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پخش  NBAدر چین متوقف شد

چینیها یک توئیت را هم
تحملنمیکنند
گزارش

شــبکه تلویزیونــی  CCTVچیــن همچنــان قصــد نــدارد مســابقات
 NBAرا پخــش کنــد .لیــگ بســکتبال آمریــکا از روز جمعــه از ســر
گرفتــه شــده ،امــا بیــش از  9مــاه اســت کــه چیــن و آمریــکا بــا هــم در
ایــن زمینــه مشــکل دارنــد.
البتــه شــرکت تنســنت کــه غــول اینترنتــی چیــن اســت ،بازیهــای
 NBAرا ،کــه پــس از چهــار مــاه از ســر گرفتــه شــد ،پخــش کــرده اســت،
امــا بیننــدگان تلویزیــون چیــن نمیتواننــد بازیهــای محبوبتریــن
لیــگ بســکتبال دنیــا را ببیننــد.
 CCTVدر مــاه اکتبــر ســال گذشــته ،پخــش تمامــی بازیهــای NBA
را لغــو کــرد ،چــرا کــه داریــل مــوری ،یکــی از مدیــران باشــگاه هیوســتن
راکتــس ،در توییتــی از تظاهــرات هنگکنــگ دفــاع کــرد .ایــن کار او
باعــث انتقــادات گســترده در چیــن شــد.
 NBAطرفــداران پرشــماری در چیــن دارد ،و ایــن کشــور بزرگتریــن
و پرســودترین بــازار آنهــا در خــارج از آمریــکا اســت .پخــش نکــردن
بازیهــای  NBAاز تلویزیــون چیــن باعــث شــده کــه بیــش از 300
میلیــون دالر از درآمــد ایــن بازیهــا کــم شــود.
مدیــران  NBAاعــام کردنــد کــه مــوری حــق آزادی بیــان دارد ،و پــس
از آن بــود کــه بســیاری از شــرکای تجــاری و افــراد مشــهور چینــی،
ارتبــاط خــود را بــا ایــن لیــگ قطــع کردنــد.
 CCTVحــق پخــش انحصــاری مســابقات  NBAدر چیــن را دارد.
چنــد مــاه پیــش کــه شــایعه شــد بازیهــا ممکــن اســت دوبــاره پخــش
شــود ،آنهــا در بیانیـهای اعــام کردنــد کــه ارتباطشــان را بــا  NBAقطــع
کردهانــد .در بیانیــه آنهــا آمــده اســت« :دربــاره حاکمیــت ارضــی
چیــن ،رفتــار  CCTV Sportsکام ـ ً
ا آشــکار بــوده و هیــچ جایــی بــرای
ابهــام باقــی نمیگــذارد».
مقامــات لیــگ  NBAدر تــاش بودهانــد کــه مشــکل را حــل کننــد ،امــا
سیاســتمداران آمریکایــی از آنهــا انتقــاد کردهانــد کــه میخواهنــد
رضایــت دولــت چیــن را جلــب کننــد.
در مــاه مــه بــود کــه مایــکل مــا ،پســر مــا گولــی ،مدیــر CCTV Sports
بــه عنــوان مدیــر  NBA Chinaبرگزیــده شــد .در ایــن هنــگام شــایعه
شــد کــه انتصــاب او میتوانــد باعــث شــود کــه ارتباطــات  NBAو
چیــن بهبــود یابــد .امــا گلوبــال تایمــز اخیــراًنوشــته اســت« :بعیــد
اســت کــه اگــر مشــکل بیــن  NBAو دولــت چیــن حــل نشــود ،ایــن
بازیهــا دوبــاره پخــش شــود».
در ایــن میــان ،اســتیو کــر ،مربــی گلــدن اســتیت وریــرز هــم بــا انتقــادات
گســتردهای در شــبکههای اجتماعــی روبــهرو شــده اســت .او دربــاره
رابطــه بیــن  NBAو چیــن ســکوت کــرده و هیــچ نظــری ابــراز نکــرده
اســت .اخیــراًگزارشــی منتشــر شــده مبنــی بــر اینکــه جوانانــی کــه در
آکادمیهــای  NBAدر چیــن پــرورش مییابنــد ،از ســوی مربیــان
چینیشــان کتــک زده میشــوند و بــه مدرســه هــم نمیرونــد .ایــن
در حالــی اســت کــه آدام ســیلور ،کــه کمیســیونر ایــن آکادمیهاســت،
گفتــه بــود کــه آمــوزش بخــش مهمــی از برنامــه آنهــا اســت.
کــر اخیــراًدربــاره زانــو زدن بازیکنــان در هنــگام پخــش ســرود ملــی بــه
نشــانه اعتــراض بــه سیاســتهای آمریــکا موضــع گرفتــه و نوشــته:
«حــاال کــه  NBAبرگشــته ،دوبــاره ســر و کلــه توئیتهــای «زانــو
زدن نشــانه بیاحترامــی اســت» پیــدا شــده اســت .پیــام مــا روشــن
اســت .مــا عاشــق کشــورمان هســتیم .و مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــن
کشــور میتوانــد و بایــد بهتــر از اینهــا بــه ســراغ حــذف نژادپرســتی
و تعصبــات بیهــوده بــرود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا زانــو
میزنیــم».
منتقــدان بــه ایــن اشــاره کردنــد کــه کــر در ایــن بــاره صحبــت کــرده ،امــا
بــه موضــوع ارتبــاط بــا چیــن نپرداختــه اســت .اســتیون میلــر ،یکــی از
گزارشــگران  NBAگفتــه« :اســتیو ،مــن از طــرف همــه آمریکاییهــا
صحبــت میکنــم و میگویــم خوشــحالم کــه چیــن بــه تــو اجــازه
داد دربــاره مســائل مهــم اجتماعــی و حقــوق بشــری حــرف بزنــی!
حرفــی دربــاره برنامــه تمرینــی آکادمیهــا در چیــن نــداری؟»
پرادیــپ شــانکر ،نویســنده  National Reviewهــم در توئیتــی
نوشــت« :خــوب اســت .پــس حــاال حاضــری علیــه چیــن حــرف
بزنــی ،یــا نــه؟»
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گزارشی از زندگی خبرنگاران در «حباب» ضد کرونای NBA

