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چند روزی از ورودم به مدرسة عالی بازرگانی نگذشته بود که با نام سجادینژاد آشنا شدم .اول بار که به کتابخانه سرک
کشیدم ،توی قفسة کتابهای حسابداری ،پهلو به پهلوی کتابهای «عرفانی» که آنها هم قطع رحلی داشتند ،در حالی
که با گالینگور سبز ضخیمی جان سخت شده بودند ،کتابهایش را یافتم .به جای آنکه کدهای عددی کتابها را حفظ
کنم ،عادت کرده بودم که دنبال سج-ا بگردم که کتابهای سجادینژاد بودند .انشای رسمی و ظاهر جاافتادة مجلدها
سالخوردگی نویسنده را تداعی میکرد و من از همان زمان بر این باور شدم که پیر دیر حسابداری هموست .بعدها ،پدر
خانمم که از زمان تصدی در بانک ملی او را میشناخت ،به من گفت که سجادینژاد سن چندانی هم ندارد و فقط شنیده
که بسیار شکسته شده است.
از آن روزها تا روزی که آقای سجادینژاد را دیدم ،زمانی دراز گذشت؛ در آن فاصله ،همواره نام او در محافل حرفهای
و دانشگاهی مطرح بود .کتابهایش در همه جا تدریس میشد و چون خود نیز زیاد به کالس میرفت ،دانشجویان زیادی
مستقیماً از او حسابداری آموختند و دانشجویان بیشتری با استفاده از کتابهایش حسابدار شدند؛ در واقع چند نسلِ

دانشآموخته با استفاده از آثار وی معلم و متعلم حسابداری شدند .در سال  ،71با انتشار حسابداری صنعتی و کاربرد آن
در مدیریت ،حسن سجادی نژاد بار دیگر در عرصة حسابداری اعالم حضور کرد و نشان داد که هنوز هم ذهنی فعال و
پشتکار تحسینبرانگیزی دارد؛ به مباحث جاری حسابداری مسلط است و کماکان متون جدید را خوب میخواند.
اولین مالقاتم با آقای سجادینژاد به همین چند سال قبل برمیگردد .به دانشگاه عالمه رفتم تا با او دربارة چاپ کتابش
صحبت کنم .وقتی به اتاقش وارد شدم ،مشغول نوشتن بود .ظاهری بسیار سالخورده داشت و در واقع پیرمرد تمام عیاری
بود .دستهایش سخت میلرزید ،اما بهرغم آن ،خطی خوش و پخته داشت .بریده بریده سخن میگفت ،روی کلماتی
متوقف میشد ،چند بار تکرار میکرد ،تا رشتة کالم را بیابد .هنگامی که برخاست تا کتابش را بیاورد ،دیدم که بسیار
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کوتاه قدم برمیدارد .آهسته ،ولی با قامت راست ،راه میرفت .سیگار پشت سیگار روشن میکرد .بین جملهها تک-
سرفهای میکرد و هرازگاهی با ذکر لطیفهای از مطلب اصلی گریز میزد و خود نیز کوتاه میخندید .لرزش دست،
گامهای کوتاه ،تکسرفه ،منقطع سخنگفتن ...هیچکدام باعث نشد که به سرعت درنیابم که با ذهنی فعال ،اندیشنده و
آگاه طرف هستم .دریافتم که باید بااحتیاط کامل حرف بزنم.
با معیارهای حسابداری پخته با من روبرو شد و طبعاً به ارزیابی آنچه میگفتم ،نشست .برایم مفصل توضیح داد که چندین
سال است در انتظار تجدید چاپ کتاب هایش است و نیز توضیح داد که مجلد چهارم حسابداری صنعتی را به پایان برده
و سخت منتظر تولد آن است .نیز برایم گفت که دوست دارد دو مجلد فشردة حسابداری صنعتی را با تغییراتی چاپ کند.
روشن کرد که چرا باید راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی را به هر شکل زودتر به دست معلمان حسابداری برسانیم.
در مورد پنج مجلد اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی پرسیدم .نمیخواست به همان شکل گذشته چاپ شوند .اظهار
امیدواری کردم بتواند سر فرصت در آنها تجدیدنظر کرده و آنها را به روز درآورد .چیزی نگفت .در مورد اینکه
قراردادی برای چاپ میبندد یا نه نیز چیزی نگفت.
حدود دو هفته بعد زنگ زد .معلوم بود که پس از ارزیابی به نتیجه رسیده است .قرارداد را خواست و آن را امضا کرد.
