
فصل ها خواهد گذشت و باد

داستان آن درخت مهربان را

باز خواهد گفت

با بهارانی که می آید

فرشید نویسی ردگذشت!

»زندگی فرصت کوتاِه کوشــیدن برای نیکو جاودان شــدن در خاطره  انسانهاست.« این جمله ایســت که بی اختیار با شنیدن خبر سفر جاودانی هر 
آشنای فراموش ناشدنی به ذهن آدمی متبادر می شود.

فرشــید نویسی ســالها بود که از ما دور و در کشوری دیگر به زندگی و کار در رشــته ای که یادگارهای آن همچنان نزد ما باقیست، مشغول 
بود. همین برای خبرداشتن از او کافی بود تا اینکه خبر رسید: فرشید نویسی هم درگذشت! شنیدن این خبر، بهت و تأثر را چندین روز میهمان 

ناخوانده مان کرد با یادآوری و تکرار همه خاطرات فراموش ناشدنی که از او داشتیم.
زنده یاد فرشــید نویســی محققی پرکار و به نقل از آقای عزیز عالیور: "زحمتکش، پیگیر و بســیار عالقه مند به دانشــی بود که در آن زمینه 

تخصص داشت و مطالب آن را دنبال می کرد. در تهیه متنهای علمی بسیار کوشا و دقیق بود و آنچه از دستش برمی آمد را فروگذار نمی کرد." 
2 جلد کتابهای حســابداری صنعتی و تغییرات حســابداری و اصالح اشتباهات یادگارهای مانای فرشــید نویسی است که با همراهی 
استادان عزیزعالیور، دکتر رضا نظری و دکتر احمد حسینی در مجموعه انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی، همچنان مورد 

مراجعه و استفاده دانشجویان و پژوهشگرانی است که در این زمینه جویای منبع هستند.
فرشــید نویسی هم زمان با تأسیس مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، در مرکز آموزش و تحقیقات این مؤسسه 
مشغول به کار شد و نیز در سالهای آغازین دهه شصت ریاست گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی را به عهده داشت؛ استادی سختگیر و 

جدی، اما خوش برخورد، مهربان و آرام که شنونده ای صبور برای شنیدن سخنان دانشجویانش بود.
آنچه در یاد و خاطره همه کسانی که با وی دوست و همکار بوده اند باقیست همه نشان از منش علمی و انسانی درخور تقدیرست. اکنون که مقدر گردیده 
تا به سوی دنیای جاوید پر کشد و در جوار رحمت حق آرام گیرد، برایش رحمت بی منتهای خداوند مهربان و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

روحش شاد و بهشت جایگاهش باد.

خبر کوتاه بود، اما سنگین و بهت آور؛

 توران اکوان
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