنیم.«
پس از رفتن بِث، یکی از پرستاران برای من و کیک، لباس مخصوص اتاق 
کرد.  با من شوخی  و  کیک خندید  پوشیدیم،  را  لباس ها  وقتی  آورد.  عمل 
از ما بگیرد.  از دکتر واین خواستیم آخرین عکس دوران بی فرزند بودن را 
سپس به یک اتاق عمل تاریک رفتیم، نور اتاق کم بود تا راحت تر باشیم. ما 
عصبی و نگران نبودیم، فقط به شدت هیجان زده بودیم و هر دو مثل احمق ها 
می خندیدیم. سرانجام، دکتر به تیم جنین شناسی اشاره کرد که وقتش رسیده، 
کنار کیک روی یک  با سه جنین در داخل یک سرنگ رسیدند. من  آنها  و 
چهارپایه نشسته بودم و زیر مالفه، دو دست او را در دست داشتم. از هم 

چشم برنمی داشتیم.
آنها کیک را بلند کردند و به یک اتاق ریکاوری کوچک بردند که باید یک 
ساعت بی حرکت در آنجا می خوابید. من روی تختی نزدیک او دراز کشیده 
بودم. آنجا کنار هم خوابیده بودیم، به سقف نگاه می کردیم و هریک، دیگری 

را در مورد سه قلوها مسخره می کردیم.
پس از پایان یک ساعت، پرستاری به داخل آمد و توضیح داد که کیک باید در 
دو روز آینده، استراحت مطلق داشته باشد. با احتیاط به خانه رفتیم، او را در 
تختخواب خواباندم و کنارش نشستم. ناهارش را کنار تخت آوردم و هنگام 

شام، میز را با دستمال سفره های تمیز و زیبا آماده کردم.
و اعالم کردم: »گروه پنج نفره ی آرمسترانگ بفرما شام!«

مثل یک سرپیشخدمت، شام را سرو کردم. کیک اجازه داشت که بنشیند و 
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غذا بخورد، بین ساالد و غذای اصلی هم به او کمک کردم تا روی کاناپه دراز 
بکشد. او لقب رئیس زندان به من داد.

روز بعد، وقتی کیک از خواب بیدار شد، شکم او را بوسیدم. از آن روز به 
»داروهای  می گفتیم:  آن  به  که  کرد  شروع  را  داروهایی  مصرف  کیک  بعد، 
زمان روی تخم نشستن« تیم جنین شناسی، قبل از انتقال تخم ها، یک سوراخ 
به  این داروها  تا  ایجاد کرده بودند  از فولیکول ها  میکروسکوپی در هر یک 
جای  رحم  درون  و  شده  خارج  فولیکول  داخل  از  که  کند  کمک  جنین ها 

گیرند.
ما تا پانزدهم فوریه هم هنوز نمی دانستیم که کیک باردار است یا نه. هر دو، 
بی صبرانه منتظر بودیم و به هر نوع تغییری در حال کیک توجه می  کردیم، 
اما با در نظر گرفتن آمپول ها و قرص هایی که او، این اواخر مصرف می کرد، 
با  مدام  کنیم.  مقایسه  »معمولی«  بارداری  با  را  او  حالت های  نمی توانستیم 
نگرانی از او می پرسیدم: »آیا احساس تغییر نمی کنی؟« همواره به این فکر 

می کردیم که »چه تغییری باید رخ دهد؟«
کیک می گفت: »چه تغییری؟«

 HCG آزمایش  برای  زود  صبح  کیک  انتقال،  از  پس  یازدهم  روز  سرانجام، 
راه  در  که  بود  عصبی  اندازه ای  به  او  رفت.  بیمارستان  به  بارداری(  )تست 
رفت و برگشت به بیمارستان، رادیو را خاموش و دعا می کرد. نتیجه، ساعت 
یک و نیم بعد از ظهر مشخص می شد، بنابراین سعی کردیم وقت خود را به 
خوردن یک صبحانه ی مفصل، دوش گرفتن و جمع کردن وسایل به قصد 

اروپا بگذرانیم.
وقتی کیک، سگ را برای گردش، بیرون برده بود، تلفن زنگ زد. گوشی را 
برداشتم، گفتم: »بله؟« و گوش دادم. چشمانم پر از اشک شده بود. گوشی 
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او  باردار هستی.«  تو  »عزیزم،  گفتم:  و  گرفتم  آغوش  در  را  او  گذاشتم،  را 
بازوانش را به گردن من انداخت و گفت: »مطمئنی؟« خندیدم و بعد هر دو 

باهم گریه کردیم.
حاال که می دانستیم او باردار است، سؤال این بود که او حامل چند بچه است؟ 

با خوشحالی گفتم که امیدوارم سه قلو پسر باشند، هر چه بیشتر بهتر!
کیک گفت: »همسر من قوه ی تخیل و حس طنز خوبی داره، حتی اگر منو با 

تخیالتش عذاب بده.«
گفتم: »تو را با یه سه قلو در یکی از آخرین پروازای بین المللی تجسم می کنم، 

در حالی که داری از دست اونا دیوونه می شی.«
کیک می دانست که باید احتیاط کند؛ او از غذاهای اصلی می خورد، روزانه 
چهار مایل پیاده روی می کرد، ویتامین های دوران بارداری را مصرف می نمود 
و استراحت می کرد. او یک سری کتاب های مربوط به دوران بارداری خریده 
بود که با هم آنها را مطالعه می کردیم. دوستان از او می پرسیدند که آیا هنوز 
بیمار است، که البته اینطور نبود. در واقع، او چنان احساس خوبی داشت که 
گاهی فکر می کرد شاید آنها آزمایش خون او را با فرد دیگری اشتباه کرده اند 

و او اصاًل باردار نیست.
او برای اطمینان و برطرف شدن ترس هایش، یک تست بارداری هم در خانه 

انجام داد.
و گفت: »فقط می خواستم چک کنم.«

باید  کیک  رسید.  فرا  پوستال  تیم  و  اروپا  به  من  بازگشت  زمان  باألخره 
برای انجام چند آزمایش دیگر، آنجا می ماند و بعد در اولین فرصت به من 
این مرحله  او نوبت سونوگرافی داشت، در  می پیوست. روز پنجم مارس، 
مشخص می شد که او حامل چند جنین است. من تقریبًا او را متقاعد کرده 
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بودم که آنها سه قلو و همه پسر هستند، اما سونوگرافی نشان داد که ما یک 
فرزند سالم داریم، نه دوقلو و نه سه قلو. خیالش راحت شد، اما در اعماق 
وجودش، احساس ناراحتی می کرد. نه اینکه دلش بخواهد که مادر چند فرزند 
باشد، بلکه از تصور اینکه چه به سر آن دو جنین دیگر آمده بود، ناراحت 
می شد. کیک از دکتر واین پرسیده بود که آیا ممکن است ما کاری کرده باشیم 
که باعث از بین رفتن آن دو جنین شده باشد، و او پاسخ داده بود که اصاًل 
اینطور نیست، برخی چیزها به طور طبیعی اتفاق می افتد و غیرقابل توضیح 

است، حتی در درمان های نازایی.
او گفته بود: »حاال ما قلب کوچکی داریم که با قدرت می تپد.«

او در سونوگرافی به نقطه ی لوبیایی شکل چشمک زن اشاره کرده بود. کیک 
خندید وگفت: » قطعًا این ژنهای من نیست که باعث تپیدن این قلب کوچیک 
می شه، بلکه ژنهای النسه.« دکتر واین، عکس تیره و محوی ازجسم لوبیایی 

شکل چاپ کرده بود تا کیک برای من بیاورد.
به  را  آن  داد.  نشان  من  به  را  و عکس  نایس رسید  به  کیک  بعد،  روز  چند 
دقت نگاه کردم، وحشت زده و گویی هیپنوتیزم شده بودم. آن جسم لوبیایی 
شکل، طوری در من احساس زندگی کردن به وجود آورد که قباًل هرگز چنین 
احساسی را تجربه نکرده بودم. درست مثل زمانی که از بون بازگشته بودم، 

احساس کردم باألخره نجات پیدا کرده ام.
کیک گفت: »مثل باد بران، حاال بابا آرمسترانگ، خانواده ای داره که باید از 

اونا حمایت کنه.«
 





9توردوفرانس





  همیشه این امید هست که زندگی طوالنی باشد، اما واژه ی »طوالنی«، نسبی 
است؛ مثاًل وقتی در یک سرباالیی رکاب می زنی، یک دقیقه برایت، به اندازه 
یک ماه طول می کشد. و درست به همین دلیل است که کمتر چیزی در دنیا، 
به اندازه مسابقه توردوفرانس، طوالنی به نظر می رسد! حتمًا اکنون می پرسید 
به  این سؤال، می توان گفت:  به  پاسخ  این مسابقه چقدر طول می کشد؟ در 
اندازه سیم های حفاظ بزرگراه، که تا چشم کار می کند، ادامه دارد؛ شاید تا آنجا 
که چراغ ها، در دوردست چشمک می زنند. به اندازه زمین های داغ تابستان، 
که پر از علف های خشک است، و هیچ حصاری در آن به چشم نمی خورد، 
کوه های  در  دندانه دار یخی  قله  باالی یک  از  اندازه چشم انداز سه ملت،  به 

پیرنه...
دویست  درآن،  که  است  منقطع  تاریخی  رویداد  یک  توردوفرانس، 
دوچرخه سوار، کل مسافت دور فرانسه شامل کوه ها و موانع صعب العبور را 
طی سه هفته، و در هوای داغ تابستان رکاب می زنند. در واقع، تالش در این 

297توردوفرانس/    
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شاهکار احمقانه، به جز برای امثال من، که برای اثبات خود، نیاز به محک 
زدن استقامت خود دارند، هیچ توجیهی ندارد.

اما من دالیلی برای خودم داشتم که این مسابقه را، دلیرانه ترین رویداد ورزشی 
جهان می دانستم و برای من، حکم مرگ و زندگی را داشت.

اجازه دهید مقداری از تاریخ دوچرخه سواری بگویم: دوچرخه، موتور بخار 
و تلگراف، اختراعات ناشی از تکامل صنعتی بودند. اولین مسابقه تور در سال 
1903 برگزار شد، و نتیجه آن در مطبوعات ورزشی فرانسه، و روزنامه لِآتو1 
بیست و یک  این مسابقه، فقط  بین شصت شرکت کننده  از  به چاپ رسید. 
شرکت کننده، آن را به پایان رساندند، و این رخداد، به سرعت توجه عموم را 
به خود جلب کرد؛ حدود صد هزار تماشاگر در کنار جاده های پاریس صف 
کشیده بودند؛ شرکت کنندگان، از همان ابتدای کار تقلب می کردند و پیشتازان 
می کردند  سعی  جاده،  در  شیشه  خرده  و  سرپهن  میخ های  ریختن  با  گروه 
سایرین را از ادامه مسابقه بازدارند. در آن زمان، دوچرخه سواران باید غذا و 
تجهیزات خودشان را حمل می کردند، دوچرخه های آنها فقط دو دنده داشت، 
ترمز(  اختراع  با  )همزمان  می کردند.  استفاده  پاهای شان  از  ترمز،  به جای  و 
اولین مرحله دوچرخه سواری کوهستان نیز  در سال1910 به مسابقات اضافه 
شد، و گروه های دوچرخه سواری علی رغم خطر حمله حیوانات وحشی، در 
کوه های آلپ رکاب می زدند. در سال 1914 ، مسابقه دوچرخه سواری درست 
همان روزی شروع شد که آرچیدوک فردیناند2 ترور شد و پنج روز پس از 
خاتمه مسابقه، جنگ در همان کوه ها آغاز شد. امروزه، مسابقات تحت تأثیر 
معجزه ی تکنولوژی هستند؛ دوچرخه ها به اندازه ای سبک هستند که می توان 
با یک دست، آن را باالی سر برد، دوچرخه سواران مجهز به کامپیوتر، کنترلگر 

�.  L’ Auto

�.  Archduke Ferdinand
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ضربان قلب و حتی بی سیم هستند. اما اصل مسابقات تغییر نکرده. اینکه چه 
کسی در مقابل سختی های راه، بیشتر مقاومت می کند و به رکاب زدن ادامه 
می دهد؟ من شخصًا پس از تالش سخت در مسابقه توردوفرانس، خودم را 

شایسته ی شرکت در چنین رقابتی احساس می کردم.
قبل از آغاز فصل ورزشی سال 1999، برای چکاب به ایندیاناپولیس رفتم. 
درآنجا به من اجازه ندادند به مالقات دوستان دوران بیماری خود بروم. اسکات 

شاپیرو گفت: »پس تو به صحنه رقابت های دوچرخه سواری برگشتی؟«
گفتم بله و پرسیدم: »فکر می کنی بتونم در مسابقه توردوفرانس برنده بشم؟«
گفت: »نه تنها فکر می کنم می تونی، بلکه از تو انتظار دارم این کارو بکنی.«

در ابتدا، فصل دوچرخه سواری 99 برای من یک شکست کامل بود. در دومین 
مسابقه سال، که تور والنسیا1 بود، دوچرخه ام شکست و شانه ام نیز آسیب بدی 
دید. دو هفته استراحت کردم، اما هنوز برنگشته، دوباره تصادف کردم: وقتی 
در جنوب فرانسه در حال تمرین بودیم، یک خانم مسن یکدفعه ی ماشینش را 
کنار زد و با من برخورد کرد. در آن هوای کثیف، روی زمین افتاده بودم، درد 
می کشیدم و سعی داشتم خودم را جمع و جور کنم. این حوادث را به حساب 
بدشانسی اول فصل گذاشتم و به مسابقه بعدی رفتم؛ اما بازهم تصادف کردم. 
در آخرین بخش مسابقه، زیر باران، روی زمین خیس لیز خوردم، تایرها از 

شکل خود خارج شدند و از روی دوچرخه پایین غلتیدم.
فرسوده شده  و  که خسته  بود  این  اتفاقات  این  رفتم، علت همه ی  به خانه 
بودم، بنابراین دو هفته تمام روی تکنیکم وقت گذاشتم تا زمانی که روی زین 
احساس امنیت کردم. سرحال به مسابقات بازگشتم و باألخره در یک مسابقه 
نتایج  برنده شدم، در یک مرحله از مسابقه سیرکت ِدالسارته2. و پس از آن 

�.  Tour of Valencia

�.  Circuit de la Sarthe
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کارم در حال پیشرفت بود.
نمی کردم، خنده دار  به خوبی سابق عمل  اینکه در مسابقات یک روزه دیگر 
بود. من دیگر آن دوچرخه سوار جوان، عصبی و آشفته نبودم. هنوز باحرارت 
مسابقه می دادم، اما سبک و تکنیکم ظرافت بیشتری یافته بود و به اندازه ی 
و  فیزیکی  روانی،  نظر  از  دیگری  مرحله، چیز  این  در  نبود.  تهاجمی  قبل، 

روحی، مرا تغذیه می کرد و آن توردوفرانس بود.
توردوفرانس  مسابقه  برای  آمادگی  فدای  را  ورزشی  فصل  کل  بودم  حاضر 
کنم، این مسابقه همه چیز من بود. در هیچ یک از مسابقات کالسیک بهاری، 
در  ولی  نکردم  بود، شرکت  بین المللی  تورهای  شامل  که  معتبری  مسابقات 
عوض، در مسابقاتی شرکت می کردم که به برنده شدن در مسابقه اصلی که 
در ماه جوالی برگزار می شد، کمک کند. هیچ کس نمی دانست من چه می کنم، 
چون قباًل درآمدم را از مسابقات کالسیک کسب می کردم. چرا در مسابقاتی 
که قباًل در آن برنده شده بودم، شرکت نمی کردم؟ سرانجام یکی از خبرنگاران 

نزد من آمد و پرسید که آیا وارد هیچ یک از مسابقات کالسیک شده ام؟
گفتم: »نه.«

پرسید: »چرا؟«
گفتم: »در حال حاضر بر روی تور تمرکز کرده ام.«

گویی که با او شوخی کرده باشم، پوزخندی زد و گفت: »اوه، پس حاال شما 
یه دوچرخه سوار تور هستید.«

فقط به او نگاه کردم و باخودم فکر کردم؛ خواهیم دید آقا..
مدت کوتاهی پس از این ماجرا، در آسانسور یک هتل، به میگوئل ایندوراین 

برخوردم. او هم پرسید که چه می کنم.
گفتم: »وقت زیادی را به تمرین در کوه های پیرنه گذرانده ام.«
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پرسید: »چرا؟«
گفتم: »به خاطر تور.«

یک ابروی خود را از تعجب باال برد و چیزی نگفت.
همه اعضای تیم پوستال، مانند من نسبت به تور متعهد بودند. اعضای تیم 
دوچرخه سواری  ورزیده ی  بسیار  قهرمان  آندرو،  فرانکی  از:  بودند  عبارت 
نوجوانی  از  مرا  که  تمام معنا  به  گیاهخوار  یک  بود،  ما  کاپیتان  که  سرعتی 
می شناخت؛ کوین لوینگستون و تایلر همیلتون، جوانان بااستعداد و متخصص 
قهرمانی  مقدماتی  مسابقات  قهرمان  هینکاپی  بودند؛ جرج  ما  تیم  در  صعود 
کریستین  بود؛  سرعتی  دوچرخه سواری  قهرمان  فرانکی،  مانند  که  آمریکا 
وندولد که یکی از بااستعدادترین تازه کاران تیم بود؛ پاسکال دیریم، جاناتان 
واترز و پیتر ماینرتز- نیلسن نیز از اعضای وفادار و هموطن بودند که ساعت ها 

با سرعت باال و بدون هیچ شکایتی رکاب می زدند.
کسی که ما را در قالب یک تیم جمع کرده بود، سرپرست تیم، یوهان بروینل، 
یک بلژیکی با قیافه ی گرفته و بی حالت، از دوچرخه سواران قدیمی و کهنه کار 
تور بود. او در سال 1993، در سریعترین مرحله مسابقات تور در آن زمان 
برنده شد و در سال 1995 نیز  ایندوراین را در مسابقه لیج به گونه ای تماشایی 
شکست داد. او و ایندوراین از بقیه جلوتر بودند و پابه پای هم رکاب می زدند، 
اما در آخرین لحظات و نزدیک به خط پایان از او جلو زد و برنده شد. او 
دوچرخه سوار باهوش و مبتکری بود که می دانست چطور می توان حریفان 

غدر را شکست داد و او بود که استراتژی ها را به تیم ما یاد می داد.
یوهان به برگزاری کمپ های تمرینی اعتقاد داشت، ما هم بدون شکایت طبق 
برنامه ی او عمل کردیم و یک هفته به تمرین در کوه های آلپ و پیرنه رفتیم. ما 
مسیر کوهستانی مسابقه را طی کرده، صعودهای الزم را تمرین کردیم و همه 
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پشت سرهم، مثل یک زنجیر، در هر شرایط آب و هوایی و هفت ساعت در 
روز تمرین می کردیم. در تمرینات کوهستانی سعی می کردم نزدیک به کوین و 
تایلر حرکت کنم، چون آنها در این زمینه تخصص داشتند و در بیشتر شیب ها 
مرا راهنمایی کرده، باال می بردند. در شرایطی که بیشتر دوچرخه سواران در 
حال استراحت یا مشغول مسابقات کالسیک بودند، ما در شرایط بد آب و 

هوایی، صعود از کوه ها را تمرین می کردیم.
من و یوهان در حین تمرینات، صحنه خنده داری را به وجود می آوردیم. ماه 
ژانویه بود و هر روز باران می بارید. در حالی که من از صعودهای پی درپی 
خسته و کوفته بودم، یوهان در ماشین گرم خود نشسته بود، دنبال ما می آمد و 

