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امید به شش روایت

»کوی نومیدی مرو، اّمیدهاست
سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست...«

شما چند نفر را می شناسید که این بیت موالنا را در زندگی خود 
به تصویر کشیده باشند؟ واقعیت این است که بسیاری از ما 
وقتی با یک بیماری سخت یا یک شرایط ناگوار در زندگی خود 
مواجه می شویم، خودمان را می بازیم و راه امید را گم می کنیم 
و در پیچ وخم  زندگی گم می شویم. اما بعضی ها هم هستند 
که درست در همین  بزنگاه های حساس، دقیقا در نقطه مقابل 
می ایستند. آنها در سختی های زندگی همچنان سرسخت و 
امیدوار می مانند و به زندگی خودشان و دیگران معنایی تازه  
می دهند. این بسته آموزشی، روایتی است از امیدواری در 
اوج ناامیدی؛ روایتی از زندگی آدم هایی که در نومیدانه ترین 
شرایط هم امیدوار می مانند و اسیر تاریکی نمی شوند. حکایت 

امید به پنج روایت.

روایت اول: رندی پاش، مرگ قریب الوقوع و امید
- چقدر زنده می مانم؟

- احتماال 3 تا 6 ماه دیگر...
این دیالوگ در 18 اوت 2007 بین »رندی پاش« و پزشکش رد و بدل شد. رندی 
پاش، استاد کامپیوتر دانشگاه کارنگی ملون پنسیلوانیا بود. یک سال قبل، تازه 
فهمیده بود سرطان پانکراس گرفته و به توصیه پزشکش »جراحی ویپل« کرده 
بود. اما جراحی جواب نداد. حاال پزشکش داشت پت اسکن او را می خواند و 

می دید که سرطان به ریه هایش متاستاز داده: »احتماال 3 تا 6 ماه دیگر...« 
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رندی پاش 10 ماه بعد از آن »3 تا 6 ماه دیگر« زنده ماند و در این10 ماه طوری 
زندگی کرد که احترام و اعتبارش چندبرابر شد. او برای دانشگاهش، شهرش 
و کشورش آدم مهمی بود اما آنچه اسم او را زنده نگه داشت، کار و بارش 
نبود؛ زندگی اش بود، چگونه زندگی کردنش، رفتار و گفتارش و تاثیر عمیقی 
که در این 10 ماه بر دیگران گذاشت: »اگر سرطان سراغم نمی آمد، شاید هرگز 
نمی فهمیدم چگونه زندگی کردن خیلی مهم تر از چقدر زندگی کردن است.«

او تنها یک ماه بعد از آن »3 تا 6 ماه دیگر«، آخرین و مشهورترین سخنرانی  
عمرش را انجام داد. زمان سخنرانی: 18 سپتامبر 2007، مکان: دانشگاه 
کارنگی ملون، تعداد حضار: 400 نفر. فیلم سخنرانی اش خیلی زود رکورد 
دانلود یوتیوب را شکست و تقاضای مکرر مردم، بسیاری از برنامه سازان از 

جمله اپرا وینفری را مجبور کرد او را به برنامه اش دعوت کند. 
کمی بعد، کمپانی دیزنی هم سراغش آمد و نسخه مکتوب سخنرانی اش را 6/7 
میلیون دالر خرید. کتاب سخنرانی اش خیلی زود به لیست پروفروش ترین های 
هفته »نیویورک تایمز« راه پیدا کرد و در 28 آوریل 2008 صدرنشین این 

زندگی موثر رندی پاش 

پس از ابتال به سرطان 

ضرب المثل رسانه ها شد
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لیست شد؛ کتابی که تا کنون به 46 زبان ترجمه شده و فقط در آمریکا بیش 
از 5 میلیون نسخه فروخته. محتوای این کتاب، چیزی نیست جز تجربه 
زیسته »رندی پاش«؛ مردی که می گفت تجربه این 47 سال زندگی نشانش 
داده تنها راه برآورده شدن آرزوهایش، برآورده کردن آرزوهای دیگران است: 
»... در همین یک ماه اخیر، بارها اطرافیانم به من گفته اند انگار نه انگار که 
سرطان داری! انگار نه انگار که بهت گفته اند به زودی می میری! من از آنها 
می پرسم مگر بقیه نمی میرند؟ مگر خود آنها زمان مردنشان را می دانند؟ 
من اگر قرار است بمیرم، ترجیح می دهم با سرطانی بمیرم که برایم وقت 
تعیین می کند، نه با تصادفی که ممکن است همین امروز اتفاق بیفتد و جانم 
را بگیرد. اگر چنین تصادفی 2 سال پیش برایم اتفاق می افتاد، شاید هرگز 
فرصت نمی کردم به خانواده ام و اطرافیانم بگویم چقدر دوست شان دارم؛ شاید 
اصال کار و بارم به من فرصت نمی داد میزان عالقه ام را به آنها بفهمم؛ شاید 
هرگز فرصت نمی کردم برای رفتن آماده شوم و آماده شان کنم؛ شاید هرگز...«

