
 
  اِی، سه زمین برای یک ورزش بی ها، اِن گتوها، دانشگاه

  ی بسکتبال رویای آمریکایی در آینه
 )Julien Brygo( ژولین بریگو

  برگردان: رضا اسپیلی
  

  
 یـاالتدر ا یمردمـ یهـا از جمله ورزش یتفنن یکنباز یلیونم ۳۰ورزش بسکتبال با حدود 
در  یـابشـود  یبـولز بـاز  یکاگوباشـگاه شـ یهـا پارکـت یرو  ینکـهمتحد است و بسته بـه ا

 یکارکردهـا ینـدیاناا یالـتدر ا یدر دانشـگاه شـهر کـوچک یا یاهانس یگتوها یها یابانخ
ع  دارد. یکامالً متفاوت یاجت

 
 ی )Knicksهـا ( یکسمحبوبش ن یمپرچم تپوست غرق در نگاه به  یاهتخت در اتاق مرتبش پرسک س یرو  نشسته

کـه در  یمتـ یـاییلتون یکن) را به تن کرده، بازKristaps Porzingis( ینگیسپُرز یستاپساست؛ لباس کر یویورکن
 یانجمن ملـ یبرا یغاتیدر تبل پرزینگیس. یوستپ یمت یندالر دستمزد ساالنه به ا یلیونم یمون با شش ۲۰۱۵سال 

کوچک بودم تـوپ را بـه دسـتم گـرفتم و  یام بوده، از وقت یشگیهم یایرو«: یدگو ی) مNBA یاِ  یب بسکتبال (اِن
 یبـرا یشـود حتـ یممکـن مـ یـزچ همه یاست اگر سخت کار کن طور ینهم یشهنگذاشتم. هم ینشوقت زم یچه

 ».یدآ می یاز لتون یکوچک یکه از روستا یکنیباز
ع یخآن است که تار ی یفتهش امریکا را ارضـا  یفتگیشـ یـنداشته باشد و بسـکتبال ا ینشاط و شور پر یاجت

ــ ــنده یم ــد. فروش ــهن ی کن ــه در  یی یجری ــانک ــن م یون ــاط په ــرد یبس ــانیس، جک ــو ( ی ــه توکومپ  Giannisآنت
Antetokounmpo یناز بهـرت یکیشود به  یم یلورزش آشنا شد، ده سال بعد تبد ینبا ا ۲۰۰۷) که تازه در سال 

 یافـتمـرت قـد نـامزد در ۷۵/۱)، بـا Isaiah Thomasتـامس ( یسـایا، ایـگل یکنبـاز ینقـدتر کوتاه یگ؛ل یکنانباز
 یگـرید ی و خـانواده یـدآ یمـ یـاکـه از مـادر نوجـوان بـه دن یشود. کودک یم ۲۰۱۷سال  یکنباز ینبهرت ی یزهجا

ن ا ــ )LeBron James( یمزلربون ج ــ یردگ یاش را به عهده م یرسپرست گـردد و  یمحل تولدش برمـ یالتبه ه
  کند. یها اهدا م ورزش یام یناش را در ب یمقام ورزش یناول یولندبه شهر کل

آنهـا (بـه  یـازحـق امت یا یگل یمت یس ی که ارزش افزوده ییجا یدخوش آمد یکابسکتبال امر یی حرفه یگل به
اسـت.  یشـرتهـم ب یرو  ینافاسـوو بورک، سنگال یمال یکشورها یناخالص داخل ید) از تولیورو یلیاردم ٣/٣٦ ارزش

 یها سـال ینبسکتبال بـ یرس انجمن ملی)، کمDavid Sternاسرتن ( یویدد یشده از سو  یینتع یبه لطف اسرتاتژ 
ا یکناناز باز یساز  بر ستاره یکه مبتن ۲۰۱۴تا  ۱۹۸۴ ع یرشفتپ یشو  شده  یقتزر یپول خوب ،آنان بوده یاجت

 یلیـاردم یمونـ بـه پـنج ۸۰ ی دهه یها سال یلدر اوا یورو یلیونم ۱۵۰از  یاِ  یب اِن یازحق امت ی است: درآمد ساالنه
انجمـن  یـنپـول بـه ا یـزشر یکـه منبـع اصـل یزیونیحق پخش تلو یدجد ی. قراردادهایدرس ۲۰۱۶در سال  یورو

  .یددالر رس یلیاردم ۲۴آور  ه فصل به مجموع شگفتهستند در طول نُ 
نشان  یافته را تحقق یساالر  یستهشا یکاییآمر یایرو شود یم یدو از آن تقل یدهکه در رسارس جهان د یگل این

 یـاباورهـا  یشـود نـه رو  یعمل ش قضاوت مـ یرو  ینجاا«، »یاییدب ینجابه ا یدخواه یاز هر کجا که م«دهد.  یم
 یلیـاردوده میکصـد، که یک، نایگمعروف ل یاست که حام ییها جمله ینها، ا»توپ از آن همه است«، »ظاهرتان

باران ما یتوپ نارنج یونمد یاراش در بازار بورس بس یهدالر رسما کنـد. امـا  یست هر لحظه در اطراف و اکناف 
 یوندد؟بپ یاِ  یب شود ممکن است که به اِن یزاده م یرفق یها که در محله یکودک یهنوز برا یاآ
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 رشد قد را داشته ینگذشته کمرت ی سده یککه در  جمعیتی