از طریق بی سیم با من صحبت می کرد.
یک روز بلند شدم و گفتم: »یوهان«
گفت: »چیه النس؟ چی می خوای؟«

گفتم: »سال بعد در مسابقات کالسیک شرکت می کنم.«
و از آن پس، هر روز همین را می گفتم و یوهان خیلی زود می فهمید که بعد از 

آن چه خواهم گفت.
می گفتم: »یوهان«

می گفت: »بذار حدس بزنم چی می خوای بگی. تو سال دیگه به مسابقات 
کالسیک می ری.«

و من می گفتم: »درسته.«
وقتی با تیم به تمرین نمی رفتیم، خودم تمرین می کردم؛ همه کارهایی که انجام 
می دادم، کاماًل هدفمند بود. من و کیک در این مقطع از زندگی، فقط به دو 
چیز می اندیشیدیم: توردوفرانس و داشتن یک فرزند سالم. سایر موارد، در 

درجه ی دوم اهمیت قرار می گرفتند و این باعث آرامش ما شده بود.
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نحوه ی برخورد من با مسابقه تور، درست مثل این بود که کالس ریاضی، 
فیزیک، شیمی و کالس تغذیه همه باهم ادغام شده باشند؛ محاسبات دقیقی 
انجام داده بودم که چطور وزن بدنم، تجهیزاتم و شتاب احتمالی دوچرخه را 
به دنبال معادله ای بودم که مرا  ثابت نگهدارم و  در مراحل مختلف مسابقه، 
سریعتر از بقیه به خط پایان برساند. با دقت زیاد، نمودارهایی از تمرین های 

خود کشیده و تنظیمات دقیقی بر روی آنها انجام داده بودم.
حتی برنامه ی غذایی من هم تبدیل به محاسبات ریاضی شده بود. میزان غذای 
مصرفی خود را اندازه می گرفتم؛ ترازوی کوچکی در آشپزخانه داشتم و به 
کمک آن، مقدار نان و پاستا را اندازه می گرفتم. سپس میزان توان )وات( خود 
را نسبت به مقدار کالری مصرفی محاسبه می کردم و بنابراین دقیقًا می دانستم 
که هر روز باید چقدر مواد غذایی مصرف کنم و چه مقدار کالری بسوزانم تا 
آن مقدار مواد غذایی که وارد بدنم می شود، کمتر از میزان خروجیم باشد و در 

نتیجه وزنم کاهش یابد.
اینکه  آن،  و  داشت  همراه  به  برایم  نیز  نشده  پیش بینی  مزیت  یک  سرطان، 
اندام مرا به کلی از فرم خارج کرده بود؛ در عکس های قبل از دوره بیماری، 
گردنی کلفت و باالتنه بزرگ و عضالنی داشتم و این به سرسختی من روی 
دوچرخه کمک می کرد. اما همین قدرت بدنی، در کوهستان، مرا از پیشرفت 
بازمی داشت چون کشیدن آن وزن، کار مشکلی بود. در مقایسه با آن زمان، 
الغر و نحیف شده بودم و نتیجه آن بود که بر روی دوچرخه احساس سبکی 
می کردم که قباًل هرگز آن را تجربه نکرده بودم. حاال هم جسمم الغرتر شده 

بود و هم روحم متعادل تر.
شک و تردید سایرین در مورد من به عنوان یک دوچرخه سوار تور، عامل 
مشوق و انگیزه ی من شده بود. همیشه می توانستم در مسابقات سرعت موفق 
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ِمرْکس  اِدی  بود.  من  نقطه ضعف  کوهستان،  در  دوچرخه سواری  اما  شوم، 
سال ها به من می گفت وزنت را کم کن و حاال می فهمیدم چرا این حرف را 
پنج پوند وزن هم  برای دوچرخه سواری در کوهستان، کاهش حتی  می زد. 
بسیار مؤثر بود و حاال من پانزده پوند کم کرده بودم. این همان چیزی بود که 
به آن احتیاج داشتم و به این ترتیب، می توانستم در کوهستان، بسیار خوب 

عمل کنم.
هر صبح از خواب بیدار می شدم و صبحانه ای مثل روز قبل می خوردم، کمی 
با نان و میوه. مگر اینکه تمرینی طوالنی در پیش داشتم که در  پاستا همراه 
اُملت می خوردم. وقتی  به شکل  آن صورت، یک بشقاب سفیده تخم مرغ  
مشغول خوردن صبحانه بودم، کیک بطری آبم را پر می کرد و  من رأس ساعت 
هشت صبح  به همراه کوین و تایلر از خانه بیرون می زدم. اغلب اوقات یک 
سره تا وقت ناهار و حدود ساعت سه بعدازظهر تمرین می کردم. بعد از ناهار 

و کمی استراحت، مقدار پاستا را اندازه گرفته و با کیک شام می خوردم.
غیر از آنچه گفتم، نه کار دیگری انجام می دادیم و نه جایی می رفتیم. فقط 
شام می خوردیم و یک راست به رختخواب می رفتیم تا من بتوانم صبح زود 
از خواب بیدار شده و به تمرین بروم. تا چند ماه، زندگی ما همین شده بود. 
گاهی دوستان کیک می گفتند: »اوه، شما در جنوب فرانسه زندگی می کنید، چه 

وسوسه انگیز!« آنها هیچ تصوری از زندگی ما نداشتند.
در  یا  می کرد  عمل  دکتر  دستورات  به  یا  کیک،  می کردم،  تمرین  من  وقتی 
بالکن استراحت می کرد. به نظر او، نایس بهترین مکان برای گذزاندن دوران 
بازار  به  تازه  میوه و سبزیجات  برای خرید  بود، چون می توانست  حاملگی 
برود. عصرها باهم کتاب های مربوط به دوران بارداری را مطالعه، و مراحل 
رشد بچه را دنبال می کردیم؛ او در ابتدا به اندازه ی یک سنجاق بود و کمی 
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بعد، به اندازه یک لیمو می شد. روز بزرگ و به یاد ماندنی، زمانی بود که او 
آنقدر بزرگ شده بود که کیک  برای اولین بار نتوانست دکمه شلوار جین خود 

را ببندد.
بود. دوچرخه سواری  مهم  و  بسیار جدی  ما  برای  او  بچه و سالمت  مسأله 
هم کار واقعًا سختی بود و کیک برای آن احترام زیادی قائل بود. هر صبح 
که برای تمرین از خانه بیرون می رفتم، می گفت: »امیدوارم امروز در کارت 
نبودیم، مسلمًا  این سبک زندگی هماهنگ  با  ما  اگر هر دوی  باشی.«  موفق 
این  نمی توانستیم  می شد،  ناراضی  و  او خسته  اگر  نبود.  مؤثر  تالش هایمان 
چند ماه را به آرامش بگذرانیم. او به اندازه ی یک هم تیمی، با تمرین های من 

هماهنگ بود.
کوین می توانست این مسأله را از نزدیک ببیند، چون او بهترین دوست ما بود 
و یک آپارتمان در نایس داشت. اما او برخالف من، کسی را در اروپا نداشت 
که در خانه، منتظر او باشد. پس از تمرینات، به آپارتمان خالی خود می رفت 
که گاهی حتی یک لیوان شیر سالم هم در آن پیدا نمی شد! ولی من، لباس های 
تمیز، خانه ی مرتب، گربه، سگ و آنچه برای خوردن الزم بود، در اختیار 
دهد.  انجام  را  کارها  این  همه  که  بود  خیلی سخت  کیک،  برای  اما  داشتم. 
همیشه در اروپا تنها و ناراحت بودم تا اینکه یک مرد متأهل خوشبخت شدم 

و حاال یاد گرفته بودم که عاشق این زندگی باشم.
با کیک تماس می گرفتم و او دنبال  بعضی روزها، وسط راه پنچر می کردم، 
من می آمد. گاهی هم بعدازظهرها با ماشین به کوهستان می آمد تا برای من 
غذا بیاورد. او همه چیز را در مورد دوچرخه سواری یاد گرفته بود تا بتواند به 
من کمک کند. او می دانست من چه چیز را چه موقع احتیاج دارم، چه روزی 
تمرینات چندان خوب پیش نرفته، چه موقع وقت مناسبی برای صحبت کردن 
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است و چه موقع باید مرا تنها بگذارد.
در روزهای واقعًا سخت تمرینات، او به راستی رنج می کشید؛ چون می دانست 
برایم  چقدر  هدف،  به  رسیدن  و  می کنم  ارزیابی  را  تمریناتم  چطور  من  که 
اهمیت دارد، بنابراین اگر کارها طبق برنامه پیش نمی رفت، او به خوبی علت 

ناامیدی و بدخلقی مرا درک می کرد.
اواخر ماه آوریل، در یک مسابقه کالسیک یک روزه به نام آمستل ُگلدِریس1 
شرکت کردم تا خودم را محک بزنم. از ابتدای مسابقه، خودم را بسیار متفاوت 
و قدرتمند احساس می کردم. بیشتر آن روز را در کنار میشل بوِگرد2 از هلند، 

که یکی از بهترین دوچرخه سواران جهان محسوب می شود، گذراندم.
مسافت مسابقه، ده مایل بود و من جلوتر از همه می راندم. حاال می دانستم یا 
حداقل فکر می کردم می دانم که در دور آخر، او را شکست خواهم داد و آنقدر 

نسبت به این مسأله مطمئن بودم که روی سالمتی ام شرط بستم.
آخرین دور آغاز شد و قرعه به نام بوِگرد افتاد. تا دور آخر باهم بودیم، اما در 
چندصد یارد آخر، از هم فاصله گرفتیم و من با فاصله بسیارناچیز، کمتر از 

یک تایر باختم.
حالم بسیار بد بود، من مطمئن بودم که برنده می شوم، اما آنچه باعث باخت 
من شد، این بود که بوگرد از جمله شانس های برنده شدن در توردوفرانس 
محسوب می شد. وقتی کنار هم روی سکو ایستادیم، فقط به برنامه هایم برای 
تور فکر می کردم. ناگهان خم شدم و به میشل گفتم: »در ماه جوالی، تسویه 

حساب می کنیم.«
االن  می زنی،  حرف  چی  به  »راجع  گفت:  و  کرد  نگاه  من  به  تعجب  با  او 

آوریله!«

�.  Amstel Gold Race

�.  Michael Boogerd
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سر تمریناتم برگشتم؛ رکاب زدم، رکاب زدم و رکاب زدم، طوری که قباًل هرگز 
پنجاه سرباالیی  کنم. حدود  تنبیه  را  می خواستم خودم  بودم،  نکرده  تمرین 
سخت و نبستًا مناسب برای تمرین اطراف نایس بود که مسافتی حدود ده مایل 
یا بیشتر می شد. حیله ای که از آن استفاده می کردم، این بود که از هر یک از 
آنها، یک بار باال نمی رفتم، بلکه از یکی از آنها به دفعات باال می رفتم. هر روز 
در یک تمرین شش یا هفت ساعته، سه صعود متفاوت را تجربه می کردم. یک 
صعود دوازده مایلی، حدود یک ساعت به طول می انجامید. این خالصه ای 

بود از روزهای تمرین من.
زمانی که حتی هیچ یک از هم تیمی هایم تمرین نمی کردند، من در حال تمرین 
بودم. روز سوم ماه مه، یک روز خاص بهاری بود که به شدت سرد بود. آن 
روز همراه یوهان، به کوه های آلپ رفتم. آنجا برف و بوران شدیدی می بارید 
و دمای هوا، سی و دو درجه زیر صفر بود، اما من اهمیتی نمی دادم. کنار جاده 
توقف کردیم، وضعیت هوا را بررسی و نگاهی به منظره ی پیش رو انداختیم، 
یوهان پیشنهاد کرد که از این کار صرفنظر کنم. گفتم: »نه، اجازه بده این کارو 
انجام بدم.« هفت ساعت بی وقفه رکاب زدم. برای پیروزی در توردوفرانس 

باید در شرایطی که هیچ کس حاضر به تمرین نبود، تمرین می کردم.
وحشتناک ترین مسیر برای دوچرخه سواری )که تنبیه مناسبی محسوب می شد( 
بسیار سخت  و  معروف  که یک صعود  بود  َمدونا  یا  ُکل دالماُدن1  نایس،  در 
هشت مایلی بود. این مسیر روی تپه ها که به نظر می رسید به آسمان رسیده اند، 
از آپارتمان ما دیده می شد و برای تمرین های هر روزه بسیار سخت بود، اما 
امتحان تناسب اندام بسیار خوبی بود. بیشتر حرفه ای ها در طول یک فصل، 
یک یا دو بار بیشتر این تمرین را انجام نمی دادند، اما من ماهی یک بار این 

�.  Col de la Madone
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کار را انجام می دادم.
تونی ُرمینگر1 که یکی از دوچرخه سواران برتر دنیاست، زمانی که در موناکو 
زندگی می کرد، در مسیر َمدونا تمرین می کرد و رکورد صعود آن را، به سی و یک 
دقیقه و سی ثانیه کاهش داد. کوین لوینگستون که از بهترین دوچرخه سواران 
کوهستان در تیم پوستال بود، یک بار توانست این صعود را در سی و دو دقیقه 
انجام دهد. در آغاز بازگشتم در فصل ورزشی سال 1998، مسیر صعود َمدونا 
را در سی و شش دقیقه طی کردم، اما می دانستم که برای برنده شدن در تور، 

باید این زمان را بازهم کاهش دهم.
یک روز که برای تمرین رفته بودیم، به کوین گفتم: »امروز می خواهم این کار 

را در سی و یک دقیقه انجام دهم.«
این ادعا برای کسی که تا آن زمان نتوانسته بود زمان صعود را حتی به سی و 

پنج دقیقه برساند، حرف زیادی بود.
کوین گفت: »تو دیوونه ای«

 اما با تمرین توانستم مدت زمان صعود را به سی و چهار و سپس به سی و سه 
برسانم. یک روز بعدازظهر که مدت زمان صعود را محاسبه کردم، به سی و دو 
دقیقه و سی ثانیه رسیده بود. قبل از مسابقه تور، من و کوین یک بار دیگر نیز 

در مسیر َمدونا تمرین کردیم.
آن روز، یک روز شرجی و داغ بود، کمی هم باد می وزید. ما تا قله که در مه 
فرو رفته بود و سه هزاز پا باالتر از سطح دریا بود، مسابقه دادیم. یک کیلومتر 
تایر را تعویض  تا  به قله مانده بود که کوین پنچر کرد. وقتی او توقف کرد 
کند، من ادامه دادم. هنگامی که به قله رسیدم، نگاهی به ساعت روی فرمان 

دوچرخه انداختم.

�. Tony Rominger
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منتظر کوین ماندم، او در حالی که نفس نفس می زد و از پنچری تایر عصبانی 
بود، خودش را رساند. زمان را به او نشان دادم، او گفت: »عالیه پسر، این 

خیلی خوبه.«
بسیار سختی  می رویم،  َمدونا  به  تمرین  برای  که  روزهایی  می دانست  کیک 
تمرین،  قبل  از  و  داشتم  هنگام خوردن صبحانه، چهره ای جدی  می کشیم. 
سعی می کردم تمرکز خود را حفظ کنم. وقتی از تمرین برمی گشتم، او دم در 
منتظرم بود، نگران بود که ببیند با خوش خلقی برمی گردم یا با صورتی گرفته و 

عبوس. اوچ به دیدن ما آمده بود و او هم منتظر بود.
با بداخالقی وارد خانه شدم.

کیک پرسید: »چطور بود؟«
گفتم: »اصاًل شرایط خوبی نبود.«

او گفت: »آه.«
گفتم: »تنها کاری که کردم، صعود در مدت زمان سی دقیقه و چهل و هفت 

ثانیه بود.«
او بغلم کرد و اوچ به نشانه ی تحسین، ضربه ای به پشتم زد.

گفتم: »جیمی، من آماده ام.«
 چند روز بعد، اوچ به آمریکا برگشت و به همه گفته بود که من در مسابقه 

توردوفرانس برنده خواهم شد.
با وسواس و در حالتی عصبی، شروع به جمع آوری وسایل برای مسابقه کردم. 
من و کیک، وسایل الزم را به دقت مرتب کرده و به گونه ای خاص در چمدان 
چیدیم. دوچرخه، کفش ها و دستکش ها هر کدام باید در جای خاصی قرار 
می گرفتند، همه چیز باید چنان مرتب چیده می شد که با یک نگاه می فهمیدم 

برای هر نوع آب و هوایی، لباس مناسب دارم.
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به  اجباری  دادن  گوش  و  پزشکی  معاینات  شامل  مسابقه  مقدمات  برای 
سخنان مقامات، به پاریس رفتیم. به هر شرکت کننده، یک کتابچه راهنمای 
و محل های  آن  مسابقه، مسیرهای  مراحل  توضیح  که شامل  تور1 می دادند، 
صرف غذا بود. دوچرخه هایمان را سرهم کردیم، دسته ها را عوض نمودیم 
و چک کردیم که میخ کفش ها، درست با پدال ها جفت و جور باشد. بعضی 
از دوچرخه سواران در مورد تنظیمات دوچرخه شان، زیاد وسواس به خرج 
نمی دادند، اما من اینطور نبودم و بچه ها، مرا »آقای دقیق« )آقای میلیمتری( 

صدا می کردند.
در مسابقه مقدماتی، تیم ما یک تیم خارجی محسوب می شد و هیچ کس از 
اُالنو2  آبراهام  پیروزی  از شانس  آنها  نمی زد.  برنده شدن آن، حرفی  شانس 
قهرمان جهان حرف می زدند، همچنین از میشل بوگرد که مرا در مسابقه آمستل 
شکست داده بود و الکساندر زوله و فرناندو اسکارتین از اسپانیا. عالوه بر 
این مسابقه حضور نداشتند.  این، در مورد کسانی صحبت می کردند که در 
من در حاشیه بودم، یک آمریکایی نجات یافته از سرطان و امیدوار. فقط یک 
نفر بود که فکر می کرد من بتوانم برنده شوم؛ مدتی قبل از شروع مسابقه، از 
میگوئل ایندوراین پرسیدند که فکر می کند چه کسی فاتح تور می شود. شاید 
او حرف های آن روز من در آسانسور را به خاطر آورده بود و می دانست من 

آماده ام.. او پاسخ داد: »آرمسترانگ«
در  کیلومتر  هشت  مسافت  با  مقدماتی  مسابقه ی  یک  مرحله،  اولین 
روی  بر  شده  نوشته  خطی  نسخ  به  آراسته  قصری  با  شهری  لی پوی دوفو3، 
پوست آهو و یک پارک قرون وسطایی بود. در این رقابت، ترتیب قرار گرفتن 

�.  Tour “Bible”

�.  Abraham Olano

�.  Le Puy du Fou
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تیم ها در مسابقه اصلی مشخص می شد و آنها که سریعتر می راندند، از کسانی 
که کندتر می راندند، جدا می شدند. اگرچه مسیر مسابقه فقط هشت کیلومتر 
بود، اما بسیار جدی و تعیین کننده بود و هیچ جایی برای اشتباه وجود نداشت. 
باید با حداکثر سرعت رکاب می زدی چون تا می آمدی به خود بجنبی، از همه 
عقب افتاده بودی. آنها که می خواستند جزء رقبای اصلی مسابقه باشند، باید 

در ردیف سه یا چهار نفر اول قرار می گرفتند.
بزرگ  تپه ی  یک  به  بعد  و  بود  کیلومتری  پنج  مسافت  یک  مسیر،  ابتدای   
می رسید، یک صعود هفتصد متری که به جز با صرف تمام قوا نمی توان از 
عهده آن برآمد. پس از این صعود، یک بخش سرعتی دیگر هم روی زمین 
هموار وجود داشت. گذراندن چنین مسیری نیاز به دوچرخه سوار سرسختی 
مثل من داشت. ایندوراین بزرگ، این مسیر را در مدت هشت دقیقه و دوازده 

ثانیه رکاب زده بود، کارش واقعًا بی نقص بود.
پایان می رسید و  به  باید در کمتر از هشت دقیقه  این مسیر  در هر صورت، 
پنج  را صرف  قوای خود  تمام  نباید  بود.  تپه  از  آن، صعود  مهمترین بخش 
کیلومتر اول می کردیم تا بعد برای تپه، کم می آوردیم. عالوه بر این، باید یک 
تصمیم استراتژیک می گرفتیم: آیا باید در صعود از تپه، به طور سرعتی عمل 

می کردم یا نه؟ دو روز در مورد این مسأله بحث می کردیم.
به دوبخش  او مسابقه را  تیم را توضیح می داد،  با آرامش، استراتژی  یوهان 
او حتی  به من داد.  قدرتی و سرعتی تقسیم کرد و دستورالعمل های دقیقی 

می دانست که ضربان قلب من در مرحله اول، صد و نود خواهد بود.
شرکت کنندگان مسابقه را آغاز کردند و هر یک با فاصله ی سه دقیقه از دیگری 
من،  هم تیمی  می شد.  گزارش  ما  به  مسابقه،  مسیر  رویدادهای  افتادند.  راه 
فرانکی آندرو برای صعود، مرتکب چند اشتباه تکنیکی شد؛ وقتی به باالی 
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تپه رسید، دیگر رمقی برای او باقی نمانده بود و از ادامه مسابقه انصراف داد.
را  قبلی  رکورد  ثانیه،  یازده  و  دقیقه  هشت  مدت زمان  در  مسیر  طی  با  ااُلنو 

شکست و زوله با هشت دقیقه و هفت ثانیه، رکورد او را.
که  بود  این  مثل  درست  می زدم،  رکاب  خوب  وقتی  بود؛  من  نوبت  حاال 
مثل  که  پاهایم  استثنای  به  البته  باشم،  نشسته  دوچرخه  روی  بی حرکت 
پیستون های خودکار کارمی کرد. یوهان از داخل ماشین می دید که شانه هایم 
کوچکترین حرکتی نمی کند؛ این نشان می داد که من انرژیم را تلف نمی کنم و 

کل انرژی خود را به دوچرخه، و از آنجا به جاده تزریق می کنم.
در حین رکاب زدن، یوهان زمان و دستورالعمل های الزم را به من می گفت.

