توگو با فریده خلعتبری
گف 
پایهگذار و نخستین سردبیر ماهنامهی حسابدار
فریده خلعتبری
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نهالی نازک که درختی تناور شد

• ایدهی انتشــار حســابدار چهگونه
شکل گرفت؟
سال  1355بود .تازه تحصیالتم در انگلستان
تمام شــده بود و برگشــته بــودم ایــران .فکر
میکــردم همه چیــز مثل خارج بایــد مرتب و
منظم باشــد .اولین فکری که کردم این بود که
باید در انجمن یک نشــریه داشته باشیم که هم
خبرهای انجمن را پوشش بدهیم و هم اینکه به
هر حال مقالهها و توضیحات جدید به خصوص
آن چیزهایــی کــه در ایران اتفــاق میافتاد را
بررســی کنیم و نشریهای مشــابه نشریهی آنها
در انگلســتان منتشــر کنیم .با دوســتان مطرح
کردم .آن موقــع آقای مهدی ســمیعی رئیس
شــورایعالی بود .قرار شــد برویم دنبال کار.
رفتیم وزارت اطالعات و جهانگردی آن زمان،
که به اصطالح مجوز بگیریم .پیش خودمان هم
فکر کــرده بودیم بهمحض اینکه برویم آنجا
و بگوییم میخواهیم یک نشریهی حرفهای راه
بیندازیم سریع به ما مجوز میدهند و کار خیلی
راحت است .اگر یادم باشد با مدیر کل آن موقع
آقای تدین صحبت کردیم که انســانی فهمیده

وفرهنگی بود .گفت اگر نشریهی حرفهای هم
باشــد ،ما نمیتوانیم ابتدابهســاکن به آن مجوز
بدهیم .مجــوز را شــمارهای و نوبتی میدهیم،
یک مدتــی که کار کردید اگر مشــکلی نبود
مجوز دائــم میدهیم ،چون ما نمیدانیم شــما
دقیقا چه میخواهید .البته حق هم داشتند چون
تجربهی اول بود و شفاهی نمیتوانستند اعتماد
کننــد .خالصه گفتند شــروع کنیــد ببینیم چه
میشــود .آمدیم و کار را راه انداختیم و شروع
بــه برنامهریزی کردیــم .من هم همیشــه فکر
میکردم که برنامهریزی باید بلندمدت باشــد.
از اولین کارهایی کــه کردم این بود که کاغذ
به اندازهی کافی برای  3-2سال خریدم .گفتم
بگذار اول کاغذ و مقوایمان درســت باشــد.
بعــد به یکی از دوســتانم به نام خانــم گیلیارد
عرفان که طراح و گرافیســت بود و کارش هم
خوب بــود گفتم بیا طراحی مجله را انجام بده.
بعد با همهی دوســتانی کــه آن موقع بودند ،از
خود آقای مهدی ســیعی بگیرید تا آقای مختار
و آقای ســجادینژاد ،با همــه صحبت کردم و
تأکید کردم که بایــد مقاله بدهید .اجباری هم

بــود و گفتم از این حرفها هم که مقاله ندارم
و اینهــا نداریــم( .خنده) خالصــه تعدادی هم
مقالهی خوب جمع کــردم و با خودم گفتم ما
همیشه باید برای حداقل دو شمارهی آیندهمان
مقاله داشــته باشــیم .بقیه چیزهایی که در مجله
میگذاشــتیم خبرهــای روز بــود و بحثهای
مختلف.
• مقاالت بیشتر ترجم ه بود یا تألیف؟
بیشتــر ســعی میکردیــم تألیفی باشــد .با
کمک عزیزانی مثل آقای ســجادینژاد ،آقای
مختــار و آقای ســمیعی ،همهی ایــن عزیزان
مقالههــای تألیفــی میدادنــد .خیلــی زحمت
میکشــیدند و واقعاً مقالههــای خوبی برایمان
مینوشــتند .کارها را مرتب کــردم و از اولین
شــماره هم برنامهریزی کرده بودم و میدانستم
دقیقاً جلد نشــریه چه شــکلی باید باشــد و بعد
بــه چه ترتیبی چه چیزهایــی را در آن بگذارم.
برنامهریزی مشــخص وجود داشــت .مث ً
ال اگر
دقت کرده باشید در آن شمارهها ما یک بخش
زنگ تفریح گذاشــته بودیــم .در یک صفحه
ســؤال و معما طرح میکردیــم و در صفحهی

دیگــری پاســخ آن را میگفتیــم .یکســری
طنزهای قشــنگ را هم به تصویر میکشیدیم.
آنهــا خیلی خوب بود ،برای اینکه هم مفهوم
عمیقی داشت و هم قشنگ بود .چون بههرحال
حرفهی ما حرفهی خشــکی است و مطالبی که
به حرفه مربوط میشود بهتنهایی خیلی سنگین
است .ولی به این شکل حتی یک غیرحرفهآی
هم وقتی بخواند ،برایش جذابیت دارد.