ر یدود ی یشهش یآن سو  در  Chicago( یسپـورت یو بـاب یدو ینباتلر، دوا یمیبولز، ج یکاگوش یمت یناتسالن 
Bulls, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Bobby Portis از مـاه مـارس  یشـوند. روز  یصـحنه ظـاهر مـ ی) رو

 کـه یانداز اسـت. درحال ین) طنTee Grizzley( یزلیگر یت ،رپ ی خواننده ینآگ خشم یاست. در سالن آوا ۲۰۱۷
ـر  یاز هفـت مـرت  یشبـ ی ) از فاصـلهCameron Payne( ینکـامرون پـ ،کـار تـازه یکنبـاز یازیامت ۳شوت  بـه 

 یکاگوجنوب شـ یرفق ی که در محله یکنیباز یم؛، مصاحبه کنیمت ی ، ستارهیدکه با و کنیم یدرخواست م یندنش یم
 Kristen( یـلد یسـهـا کر . مسئول روابط باشـگاه بـا رسـانهگشتقهرمان به محلش باز  یکآمد و مثل  یابه دن

Deahlیهـا که او هـم از محلـه یمبا باتلر صحبت کن کنیم یدرخواست م »امکان ندارد.«: دهد ی) به ما جواب م 
اش را  ُورد یـلجواب داد. فا یامللل ینخربنگاران و گزارشگران ب یها ماه دسامرب به سوال ینتازه هم«. یدآ یم یرفق
 ممکن!یر هم: غ یمت یفرانسو  یکنصحبت با باز »فرستم! یتان میبرا

درصـد  ۶۶بـود کـه  یدهرس یجهنت ینبه ا ورزش یشناس جامعه یامللل ینب ی مجلهدر  یی مطالعه یشسال پ چند
 یـنا یجنتـا یگـریپـژوهش د ۲۰۱۳. در سـال ١آینـد یاز طبقات مرفه م یدسف یکناندرصد باز ۹۳و  یاهس یکنانباز

) آمارشــناس نوشــت کــه Seth Stephens-Davidowitz( یــدوویتسکــرد. ســت اســتفنس داو ییــدمطالعــه را تا
ع دهند ینشان م یآمار  یها داده« انـد نقـش  در آن بزرگ شده یندهکه ورزشکاران آ یاقتصادــ  یکه بافت اجت

ع یاقدارند تا اشت یتر  مهم ل ا ی...آنها به گرف انتقام اجت  یاِ  یبـ نکـه در اِ  یپوسـت یاهورزشـکاران سـ ینکـهاحت
 یهـا یکـاییآمرـــ  یقاییدرصد کمرت است از آفر ۳۰آمده باشند  یابه دن اننوجو  یامطلقه  یکنند از مادر  یم یباز 
  .٢یگرد

عکردن را وابسته به ب یرشفتکه پ یرشناختیغ های یستگیپژوهشگر شا این دانـد  یمـ یاقتصادــ  یافت اجت
دبـهیمیکه ورزشکار در آن رشد کرده برشمرده است: پشتکار و اسـتقامت، خـودتنظ قـد،  یننفـس، همچنـ ، اعت

 ییامـروز مـواد غـذا مریکـایآ  یـرکودکان فق«واکنش نشان دادن.  ییو توانا یجسم یرویمحل سکونت، ن ینشان
در روند رشدشان مـوثر  یدترد یخورند که ب یخط فقر در نظر گرفته شده م یاز آنچه برا یتر  یفیتک مراتب کم به

وزن آنهـا در هنگـام تولـد  یانگینو م یشرتآنها ب یبرا یروم مشخص شده که نرخ مرگ یآمار  یها یاست. در بررس
ن شـده آمـدن قـد سـاکنان آ  یینامـروز باعـث پـا یکاداده که فقر در آمر نشانمطالعات  ینتر تر است. تازه یینپا

  »است.
 هـا یکاییکـرد کـه امر ییـد) تاeLife( یـفال ئـی یکـیالکرتون ی منترششـده در مجلـه یی مطالعه ۲۰۱۶سال  در

 ینها از مقام سـوم بلندقـدتر یکاییقد آمر یانگینم یندهسال آ ۱۰۰شوند: در  یآنکه بلندقد بشوند چاق م یجا به
مرت و هفتاد و شـش  یک؛ ۱۹۱۴در سال  ادمرت و هفت یککند ( یهفتم سقوط م و یبه مقام س ینزم ی ساکنان کره

 یفیـتک یو ب یعدالت یسال گذشته به علت رشد ب یکها در عرض  یکاییمطالعه آمر ینبراساس ا). ۲۰۱۶در سال 
 یهـا پرتاب یـتخـاطر اهم قـد بـه ورزشـکاران کوتـاه کـه ی. درحال٣انـد کمرت از همه رشد کـرده ییشدن مواد غذا

در بسـکتبال قـد  یـارمع یندرخشند امـا همچنـان مهمـرت یها م در سالن یشرتب رچهمدرن ه یدر باز  یازیامت سه
ل ورود به دن یسانت یمهر دوون«ورزشکار است:    »کند. یرا دوبرابر م یاِ  یب ناِ  یایمرت بلندتر، احت