یوهان گفت: »از روی زین بلند شدی، بشین.«
من از شدت توجه به رکاب زدن سریع، متوجه این موضوع نشده بودم. روی 
من چقدر  زمان  کل  نمی دانستم  متمرکز شدم،  تکنیکم  روی  و  نشستم  زین 

خواهد بود، فقط رکاب می زدم.
از خط پایان گذشتم و به ساعت نگاه کردم.

»هشت دقیقه و دوثانیه« را نشان می داد.
 با خودم فکر کردم که این نمی تونه درست باشه.

دوباره نگاه کردم، دقیقًا هشت دقیقه و دو ثانیه بود.
من پیشتاز توردوفرانس شده بودم و برای اولین بار در زندگی حرفه ایم، پیراهن 

زرد کاپیتانی را به تن می کردم تا از بقیه شرکت کنندگان متمایز باشم.
در کمپ، هم تیمی هایم مرا در آغوش گرفتند و به من تبریک گفتند. بیشتر از 
همه، یوهان مرا تشویق کرد. گزارشگر شبکه ای.اِس.پی.ان1  برای مصاحبه آمد، 
اما من نمی توانستم حرف بزنم. دهانم خشک شده بود و نفسم بند آمده بود، 

�.ESPN
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اصاًل نمی توانستم صحبت کنم. با صدایی گرفته گفتم: »من شوکه شدم.«
از بین جمعیت، ایندوراین را دیدم، راه خود را باز کرد و به طرف من آمد، با 

مهربانی با من دست داد و مرا در آغوش کشید.
فرصتی نبود که پیروزی در این مرحله را جشن بگیریم. ابتدا تست دوپینگ 
انجام شده و سپس تشریفات به پایان رسید. مرا به سمت کمپ، راهنمایی 
کردند تا دوش بگیرم و برای مراسم اهداء پیراهن زرد، بر روی سکوی مقام 
اول بروم. با اینکه خودم را برای لحظه لحظه مسابقه آماده کرده بودم، اما اصاًل 

به این لحظه فکر نکرده بودم، به لحظه پوشیدن پیراهن زرد کاپیتانی.
در نایس، کیک پای تلویزیون نشسته بود و مرا بر روی سکو با پیراهن زرد 
تماشا می کرد. او از شادی جیغ می زد، جست و خیز می کرد و باعث می شد 
که بچه تکان بخورد و سگ پارس کند. باألخره از سکو پایین آمدم و به کمپ 

رفتم، با کیک تماس گرفتم، گفتم: »عزیزم!«
تنها چیزی که از آنسوی خط می شنیدم، این بود: »خدای من. خدای من، 
خدای من..« بعد زد زیر گریه و ادامه داد: »عزیزم، باألخره از ُعهدش براومدی 

و موفق شدی.«
دومین لحظه ی  شیرین من، زمانی بود که داشتم به خط پایان نزدیک می شدم و 
از کنار تیم کوفیدیس رد شدم؛ اعضای سازمان آنجا ایستاده بودند، همان هایی 

که در بیمارستان، مرا به حال خود گذاشتند و رفتند.
گفتم : »این هم برای شما« و از کنار آنها گذشتم.

مسیر مسابقه از دشت های شمالی فرانسه آغاز می شد.
من اولین آمریکایی بودم که برای یک تیم آمریکایی و بر روی یک دوچرخه 
آمریکایی، پیشتاز مسابقه توردوفرانس می شد. آن روز صبح، تقویم را نگاه 

کردم، چهارم جوالی بود.
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ناگهان عصبی شدم، پوشیدن پیراهن زرد برای من تعهدآور بود. حاال به جای 
مهاجم، مدافع شده بودم، قباًل هیچ گاه در موقعیت دفاع از این پیراهن نبودم.

اولین مرحله ی تور، مسابقه سرعت در زمین های هموار بود. مرحله نخست 
و حوادث  بودند  همه عصبی  آغاز شد.  یکنواخت  و  مسطح  در دشت های 
زیادی از جمله برخورد دسته های دوچرخه، برخورد تایرها و برخوردهای 

معمول دیگر در این مرحله اتفاق افتاد.
تعداد رقبا در جلوی گروه زیاد نبود، ما و بقیه تیم ها خسته شده بودیم و جاده 
بسیار عریض بود. با وجود دویست دوچرخه سوار که هر یک سعی می کرد 
بود.  اجتناب ناپذیر  برخوردهایی  چنین  بگیرد،  را  خود  جلویی  فرد  جای 
استراتژی ما در چند روز اول این بود که خود را به دردسر نیندازیم که البته 
گفتن این حرف آسانتر از عمل کردن به آن است، چون خواه ناخواه در رقابت، 
این مسائل پیش می آید. سال قبل، کوین در این مرحله، دو بار برخورد کرده و 

قبل از رسیدن به مرحله کوهستان، پانزده دقیقه عقب افتاده بود.
تیم ما، توسط دو ماشین و یک واگن باری همراهی می شد. در یکی از ماشین ها، 
یوهان و سایر افراد کادر مربیان بودند و روی باربند آن، دوچرخه های رزرو 
حمل می شد. در ماشین دیگر نیز مدیران تیم و اسپانسرهایی که مایل بودند تیم 
را همراهی کنند، حضور داشتند. واگن باری، دوچرخه ها و کوله پشتی های ما 
و سایر تجهیزات را حمل می کرد. اگر چرخ یکی از اعضای تیم پنچر می شد، 
مکانیک همراه تیم، آن را درست می کرد و در صورت نیاز به آب یا غذا، به 

اعضای تیم رسیدگی می شد.
یوهان از داخل ماشین، مسابقه را از نظر تاکتیکی هدایت می کرد. او همواره 
طریق  از  و  می داد  گزارش  را  مسابقه  وضعیت  و  زمان  بود،  اوضاع  مراقب 
بی سیم با ما در ارتباط بود. هر یک از اعضای تیم مجهز به یک گوشی و یک 
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فرستنده ی رادیویی بودند که دور یقه ی آنها قرار گرفته بود و با یک سیم به 
کنترلگر ضربان قلب متصل بود که یوهان از طریق آن، وضعیت جسمانی ما را 

در شرایط استرس کنترل می کرد.
هم تیمی های من همواره جلوتر از من می راندند و مرا در برابر باد، برخوردهای 
احتمالی یا سایر خطرها محافظت می کردند. عالوه بر این، همواره در حال 

فرار از دست تماشاچیان مشتاق، عکاسان و خبرنگاران بودیم.
مرحله دوم مسابقه، یک گذرگاه چهار کیلومتری به نام پسیج دو گویس1 بود 
که منظره ی آن نوعی غرابت سورئالیستی داشت؛ جاده ای بلند و باریک که 
از میان یک باتالق می گذشت و قسمت باالی آن به سیاهی می زد. آب شور 
سیل در هنگام مد، آن جاده را غیرقابل عبور نموده بود و حتی در قسمت های 
از صدف و  پوشیده  آن  لبهی  و  بود  قابل عبور، سطح جاده صاف و صیقلی 

جلبک های دریایی.
برخوردها  و  می کردند  حرکت  گروهی  صورت  به  هنوز  دوچرخه سواران 
امنیت  می کردند،  عبور  گذرگاه  از  که  تیم هایی  اولین  داشت.  ادامه  همچنان 
بنابراین بیشتر اعضای تیم پوستال، گرد من جمع شدند و  بیشتری داشتند، 
ما تقریبًا در جلو حرکت می کردیم. در مسیر، چند تا از هم تیمی ها از ما جدا 
شدند و در گروه دوم قرار گرفتند. فرانکی و جرج، مرا بدون هیچ حادثه ای 
از گذرگاه رد کردند، اما بسیار ترسناک بود، جاده چنان لغزنده بود که ما سعی 
می کردیم چرخ ها را ثابت نگه داریم و عالوه بر این،در برابر باد مخالف نیز 

مقابله می کردیم. ثابت نگه داشتن دوچرخه در مسیر مستقیم بسیار مشکل بود.
اما دوچرخه سوارانی که پشت سر ما حرکت می کردند، به اندازه ی ما خوش شانس 

نبودند و تعداد زیادی از آنها قادر به ادامه نبودند.

�.  Passage du Gois



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 317توردوفرانس/    316 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 317توردوفرانس/    316

یکی از افراد ترمز کرده بود و باعث بر هم خوردن تعادل سایرین شده بود. 
دوچرخه ها روی زمین افتاده، چرخ های آنها دیوانه وار می چرخید و سرنشینان 
نیز، به پشت روی زمین افتاده بودند. در این مرحله، جاناتان واترز را از دست 
دادیم، چون سر و چانه او به شدت آسیب دیده بود. او روز قبل هم با سر 
از روی دوچرخه پرت شد، اما خطر رفع شده بود، چون توانسته بود خود 
را کنترل کند و روی پاهای خود فرود بیاید. سایرین برای این کار به او لقب 
»الگاتو1« یعنی گربه دادند، اما در مرحله دوم او به طور کامل از دور خارج 

شد. تایلر همیلتون هم زانویش در یک برخورد آسیب دیده بود.
گروه  در جلوی  بود. حرکت  مسابقه  بحرانی  لحظات  از جمله  مرحله،  این 
فرصت خوبی بود، چون حتی برخی از شانس های برنده شدن در مسابقه، 
به علت حرکت در عقب نتوانستند از عهده این مرحله برآیند. میشل بوگرد 
و الکس زوله، بیش از شش دقیقه از من عقب افتادند و این مدت زمان، در 

روزهای بعد بیشتر و بیشتر شد.
در ده روز اول، ما فقط یک هدف داشتیم و آن حرکت در جلو و به دور ماندن 
از آسیب های احتمالی بود. من می خواستم نوعی تعادل برقرارکنم، یعنی هم 
رقابت کنم و هم قوای خود را برای مرحله ی حساس مسابقه در ِمتس )که 
پیراهن زرد فکر  به  موقتًا  بنابراین  نمایم؛  اهمیت داشت( حفظ  آن زمان  در 

نمی کردم.
این روزها از بلندترین روزهای تور بود. جاده ها و مناظر یکنواخت بودند. از 
نانتس به الوال و از آنجا به آمینس رفتیم، اما مثل این بود که مسیری بی انتها 
را در پیش داریم. ماریو سیپولینی از ایتالیا، چهار مرحله پی درپی برنده شد 
به  را  مبارزه ای، هر چهار مرحله  بدون هیچ  ما  ولی  بود.  این یک رکورد  و 

�.  El Gato
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آنها واگذار کردیم. سیپولینی، دوچرخه سوار بزرگی بود، اما در صعود از کوه 
مهارتی نداشت و همه ی ما می دانستیم که او نمی تواند از جمله رقبای جدی 

در پیروزی نهایی باشد.
پیام  آسیب دیده  اعضای  برای  می کردیم،  دنبال  را  روال  یک  هرشب، 
می فرستادیم، شام می خوردیم و برنامه های شش کانال تلویزیون فرانسه را که 

در هتل می توانستیم بگیریم، تماشا می کردیم.
تا  آن صورت،  در  بیاورم، چون  با خودم  را  کامپیوترم  نداد من  اجازه  یوهان 

دیروقت بیدار می ماندم.
روز بعد، به سوی ِمتس سرعت گرفتیم.

من در عقب حرکت می کردم و انرژی خود را ذخیره می نمودم.
توردوفرانس یک مسابقه ی واقعی است؛ در واقع، هر مرحله از آن، شامل 

یک غربالگری است و قویترها از بقیه جدا می شوند.
باألخره به ِمتس رسیدیم؛ در این مرحله، شرکت کنندگان این فرصت را داشتند 
که زمان زیادی را به دست آورده یا از دست بدهند. طول مسیر، پنجاه و شش 
کیلومتر بود و این به معنای بیش از یک ساعت رکاب زدن بی وقفه بود که باید 

در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شد، چون این مرحله حذفی بود.
حاال کیک هم از نایس آمده بود. دوهفته ی اول مسابقه را از طریق تلویزیون 
دنبال کرده بود، اما بعد از آن به همراه پدر و مادرش به سفر اروپا رفته بود تا 
خستگی و فشار را از تن به در کند. درآن مدت با من در تماس بود و نتیجه را 
چک می کرد. کیک نمی توانست پیش من بیاید، چون من فرصت نمی کردم او 
راببینم، اگرچه دیدن او در آن شرایط، بهتر از هرچیز بود و دلم می خواست از 
وضعیت او مطلع شوم. عالوه بر این، حضور او در ِمتس، مرا به یاد تمریناتم 

برای این مسابقه می انداخت.
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صبح روز مسابقه، بیرون رفتم و نگاهی به مسیر انداختم. از قبل با آن آشنایی 
داشتم، چون در تمرینات، آن مسیر را طی کرده بودم. مسیر مسابقه، دو صعود 
بلندی  به  نیم کیلومتر و دیگری،  بلندی یک و  به  بسیار بزرگ داشت، یکی 
چهار کیلومتر. قسمت اول همراه با وزش باد بود، بعد از آن تپه ها قرار گرفته 

بود و بخش آخر دوباره با وزش باد شدید همراه بود.
وقتی داشتم خودم را گرم می کردم، نتایج مشخص شد و شرکت کنندگان، یکی 
پس از دیگری با فاصله ی دو دقیقه مسیر مسابقه را آغاز کردند. الکس زوله، 
دوچرخه سوار سوئیسی که در پسیج دو گویس آسیب دیده بود، با مدت زمانی 
کمتر از یک ساعت و نه دقیقه پیشتاز بود. من از این موضوع تعجب نکردم، 

چون او قوی بود و پشتکار بسیار خوبی داشت.
یکی دیگر از چهره های مطرح مسابقه، یعنی آبراهام اُالنو درست جلوی من 
بود. اما وقتی در نقطه آغاز مسابقه منتظر بودم تا حرکت کنم، گزارش شد که او 
در یک پیچ کوچک برخورد کرده و سی ثانیه را از دست داده است. او دوباره 

به کار خود خود ادامه داد، اما دیگر هماهنگی الزم را نداشت.
افتادم. یوهان توصیه های الزم را در گوش من  نوبت من بود، با قدرت راه 
تکرار می کرد. او در دو نقطه از مسیر به من گزارش داد که تا این جا سریعترین 

بوده ام.
و در نقطه سوم از مسیر به من اطالع داد که حاال من یک دقیقه و چهل ثانیه از 

زوله جلوتر هستم.
جلوتر از خودم اُالنو را می دیدم.

اُالنو تا به حال در یک مسابقه تایم تریل، مثل این مسابقه، گیر نکرده بود. او از 
فراز شانه های خود، مرا می دید که با قدرت تمام رکاب می زنم.

به او نزدیک شدم، وقتی نگاهش کردم، قیافه عجیبی داشت و من وحشت 
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کردم. خودم را به او رساندم و از او عبور کردم. او پشت سر من ناپدید شده 
بود.

یوهان با من صحبت کرد و تذکر داد که سرعتم بیش از حد است. بنابراین 
کمی سرعت رکاب زدن را کاهش دادم.

گذاشته  خشک  علف  کیسه های  جاده،  کنار  در  رسیدم؛  مسیر  سرازیری  به 
کنار جاده  او  می دیدم.  را جلوی خودم  دیگری  بودند. حاال دوچرخه سوار 
دراز کشیده بود. آسیب دیده بود و منتظر رسیدن امدادهای پزشکی بود. رنگ 

پیراهن تیم کافیدیس را تشخیص دادم، او بابی جولیچ از تیم کافیدیس بود.
کنترل خود را از دست داده و ُسر خورده بود. بعداً فهمیدم که سینه و دنده هایش 

به شدت ضرب دیده و همان جا از دور مسابقه خارج شده بود.
به یک پیچ رسیدم.

ناگهان از داخل جمعیت، یک بچه بیرون پرید.
دوچرخه را منحرف کردم تا با او برخورد نکنم. قلبم به شدت می زد.

به سرعت، خونسردی خود را به دست آوردم و به کار خود ادامه دادم. مجدداً 
دوچرخه سوار دیگری را جلوی خود دیدم، از دور نمی توانستم او را شناسایی 
را  بلژیکی  استیلز  تام  پیراهن  می دیدم.  را  سبز  فقط چراغ چشمک زن  کنم، 
تشخیص دادم، او یکی از قهرمانان برتر سرعت بود. در دو مرحل یه سرعت 

قبلی برنده شده بود و از جمله مدعیان مقام آوردن در مسابقه بود.
اما استیلز، شش دقیقه زودتر از من مسابقه را شروع کرده بود، با خودم فکر 

کردم: یعنی من اینقدر سریع رکاب زده ام؟
یوهان که معمواًل خونسرد و آرام بود، زمان را چک کرد و شروع کرد به داد 

زدن در گوشی: »النس، تو فوق العاده ای، تو فوق العاده ای.«
استیلز را هم پشت سر گذاشتم.
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ترشح اسید الکتیک را در پاهایم احساس می کردم و درد ناشی از آن در چهره ام 
نمایان بود. علت این بود که خیلی تند رکاب زده بودم. وارد آخرین بخش از 
مسابقه شدم، حس می کردم که حرکت نمی کنم. با هر دور چرخش چرخ ها، 
پایان  به خط  برای رسیدن  نزدیک تر می شدم. همچنان که  نزدیک و  به زوله 

تالش می کردم، ثانیه ها به سرعت می گذشت.
باألخره از خط پایان عبور کردم.

