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رویای آمریکایی در آینهی بسکتبال

ژولین بریگو )(Julien Brygo
برگردان :رضا اسپیلی

ورزش بسکتبال با حدود  ۳۰میلیون بازیکن تفننی از جمله ورزشهـای مردمـی در ایـاﻻت
متحد است و بسته بـه اینکـه روی پارکـتهـای باشـگاه شـیکاگو بـولز بـازی بشـود یـا در
خیابانهای گتوهای سیاهان یا در دانشـگاه شـهر کـوچکی در ایالـت اینـدیانا کارکردهـای
اجت عی کامﻼً متفاوتی دارد.

نشسته روی تخت در اتاق مرتبش پﴪک سیاهپوست غرق در نگاه به پرچم تیم محبوبش نیکسهـا ) (Knicksی
نیویورک است؛ لباس کریستاپس پُرزینگیس ) (Kristaps Porzingisرا به تن کرده ،بازیکن لتونیـایی تـیم کـه در
سال  ۲۰۱۵با ششونیم میلیون دﻻر دستمزد ساﻻنه به این تیم پیوست .پرزینگیس در تبلیغاتی برای انجمن ملـی
بسکتبال )اِنبیاِی  (NBAمیگوید» :رویای همیشگیام بوده ،از وقتی کوچک بودم تـوپ را بـه دسـتم گـرفتم و
هیچ وقت زمینش نگذاشتم .همیشه همینطور است اگر سخت کار کنی همهچیـز ممکـن مـیشـود حتـی بـرای
بازیکنی که از روستای کوچکی از لتونی میآید«.
امریکا شیفتهی آن است که تاریخ اجت عی پر شور و نشاطی داشته باشد و بسـکتبال ایـن شـیفتگی را ارضـا
مــیکنــد .فروشــندهی نیجریــهیی کــه در یونــان بســاط پهــن میکــرد ،جیــانیس آنتــه توکومپــو ) Giannis
 (Antetokounmpoکه تازه در سال  ۲۰۰۷با این ورزش آشنا شد ،ده سال بعد تبدیل میشود به یکی از بهـﱰین
بازیکنان لیگ؛ کوتاهقـدترین بـازیکن لیـگ ،ایسـایا تـامس ) ،(Isaiah Thomasبـا  ۱/۷۵مـﱰ قـد نـامزد دریافـت
جایزهی بهﱰین بازیکن سال  ۲۰۱۷میشود .کودکی کـه از مـادر نوجـوان بـه دنیـا مـیآیـد و خـانوادهی دیگـری
ﴎپرستیاش را به عهده میگیرد ــ لﱪون جیمز ) (LeBron Jamesــ به ه ن ایالت محل تولدش برمـیگـردد و
به شهر کلیولند اولین مقام ورزشیاش را در بین امی ورزشها اهدا میکند.
به لیگ حرفهیی بسکتبال امریکا خوش آمدید جایی که ارزش افزودهی سی تیم لیگ یا حـق امتیـاز آنهـا )بـه
ارزش  ٣٦/٣میلیارد یورو( از تولید ناخالص داخلی کشورهای مالی ،سنگال و بورکینافاسـو روی هـم بیشـﱰ اسـت.
به لطف اسﱰاتژی تعیینشده از سوی دیوید اسﱰن ) ،(David Sternکمیﴪ انجمن ملی بسکتبال بـین سـالهای
 ۱۹۸۴تا  ۲۰۱۴که مبتنی بر ستارهسازی از بازیکنان و ایش پیﴩفت اجت عی آنان بوده ،پول خوبی تزریق شده
است :درآمد ساﻻنهی حق امتیاز اِنبیاِی از  ۱۵۰میلیون یورو در اوایل سالهای دههی  ۸۰بـه پـنجونـیم میلیـارد
یورو در سال  ۲۰۱۶رسید .قراردادهای جدید حق پخش تلویزیونی کـه منبـع اصـلی ریـزش پـول بـه ایـن انجمـن
هستند در طول نُه فصل به مجموع شگفتآور  ۲۴میلیارد دﻻر رسید.