ن زننـد یتـوپ م یاِ  یبـ ن) که در اِ Pacers( یرسزپ یمت یکنانبه باز یندیاناپولیسا در  ی طـور کـه بـه همـه هـ
سـه یتگـرانسـپو روا یویـدد ینـام بـه کـارگردان ینبـه همـ یمردم یلمی. ف٤یرزهوز یندگو یم یالتساکنان ا  ی ح

. در یاهکوچک در برابر جـالوت بـزرگ سـ سفید: داوود ٥ستیندیاناا یدر کاپ قهرمان یی مدرسه یمت یک یقهرمان
ر  Paulپسـت بـال، پـل جـرج ( یـرنظ یبـ یکن، بـازیکنباز ینتر بتوان با معروف ینکها یبرا یرسزپ یمت ینسالن 
Georgeینکـها یبـرا ی؟کدام کد پست ی؟کد پست«تحمل کرد.  یتجمع یانرا در م یادیفشار ز ید) صحبت کرد با 

 یغـاتتبل یـوارخود را به سـمت د یعصب یی با خنده ».یستخوب ن یبه کد پست یازین یکن یبسکتبال باز  یبتون
ن که  یاعتبار  ی یهاتحاد یبگذارد که لوگو رساند تا  یم  یها ارزش یکست و نزدا یجور صندوق مستمر  یکمعل
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د، احرتام، همکار یدقت، وفادار "باشگاه  راه مـن  رس یمـانع یچموانع؟ نه ه«شود.  یدهچسبانده شده د ی"، اعت

تـر  طـرف آن یاسـت کمـ یمتـ یهـا از سـتون یکـیکه  یفرانسو  یکن) بازKevin Séraphin( ینرساف ینکو »نبود.
بـود و  یفـرتاکل ی پـدرم راننـده«کند.  یمرت، اما به سوال از باال نگاه  یسانت ۸مرت و  ۲. قدش بلند است، یستادها

نـد هـم نبـود یفتیمآنطور که به فالکت ب ودیمنب یروقت فق یچکرد. ما ه یمادرم مغازه را اداره م . یماما خب ثرو
ع یتموقع ـر یکن یسخت باز  ست یندارد کاف یربط یچه یاجت . یرا شـارژ کنـ یـتها یمـیت هـم ینو موقـع 

  »!ینهم
هـا بعـد از  یفرانسـو  کننـد؛ یم یبـاز  یاِ  یبـ ناسـت کـه در اِ  یفرانسو  یکناناز جمله باز یانمتولد گو رسافین

بودند کـه  یخارج ۲۰۱۶در سال  یکنباز ۱۱۳ یگل یکنباز ۴۵۰هستند (از  یخارج یکنانباز ینها مهمرت ییکانادا
 Tonyگـوبر ( یرود یـابتـوم  نـیکالس پارکر، یمثل تون یشرتشان، بینرکورد است). از ده هموطن رساف یکخود 

Parker, Nicolas Batum, Rudy Gobertاز هــر دو  ۲۰۱۶بـاال هســتند. در ســال  ) فرزنــدان ورزشــکاران رده
آمـار در مـورد ورزش فوتبـال  یـن(ا ٦انـد بـوده یا مـادرش ورزشـکار حرفـه یـاپـدر  یکیکم  دست یا یب ان یکنباز
سـال  یکه س) George Eddy( یاد ژرژمهم به قول  ی داده یناست). ا یکناز هر پنج باز یکنباز یک یکاییامر

  کند. یکمک م »یکبزرگ ژنت ی قرعه« ی در فرانسه است به درک چشمه یکابسکتبال آمر یزیونیتلو یاست صدا
عـ یرشـفتپ یـایکـه در رو یکاییها جوان امر یلیونم برای  یـنبسـکتبال هسـتند و امـا در ا یـقاز طر یاجت

 یـرفق یهـا از محلـه یـدی. بازد»سـخت کـار کننـد«که  یستن یاند فقط کاف یامدهن یابه دن یورزش یستوکراسیآر
ل یکایرا در امر یارو ینزنده بودن و البته عبث بودن ا یکاگوش   دهد. ینشان م یش

هشتادوسوم  یابانگذشت که خ یاز پل فلز  یداست، با یآماتور  یم)، که تStarsرف به ورزشگاه استارز ( یبرا
 ینجـاکه به آن طرف پل بـرود ا کند ی یسکیر یکس«: یدگو ی) مTerrence Hoodکند. ترنس هود ( یرا قطع م

 یورزشـ ی یـهاسـت کـه در مسـابقات اتحاد یمتـ ینا یگذار و مرب یانهود بن »دو قلمرو متخاصم است. ینمرز ب
نوجوانـان  یناسـت کـه بهـرت ییکننـد و جـا یاش مـ ها اداره یمت یاناست که حام یگیل ینا .کند یآماتور رشکت م

کـه معـذب بـه نظـر  ی. او درحـالرونـد یشان هستند به مصاف هم م مدرسه یها کشور که معموالً هنوز در سال
تابلوهـا را «دهـد:  یمـان مـ ) نشـانAvalonپـارک آوالـون ( یرا در ورود یا خـورده بسـکتبال تـرک ینرسد زمـ یم