یکــی از کارهای دیگری که قرار گذاشــته
بودیم حتماً انجام بشــود این بود که هر شماره
با یــک نفر مصاحبه داشــته باشــیم و یک نفر
از اعضــای انجمــن را بهعنوان یــک چهره ،به
بقیه بشناســانیم .دو صفحه را به این مصاحبهها
اختصــاص داده بودیم که اطالعات مختلفی به
خواننده میداد .همهی چیزها را مرتب کردیم
و شــمارهی اول را برداشــتم و رفتــم مجوزش

را گرفتــم .در شــمارههای اول و دوم ،اگــر
یادتان باشــد یا دیده باشید ،اولش مینوشتیم با
مجوز شــمارهی فالن در تاریخ فالن .در داخل
جلد مینوشــتند .چــون آن زمــان فقط مجوز
تکشــماره میدادند و با این مجــوز و تاریخ
منتشر میشد .بعد که آمدیم مجوز دائم بگیریم
به ما گفتند باید اســم ســردبیر را به دبیر ارشد
تغییر دهیــد .آنموقع استداللشــان این بود که
ســردبیر اصطالحی اســت که برای روزنامهها
اســتفاده میشــود .آن را اســتفاده نکنیــد .از
شمارهی سوم در شناســنامهنوشتیم دبیر ارشد.
تیــراژ مجله آنموقع  1200نســخه بــود .برای
اعضــای انجمــن میفرســتادیم .قــرار بود 50
نسخه آرشــیو نگه داریم .دستآخر اینوآن
میگرفتند ولی حداقل  20نسخه را من شخصاً
در هفتسوراخ انجمن قایم میکردم.
ما تمــام ضوابط و معیارهــا را کام ً
ال در نظر
گرفته بودیم و مقالههای خیلی خوب و وزینی
داشــتیم .برنامههــای انجمن را کامــ ً
ا معرفی
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میکردیــم ،مثــا مجامعی که برگزار میشــد
گزارش آن را منتشــر میکردیم .حســابهای
مالــی را کام ً
ال شــفاف میگذاشــتیم که همه
ببینند .چون چیز پنهان کردنیای وجود نداشت
و میخواستیم خیلی شفاف عمل کنیم .شما آن
 12شــماره ما را که ورق بزنید ،قشنگ میبینید
که چهقدر بادقت و مرتب و با استاندارد کامل
حرفــهای در میآوردیــم که این بــا همکاری
همــهی اعضای انجمن بود و همه هم دوســت
این کار را داشتند.
• به جز دوســتانی که نام بردید چه
افراد دیگری همکاری داشتند؟
همه بودند .حتی دکتر مهدی تقوی که بعدها
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خودش آمد و سردبیر شد .کسی بود که از اول
بــا ما همکاری میکرد .همان شــمارههای اول
را هم که نگاه کنید ،هم مقاله مینوشــت ،هم
مقاله ترجمه میکرد .یعنی همه با هم بودند .من
ســعی میکردم کار ،کار درستی باشد و حتی
آن موقعها خودم هم ـ منِ تنبل که هیچوقت از
این کارها نمیکنم! ـ وقت میگذاشتم و خودم
هم مقاله مینوشتم و دو سه مقالهی نسبتاً مفصل
در آن شــمارهها دارم .آن شمارهها دقیقا نشان
میدهد اعضای شورایعالی چه کسانی بودند؛
بازرسها چه کسانی بودند؛ در کارگروهها چه