این لیگ که در ﴎاﴎ جهان دیده و از آن تقلید میشود رویای آمریکایی شایستهساﻻری را تحققیافته نشان
میدهد» .از هر کجا که میخواهید به اینجا بیایید«» ،اینجا روی عمل ش قضاوت مـیشـود نـه روی باورهـا یـا
ظاهرتان«» ،توپ از آن همه است« ،اینها جملههایی است که حامی معروف لیگ ،نایک ،که یکصـدوده میلیـارد
دﻻر ﴎمایهاش در بازار بورس بسیار مدیون توپ نارنجی است هر لحظه در اطراف و اکناف باران میکنـد .امـا
آیا هنوز برای کودکی که در محلههای فقیر زاده میشود ممکن است که به اِنبیاِی بپیوندد؟
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ﺟﻤﻌیتی ﮐه در یک سﺪهی گﺬﺷته ﮐﻤﱰین رﺷﺪ ﻗﺪ را داﺷته
در آن سوی شیشهی دودی سالن رینات تیم شیکاگو بولز ،جیمی باتلر ،دواین وید و بـابی پـورتیس ) Chicago
 (Bulls, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Bobby Portisروی صـحنه ظـاهر مـیشـوند .روزی از مـاه مـارس
 ۲۰۱۷است .در سالن آوای خشمآگین خوانندهی رپ ،تی گریزلی ) (Tee Grizzleyطنینانداز اسـت .درحالیکـه
شوت  ۳امتیازی بـازیکن تـازهکـار ،کـامرون پـین ) (Cameron Payneاز فاصـلهی بـیش از هفـت مـﱰی بـه ـر
مینشیند درخواست میکنیم که با وید ،ستارهی تیم ،مصاحبه کنیم؛ بازیکنی که در محلهی فقیر جنوب شـیکاگو
به دنیا آمد و مﺜل یک قهرمان به محلش بازگشت .مسﺌول روابﻂ باشـگاه بـا رسـانههـا کریسـ دیـل ) Kristen
 (Deahlبه ما جواب میدهد» :امکان ندارد «.درخواست میکنیم با باتلر صحبت کنیم که او هـم از محلـههـای
فقیر میآید» .تازه همین ماه دسامﱪ به سوالهای خﱪنگاران و گزارشگران بیناﳌللی جواب داد .فایـل ُورد اش را
برایتان میفرستم!« صحبت با بازیکن فرانسوی تیم هم :غیرممکن!
چند سال پیش مطالعهیی در ﻣﺠﻠﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ورزش به این نتیجه رسیده بـود کـه  ۶۶درصـد
بازیکنان سیاه و  ۹۳درصد بازیکنان سفید از طبقات مرفه میآینـد .١در سـال  ۲۰۱۳پـژوهش دیگـری نتـایج ایـن
مطالعــه را تاییــد کــرد .ســت اســتفنس داویــدوویتس ) (Seth Stephens-Davidowitzآمارشــناس نوشــت کــه
»دادههای آماری نشان میدهند که بافت اجت عی ــ اقتصادی که ورزشکاران آینده در آن بزرگ شدهانـد نقـش
مهمتری دارند تا اشتیاق آنها به گرف انتقام اجت عی ...احت ل اینکـه ورزشـکاران سـیاهپوسـتی کـه در اِنبـیاِی
بازی میکنند از مادری مطلقه یا نوجوان به دنیا آمده باشند  ۳۰درصد کمﱰ است از آفریقایی ـــ آمریکـاییهـای
دیگر.٢
این پژوهشگر شایستگیهای غیرشناختی که پیﴩفت کردن را وابسته به بافت اجت عی ــ اقتصادی مـیدانـد
که ورزشکار در آن رشد کرده برشمرده است :پشتکار و اسـتقامت ،خـودتنظیمی ،اعت دبـهنفـس ،همﭽنـین قـد،
نشانی محل سکونت ،نیروی جسمی و توانایی واکنش نشان دادن» .کودکان فقیـر آمریکـای امـروز مـواد غـذایی
بهمراتﺐ کمکیفیتتری از آنﭽه برای خﻂ فقر در نظر گرفته شده میخورند که بیتردید در روند رشدشان مـوﺛر
است .در بررسیهای آماری مشخص شده که نرخ مرگومیر برای آنها بیشﱰ و میانگین وزن آنهـا در هنگـام تولـد
پایینتر است .تازهترین مطالعات نشان داده که فقر در آمریکا امـروز باعـﺚ پـایین آمـدن قـد سـاکنان آن شـده
است«.
در سال  ۲۰۱۶مطالعهیی منتﴩشـده در مجلـهی الکﱰونیکـی ﺋـیﻻیـف ) (eLifeتاییـد کـرد کـه امریکاییهـا
بهجای آنکه بلندقد بشوند چاق میشوند :در  ۱۰۰سال آینده میانگین قد آمریکاییها از مقام سـوم بلندقـدترین
ساکنان کرهی زمین به مقام سیوهفتم سقوط میکند )یک مﱰ و هفتاد در سال ۱۹۱۴؛ یک مﱰ و هفتاد و شـش
در سال  .(۲۰۱۶براساس این مطالعه آمریکاییها در عرض یک سال گذشته به علت رشد بیعدالتی و بیکیفیـت
شدن مواد غذایی کمﱰ از همه رشد کـردهانـد .٣درحالیکـه ورزشـکاران کوتـاهقـد بـهخـاطر اهمیـت پرتابهـای
سه امتیازی در بازی مدرن هرچه بیشﱰ در سالنها میدرخشند امـا همﭽنـان مهمـﱰین معیـار در بسـکتبال قـد
ورزشکار است» :هر دوونیم سانتیمﱰ بلندتر ،احت ل ورود به دنیای اِنبیاِی را دوبرابر میکند«.