 یچهـ ینجـاا یهـا بچـه ی. از طرفـیمکنـ یریجلوگ شود یم یکه معموالً منجر به بزهکار  ییها تا از تجمع یما کنده
قتـل  ۶۰۰ مـوعبا مج یسهدر مقا ۲۰۱۶قتل در سال  ۷۶۲با  یکاگوش »کنند. یرا ندارند که بتوانند باز  یگرید یجا

عـ ینرکـورددار اسـت. در چنـ یتجنا های ینهزم ی در همه یویورکآنجلس و ن در دو شهر لس وارد  یبافـت اجت
 راه فرار بزرگ است. یاریبس یشدن برا یشغل ورزش یک

 
 »شان برگردند کنند به محله یجرئت  یا یب ان بازیکنان«
اش را وقـف  یزنـدگ ی،تـ یمربـ ینـدگو یکلفت، هود که همـه بـه او مـ یتنک و گرمکن یشیکوچک، ر ینکیع با

دور  یمسـائل منفـ یگـرتبهکـار و د یهـا را از خشـونت بانـدها جـوان«هـدف کـه  یـنبسکتبال کرده اسـت بـا ا
رشکـت  ینـدب یتـدارک مـ یکساله نا که همه یاردوگاه یستچند اردوگاه از دو تابستان استارز در ین. ا»دارد نگه

کـه  یبـه مسـابقات طـور ینخواهنـد رفـت هم ٧و آنـدر آرمـور یـداسآد یهـا خواهد کرد. آنها همچنان به اردوگاه
 یهـا مـن شـ رو بـه اردوگـاه«: یـدگو یمـ یکنـانشدهند. او به باز یم یبترت یی حرفه یکنانباز یحام یها مارک

و  یـک. نایننـدتواننـد شـ را بب یها مـ دانشگاه یابیاستعداد مسئوالنکه آنجاهاست که ینا یبرم برا یم یتابستان
 یهـا رشت ی، تـیـدخواه یمـ یگانجفت کفش را یککنند. االن  یدرست م یگدهند، ل یم یبمسابقه ترت یداسآد
هــا را ینکــه ا یســتیدفقــط شــ ن یــنخوبــه؛ امــا ا یلــیخ یــد؟خواه یمــ ی، لبــاس ورزشــی، جــوراب ورزشــیگــانرا
ها  اردوگاه ینکها یبرا ؛انداز هم بکنند کنند که بتوانند پس یباز  یجور  یدبا ستارزا یکاگوش یکنانباز ».یدخواه یم

دالر  ۷۰۰ ییتنها به یورزش یمنام هر ت مثال ثبت یبرا یمخود سفر را حساب نکن یها ینهدارند حاال اگر هز ینههز
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ام م یلیها خ از خانواده یاریبس یکه برا یزیدارد چ ینههز پـول جمـع  یاسـت بـرا بـورشود و هـود مج یگران 

 محل بگردد. یدر تو  به کردن در
بـا منـابع  یی در خـانواده یـدبا یاعمل پوشاند آ ی بودن جامه یی ورزشکار حرفه یطلب به جاه بتوان ینکها برای

 یهـا یشـهبلـه. ر یمبگو یدکه با کنم یدردآور است اما فکر م«است:  ینا یت یآمد؟ پاسخ مرب یابه دن یکاف یمال
ع موفـق شـدن  ی یـهروح یـرفق یهـا ن خـوب محلـهیکنـاباز یشرتکند. در هر حال ب یم یینرا تع یزچ همه یاجت

مـدت بـه  خودخـواه باشـد و کوتـاه یـدموفق شدن با یکه برا یردگ یم یاد کند یم یکه در گتو زندگ یندارند. کس
هـدف  »ندارنـد. یا یهروح یننگاه بلندمدت داشت. آنها چن یدبا یا یب بقا در ان یبرا که یمسائل نگاه کند درحال

 یـداشود آنها بتوانند خودشان را پ یم یکنانشکه به باز یلیبورس تحص یشنهادپ یقاز طر هاست ک ینهود ا یینها
در  ینکـها ...انـد و بدرخشند و نشان بدهند که اهل مبـارزه یندر زم یصورت فرد به یدمنظور آنها با ینبه ا .کنند

ره یلام مدت تحص کـرده:  ییـرتغ یزهـاچ ودمکه من جوان بـ ینسبت به موقع« ٨داشته باشند یخوب یها شان 
ره یداالن با  یتواند راه شـ را بـرا یم یدنداشته باش یخوب یها هم در بسکت و هم در مدرسه خوب بود. اگر 

  »اش را از دست داد. شانس یبترت ینببندد. پرس من به ا یلیتحص ی ینههز به دست آوردن کمک
نطور  یلـیخ یا یبـ شانس ورود بـه ان«نوشته  ۱۹۹۲سال  ٩یاییرو یمتجانسون، عضو  »یکمج« ینکه ارو ه

معتـرب  یگآموز پرس مدارس توانستند وارد ل درصد از پانصدهزار دانش یکصدمحدود  ۲۰۱۶.  در سال »١٠کم است
 یمرا در آن تعلـ یشهـا کـه بچـه یـیاردو ی را به شکرانه یخوشبخت توپ نارنج یلیونرهایم ینا یت یشوند. مرب