کســانی عضو بودند؛ هرکدام چــه میکردند؛
همه چیز کام ً
ال مشــخص اســت .همه چیز سر
جایــش اســت .در شــمارههای مختلف مجله
دوستانی مثل آقای دهدشــتی ،آقای فخاریان،
آقای الماســیان ،آقای ابریشمی ،آقای فاطمی،
آقای طباطبایی و بسیاری دیگر مقاله مینوشتند.
• همکاری شــما تا چه زمانی با مجله
ادامه داشت؟
مــا تا آخر ســال  1357بودیم و  12شــماره
منتشــر کردیم .آخرین شــمارهای که در سال
 1357درآوردیم شــمارهی بهمن و اسفند بود.
مجوز ما دوماهه بود .دو شمارهی اول که مجوز
موردی داشــت و بعــد هم که مجــوز گرفتیم
دوماهنامه بود که ســر موعد و تاریخ مشخص
منتشر میشد .چون آن موقع آنقدر اتفاقهای
عجیبوغریــب نمیافتاد که هر مــاه بخواهیم
نشــریهای داشته باشــیم و دو ماه یکبار کافی
بود .اسم اعضای جدید را مینوشتیم .اگر به آن
شــمارهها نگاه کنید خیلی از عزیزانی که االن
هستندآن موقع اص ً
ال نبودند و سالها بعد آمدند
و بهتدریج اضافه شدند .مث ً
ال فکر میکنم آقای
هشــی چند ســال بعد آمد .به طورکلی همه را
مینوشــتیم و توضیح میدادیم .صفحهی یک
چهــره خیلی خوب بود .معرفــی یکی از اعضا
بود .بعد همه یــک مقداری فکر میکردند که
آقا چرا فالنی را گذاشتی اول و ما را نگذاشتی.
گفتم صبر کنید نوبت به همه میرســد(خنده)
فرقــی نمیکند و مــن به صــورت تصادفی و
رندوم انتخــاب میکنم .البته بیشتر از اعضای
شــورایعالی شروع کرده بودیم .آقای شرکا ،
آقای احمد فاطمی ،آقای ســجادینژاد ،آقای
زینی بود که روحش شــاد .او هــم جزو اولین
کســانی بود کــه با آنها صحبت کــرده بودم.
بعــد آقــای خردجو کــه او هم بین ما نیســت.
خیلیهاشان نیستند ،از خیلیهاشان خبر نداریم.
مثال من هیچوقت از آقای انصاری خبر نداشتم
و نمیدانم کجا هستند .صفحهی یک چهره را
آقای نجفیان آماده میکردند.
همــه چیز خوب بود .خیلــی روح همکاری

خوبی وجود داشــت یعنی مــن واقعاً هیچوقت
فشــاری رویــم نبود .ایــن را واقعــا میگویم.
درست اســت که همیشه حواســم ششدانگ
جمع بود که بهموقع برســیم اما فشــاری رویم
نبــود .گــروه هیأتتحریریــه مرتــب دور هم
هر هفته جمع میشــدیم .کارگروه داشــتیم و
آییننامه نوشــته بودیم .برای همــهی گروهها
آییننامه داشــتیم .همه شفاف در آن  12شماره
وجــود دارد .آن  12شــماره تاریــخ مکتــوب
انجمن است از ابتدا تا سال  .1357بعد از انقالب
یک مدت مجله نداشــتیم .شــلوغ شــده بود و
یکســری از بروبچهها ،ژ 3بهدست و با لباس
کمیتــه میآمدنــد در جلســات .کســی نبود
بگوید اینجا جلســهی انجمن است اسلحه چه
میگوید؟!
• نکتــه و جذابیتــی که بــرای یک
مخاطــب معمولی فارغ از حســابدار
بودنش در این مجله مهم است و ارزش
هنری دارد ،آرم معروف انجمن است
که مرتضی ممیز طراحی کرده اســت.
نظرتان در اینباره چیست؟
آقــای مرتضی ممیــز یکی از قشــنگترین
آرمهای این مملکت را برای ما طراحی کرد و
این کار یکی از زیباترین کارهای آقای ممیز و
از زیباترین آرمهایی است که در کشور وجود
دارد .این مورد از آن مواردی بود که ما همیشه
خیلی بــه آن افتخــار میکردیم .روی نشــریه
مخصوصــاً ما فقط از آرم اســتفاده میکردیم.
معتقــد بودیم حیف اســت یک چنیــن تزیینی
دیده نشــود و اص ً
ال هر چیز دیگری اضافیست
و وقتی خــودش میآید کفایت میکند .خیلی
زیبا بود .به نظرم این آرم یک شــاهکار است.
در کارهــای ممیز هم هیچکدام به پای این کار
نرســید .در عین سادگی زیباســت .پیچیدگی
نــدارد .فقط حــروف اول انجمن حســابداران
خبــره ایران .ولی چیدمــان و آن حالت ح و خ
پشت سر هم واقعا شاهکار است.
• مسألهای که در شــمارههای اول
حسابدار به چشم میآید اهمیت دادن

