تبدیل میشد و برای همین بود که وقتی بهمنش کار گویندگی آنها
را روی ترازو میگذاشت چنین تحلیلش میکرد که «گزارشگرهای
ما خیلی زود پرش کردهاند .گزارشگر باید ذاتاً سریع باشد ،اهل
مطالعه باشد ،حواسش به جهان باشد ،دروغگو نباشد و البته
سیاست هم داشته باشد .مفسر باید باریکبین باشد ،بر چندین
زبان خارجی تسلط داشته باشد و از آنچه در دنیای ورزش میگذرد
بااطالع باشد اما گزارشگران ورزشی ما چون فکر میکنند نابغهاند
و در دنیا بهترین هستند درجا زدهاند و پیش نمیروند ».شاید غیر
از عادل همه گویندگان ورزشی تلویزیونی ایران مشمول این حکم
بهمنش میشدند .خوشبختانه او زودتر مبتال به آلزایمر شد و این
روزها را ندید که گزارشگران ایرانی با ادبیات فارسی چه کردند .بعد
از آلزایمر بهمنش ،گزارشگری ایران صالحیت و اعتبار خود را به
پای جوجهگزارشگران و رؤسای تمامیتخواه آنها -که هیچچیز
جز سرسپردگیشان را دوست نمیداشتند -از دست داد .به قول
مانوک« ،این طرفداری دیوانهوار از ستارهها در هنگام تماشای
بازیشان در تلویزیون خانه ،مدیون صدای حماسی بهمنش بود
که آن مدل هواداری دیوانهوار را به طرفداران و مخاطبان یاد داد».
همان مانوکی که بعدها خود گزارشگر شد لذت ناب هواداری را از
گزارش بازی بهمنش در دیدار ایران  -هند (مقدماتی المپیک توکیو
 )1964آموخته بود که وقتی حمید برمکی گل زده بود او نمیدانست
بمیرد یا به هوا بپرد؟ این مدل هواداری لبریز از جنون شیرین را ما در
فوتبالمان از صدقه سر بهمنش داریم که وقتی گزارش زنده بازیها
را به خانهها کشاند خیلیها را مجنون فوتبال کرد.
اکنون کاش آقای دال-اسدالهی نویسنده دهههای چهل و پنجاه
زنده بود و کتاب بیوگرافی بهمنش را مینوشت که در این حوزه
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هیچکس اندازه او صالح نبود .دو مردی که در دهه شصت به
اجبار تمامیتخواهان از تحریریههایی که به منزله خانهشان بود
گریزانده شدند .آنها در آن موسم بیمهریها هر روز در آجودانیه
باهم قرار پیادهروی میگذاشتند و هلخهلخ راه میرفتند و وقایع
دور و دراز قدیمها را به امروزها میچسباندند .شاید در همان
خاطرهگوییهای آرام بود که طنز نهفته در ذات جفتشان گل
میکرد و شاید دور از چشم هم اشکی نیز بر گونهای میافتاد.
شاید آقای دال برای عطا از خاطرات پاریس میگفت و عطاخان
ط صوت
از روزگار ابتدایی گزارشگریاش در رادیو که یک ضب 
«جلوسوی» ایتالیایی خریده بود به قیمت  250تومان .جفتشان
در مجموع یک قرنی را در ورزش ایران گذرانده بودند و یک
آرشیو سیار ّسری به شمار میرفتند .عطا از خریدن اولین ضبط
صوت عمرش میگفت که در آن روزگار مفلسی ،زار و زندگیاش
را برای خریدن آن ضبط گرو گذاشته بود .آن ضبط را که قسطی
خرید و خوشانخوشان به خانه آورد احتماالً در غرفه او در موزه
المپیک ایران افتاده است .همان روزها بود که کشتیها را برای
نیرو و راستی مینوشت و مردم را مجلهخوان میکرد .یک روز
که تنها نشسته بود مقالهای درباره کشتی «امامعلی حبیبی و
جهانبخت توفیق» نوشت و گذاشت جلویش تا گزارش رادیویی
کند .او در اصل میخواست کارکرد واقعی ضبطصوتش را بفهمد
و تن صدایش را در خارج از حمام گوش کند .ابتدا متن کشتی را
برای دل خودش گزارش کرد و بعدش به گوشجان سپرد تا ببیند
میتواند در جایگاه مخاطبش بنشیند و این گزارش را تحمل کند؟
نوار را که کامل شنید احساس سبکی کرد .احساس کرد زیاد هم
پربدک نیست .پس به صرافتاش افتاد که یک روز همین ضبط

را بگذارد تو لباسش و ببرد ورزشگاه ،ببیند میتواند گزارش یک
بازی فوتبال را ضبط کند؟ عطاخان بعد از بازگشت از ورزشگاه،
نشست در خانه و این دو گزارش خانگی و استادیومی را گذاشت
کنار هم و گوش کرد تا مقایسهشان کند .مقایسه از این نظر که ببیند
صدای گزارشگر در فضای باز و بسته چقدر توفیر دارد؟ پشتبندش
به صرافت افتاد که گزارشهایش را ببرد به معلمش نشان دهد
ط صوت به آن گندگی را انداخت
و توصیهای ازش بگیرد .ضب 
روی دوشش و برد محل کارش .دوستانش به محض دیدندش،
به مضحکهاش گرفتند که «جعبه مارگیری آوردی پسر»؟ اما او
بیتفاوت به هجوم متلکها ،دکمه «پلی» را زد و گزارشهایش
در فضای باز پخش شد .دبیرش که شنید ،او را فقط یک نصیحت
کرد« :به حرف هر کس گوش نکن .همان کاری رو بکن که خودت
تشخیص دادی درست است»! آنگاه لبخندی بر لب عطاخان
نشست و دوباره ضبطاش را کولش کرد و برگرداند خانه .اما فهمید
که در جامعه ایرانی همیشه باید یک نجاتدهنده داشته باشی تا
به رؤیاهایت برسی .همین آموزگار اگر بهمنش را یک روز به تهیه
گزارش زنده بازی ایران -هند برای پخش از رادیو ایران دعوت
نکرده بود شاید هرگز افسانه گزارشگری ایران ظهور نمیکرد .او
نشست کنار چمن امجدیه و گزارشاش را آغاز کرد .نود دقیقه
حرف زد و برگشت به رادیو .در ساختمان ارگ بود که کالهش را
انداخت هوا .آن روز هرکس که بهش رسید گفت «عالی بود پسر،
کوالک کردی».اما او احساس غرور نکرد .فهمید که در تعریف و
تمجیدها همانقدر ویروس تخریب هست که در انتقادهای آتشین
و یکطرفه .او از خانه فقیرانه و از ماترک پدرش صفرعلیخان در
کرمانشاه هیچچیز جز کتاب به دست نیاورد .وقتی در  22سالگی با

