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 بدو از لطفًا داديد، قرار ما اختيار در را خودتان وقت آه اين از سپاس با بهمنش استاد -
   .آنيد شروع تولد

 در ١٣٠٢ فروردين ٢٤ه، در روز عطاءاهللا بهمنش هستم، پسر هفت ماهه صفرعلى و مرضي

 تا ١٩١٤(آرمانشاه نبودند و مقارن جنگ جهانى اّول  پدر و مادرم اهل. آرمانشاه متولد شدم

  . از فراهان به آرمانشاه آوچ آرده بودند) ١٩١٨

   خوانديد؟ درس آرمانشاه هاى مدرسه در -

  .  رفتمهاى نصرت، هدايت، انوشيروان و شاپور بله، در آرمانشاه به مدرسه

   آرديد؟ پيدا ُانس زمانى چه از ورزش و آتاب با -

در . ام فقير بودند، ولى تا آنجا آه به ياد دارم در طاقچه و رف اتاق آتاب فراوان بود خانواده

پدرم اهل آتاب بود و آن روز، فردا را . گيرى ُاخت شدم آرمانشاه با ورزشهاى زورخانه وآشتى

  . ديد مى

   آرديد؟ مهاجرت تهران به آرمانشاه از علت چه به و سالى چه -

براى اينكه تهران بزرگ بود و زندگى آردن و بالنده شدن، محيط مساعد آه قابليت . ١٣٢٤

  . پرورش را داشته باشد، نياز همگى است

   گذشت؟ چگونه امروز مرد نشريه مسابقه روز -
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امه در خيابان فردوسى آوچه  بامداد از جلو اداره روزن٦/٥ ساعت ١٣٢٤ شهريور ٢٣روز جمعه 

هاى مشخص ايستادند و من با  در خط شروع با شماره  دونده٨٥. خندان مسابقه شروع شد

آردم، افراد صف  برنامه خودم و با سرعتى آه الزم بود تقريبًا در عداد نفرات ميانه بودم آه حرآت

آباد سرازير  به طرف يوسفاز ميدان فردوسى به طرف چهار راه آالج و بعد . جلو چون باد رفتند

آباد استادم، احمد  در چهار راه يوسف. دبيرستان نوربخش تقريبًا اول شدم در نزديكيهاى. شدم

ها را زيرنظر داشت به چهار راه فردوسى  ايزدپناه، در ترك موتور سوارى نشسته بود او دونده

يان، همانجا آه شروع رسيدم و بدون ترديد و مكث هر چه نيرو داشتم صرف آردم و از خط پا

 ٢/٥ - ١٩ متر را در ٥٤٠٠. بوديم، گذشتم و در آغوش دوستان مشفق و خوبم جهيدم آرده

  . دقيقه دويدم

   شد؟ چه بعد -

نژاد، مرا به روى ميز بزرگى فرا خواند و با بلندگوى دستى خطاب به مردم  دآتر ميمندى

روز ارزش معنوى دارد زيرا براى خريد آنها دانم تذآر دهم آه جوايز روزنامه مرد ام الزم مى«:گفت

محمدمسعود در پشت بام . »اند چندصد نفر از مشترآين و خريداران روزنامه شرآت داشته

روزنامه،دستم را فشرد و تبريك گفت و نصراهللا شيفته هم تبريك گفت و ديگران در هيأت تحريريه 

  . شناختم نمى آه

   .بگوييد جايزه از -

هنوز آن .  به من جايزه دادند و مرا به مردم معرفى آردند٨٤زرگ عيار يك گلدان نقره ب

شگفتى . ام ام و آن را نفروخته نقره را با نقشهاى برجسته و ذيقيمت نگاه داشته گلدان

  . شناخت شد آه آسى درست مرا نمى اندرآاران دو و ميدانى در اين نكته خالصه مى دست

   داشتيد؟ احساسى چه -

دادم و  نژاد گوش مى آه در خيابان ايستاده بودم و به سخنان دآتر ميمندىبر روى ميزى 

گفتم، آقاى على دادايى استاد خودم را ديدم آه در آرمانشاه در  تشويق مردم پاسخ مى به

  . مرا تعليم داده بود و سخت گريه آردم دبيرستان
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   .بگوييد پيروزيتان بازتاب از -

مسكوت   شهريور ماه مرد امروز توقيف شد و قضيه اول شدن من٢٤از قضاى روزگار، روز شنبه 

در هفته .و آلى پكر شدم. هاى عصر مخالف محمدمسعود بودند ماند به خاطر اين آه روزنامه

شماره قبل  ر شد و همان شيوه متداول چهل و هشتبعد نداى آزادى به جاى مرد امروز منتش

را هم براى  را داشت و عكس مرا چاپ آرده بودند و آّلى حظ آردم و چند شماره خريدم و يكى

