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حسین الھامی رفت

نوشتھ شده در قسمت : روز نوشتھ ھا توسط : احمد توکلی

خدایش بیامرزد. حسین الھامی انسان خوبی بود. من سال ١٣٧٢ با او در روزنامھ ایران آشنا شدم. االن کھ چشمم را می بندم و بھ او فکر

می کنم شوخ طبعی ھایش در یادم خوش می نشیند. اگر چھ زجر کشیده بود اما در بیرونی اش نشان نمی داد. روزنامھ ایران، سال ٧٣

شروع کرد اما  مقدماتش از یک سال قبل کلید خورد. لیدر اصلی و موسس روزنامھ ایران مدیر طالیی ایرنا یعنی دکتر فریدون وردی

نژاد بود. یک ھستھ اولیھ درست شد کھ تحریریھ و روزنامھ کلید بخورد. یادم ھست اول سھ نفر بودیم. راس ھرم راه اندازی مجید
رضائیان بود؛ حسین الھامی بود و من. البتھ در بخش اجرایی ھم آقای رمضانی بود. یک مسوول دفتر بود یک آبدار چی، یک نگھبان.

ساختمان در حال شکل گرفتن بود. کف تحریریھ را سرامیک می کردند، میز می اوردند و تجھیزات بھ مرور تکمیل می شد. سیاست

وردی نژاد این بود کھ سھ نسل را جذب روزنامھ کند و حسین الھامی آمده بود کھ نسل اولی ھا را بیاورد. آمدن محمد بلوری، بھروز

بھزادی، مرحوم ال ابراھیم، نوشیروان کیھانی زاده و …حاصل پی گیری ھای او بود. روزھای جالب و بھ یاد ماندنی بودند. بھ مرور ھمھ

آمدند. ساختارھا شکل گرفت. یادم ھست در مقطع راه اندازی بعضی وقت ھا جلسات تا نیمھ شب طول می کشید،بعضی وقت ھا با پیتزا
کار تمام می شد و بھ ندرت کار بھ کلھ پاچھ ھم می کشید.چرا حرف بھ اینجا کشید، کشید کھ بگویم حسین الھامی کھ فکر می کنم آنوقت ھا

۵٧ – ٨ سالی داشت، از ھمھ ما قبراق تر بود، تا آخرش می گفت و می خندید و وجودش روحیھ بخش بود. یک نکتھ از این روحیاتش را

بگویم یادم ھست یک روز با ھم ناھار می خوردیم بھ من  گفت: “احمد می دانی بھترین ژورنالیست کشور چھ کسی است؟” فکر کردم جدی

می گوید. گفتم نھ. گفت: “منم ؛ حسین الھامی! البتھ نفر دوم ھم تو ھستی.” بعد بالفاصلھ ادامھ داد؛البتھ باورت نشود گفتم تو، چون اینجا

بودی! بعد ریز و شادمانھ می خندید. اگر اشتباه نکنم ھمین اسفند ماه پارسال بود کھ او را با محمد بلوری و بھروز بھزادی بھ کشک

بادمجان دعوتشان کردم. ھمان طور شوخ و شنگ بود. اخرین تماس تلفنی کھ او با من داشت، چند روز قبل از ماه مبارک رمضان بود.
ھنوز صدایش در گوشم طنین انداز است:”احمد جان االن دبیر سرویس یک مجلھ را چقدر باید حقوق بدھیم” ظاھرًا مجلھ ای قرار بود

کارش را بھ وی واگذار کند. زنگ زده بود کھ حقوق پرسنلش را بھ روز کند. یک پیامک ھم ماه مبارک رمضان برایم فرستاده بود با
ھمان روحیھ شوخ طبع و شادمانھ اش. پیر نشده بود، و قرار ھم نبود پیر شود. االن کھ چشمم را می بندم و بھ او فکر می کنم شوخ

طبعی ھایش در یادم خوش می نشیند. روحش شاد.

 

- [ RSS پیگیری نوشتھ با ] - [ ارسال بازتاب ] - [ ارسال نظر ]

٣ نظر

محمد حسینی گفتھ است :  .1

خدایش بیامرزد آقای ھمیشھ سردبیر را…

شھریور ١۶م, ١٣٩٠ در ٢:۵۶ ب.ظ

سعیده آقاخانی گفتھ است :  .2

http://www.ahmadtavakoli.com/
http://www.ahmadtavakoli.com/?page_id=6
http://www.ahmadtavakoli.com/?page_id=40
http://www.ahmadtavakoli.com/?page_id=26
http://www.ahmadtavakoli.com/?category_name=%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.ahmadtavakoli.com/?category_name=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.ahmadtavakoli.com/?category_name=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://www.ahmadtavakoli.ir/?p=595
http://www.ahmadtavakoli.ir/?cat=6
http://www.ahmadtavakoli.ir/?feed=rss2&p=595
http://www.ahmadtavakoli.ir/wp-trackback.php?p=595
http://www.ahmadtavakoli.ir/?p=595#respond
http://www.ta-beekaran.blogfa.com/


7/19/13 رو در رو » حسین الھامی رفت

www.ahmadtavakoli.ir/?p=595 2/3

آدم ھای شاد بیشتر بھ ذھن می مانند

مخصوصا وقتی چشم ھایشان حرف دیگری برای گفتن داشتھ باشد

با احترام

مھر ١۶م, ١٣٩٠ در ٢:۴٠ ب.ظ

شیما گفتھ است :  .3

خدایش بیامرزد کھ با خندیدن و خنداندنش از یاد نخواھد رفت…

آبان ١٨م, ١٣٩٠ در ٨:۵٩ ب.ظ

دیدگاھتان را بنویسید :

 نام شما (ضروری)

 ایمیل (ضروری)

 سایت

Submit

نوشتھ ھای قدیمی تر

نوشتھ ھای جدیدتر

تیر ١٣٩٢

جپچسدیش

  « خرداد

١٢٣۴۵۶٧

٨٩١٠١١١٢١٣١۴

١۵١۶١٧١٨١٩٢٠٢١

٢٢٢٣٢۴٢۵٢۶٢٧٢٨

٢٩٣٠٣١ 

http://www.ahmadtavakoli.ir/?p=589
http://www.ahmadtavakoli.ir/?p=605
http://www.ahmadtavakoli.ir/?m=139203
http://www.ahmadtavakoli.ir/?m=13920421


7/19/13 رو در رو » حسین الھامی رفت

www.ahmadtavakoli.ir/?p=595 3/3

دستھ بندی نوشتھ ھا

کارگاه خبر

روز نوشتھ ھا
برداشت دوم

استادان علوم ارتباطات

انتشارات ثانیھ

خرید اینترنتی ثانیھ

بایگانی سالیانھ

(٢) ١٣٩٢
(١٨) ١٣٩١

(۶٩) ١٣٩٠

استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است

http://www.persianstat.com/Results.aspx?id=10142954&mode=1
http://www.ahmadtavakoli.com/?category_name=%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1
http://www.ahmadtavakoli.com/?category_name=%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.ahmadtavakoli.com/?category_name=%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85
http://www.ahmadtavakoli.com/?page_id=28
http://saniehpress.ir/
http://www.qoqnoosp.com/Default.aspx?target=1D7ZFswSovtrYkVTGGsnBo8rPvT97kKY3Rg6EoFPKaIxg-CjHDTenmMNvYEs9G2DwhZeeC4j09w1
http://www.ahmadtavakoli.ir/?m=1392
http://www.ahmadtavakoli.ir/?m=1391
http://www.ahmadtavakoli.ir/?m=1390