مثل گیر کردن در یک فیلم هالیوودی

گزارش

مدتکوتاهیپسازپوششدادنمسابقاتپلیآفNBAسال
گذشته ،جو واردن همراه با خانوادهاش به والتدیزنی ورلد
رفتتایکتعطیالتتابستانیمفرحرابرایفرزندانشبسازد.
حاالکمیبیشترازیکسالازگذشتآنزمان،واردندوبارهبه
فلوریدادراورالندوبرگشتهاستودرهمانهتلدیزنیاقامت
داردکهسالگذشتهدرآنساکنبودامااینحضورشباسفری
که پارسال داشت زمین تا آسمان فرق میکند .االن در آن هتل
همهماسکمیزنند.هربارکهمیخواهدواردهتلشوددمای
بدنشاندازهگیریمیشودتامباداتبنداشتهباشد.وبلههمه
اینهابهخاطرشیوعیکویروسدردسرسازبهاسمکرونااست
که کل دنیا را گرفته و در این میان فلوریدای آمریکا را به عنوان
یکیازقطبهایشیوعاینبیماریتحتتأثیرقراردادهاست.
واردن که یکی از نویسندههای ارشد سایت «اتلتیک» است،
 20روز پیش برای پوشش پایان فصل  NBAوارد فلوریدا شد،
رقابتهایی که در اوایل سال  2020پس از مثبت شدن تست
کرونا یکی از بازیکنان تعلیق شد .اگرچه واردن داخل دیزنی
ورلد است اما او نمیتواند به پارک این مجموعه که االن تنها
برای گردشگران باز است وارد شود و حتی اگر خودش هم
بخواهد به او اجازه داده نمیشود .زمانی که واردن وارد دنیای
دیزنیشد،اورابراییکهفتهدرهتلمحلاقامتشقرنطینه
کردند .واردن به  CNNبیزینس گفت« :اتاقهای هتل برای
داشتن یک خواب شبانه راحت و بعد رفتن به پارک دیزنی
طراحیشدهاند.آنهارابرایاینکهشما7روزکاملشبوروزتان
رادرآنسپریکنید،نساختهاند».
این زندگی گزارشگری است که مجوز ورود به حباب  NBAرا
گرفتهاست.حبابNBAلقبیاستکهبهمنطقهقرنطینهشده
داخلدیزنیورلدبرایایزولهکردنبازیکنانومربیانتیمهای
 NBAدر روزهای باقیمانده از مرحله گروهی و پس از آن
بازیهایپلیآف،دادهاند.دراینحباب20خبرنگارو22تیمتا
اواسطاکتبربایدکنارهمروزهاراسپریکنندوتخمینزدهشده
کهپذیراییوارائهخدماتبهاینافرادرقمیهنگفتدرحدود
150میلیوندالرخرجرویدستمسئوالنلیگمیگذارد.
این کمپ با هتلهای چندگانهاش و مجموعههایی مانند
دنیای ورزش ESPNدیزنی ،مانند یک فصل از یک رمانهای
ویرانشهرهاست.بازیکنان،کارکنانکادرفنیوگزارشگرانمانند
واردن همگی زیر نظر چشمان تیزبین  NBAهستند که برای
تأمینامنیتوسالمتهممقرراتشدیداًسفتوسختیوضع
کردهاست.اینمقرراتشاملتستهایروزمرهوحتیاستفاده
از مچبندهای دارای سنسور مجاورت برای هشدار دادن درباره
نزدیک شدن افراد به یکدیگر و ایجاد فاصله اجتماعی الزم
میان آنها میشود .آن دسته از گزارشگران  NBAکه در داخل
اینحباببایدکارکنند،چالشهایحرفهایواحساسیخاص
خودشانراخواهندداشت.آنهاازخانوادهه اودوستانشاندور
خواهند بود آن هم برای ماهها .هر روز برای آنها تکراری سپری