خیلی ها با ابتال به سرطان پانکراس، جان خود را از دست داده اند. خیلی ها با 
سرطان های دیگر. خیلی ها با بیماری های دیگر. اما آنچه نام رندی پاش را زنده 
نگه داشته، شیوه مواجهه او با سرطانش بود. احترام و اعتباری که او توانست در 
همان 10 ماه پس از وخامت بیماری اش به دست آورد، در تمام 47 سال زندگی اش 
حاصل نشده بود و این، محصول همان نگاه امیدوارانه ای بود که او به بیماری ، 
زندگی و مرگ پیدا کرده بود؛ نگاهی که توانست به خیلی های دیگر هم امید بدهد 

و معنای تازه ای به زندگی بسیاری دیگر از آدم ها در گوشه وکنار جهان بدمد.  

روایت دوم: ویکتور فرانکل، اسارت و امید
در جنگ جهانی دوم، خیلی ها در اردوگاه های آلمانی کشته شدند اما در 
همان اردوگاه، محققی اسیر بود که بعدها توانست بر افکار و زندگی خیلی ها 
تاثیری عمیق بگذارد و جالب اینکه او در همان اردوگاه های مخوف توانست 
به یافته های مهم و تاثیرگذارش دست یابد. او ویکتور فرانکل بود؛ روانکاوی 
که در وین زندگی می کرد و در اوایل جنگ جهانی دوم به اسارت نازی ها درآمد. 
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ویکتور فرانکل می گوید به محض اینکه وارد اردوگاه شده، سه هدف برای 
خودش تعیین کرده. اول، زنده ماندن. دوم، استفاده از مهارت پزشکی برای 
کمک به بیماران و مجروحان. سوم، تالش برای آموختن. فکرش را بکنید! در 
بحبوحه اسارت و در آستانه مرگ، یک نفر هست که سعی می کند زنده بماند، 
بیاموزد و به دیگران کمک کند. خوشبختانه او به هر 3 هدفش رسید. فرانکل 
پس از جنگ به وین بازگشت و کتاب معروفش را نوشت: »انسان در جستجوی 
معنا«. او در این کتاب نوشته است که بیشتر زندانی ها را بالفاصله اعدام می 
کردند ولی من توجهم را به آنهایی معطوف می کردم که زنده می ماندند و در 
شرایط دشوار در اردوگاه به کار گرفته می شدند. خیلی ها جان باختند اما در 

میان آنهایی که ماندند، ویکتور فرانکل یک نقطه اشتراک پیدا کرد: 
»تمام آنهایی که زنده می ماندند، کار بسیار مهمی داشتند که در آینده باید 
انجام می دادند؛ چشم اندازی روشن در آینده، امیدی هدفمند برای غلبه بر 
نامالیمات غیرقابل تحمل.« فرانکل می گوید: »این امید و چشم انداز برای یکی 
از زندانیان، فرزند کوچکش بود که خیلی دوستش  داشت و در کشوری غریب 

پایه های معنادرمانی 

ویکتور فرانکل در دوران 

اسارتش شکل گرفت
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چشم انتظارش بود. برای دیگری، نوشته هایش بود که هنور ناتمام بودند و 
هیچکس دیگری جز خودش نمی توانست تمام شان کند و...« 