به ساعت نگاه کردم؛ یک ساعت و هشت دقیقه و سی و شش ثانیه را نشان 
می داد؛ من برنده شده بودم و زوله را با اختالف پنجاه و هشت ثانیه شکست 

داده بودم.
از فرط خستگی، تقریبًا از دوچرخه پایین افتادم و چشمانم جایی را نمی دید. 
اما بازهم به پیشتازی ادامه دادم و همچنان که پیراهن زرد کاپیتانی را باالی سر 

خود تکان می دادم، احساس کردم آن پیراهن برازنده ی من است.
از سکو پایین آمدم و گلها را به کیک دادم، او را در آغوش کشیدم و بوسیدم. 

آن روز عصر به او گفتم: »فکر می کنم در این مسابقه برنده شوم.«
وقتی به هتل برگشتیم، همراه با هم تیمی ها شامپاین نوشیدیم، و یک جشن 
مفصل برگزار کردیم. پس از آن، یوهان برخاست و گفت: »ُخب، دیگه کافیه، 
این آخرین باری بود که شامپاین خوردیم، چون در مراحل بعدی اونقدر برنده 

می شیم که تا رسیدن به پاریس، فرصت نوشیدن شامپاین خواهیم داشت.«
بچه ها )اعضای تیم( خوشحال بودند.

از حاال به بعد، همه چیز حتی خط پایان هم در سرباالیی بود. اولین مرحله 
آلپ، یک مسیر 132/7 کیلومتری در شهر کوهستانی ِسستریر1 واقع در مرز 
این مرحله  از عهده  فکر می کنند من  که همه  بود، می دانستم  ایتالیا  فرانسه- 
برنمی آیم؛ آنها انتظار این را نداشتند که پیراهن زرد، همواره بر تن من باشد.

�.  Sestriere
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اما در مرحله ی کوهستان،  بقیه جلوتر بودم،  از  ثانیه  من دو دقیقه و بیست 
بیفتی. من هیچ گاه یک  به کلی عقب  که در طی یک روز  امکان هست  این 
نبودم و ما در آستانه یکی از سخت ترین مراحل مسابقه  بنام  صعودکننده ی 
بودیم، مرحله ای که بسیاری از دوچرخه سواران را به زانو درمی آورد. مطمئن 
بودم که تحت فشار دشمنانم قرار خواهم گرفت، اما چیزی که آنها نمی دانستند، 
این بودکه من به سختی و به طور خاص برای این بخش از مسابقه تمرین کرده 

بودم و حاال وقت آن رسیده بود که خودم را نشان دهم.
این بخش از مسابقه، همانقدر که به قدرت بدنی نیاز داشت، به تاکتیک هم 
وابسته بود. من باید از نظر تاکتیک، به هم تیمی هایم، ِکوین لوینگستون و تایلر 
همیلتون، تکیه می کردم. در کوهستان، توجه به هدایت کننده )راهنما( اهمیت 
زیادی دارد. ِکوین و تایلر در سرباالیی جلو من حرکت می کردند تا من بتوانم 

انرژی خود را برای صعود نهایی در ِسستیریر، ذخیره نمایم.
از  به این شکل است که بعضی  چگونگی یک »حمله« در دوچرخه سواری 
و  سوئیس  از  زوله  الکس  هستند؛  سایرین  از  خطرناک تر  شرکت کنندگان، 
فرناندو اسکارتین از اسپانیا، نزدیک ترین رقبا به من بودند. اگر یکی از آنها 
مثاًل زوله سعی کند از ما جدا شود، یکی از هم تیمی های من، به سرعت او را 
تعقیب خواهد کرد، چون کسی مثل زوله می توانست قبل از اینکه ما بفهمیم، 
فرار کند و دو دقیقه زودتر از ما به باالی جاده برسد و عقب بودنش از مرا به 

راحتی جبران کند.
بود.  او  برای  کردن صعود  و سخت  زوله  دنبال  به  کوین، حرکت  وظیفه ی 
به سایه،  نامیده می شود. وقتی کوین، سایه  به سایه«  »تعقیب سایه  کار  این 
مرا  را کاهش می داد، سایر هم تیمی ها،  او  تعقیب می کرد و سرعت  را  زوله 
به سمت باال هدایت می کردند. اگر می توانستیم بدون تسلیم شدن در برابر 
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حمالت دیگران، به کار خود ادامه دهیم، از عهده ی مسابقه برمی آمدیم؛ این 
کار »مدیریت یا کنترل گروه« نامیده می شد.

اینطور نبود که هر کس از گروه جدا می شد، را تعقیب کنیم، چون همه آنها 
رقبای جدی محسوب نمی شدند، بنابراین انرژی خود را صرف تعقیب همه 
نمی کردیم. در شرایطی که نیاز به تعقیب کسی نبود، اعضای تیم در کنار من 
حرکت می کردند تا اطمینان حاصل شود که من از آسیب ها و خطرات مصون 
خواهم بود. اگر به بطری آب جدید احتیاج داشتم، یکی از آنها به ماشین تیم 

برمی گشت و یک بطری آب برایم می آورد.
تا رسیدن به ِسستیریر، سه قله وجود داشت؛ اولین قله کول دو تلگراف1 نام 
داشت، بعدی کول دوگالیبیر2 و بلندترین کوه در مسیر مسابقه  کول دی منتژنو3 

نام داشت که آخرین مرحله قبل از ورود به ِسستیریر بود.
در صد و پنجاه مایِل ساده تر مسیر، تیم پوستال همانند یک ماشین عمل می کرد 

و هر گونه اقدام و نقل و انتقالی را تحت کنترل داشت.
اسپانیایی ها از همان ابتدا به ما حمله کردند. اسکارتین در تلگراف، همانند 
فوتبالیست ها، سبقت گرفت، اما ما خونسردی خود را حفظ کرده و تصمیم 
لوینگستون کار  گالیبیر، کوین  انرژی خود را تلف نکنیم. در مرحله  گرفتیم 
زیبایی انجام داد و مرا در هوای برف و بورانی به قله رساند. همچنان که پشت 
سر کوین حرکت می کردم، به خودم روحیه می دادم و می گفتم: »آفرین مرد، 

کارت فوق العاده س. اونا دارن نیروشونو از دست می دن.«
از قله گالیبیر در امتداد درختان کاج پایین آمدیم. تصور کنید روی دسته های 
دوچرخه خود خم شده اید و در حالی که از سرما می لرزید، بر روی دو تایر 

�.  Col du Telgeraphe

�.  Col du Galibier

�.  Col de Montgenevre
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کوچک به عرض نیم اینچ، با سرعت هفتاد مایل در ساعت حرکت می کنید. 
حاال پیچ و خم های مسیر و مه را هم به این تصویر اضافه کنید. آب از سمت 
کوه به زیر چرخ های ما جاری بود. جایی پشت سر من، کوین افتاده بود. او 
می خواسته بارانی خود را بپوشد که آستین آن الی چرخ ها گیر می کند و به 
اما ممکن بود آسیب دیده باشد و  زمین می خورد. فعاًل حالش خوب بود، 

چند روز آینده تب کند.
به مونژنو رسیدیم، یعنی سومین صعود در طی شش ساعت. هوا سردتر شده 
بود و مه نیز غلیظ تر. این طرف کوه، باران مثل دم اسب می بارید، اما در آن 
سوی کوه، بارانی در کار نبود. در قله، هوا به اندازه ای سرد بود که قطرات 
باران روی بلوز من یخ زده بود. وقتی از کوه پایین می آمدیم طوفان گرفت. 
حاال من از سایر اعضای تیم جدا شده بودم و حمالت رقبا نیز در راه بود. 
شرکت کنندگان ضعیف تر، از ادامه راه بازماندند و قادر به ادامه نبودند. خود 
را در جلو همه ی دوچرخه سواران برتر جهان می دیدم و حس می کردم تنها 

هستم. می خواستم کاری کنم که نفسشان بند بیاید.
تنها چیزی که مرا همراهی می کرد، صدای یوهان بود؛ او در یکی از ماشین ها 
بود و مرتب با من صحبت می کرد. در فرود از منتژنو، ایوان گاتی و فرناندو 
اسکارتین در یک پیچ تند، بیست و  پنج ثانیه از من جلو افتادند. من در یک 

گروه پنج نفره به دنبال آنها بودم.
پنج  رسیدیم. حاال  ِسستیریر  کیلومتری  یعنی صعود سی  آخرین صعود،  به 
ساعت و نیم بود که روی دوچرخه نشسته بودیم. همه ما به سختی تالش 
می کردیم. از اینجا به بعد، تنها سؤال این بود که چه کسی می تواند ادامه دهد.

هشت کیلومتر باقی مانده بود. من، سی و دو ثانیه از پیشتازان عقب بودم و در 
آن گروه پنج نفره، قفل شده بودم. از کوه باال می رفتیم. همه ی دوچرخه سواران 
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بنام از کشورهای مختلف حضور داشتند. بهترین آنها زوله سوئیسی بود که 
دوچرخه سواری قدرتمند و خستگی ناپذیر بود.

هنوز وقت بود.
یک دفعه  گرفتم.  سرعت  و  شدم  بلند  زین  روی  از  کوچک،  پیچ  یک  در 

دوچرخه ام از جا پرید و تقریبًا به پشت سر موتورسواران اسکورت  رسیدم.
فاصله  فوت  ده  آنها  از  تو  »النس،  گفت:  ماشین  داخل  از  متعجب  یوهان، 

گرفتی.«
او ضربان قلب مرا چک کرد و متوجه شد که چقدر تحت فشار هستم، چون 
ضربان قلبم به صد و هشتاد ضربه در دقیقه رسیده بود. طوری می راندم که 

گویی روی زمین هموار بودیم.
یوهان گفت: »فاصله ی تو با اونا داره زیاد میشه.«

به سرعت رکاب می زدم، در طی یک کیلومتر، بیست و یک ثانیه را جبران 
کردم، فقط یازده ثانیه ی دیگر مانده بود. عجیب بود، اما من چیزی احساس 

نمی کردم.
آنها  به  به سرعت  نگاه می کردند. من  را  اسکارتین، پشت سر خود  گاتی و 

نزدیک می شدم.
به پشت چرخ های اسکارتین رسیدم. نگاهی ناباورانه به من انداخت. گاتی 
به اسکارتین  اما من سرعت گرفتم و حتی  نیفتد،  سعی کرد که از من عقب 

رسیدم.
می خواستم کمی از آنها فاصله بگیرم و عکس العمل شان را ببینم.

اما واکنشی از آنها ندیدم.
سرعت گرفتم.

یوهان خیلی راحت می گفت: »چرا کمی بیشتر تالش نمی کنی؟«
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بازهم سرعت گرفتم...
او گفت: »فقط چهل فوت دیگه باقی مونده.«

وقتی از حریفان فاصله می گیری ولی آنها عکس العملی نشان نمی دهند، یعنی 
خسته شده اند و توانسته ای بر آنها غلبه کنی.

چهار مایل تا خط پایان باقی مانده بود و من همچنان رکاب می زدم.
یوهان هیجان زده تر از قبل گفت: »تو سی ثانیه جلو افتادی.«

او لحظه به لحظه مرا از میزان پیشرفتم مطلع می کرد. او به من گزارش داد که 
زوله در حال تالش برای تعقیب من است.

همچنان که روی پدال ها فشار می آوردم، دوچرخه زیر پاهایم تاب می خورد و 
شانه هایم از فرط خستگی باال آمده بود. احساس می کردم دارم از حال می روم، 
ولی بازهم تالش می کردم. هنوز راه زیادی باقی مانده بود و من نگران بودم که 

زوله به من برسد، اما باهمان سرعت به کار خود ادامه می دادم.
نگاهی به پشت سرم انداختم. تاحدی انتظار داشتم او را نزدیک به چرخ عقبم 

ببینم.
اما هیچ کس آنجا نبود.

آیا در چند یارد باقیمانده به خط پایان، به سرطان فکر می کردم؟ نه. اگر بگویم 
بله، دروغ گفته ام. اما فکر می کنم به طور مستقیم یا غیرمستقیم، آنچه در این 
دو سال رخ داده بود، در آن لحظات با من بود. همه ی آن اتفاقات دوباره در 
ذهنم مرور شد؛ جنگیدن با سرطان و ناباوری مردم نسبت به بازگشت من. 
نمی دانم اینها باعث می شد که من سریعتر رکاب بزنم یا دیگران خسته شده 

بودند و آهسته تر رکاب می زدند.
همچنان که در سرباالیی رکاب می زدم، هم احساس درد داشتم و هم احساس 
شادی. مسابقه دادن و درد کشیدن سخت است، اما نه به سختی دراز کشیدن 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 327توردوفرانس/    326 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 327توردوفرانس/    326

باشد،  آویزان  سینه  از  کاتتر  یک  که  حالی  در  بیمارستان،  تخت  روی  بر 
سیس پالتین در داخل رگها بسوزد و آدم مجبور باشد پنج روز در هفته، بیست 

و چهار ساعت تمام بیدار بماند؟
در حال صعود از آن چند صد متر بودم و سعی می کردم نفس بکشم. وقتی به 
خط پایان نزدیک شدم، با دوستانم یوهان و تورن وایزل در ماشین صحبت 

کردم.
به  و  بودم  برده  باال  را  که دست هایم  در حالی  و  تونستم.«  »من  زدم:  فریاد 

آسمان نگاه می کردم، از خط پایان گذشتم.
در این لحظه، همسرم پای تلویزیون نشسته بود و از شدت گریه، به هق هق 
و  پزشکی  مرکز  کارکنان  هانی،  التریس  هم،  ایندیاناپولیس  در  بود.  افتاده 
همه ی بیماران دست از کارهای خود کشیده و در حال تماشای نوار ضبط 
شده ی مسابقه بودند. وقتی از تپه ها باال می رفتم و از بقیه جلو می زدم، آنها 
به تلویزیون ُزل زده بودند؛ التریس گفته بود: »اون تونست، اون موفق شد، 

اون موفق شد.«
حاال با برنده شدن در این صعود، من شش دقیقه و سه ثانیه از سایرین جلوتر 

بودم.
در واقع وقتی در کوهستان رکاب می زنی، خود کوهها را نمی بینی، چون وقتی 
اطراف،  زیبای  بلندی های  و  پستی  که  نیست  فرصتی  نیست؛  کار  این  برای 
قله ها و دره ها را تماشا کنی. فقط به جاده ای که پیش رو داری، توجه می کنی 
و دوچرخه سوارانی که از پشت سر می آیند، چون هیچ پیشتازی در کوهستان 
احساس امنیت نمی کند و همیشه این امکان وجود دارد که دیگران از او سبقت 

بگیرند.
همراه  به  و  شدم  بیدار  خواب  از  زود  صبح  ِسستیریر،  مسابقه  از  بعد  روز 
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تیم صبحانه خوردیم. هر هفته، بیست و پنج بسته حبوبات و تعداد زیادی 
تخم مرغ مصرف می کردیم. من ابتدا مقداری معجون)مخلوطی از شیر، موز، 
مغز گردو و دانه های دیگر(، سپس یک بشقاب محتوی سه یا چهار تخم مرغ 
و بعد از آن، پاستا می خوردم. آن روز هم، روز سختی بود و من به هر واحد 
از انرژی خود نیاز داشتم. این مرحله، آلپ دی هیوز1 نام داشت؛ یک صعود 
هزار متری، با شیب نه درجه در طی چهارده کیلومتر که در توردوفرانس از 
شهرت خاصی برخوردار بود. این مسیر شامل بیست و یک پیچ تند و بسیار 
مشکل بود، یک سری پیچ تند که به قله منتهی می شد و به نظر، تمام ناشدنی 
می آمد. در مسیر سرباالیی، هوا گرم و در سرپایینی، هوا سرد بود و جاهایی 
از مسیر بود که عرض جاده فقط به اندازه ی فرمان دوچرخه بود. وقتی در 
دهه 1900، صعود از کوه برای اولین بار به مسابقات تور اضافه شد، یکی از 
شرکت کنندگان، مسیر مشخص شده را با دوچرخه ی قدیمی و کهنه خود طی 
کرد و بعد به طرف مسؤوالن مسابقه که در کنار جاده ایستاده بودند، برگشت 

و فریاد زد: »شما همه تون جنایتکارید.«
من می خواستم مسیر آلپ دی هیوز را بدون حادثه پشت سر بگذارم. الزم نبود 
به اندازه ی مرحله ِسستیریر تالش کنم. فقط باید از وضعیت رقبای اصلی خود 
مطلع می شدم؛ آبراهام اُالنو، شش دقیقه و سه ثانیه از من عقب بود. الکس 
زوله، هفت دقیقه و چهل و هفت ثانیه )در جایگاه چهارم قرار می گرفت( و 
فرناندو اسکارتین، نه دقیقه )که او را در جایگاه هشتم قرار می داد(. هدف آن 

روز حفظ این فاصله ها بود.
به ابتدای مسیر رسیدیم. می خواستم اعضای تیم بفهمند که من در وضعیت 
خوبی هستم، چرا که داشتن روحیه در صعود کوهستان اهمیت زیادی دارد. 

�.  Alp d’Huez
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همه ی افراد به گوشی و فرستنده، مجهز بودند، بنابراین می دانستم که صدای 
مرا می شنوند.

پس گفتم: »ِهی، یوهان.«
با صدای همیشگی خود جواب داد: »بله، النس.«

مشکلی  هیچ  بدم،  انجام  سه چرخه م  یه  با  کارو  این  می تونم  »من  گفتم: 
نیست.«

و می توانستم صداهای سایرین را در واکنش به این حرف بشنوم.
که  حریفانی  گذاشتن  سر  پشت  و  سایرین  حمالت  کردن  محدود  برای  ما 
تایلر  ابتدا،  در  می زدیم.  رکاب  سرعت  به  کنند،  رقابت  ما  با  می توانستند 
همیلتون مرا از کوه باال می برد، من پشت او حرکت می کردم و تمام مسیر را با 
او حرف می زدم. ااُلنو را پشت سر گذاشتیم، یوهان روی خط آمد و گزارش 
اُالنو را رد کردید، فوق العاده س.« حاال به مانوئل بلترن، یکی از  داد: »شما 
هم تیمی های زوله رسیدیم. سر تایلر فریاد زدم: »تو می خوای بذاری بلترن، 

از ما جلو بزنه؟«
ده کیلومتر دیگر در سرباالیی باقی مانده بود، یعنی حدود سی دقیقه. ناگهان 
گرفتند.  سرعت  قله  سمت  به  کانترراس  کارلوس  او،  هم تیمی  و  اسکارتین 
دیگر  تایلر  بود.  استیل  تام  هم تیمی  تانکف،  پاول  طرف  از  بعدی  حمله ی 
نمی توانست ادامه دهد، از این رو باید خودم دنبال تانکف می رفتم. سپس 
نوبت زوله رسید که بلترن او را در صعود هدایت می کرد و همزمان با آنها، 
آنها  را پشت من رساند.  فرانسوی، ریچارد ویرنک خودش  دوچرخه سوار 

همه سعی داشتند که مرا محدود کرده و کارم را سخت کنند.
اما من خستگی ناپذیر بودم، هیچ یک از کارهای آنها برای من مشکل ساز نبود، 
چون تا زمانی که من با آنها بودم، نمی توانستند از نظر زمانی، فاصله ی خود 
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را با من کم کنند. من در جایگاه چهارم به کار خود ادامه می دادم و مراقب 
همه چیز بودم. چهار کیلومتر تا قله باقی مانده بود، یعنی شش دقیقه و نیم 
طاقت فرسا. سپس یک دوچرخه سوار ایتالیایی، جیسیپی گوئرینی، که سه بار 
اما  به دست آورده بود، حمله کرد؛  مقام سوم را در مسابقات توردوفرانس 
اهمیتی نداشت، چون او پانزده دقیقه از من عقب تر بود و نیازی نبود که نگران 
او باشم، بنابراین گذاشتم که از من عبور کند. در همین حال، باألخره زوله 

عقب افتاد و نتوانست مرا دنبال کند.
از  با یکی  ناباوری،  که در عین  بود  افتاده  از من جلو  ثانیه  بیست  گوئرینی، 
تماشاچیان برخورد کرد و به شدت آسیب دید. حاال یکی دیگر از تماشاچیان 
دیوانه با دوربین خود وسط جاده پرید و شروع به عکس گرفتن کرد. گوئرینی 
تعادل خود را از دست داده بود، سعی کرد به آن تماشاچی برخورد نکند، اما 
نتوانست. این لحظه از آن لحظاتی بود که نشان می داد در تور، هیچ پیشتازی 
اما  داد،  ادامه  و  برخاست  ببیند،  آسیب  اینکه  بدون  گوئرینی  ندارد.  امنیت 
تانکف در تعقیب او بود. خوشبختانه، گوئرینی اول از خط پایان گذشت و 

برنده شد.
من پنجم شدم و حاال در کل، هفت دقیقه و چهل و دو ثانیه از اُالنو جلوتر 
بودم. زوله هم با تمام تالشش فقط چند ثانیه پیشرفت کرد و همچنان هفت 

دقیقه و چهل و هفت ثانیه از من عقب بود.
آن روز یکی از روزهای معمول توردوفرانس بود.

