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در یکصدمین شماره مجله حسابرس، یکی از مهم ترین بخشهایی که از همان ابتدا در فهرست کارهایمان قرار دادیم، یاداوری و گرامیداشت 
نام و یاد بزرگان و همکارانی بزرگوار بود که از نخســتین شــماره مجله در آن نقش و سهم درخورتوجهی داشتند و از هنگام وداعشان با جهان 
فانی، جایشان نزد ما خالی است و هر روز که می گذرد، نه تنها از غم نبودشان نمی کاهد، که هر بار یاداوری گنجینه آن همه یاد و خاطره نیک، 

بر این غم می افزاید.
گرامیداشــت یاد آن عزیزان و تجلیل از نام آنان در هر فرصتی، تنها گرامیداشــت زحمات درخور ایشــان نیست؛ تجلیل از دانش، آزادگی، 
مناعت طبع، پشتکار و امانتداری آنان در ترویج دانششان است. تالشی برای زنده نگهداشتن رسم دیرینه وفاداری و بزرگداشت مفاخر زندگی 
»حســابرس«، و افروختن چراغی در راه، که آن را برای نســل جوان و آیندگانی که در راهند، روشن نگهداریم؛ تا آنان را به طی طریق در این 

مسیر برانگیزیم.

یاد باد؛
آن روزگاران یاد باد!

 توران اکوان
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یادکــردن از چهره هــا و نمونه هــای درخشــان فعالیت علمــی مجله 
حســابرس، فریضه ای فراروی ماست که به صورت حلقه وصل، میاِن آن 
طنینهای خفته در گلوی گذشــته و قلمهای بر زمین گذاشته شده و روزگار 
حاضر، محاسبه خواهد شــد. گرچه تا خود بودند، در کمال مناعت طبع و 
افتادگی، از آوردن نام خویش و طرح آن برای هر ســپاس و بزرگداشــتی، 

احتراز می کردند.
لیکن ما انتشار صدمین شماره مجله حسابرس را فرصت مغتنمی یافتیم 
تا ســنت حســنه »تکریم بزرگان و دانایان روزگار« را به جای آوریم، با 
ایــن نیت که با ســتودن آن بزرگان، ارج چهره خــود را در آینه های پاک و 
بی زنــگار آن فرزانگان نیز بیازماییم؛ از آن رو که بــاور داریم، یاد بزرگی و 
بزرگواریشان، تجسم کمالیست که فرهنگ و روزگار امروز و دیروز ایرانیان 

را شایسته است.
و اما؛ مطلبی که پیِش روی دارید، برگرفته از خاطرات ناگفته و نوشتارهای 
مکتوبی اســت که از روزگار مؤانســت و مجالســت با آن همراهان بزرگ و 

بزرگوار به یادگار در دل و جان، یا بر صفحات کاغذی مجله نگاشته ایم.
شــرح کامل و گویای شــخصیت و خصوصیات فردی هر یک از ایشان 
مجالی مفصل را می طلبد، اما همین مختصر در حد بضاعت، نشانی است 
که: ســیره علمی و تحقیقی آنان، منزلتشــان را بر جریــده تاریخ حرفه اِی 
که آنان زندگی خود دانســتند، ثبت کرده اســت. آری، هر کس مسیر خرد 
و عقالنیت را طــی کرد، راهش در کمال زندگی به گــواه کارنامه عمرش، 
گرچه پرفراز و نشیب اما با دستاوردی شیرین، هموار گردید. داستان زندگی 
خردمندان به ما آموخته اســت که ســرآغاز هر موفقیتی خردمندی و تعقل 

است.
بار دیگر پیمانهای موّدتمان را در پیوند معنوی با روحهای بزرگ ایشــان 
همچنــان و تا روزی که »حســابرس« به حیات خود ادامــه دهد، برقرار و 
ماندگار تجدید می کنیم. باشــد که »پیوند« و»پیوندنگهدار« گذشــته و حال 

باشیم.
گرچه صد رود است در چشمم مدام 

                                                          زنـــده روِد بـاغ کاران یـاد بــاد