به مسألهی فرم و شکل انتشار است.
بلــه ،در مورد طراحــی پیشبینیهای خوب
و اقدامــات متفاوتی انجام دادیــم .حتی رنگ
جلــدی که انتخــاب کــرده بودیــم کام ً
ال در
شــأن مجله بــود؛ یک نــوع بنفش که ســیر و
روشــن میشــد .همه از جلد معمولی استفاده
میکردند ولی مقوای مورداســتفادهی ما یک
مقدار کلفتتر بود ،به اضافهی اینکه جلدمان
لببرگردان داشت که این خودش وزن باالتری
به نشــریه از نظر طراحی و گرافیکی میداد که
تاریــخ و عنوان مطالب ذکر میشــد .صفحهی
ســفیدی به اول و آخر مجله اضافه میکردیم.
چیزهای خاصی برایش در نظــر گرفته بودیم.
ما کاغذ خیلی ســفید استفاده نمیکردیم چون
کاغــذ ســفید چشــم را آزار میدهــد .کاغذ
باید یک مقداری کرمرنگ باشــد تا چشــم را

آزار ندهــد .بنابراین مــا از اول کاغذ و مقوای
مناســب گرفتیــم .قطــع را مخصوصاً کوچک
نگه داشــته بودیم برای اینکه راحتتر بتواند
در دســت قرار بگیرد و خوانده بشــود و حمل
آن هم آســان باشــد .آنهایی که بزرگ است
فقط بــه درد این میخورد کــه روی میز نگاه
کنی و بگذاری کنار .میخواســتیم دمدســت
همه باشد و مثل کتاب بتوان آن را در کتابخانه
نگاه داشت .شما اگر به آن شمارهها نگاه کنید
نه غلــط ویراســتاری دارد نه غلــط امالیی .با
وجــود اینکه میدانید در آن موقع کامپیوتری
وجود نداشــت و سالها بعد بود که  IBMچند
دســتگاه کامپیوتر وارد کرد و همهچیز دســتی
بود .تازه آن اواخر بود که لتراست آمده بود و
ما میتوانستیم از آن برای تزیین استفاده کنیم.
لتراست چیزی شــبیه عکسبرگردان است که
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برای کارهای حرفهای و طراحی درســت شده
است .مدیر چاپ پارت آدمی است که بهترین
عکاس ایران اســت و فوقلیسانس در این کار
دارد و کامــ ً
ا کار هنــری میکنــد ،آن زمان
برای اولینبار آن را درســت کرد و ما استفاده
کردیــم .بعضــی طرحها و حروف را درســت
کــرده بود و ما در برخی موارد به جای دســت
از لتراســت اســتفاده میکردیم .بهجز لتراست
بقیه همه کار دســت بود و طراحی میکردیم،
بعد میدادیم کلیشهاش را درست میکردیم و
ماکت میکردیم.کاغذ ماکت داشــتیم .کاغذ
ماکت کاغذهای گالسهای بود که روی آن با
خط خیلی کمرنگ آبی فیروزهای خطکشــی
شــده بود که در فیلمی که میخواســتند از آن
بگیرنــد خطها نمیافتاد .همه بچههایی که کار
میکردند از این پنسهای پزشــکی داشتند که
خیلی نوک ظریف و باریکی دارد .بعد حروف

را با آن بر میداشــتند چســب میزدند و روی
کاغذ و صفحه ماکت میچسباندند که تهبندی
آن درست باشــد .چون خودشان نمیتوانستند
در کار تهبنــدی کننــد .بــرای تهبنــدی اینها
دانهدانه چیده میشد بغل هم.
• االن بــا وجــود کامپیوتــر تصور
این نوع کار بســیار سخت است .پس
برای تصحیح غلطها کلی به دردســر
میافتادید؟
بله .یک سیســتم عهد حجــری بود(خنده)
مثــ ً
ا فرض کنیــد یکجا غلط داشــت .خب
میخواستیم غلط را اصالح کنیم نمیتوانستیم
آن را مثل کامپیوتر کات کنیم .باید آن حرف
اشــتباه را میبریدیم و با پنس بر میداشــتیم و
حرف درست را به جای آن میزدیم و طوری

بایــد میزدیــم که درســت و دقیق بیفتد ســر
جایــش وگاهی اگر یک سرســوزن بین اینها
فاصلــه میافتاد این فاصله درکار دیده میشــد
و همه چیز خراب میشــد .تــوی فیلم هم البته
روتــوش میکردیم ولی اینجا هم با راپیدهای
خیلــی نازک درســت میکردیم .غیــر از این
کارهایی که گرافیســتهای ما میکردند؛ من
خودم هم کام ً
ال یــاد گرفته بودم و خیلی جاها
دقــت میکــردم که مثــ ً
ا اگر یــک ذره کج
چسبانده شــده بود ،خودم فورا میبریدم و در
دقیقهی آخر درســتش میکردم .حروفچینی
که میشد میخواندیم و غلطگیری میکردیم
و دوبــاره میرفــت و میآمد .کســی که کار
لیتوگرافــی ما را انجام میداد یکی از بهترینها
بود .ک ً
ال بهترینها را انتخاب کرده بودیم ،مثل