این عامل برای خود فرانکل نیز موثر بود. او می نویسد: »من مرتب به زندگی 
فالکت بارم فکر می کردم. اینکه امشب برای شام چه می دهند؟ اگر به جای 
جیره اضافی، سوسیسی به من دادند، آیا بهتر نیست آن را با تکه ای نان عوض 
کنم؟ بهتر نیست آخرین نخ سیگارم را که دو هفته پیش پاداش گرفتم، با یک 
کاسه سوپ عوض کنم؟ چه کسی می تواند کمکم کند در اردوگاه کاری برای 
خودم دست و پا کنم؟ از اینکه هر روز و هر ساعت مجبور بودم به چنین مسایل 
بی ارزشی فکر کنم، متنفر بودم اما باالخره سختی ها گذشت و من به یک باره 
خودم را در جایگاه سخنرانی دیدم و حضار فراوانی را مشاهده کردم که همگی 
روی صندلی های چرمی نشسته بودند و به حرف هایم گوش می دادند، در حالی 
که من داشتم درباره روان شناسی اردوگاه های کار اجباری سخنرانی می کردم...« 
پیام فرانکل کامال روشن است؛ برای من و شما ضروری است که امیدوارانه 
و جسورانه، چشم اندازی روشن برای خودمان ترسیم کنیم که بتواند به 
آینده مان معنا بدهد. او می نویسد: »این ویژگی انسان است که فقط با امید به 
آینده می تواند زنده بماند و این تنها راه نجات او در دشوارترین لحظات زندگی 
است... همه ما در زندگی خود از رودی عبور می کنیم که آینده مان آن سوی 
رود است. گاهی جریان این رود، آرام است و عبورمان آسان. گاهی جریان این 
رود، متالطم است و عبورمان دشوار و غیرقابل پیش بینی. بیشترمان سعی 
می کنیم با پریدن توی آب و شنا کردن، از این رود عبور کنیم اما راه بهتری هم 
برای عبور از این رود وجود دارد: داشتن یک چشم انداز روشن و امیدوارکننده 
در آینده، در آن سوی رود، مثل یک طناب است که می توانیم به آن چنگ بزنیم 
و به کمک آن، سختی های گذشتن از جریان رود را تحمل کنیم تا خودمان را 
به آن سوی آب برسانیم. در حالی که رود سعی می کند ما را به درون خودش 
ببلعد، ما باید طناب را با عضالت مان محکم بگیریم، با مغزمان فکر  کنیم و با 
تمام قلبمان به هدف خود راسخ و امیدوار بمانیم... و البته هیچ کس دیگری 

نمی تواند این کار را برایمان انجام بدهد. این کار خودمان است.«
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روایت سوم: لوییس بریل،  نابینایی و امید
دو قرن پیش که »لوییس« در یکی از شهرهای کوچک فرانسه به دنیا آمد، 
خبری از وسایل نقلیه امروزی نبود و مردم با اسب و درشکه این طرف و 
آن طرف می رفتند. پدر لوییس هم از همین راه امرار معاش می کرد. او زین 
اسب می ساخت. روزی لوییس، هنگامی که در کارگاه پدرش مشغول بازی 
بود، درفش تیزی را ناخواسته به چشمش فرو کرد و چشم چپ خود را از 
دست داد. یک سال بعد، وقتی که 4 سال بیشتر نداشت، عفونت زخم کهنه 

به چشم راستش زد و او بینایی اش را به طور کامل ازدست داد.
با وجود نابینایی مطلق، لوییس در مدرسه محلی حاضر می شد اما کم کم 
وقت آن رسید که به مدرسه ویژه نابینایان برود. برای همین هم او را از خانواده 
جدا کردند و به پاریس فرستادند. مدرسه نابینایان اما چندان هم به مدرسه 
نمی خورد. بیشتر وقت دانش آموزان به یادگیری و ساخت صنایع دستی 
ساده می گذشت و در قبال ساعت ها کار، غذای مختصری گیرشان می آمد. 
البته باید تنبیه روزانه را هم به این فهرست اضافه کرد. در کنار کار روزانه، 

بریل که در کودکی نابینا 

شده بود، خط بریل را در 

جوانی ابداع کرد
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موسس این مدرسه، روش ابداعی خود را نیز به دانش آموزان یاد می داد. در 
این روش، حروف معمول زبان فرانسه را به شکل برجسته زیر انگشت دانش 

آموز قرار می دادند و او یاد می گرفت که آنها را لمس کند و بخواند. 
این روش، روشی سخت و غیر تخصصی بود اما لوییس خیلی زود آن 
را یاد گرفت. مدتی بعد، »چارلز باربیر« به آن مدرسه آمد و رسم المشق 
ابداعی خود را به معلمان ارائه کرد. او اسم روش ابداعی اش را گذاشته 
بود »شب نویسی«. این رسم المشق از نقطه ها و خط فاصله های برجسته 
تشکیل می شد و آنقدر سخت بود که برای نوشتن هر یک از حروف باید 
از 14 نقطه یا خط فاصله استفاده می کردند. لوییس اما خیلی زود در 
شب نویسی مهارت پیدا کرد و از همان روزها بود که به این فکر افتاد تا 
رسم المشقی ساده تر برای نابینایان طراحی کند. او در آن زمان تنها 12 