در ایندیاناپولیس به بازیکنان تیم پیﴪز ) (Pacersکه در اِنبـیاِی تـوپ میزننـد هـ نطـور کـه بـه همـهی
ساکنان ایالت میگویند هوزیرز .٤فیلمی مردمی بـه همـین نـام بـه کـارگردانی دیویـد انسـپو روایتگـر ح سـهی
قهرمانی یک تیم مدرسهیی در کاپ قهرمانی ایندیاناست :٥داوود سفید کوچک در برابر جـالوت بـزرگ سـیاه .در
سالن رین تیم پیﴪز برای اینکه بتوان با معروفترین بازیکن ،بـازیکن بـینظیـر پسـت بـال ،پـل جـرج ) Paul
 (Georgeصحبت کرد باید فشار زیادی را در میان جمعیت تحمل کرد» .کد پستی؟ کدام کد پستی؟ بـرای اینکـه
بتونی بسکتبال بازی کنی نیازی به کد پستی خوب نیست «.با خندهیی عصبی خود را به سـمت دیـوار تبلیغـات
میرساند تا بگذارد که لوگوی اتحادیهی اعتباری معل ن که یک جور صندوق مستمری است و نزدیک ارزشهای
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باشگاه "دقت ،وفاداری ،اعت د ،احﱰام ،همکاری" چسبانده شده دیده شود» .موانع؟ نه هیچ مـانعی ﴎ راه مـن
نبود «.کوین ﴎافین ) (Kevin Séraphinبازیکن فرانسوی که یکـی از سـتونهـای تـیم اسـت کمـی آنطـرفتـر
ایستاده .قدش بلند است ۲ ،مﱰ و  ۸سانتیمﱰ ،اما به سوال از باﻻ نگاه یکند» .پـدرم راننـدهی لیفـﱰاک بـود و
مادرم مغازه را اداره میکرد .ما هیچوقت فقیر نبودیم آنطور که به فﻼکت بیفتیم اما خﺐ ﺛرو نـد هـم نبـودیم.
موقعیت اجت عی هیچ ربطی ندارد کافیست سخت بازی کنی و موقـع ـرین هـمتیمـیهایـت را شـارژ کنـی.
همین!«
ِ
ِ
ﴎافین متولد گویان از جمله بازیکنان فرانسوی اسـت کـه در انبـیای بـازی میکننـد؛ فرانسـویهـا بعـد از
کاناداییها مهمﱰین بازیکنان خارجی هستند )از  ۴۵۰بازیکن لیگ  ۱۱۳بازیکن در سال  ۲۰۱۶خارجی بودند کـه
خود یک رکورد است( .از ده هموطن ﴎافین ،بیشﱰشان مﺜل تونی پارکر ،نـیکﻼس بتـوم یـا رودی گـوبر ) Tony
 (Parker, Nicolas Batum, Rudy Gobertفرزنــدان ورزشــکاران ردهبـاﻻ هســتند .در ســال  ۲۰۱۶از هــر دو
بازیکن انبیای دستکم یکی پـدر یـا مـادرش ورزشـکار حرفـهای بـودهانـد) ٦ایـن آمـار در مـورد ورزش فوتبـال
امریکایی یک بازیکن از هر پنج بازیکن است( .این دادهی مهم به قول ژرژ ادی ) (George Eddyکه سی سـال
است صدای تلویزیونی بسکتبال آمریکا در فرانسه است به درک چشمهی »قرعهی بزرگ ژنتیک« کمک میکند.
برای میلیونها جوان امریکایی کـه در رویـای پیﴩـفت اجت عـی از طریـق بسـکتبال هسـتند و امـا در ایـن
آریستوکراسی ورزشی به دنیا نیامدهاند فقﻂ کافی نیست که »سـخت کـار کننـد« .بازدیـدی از محلـههـای فقیـر
شیکاگو زنده بودن و البته عبﺚ بودن این رویا را در امریکای ش لی نشان میدهد.
برای رف به ورزشگاه استارز ) ،(Starsکه تیم آماتوری است ،باید از پل فلزی گذشت که خیابان هشتادوسوم
را قطع میکند .ترنس هود ) (Terrence Hoodمیگوید» :کسی ریسکی یکند که به آن طرف پل بـرود اینجـا
مرز بین دو قلمرو متخاصم است «.هود بنیانگذار و مربی این تـیم اسـت کـه در مسـابقات اتحادیـهی ورزشـی
آماتور ﴍکت میکند .این لیگی است که حامیان تیمها ادارهاش مـیکننـد و جـایی اسـت کـه بهـﱰین نوجوانـان
کشور که معموﻻً هنوز در سالهای مدرسهشان هستند به مصاف هم میرونـد .او درحـالیکـه معـذب بـه نظـر
میرسد زمـین بسـکتبال تـرکخـوردهای را در ورودی پـارک آوالـون ) (Avalonنشـانمـان مـیدهـد» :تابلوهـا را
کندهایم تا از تجمعهایی که معموﻻً منجر به بزهکاری میشود جلوگیری کنـیم .از طرفـی بﭽـههـای اینجـا هـیچ
جای دیگری را ندارند که بتوانند بازی کنند «.شیکاگو با  ۷۶۲قتل در سال  ۲۰۱۶در مقایسه با مجمـوع  ۶۰۰قتـل
در دو شهر لسآنجلس و نیویورک در همهی زمینههای جنایت رکـورددار اسـت .در چنـین بافـت اجت عـی وارد
یک شغل ورزشی شدن برای بسیاری راه فرار بزرگ است.
