یک فهرست بلند حدفاصل بهمنش تا عادل
آرژانتین شده بود و قرار بود ده روزی دور از ایران باشد روشنزاده باید هر روز یک
مسابقه را گزارش میکرد و آخ نمیگفت؛ گزارش مستقیم از بازیهایی که بهدلیل
برگزاریاش در ظل سیاه زمستان ،زیاد در دل مردم جا نداشت و فدراسیون برای
جلب تماشاگر ،حربههایی با عنوان جایزه و قرعهکشی در بین دو هافتایم گذاشته
بود .جایزهای مثل قرعهکشی یک دستگاه اتومبیل پیکان برای نفر اول برگزیده و
جایزه نفرات دوم و سوم نیز یخچال و ماشین لباسشویی بود .در جام دوستی اولین
بازی که قرار شد نود دقیقه گزارش شود افتتاحیه ایران  -عراق بود .آن روز اتفاقاً
روشنزاده هم دقیقاً حال بهمنش را داشت که وقتی برای اولین بار پخش مستقیم
گزارش میکرد قلبش از حلقومش داشت میزد بیرون که خدایا چگونه میتوان
این نود دقیقههای مقدس را بدون تپق زدن و پرداختن به حاشیهها گزارش کرد؟
آن روزها دو اتاقک شیشهای در طرفین لژ مخصوص امجدیه کار گذاشته بودند که
یکی متعلق به بچههای گزارشگر رادیو تلویزیون بود و دومی مال گوینده معروف
امجدیه .روشنزاده نیمه اول را با موفقیت به پایان برد و تازه داشت خودش را
قوتقلب میداد که خدا را شکر که یکجوری از سر گذراندیمش که یکهو تلفن
هندلی امجدیه -که رابط مستقیم بین رادیو (واقع در میدان ارک) و امجدیه بود -
زنگ خورد و روشنزاده ته دلش خالی شد .مخصوصاً وقتی خبر دادند که معاونت
تلویزیون ملی ایران پشت خط است فکر کرد که البد گزارش را خراب کرده است و
میخواهند زنهارش بدهند .اما دکتر آزمون بهش گفت« بارکاهلل ،همین شکلی
برو جلو .یکجوری بازی را قشنگ نقاشی کردی که من کیف کردم» .روشنزاده با
همین تشویقها جان گرفت و ادامه داد و در روز دوم که بازی را گزارش میکرد
دید که یک نفر در همان اتاقک شیشهای پسکلّهاش را بوسید .این بار همکار
ارشدش بود که میگفت« یادته داشتی مأیوس میشدی ولی من گفتم صبر کن؟
این است نتیجه صبر» .روشنزاده همین شکلی اعتماد به نفساش را پیدا کرد
و رفت جلو .تا اینکه مسابقات جام جهانی مکزیکو از راه رسید ( )1990و تلویزیون
ایران تصمیم گرفت برای اولین بار از طریق ماهواره ،بازیهای خارجی را به طور
مستقیم و زنده و کامل پخش کند .حاال دیگر کار بچههای گزارشگر درآمده بود .از
ساعت  4صبح مینشستند پای کار و هر روز دوتا بازی را گزارش میکردند .اما اوج
کار گروهی تیم گزارشگران رادیوتلویزیونی ایران در بازیهای آسیایی تهران)1974(/
کلید خورد که ایران بهعنوان میزبان قاره کهن باید دارای تجهیزات و گزارشگرانی
میشد که میتوانست کامالً زنده تمام کشورها را از نتایح بازیها باخبر کند .این
اصلیترین محکی بود که باعث پرورش و تجربهاندوزی نسل دیگری شد .نسلی که
در پیشینهاش سمبلی چون عطاخان را داشت و آرامآرام باید کادرسازی میکرد.
چنین شد که نسل دوم گزارشگران نیز آبدیده شدند .روشنزاده بعدها در سفرهای
بسیاری تیم ملی را همراهی کرد اما از نوستالترین گزارشهای او میتوان به
صدایش از بازی ایران  -استرالیا در مقدماتی جام جهانی  1974اشاره کرد که آنجا
 3تا خوردیم و در تهران با دو گل قلیچ بردیم اما حذف شدیم .تیم ملی در راه
اعزام به سیدنی در نیوزلند یک بازی دوستانه با این کشور برگزار کرد و در آنجا در
یک بازی بشدت خشن علی پروین را از دست داد .یک عکس یادگاری از آن روزها
مانده که دکتر زرکش پای پروین را معاینه میکند و روشنزاده با دلنگرانی عجیبی
به پای طالیی پروین مینگرد .آن روزها یک بار وقتی روشنزاده از سیدنی گزارش
میداد یک لحظه مامان نصرت رفت روی خط رادیو و احواالت پسرش را پرسید
تا از نگرانی دربیاید .شب قبل از این بازی ناصر حجازی خواب دیده بود که دو گل
میخورد .به روشنزاده میگوید به دلم برات شده دوتا میخورم و روشنزاده
کارش را ول میکند تا به او روحیه بدهد .شاید این نیز بخشی از وظایف شفاهی
گزارشگران بوده که ترس موجود در دل ستارهای چون ناصر را با شجاعت عوض
میکند .البته این ندار بودن گزارشگران قدیمی با ستارهها زیاد تداوم نداشت و
بسیار وقتها بین آنها گرد و خاک میشد و قهرمانان خوشذوق ،گزارشگران را
به استفاده از پستانک به جای میکروفن تشویق میکردند! نمونهاش اعتراض
غفور جهانی بازیکن ملیپوش ملوان در دهه  50که بعد از بازگشت تیم ملی از
جا مجهانی ( )1978که وقتی رسانهها همه گناهها را انداختند گردن طفلک غفور،
بهش برخورد و در مصاحبهای با دنیایورزش گفت« باور بفرمایید من تاکنون
نتوانستم بفهمم علت غرضورزی آقا روشنزاده با من از کجا آب میخورد؟
حاضرم شرط ببندم که هر کسی فیلم مسابقات را ببیند درمییابد تاکنون ایشان
حتی یکبار در مورد من از روی وجدان و بیطرفانه صحبت نکردهاند .یعنی به نظر
شما من در این مدت یک کار و حرکت مثبت انجام ندادهام؟ در این باره کار به
جایی کشید که بچهها برایم در اردو دست گرفته بودند و میگفتند که مهم نیست
ما در میدان بازی کاری غلط و حرکت نادرست انجام دهیم کافی ست که گزارشگر
بازی روشنزاده باشد ،چرا که همه نواقص را پای غفور میگذارد .چند بار بینندگان
نیز به من گفتهاند که دیدهاند که مثالً روشن توپ را لو داده اما ایشان که صدایش در
تمام ایران پخش میشود با صدای بلند میگوید بازم غفور توپ را لو داد ...آخر از
قول من به ایشان بگویید اینکه جلوی توست میکروفن است نه پستانک!»