  . پدربزرگوارم فرستادم

 سمتى چه با و بانك در آى تا و آمديد در ملى بانك استخدام به تاريخى چه از -
   آرديد؟ آارمى

  . ١٣٥٠ناس و فلزات، صاحب امضاء مجاز و رئيس دفتر اداره بودم، تا  در اداره اسك١٣٢٤از 

   .بگوييد هم ورزشكاريتان دوران و ورزشى سوابق از -
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 در دوهاى نيمه استقامت چند بار به قهرمانى رسيدم، پنج سال دبير ١٣٢٧ تا ١٣٢٤از سال 

 در قهرمانى جهان و ونايب رئيس فدراسيون آشتى ايران بودم و در آن دوران تيم ملى ايران

من با شادروان محمودپور آشتى آار . اى به دست آورد المپيك مقامهاى شايسته بازيهاى

  . شناسم  سال گذشته زير و روى ورزش را مى٦٠ آردم و طى مى

   آرديد؟ آغاز را مطبوعاتى فعاليت ١٣٣٠ سال از گويا -

  . هرمان و نابغه سياهپوست قJesse owens» جسى اوونس«يك مقاله ترجمه آردم از . بله

   راستى؟ و نيرو با -

آن مجله را دارم، .  در مجله نيرو و راستى شروع به همكارى آردم١٣٣٠در سال . بله

خانم منير مهران .  مرداد پايمال جفا شد٢٨آن مجله و باشگاه پس از وقايع .  برلين١٩٣٦ بازيهاى

  . دانشمند بود مديرى

   آرديد؟ رها را راستى و نيرو چرا -

 مرداد نيرو و راستى با مشكالتى مواجه شد، در آن را ٢٨من رها نكردم، بعد از آودتاى 

نيرو و راستى موجوديتى داشت و مردان بزرگى را مرحوم . بستندو ورزش ايران لطمه خورد

  . تربيت آرد مهران

   بود؟ چقدر شما دريافتى ها وقت آن -

دادم  در هفته يك صفحه مطلب مى. ن آغاز آردماى بيست و پنج توما من آار را با صفحه

بعدها دو صفحه شد پنجاه تومان، پس از مدتى . آردم وبيست و پنج تومان دريافت مى

  . من چيزى نگفتم. براى دو صفحه مطلب صد تومان پرداخت آردند خودشان

   .آرديد مى همكارى ايران اميد با -

. كارى آردم و مسؤول صفحات ورزشى بودم با اميد ايران هم١٣٣٧ تا ١٣٣٣بله، از سال 

  . پسنديدند آردم و مردم مى دراميد ايران آزادانه از دستگاههاى ورزشى انتقاد مى

   .گرفتيد مى ايران اميد از التحرير حق چقدر -

  .  تومان، آن وقتها پول خوبى بود و آّلى در زندگيم موثر بود٢٠٠در ماه 
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 نشريه با ايران اميد و راستى و نيرو جز به ١٣٣٥ تا ١٣٣٠ سالهاى فاصله در -
   داشتيد؟ همكارى ديگرى

نوشتم  پذيرفت مى خواست، اگر سبك آارم آه انتقادى بود مى اى آه مقاله مى هر نشريه

  . ازاتحاد ملى تا مهر ايران

   آرديد؟ همكارى مدت چه و چگونه اطالعات روزنامه با -

انتقادى  من مطالب. زمان حاج سيدجوادى بود. مدت آوتاهى با روزنامه اطالعات همكارى آردم

نويسى به  عطا اين مطالبى آه مى«: يك روز حاج سيدجوادى آمد و گفت. نوشتم مى

. او سناتور وآيل تراش است. نداردعباس مسعودى تحمل اين آار را . خورد دردروزنامه نمى

او مجرى است هر چه آنها . دربارى است. آند تو اين مملكت هر چه بخواهد مى. است قطب

آنى، سه  تو آه انتقاد مى. بنابراين سياست روزنامه اطالعات معلوم است. آند بگويند،اجرا مى

  . »خواهند آشد آه عذر تو را مى نمى روز هم

   افتاد؟ اتفاقى چه مسائل اين از بعد -

گذشت و يك . جز اين بلد نيستم بنويسم. نويسم هيچى، من گفتم همين طورى مى

روزجلسه هيأت تحريريه تشكيل شد، مرحوم محمود نامجو رآورد شكسته بود نزديك به 



 

    بهمنش اهللا عطاء با گفتگو : ايران مطبوعات شفاهی تاريخ     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

بنده نوشتم آه نامجو رآورد را نشكست، بلكه او رآورد را . آيلوگرم بيشتر وزنه زده بود بيست

اى؟ ما در روزنامه اطالعات از اين چيزها  اين چه مطلبى است نوشته«: وامى گفتد.خرد آرد