هنگام مسابقه در کوه های آلپ، برای خودم دشمن درست کردم؛ شجاعت و 
دالوری من در صعود، سبب شده بود که مطبوعات فرانسه مشکوک شوند. 
که در روزنامه های  داستان هایی  بود؛  آغاز شده  پچ پچ مطبوعات  حاال دیگر 
لی ایک و لی ُمنده چاپ شده بود، به طور ضمنی نه آشکارا، اشاره کرده بودند 
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که بازگشت آرمسترانگ، بیش از حد معجزه آسا است و او حتمًا چیزی مصرف 
کرده است.

به  تقریبًا  این  است؛  ِسستیریر  در  برنده شدن  پیامدهای  اینها،  که  می دانستم 
می پوشد،  را  زرد  پیراهن  کسی  وقتی  که  است  درآمده  سنت  یک  صورت 
همواره مشکوک به دوپینگ خواهد بود. اما من خودم را از این جریانات عقب 
احتمااًل شیمی درمانی، در  فرانسوی می گفتند  گزارشگران  از  بعضی  کشیدم. 
بازده من تأثیر داشته است. آنها تصور می کردند که من در طی دوره ی درمان 
خود، داروهای مرموزی استفاده کرده ام که عملکرد مرا بهبود بخشیده است. 
نظرهای  اظهار  این  به  ملیتش،  به  توجه  بدون  جهان،  در  آنکولوژیستی  هر 

احمقانه می خندد.
درمان های  که  کند  تصور  نفر  یک  است  ممکن  چطور  که  نمی فهمیدم  من 
سرطان توانسته به من کمک کند و باعث پیشرفت من شود؟!! شاید هیچ کس 
به جز یک بیمار سرطانی نتواند شدت و جدیت این درمان ها را درک کند. 
فقط به مدت سه ماه تمام، دارویی به من داده می شد که سمی تر و مهلک تر از 
آن شناخته نشده است؛ این دارو، هر روز وارد بدن من می شد و مرا ویران 
می کرد. من پس از گذشت سه سال، هنوز احساس می کنم که آن سم ازبدنم 

خارج نشده است!
 من چیزی برای پنهان کردن نداشتم و تست دوپینگ، این مسأله را اثبات کرد. 
هر بار که مسؤولین مسابقه، یکی از اعضای تیم را برای تست دوپینگ انتخاب 
دوپینگ،  تست  نبود.  اتفاقی  ماجرا،  این  و  بودم  من  نفر  یک  آن  می کردند، 
مرحله،  پایان هر  از  بود. درست پس  مسابقه  از بخش های عذاب آور  یکی 
مرا به یک چادر باز می بردند. آنجا روی یک صندلی می نشستم و دکتر، یک 
کش محکم به بازوی من می بست و از من خون می گرفت. وقتی آنجا دراز 
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می کشیدم، یک دسته عکاس هجوم  آورده، عکس می گرفتند. ما اسم دکتر را 
گذاشته بودیم »خون آشام«  و هر موقع می آمد، می گفتیم: »خون آشام آمد.« اما 
تست دوپینگ، بهترین دوست من شده بود، چون ثابت می کرد که من پاک 

هستم. من دائمًا در حال تست شدن بودم.
به رسانه ها گفتم: »من در زندگی، بیماری و حرفه ام، هیچ چیز برای پنهان کردن 
ندارم.« از نظر من، مسأله تمام شده بود. در مورد ِسستیریر هم، تنها علت 
موفقیت من، تالش و تمرین بود و هیچ رمز و رازی در کار نبود. من الغر و 
ضعیف بودم، اما در عوض انگیزه ی قوی و آمادگی داشتم. ِسستیریر برای من 
صعود بسیار خوبی بود، شیب کوه و همچنین شرایط آب و هوایی مناسب 
بود. آنچه در عملکرد آن روز من غیرعادی به نظر می رسید، قدرتی بود که مرا 
بی  اختیار به جلو می راند و من آن را به شور و شعف حاصل از زندگی دوباره 
و توانایی صعود تعبیر می کردم. اما مطبوعات این را درک نمی کردند، به همین 

دلیل، تصمیم گرفتم چند روزی با آنها مصاحبه  نکنم.
تیم پوستال تبدیل به یک قطار اکسپرس شده بود؛ ما وارد مراحل مسابقه در 
نام َمسیف سنترال رکاب  به  پیرنه شدیم و در منطقه ای  بین آلپ و  فاصله ی 
بلکه  مسطح،  کاماًل  نه  و  بود  کوهستانی  نه  بود،  عجیبی  منطقه ی  می زدیم. 
نداشته  استراحتی  کوچکترین  پاها،  می شد  باعث  که  داشت  موجدار  حالتی 
را  کنار جاده  پیرنه می رفتیم،  به سوی  یعنی  به سمت جنوب،  باشند. وقتی 

خطوط مواج گلهای آفتابگردان پوشانیده بود...
مرحله ی مشکلی بود؛ همواره در حاال باال رفتن و پایین آمدن از تپه ها بودیم 
و مورد حمله ی سایر تیم ها قرار می گرفتیم. در هیچ نقطه از مسیر، جایی برای 
استراحت وجود نداشت و دوچرخه سواران از هر سمت به سوی ما می آمدند. 
ما تقریبًا همه ی آنها را زیر نظر داشته و کنترل می کردیم، اما هوا به شدت گرم 



/ سرطان، بهترین رویداد زندگی من 333توردوفرانس/    332 / سرطان، بهترین رویداد زندگی من 333توردوفرانس/    332

بود و روزها ُپرتنش. هوا آنقدر گرم بود که گاهی حس می کردیم جاده زیر 
چرخ های ما در حال ذوب شدن است.

فرانکی، جرج، کریستین، کوین و پیتر بیشتر از همه تالش می کردند. فرانکی 
او  ابتدا، پرقدرت آغاز کرد و سایرین را پشت سر گذاشت. وقتی  از همان 
خسته شد، جرج ادامه داد و چند نفر را پشت سر گذاشت، به طوری که دیگر 
قادر به ادامه ی مسابقه نبودند. بعد نوبت تایلر بود، او نیز تعداد زیادی از رقبا 
را پشت سر گذاشت. در پایان، من و کوین باقی مانده بودیم. او مرا هدایت 

می کرد و به این ترتیب، بر دیگران غلبه می کردیم.
ما  که  می کردند  احساس  هم  هنوز  آنها  داشت.  ادامه  روز  هر  رقبا  حمالت 
آسیب پذیر هستیم و مصمم بودند که ما را از میدان به در کنند. به منطقه ای به 
نام هوم مورت رسیدیم، پستی و بلندی هایی که تا چندین مایل ادامه داشت 
و باعث می شد که اعضای تیم از هم فاصله بگیرند. زانوی پیتر آسیب دید، 
کوین به خاطر تغییر دمای هوا در کوه های آلپ، بیمار شده بود و فرانکی و 
جرج از حمل بارها خسته شده بودند. پاهای همه در اثر شدت گرمای هوا و 

حرارت درون کفش ها آسیب دیده بود.
ناگهان سی دوچرخه سوار به سمت باالی جاده سرعت گرفتند. ما باید آنها 
آنها را دنبال  بقیه نشدم و فقط  یا  تایلر، فرانکی  را تعقیب می کردیم. منتظر 
 کردم تا زمانی که به آنها رسیدم و جلو زدم. از داخل فرستنده، صدای کوین 
را شنیدم که فریاد می زد: »چیکار می کنی لعنتی؟« من به عادت بد سابق، یعنی 
تلف کردن انرژی خودم، برگشته بودم. کوین گفت: »زود برگرد، نیازی به این 

کار نیست.«
گفتم: »باشه« و سرعتم را کم کردم تا بقیه ی اعضای تیم برسند.

در آن شش یا هفت ساعت روی دوچرخه به چه فکر می کردم؟ این سؤال 
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همیشه از من پرسیده می شد، اما جواب آن چندان جالب و هیجان انگیز نبود، 
چون من فقط به رکاب زدن فکر می کردم. ذهنم تنها روی این کار متمرکز بود. 
همچنین به تکنیک های مورداستفاده در مراحل مختلف فکر می کردم. بارها 
و بارها به خودم گفته بودم که این مسابقه از آن دست مسابقاتی است که اگر 
بخواهم در آن موفق شوم، باید همواره به فکر تکنیک های الزم برای مراحل 
بعدی باشم. همواره نگران وضعیت خودم نسبت به رقبا بودم و هوشیارانه 
مراقب آنچه در اطرافم می گذشت. عالوه بر این سعی می کردم از برخورد و 

آسیب دیدگی نیز اجتناب نمایم.
به مدت پنج شبانه روز یکنواخت، به سمت مرکز فرانسه و کوه های پیرنه رکاب 
زدیم؛ از سنت اِتین تا سنت گالمیر، از آنجا به سنت فلور و بعد به آلبی، کاسترس 
و سنت گاِدن. مرحله ی سیزدهم تور، طوالنی ترین و گرمترین مرحله ی آن با 
هفت صعود و بدون هیچ جاده ی صاف بود. فرانکی می گفت شکل مسیر از 
روی نقشه شبیه لبه ی تیز اره است. حرکت در آن مسیر هم همین احساس 
را به انسان می داد. باألخره پیتر مجبور شد در این مرحله از مسابقه، به خاطر 

زانوی آسیب دیده اش، از ادامه ی کار انصراف دهد.
وقتی رکاب می زدیم، همیشه گرسنه و تشنه بودیم و با چیزهایی مانند شیرینی، 
کیک بادامی و هر چیزی که می توانست کربوهیدرات به بدنمان برساند، ته بندی 
می کردیم. سعی می کردیم از نوشیدنی های شیرین استفاده کنیم. در طول روز، 

سیتومکس می خوردیم و شب ها متابول.
زمانی که من در مسیر مسابقه بودم، کیک در حال شمع روشن کردن بود؛ مهم 
نبود که در روستا باشد یا در یک شهر بزرگ. فقط یک کلیسا پیدا و شمعی 

روشن می کرد، او حتی در واتیکان ُرم هم برای من شمع روشن کرده بود.
به سوی سنت گاِدن  کوه ها،  سایه ی  در  و  رسیدیم  پیرنه  کوه های  به  باألخره 
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من  بر  کردن  غلبه  برای  رقبا  شانس  آخرین  پیرنه،  کوه های  می زدیم.  رکاب 
بود. فقط گذراندن یک روز بد در آن منطقه، می توانست به شکست من منجر 
شود. به همین دلیل، تا زمانی که از این کوه ها پایین نمی آمدیم، نمی توانستم 

مطمئن شوم که در توردوفرانس برنده شده ام.
به  و  گروه  با  زدن  رکاب  که  می دانستم  می شد.  بیشتر  هوا  فشار  تدریج،  به 
پایان رساندن مسابقه، چه حالی دارد، اما پیراهن زرد تجربه ی جدیدی بود 
و فشار وارده بر من را بیشتر می کرد؛ وقتی پیراهن زرد را به تن داشته باشی، 
فشارها افزایش می یابد؛ شرکت کنندگان، هر روز مرا در مسیر مسابقه محک 
می زدند. وقتی هم روی دوچرخه نبودم، از طرف مطبوعات، تحت فشار قرار 

می گرفتم.
تصمیم گرفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی در سنت گاِدن به سؤاالت آنها پاسخ 
دهم. به آنها گفتم: »من در دوره ی درمان بیماری، مرگ را در آغوشم احساس 
می کردم و احمق نبودم که بخوام داروی دیگه ای هم مصرف کنم.« هر کسی 
می دانست که استفاده از EPO واستروئید، حتی برای افراد سالم هم می تواند 
سبب ایجاد اختالالت خونی و سکته شود. عالوه بر این، به آنها گفتم پیروزی 
من در ِسستیریر، چندان تعجب آور نبود، چون من تا قبل از این هم، قهرمان 

جهان شده بودم.
در ادامه گفتم: »با اطمینان به شما می گم که دارو مصرف نمی کنم، فکر نمی کنم 
پیروزی و یا سالمتی من تعجب آور باشد. من آماتور نیستم، می دونم که شما 
دنبال یک راز هستید، اما چیزی وجود نداره. خیلی ها تالش کردن چیزی پیدا 
کنن، اما متوجه شدن که با آدم پاکی )از نظر دوپینگ و مصرف دارو( سر و 

کار دارن.«
دهم،  ادامه  رقابتم  به  که  بود  این  دهم  انجام  می توانستم  من  که  کاری  تنها 
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آزمایش دوپینگ بدهم و سؤاالت دیگران را پاسخ گویم. مرحله اول مسابقه 
در کوه های پیرنه را آغاز کردیم: مسیر سنت گاِدن به پیا اِنگالی که بین هفت کوه 
قرار گرفته است. این همان مسیری بود که من قباًل در سرمای شدید طی کرده 
بودم، اما حاال که در مسیر بین کوه ها حرکت می کردیم، هوا گرم و غبارآلود 
بود، سرپایینی ها بسیار پرشیب و خطرناک بودند و کناره های جاده به دره ختم 

می شد.
این مرحله از مسابقه، درست در مرز اسپانیا به پایان می رسید. این بدان معنا 
بود که همه ی دوچرخه سواران اسپانیایی مصمم بودند در این مرحله برنده 
شوند و در این بین، هیچ کس به اندازه ی اسکارتیِن الغر و نحیف که چهره ای 
شبیه باز شکاری داشت و همه جا به دنبال من بود، مشتاق پیروزی نبود. در 
میان این تالش های متعصبانه، گروه ما از هم جدا شد، بنابراین من به تنهایی از 

کوه باال می رفتم و اسکارتین را دنبال می کردم. او به شدت تالش می کرد. 
تصمیم  باز شد،  من  آخرین صعود جلوی  تا  دومین  از  کوه ها،  منظره  وقتی 
گرفتم زوله را پشت سر بگذارم و خودم را به جایگاه دوم برسانم، اما هرچه 
تالش کردم نتوانستم خود را به اسکارتین که حاال دو دقیقه از من جلوتر بود، 
برسانم. در آخرین صعود، از پای درآمدم، چون از زمان صبحانه به بعد، جز 
ادامه  نتوانستم  از حد،  بیش  به علت ضعف  و  بودم  مایعات چیزی نخورده 

دهم.
من چهارم شدم، اسکارتین فاتح آن مرحله شد و در کل به جایگاه دوم صعود 
کرد. حاال او شش دقیقه و نوزده ثانیه با من فاصله داشت و زوله، هفت دقیقه 

و بیست و شش ثانیه.
مدت کوتاهی پس از عبور از خط پایان، یک خبرنگار فرانسوی به سراغم آمد؛ 
می گفت که گزارش هایی به دستشان رسیده که نشان می دهد من از داروهای 
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ممنوعه استفاده کرده ام. در پاسخ به او گفتم مسلمًا آن گزارش ها اشتباه بوده 
است. به هتل تیم برگشتم و از بین جمعیت پرسر و صدایی که جلوی هتل 
ازدحام کرده بودند، عبور کردم. دوباره یک کفرانس خبری ترتیب دادم. باید 
این  کنم.  اعتراف  بی گناهی ام  به  می کردند،  به پا  جنجال  مطبوعات  که  هربار 

اتفاق هر سه یا چهار روز یک بار می افتاد!
از  جزئی  مقادیر  اینکه  بر  مبنی  بود  کرده  چاپ  گزارشی  لی ُمنده  روزنامه ی 
کورتیکواستروئید در ادرار من پیدا کرده اند و اینکه من از کرم کورتیزون استفاده 
کرده ام و مسؤولین مسابقه متوجه این مسأله شده اند. مقامات مسؤول مسابقه، 
بیانیه ای جهت رد این مطلب و تأیید بی گناهی من چاپ کردند: »لی ُمنده به 
دنبال جار و جنجال درست کردن در مورد دوپینگ بوده و حاال می خواهد از 

یک ِکِرم، داستان بسازد...«
می گذاشت،  تأثیر  روحیه ام  در  و  می شدم  ناراحت  مطبوعات  اتهام  رگبار  از 
چون تالش زیادی کرده بودم و بهای سنگینی پرداخته بودم تا بتوانم دوباره 
دوچرخه سواری کنم ولی آنها برای این تالش ارزشی قائل نبودند. من سعی 

می کردم در گزارش ها صریح و صادقانه برخورد کنم، اما بی فایده بود.
وقتی دقت کردم، متوجه شدم کسانی که حاال می گویند و می نویسند که من 
دوپینگ کردم، همان هایی هستند که وقتی بیمار بودم، می گفتند: »کارش تمومه 
و دیگه نمی تونه مسابقه بده« همان هایی که پس از بازگشت من می گفتند: »نه، 
به اون شانس دوباره شرکت در مسابقات را بدیم، اون دیگه  ما نمی خوایم 

پیشرفت نمی کنه.«
حاال که من پیشتاز توردوفرانس بودم، پیراهن زرد کاپیتانی را پوشیده بودم و 
به احتمال قریب به یقین قهرمان مسابقه بودم، پیغام های آنها به گوشم می رسید 
که می گفتند: »این ممکن نیست، اون نمی تونه این کارو انجام داده باشه، باید 
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کلکی در کار باشه. مشکوک به نظر می رسه.«
وقتی بیمار بودم، هیچ گاه به حرف های آنها اهمیتی نمی دادم.