»بازیکنان انبیای ﺟرئت یﮐننﺪ به مﺤﻠهﺷان برگردنﺪ«
با عینکی کوچک ،ریشی تنک و گرمکنی کلفت ،هود که همـه بـه او مـیگوینـد مربـی تـی ،زنـدگیاش را وقـف
بسکتبال کرده اسـت بـا ایـن هـدف کـه »جـوانهـا را از خشـونت بانـدهای تبهکـار و دیگـر مسـاﺋل منفـی دور
نگه دارد« .این تابستان استارز در چند اردوگاه از دویست اردوگاهی که همهساله نایک تـدارک مـیبینـد ﴍکـت
خواهد کرد .آنها همﭽنان به اردوگاههـای آدیـداس و آنـدر آرمـور ٧خواهنـد رفـت همینطـور بـه مسـابقاتی کـه
مارکهای حامی بازیکنان حرفهیی ترتیﺐ میدهند .او به بازیکنـانش مـیگویـد» :مـن شـ رو بـه اردوگـاههـای
تابستانی میبرم برای اینکه آنجاهاست که مسﺌوﻻن استعدادیابی دانشگاهها مـیتواننـد شـ را ببیننـد .نایـک و
آدیداس مسابقه ترتیﺐ میدهند ،لیگ درست میکنند .اﻻن یک جفت کفش رایگان مـیخواهیـد ،تـیﴍتهـای
رایگــان ،جــوراب ورزشـی ،لبــاس ورزشـی مـیخواهیــد؟ خیلــی خوبــه؛ امــا ایــن فقــﻂ شـ نیســتید کــه اینهــا را
میخواهید «.بازیکنان شیکاگو استارز باید جوری بازی کنند که بتوانند پسانداز هم بکنند؛ برای اینکه اردوگاهها
هزینه دارند حاﻻ اگر هزینههای خود سفر را حساب نکنیم برای مﺜال ﺛبتنام هر تیم ورزشی بهتنهایی  ۷۰۰دﻻر

 ............................................................................................... rouZGar.comگتوها ،دانشگاهها ،اِنبیاِی ،سه زمین برای یک ورزش ۴ /

هزینه دارد چیزی که برای بسیاری از خانوادهها خیلی گران ام میشود و هـود مجبـور اسـت بـرای پـول جمـع
کردن دربهدر توی محل بگردد.
برای اینکه بتوان به جاهطلبی ورزشکار حرفهیی بودن جامهی عمل پوشاند آیا بایـد در خـانوادهیی بـا منـابع
مالی کافی به دنیا آمد؟ پاسخ مربی تی این است» :دردآور است اما فکر میکنم که باید بگویم بلـه .ریشـههـای
اجت عی همهچیز را تعیین میکند .در هر حال بیشﱰ بازیکنـان خـوب محلـههـای فقیـر روحیـهی موفـق شـدن
ندارند .کسی که در گتو زندگی میکند یاد میگیرد که برای موفق شدن بایـد خودخـواه باشـد و کوتـاهمـدت بـه
مساﺋل نگاه کند درحالیکه برای بقا در انبیای باید نگاه بلندمدت داشت .آنها چنین روحیهای ندارنـد «.هـدف
نهایی هود این است که از طریق پیشنهاد بورس تحصیلی که به بازیکنانش میشود آنها بتوانند خودشان را پیـدا
کنند .به این منظور آنها باید بهصورت فردی در زمین بدرخشند و نشان بدهند که اهل مبـارزهانـد و ...اینکـه در
ام مدت تحصیلشان رههای خوبی داشته باشند» ٨نسبت به موقعی که من جوان بـودم چیزهـا تغییـر کـرده:
اﻻن باید هم در بسکت و هم در مدرسه خوب بود .اگر رههای خوبی نداشته باشید میتواند راه شـ را بـرای
به دست آوردن کمکهزینهی تحصیلی ببندد .پﴪ من به این ترتیﺐ شانساش را از دست داد«.