خواهد شد و البته نباید غذای نه چندان جالبی که در آن سرو
میشود را هم فراموش کرد .با همه اینها ،حضور در این حباب
به خبرنگارانی که مجوز ورود گرفتهاند ،فرصتی برای تبدیل
شدنبهیکیازبخشهاییکرویدادتاریخیاستدرزمانیکه
دنیاشدیداًبهیکپیروزینیازدارد.برخالفبازیکنانیکهداخل
این حباب هستند و قب ًال در وقفه لیگ برای تفریحاتی مانند
ماهیگیریوتیراندازیو...وقتداشتهاند،گزارشگرانحاضردر
اینحبابباشرایطیکام ًالمتفاوتآمدهاند.کریسمانیکس،از
مجلهورزشیسایت CNNمعموالًکارخودبرایپوششاخبار
حضورستارههای NBAدردیزنیورلدراازساعت 6:30صبحتا
اواسطشبادامهمیدهد.روزاوبایکسریتمریناتودادنتست
کروناآغازمیشود.بعداوازاتاقهتلمحلاقامتش،مهمترین
اتفاقات روز را گزارش میکند تا تمرینات پیدرپی و بازیهای
تمرینیآغازشوند.مانیکسسپسرویدادهاییکهدرطولروز
شاهدشبودهرابهصورتخالصهیادداشتمیکندوبهخواب
میرود .صبح روز بعد او همه این کارها را تکرار میکند و این
داستانتاپایانمدتحضورتیمهادردیزنیورلدادامهخواهد
داشت.مانیکسکه20روزپیشواردحبابNBAشد،بهCNN
گفت« :زندگی ما در این جا مثل آن فیلمی شده که در یک روز

برنامه خبرنگاران شامل
تستهای روزمره و
استفاده از مچبندهای
دارای سنسور برای هشدار
دادن درباره نزدیک شدن
افراد به یکدیگر است
گیر کردهاند و هر روز اتفاقات تکرار میشود ،از خواب بلند شو،
صورتت را بشور و تکرار کن .میان روزهایی که ما اینجا سپری
میکنیم تفاوت زیادی نیست .تنها تفاوتش رفتن به تمرینات
تیمهایمتفاوتیابازیهایمتفاوتاستاماروزهااینجابرای
شماخیلیزودآغازمیشوندوخیلیدیرتمام».
رسانهها و بنگاههای خبری بابت هر یک از خبرنگارانی که
به حباب  NBAفرستادهاند ،به صورت روزمره  550دالر پول
میدهند تا هزینه اقامت ،خورد و خوراک و جابهجایی آنها
تأمین شود .سازمان لیگ  NBAاین اجازه را برای رسانهها و
خبرگزاریها قائل شده است در طول مدت پوشش اخبار،
خبرنگارانشان را با یکدیگر جابجا کنند .مانیکس هم گفت
که ممکن است در اوایل ماه سپتامبر قبل از تمام شدن فصل
جای خود را با یکی از همکارانش در  SIعوض کند .با وجود
داشتن محدودیتهای متفاوت نسبت به خبرنگارانی که به
بازیکنان نزدیکتر هستند ،گویندگان مسابقات داخل حباب