پاواروتیهاو
جیرجیرکها

چه آنها که پیش از انقالب آمدند و رفتند
چه تازه نفسهای زیرسایهمانده این سالها

اگر برخی ملیپوشها گزارشگران را به استفاده از پستانک بهجای میکروفون تشویق میکردند در عوض
خود آنها خطاب به همدیگر خوب نوشابه باز میکردند .همانند توصیفی که مانوک درباره بهمنش کرد و
در یادها ماند«:بهمنش برای ورزش ایران مثل پاواروتی بود که اُپرا را به خانههای مردم برد» .بله بهمنش
پاواروتی ما بود که فوتبال را به خانهها برد .او بلد بود درعین شور و شوق و احساس وطنپرستی که نسبت
به تیمهای ملی داشت احساساتش را کنترل کند .اما نسل بعدی گزارشگران ایران چنان پا درهوا بود که
از فرط ذوقمرگی ،عین یک تماشاچی گزارش میکردند .تفاوت این دو نسل دراین بود که نسل اول وقتی
گزارش میکردند بهصورت زیرپوستی از حماسه ملی دفاع میکرد اما نسلهای بعدی طرفداری کودکانه را
ترجیح میدادند تا روی موج احساسات مردم سوار شوند و خود را تا حد مردم کف خیابانها پایین بکشند.
اگر عطاخان به منزله یک داور شفاهی بود ،نسل جدید در جایگاه یک بوقچی نشست .بهمنش در ذهن
جانشینان خود  -بویژه مانوک -چنان جامعاالطراف بود که او وقتی راه تیوی منچستر را برای کار در پیش
گرفت اعتراف کرد که آنجا هم هیچکس را به مهارت بهمنش نیافته است .شاید برای گزارشگران نسلهای
بعدی ایران که از کتاب فراری بودند فهمیدن این نکته جالب باشد که عطاخان در تمام سفرهای تیم ملی
تنها چیزی که همیشه در ساکش پیدا میشد کتاب بود .او و دال-اسدالهی از یک آبشخور ریشه داشتند و آن
هم تسلطشان به اندوختههای زبان و ادبیات فارسی بود .این حرفهای دال -اسدالهی (یکی از  5مفسر
برتر فوتبال جهان در دهه هفتاد میالدی) هرگز یادم نخواهد رفت که همیشه میگفت در جوانیاش از
مربیان بزرگ پاریسی آموخته که« دمی که هیچچیز در چنته ندارد حتی در هنگام قی کردن هم چیزی برای
استفراغ نخواهد داشت» چه رسد به نوشتن و گزارش کردن که نیاز به اندوختههای غنی فرهنگی-ادبی
دارد .همچنین به تسلطی بیچون و چرا بر دایره واژگانش .با این همه در میان نسلهای اولیه گزارشگران
اصل
تلویزیون مانوک تنها کسی بود که فوتبال را همیشه بهعنوان پدیدهای سیاسی نگاه میکرد .برای او نه ِ
مسابقه ،که بیرون نود دقیقهها مهم بود و برای همین بود که وقتی میفهمید بسیاری از ستارههای تاجی
گرایشهای چپ دارند بهدنبال پدیده شناسیاش میرفت .با این همه ،در تحلیل پدیدارشناسی رسانههای
شفاهی ایران دراین هشتاد سال ،چنین میتوان گفت که تا دهه پنجاه ،حوزه گزارشگری فوتبال در ایران
همپای ورزش توسعهنیافته این سرزمین بود اما با برگزاری بازیهای آسیایی  1974در تهران و هدفگذاری
راهیابی ایران به جامجهانی  1978و برگزاری المپیک  1980به میزبانی تهران ،تلویزیون این کشور نیز باید
پوست میانداخت .تربیت گزارشگر و یارگیری از نخبگان ،دو مسأله اساسی بود .این رسانههای شفاهی
نمیتوانست تنها با صدای هرچند مخمل بهمنش به پیش بتازد و چنین پروژههای سنگینی را از سر

قلم یا زبان؟
مسألهایناست
ایران جمعه
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