 یکنـانباز یگـرچـرا. از طـرف د یشرتشـاناما ب یایندآنها از گتو ن ی همه یدشا«آورد.  یم یشدهد مرتب به اردو یم
هـا ازشـان  خطر دارد. بچـه یشان. واقعاً برایایندکنند به گتو ب یآنتوان واکر جرئت  یاپارکر  یار بمثل جا یمعروف

 یکنـانباز«بـه نظـر او  »١١کنـد. ی یشـان کـار  محله یکه دارند برا یهمه پول یندانند با ا یم اینکه یناراحتند برا
نفـر از  یـک یشـههم یاینـدب یـزیچ یشـیا یکه قـرار اسـت بـرا ینهستند. هم یباز  شب یمهعروسک خ یا یب ان
بـا  یبـار دو سـه مجبورشـان کنـد  کـهآن کـار را بکـن  یاکار را بکن  ینا یدپشت آنهاست که به آنها بگو یا یب ان

گرفته باشـند،  یکرده باشند و ژست ی"کالک یککل" ینکها یبرا یندآ یآخرش م. فقط یندازندها توپ را به سبد ب بچه
ا که یدرحال مـردم کـه احمـق  .تجـارت هسـتند یـکمـارک،  یـک ی ینـدهاردوگاه نام آنها را بـر خـود دارد. آنهـا 

  ».یستندن
  

 ۲۰۱۷قـدغن بـود. در سـال  یاهسـ یکنـانباز یشـد بـرا یجـادکـه ا ۱۹۴۶در آغاز، در سـال  یا یب در ان حضور
  دهند. یم یلشوند تشک یرا که قهرمان م یکنانیدرصد باز ۷۴ یاهس یکنانباز

 ی بـه انـدازه یـاآ« دکـرتا بـه نـام ی نامـه یانپا ی یسندهو نو ی) پژوهشگر فرانسو Yann Descampsدکام ( یان
تفـاوت وجـود دارد.  بسـکت  نـهیزم یندر ا«: یسدنو یم) ۲۰۱۵(دانشگاه سوربن، » ؟هستم یاهش س یبرا یکاف

پوستان اخـرتاع کردنـد یدرا که سف شی. ورز یاهرا بسکت س یا یب دانند و بسکت ان یم یدرا بسکت سف یدانشگاه
طرز  ها. به یکاییآمرــ  یقاییآفر یتاقل یبرا یمهم یلیخ یفرهنگ ی شده است به مشخصه یلسال تبد یکصددر 

ع ترصف کرده ینهزم ینکه قدرت را در ا یاهان، سیمتناقض ون اجت ن رسانه یاند، خود را در رس بـه  یا که گفت
 »بسکتبال. یکنرپ و باز ی :  تبهکار، خوانندهیندب یم یکند زندان یم یلآنها تحم

 
 پزشک یا یشفرزند کش یندیاناا در

را اسـتاد  ییورزش ابتـدا یـن. اییو روسـتا یحی، مسـیدسـف یـالتیتپـد: ا یمـ ینـدیانابسـکتبال در ا یشـتازانپ قلب
جـوان  یحیانانجمن مس یو در لوا ۱۸۹۱) ماساچوست در سال Springfield( یلدف ینگدانشگاه اسپر یمناستیکژ

 یسـبالفصـل فوتبـال و ب یننا بـینـدیاسـخت ا یهـا ) در زمسـتانJames Naismith( یتنسـم یمـزاخرتاع کرد. ج
اسـت کـه در  یسـالن یبسکتبال در اصل و در ابتدا ورزشـ گشت. یم یانشدانشجو یبرا یزیکیف یتیدنبال فعال به
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اندازنـد. مبلغـان انجمـن  یشـده مـ یـزانآو یمـرت  یسـانت ۵مـرت و  ۳شکار که از ارتفـاع  یها را به سبدها آن توپ

ل رشق ین) اYMCAجوان ( یحیانمس با خود به رسارس جهان منتقل کردند. بسکتبال بـا  یکاآمر یورزش را از ش
 جهان است. یورزش جمع ینبعد از فوتبال دوم ۲۰۱۳پروانه در سال  ی دارنده یلیونم ۴۵۰از  یشرتب

کوچـک  یها مرکز تجـار  برهوت، ده ی، مرکز شهر یساکل یی، صد تایتنفر جمع ۳۰۰۰۰است با  یشهر  ماریون
ال موتورز. ی کارخانه یکو    ج

هـا،  کارخانـه یـسرسو یـوارد ی، رو یبرق فشـار قـو  یها برج یرو  ینید:ب یجا م بسکتبال را همه یسبدها ینجاا
 یم)، تـGiants( یِنتزاند: جا معترب رشد کرده یمشهر دو ت ینجا. در ا ها؛ همه خلوت خانه یاط، در حیابانخ ی گوشه

کــتس  یلــدوا یمشــده و تــ ینــدیاناا مــانو هشــت بــار قهر  دهــد یســال اســت مســابقه م ۱۱۲کــه  یآمــوز  دانــش
)Wildcatsیمقهرمان شـده اسـت. ورزشـگاه تـ یمل ی بار در رده حال دو تابه ۲۰۱۳که از سال  یدانشگاه یم)، ت 