تأکید داشت که فرم کتاب نیز خوب باشد و کاغذ آن حتماً اعال باشد .اینها را بهرغم آنچه در مورد مشکالت کاغذ
گفتم ،گفت .متأسفانه چاپ مجلد سوم و چهارم هنوز هم در انتظار کاغذ باقی مانده است.
بخت یارم شد و در سال گذشته به عنوان استاد همکار همراه آقای سجادینژاد تدریس کردم .اینجا فرصت بیشتری پیش
آمد تا ویژگیهایش را بشناسم .به رغم دشواری راه و بعد مسافت بدون غیبت سرکالس حاضر میشد .حتی در طول
بمبارانها نیز میآمد .در کالس نیز مدام سیگار میکشید ،سرفه میکرد؛ با دشواری سخن میراند ،با لرزش دست روی
تختة سیاه گچ را میچرخاند ،و شیرة دانش و تجربة خود را آموزش میداد.
برخورد سجادینژاد با زندگی و ارزشی که به کار میداد ،برایم منبع حرکت بود .فرا گرفتم که باید تحسینش کنم .باور
کردم که برای ساختن ،چه شرکت و چه مملکت ،چنین روحیهای الزم است.
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باید اقرار کنم که سرکالس با او ،خود را بیشتر جمعجور میکردم .میدانستم اگر اشتباهی کنم یا با سهلانگاری سخن
بگویم ،ساکت نخواهد ماند .میدانستم که خوب گوش میدهد و مطالب را درست پی میگیرد .هنوز با ذهن پویای خود
و با تمرکز و حواسجمعی درخشانش مطالب را به سرعت درمییافت .یکبار که در توضیح نکتهای در مورد بودجة
نقدی به بیراهه رفتم ،سربزنگاه سخنم را تصحیح کرد.
تنها بحث مفصلی که با وی داشتم ،در مورد «حسابرسی» بود .اوضاع جاری «حسابرسی» در مملکت را نامناسب میدانست.
با ذکر مثال ،برایم توضیح داد که چرا بدون برقراری نظم حسابرسی جدی ،جهش مملکت دشوار و شاید غیرممکن است.
برایم از مفسدة مدیریت بدون حسابرسی در سطح مؤسسه و کالن اقتصاد گفت .گفتنی بسیار داشت ،دریغ که توان گفتن
در او نمانده بود.
آخرینبار آقای سجادینژاد را در مرکز آموزش سازمان صنایع دیدم؛ به آهستگی از پلهها پایین آمدیم .از وضع کاغذ
پرسید ،گفتم به فراوان شدنش امید دارم .در مورد امتحان دانشجویان صحبت کردیم .قرار شد با هم تماس بگیریم .چند
روز بعد به سفر رفتم .وقتی برگشتم گفتند در بیمارستان است .تماس گرفتم ،گفتند مرخص شده است .تلفن منزلشان
جواب نمیداد .سه روز بعد از منزل برادرش تلفن کرد .دورة نقاهت را در آنجا میگذراند .صدایش خستهتر بود ،گویی
از دورترها می آمد .معذرت خواستم .چند روز بعد از منزل خودشان تماس گرفت .بعد که زنگ زدم کسی جواب نداد.
در سفری دیگر بودم که ظهرگاهی خبر دادند .تا شام با کسی سخن نگفتم .کسی نبود که دردم را بگویم .اطرافیانم
هیچیک در این عوالم نبودند و سجادینژاد را نمیشناختند .شب از ایران تلفن دیگری شد .با مخاطبم که کاری تجاری
داشت از فاجعه گفتم« .خبر را نشنیدهای؟» «نه ،چه خبری را؟» او را نمیشناخت .انتظار بیهودهای داشتم .انتظار آنکه
مردمی جدا از حسابداران و مدیران ،باخبر شوند که پیری از نسل راستان و شرافتپیشگان ،از نسل معلمان عاشق ،از سنخ
پرهیزگاران درستکردار ،از نسل آنان که در دوران ما میروند تا غایبان بزرگ زمین باشند ،ما را ترک کرده است.
اندوهم را تسالیی نبود؛ با صحبت با دیگران نیز نمیتوانستم خود را سبک کنم .از خانه بیرون زدم و در هوای شرجی
شهر ،در تاریکی شب ،به راه افتادم .به یاد معلم پیرم ساعتها پیاده رفتم؛ اینگونه عزاداری کردم.
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