سال داشت.
3 سال بعد، لوییس 15 ساله، رسم المشق ابداعی خود را عرضه کرد. او فقط 
به 6 نقطه نیاز داشت تا هرچه را که می خواهد، بنویسد. حروف برجسته 
ابداعی لوییس با اولین تماس نوک انگشت درک می شد و نیازی به حرکت 
دادن انگشتان روی یک حرف واحد نداشت. به عالوه، متد ابداعی او بر خالف 
متدهای قبلی، امکان نوشتن را نیز برای نابینایان فراهم می کرد. لوییس، 
نام خانوادگی خود را بر روی خط جدید گذاشت و آن را »خط بریل« نامید. 

با آنکه لوییس بریل بعدها به عنوان معلم همان مرکز آموزشی به کار مشغول 
شد، اما به دالیلی نتوانست مسووالن را متقاعد کند که از »خط بریل« برای 
آموزش دانش آموزان استفاده کند. او علی رغم این مخالفت ها، ناامید نشد و 
خط بریل را بسط داد و عالیمی را نیز برای محاسبات ریاضی و نت نویسی 
موسیقی به آن اضافه کرد. حاال دیگر لوییس بریل تبدیل به معلم دلسوزی 
شده بود که دانش آموزان نابینایش، او را تحسین می کردند، اگرچه نوآوری 
درخشان او را نه در فرانسه و نه در هیچ جای دیگر دنیا هنوز به رسمیت 

نمی شناختند.
لوییس بریل در سن 46 سالگی متعاقب ابتال به بیماری سل از دنیا رفت. 16 
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سال بعد از مرگ او، دکتر توماس آرمیتاژ »بنیاد توسعه ادبیات نابینایان« را 
راه اندازی کرد و با استفاده از رسم المشق بریل، اولین کتاب های ویژه نابینایان 
را به چاپ رساند. حاال نوبت آن بود که همه دنیا دستاورد »بریل« را تحسین 
کند، اگرچه خودش زنده نبود تا ببیند خالقیتش چه بسیار نابینایانی را در 

سرتاسر جهان به زندگی امیدوار کرده است. 
در سال 1952، در صدمین سالمرگ »لوییس بریل«، پیکر او را از قبر خارج 
ساختند و طی مراسمی شکوهمند، دوباره آن را در قبرستان پانتئون پاریس 
به خاک سپردند. امروزه خط بریل به عنوان سیستم نوشتاری استاندارد 
نابینایان در سرتاسر جهان پذیرفته شده است و ساالنه بیش از 600 هزار 

جلد کتاب با خط بریل به چاپ می رسد.        

روایت چهارم: استفان هاوکینگ، بیماری  صعب العالج و امید 
اگر یک روزی که خدا آن روز را نیاورد، به یک بیماری صعب العالج مبتال  شوید 
که پزشکان از شما قطع امید کنند و بگویند کاری از دستشان ساخته نیست؛ 
چه حالی  به شما دست می دهد؟ چه کار می کنید؟ این همان چیزی است 
که برای استفان هاوکینگ در 21 سالگی اتفاق افتاد: »وقتی شنیدم که به 
تدریج فلج می شوم و فقط 2 سال دیگر زنده می مانم، شوکه شدم اما هر بار 
که فکرهای آزاردهنده سراغم می آمد، فورا تصویر آن پسر بچه هم اتاقی ام 
را که زمان بستری شدنم در بیمارستان جلوی چشمانم جان داد، در ذهنم 
مجسم می کردم. به یاد می آوردم که او چه  سرسختانه مقاومت کرد و چه 
به آسانی  او  سخت تسلیم شد. آن وقت مصمم می شدم که من هم مثل 