ه نطور که اروین »مجیک« جانسون ،عضو ﺗﯿﻢ روﯾﺎﯾﯽ ٩سال  ۱۹۹۲نوشته »شانس ورود بـه انبـیای خیلـی
کم است .«١٠در سال  ۲۰۱۶حدود یکصدم درصد از پانصدهزار دانشآموز پﴪ مدارس توانستند وارد لیگ معتـﱪ
شوند .مربی تی این میلیونرهای خوشبخت توپ نارنجی را به شکرانهی اردویـی کـه بﭽـههـایش را در آن تعلـیم
میدهد مرتﺐ به اردویش میآورد» .شاید همهی آنها از گتو نیایند اما بیشﱰشـان چـرا .از طـرف دیگـر بازیکنـان
معروفی مﺜل جاباری پارکر یا آنتوان واکر جرﺋت یکنند به گتو بیایند .واقعا ً برایشان خطر دارد .بﭽـههـا ازشـان
ناراحتند برای اینکه میدانند با اینهمه پولی که دارند برای محلهشـان کـاری یکنـد «١١.بـه نظـر او »بازیکنـان
انبیای عروسک خیمهشﺐبازی هستند .همینکه قـرار اسـت بـرای ایشـی چیـزی بیاینـد همیشـه یـک نفـر از
انبیای پشت آنهاست که به آنها بگوید این کار را بکن یا آن کـار را بکـن کـه مجبورشـان کنـد دو سـه بـاری بـا
بﭽهها توپ را به سبد بیندازند .فقﻂ آخرش میآیند برای اینکه "کلیک کﻼکی" کرده باشند و ژستی گرفته باشـند،
درحالیکه اردوگاه نام آنها را بـر خـود دارد .آنهـا اینـدهی یـک مـارک ،یـک تجـارت هسـتند .مـردم کـه احمـق
نیستند«.
حضور در انبیای در آغاز ،در سـال  ۱۹۴۶کـه ایجـاد شـد بـرای بازیکنـان سـیاه قـدغن بـود .در سـال ۲۰۱۷
بازیکنان سیاه  ۷۴درصد بازیکنانی را که قهرمان میشوند تشکیل میدهند.
یان دکام ) (Yann Descampsپژوهشگر فرانسوی و نویسندهی پایاننامـهی دکـﱰا بـه نـام »آیـا بـه انـدازهی
کافی برای ش سیاه هستم؟« )دانشگاه سوربن (۲۰۱۵ ،مینویسد» :در این زمینـه تفـاوت وجـود دارد .بسـکت
دانشگاهی را بسکت سفید میدانند و بسکت انبیای را بسکت سیاه .ورزشی را که سفیدپوستان اخـﱰاع کردنـد
در یکصد سال تبدیل شده است به مشخصهی فرهنگی خیلی مهمی برای اقلیت آفریقایی ــ آمریکاییها .بهطرز
متناقضی ،سیاهان که قدرت را در این زمینه تﴫف کردهاند ،خود را در ﴎ ون اجت عی که گفت ن رسانهای بـه
آنها تحمیل میکند زندانی میبیند :تبهکار ،خوانندهی رپ و بازیکن بسکتبال«.
در اینﺪیانا ﻓرزنﺪ ﮐشیﺶ یا ﭘﺰﺷک
قلﺐ پیشـتازان بسـکتبال در اینـدیانا مـیتپـد :ایـالتی سـفید ،مسـیحی و روسـتایی .ایـن ورزش ابتـدایی را اسـتاد
ژیمناستیک دانشگاه اسپرینگفیلد ) (Springfieldماساچوست در سال  ۱۸۹۱و در لوای انجمن مسیحیان جـوان
اخﱰاع کرد .جیمـز نسـمیت ) (James Naismithدر زمسـتانهـای سـخت اینـدیانا بـین فصـل فوتبـال و بیسـبال
بهدنبال فعالیتی فیزیکی برای دانشجویانش میگشت .بسکتبال در اصل و در ابتدا ورزشـی سـالنی اسـت کـه در
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آن توپها را به سبدهای شکار که از ارتفـاع  ۳مـﱰ و  ۵سـانتیمـﱰی آویـزان شـده مـیاندازنـد .مبلغـان انجمـن
مسیحیان جوان ) (YMCAاین ورزش را از ش ل ﴍقی آمریکا با خود به ﴎاﴎ جهان منتقل کردند .بسکتبال بـا
بیشﱰ از  ۴۵۰میلیون دارندهی پروانه در سال  ۲۰۱۳بعد از فوتبال دومین ورزش جمعی جهان است.
ماریون شهری است با  ۳۰۰۰۰نفر جمعیت ،صد تایی کلیسا ،مرکز شهری برهوت ،دهها مرکز تجـاری کوچـک
و یک کارخانهی ج ال موتورز.
اینجا سبدهای بسکتبال را همهجا میبینید :روی برجهای برق فشـار قـوی ،روی دیـوار ﴎویـس کارخانـههـا،
گوشهی خیابان ،در حیاطخلوت خانهها؛ همهجا .در این شهر دو تیم معتﱪ رشد کردهاند :جایِنتز ) ،(Giantsتـیم
دانــشآمــوزی کــه  ۱۱۲ســال اســت مســابقه میدهــد و هشــت بــار قهرمــان اینــدیانا شــده و ت ـیم وایلــد کــتس
) ،(Wildcatsتیم دانشگاهی که از سال  ۲۰۱۳تابهحال دو بار در ردهی ملی قهرمان شـده اسـت .ورزشـگاه تـیم
جاینتز با  ۸هزار صندلی یکی از بزرگﱰین ورزشگاههای کشـور اسـت .جـیم برونـر ) (Jim Brunnerبـا  ۴۶سـال
سابقهی روزنامهنگاری ورزشی و گزارشگری بازیهای محلی میگوید» :هرجا که کارخانهی ج ال موتـورز دیدیـد
آنجا یک باشگاه بسکتبال هم هست«.