مسأله ی دیگری که مرا ناراحت می کرد، این بود که به طور خاصی خبرنگاران 
فرانسوی به من مشکوک بودند. من در فرانسه زندگی می کردم و به کشورشان 
تور،  مشکالت  و  مسائل  علت  به  که  گذشته  سال  حتی  می ورزیدم.  عشق 
را  فرانسه  من  بودند،  کرده  ترک  را  آنجا  بهترین دوچرخه سواران،  از  برخی 
ترک نکردم. زمانی که سایرین می ترسیدند پلیس آنها را دستگیر کند یا مقامات 
دولتی از آنها بازجویی نمایند، من هر روز آنجا در حال تمرین بودم. فرانسه 
برای تمرینات جدی دوچرخه سواری، بهترین جای دنیا بود؛ من تمام مدت 
فرانسه،  قانون  بودم. طبق  کرده  تمرین  فرانسه صرف  در  را  بهاره  مسابقات 
پلیس می توانست هر زمان که بخواهد به خانه ی من بریزد و برای این کار، 
نیازی هم به اجازه ی من نبود. آنها می توانستند هر زمان که بخواهند کشوها، 

جیب ها و حتی ماشین مرا بگردند.
به مطبوعات گفتم: »من در فرانسه زندگی می کنم. ماه های ژوئن و مه را در 
فرانسه مشغول مسابقه و تمرین بودم. اگه می خواستم چیزی رو پنهان کنم، 

باید این مدت را به کشور دیگه ای می رفتم.«
معروف ترین  شاید  که  رفتیم  کول دی تورمالِت1  کوه های  به سمت  بعد،  روز 
کوه ها در این مسابقه بودند و جاده ی آن، بیش از ده مایل در دل آسمان باال 
مورد حمله ی  که  می دانستیم  و  بود  ما  بزرگ  آخرین صعود  این،  بود.  رفته 
بی امان رقبا قرار خواهیم گرفت. حاال دیگر از رکاب زدن در جلوی گروه که 
بیشتر از همه در معرض باد قرار داشت و تعقیب شدن از پشت سر، بیزار شده 

بودیم؛ اما اگر می توانستیم فقط یک روز دیگر دوام بیاوریم، کار تمام بود.

�.  Col du Tourmalet
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به محض رسیدن به ابتدای مسیر بیست کیلومتری صعود، رقبا شروع به آزار 
دادن ما کردند. ما با سرعت زیادی رکاب زده بودیم تا آنها نتوانند خود را به ما 
برسانند و حاال که هشت کیلومتر دیگر مانده بود، سرعتمان را بیشتر کردیم. 
حتی ورینکه، دوچرخه سوار فرانسوی، کنار کوین آمد و به او گفت: »مشکلی 
داری؟« و کوین در پاسخ گفت که مشکلی ندارد. او پرسید: »از همه طرف 
مورد حمله قرار گرفتید؟« کوین جواب داد که اینطور نیست، دنده را عوض 
کرد و به سرعت از او دور شد. تمام آن روز، ورینکه با اخم و ترشرویی ما را 

تعقیب می کرد.
در حین صعود، من و اسکارتین، سایه ی هم شده بودیم و من به دقت مراقب 
او بودم. او در پرشیب ترین بخش مسیر حمله کرد. من پا به پای او می رفتم، 
زوله هم همینطور. مثل این بود که تا رسیدن به قله، این مسابقه، محدود به 
سه نفر باشد. وقتی به قله رسیدیم، فرشی از ابرها زیر پای خود می دیدیم 
و در هنگام فرود، مه چنان غلیظ شده بود که ده فوت جلوتر از خود را به 
زور می دیدیم. ترسیده بودم، یک رقابت سخت در مه، کوه های صخره ای و 

جاده ی بدون حفاظ بسیار خطرناک بود.
تنها کاری که در این مقطع می خواستم انجام دهم، این بود که همگام با رقبا 
یا جلوتر از آنها حرکت کنم. صعود بعدی که در پیش داشتیم، کول دوسولور1 
بود. در آنجا هم اسکارتین دوباره حمله کرد، اما من همچنان سایه به سایه ی او 
حرکت می کردم. به یک قله ی مه آلود دیگر رسیدیم و سپس به آخرین صعود 
توردوفرانس، یعنی کول دوآبیسک2 که طول آن، هفت و نیم کیلومتر بود. بعد 
از این صعود، یک فرود با سرعت هفتاد مایل در ساعت به سمت خط پایان 

در پیش بود.
�. Col du Soulor

�. Col d’Aubisque
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سه دوچرخه سوار در جلوی همه برای دستیابی به مقام اول رکاب می زدند و 
یک گروه نه نفره نیز به فاصله ی یک دقیقه، آنها را تعقیب می کردند. اهمیتی 
نمی دادم که در این مرحله برنده شوم یا نه. چهار کیلومتر دیگر تا خط پایان 
باقی مانده بود و تصمیم گرفته بودم فقط اجازه ندهم آنها از نظر زمانی، از من 

جلو بیفتند. فقط یک هدف داشتم و آن حفظ پیراهن زرد بود.
پس از رسیدن به خط پایان، از دوچرخه پیاده شدم. به شدت خسته بودم، اما 
خوشحال از اینکه توانسته بودم پیشتازی خود را حفظ کنم. حاال پس از پنج 
ساعت رکاب زدن، باید در یک کنفرانس خبری دو ساعته شرکت می کردم. 
احساس می کردم مطبوعات قصد دارند مرا از نظر روحی آزار دهند. آنها از 

خود  مسابقه برای من آزاردهنده تر بودند.
تست های  همه ی  نتایج  دوچرخه سواری،  بین المللی  اتحادیه ی  روز،  آن 
دوپینگ مرا منتشر کرد که نشان می داد من پاک هستم. از مسؤول مسابقات، 
جین ماری لبالنک، رأی اعتماد گرفتم. او گفت: »اینکه آرمسترانگ تونسته 
بیماری خودشو شکست بده، نشون دهنده ی اینه که توردوفرانس هم می تونه 
علیه  مطبوعات  سم پاشی های  به  )اشاره  کنه.«  غلبه  خودش  بیماری های  بر 

آرمسترانگ(
ما تقریبًا تمام حمالت را دفع کردیم، هم حمالت رقبا در مسیر مسابقه و هم 
حمالت مطبوعات در خارج از مسیر مسابقه. و پیراهن زرد را حفظ کردیم. 
باألخره از عهده ی این کار برآمدیم و گروه را در طی سه هفته کنترل نمودیم؛ 
را در مدت زمان هشتاد و شش ساعت و چهل و  مایل  من مسافت 2200 
شش دقیقه و بیست ثانیه پیمودم و مقام اول را از آن خود کردم. اسکارتین با 
فاصله ی شش دقیقه و پانزده ثانیه، دوم و الکس زوله با تفاوت هفت دقیقه و 

بیست و هشت ثانیه، مقام سوم را کسب کردند.
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هنوز لباس مسابقه را به تن داشتم.
به پاریس نزدیک تر می شدیم، من عصبی تر می شدم.  عجیب بود که هرچه 
هر شب در حالی که عرق سرد به تنم نشسته بود، از خواب بیدار می شدم و 
نمی دانستم علت این مسأله چیست. آیا بیمار شده بودم؟ تعریق بدنم حتی 
شدیدتر از زمان بیماری  شده بود. همیشه به خودم می گفتم جنگ من برای 
بازگشت به زندگی سخت تر از تالش برای قهرمانی در توردوفرانس بوده، اما 

حاال می دیدم که برای هر دو، به یک اندازه تالش کرده ام.
من  دوچرخه ی  کنار  را  شب  تیم،  مکانیک  حتی  نبودم.  عصبی  من  تنها 
خرابکاری  یک  و  بگذارد  باری  واگن  در  را  آن  می ترسید  چون  می خوابید، 
تا  بگیرد  است صورت  ممکن  تقلبی  چه  که  نمی دانست  کسی  بیفتد.  اتفاق 
من به عنوان برنده اعالم نشوم. مرحله ی هفدهم مسابقه، یک مسیر صاف 
طوالنی به سوی بوردوکس بود و بسیاری از شرکت کنندگان در حالی که خسته 

و ضعیف شده بودند، ادامه می دادند.
یک خطر جدی دیگر وجود داشت که ممکن بود مانع پیروزی من شود و آن، 
برخورد و آسیب دیدگی بود. فقط یک مانع دیگر باقی مانده بود، یک مسافت 
35/4 مایلی در پارک شهر فوتوروسکوپ که زمان هم در آن اهمیت داشت. 
خطری که وجود داشت، زمین خوردن همراه با شکستگی یکی از استخوان ها بود.

شایعه پراکن ها  و  مطبوعات  به  و  شوم  برنده  هم  مرحله  این  در  می خواستم 
بگویم که اصاًل برایم مهم نیست که درباره ی من چه بگویند یا بنویسند. بعد 
از این مرحله هم دوباره باید در کنفرانس خبری شرکت می کردم )و بازهم به 
صورت اتفاقی مورد آزمایش دوپینگ قرار می گرفتم!( تالش برای برنده شدن 
در این مرحله، ریسک زیادی اشت، چون کسی که از همه جلوتر بود، ممکن 
بود از یک شانس احمقانه استفاده کند و بعد چنان آسیب ببیند که دیگر نتواند 
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دوچرخه سواری کند.
این اتفاق قباًل هم رخ داده بود، مثل اتفاقی که برای باب جولیچ در ِمتس افتاد؛ 
او با سرعت 55 مایل در ساعت، تعادلش را از دست داد و به دنبال آن، یک 
لخته ی خونی بزرگ در قفسه سینه اش ایجاد شد. خود من هم در آن مرحله، 
نزدیک بود با کودکی که از بین جمعیت بیرون پریده بود، برخورد کنم و آسیب 
از تماشاچیان وسط جاده پرید و  ببینم. در مرحله ی آلپ دی هیوز هم یکی 
گوئرینی با او برخورد کرد. زوله هم اگر در گذرگاه دوگویس تصادف نکرده 

بود، حاال فقط یک دقیقه از من عقب تر بود.
شب قبل از آخرین مرحله، بیل استاپلتون برای دیدن من به هتل آمد و گفت: 
»من مربی نیستم، اما فکر می کنم نباید این مرحله رو سخت بگیری. سعی کن 

کار احمقانه ای انجام ندی.«
کار عاقالنه این بود که از هر اشتباهی پرهیز کنم، آسیب نبینم و به خاطر یک 

برخورد، ده دقیقه را از دست ندهم.
من به حرف او اهمیت ندادم و گفتم: »بیل، تو فکر می کنی باکی طرفی؟«

گفت: »چی؟«
گفتم: »من فردا در مسابقه برنده می شم و اسم خودمو به عنوان فاتح تور ثبت 

خواهم کرد.«
بیل با پشیمانی گفت: »بسیارخوب، فکر می کنم این مسأله دیگه جای بحث 

نداره.«
از  را  آن  نمی خواستم  داشتم و  به تن  را  پیراهن زرد  ِمتس،  از مرحله ی  من 
دست بدهم. فقط سه نفر، همه ی مراحل تایم تریل را برده بودند، آنها جزء 
بزرگترین قهرمانان بودند که عبارتند از: برنارد هینالت، اِدی ِمرکس و میگوئل 
ایندوراین. و حاال من می خواستم به جمع آنها اضافه شوم، می خواستم ثابت 
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کنم که قویترین مرد توردوفرانس هستم.
نمی توانستم بخوابم، اسکات مک ایچرن از نایک و استاپلتون به اتاقم آمدند. 
یوهان ناگهان وارد اتاق شد و اسکات را دید که روی تخت من لَم داده بود، در 
حالی که من هنوز سِرپا ایستاده بودم. یوهان نگاهی به ساعتش انداخت، یازده 

و نیم شب بود. دستور داد: »اینا رو از اینجا بیرون کن و برو بخواب.«
مادرم برای مرحله ی آخر آمده بود و من برنامه ریزی کردم که او همراه یکی از 
ماشین های ما بیاید. او می خواست همراه من باشد، چون حس می کرد همان 
احساس غریزی حمایت مادرانه اجازه نخواهد داد که من آسیب ببینم. اما این 
مرحله مرا ترسانده بود و مادرم آنقدر از دوچرخه سواری سر درمی آورد که 
بداند آسیب دیدن در این مرحله چقدر می تواند ساده باشد. او می دانست که 
این مرحله می تواند باعث شود که همه چیز را از دست بدهم یا همه چیز را 

به دست بیاورم و علت حضورش هم همین بود.
کنم،  استفاده  آن  از  داشتم  قصد  که  را  دنده هایی  و  شدم  دوچرخه ام  سوار 
امتحان کردم. وقتی داشتم خودم را گرم می کردم، تایلر همیلتون راه افتاده بود. 
وظیفه  ی او در آن مرحله، این بود که بدون توجه به ریسک های احتمالی، تا 
می تواند سریع رکاب بزند و اطالعات تکنیکی مفید را به من بدهد. او نه تنها 
تند و سریع می راند، بلکه بیشتر آن روز را پیشتاز بود. اما باألخره زوله با زمان 

یک ساعت و هشت دقیقه و بیست و شش ثانیه از او جلو افتاد.
نوبت من شد، با قدرت راه افتادم. اسکارتین جلوی من بود، او سه دقیقه قبل 
از من راه افتاده بود. سرم پایین بود و بدون حتی نیم نگاهی به او، در امتداد 

یک سری درخت و علف های بلند، او را پشت سر گذاشتم.
دو بخش اول را با کمترین زمان پشت سر گذاشتم، آنقدر سریع رکاب می زدم 

که چهره ی مادرم را از داخل ماشین به درستی نمی دیدم.
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در تایم تریل سوم بازهم با زمان پنجاه دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه در جایگاه اول 
بودم، اما آیا می توانستم تا آخر مسیر با همین سرعت بروم؟

در شش کیلومتر آخر، بیست ثانیه از زوله جلوتر بودم. اما حاال داشتم زمان 
را از دست می دادم و این را احساس می کردم. و اگر هم می توانستم زوله را 
از روی  تند آخر،  دوپیچ  در  بود.  ثانیه  اختالف چند  با  فقط  شکست دهم، 
کار  اما  نکنم،  برخورد  می کردم  سعی  گرفتم،  شتاب  و  شدم  بلند  دوچرخه 

مشکلی بود و تقریبًا از روی سنگفرش ها می پریدم.
به هم  فشردم.  را  دندان ها  بود،  بزرگراه  در یک  واقع  مسابقه  پایانی  قسمت 
مرتب ثانیه ها را می شمردم و رکاب می زدم. از خط پایان عبور و به ساعت 

نگاه کردم، یک ساعت و هشت دقیقه و هفده ثانیه را نشان می داد.
من با اختالف نُه ثانیه، برنده شدم.

من برنده ی آن مرحله از مسابقه و فاتح توردوفرانس شده بودم. حاال دیگر 
مطمئن بودم که برنده شده ام. نزدیکترین رقیب من زوله بود که در کل هفت 
این زمان در مرحله آخر،  و  فاصله داشت  با من  ثانیه  دقیقه و سی و هفت 

قابل جبران نبود.
وقتی باالی سکو می رفتم، مادرم دست می زد، پرچم کشورمان را تکان می داد 
و اشک هایش را پاک می کرد. قبل از شروع مرحله ی آخر نتوانسته بودم او را 
ببینم، اما بالفاصله بعد از پایان مسابقه، او را در آغوش کشیدم و با خودم، به 
مراسم بردم. او گفت: »نمی تونی باور کنی وقتی به خونه برگردی، چه اتفاقی 
افتاده. می دونم که فکر کردن به این مسأله، اآلن برات مشکله، اما مردم آمریکا 

از شادی دیوونه شدن. من قباًل چنین چیزی ندیده بودم.«
بعد از انجام  مراسم، به هتل برگشتیم و در البی با ازدحام خبرنگاران مواجه 
شدیم. ما راه خود را به سمت اتاق ادامه دادیم. یکی از خبرنگاران فرانسوی 
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سعی کرد با مادرم مصاحبه کند و پرسید: »می تونم با شما صحبت کنم؟«
او  اما  نمی کنن«  فرانسوی مصاحبه  روزنامه های  با  »ایشون  گفتم:  و  برگشتم 

همچنان به سؤال کردن از مادرم ادامه داد.
گفتم: »راحتش بذارید« بازویم را دور بدنش حلقه کردم و باهم به سمت اتاق 

رفتیم.
آن شب، در فکر بازگشت به آمریکا بودم. خبرنگاری از مجله ی پیپل جلو 
آورده  به هتل هجوم  نیز  اسپانسرها  کند.  با من مصاحبه  که  آمد و خواست 
بودند تا ما را مالقات کنند و دست همکاری بدهند. دوستان نیز یکی یکی از 
راه می رسیدند؛ بیل استاپلتون، مرا به شام دعوت کرد و برایم توضیح داد که 
همه ی برنامه های تلویزیون، خواستار حضور من در برنامه هایشان هستند. 
در یک سری  و  باشم  داشته  آمریکا  به  که سفری یک روزه  بود  این  او  نظر 

مصاحبات شرکت کنم.
قباًل به این صورت بود که فاتح تور، دور اروپا را سفر می کرد تا پیراهن زرد 
را به همه نشان دهد. من هم می خواستم که همه آن را ببینند و به آن افتخار 
کنم. گفتم: » این مسأله جای بحث نداره، من اینجا می مونم تا به سفر دور 

اروپا برم.«
بیل گفت: »خوبه، خیلی عالیه.«

گفتم: »ُخب، تو چی فکر می کنی؟«
گفت: »فکر می کنم تو واقعًا احمقی.«

گفتم: »چرا؟«
اما  باشه.  مهم  می تونه  چقدر  سفر  این  و  خبره  چه  نمی دونی  »چون  گفت: 
پنهان کنی و همه ی ملت آمریکا  باألخره می فهمی، تو نمی تونی چیزی رو 

توجهشون به توئه.«
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شرکت نایک از من خواست که در نیویورک، یک کنفرانس خبری برگزار کنم. 
کنفرانس شرکت  این  در  می خواستند  نیز  ترامپ  دونالد  و همچنین  شهردار 
کنند. مردم آستین خواستار یک برنامه ی باشکوه بودند. آنها به من پیشنهاد 
کردند که به مدت یک روز، با یک جت اختصاصی به آمریکا بروم و دوباره 
به اروپا برگردم تا بتوانم در سفر دور اروپا شرکت کنم. گیج شده بودم، من 
سال ها در مسابقات دوچرخه سواری شرکت کردم و برنده شدم، اما کسی در 

آمریکا به این مسأله توجه نمی کرد.
ولی حاال یک دفعه همه متوجه من شده بودند!