تسلیم نشوم.« 
پروفسور هاوکینگ در سال 1966 دکترایش را در رشته فیزیک از دانشگاه 
کمبریج گرفت تا در 35 سالگی، نخستین استاد فیزیک گرانشی دانشگاه 
 ALS کمبریج باشد؛ اگر چه در 21 سالگی و به دنبال ابتالیش به بیماری
دچار فلج تدریجی شد و رفته رفته تمام حرکات اختیاری بدنش را از دست 
داد. او طی سه دهه اخیر قدرت تکلمش را نیز از دست داد و حاال دیگر حتی 
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نمی تواند گردن راست کند و سرش را باال بگیرد. 
هاوکینگ که اکنون برای نوشتن و حرف زدن از رایانه مخصوصی که برای 
او طراحی شده، استفاده می کند؛ از نخستین روز های تشخیص بیماری اش 
این گونه یاد می کند: »آن روزها همه توقع داشتند که من بروم سراغ الکل و 
خودم را و بیماری ام را در آن غرق کنم اما من دقیقا عکس آن چیزی را انجام 
دادم که همه توقع داشتند؛ یعنی چسبیدم به درسم. با خودم گفتم اگر قرار 
است 2 سال دیگر بمیرم، بگذار حداقل کاری برای کسی کرده باشم. فکر 
می کردم مطالعات من در زمینه فیزیک شاید بتواند روزی گره از کار کسی 
باز کند.« چنین جمله عمیقی از چنان ذهن درخشانی برمی خیزد که: »من 
خودم را آدم خوش بختی می دانم چون بیماری من می توانست پیشرفت 
شدیدتر و سریع تری داشته باشد اما خدا را شکر این طور نشد. زندگی من 
یک پیام خیلی کوتاه و در عین حال بزرگ برای همه دارد: هیچ وقت امید 

خودتان را از دست ندهید.« 

درباره حیات علمی و 

امیدوارانه هاوکینگ آثار 

زیادی تولید شده است
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روایت پنجم: بابی مور، سرطان و امید 
51 سال پیش، در چنین روزهایی، شهر لندن میزبان فینال جام جهانی بود و 
آلمان اگرچه با یک گل از انگلستان پیش بود، اما در نهایت بازی را با حساب 
4 به 2 واگذار کرد تا فوتبال انگلستان بزرگ ترین افتخار تاریخ خود را تجربه 
کند. گل اول انگلیسی ها را »جف هرست« به ثمر رساند و پاس آن گل را کاپیتان 

و دفاع پرآوازه انگلیسی ها، »بابی مور«، ارسال کرده بود.
بابی مور بی شک تاثیرگذارترین بازیکن آن بازی بود؛ نقشی که البته سال ها 
قبل و بعد از آن بازی نیز برای تیم ملی فوتبال انگلستان بازی کرد. خیلی ها 
صحنه اهدای جام 1966 را به یاد دارند؛ صحنه ای که در آن، بابی مور 
همانطور که به سمت جایگاه می رفت، سراسیمه دستانش را به لباس خود 
می کشید تا آنها را از گل و الی زمین چمن پاک کند که بتواند با مقامات 
حاضر در جایگاه دست بدهد و جام قهرمانی را از آنها بگیرد و باالی سر ببرد.

شاید کسانی که بازی فوق العاده و چهره مصمم بابی مور را در آن روز به یاد 
دارند، به سختی باورشان شود که درست 2 سال قبل از آن بازی، یعنی دقیقا 

این فوتبالیست بسیاری 

از قهرمانی هایش را پس 

از سرطانش جشن گرفت
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در همان روزهایی که کاپیتان انگلیسی ها در اوج دوران بازیگری اش بود، خبر 
تکان دهنده ای از پزشک خود شنیده بود؛ خبر ابتالیش به سرطان بیضه.

هنگامی که تشخیص سرطان بیضه برای بابی مور مطرح شد، او تنها 23 
سال داشت و به تازگی بازوبند تیم باشگاهی وستهام را به بازو بسته بود. 
این خبر آنقدر برای او تکان دهنده و غیرمنتظره بود که چند هفته تمرینات 
تیمش را رها کرد، با هیچ کس همکالم نشد، سوال های خبرنگاران را بی جواب 
 گذاشت و مدیران تیم را از وضعیت خود بی خبر نگه  داشت. اما فوتبالیست 
جوان، فقط همان مدت کوتاه را نیاز داشت تا روحیه ورزشی و جنگندگی خود 

