
 فصل پنجم: 
شکست شما را قوی تر می کند

گر می خواهید دنیا را تغییر دهید، از سیرک نترسید ا

حیــن  در  امــواج  داشــت.آن  خروشــانی  موج هــای  کورنــادو  جزیــره 
شــنای پهلــو بــرای بازگشــت بــه ســاحل، بــه صورت مــان ســیلی می زدنــد. 
ــه بقیــه  ــم خودمــان را ب طبــق معمــول مــن و هــم تیمــی ام تــالش می کردی
نجــات  قایــق  ســوار  مربی هــا  برســانیم.  ویــژه  یــگان  کالس  اعضــای 
هــر  انــگار  امــا  کنیــم،  بیشــتر  را  کــه ســرعت مان  داد می زدنــد  ســرمان 

چقــدر تندتــر شــنا می کردیــم، بیشــتر از بقیــه عقــب می افتادیــم. 
آن روز، بــا ناوبــان دوم مــارک تومــاس هــم تیمــی بــودم. مــارک هــم مثــل 
مــن از طریــق نیروهــای آمــوزش افســران ذخیــره اعــزام او از مؤسســه نظامی 
ی  ویرجینیــا فارغ التحصیــل شــده بــود و یکــی از بهتریــن دونده هــای دو

کالس بود.  اســتقامت 
کــه می توانســتی بــه  کســی  در دوره آموزشــی ســیل، هــم تیمــی یعنــی 
کســی را بــه هــم تیمــی اش می بســتند.  کنــی. زمــان غواصــی، هــر  او تکیــه 
در  شــما  تیمــی  هــم  کنیــد.  همــکاری  او  بــا  طوالنــی  شــناهای  در  تــا 
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کل تمریــن  کمک تــان می کنــد، بــه شــما انگیــزه می دهــد و در  یادگیــری 
گــر یکــی از هــم تیمی هــا بــه  بــه نزدیک تریــن یارتــان تبدیــل می شــود. ا
هــر دلیلــی موفــق نمی شــد، هــر دو نفــر تنبیــه می شــدند. مربی هــا از ایــن 

ــد.  ــتفاده می کردن ــی اس گروه کار  ــه  ــردن روحی ــاال ب ــرای ب روش ب
وقتــی شــنا تمــام شــد و بــه ســاحل رســیدیم، یکــی از مربی هــا منتظــر 

مــا بــود. فریــاد زد: »بخوابیــن!« 
ایــن فرمــان بــه معنــای دســتور قرارگیــری در موقعیــت شــنا بــود: پشــت 

کامــاًل بــاز و ســر بــاال.  صــاف، دســت ها 
گذاشتید افسر؟« »اسم خودتون رو 

کــه مربــی بــه  ِی مــا می دانســتیم  ایــن ســؤال جوابــی نداشــت. هــر دو
حرف هــای خــود ادامــه می دهــد. 

»افســران تیم هــای یــگان ویــژه ســیل همیشــه بهتریــن هســتن، هیــچ 
وقــت آخــر نمیشــن. اونهــا همکالسی هاشــون رو شــرمنده نمی کنــن«.

بــه  را  ماســه  پــا  بــا  حــال  همیــن  در  و  می رفــت  راه  مــا  دور   مربــی 

صورت مان می پاشید.
ــوم  ــت تم ــا موفقی ــن دوره را ب ــن ای ــما بتونی ــم ش ــر نمی کن ــون! فک »آقای
کــه افســر یــگان ویــژه  کنیــن. فکــر نمی کنــم ُعرضــه ایــن رو داشــته باشــین 

ســیل بشــید«. 
کوچــک از جیــب پشــتی اش درآورد و بــا  بعــد یــک دفترچــه ســیاه 
گفــت: »شــما دو نفــر  کــرد و چیــزی در دفتــرش نوشــت و  تنفــر بــه مــا نــگاه 

وارد لیســت ســیرک شــدید.«
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»خیلــی  داد:  ادامــه  مــی داد  تــکان  را  ســرش  کــه  حالــی  در  بعــد  و 
بیاریــن«. دووم  دیگــه  هفتــه  یــه  بتونیــد  نهایتــًا  یــد  بیار شــانس 

ــه مــن و مــارک اصــاًل نمی خواســتیم. هــر روز بعــد  ک ســیرک! چیــزی 
از ظهــر در پایــان آمــوزش، ســیرک برگــزار می شــد. یــک برنامــه دو ســاعته 
ــربازان  ــه س کهن ــرف  ــه از ط ــت بی وقف ــی و آزار و اذی ــای ورزش ــا تمرین ه ب
کــه فقــط افــراد قــوی و پــر اســتقامت  جنگــی ســیل. هــدف آن هــا ایــن بــود 
گــر در انجــام اســتانداردهای تعییــن شــده هــر برنامــۀ  در آمــوزش بماننــد. ا
کاری، بــا شکســت مواجــه می شــدیم، مثــل نرمش هــای ســنگین، عبــور 
از موانــع، دوهــای زمــان دار و یــا شــنا، اســم مان وارد لیســت می شــد. ایــن 