بخشی از وجودم، هنوز حقیقت برنده شدن در مسابقه را باور نکرده بود.
آخرین مرحله، سفر از آرپاجون به پاریس بود که یک مسیر 89/2 مایلی را 
شامل می شد و بیشتر جنبه ی تشریفاتی داشت. بنا به سنت این مسابقه، گروه 
دوچرخه سواران به صورت تفریحی، مسیر مسابقه را طی می کردند تا زمانی 
که به برج ایفل و آرکه دی تریومف برسند. در آنجا تیم پوستال باید در جلوی 
شهر  مرکزی  میدان  دور  دور،  ده  آن،  از  بعد  می شد.  شانزه لیزه  وارد  گروه، 

می زدیم و دور آخر را تیم پوستال به تنهایی و به نشانه پیروزی انجام می داد.
در مسیر حرکت به سوی پاریس، با هم تیمی ها و دوستانم گفتگو می کردم و 
حتی یک بستنی قیفی هم خوردم. تیم پوستال مثل همیشه به صورتی کاماًل 
متفاوت از بقیه تیمها منظم حرکت می کرد. به یکی از خبرنگاران که روی خط 

آمده بود گفتم: »من کاری نکردم. همه چیز به خاطر تالش دوستانم بود.«
چند دقیقه بعد، خبرنگار دیگری روی خط آمد و من به او گفتم: »از همین جا 
به ِکلی دیویدسون در فورت ورث تگزاس سالم می کنم: سالم ِکلی، به خاطر 
که  بود  ِکلی، دختر جوانی  بود.«  تو  به خاطر  پیروزی  این  ممنون.  همه چیز 
سرطان داشت، در مسابقه ی ُرز با او و خانواده اش آشنا شدم؛ آنها از دوستان 
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نزدیک من بودند.
باألخره به نزدیک شهر رسیدیم. وقتی برای اولین بار وارد شانزه لیزه می شدیم، 
احساس خاصی داشتم. خیابان را برای ورود ما بسته بودند. منظره ای گیج کننده 
با هزاران تماشاچی که در دو طرف خیابان صف کشیده بودند. همه جا پر از 
کاغذهای رنگی تزئینی، پرچم و شیرینی بود؛ تعداد زیاد پرچم های آمریکا که 

از دور در هوا تکان می خورد، مرا گیج کرده بود.
در بین جمعیت، از دوچرخه پیاده شدم. عکاسان، مأموران امنیتی، مسؤولین 
از  نفر  پنجاه  می کردند. حدود  تحسین  کرده،  احاطه  مرا  و دوستان،  مسابقه 
آستین آمده بودند که در بین آنها، بارت ناگس، دوست عزیزم ِجف گارِوی و 

حتی جیم هویت را دیدم.
مرا برای اجرای مراسم، به سمت سکو راهنمایی کردند. پس از اهدای جام، 
آن را به نشان پیروزی باالی سر بردم. دیگر نمی توانستم دوری کیک را تحمل 
کنم. از سکو پایین پریدم تا او را در آغوش بگیرم. عکاسان، مرا احاطه کرده 
او را در آغوش  باز کردند و من  را  : »مادرم کجاست؟« راه  بودند. پرسیدم 
گرفتم. خبرنگاران، او را نیز احاطه کرده بودند و می پرسیدند آیا فکر می کند 

پیروزی من، عجیب و برخالف انتظار همگان بوده است.
انتظار  به آنها گفت: »تمام زندگی النس عجیب و برخالف  مادرم در پاسخ 

همه بوده است.«
سرانجام نوبت به جالب ترین بخش مراسم یعنی دور تشریفاتی آخر رسید که 
من به همراه تیمم، یک بار دیگر به نشان پیروزی، میدان را دور می زدیم و 
وارد شانزه لیزه می شدیم. سه هفته را باهم گذرانده بودیم. در آن دقایق، بسیار 
آهسته می راندیم و از تک تک لحظات لذت می بردیم. یکی از تماشاچیان، 
وسط خیابان پرید و پرچم آمریکا را به دستم داد. نمی دانم چطور به آنجا آمده 
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بود، چون ناگهان جلوی من ظاهر شد و پرچم را به دست من داد. پرچم را 
باال بردم و غرق در احساسات شدم.

سرانجام به نقطه ی پایان رسیدم و در آنجا با خبرنگاران صحبت کردم. در 
حالی که سعی می کردم جلوی اشک هایم را بگیرم، گفتم: »من شوکه شدم، 
فقط می خوام یه چیز رو بگم: اگه به کسی، شانس دومی در زندگی داده بشه، 

می تونه تا پایان راه رو بره...«
همراه تیم رفتیم تا برای مهمانی شب آماده شویم؛ یک جشن باشکوه برای 
دویست و پنجاه نفر در موزه ی دی اُرِسی که پر از اشیاء گرانبها بود. سرانجام 
مانند یک شهروند  و  درآوردیم  را  لباس دوچرخه سواری  هفته،  از سه  پس 

عادی، به مهمانی بزرگ رفتیم تا آن شب را خوش بگذرانیم.
نشستیم؛  بود،  زیاد چیده شده  با سلیقه  که  میزهایی  به موزه رسیدیم و سر 
نوشیدنی ها را به سالمتی هم خوردیم. این اولین بار بود که بعد از مسابقه ی 
ِمتس، شامپاین می خوردیم. ایستادم و به هم تیمی های خود گفتم: »من پیراهن 
زرد را پوشیدم، اما سهم کوچکی از آن داشتم، چیزی در حد زیپ آن لباس. 

و بقیه حاصل تالش هم تیمی هایم بود.«
آن شب، من و کریستین به ریتز رفتیم. در آنجا یک سوئیت بزرگ و گرانقیمت، 
لباس راحت پوشیدیم، نوشیدنی خوردیم و یک  رزرو کرده بودیم. هر دو 
بزرگی  از  باشیم.  تنها  هم  با  می توانستیم  دوباره  گرفتیم.  خصوصی  جشن 
به خوابی  و سپس  هم شام خوردیم  کنار  در  بود.  گرفته  سوئیت، خنده مان 

عمیق فرورفتیم.
صبح روز بعد، وقتی از خواب بیدار شدم، نگاهی به محیط ناآشنای اطراف 
انداختم و سعی کردم آن را به خاطر آورم. کیک هم کم کم چشم هایش را باز 

کرد، او به من خیره شده بود؛ در آن لحظه، می توانستیم فکر هم را بخوانیم.
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گفتم: »خدای من! من قهرمان توردوفرانس شدم.«
کیک گفت: »ظاهراً که اینطوره.«

و هردو زدیم زیر خنده.
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10 کالم آخر





    
  واقعیت این است که اگر از من بپرسید بین قهرمانی در توردوفرانس، و غلبه 
ترجیح  را  بر سرطان  غلبه  که  ترجیح می دهم، می گویم  را  کدام  بر سرطان، 
می دهم.. عجیب به نظر می رسد، اما من عنوان »نجات یافته« از سرطان را به 
عنوان »فاتح توردوفرانس« ترجیح می دهم، زیرا پیش از آنکه یک ورزشکار 

باشم، یک انسان، یک مرد، یک همسر، یک فرزند، و یک پدر هستم!
و  مواجه شدم،  استقبال  از  با موجی  پاریس،  در  پایان  از خط  از عبور  پس 
همچنان که سعی می کردم دورنمایی از آن اتفاق در ذهن داشته باشم، از خود 
می پرسیدم چرا پیروزی من چنین تأثیر عمیقی بر مردم گذاشته است؟ شاید 
به این دلیل که بیماری مسأله ای است که همه ی آن را درک می کنند. همه ما 
بیمار می شویم، و هیچ کس نسبت به بیماری ها ایمن نیست؛ با این وصف، 
برنده شدن در مسابقه توردوفرانس، یک عمل سمبلیک محسوب می شود، 
گواهی بر اینکه نه تنها می توان بر سرطان غلبه کرد، بلکه می توان پس از آن، با 

351کالم آخر/    
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موفقیت به زندگی ادامه داد.. شاید به قول دوستم فیل نایت1، من خوِد امید هستم.
باشم.  داشته  نیویورک  به  یک روزه ای  سفر  که  کرد  متقاعد  مرا  بیل  باألخره 
شرکت نایک، یک جت خصوصی برای این کار در اختیارم گذاشت، و کیک 
نزدیک  از  را  پیروزیم  تأثیر  نیویورک،  در  بود.  من  همراه  سفر  این  در  هم 
دونالد  و  شهردار  حضور  با  خبری  کنفرانس  یک  نایک2،  شهرک  در  دیدم؛ 
ترامپ3 داشتم و در برنامه های »توِدی« و »دیوید لِِترمن« نیز شرکت کردم. 
دفتر برنامه در خیابان وال استریت بود. وقتی زنگ در را به صدا درآوردیم، 
و وارد ساختمان شدیم، آنها شروع به تشویق من کردند، به طوری که کاماًل 
غافلگیر شدم. هنگامی که ساختمان را ترک کردیم، خیل عظیمی از مردم، 
جلوی ساختمان ازدحام کرده بودند. به بیل گفتم: »این جمعیت، اینجا چکار 

می کنن؟!«
بیل گفت: »به خاطر توئه. النس، حاال فهمیدی اون روز چی بهت می گفتم؟«

اطراف  از  مردم  رفتیم؛  بچه  لباس  فروشگاه  به  کیک،  همراه  به  آن،  از  پس 
می آمدند که با من، خوش و بش کنند، دست بدهند، و امضا بگیرند.. من 
متعجب و غافلگیر شده بودم، اما کیک آرام بود؛ فقط با مهربانی می گفت: 

»اگه اجازه بدید، ما باید مقداری لباس و لوازم بچه تهیه کنیم.«
از نظر ما، یک مرحله دیگر از زیستن، و زندگی دوباره باقی مانده بود، و آن 

پدر و مادر شدن بود.
پدر  نتوانم  نداشته ام،  ارتباطی  پدرم  با  چون  می ترسیدم  بودم؛  نگران  ابتدا 

خوبی باشم.
سعی می کردم پدر بودن را تمرین کنم؛ یک آغوشگیر خریده بودم، و در حین 

�. Phil Knight
�. Niketown
�. Donald Trump
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آماده کردن صبحانه، تمرین می کردم چطور او را بغل کنم. وقتی هم در دفتر 
کارم نشسته بودم، و به نامه های الکترونیکی، و تلفن ها پاسخ می دادم، آن را 
همراه خود داشتم. با آغوشگیر، در حیاط پشتی قدم می زدم و تصور می کردم 

که موجود کوچکی در آن نشسته است.
 به همراه کیک به بیمارستان رفتیم، و امکانات آنجا را بررسی کردیم؛ یک 
پرستار، ما را در مورد روال کار در روز به دنیا آمدن بچه و آنچه باید انجام 

دهیم، توجیه کرد.
بند  و  می ذاریم  مادرش  سینه  اونو روی  اومد،  دنیا  به  بچه  »وقتی  گفت:  او 

نافشو می بریم.«
گفتم: »بند نافو، من می برم.«

پرستار گفت: »بسیار خوب، بعد یکی از پرستارا، نوزادو شستشو می ده.«
گفتم: »من این کارو انجام می دم..«

گفت: »خوبه، بعد از اون هم نوزادو به اتاق نوزادان می بریم.«
گفتم: »من این کارو انجام می دم، اون بچه منه.«

ماشین های  در  کیک،  بارداری  دوران  آخر  روزهای  از  بعدازظهر،  روز  یک 
جداگانه برای انجام کارهای مان می رفتیم، و به فاصله بسیار کم از یکدیگر 
گرفتم؛  فاصله  او  ماشین  از  و  آمدم،  خودم  به  ناگهان  می کردیم.  حرکت 
احساس کردم که خیلی تند می راند، با تلفن ماشین او تماس گرفتم، و گفتم: 

»آروم  تر.. مراقب بچه باش.«
کیک در هفته های آخر بارداری خود، به همه می گفت: »منتظر تولد دومین 

فرزند خود هستم!«
به  بیل  بود، همراه  مانده  بچه  تولد  به  اکتبر، وقتی حدود دو هفته  اوایل  در 
الس ِوگاس رفتیم؛ قرار بود در آنجا، یک سخنرانی و چند جلسه کاری داشته 
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باشم. وقتی به خانه زنگ زدم، کیک گفت که زیاد عرق می کند، و حال عجیبی 
دارد، اما من زیاد جدی نگرفتم. به کارم ادامه دادم، و وقتی کارم در آنجا تمام 
شد، به سرعت به فرودگاه رفتیم تا خود را به پرواز بعدازظهر داالس که از 

آنجا به آستین می رفت، برسانیم.
در داالس، یک جای خلوت پیدا کردم و با کیک تماس گرفتم. به یاد دارم 
انقباض هایی را در شکم خود حس  که می گفت هنوز زیاد عرق می کند، و 

می کند.
گفتم: »شاید این ربطی به بچه نداره، و نشونه ی یه چیز دیگه باشه.«

کیک گفت: »النس، این شوخی نیست..«
سپس دوباره احساس درد کرد.

گفتم: »باشه باشه، من تو راهم.«
گفت:  بیل  صندلی هایمان  نشستیم.  روی  و  شدیم،  آستین  هواپیمای  سوار 
می یاد  دنیا  به  امشب  بچه تون  نمی دونم  من  بکنم..  بِِهت  نصیحتی  یه  »بذار 
تماس  کیک  با  باید  دوباره  کردیم،  پرواز  وقتی  که  می دونم  اینو  اما  نه،  یا 

بگیری.«
باند  از  خاطر،  همین  به  بودم،  بی قرار  خیلی  من  اما  کرد،  حرکت  هواپیما 

فرودگاه دوباره با کیک تماس گرفتم.
گفتم: »چه خبر؟«

گفت: »مدت انقباضا به یک دقیقه رسیده، و فاصله اونا هر پنج دقیقه یک بار 
شده، مدتش داره بیشتر و بیشتر می شه...«

گفتم: »کیک، فکر می کنی بچه امشب به دنیا بیاد؟«
گفت: »بله، فکر می کنم همینطور باشه.«

گفتم: »به محض فرود هواپیما، باهات تماس می گیرم.«
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گوشی را قطع کردم، و به مهماندار دو تا آب جو سفارش دادم. بطری ها را 
باز کردیم و به سالمتی بچه نوشیدیم. مدت پرواز چهل دقیقه بود؛ من تمام 
مدت عصبی بودم، و پاهایم را تکان می دادم. به محض فرود هواپیما، دوباره 
با کیک تماس گرفتم. معمواًل وقتی کیک گوشی را برمی داشت با اشتیاق و 

انرژی می گفت: »سالم«، اما این بار خیلی خسته بود.
در حالی که سعی می کردم آرام باشم، گفتم: »حالت چطوره عزیزم؟«

گفت: »خوب نیستم..«
گفتم: »ما چکار باید بکنیم؟«

گفت: »گوشی را نگه دار.«
احساس درد شدیدی داشت، و بعد از یک دقیقه گوشی را برداشت.

گفتم: »با دکتر تماس گرفتی؟«
گفت: »آره..«

گفتم: »چی گفت؟«
گفت: »گفت به محض اومدن تو، بریم بیمارستان.«

گفتم: »باشه، االن میام.«
سوار ماشین شدم، و با سرعت زیاد خودم را به خانه رساندم. به کیک کمک 
کردم که سوار ماشین شود و با احتیاط بیشتر به سمت بیمارستان سنت دیوید1 

رفتیم؛ همان بیمارستانی که در دوران بیماری، مرا عمل کرده بودند.
تولد بچه آنطور که می گویند مثل یک معجزه نیست، به نظر من واقعًا ترسناک 

است، آنقدر نگران کیک و بچه بودم که نمی دانستم چه باید بکنم..
زایمان سه ساعت طول کشید و بسیار مشکل بود. بچه به طور کامل نچرخیده 
بود وکیک خیلی اذیت شد. باألخره مجبور شدند از فرسپس استفاده کنند و 

�. St. David Hospital
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او را بیرون بکشند. باألخره بچه به دنیا آمد، پسر بود. لوک دیوید آرمسترانگ1 
رسمًا متولد شد.

وقتی او را بیرون آوردند، خیلی کوچک و تقریبًا آبی رنگ بود، چون هنوز 
او را نشسته بودند. نوزاد را روی سینه کیک گذاشتند، او گریه نمی کرد، فقط 
چند صدای کوچک شبیه صدای گربه از خود درآورد. پرستاران نگران بودند 
گریه  لوک  اما  گذشت،  هم  دیگر  لحظه  نمی کند. چند  گریه  درست  که چرا 
نمی کرد. گفتم گریه کن دیگه.. لحظات بدی بود، احساس می کردم اتاق در 

حال کوچک شدن است.
یکی از پرستاران گفت: »اون به کمک احتیاج داره.«

یکی از پرستاران، بچه را از آغوش کیک بیرون آورد، و به اتاق دیگری برد 
که پر از تجهیزات پیچیده بود.

ناگهان آنها شروع به دویدن کردند.
کیک گفت: »چی شده؟! چه اتفاقی افتاده؟«

گفتم: »نمی دونم..«
آنها طوری می دویدند که گویی یک مورد اورژانسی پیش آمده است. دست 
ببینم در آن اتاق چه می گذرد. نمی توانستم  کیک را گرفتم و سعی می کردم 
اما  بود،  اتاق  آن  در  پسرم  آنها چه می کنند.  که  نمی دانستم  و  ببینم،  را  بچه 
مرتب  او  بگذارم.  تنها  بود،  ترسیده  به شدت  که  را  کیک  نمی خواستم  من 
می گفت: »چی شده؟ چه بالیی دارن سرش میارن؟«، باألخره دست کیک را 

رها کردم، و نگاهی به داخل اتاق انداختم.
آنها داشتند از طریق یک ماسک کوچک به او اکسیژن می دادند.

با خودم فکر می کردم... تو را به خدا گریه کن، خواهش می کنم گریه کن..

�. Luke David Armstrong
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مغزم از کار افتاده بود، و فقط منتظر شنیدن صدای جیغ او بودم. آنچه من 
از ترس می دانستم، در آن لحظات به تمام معنا به واقعیت پیوسته بود. وقتی 
فهمیدم سرطان دارم، ترسیدم؛  هنگامی که تحت درمان بودم، می ترسیدم، اما 
هیچ کدام، شبیه ترس دوری از فرزندمان نبود. احساس درماندگی می کردم، 
چون این بار من بیمار نبودم، بلکه این پسرم بود که در معرض بیماری قرار 

داشت.
ماسک را برداشتند، او دهانش را باز کرد، صورتش منقبض شد، و ناگهان 
جیغ بلندی کشید. جیغ او مثل فریاد یک قهرمان جهانی بود. به محض جیغ 
کشیدن، رنگش تغییر کرد، و به نظر می رسید که خیال همه راحت شد. او را 

دوباره پیش ما آوردند، او را بغل کردم و بوسیدم.
او را شستم، و پرستار به من یاد داد که چطور او را قنداق کنم. سپس من، 
کیک و لوک را به اتاق بزرگی در بیمارستان بردند که بیشتر شبیه سوئیت یک 
هتل بود. این اتاق مثل همه ی اتاق ها، تخت و تجهیزات داشت، اما عالوه 
بر آنها، دارای یک کاناپه و همچنین یک میز قهوه برای مالقات کنندگان بود. 
چند ساعتی، هر سه خوابیدیم و بعد، مالقات کنندگان، یکی پس از دیگری 
سر رسیدند: مادرم، پدر و مادر کیک، بیل و لورا استاپلتون. آن روز عصر، 

یک میهمانی به افتخار تولد لوک داشتیم.
پس از آن، من و مادرم در کریدورها قدم می زدیم، و من نمی توانستم از فکر 
آنچه چند ساعت پیش )در مورد لوک( بر من گذشته بود، بیرون بیایم. حاال 
درک می کردم که وقتی مادرم فهمید من بیمار هستم، و ممکن است بیشتر از 

من زنده بماند، چه احساسی داشته است...
از کنار اتاق قدیمی خود در بیمارستان گذشتم، از مادرم پرسیدم: »اینجا رو 

یادت میاد؟« و به هم لبخند زدیم..
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سؤالی که هنوز وجوداشت، این بود که نقش خودم، در باز گشت مجدد به 
زندگی چقدر بوده است؟ نقش علم و معجزه چقدر بوده است؟

پاسخ این سؤال را نمی دانستم، اما یقین داشتم که دیگران منتظر پاسخ این 
یافتن  معنای  به  بدهم،  را  سؤال  این  جواب  می توانستم  اگر  هستند.  سؤال 
درمان سرطان و فراتر از آن، فلسفه وجودی بود. من می توانستم به دیگران 
انگیزه، امید، جرأت، شجاعت و مشاوره بدهم؛ اما قادر نبودم از آنچه خودم 
هم نمی دانستم حرف بزنم، نیازی هم نبود که در این زمینه تالش کنم. من از 

اینکه زنده بودم تا از این راز لذت ببرم، خشنود بودم.
اجازه دهید یک لطیفه جالب و پندآموز برایتان تعریف کنم:

مردی در سیل گیر می افتد. وقتی جریان آب باال می آید، روی سقف خانه اش 
می پرد و منتظر کمک می ماند. فردی با قایق موتوری می آید، و به او می گوید: 

»بپر، من نجاتت میدم.«
مرد می گوید: »نه، ممنون، خداوند مرا نجات می دهد..«

سرش  باالی  نجات  هواپیمای  بعد،  دقیقه  چند  می آید.  باال  همچنان  آب 
می آید، و طنابی برای او می اندازد.