را دوباره به دست بیاورد و امیدوارانه به میدان بازگردد.
او خیلی زود از خلوت خود بیرون آمد و اعالم آمادگی کرد تا روند درمان را 
مطابق نظر پزشکانش به انجام برساند و در کنار درمان، سعی کرد برنامه 
غذایی خود را نیز اصالح کند و جالب اینکه در اکثر مراحل درمان، با جدیت 
تمام در تمرینات تیمش نیز شرکت می کرد. همبازیانش آن روزها را این طور 
به یاد می آورند: »به نظر می رسید که انگیزه بابی در زمین بیشتر شده. با 
اینکه هزار و یک جور دارو مصرف می کرد اما در تمرین ها شادابی همیشه 
را داشت. انگار داشت به بیماری اش دهن کجی می کرد. انگار می خواست لج 

سرطان را درآورد!«
تیم وستهام در همان سال 1964 میالدی و با کاپیتانی بابی مور 
حذفی  جام  قهرمان  توانست 
انگلستان شود. یک سال بعد، باز 
هم تیمی هایش  و  مور  بابی  هم 
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بودند که جام قهرمانی را در استادیوم ویمبلی لندن باالی سر  بردند؛ جامی 
که این بار بابی مور به دست گرفته بود، جام جام داران اروپا بود و حریفی که 

مغلوب آنها شده بود، تیم سرشناس مونیخ 1860 آلمان.
سرطان هرگز بابی مور را به کلی رها نکرد و پیگیری  و درمان، بخشی از 
زندگی روزمره او شده بود. او در جام جهانی 1970 مکزیک نیز کاپیتان تیم 
ملی انگلستان بود و از تکلی که در بازی با برزیل بر روی پای »جرزینهو« 
زد، همچنان به عنوان زیباترین و دقیق ترین تکل تاریخ فوتبال یاد می شود. 
بابی مور 108 بازی ملی انجام داد و در 32 سالگی از فوتبال ملی کناره گرفت 
و 3 سال بعد به کلی از فوتبال خداحافظی کرد. او بعد از دوران بازیگری اش، 
مربیگری، کارشناسی و گزارشگری فوتبال را هم تجربه کرد تا اینکه در سال 
1993 میالدی از دنیا رفت. پرافتخارترین بازیکن فوتبال جزیره، 12 سال از 
دوران بازیگری اش را در حالی پا به زمین گذاشته بود که دچار سرطان بود. اما 
او در همین سال ها با امیدواری و جنگندگی تمام، با حریفان ورزشی و بیماری 

خود رقابت کرد و به بیشترین و بزرگ ترین افتخارات ورزشی ممکن رسید.
اکنون »بنیاد سرطان بابی مور« یکی از بزرگ ترین و فعال ترین نهادها در زمینه 

تحقیقات سرطان در انگلستان و اروپا به شمار می رود.

روایت ششم: النس آرمسترانگ، مواجهه امیدوارانه با سرطان
النس آرمسترانگ یکی از نامدار ترین ورزشکاران جهان است. این دوچرخه 
سوار امریکایی در سال 2005 موفق شد برای هفتمین سال پیاپی به قهرمانی 
تور دو فرانس دست پیدا کند اما آنچه از او چهره یک قهرمان جهانی ساخت، 
نه مدال های طال و مقام های ورزشی او، که مبارزه جانانه اش با سرطان است.

آرمسترانگ در سال 1971 متولد شد. در سن 7 سالگی اولین دوچرخه اش را 
از مادرش هدیه گرفت و 9 سال بعد، در سن 16 سالگی، به عضویت یک باشگاه 
آماتور درآمد. او در سال 1990 قهرمان لیگ آماتور ایاالت متحده شد و دو 
سال بعد به عضویت باشگاه حرفه ای موتوروال درآمد. النس در اولین رقابت 
حرفه ای خود، در بین 111 شرکت کننده، آخر شد اما روحیه جنگندگی اش 
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باعث شد تا دو هفته بعد در جام جهانی سوییس به مقام دوم دست پیدا 
کند. او تا سال 1996، به جز عنوان قهرمانی »تور دو فرانس«، انواع و اقسام 
عناوین جهانی را در کارنامه خود داشت. در همین سال بود که به مشکالت 
تنفسی دچار شد و پزشکان برایش تشخیص برونشیت را مطرح کردند. النس 
دچار ضعف شدید شده بود و بعد از مدتی درد بیضه نیز به مشکالت ریوی او 
اضافه شد. وقتی برای اولین بار در سرفه هایش خون مشاهده کرد، به طور 
جدی پیگیر بیماری خود شد و این چنین بود که بعد از انجام آزمایشاتی، 
تشخیص سرطان بیضه برای این قهرمان 25 ساله مطرح شد. از بد حادثه، 
سرطان از سطح بیضه فراتر رفته بود و به ریه ها، حفره شکمی، غدد لنفاوی 
مختلف و حتی مغز چنگ انداخته بود و به اصطالح طبی متاستاز داده بود. 
پزشکان وخامت اوضاع را به آرمسترانگ گوشزد کردند و گفتند که امیدواری 
چندانی برای او در کار نیست اما آرمسترانگ جنگنده تر و امیدوارتر از آن 
بود که بخواهد به این راحتی تسلیم شود. او تمام مراحل درمان پیشنهادی 
پزشکان را یکی یکی طی کرد و در کنار آن به مطالعه همه جانبه در مورد ماهیت 