چاپخانهی سپهر .من در انتشارات خودم هنوز
هنوز با امینگرافیک کار میکنم.
• همین انتخابها بود که حسابدار را
حتی نسبت به دیگر مجلههای حرفهای
متمایز میکرد.
بله .دلم میخواست حســابدار بهترین باشد.
همیشه و هنوز هم دنبال این هستم که هر کاری
میخواهم بکنم ،بهترین باشــد .دوســتم خانم
عرفان هم گرافیســت درجه یک این مملکت
بــود .هــرکاری هم میکــرد من هــم حضور
داشتم و همیشــه هم تإکیدم این بود که« :ببین
گیلیجــان! میخوام بهترین باشــه» یعنی روی
این بهترین بودن خیلی دقت میکردیم.
همــهی شــمارهها مرتــب و یکشــکل،
یکانــدازه و یکقــد و خیلــی تروتمیــز و
قشــنگ بود .نشــریهی ما طوری شروع شد که
هر کســی امروز بعد از  40ســال نگاه کند مو
الی درزش نمیرود .یعنی بعد از  40سال هیچ
کسی حتی امروز نمیتواند ایراد صفحهبندی یا
صفحهآرایــی بگیرد .همهی اعداد و حروف ما
فارسی بودند .جدول کشیدن و نوشتن اعداد در
آن زمان کار راحتی نبود .نمودارها همه دستی
رسم میشد .هاشورها همه دستی بود .صحافی
هم خوب بود .بعد از این همه سال میبینید که
این نســخهها سالم مانده است .این کافی نیست
که بگوییم ما اولین نشریه حسابداری را داشتیم
و کار حرفــهای را شــروع کردیم و  40ســال
است تداوم دارد .نه! ما قدمی برداشتیم که همه
ماندند تــوی آن .همهی کارش کامال حرفهای
و بــا امکانات درحد صفــر آن زمان بود .حتی
کتابهایی که آن موقع در میآمد اینقدر کار
حرفهای نداشت .امکانات خیلیکم بود .همهی
کســانی که آن موقع بودند همینجور با عشق
کار میکردند .من یادم هســت که خود آقای
مهدی سمیعی با تمام گرفتاریهایی که داشت
ولی چقدر وقت میگذاشت .مقالهها حتماً باید
ســه تا رای مثبت میآورد .آقای ســجادینژاد
را همه قبول داشــتند .آقای مختار واقعاً درکار
خود حرف داشــت .آقای مهدی سلیمی مقاله

میداد .همــه در عیناینکه تخصص داشــتند
و حرفــهای بودند و مســئولیتهای مختلف در
انجمن داشــتند ولی واقعاً عالقهمند بودند .یادم
است که در شمارهی اول دوم یک سرمقالهای
نوشته بودم که در آن نوشته بودم ما قدم اول را
برداشــتیم و نهالی را کاشتیم که امیدارم روزی
وقتــی یک درخــت خیلی تناوری بشــود همه
بتوانیم از آن اســتفاده کنیم .و االن واقعاً شــده
اســت .چهقدر ســالهای زیادی گذشته است.

خیلی خوب و قشنگی بود .اینقدر خاطرههای
خوب از ساختمان انجمن در خیابان ویال دارم.
همه میآمدند .بعدازظهر که میشــد همه دور
هم جمع بودند .گاهی ناهار و گاهی که جلسه
طول میکشــید ،شــام را با هم میرفتیم بیرون.
مــا خودمان یک تعــدادی از بچههــا تا همین
االن هنوز هم گاهی برنامــهی ناهارها را حفظ

آن شب در جشــن بچهها میگفتند اینجوری
که میگویند مجله  40ســاله شــده سن تو پیر
میشود (خنده)
یــادم اســت یــک موقــع رییــس انجمــن
حســابداران انگلســتان به همراه همســرش به
دعوت انجمــن آمده بودند ایــران .در انجمن
یک مهمانی برایشان گرفته بودیم که مهمانی

کردهایــم .آقای زینــی تا وقتی بــود ،میآمد.
آقای فاطمی میآید .آقای شرکا میآید .آقای
گلســتانه میآید .آقای منوچهــر بیات میآید.
به قول بچههــا ،پیرپاتالهای اینزمان هنوز هم
گاهی دور هم جمع میشویم و به یاد روزهای
گذشــته با هم دیدار داریم .ولی آن موقع بیشتر
بود.
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