سـال  ۴۶) بـا Jim Brunnerبرونـر ( یمکشـور اسـت. جـ یها ورزشگاه یناز بزرگرت یکی یهزار صندل ۸با  ینتزجا
ال موتـورز د ی هرجا که کارخانه«: یدگو یم یمحل یها یباز  زارشگریو گ یورزش ینگار  روزنامه ی سابقه  یدیـدج
  »باشگاه بسکتبال هم هست. یکآنجا 
 یشـرتدالر ب ۱۰ یکـه سـاعت یکـه کنـار کـارگر  ینیدب یرا م یرشکت یلیونرم یمولت یکارفرما ینتزجا یوماستاد در«

ـام مرزهـا گیـرد یحقوق  عـ ینشسـته اسـت. بسـکتبال  چـه  یدرا کمرنـگ کـرده اسـت. متوجـه هسـت یاجت
 یکـاعظمـت را بـه آمر«دهـد:  یشعار را نشان مـ یناش ا ی، فورد موستانگ زرد قنار یوراد ینگدر پارک »یم؟گو یم

  .»یمبرگردان
 یکـیکرد  یخواه رشکت م ینامزد جمهور  یها یتینگکه در م یرزهوس یمسابق ت یمرب یتبرونر مانند رابرت نا

شـدت مخـالف  است کـه بـه یا یب ان یکنانباز یشرتبرخالف نظر ب یناز طرفداران رسسخت دانلد ترامپ است و ا
فروگذار نکرد، مثـل  یندیاناا ساکنان یاغوا یبرا یکوشش یچگفت که ترامپ از ه یدهستند. با یدجمهور جد یسرئ

 یـدننام یـاکنـد و  یمـ یدرا تهد یصنعت یالتا ینکه ا یسپار  محکوم کردن برون یاش یها یتینگچند برابر کردن م
دمـوکرات هسـتند و  یشـرتب یکنانباز یا یب در ان« گوید یپنس، به سمت معاونتش. برونر م یک، ماینجافرماندار ا

 یدتر کـه باشـ به سـن ربـط دارد، جـوان یشرتکه ب ست یی یدهخواه. پد یجمهور  یشرتها ب اهو صاحبان باشگ یرانمد
 ینپنجمـ یونمـار ی سـهمدر  ۹۰ یهـا سـال یل. اوایستکار ن ینجاست. ا ی، به نظرم منطقیدکار هست کمرت محافظه

. تعــداد تاســ یالــتمدرســه در ا ینآمــوزان نــودم بــود، امــروز از نظــر تعــداد دانــش ینــدیانابــزرگ ا ی مدرســه
  »است. یدهنفر رس ۱۰۰۰هزار به کمرت از  آموزانش از سه دانش
) از چند IWU( یندیاناا ١٢یدانشگاه وزل یمت یعنیکند،  یش ما که برونر هر روز صبح گزارش یمیت یونمار در
توان به  یشان میاناند که از م یی بخشنده یانکتز حام یلدوا یمال یاناست. حام یی حرفه یها آموزش یادآورجهت 

در بـورس  یکـار  العمل حق ی )که موسسهWalt Bettinger, Charles Schwabچارلز شواب ( ییس، رینگروالت بت
ـها١٣یـرز رسبـه یهـا خانواده ی، پرسهایناست اشاره کرد. در زم متوسـط،  ی کوچـک طبقـه یهـا خـانواده ی، پرس

تـوان  یهستند. در هر دو طرف م یدکنند و همه سف یم یها، در کنار هم باز  ها، پزشک یشکارگران، کش یپرسها
استعداد اسـت و  یجو و  در آنجا در جست یا یب که ان یکشور  ید،آ یاز سودان م یکی: یدپوست د یاهس یگردو باز

 یـگل ینبـ یالتدانشـگاه در تعطـ یـانبـرد، مرب یمناسـب بـرا ی»یمیـاک« به وجود آوردن ی. برایجریهاز ن یدوم
 مطالعـاتهـا  یی مـا مثـل حرفـه« یـدگو یمـ یمرب هستند. جف کالرک کمک یدجد یبه دنبال استعدادها یندیاناا

ننـد تـا بلکـه ک یـدارا پ یکنـانباز یمیدخـرت قـد رونـد کـه دوسـت یم یش. آنها تا آنجا پکنیم ی یی یرشفتهپ یلیخ
 "هستم یمن سوم" ی یهن نظریها است. ما به بچه یلهما بسکتبال وس ی. برایابندرا در یکنانباز یواقع یاتروح

اول  یدباشـ یاول یدخواه یاگر م گوییم یدر مقام سوم. به آنها م یکنو باز یم: اول خدا، دوم تیمده یرا آموزش م
 یچهـ یبـاز  ینکنند ا یم یخودشان باز  یباشند که برا یکناگر پنج باز ین. در زمیدباش یکه سوم یدکن یداپ یراه

  »کنند. یم یباز  یگراند یندارد که برا یکنیپنج باز یبه باز  یشباهت
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 ینـدیاناکوچـک در ا ی)، شـهر Renesselaerاش بـه شـهر رنسـالر ( یابیاسـتعداد یتهمراه کالرک به مأمور به

 یـانحام ی،کرده است. غـرق در بـده یساله دارد اعالم ورشکستگ ۱۲۵  یجوزف که قدمت . دانشگاه سنیمرو یم
 یمتـ یختـار یبـاز  ینعنوان آخـر به ۲۰۱۷ ی یهفور ۲۴ یباز  یجه. درنتیستشوند که آه در بساط ن یمتوجه م یمال