من . »آيد هاى تو خوشم نمى اصًال من از نوشته«: حرفى نزدم، بعد برگشت و گفت من. »نداريم

: گفت. مهم نيست، من هم شما را قبول ندارم: گفتم. ديدم آار به اينجا آشيد هم وقتى آه

آيفم را برداشتم و گفتم . تاآمد حرف بزند اجازه ندادم بقيه حرفش را بزند! نه، من: گفتم. »تو«

و بعد از حاج سيدجوادى . آنم از لطفتان آقا مثل اينكه حرف شمابه آرسى نشست، تشكر مى

  . گفتم بنده آارمند بانك ملى هستم. »روى باش، آجا مى«: هاگفتند بچه. خداحافظى آردم

   رفتيد؟ شىورز آيهان به آه شد چطور -

زاده  ما در ايران نشريه خاص ورزشى نداشتيم، منوچهر قراگزلو آجودان شاه بود با دآترمصباح

  . توافق آردند و دآتر صدرالدين الهى سردبير شد و مرا دعوت به آار آرد و مدتهانوشتم

 نحوه و انديشه از لطفًا .هستيد ورزش دنياى مجله بنيادگذاران از شما -
   .بگوييد هم ورزش دنياى گيرى شكل

آقاى بيژن رفيعى با فرهادمسعودى . توجه بفرماييد ورزش عامل رابطه، رقابت و دوستى است

تواند اين مجله ظهور آرد تاب. در پيست اسكى پسر مسعودى را بيرون آرده بودند. دوست بود

  . حرف بزند و حاال هم وجود دارد دعوت شدم و آار آردم

 به اى اشاره لطفًا .شماست مطبوعاتى فعاليتهاى سال چهارمين و پنجاه امسال -
   .بفرماييد ايد داشته همكارى آنها با آه هايى نشريه نام

و  ، گلبانگنيرو و راستى، اميد ايران، اتحاد ملل، اطالعات صبح، آيهان ورزشى، دنياى ورزش

  . هاى ديگر آه يادم نيست روزنامه رى و حاال با ايران ورزشى و خيلى

   ايد؟ ديده را المپيك مسابقات نزديك از دوره چند -

  . مونترآل١٩٧٦ مونيخ و ١٩٧٢ مكزيكوسيتى، ١٩٦٨ توآيو، ١٩٦٤ رم، ١٩٦٠بازيهاى . پنج دوره

   يافتيد؟ راه چگونه راديو به -

  اش غلط  ديدم همه. نوبت به اخبار ورزشى رسيد. آرديم و را گوش مىيك روز صبح خبر رادي
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حسن را حسين، تقى را نقى . گفت گفت، آيلوگرم را آيلومتر مى ثانيه را دقيقه مى. است

يك نامه نوشتم به آقاى معينيان مسؤول وقت . طبوعات عقب استراديو خيلى از م ديدم... و

هاى ورزشى شما چنگى به دل  ايد، اما برنامه راديو وگفتم آه شما تغييراتى در راديو داشته

هاى  بفرما اين گوى و اين ميدان، برنامه«: نامه جواب داد و ما را خواست و گفت او به. زند نمى

يك تيم آشتى قرار بود از .  بود١٣٣٧سال . يم و شروع آرديمما هم رفت. »ورزشى رادرست آن

من دست به آار شدم و وزن به وزن به بررسى اوضاع و احوال . سابق به ايران بيايد شوروى

. نود در صد نوشته درست از آب در آمد. رفتم و آن را به رئيس دادم. حريف پرداختم گيران آشتى

  . ن من را به خبرگزارى فرستاد تا اخبار ورزشى را ويرايش آنممرا قبول آردو با روزى دوازده توما

   شد؟ شروع سالى چه از راديو با همكارى -

 خاتمه دادم، اول درخبرگزارى ١٣٥٧ شروع آردم و در سال ١٣٣٧همكارى با راديو را از سال 

 .B. B ها را شروع آردم و در جام جهانى لندن براى آردم، پخش مستقيم مسابقه پارس آار مى

C .برنامه اجرا نمودم .  

   آرديد؟ قطع راديو با را خود همكارى چرا -
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جلسه   يك نامه آمد در خانه ما آه در آن نوشته بودند طبق١٣٥٧چون در سال . من قطع نكردم

واقع من  به.  ديگر هيچ سمتى در راديو نداريد١٣٥٧فالن و تصميم بهمان، شما از اول اسفند ماه 

  . من توسط آسى از راديو اخراج شدم آه بعدها اعدام شد. شدماز راديو اخراج 

   آرديد؟ چه شد، قطع راديو با شما همكارى آه وقتى -

  . نوشتم و بعد هم در يك نانوايى نان فروختم و در يك آارخانه شيشگرى حسابدار شدم

 عمر يك مدت اين در آنيد نمى فكر آيا .بوديد دور صحنه از سال شانزده شما واقع به -
   ايد؟ داده دست از را مفيدى