یعنــی از دیــد مربی هــا، شکســت خورده ایــم. 
تمرین هــای  تحمــل  فقــط  ســیرک  از  کارآموزهــا  یــاد  ز تــرس  دلیــل 
کــه فــردای روز ســیرک، بــه  ســخت آن نبــود، بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود 
کــه بــاز هم نمی توانســتند  خاطــر تمرینــات ســنگین، آنقــدر خســته بودنــد 
کــه یــک  در انجــام تمرینــات طاقت فرســا موفــق شــوند. همیــن می شــد 
ســیرک دیگــر در انتظارشــان بــود و ایــن رونــد همینطــور تکــرار می شــد. 
کــه باعــث می شــد بســیاری از افــراد، آمــوزش  یــک نــوع چرخــۀ شکســت 

کننــد.  را رهــا 
کارآموزهــا، مــن و مــارک  یدادهــای روزانــه توســط  بــا پایــان یافتــن رو
یــک جلســه طوالنــی  تــا  رفتیــم  آســفالت  زمیــن  بــه  نفــر دیگــر  و چنــد 

دهیــم.  انجــام  نرمشــی  تمرینــات 
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چــون آن روز در شــنا جــزء نفــرات آخــر شــده بودیــم، مربی هــا ســیرک را 
فقــط مخصــوص مــا در نظــر گرفتــه بودنــد: بــال زدن پروانــه ای، بــه دفعات 
یــاد. ایــن حــرکات بــرای تقویــت عضــالت شــکم و ران هــا بــود تــا  خیلــی ز
کنیــد. البتــه  بتوانیــد در شــناهای طوالنــی در اقیانــوس بــه راحتــی شــنا 

کــه تمــام انــرژی شــما را بگیــرد! هــدف دیگــرش ایــن اســت 
پشــت  بــه  بایــد  کــه  بــود  صــورت  ایــن  بــه  تمریــن  ایــن  طراحــی 
و  می کشــیدیم  جلــو  بــه  مســتقیم  را  مــان  پاهــای  می خوابیدیــم، 
گذاشــتیم. بــا شــمارش مربــی پاهــا را بــا  دســت های مان را پشــت ســر 
کل تمریــن  حرکتــی ضربــه ماننــد بــه بــاال و پاییــن حرکــت می دادیــم. در 
نــوع  یــک  زانــو  کــردن  کنیــم. چــون خــم  حــق نداشــتیم زانوهــا را خــم 

می شــد.  محســوب  قورباغــه ای«  »مــردان  میــان  در  ضعــف 
و  ســخت  تمریــن  صدهــا  بــود.  عــذاب آور  تنبیــه  یــک  ســیرک 
هشــتگانه  تمرین هــای  و  درازنشســت  بارفیکــس،  شــنا،  طاقت فرســا، 
ــع غــروب مــن و مــارک دیگــر از خســتگی نمی توانســتیم  بدنســازی. موق

داشــت.  ســنگینی  بهــای  شکســت  یــم.  بخور ُجــم 
از  عبــور  یــدن،  دو بیشــتر،  نرمش هــای  بــا  بــود  همــراه  نیــز  بعــد  روز 
موانــع، شــنا و متأســفانه بــاز هــم ســیرک. بــاز هــم درازنشســت، شــنا و 
یــادی بــال زدن پروانــه ای. ولــی بــا ادامــه ســیرک، اتفــاق جالبــی  دفعــات ز

ــم.  ــو افتادی ــروه جل گ ــارک از  ــن و م ــد و م ــر ش ــا بهت ــنای م ــاد. ش افت
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کــه در ابتــدا مجازاتــی بــرای شکســت مان بــود، حــاال باعــث  ســیرک 
کــه مــا قوی تــر و ســریع تر شــویم و اعتمــاد بــه نفس مــان در زمــان شــنا  شــد 
گاهــی شکســت  کــه فقــط  کارآمــوزاِن دیگــر  در اقیانــوس بیشــتر شــود. 
نمی توانســتند  چــون  می کشــیدند،  کنــار  زود  خیلــی  می خوردنــد، 
کــه خیلــی  ــود  کننــد، همیــن ب ســختی عــذاب آور ایــن تنبیــه را تحمــل 
کــه اجــازه  زود تســلیم می شــدند. امــا مــن و مــارک بــه هــم قــول داده بودیــم 

ندهیــم ســیرک شکســت مان دهــد. 
بــا رســیدن بــه آخــر دوره آموزشــی، آخریــن شــنا در اقیانــوس انجــام 
کردیــم. بــرای  کلمنــت شــنا  شــد. پنــج مایــل دورتــر از ســاحل جزیــره 
اینکــه از تمرینــات آموزشــی ســیل فــارغ التحصیــل شــویم، بایــد ایــن شــنا 

را پشــت ســر می گذاشــتیم.
وقتی در آب شــیرجه زدیم، متوجه شــدیم آب به شــکل آزاردهنده ای 
ســرد اســت. پانــزده تیــم دو نفــرۀ شــنا وارد آب شــدند و تــالش بــرای عبــور 
ی بســترهای  کوچــک، دور شــبه جزیــره و رو از مســیر طوالنــی خلیــج 
کردنــد. بعــد از دو ســاعت تیم هــا آنقــدر از هــم  یایــی را آغــاز  جلبــک در
کــه نمی شــد فهمیــد چقــدر جلــو یــا عقــب هســتیم. گرفتــه بودنــد  فاصلــه 
کــه دیگــر بدن مــان  پــس از حــدود چهــار ســاعت شــنا، مــن و مــارک 
کرخــت شــده بــود، خســته و بی حــال بــه ســاحل رســیدم. مربــی لــب 

ــود.  ســاحل منتظــر مــا ب
فریاد زد: »بخوابین«.
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