جدال این ورزشکار با 

سرطانش همیشه برای 

رسانه ها خبرساز بوده
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بیماری خود پرداخت. در نتیجه همین مطالعات شخصی بود که تصمیم 
گرفت برنامه غذایی اش را عوض کند. او در فاصله بین دوره های شیمی درمانی 
به تمرینات خود ادامه داد و مصمم بود که بعد از پایان درمان به مسابقات 
حرفه ای بازگردد. آرمسترانگ به بیماری خود نیز به چشم یک حریف حرفه ای 
نگاه می کرد و در مصاحبه ای به مجله تایم گفته بود: »احساسم در مورد 
بیماری شبیه به همان حسی بود که در یک مسابقه حرفه ای به آدم دست 
می دهد. اولش عصبانی شدم ولی بعد انگیزه پیدا کردم و تصمیم گرفتم که 
بهتر شوم و وقتی حس کردم که دارم بهتر می شوم، فهمیدم که برنده شدنم 
نزدیک است.« در فوریه 1997 بود که آرمسترانگ فهمید برنده شدنش نزدیک 

است. پزشکان او را معاینه و اعالم کردند بدن او از سرطان پاک شده است!
او با تمام قوا به ورزش حرفه ای بازگشت اما روزهای سختی در پیش بود. 
قوای جسمانی، چابکی و مهارت های ورزشی او به شدت افت کرده بود. 
باشگاه و حامیان مالی، قراردادهای شان را لغو کرده بودند و حاضر به تجدید 
آن نبودند. او مجبور شد به باشگاه دوچرخه سواری شرکت پست ایاالت 
متحده بپیوندد و دستمزد سالیانه اش بیش از 80 درصد کاهش پیدا کرد. 
النس هرگز ناامید نشد و دست از مبارزه برنداشت. او در انتهای سال 1998 
دوباره یکی از چهره های برتر دوچرخه سواری بود و باالخره در تابستان 
1999، مجددا در مسابقات تور دو فرانس شرکت کرد. اگرچه کمتر کسی 
به موفقیت او در این مسابقات امید اشت اما آرمسترانگ، 7 دقیقه و 37 
ثانیه زودتر از نفر دوم از خط پایان مسابقه عبور کرد و به آرزوی همیشگی 
خود رسید. به عالوه، او با سرعت رکابزنی 25 مایل در ساعت، رکورد قبلی 
این مسابقات را نیز شکسته بود. این تازه اول راه بود. النس برای 6 سال 
آتی نیز قهرمان بی چون و چرای این مسابقات باقی ماند. اگرچه شایعاتی 
که درباره دوپینگ او مطرح شد، تا حدودی چهره او را در مقام یک قهرمان 
ورزشی مخدوش کرد، اما آنچه در زندگی او از نظر اکثر ناظران حائز اهمیت 
است،  بازگشت امیدوارانه اش به زندگی شخصی و حرفه ای پس از ابتال به 

یک بیماری صعب العالج است. 
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آرمسترانگ در سال 2004 بنیانگذار یک تور دوچرخه سواری شد و آن را »تور 
امید« نامید. او همچنین موسسه ای با نام »بنیاد سرطان النس آرمسترانگ« 
تاسیس کرده است که در زمینه افزایش آگاهی عمومی در رابطه با تشخیص 
زودهنگام و درمان سرطان فعالیت می کند. بیل ساپورتیو، روزنامه نگار، هنگامی 
که شنید آرمسترانگ دچار بیماری شده است، گفت: »النس دیوانه ی مبارزه 
کردن و برنده شدن است. من اگر جای سرطان بودم، حواسم را بیشتر جمع 

می کردم.«