تجربه آسب آرده بودم، بينايى . توانستم خوب آار آنم مى. دوران خيلى خوبى بود

خواستم بروم سر آار، آارها از باال  به واقع هر وقت مى. مند بودم داشتم،تحرك داشتم، عالقه

د، آارها را خراب آردن شد، اما آنهايى آه با اين مسائل آاسب آارانه برخورد مى مى درست

در حالى آه چنين . آردند آه اگر بيايم با شمشير آخته، گردن خواهم زد آردند وفكر مى مى

  ! ديدند دنيا را تنگ مى چيزى نبود، آنان

 شد چه بازگشتيد راديو به دوباره ١٣٧٤ سال در سال هجده گذشت از بعد عالى جناب -
   گرفتيد؟ قرار ميكروفن پشت و آمديد آه

پس از گذشت هجده سال دوباره به . آنم  را هرگز فراموش نمى١٣٧٤م تير ماه سيزده

هر روز سالم . هاى آشتى جوانان اميد جهان را گزارش آردم ده روز تمام مسابقه. راديوبرگشتم

بايد بگويم من خائن . بله دعوت به آار شدم. هر روز لذت ُبردم. آردم وهر روز خداحافظى آردم

اصًال پول . فهميديم آقا ما آارمان را مى. من جوانان را دوست داشتم. ر بودممن خدمتگزا.نبودم

 به ١٣٧٤خواهم عرض آنم آه مجموع پولى آه راديو از تير تا آبان ماه  به واقع مى. نبود مطرح

در حقيقت من دوباره به راديو آمدم تا به دوستان . بنده داد،به اندازه پول انژيوگرافى من نبود

شما بدون دليل امضا . آرديد اشتباه مى. ترسيديد مورد مى شگرم بگوييم آه شما بىگزار جوان

: شود و گفته بودند آرديد تا بگوييد اگر فالنى دوباره در راديو آفتابى شود، آار تمام مى جمع

  ! شوند مردم ازشنيدن صداى بهمنش ناراحت مى

   .دبفرمايي ايد، نوشته فوتبال درباره آه آتابهايى عنوان -

گام به گام با جام جهانى اسپانيا آه اين آتاب را با همكارى آقاى صفوت : از آتن تا توآيو

  ... پرسپوليس هميشه پيروز است،. درآوردم
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   .ايد نوشته المپيك بازيهاى در ايران و المپيك عنوان با هم آتاب يك -

  . بله، دو آتاب

   آجارسيد؟ به پهلوانان آتاب .بگوييد نشده چاپ و شده چاپ آارهاى و آثارتان ديگر از -

يران در بازيهاى المپيك منتشر شد دو آتاب مشروح و پر از مطلب درباره المپيك و ا

پهلوانان نيمه تمام است چون مدت چهار سال است آه در برنامه جام جم براى ايرانيان  آتاب

. آنم اروپا و اياالت مّتحده امريكا برنامه هفتگى دارم آه با همكارى محمدى بقا آار مى مقيم

يك آتاب در مورد پرسپوليس . دشوار است صبح زود و نيمه شب بايد به تلويزيون بروم خيلى

  ). پرسپوليس باز پيروز(نوشتم

 از .ايد آرده نگاهدارى و آورى جمع شما را ورزشى آرشيوهاى ترين غنى از يكى -
   .بفرماييد دانيد، مى صالح زمينه اين در آنچه و موجودى تشكيل، سال آرشيو، اين

  . گذرد  سال مى٦٢ تا حاال آه ١٣٢٢از سال 

 نظرتان به اى نكته اگر .داديد قرار ما اختيار در را وقتتان آه اين از گزارمسپاس مجددًا -
   .آنيم استفاده بيشتر ما تا بفرماييد نشد، آن به اى اشاره آه رسد مى

. ام مطلبى عنوان شد اوًال از اينكه يادم آرديد متشكرم، چه خوب شد نُمردم و درباره

دم، روى آف اطاق در صبح زود، ماما گفته بود آه فانى است، من هفت ماهه به دنيا آم انسان

آار من . ولى من ماندم و خوشحالم آه با آن عجله آمدم ولى با دير پايى زندگى آردم مانم نمى

 از سفر به ١٣٤٧نبود در جهت سالمت جامعه بود، فرزندانم وقتى در سال  بازى حقه

رويز جالير، سيد عباسى و طالبى گشتم و عبداهللا موحد و محمد نصيرى، پ مكزيكوسيتى،برمى

حلقه گلى به گردن سرپرست تيم انداختند و من آن روز زندگى . مدالهاى طال،نقره و برنز گرفتند

 ! را از سر گرفتم،بازيهاى المپيك و سرپرست تيم آشتى
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