»در استادیوم جاینتز کارفرمای مولتیمیلیونر ﴍکتی را میبینید کـه کنـار کـارگری کـه سـاعتی  ۱۰دﻻر بیشـﱰ
حقوق یگیـرد نشسـته اسـت .بسـکتبال ـام مرزهـای اجت عـی را کمرنـگ کـرده اسـت .متوجـه هسـتید چـه
میگویم؟« در پارکینگ رادیو ،فورد موستانگ زرد قناریاش این شعار را نشان مـیدهـد» :عظمـت را بـه آمریکـا
برگردانیم«.
برونر مانند رابرت نایت مربی سابق تیم هوسیرز که در میتینگهای نامزد جمهوریخواه ﴍکت میکرد یکـی
از طرفداران ﴎسخت دانلد ترامﭗ است و این برخﻼف نظر بیشﱰ بازیکنان انبیای است کـه بـهشـدت مخـالف
رﺋیسجمهور جدید هستند .باید گفت که ترامﭗ از هیچ کوششی برای اغوای ساکنان ایندیانا فروگذار نکرد ،مﺜـل
چند برابر کردن میتینگهایش یا محکوم کردن برونسپاری که این ایالت صنعتی را تهدید مـیکنـد و یـا نامیـدن
فرماندار اینجا ،مایک پنس ،به سمت معاونتش .برونر میگوید »در انبیای بازیکنان بیشـﱰ دمـوکرات هسـتند و
مدیران و صاحبان باشگاهها بیشﱰ جمهوریخواه .پدیدهییست که بیشﱰ به سـن ربـﻂ دارد ،جـوانتر کـه باشـید
کمﱰ محافظهکار هستید ،به نظرم منطقیست .اینجا کار نیست .اوایل سـالهـای  ۹۰مدرسـهی مـاریون پنجمـین
مدرســهی بــزرگ اینــدیانا بــود ،امــروز از نظــر تعــداد دانــشآمــوزان نــودمین مدرســه در ایالــت اس ـت .تعــداد
دانشآموزانش از سههزار به کمﱰ از  ۱۰۰۰نفر رسیده است«.
١٢
در ماریون تیمی که برونر هر روز صبﺢ گزارشاش میکند ،یعنی تیم دانشگاه وزلی ایندیانا ) (IWUاز چند
جهت یادآور آموزشهای حرفهیی است .حامیان مالی وایلد کتز حامیان بخشندهییاند که از میانشان میتوان به
والت بتینگر ،رییس چارلز شواب )(Walt Bettinger, Charles Schwabکه موسسهی حقالعملکـاری در بـورس
است اشاره کرد .در زمین ،پﴪهای خانوادههـای ﴎبـهزیـر ،١٣پﴪـهای خـانوادههـای کوچـک طبقـهی متوسـﻂ،
پﴪهای کارگران ،کشیشها ،پزشکها ،در کنار هم بازی میکنند و همه سفید هستند .در هر دو طرف میتـوان
دو بازیگر سیاهپوست دید :یکی از سودان میآید ،کشوری که انبیای در آنجا در جستوجوی استعداد اسـت و
دومی از نیجریه .برای به وجود آوردن »کیمیـا«ی مناسـﺐ بـرای بـرد ،مربیـان دانشـگاه در تعطـیﻼت بـین لیـگ
ایندیانا به دنبال استعدادهای جدید هستند .جف کﻼرک کمکمربی مـیگویـد »مـا مﺜـل حرفـهییهـا مطالعـات
خیلی پیﴩفتهیی یکنیم .آنها تا آنجا پیش میرونـد کـه دوسـتدخـﱰ قـدیمی بازیکنـان را پیـدا کننـد تـا بلکـه
روحیات واقعی بازیکنان را دریابند .برای ما بسکتبال وسیله است .ما به بﭽههای ن نظریهی "من سومی هستم"
را آموزش میدهیم :اول خدا ،دوم تیم و بازیکن در مقام سوم .به آنها میگوییم اگر میخواهید اولی باشـید اول
راهی پیدا کنید که سومی باشید .در زمین اگر پنج بازیکن باشند که برای خودشان بازی میکنند این بـازی هـیچ
شباهتی به بازی پنج بازیکنی ندارد که برای دیگران بازی میکنند«.
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به همراه کﻼرک به مﺄموریت اسـتعدادیابیاش بـه شـهر رنسـﻼر ) ،(Renesselaerشـهری کوچـک در اینـدیانا
میرویم .دانشگاه سنجوزف که قدمتی  ۱۲۵ساله دارد اعﻼم ورشکستگی کرده است .غـرق در بـدهی ،حامیـان
مالی متوجه میشوند که آه در بساط نیست .درنتیجه بازی  ۲۴فوریهی  ۲۰۱۷بهعنوان آخـرین بـازی تـاریخ تـیم
پوما ،تیم دانشگاه سنجوزف که طبیعتاً بعد از بسته شدن دانشگاه وجود نخواهد داشت ،اعﻼم میشود .کـﻼرک
رکزش بر بازیکنان بلندقد است» .اسمش نیک است و دو مﱰ و یک سانتیمﱰ قد دارد .به بازیکنان بلندقد نیـاز
داریم که کمیابتر و کمیابتر میشوند .از خودم میپرسم حاﻻ که او میداند تیمش قرار است منحل بشـود بـا
چه روحیهیی بازی خواهد کرد و در زمین و بیرون آن چطور رفتار خواهد کرد«.