هم با یکسری چالشهای خاص خودشان در عصر کرونا
مواجههستند.کوینهارالن،یکگویندهقدیمیبرایمؤسسه
ترنر اسپورتس به  CNNبیزینس گفت « :لیگ و ترنر هر کاری
میکنند تا گزارش بازیهای امسال مانند یک گزارش بازی در
سالهایعادیبهنظربرسد».امامحققشدناینامرباتوجهبه
عدمحضورحتییکتماشاگردرداخلسالنهاسختخواهد
بود.هارالنادامهداد«:تماشاگرانبرایگویندهمسابقاتحکم
یک ارکستر را دارند .شما با احساس و سر و صدای مسابقات
است که میتوانید به گزارشتان جان بدهید و امسال هیچ
یک از آنها قرار نیست باشند ».هارالن اما نگران نیست .او
تجربهزیادیازگویندگیبرایبازیهایبدونتماشاگردرسری
بازیهای ویدئویی 2K NBAدارد .او گفت« :من در یک اتاقک
درخانهامبایکهدستوبدونهیچسروصداییازتماشاگران
بایدگویندگیکنموبایدکلیپهاییکهبرایممیرستندراتماشا
کنمورویآنکلیپهاگویندگیکنم.پسدرهرحالمنهیچ
صدایینخواهمشنید.منبهاینکارعادتدارم».دیزنیورلد
مجموعهایمعروفبهداشتنبهترینرستورانهاوکافههای
دنیا است اما گزینههایی که افراد حاضر در NBAبرای خوردن
و نوشیدن در آنجا دارند محدود است و مثل همیشه جادویی
نیست.واردناعترافکردکهحضوردردیزنیورلدباهمهزرقو
برقیکهازبیرونداردبرایاووهمکارانشآنقدرهیجانبرانگیز
نیست .او گفت شاید غرولندهایش قدرنشناسانه به نظر برسد
اما اینکه او اجازه رفتنبهیککافهکهدرستدر نزدیکی محل
اقامتشاستراندارد،واقعاًسختاست.بههمیندلیلاوبرای
خودش در اتاق هتلش یک کافه کوچک درست کرده است.
مانیکس هم همین کار را انجام داده اما میگوید که ای کاش
مقداربیشتریباخودشغذاوآشامیدنیبهدیزنیورلدمیبرد.
یکیدیگرازچالشهایبیسابقهخبرنگارانحاضردرحباب
 NBAگزارش مشکالت سالمت بازیکنان و اعضای کادر فنی
تیمهااست.معموالًپوششNBAبهمعنایپوششخبرهای
فوری درباره قوزکهای شکسته و رباطهای پاره شده است اما
امسال خبرنگاران باید حواسشان به ابتال و عدم ابتالی یک
بازیکن به ویروس کرونا هم باشد و سؤاالت مربوط به آن را هم
ازقلمنیندازند.بههرحالکرونافقطیکبیماریکشندهایکه
یک ورزشکار را از ادامه بازی محروم میکند نیست بلکه یک
بیماری مسری است که میتواند سایر نفرات داخل حباب را
هم درگیر کند .به همین دلیل هم خبرنگاران در محلی جدا از
بازیکنان،مربیانوسایراعضایتیمهااقامتدارند.
در حالی که زندگی در داخل حباب  NBAبه معنای سپری
کردن روزها در یکی از امنترین نقاط دنیاست بیرون از این
حباب داستان زندگی مردم خیلی فرق دارد .در زمان انتشار
اینگزارش،نزدیکبه  4/5میلیوننفرازمردمآمریکابهکرونا
مبتال شدهاند که تنها  460هزار مورد در فلوریدا بوده است.
پسباتوجهبهاینامنیتوداشتنفرصتپوششیکرویداد
تاریخی ،خبرنگاران داخل حباب با همه چالشهای پیش
رویشاندلیلیبرایترکحبابندارند.
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