مرد بازهم می گوید: »نه، ممنون، خداوند مرا نجات می دهد..«
آب بازهم باالتر می آید، و باألخره به سقف خانه می رسد، و آن مرد غرق می شود.
نجات  منو  چرا  »خدایا،  می گوید:  خدا  به  التماس  با  می رود،  بهشت  به  وقتی 

ندادی؟«
تو  اما  فرستادم،  تو  نجات  برای  را  هواپیما  و  قایق  اون  »من  می گوید:  خدا 

نفهمیدی!«
زیادی  اتفاقات  هستیم..  مرد  آن  مثل  نوعی  به  ما،  همه ی  می کنم  فکر  من 
رخ می دهد، اما از حقیقت آنها بی خبریم؛ در حالی که می توانیم مسؤولیت 
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کارهای خود را به عهده بگیریم، و شجاع باشیم.
تصور هر یک از ما در مورد مرگ متفاوت است؛ برخی آن را انکار می کنند، 
بعضی دعا می کنند، و عده ای دیگر سعی می کنند در عالم بی خبری فرو روند؛ 
بود.  به سالح شجاعت، مسلح  تنها  با آن مواجه شد و  باید  اما من معتقدم 
تعریف شجاعت چنین است: یکی از خصوصیات روحی که به فرد، قدرت 

مواجهه ی بدون ترس با خطر را می دهد.
آمار نشان می دهد که میزان کودکان نجات یافته از سرطان بیشتر از بزرگساالن 
و  مسأله، جسارت  این  دلیل  می کنم  فکر  من  و  است،  بیماری  این  به  مبتال 
مجهزتر  سرطان  مقابل  در  کودکان  می رسد  نظر  به  گاهی  آنهاست.  بی باکی 
هستند؛ آنها موجودات مصمم و با اراده ای هستند و نیازی نیست که ما به آنها 
روحیه دهیم. بزرگساالن چیزهای زیادی از شکست می دانند و بیش از حد، 
بدبین و ترسو هستند. یک کودک می گوید: »می خوام بازی کنم، زود باش.. 

باید با من بازی کنی.« و این واقعًا همه آن چیزی است که می خواهد.
از کسب عنوان قهرمانی در توردوفرانس، شرکت ویتیز1 تصمیم  بعد  وقتی 
گرفت عکس مرا بر روی محصوالت خود بزند، از آنها خواستم که کنفرانس 
خبری، در بخش کودکان سرطانِی همان بیمارستانی برگزار شود که پسرم به 
دنیا آمده بود. وقتی با بچه ها مالقات کردم و به آنها امضا دادم. پسربچه ای 
یکی از جعبه های غالت فرآیند شده را قاپید، و درحالی که جعبه را محکم 

بغل کرده بود، جلوی پای من ایستاد.
گفت: »میشه این مال من باشه؟«

گفتم: »آره، اون مال توئه..«
همانطور آنجا ایستاده بود، نگاهی به جعبه، و سپس به من انداخت.. فهمیدم 

1.  این شرکت تولیدکننده غالت فرآیند شده است که به عنوان صبحانه مصرف می شود.
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که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
بعد گفت: »اونا چه شکلین؟«

گفتم: »چی؟«
گفتم: »ُخب، اونا غالتن و شکالی مختلف دارن.«

گفت: »آهان، باشه.«
غالت  به  فقط  نداشت،  ارتباطی  سرطان  به  جعبه  آن  او،  نظر  از  می ببینید! 

مربوط می شد.
اگر کودکان می توانند اعداد و ارقام را نادیده بگیرند، پس ما هم این توانایی را 
داریم که از آنها درس بگیریم. وقتی به این بیماری خوب فکر کنی، می بینی 
هیچ راهی به جز امیدواری نیست؛ در واقع چه از نظر پزشکی و چه از لحاظ 
روحی، همواره دو راه پیش روی ما وجود دارد: ناامیدی و تن دادن به مرگ، 

یا جنگیدن با بیماری همچون آتش شعله ور و خشمناک...
پس از بهبودی، از دکتر نیکالس پرسیدم که شانس زنده بودنم واقعًا چقدر 
من،  بیماری  گفت  او  بود.«  بدخیم  بسیار  تو  »بیماری  گفت:  او  و  است، 
بدترین حالت این نوع سرطان بوده  که تاکنون دیده است. پرسیدم: »چقدر 
از  »کمتر  گفتم:  داد،  تکان  را  سرش  درصده؟«.  پنجاه  از  کمتر  شانسم  بد؟ 
بیست درصد؟«، باز سرش را تکان داد، سؤال کردم: »کمتر از ده درصد؟!« و 

او بازهم سرش را تکان داد.
وقتی گفتم کمتر از سه درصد، با حرکت سر تأیید کرد..

هرچیزی ممکن است، ممکن است به شما بگویند نود درصد یا پنجاه درصد 
و یا حتی یک درصد، شانس زنده ماندن داری، اما باید فقط خودت را باور 
تمامی  با  کردن خود  از جنگیدن، مسلح  منظورم  بجنگی.  بیماری  با  و  کنی 
اطالعات موجود، و مشورت با سایر متخصصین مربوطه است؛ باید آنچه 
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را به بدنت حمله کرده، باور کنی و در جستجوی درمان های احتمالی باشی. 
حقیقت دیگر سرطان آن است که هرچه بیمار، مطلع تر و قدرتمندتر باشد، 

شانس بیشتری برای زنده ماندن دارد.
اگر من روحیه ام را از دست می دادم و در مقابل بیماری عقب نشینی می کردم، 
چه اتفاقی می افتاد؟ هنوز هم معتقدم در این تالش برای زنده ماندن، خیلی 
چیزها به دست آورده ام؛ چون حاال کامل تر و بالغ تر شده ام. آنچه سرطان مرا 
در مورد آن متقاعد کرد، این بود که ما بهتر از آن هستیم، که تصور می کنیم 
می دهد..  نشان  را  خود  بحرانی،  مواقع  در  فقط  که  داریم  ظرفیت هایی  و 
حقیقتی که در تجارب خود به عنوان یک ورزشکار حرفه ای، به آن دست 

نیافته بودم.
آن  من،  باور  در  باشد،  نهفته  نام سرطان، هدفی  به  رنجی  در  اگر  بنابراین، 

هدف باید ارتقاء انسانیت و شخصیت ما باشد.
دوباره  را  آن  می خواهم  نیست..  مرگ  نوعی  سرطان  معتقدم  به شدت  من 
تعریف کنم، سرطان بخشی از زندگی است؛ یک روز بعد از ظهر، وقتی برای 
چکاب رفته بودم تا ببینم آیا بیماریم دوباره عود کرده یا نه، در ذهن خود از 
هر یک از حروف واژه سرطان1 یک کلمه ساختم. این کلمات عبارتند از: 
شجاعت2، نوع نگرش3، ناامید نشدن4، قابل درمان بودن5، مطلع بودن6 و یاد 

کسانی که به این بیماری مبتال هستند7.
انتخاب  را  پرسیدم چرا تخصص سرطان شناسی  نیکالس  دکتر  از  یک روز 

�. Cancer
�. Courage

�. Attitude

�. Never give up

�. Curability

�. Enlightenment

�. Remembrance of my fellow patients
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کرده، رشته ای که بسیار سخت و غم انگیز است؟ او گفت: »شاید به همان 
می خواست  نوعی  به  او  کردی.«  انتخاب  را  دوچرخه سواری  تو  که  دلیلی 

بگوید که سرطان، توردوفرانس بیماری هاست.
او گفت: »سرطان همانند باری سنگین است؛ هیچ بیماری به اندازه ی این 
اما  نیست،  شکی  رشته  این  بودن  غم انگیز  در  نمی طلبد،  مقاومت  بیماری 
حتی وقتی نتوانی مردم را درمان کنی، دست کم می توانی به آنها کمک کنی. 
مبارزه  آنها روحیه  به  کنی، می توانی  کامل درمان  به طور  را  آنها  نتوانی  اگر 
سایر  به  نسبت  رشته،  این  در  کنی.  همدردی  آنها  با  و  بدهی  را  بیماری  با 
تخصص های پزشکی، لحظات انسانی بیشتری وجود دارد. هیچ وقت به آن 
عادت نمی کنی، بلکه می توانی تحمل افراد را نسبت به بیماری تحسین کنی.« 
او گفت که یکی از بیمارانش به او گفته: »تو هنوز این بیماری را نمی شناسی، 

اما ما این شانس و سعادت را داشته ایم.«
من همیشه این درس ها را به خاطر دارم، و خود را عضوی از جامعه مبتالیان 
به سرطان احساس می کنم. معتقدم که باید بیشتر از قبل تالش نموده و به 
کسانی که با این بیماری دست به گریبان هستند، یاری کنم. جامعه مبتالیان 
به سرطان، جامعه اشتراک تجربیات است، و به هر کس بگویند: »شما مبتال 
می میرم«،  دارم  من  من،  کند: »خدای  فکر  با خود  او  و  به سرطان هستید« 
عضوی از این جامعه است و وقتی فردی عضو این جامعه شد، همیشه عضو 

آن باقی خواهد ماند.
انسان ها پست به نظر  بنابراین، وقتی دنیا مأیوس کننده و خاکستری و ذات 
به  و  می شوم،  خیره  آن  عکس  به  و  برمی دارم  را  گواهینامه ام  من  می رسد، 
کودکی  و  آینهورن  الرنس  نیُکلز،  کرگ  شاپیرو،  اِسکات  هانی،  التریس 
می اندیشم که حبوبات )همان غالت فرآیند شده( را برای شکلشان دوست 
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داشت.. به پسرم می اندیشم، او که تجسم زندگی دوباره من و دلیل دیگری 
برای ادامه ی زندگی است.

گاهی نیمه شب از خواب برمی خیزم و دلتنگش می شوم.. او را  از تختش 
بیرون می آورم، به تخت خودمان می برم و روی سینه ام می گذارم. هر فریاد یا 
گریه او موجب خوشحالی من است. سر کوچکش را عقب می کشد، چانه اش 
می لرزد، دستانش را در هوا تکان می دهد و گریه می کند.. گریه او برای من 

صدای زندگی است، بله درسته، من او را به گریه کردن وادار می کنم!
احساس  خود  در  بیشتر  را  زندگی  شور  می زند،  فریاد  بلندتر  او  هرچه 

می کنم...
 





پیوست1آلبوم تصاویر





•پیشازسرطانفقطمیزیستم،امااکنونقویزندگیمیکنم!

367 آلبوم تصاویر/    
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•سرطانبهمنآموختچگونههدفمندزندگیکنمو

قدرتماملحظاتمرابدانم...
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•پسازگذراندنهردردوزجر،سرشارازشادیمیشوم،زیرااحساس

میکنمیکپلهبهکمالمطلوبخودنزدیکترشدهام.

•هموارهسرطانراافتخارآمیزترینفرصتوبهترینرویدادزندگیممیدانم.
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•درزندگی،همیشهدوگزینهپیشرویماوجوددارد:تسلیم

شدنویامبارزههمچونآتششعلهور.

•بایداینحقیقترافرابگیریمکهبرهرسختیوفقدان،دلیلارزشمندیوجودداردکهگاهیشیوهینگرش

ونحوهیزندگیماانسانهارادگرگونوباعثپیشرفتمانمیشود!
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•اینبیماری،برجستهترینمربیمندرطولاینسالهابودهوهست؛

درسهاییبهمنآموختکههرگزهمانندآنراتجربهنکردهبودم!
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•توردوفرانس99:چیزیبرایازدستدادنندارم!
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•توردوفرانس99:چیزیبرایازدستدادنندارم!

یا50 بهشمابگویند:90درصد امکانپذیراست؛ممکناست هرچیزی •

درصدیاحتی1درصدشانسدارید،اماشمابایدفقطوفقطپیروزیراباور،

وبهخاطرآنمبارزهکنید.
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•یکبارازمنسؤالشد:چهلذتیاز6یا7ساعتدوچرخهسواریدرطول

هرروزمیبری؟منباتعجبپاسخدادم:»لذت؟!سؤالشمارااصاًلدرک

نمیکنم.منبرایلذتبردن،اینکارراانجامنمیدهم؛منفقطبرایزجر

کشیدن،دوچرخهسواریمیکنم.«
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•دسامبر2002:آری!هنوزهمباهمانانگیزهیقبلیحضوردارم.هرگز

برایپول،شهرت،محبوبیتویاقهرمانیدرتوروفرانس،دوچرخهسواری

نمیکنم؛منعاشقرقابتهستم.درماههایاخیر،حتییکروزهماز

دوچرخهامدورنبودهام!
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به قادر هرگز سرطان، به ابتال بدون که است این حقیقت •

قهرمانیدریکدورهمسابقاتتوردوفرانسهمنمیشدم؛این

تسلیم اما گذراست، رنج و درد اثر که آموخت من به بیماری

شدن،همیشگی!
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•رنجوسختی،موقتاست؛شایدیکدقیقه،یکساعت،یکروزوحتی

دیگری، ارزشمند وچیز فرومینشیند اماسرانجام انجامد، بهطول یکسال،

جایگزینآنمیگردد!
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روی بر و برمیخیزم خواب از زرد، رنگ عشق به صبح روز هر •

دوچرخهمینشینم.اینرنگ،معنایواقعیزجروتحملآنرابهمن

آموخت؛تنهادلیلپیشرفتم،رنگزرداست.

•دردورانبیماری،نمیخواستمبمیرم..هنگاممسابقههمنمیخواهمببازم؛

مردنوباختنبرایمندرحکمیکمفهوماست.
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»نجاتیافته یا توردوفرانس« »قهرمان عنوان بین بود قرار اگر حقیقتًا •

را سرطان« از »نجاتیافته عنوان کنم، انتخاب را یکی سرطان«، از

برمیگزیدم،زیراپیشازآنکهیکورزشکارباشم،یکانسان،یکمرد،

یکهمسر،یکفرزند،ویکپدرهستم!
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•درحاشیهیمسابقاتتوردوفرانس:»اینرقابتراازعمقوجودوازصمیم

انگیزه اینرقابت،درمن اندازهی به دنیا، قلبمدوستدارم؛هیچچیزیدر

ایجادنمیکند.اینتور،فقطیکمسابقهیدوچرخهسوارینیستبلکهتمثیلی

اززندگیاستونوعیآزمونبدنی،فکریوحتیمعنویبهحسابمیآید.«
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•سرطانجزءرموزمعنویموفقیتمناست،زیراهیچیکازرقبایم

تااینحد،بهمرگنزدیکنشدهاند؛چنینبیماریهایی،طرزنگرش

انسانرامتحولمیکند،کهاینخودیکمزیترقابتی وجهانبینی

بسیارمهممحسوبمیشود.
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•نشریهی»بایسیکلینگمگ«ازالنسآرمسترانگپرسیدکارموردعالقهاتچیست؟

اصاًل اوقات بسیاری و بس. و همین فقط بله، »دوچرخهسواری؛ داد: پاسخ اینگونه او

نمیتوانمباورکنمکهدرقبالاینکار،حقوقهممیگیرم.اینتنهاکاریاستکهباانجامآن،

لحظاتزندگیمخالیازهرگونهیکنواختیمیشود..«

»حالاگرزمانیبتوانمدرکنارفرزندملوک،رکاببزنم،لذتآنصدهابرابربیشترمیشود.«
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پیوست2
برداشت آخر )یاداشت مترجم(





  ماجرای این کتاب، و اینکه چرا تصمیم گرفتم آن را ترجمه کنم، به قدری طوالنی 
است که اگر بخواهم در مورد آن صحبت کنم، به اندازه ی یک کتاب، حرف برای 
گفتن هست؛ فقط می توانم بگویم که پس از اتمام ویرایش نهایی، احساس کردم 
خودم نیز فاتح یک توردوفرانس شده ام.. یک توردوفرانس دیگر!.. این کتاب، 
ماراتون های زندگی  یاد توردوفرانس ها و  به  را  تا من و شما  بود  بهانه ای  فقط 
بیندازد، چون هر کدام از ما، همواره با یک چنین آزمون هایی مواجه می شویم، 

اما خودمان را باور نمی کنیم و زود جا می زنیم.
فصل به فصل این کتاب را زندگی کردم تا قادر شدم آن را بر روی کاغذ بیاورم، و 
برای شما بازگو کنم. در ابتدا، قصد داشتم تنها زندگی نامه ای از النس آرمسترانگ 
ترجمه کنم، و آن را در اختیار جامعه ی فارسی زبانان قرار دهم، اما به مرور متوجه 
شدم در اقیانوسی ژرف غرق شده ام، که نجات یافتن از آن بسیار دشوار است؛ به 

همین خاطر، تهیه و تدوین این کتاب، حدود یک سال به طول انجامید.
از همان روز اولی که تحت تأثیر حماسه ی آرمسترانگ قرار گرفتم، تا آخرین 
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لحظاتی که لوح فشرده ی مستندات کتاب را برای تحویل به ناشر، آماده می نمودم، 
همواره بار سنگینی را بر دوش خود احساس می کردم؛ نمی دانستم چرا؟! شاید 
وظیفه ای بر عهده ام نهاده شده بود، و خود از آن بی خبر بودم! شعله های عشق 
و اشتیاق به محقق نمودن آن رسالت، چنان در وجود من زبانه می کشید، که در 

سخت ترین شرایط نیز، مرا آرام نمی گذاشت و به سوی خود می کشاند.
نقل است که در هنگام تولد هر موجود، پیامی آرام، اما عمیق و سرشار در گوش 
او نجوا می شود؛ این پیام، همان هدف و رسالت هر موجود است، که باید آن 
را به سرمنزل مقصود برساند. متأسفانه اکثر ما انسان ها به قدری درگیر مسائل 
زندگی روزمره می شویم، که فراموش می کنیم برای چه آمده ایم، و چه هدفی 
در پیش داریم؟! اما اتفاقاتی در زندگی هست، که سبب می شود آن پیام آسمانی 
دوباره در ذهن مان تداعی گردد؛ این رویدادها ممکن است در ظاهر، ناخوشایند 
چنان  گاه  که  ماست  نگرش  نوع  این،  بدانیم  باید  ولی  برسند،  نظر  به  پلید  یا 
محدود می شود که اجازه نمی دهد حقیقت را به تمامی ببینیم؛ زیراحقیقت، یک 
تجربه نیست؛ هدیه ای حاضر و آماده نیست؛ حقیقت چیزی است که با آگاهی، 
به وسیله ی همان  و  انسان، شکوفا  درک و کسب معرفت، در بطن وجود هر 

انسان، کشف می شود.
به زعم بسیاری از روانشناسان، خوشبختی، پیش از آنکه یک نقطه ی معین و 
تعریف شده باشد، یک نوع نگرش است؛ شاید خوشبختی، چیزی جز زندگی 
بخشیدن به همین رویاها نباشد؛ رویاهایی که در کودکی شکل گرفته، و تصویری 

از همان پیام های آسمانی است؛ پس رویاهایت را به خاطر بسپار...
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•بیمارستانشریعتی-بخشپیوندسلولهایبنیادیومغزاستخوان-تابستان85
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مرکزتحقیقاتهماتولوژی،آنکولوژیوپیوندمغزاستخوان-پاییز85
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