شود. کـالرک  یبعد از بسته شدن دانشگاه وجود نخواهد داشت، اعالم م یعتاً جوزف که طب دانشگاه سن یمپوما، ت
 یـازبلندقد ن یکنانمرت قد دارد. به باز یسانت یکو  مرت دواست و  یکاسمش ن«بلندقد است.  یکنانباز ررکزش ب

قرار است منحل بشـود بـا  یمشداند ت یپرسم حاال که او م یشوند. از خودم م یم رت یابتر و کم یابکه کم یمدار
  »آن چطور رفتار خواهد کرد. یرونو ب ینخواهد کرد و در زم یباز  یی یهچه روح

 یـانگر یها ها با چشم را بردند. نوجوان یشانها یباز  ی جوزف همه دخرتان و پرسان دانشگاه سن یمشب ت آن
 ،) را در دســت داشــتندForever #PumasForLife( »یشــههم یجــاودان، بــرا #پومــا«بــا هشــتگ  یهــا نقــش
بـار از  ینآخـر یمخصوص به خـود نشسـته بودنـد بـرا های یصندل یها سال رو  از ده یشرتوفادار که ب یاناشاچ

ره  یکن، بازیکخود برخاستند و کالرک به ن یجا واقعـاً در « کـرد. یـتموفق یاو آرزو  یگفت و برا ینآفر ۴۲ش
خواهد  یما چطور باز  یمت یها پرسم با بچه ینبودند. از خودم م ینطورا یگرد یکنانخودش غرق بود اما باز یباز 

و  یسـتادممرت قد دارد اما رفـتم کنـارش ا یسانت یکمرت و  دوکه  گوید یم« کند: یم یتجف را اذ یزیا چام »کرد.
در  یشـرتب یمرتسـانت ۴ یـا ۳ممکن است که در مورد قدش دروغ گفته باشـد.  یلیکنم انقدر بلند باشد. خ یفکر 

  »دهد! یم ییررا تغ یزبسکتبال همه چ
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 !یرضور  مناسب گرمکن

  
شـهرت خـوبی نـدارد. بیشـرت  ،ای بـی ان ،انجمـن ملـی بسـکتبال امریکـا ی نـود هـای پایـانی دهـه در سال

هـا تـا نصـفه از  اند. ورزشـگاه خورد و مسائل مربوط به تجاوز و مرصف کوکایین متهمو هایش به زد ستاره
ای پـس از  بـی پرسـند کـه آیـا ان هـا از خـود مـی ها خیلی خشن هسـتند. خیلـی بازیاند و  جمعیت خالی

کند؟ لیـگ  هم زده باز بقا پیدا می الطرفین که ثروتی هم به این الگوی مرضی ،بازنشته شدن مایکل جردن
) و Ron Artestبازیکنانی مانند ران آرتسـت ( ،شوند مجازات بازیکنانی را که نامناسب تشخیص داده می

 Craigکـه بازیکنـان سیاسـی ماننـد کریـگ هـادجز ( حـالیکنـد در  ) تشـدید مـیO. J. Mayoی میو (اُ جِ 
Hodgesبـه  ١٤جسـارت کـرده بـا بوبـو ،از لیگ طرد شد ۱۹۹۲شوند. هادجز که در سال  کم طرد می ) کم

ـا بـی ،علیـه رسخپوسـتان ،علیـه فقـرا«یی در محکومیت جنـگ امریکـا  کاخ سفید رفته و نامه هـا و  نخا
  .جمهور بوش داده بود یسئبه ر  »ها آمریکاییــ  ویژه علیه آفریقایی هب

گیـرد  مـیدر جریان بازی زدوخوردی شدید بین بازیکنان دترویـت و اینـدیاناپولیس در  ۲۰۰۴در نوامرب 
هـای مشـاوران  بـه یکـی از رسویـس ،دیویـد اسـرتن ،ای بـی کشـد. کمیرسـ ان که کار بـه دادگـاه مـی چنان

شود تا پیوندها با مردم را ترمیم کند کـه از ایـن افسارگسـیختگی خشـونت  بوش متوسل میجمهور  یسئر 
شـود هرچنـد خیلـی  شوند که از الزام به پوشش مناسب آغاز می اند. قواعد متعددی تبیین می شوکه شده

ادهــای فرهنــگ گتو  ،داننــد از بازیکنــان آن را نژادپرســتانه مــی ی هــای ســیاه یعنــهمچنــین اســتفاده از 
لی که دور رس می do-ragsرگز ( ـ  دو شـلوار  ،کاله کاسـکت ،ها های نامربوط به تیم گرمکن ،بندند) دست

شـود. پوشـیدن لبـاس رسـمی  ... ممنوع و استفاده از آنها با جریمه همـراه مـیسبد و ،عینک ،مدال ،بگی
جهـت دادن بـه تعهـد  شـود. و بـرای هـای عمـومی الزامـی مـی بازیکنان به هنگام حضور در مکـانبرای 