آن شﺐ تیم دخﱰان و پﴪان دانشگاه سنجوزف همهی بازیهایشان را بردند .نوجوانها با چشمهای گریـان
نقــشهــای بــا هشــتگ »#پومــا جــاودان ،ب ـرای همیشــه« ) (Forever #PumasForLifeرا در دســت داشــتند،
اشاچیان وفادار که بیشﱰ از دهها سال روی صندلیهای مخصوص به خـود نشسـته بودنـد بـرای آخـرینبـار از
جای خود برخاستند و کﻼرک به نیک ،بازیکن ش ره  ۴۲آفرین گفت و برای او آرزوی موفقیـت کـرد» .واقعـاً در
بازی خودش غرق بود اما بازیکنان دیگر اینطور نبودند .از خودم میپرسم با بﭽههای تیم ما چطور بازی خواهد
کرد «.اما چیزی جف را اذیت میکند» :میگوید که دو مﱰ و یک سانتیمﱰ قد دارد اما رفـتم کنـارش ایسـتادم و
فکر یکنم انقدر بلند باشد .خیلی ممکن است که در مورد قدش دروغ گفته باشـد ۳ .یـا  ۴سـانتیمﱰ بیشـﱰ در
بسکتبال همه چیز را تغییر میدهد!«
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گرمکن مناسﺐ ﴐوری!
در سالهـای پایـانی دهـهی نـود انجمـن ملـی بسـکتبال امریکـا ،انبـیای ،شـهرت خـوبی نـدارد .بیشـﱰ
ستارههایش به زدوخورد و مساﺋل مربوط به تجاوز و مﴫف کوکایین متهماند .ورزشـگاههـا تـا نصـفه از
جمعیت خالیاند و بازیها خیلی خشن هسـتند .خیلـیهـا از خـود مـیپرسـند کـه آیـا انبـیای پـس از
بازنشته شدن مایکل جردن ،این الگوی مرضیالطرفین که ﺛروتی هم بههم زده باز بقا پیدا میکند؟ لیـگ
مجازات بازیکنانی را که نامناسﺐ تشخیص داده میشوند ،بازیکنانی مانند ران آرتسـت ) (Ron Artestو
ا ُ ِجی میو ) (O. J. Mayoتشـدید مـیکنـد درحـالیکـه بازیکنـان سیاسـی ماننـد کریـگ هـادجز ) Craig
 (Hodgesکمکم طرد میشوند .هادجز که در سال  ۱۹۹۲از لیگ طرد شد ،جسـارت کـرده بـا بوبـو ١٤بـه
کاخ سفید رفته و نامهیی در محکومیت جنـگ امریکـا »علیـه فقـرا ،علیـه ﴎخپوسـتان ،بـیخا ـانهـا و
بهویژﻩ علیه آفریقایی ــ آمریکاییها« به رﺋیسجمهور بوش داده بود.
در نوامﱪ  ۲۰۰۴در جریان بازی زدوخوردی شدید بین بازیکنان دترویـت و اینـدیاناپولیس درمـیگیـرد
چنانکه کار بـه دادگـاه مـیکشـد .کمیﴪـ انبـیای ،دیویـد اسـﱰن ،بـه یکـی از ﴎویـسهـای مشـاوران
رﺋیسجمهور بوش متوسل میشود تا پیوندها با مردم را ترمیم کند کـه از ایـن افسارگسـیختگی خشـونت
شوکه شدهاند .قواعد متعددی تبیین میشوند که از الزام به پوشش مناسﺐ آغاز میشـود هرچنـد خیلـی
از بازیکنــان آن را نژادپرســتانه مــیداننــد ،همﭽنــین اســتفاده از ادهــای فرهنــگ گتوهــای ســیاه یعنـی
دو ـ رگز ) do-ragsدست لی که دور ﴎ میبندند( ،گرمکنهای نامربوط به تیمها ،کﻼه کاسـکت ،شـلوار
بگی ،مدال ،عینک ،سبد و ...ممنوع و استفاده از آنها با جریمه همـراه مـیشـود .پوشـیدن لبـاس رسـمی
برای بازیکنان به هنگام حضور در مکـانهـای عمـومی الزامـی مـیشـود .و بـرای جهـت دادن بـه تعهـد
اجت عی بازیکنان ،اسﱰن »برنامهی مراقبت انبیای« )" ("NBA Caresرا ایجاد میکند )با هزینهی ۲۷۰
میلیون دﻻری بین سـالهـای  ۲۰۰۵و  ،(۲۰۱۷برنامـهی بﴩدوسـتانه کـه بازیکنـان را مجبـور مـیکنـد در
بی رستانها یا کﻼنﱰیها ،یا در مناطقی که فاجعهی طبیعی رخ داده اقدامات خیریه انجام دهند.
بیش از ده سـال پـس از اجـرای قـانون پوشـش ،اشـاچیان اطمینـان یافتـه بازگشـتهانـد .همـینطـور
تلویزیون .حاﻻ دﻻر است که بر انبیای که ادش تنوع است میبارد .از زمان ریاستجمهـوری ا ُبامـا بـه
بعد خیلی از آمریکاییها انبیای را لیگ قهرمانی مﱰقـییـی مـیداننـد .سـازمان لیـگ در سـال  ۲۰۱۴از
مالک تیم لسآنجلس کلیپرز ) (Los Angeles Clippersبهخاطر ایﻼت نژادپرستانه ،سلﺐ مالکیت کـرد.
دو سال بعد ،از برگزاری بازی ستارههای لیـگ ) ١٥(All Star Gameدر کارولینـای شـ لی جلـوگیری کـرد
چونکه این ایالت قانون مخالف همجنسگرایان و ترانسها را به اجرا گذاشته بود .همﭽنین بازیکنـانی را
که روی گرمکنهای رینیشان پیامهای ح یت از جنبش »زندگی سـیاهان مهـم اسـت« ) Black Lives
 (Matterمیچسبانند یا آنها که مخالفتشان را با ترامﭗ بیان میکنند تنبیه یکند .امـا بازیکنـان لیـگ
زنان این شانس را ندارند .در ژوییهی  ۲۰۱۶سـه تـیم فینـیکس مرکـوری ) ،(Phoenix Mercucryاینـدیانا
فی ِور ) (Indiana Feverو نیویورک لیﱪتی ) (New York Libertyبرای اینکه بعضی بازیکنانشان عبارت
 #یتوانم نفس بکشم ) ١٦(#Icantbreatheرا به گـرمکنهایشـان چسـبانده بودنـد هریـک  ۵۰۰۰دﻻر و
بازیکنان هم هریک  ۵۰۰دﻻر جریمه شدند.
نیکﻼ مارتن ــ برتو ،تاریخدان ورزش میگوید» :فعالیت سیاسی ورزشکاران امروز را که بـا ورزشـکاران
دههی شصت مقایسه کنـیم مﺜـل مقایسـهی شـﺐ اسـت بـا روز .امـا در بافـت جامعـهی امـروز امریکـا،
انبیای ک بیش لیگی سوسیالیست به نظر میرسد «١٧.تعهد همیشه هـم بـه زیـان مـالی نیسـت .مﺜـال
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کالین کپرنیک ) ،(Colin Kaepernickبازیکن پُست کوارتِربک در بازی قهرمانی فوتبال آمریکایی جالـﺐ
است .او در اعﱰاض به خشونت پلیس دو مرتبه هنگام نواخته شدن ﴎود ملـی از ایسـتادن ﴎ بـاز زد و
از آن پس لباس ورزشی او در بین ام ورزشکاران فوتبال آمریکایی فروش بیشـﱰی داشـته درحـالیکـه او
تقریبا بازی هم یکند.
آیا بازیکنان انبیای ه نطور که واﺷﯿﻨگ پست میگوید »سیاسیترین بازیکنان در بین ورشـکاران
حرفهیی« هستند؟ دریموند گرین ) (Draymond Greenبازیکن قدر ند پست بـال تـیم گلـدن اسـتیت
َوریــو ْرز ) Golden State Warriorsقهرمــان انبــیای در ســال  (۲۰۱۵بیــان مــیدارد کــه »سیاســت و
بسکتبال دو چیز کامﻼ متفاوت هستند و بیشﱰ بازیکنان چیزی از سیاست یدانند پس بهﱰ اسـت از آن
حرفی نزنند «.اما استفن کوری ) (Stephen Curryکه چیزی انده بـه مـاهرترین بـازیکن تـاریخ تبـدیل
شود نظری خﻼف مایکل جردن دارد» :هرروز میکروفنها به سمت ما میآیند ،مردم منتظرنـد ببیننـد مـا
چه میگوییم ،با نظر سیاسی ما موافق باشند یا نباشند ،پس باید تاآنجاکه میتوانیم از سیاسـت اسـتفاده
کنیم «.به نظر شون لیوینگستون ) (Shaun Livingstonهمبازی او ،ورزشکاران هرچه بیشﱰ مـیکوشـند
تا آنﭽه را که بیرون زمین اتفاق میافتد درک کنند» :از من میپرسید مـا بـرای موضـع گـرف بایـد ابتـدا
بیاموزیم .اغلﺐ مواقع آنﭽه در جامعـه اتفـاق مـیافتـد تـاﺛیری روی مـا نـدارد چـونکـه مـا بـه طبقـهی
اجت عی دیگری تعلق داریم «.لیوینگستون از اﻻن اعﻼم کرده که اگـر تـیمش در فینـال انبـیای ،کـه در
ماه ژوﺋن برگزار میشود ،برنده شود به کاخ سفید نخواهد رفت.
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