عی بازیکنان  ۲۷۰ی  کند (با هزینه ") را ایجاد میNBA Cares(" »ای بی ی مراقبت ان برنامه«اسرتن  ،اجت
کنـد در  ی برشدوسـتانه کـه بازیکنـان را مجبـور مـی برنامـه ،)۲۰۱۷و  ۲۰۰۵هـای  میلیون دالری بین سـال

رستان   .طبیعی رخ داده اقدامات خیریه انجام دهند ی یا در مناطقی که فاجعه ،ها ها یا کالنرتی بی
طـور  انـد. همـین اشـاچیان اطمینـان یافتـه بازگشـته ،بیش از ده سـال پـس از اجـرای قـانون پوشـش

ادش تنوع است می بی تلویزیون. حاال دالر است که بر ان ُ  . از زمان ریاستبارد ای که  بامـا بـه جمهـوری ا
از  ۲۰۱۴داننـد. سـازمان لیـگ در سـال  یـی مـی لیگ قهرمانی مرتقـی ای را بی ها ان بعد خیلی از آمریکایی

ایالت نژادپرستانه ) بهLos Angeles Clippersآنجلس کلیپرز ( مالک تیم لس سلب مالکیت کـرد.  ،خاطر 
لی جلـوگیری کـرد  ١٥)All Star Gameهای لیـگ ( از برگزاری بازی ستاره ،دو سال بعد در کارولینـای شـ

ها را به اجرا گذاشته بود. همچنین بازیکنـانی را  یالت قانون مخالف همجنسگرایان و ترانسکه این ا چون
رینی که روی گرمکن یت از جنبش  شان پیام های   Black Lives( »زندگی سـیاهان مهـم اسـت«های ح

Matterی شان را با ترامپ بیان می چسبانند یا آنها که مخالفت ) می ازیکنـان لیـگ کند. امـا ب کنند تنبیه 
اینـدیانا  ،)Phoenix Mercucryسـه تـیم فینـیکس مرکـوری ( ۲۰۱۶ی  زنان این شانس را ندارند. در ژوییه

شان عبارت ) برای اینکه بعضی بازیکنانNew York Liberty) و نیویورک لیربتی (Indiana Feverر (وِ  فی
دالر و  ۵۰۰۰یـک نده بودنـد هرهایشـان چسـبا را به گـرمکن ١٦)Icantbreathe#توانم نفس بکشم ( ی#

  .دالر جریمه شدند ۵۰۰بازیکنان هم هریک 
فعالیت سیاسی ورزشکاران امروز را که بـا ورزشـکاران «گوید:  دان ورزش می تاریخ ،برتو ــ نیکال مارتن

 ،ی امـروز امریکـا ی شـب اسـت بـا روز. امـا در بافـت جامعـه ی شصت مقایسه کنـیم مثـل مقایسـه دهه
بیش بی ان تعهد همیشه هـم بـه زیـان مـالی نیسـت. مثـال  »١٧رسد. لیگی سوسیالیست به نظر می ای ک
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ربک در بازی قهرمانی فوتبال آمریکایی جالـب ست کوارتِ بازیکن پُ  ،)Colin Kaepernickکالین کپرنیک (

است. او در اعرتاض به خشونت پلیس دو مرتبه هنگام نواخته شدن رسود ملـی از ایسـتادن رس بـاز زد و 
ام ورزشکاران فوتبال آمریکایی فروش بیشـرتی داشـته در از  کـه او  حـالیآن پس لباس ورزشی او در بین 

ی   .کند تقریبا بازی هم 
ن بی آیا بازیکنان ان ترین بازیکنان در بین ورشـکاران  سیاسی«گوید  می واشینگ پستطور که  ای ه

ند پست بـال تـیم گلـدن اسـتیت ) بازیDraymond Greenهستند؟ دریموند گرین ( »یی حرفه کن قدر
سیاســت و «دارد کــه  بیــان مــی) ۲۰۱۵ای در ســال  بــی قهرمــان ان Golden State Warriorsز (ریــورْ وَ 

ی دانند پس بهرت اسـت از آن  بسکتبال دو چیز کامال متفاوت هستند و بیشرت بازیکنان چیزی از سیاست 
انده بـه مـاهرترین بـازیکن تـاریخ تبـدیل ک )Stephen Curry(اما استفن کوری  »حرفی نزنند. ه چیزی 

مردم منتظرنـد ببیننـد مـا  ،آیند ها به سمت ما می هرروز میکروفن«شود نظری خالف مایکل جردن دارد: 
توانیم از سیاسـت اسـتفاده  که میآنجاپس باید تا  ،با نظر سیاسی ما موافق باشند یا نباشند ،گوییم چه می

کوشـند  ورزشکاران هرچه بیشرت مـی ،بازی اوهم )Shaun Livingston(نگستون به نظر شون لیوی »کنیم.
پرسید مـا بـرای موضـع گـرف بایـد ابتـدا  از من می«افتد درک کنند:  تا آنچه را که بیرون زمین اتفاق می

ی  کـه مـا بـه طبقـه افتـد تـاثیری روی مـا نـدارد چـون بیاموزیم. اغلب مواقع آنچه در جامعـه اتفـاق مـی
ع کـه در  ،ای بـی لیوینگستون از االن اعالم کرده که اگـر تـیمش در فینـال ان »ی دیگری تعلق داریم.اجت

  .برنده شود به کاخ سفید نخواهد رفت ،شود ماه ژوئن برگزار می
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