زندگینامه
شــاه با پدر را در ســن  3ســالگی تجربه کــردم .آن روزهــا را به یاد نــدارم ولی
مادر با احســاس تعریــف میکنند و میگویند «ورقهای بــرای اجازه مالقات
همسر و فرزندان داده بودند .مادر ایشان ،برادران و خواهران اجازه مالقات
نداشتند .محسن با اینکه از فاطمه کوچکتر بود و هنوز سه سالش تمام نشده
بود از خبر مالقات شــاد و بشاش شده بود .برای مالقات به زندان قزل قلعه
رفتیم .شــیرینی ،میوه و یک دست لباس هم برداشته بودیم .وقت مالقات
ســاعت  2بود .نیم ســاعت زودتر جلوی زندان بودیم .محســن با حالی که از
دوری پــدر داشــت ،دائم بابــا را صدا میکــرد .چند دقیقــهای در فضای آزاد
زنــدان راه رفتیم .به اتاق کوچکی برده شــدیم .چند مأمور با لباس نظامی و
شــخصی داخل اتاق نشسته و ایســتاده بودند .دو صندلی به فاصله از هم را
به من نشــان دادند و گفتنــد فقط  5دقیقه وقت مالقات اســت .هیچ حرفی
غیر از احوالپرســی و ســام و علیک نمیزنید .ناگهان از ته راهرو چند سرباز
بــا تفنــگ و ســرنیزه او را آوردند .محســن به محــض اینکه بابایــش را دید با
همــان حالت بچگانه جلو دوید و خــود را در بغل او انداخت و او را بو میکرد
و میبوسید .حتی ساواکیها و مأموران
نیــز بــه گریــه افتادنــد .او همانطــور که
محســن بغلــش بــود و دســت فاطمــه
را در دســتش گرفتــه بــود روی صندلی
محافظه کاری معنایی خاص
خودش نشست و صندلی دیگر را پیش
در ادبیات سیاسی دارد ،من
کشید .فضا عاطفی شده بود و مأموران
واژه میانه روی را بهکار میبرم
چیزی نگفتند .ولی چند دقیقه نشــد که
مالقــات را تمــام کردند .حتــی فرصت
که مشی آیت اهلل هاشمی
ســام و علیک و احوالپرسی هم نشد.
رفسنجانی بود .از نظر سیاسی
محســن را میخواســتند از پدرش جدا
کنند.همچنــان بــه ســینه بابا چســبیده خودم را پیرو آیتاهلل هاشمی
بــود و حاضر به جدا شــدن نبود .مجبور
رفسنجانی میدانم .ایشان
شــدند تــا در ســاختمان مــا را همــراه او
ً
عمدتا معتقد به اعتدال
ببرند و به زور محسن را که گریه میکرد
و میانهروی بود و نوعاً در
از بغلش جدا کردند و به من دادند».
کودکی
ëëپسر ارشــد مر ِد سیاســت ،در
دستهبندی جناحی جای
چقدر میل به سیاست و سیاستدانی
نمیگرفت ،هرچند در سالهای
داشت؟
آقــای شــجاعی معلــم ریاضــی
اخیر و با ائتالف اعتدالیون
سالهایآخردبستان،ازاثربخشترین
واصالحطلبها ،بیشتر در
معلمان دوران دبســتان بــود .از زندان
این طیف شناخته میشد اما
و کتــاب فلســطین یــا کارنامه مبــارزه با
اســتعمار پدر آگاهــی داشــت بنابراین
هیچگاه مبنای تصمیمگیری
ضمــن تعلیــم بــه درس ریاضــی ،مرا
و عملکرد خود را معیارهای
تشــویق به فعالیتهای جنبی از جمله
دکلمه اشــعار طرفدارانه از مظلومیت جناحی قرار نمیداد و خدمت
مــردم فلســطین میکــرد .ایــن اشــعار به مردم برایش مالک و مبنا بود
را بــا حالتی جانســوز دکلمــه میکردم،
طوری که اشــک خودم و مســتمعین را
در مراسم مدرسه درمیآوردم .همین
اقــدام فرهنگــی و سیاســی مــن باعــث
تذکر به مسئوالن مدرسه و خانواده شده بود.
 ëëتذکر از جانب چه کسی؟
اینگونــه مدارس اســامی بجز مدیر و صاحب مدرســه ،مدیری دولتی از
طــرف آموزش و پرورش نیز داشــت کــه مواظب فعالیتهای مدرســه بود.
خالصه ،بهدلیل روحیات همین معلم دلسوز پایه ریاضی ام هم قوی شد و
در طول تحصیل همیشه به ریاضی عالقهمند بودم.
ëëپس برای همین است که مهندس شدید!
احتماالً بیتأثیر نبوده[ .میخندد]
 ëëبه این فکر نیفتادید که جرقههای سیاسی شدنتان را پی بگیرید؟
در سالهای  46تا  50یعنی دوران دبستان من ،پدر فعالیتهای انقالبی
زیادی داشــتند و در جلســات تبلیغی ،دینی ،اجتماعی و دانشگاهی شرکت
و ســخنرانی میکردنــد .کالسهای درس و قرآن هم برقــرار بود .همانطور
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که گفتم ســال  ،46ابتــدای ورود من به مدرســه ،با زنــدان دوم پدر همزمان
شــد .در ابتــدای ورود بــه دوران راهنمایی هم با زندان ایشــان روبهرو شــدم
ولــی زندانها اصوالً چنــد ماهه بود .هنگامی که پدر زنــدان نبودند ،معموالً
جمعهها و گهگاه بعد از ظهر و شــبها مرا با خود به این محافل میبردند.
البته فشــار مادر که میخواستند از شــیطنتهای بچگانه من راحت باشند،
مؤثر بود.
شــهریور ســال  51بــرای ثبتنــام در دوره راهنمایــی هــم ،پــدر در زندان
بودند .مادر از شــهید رجایی خواســتند در مدرســه علوی ثبتنامم کند .این
مدرســه از مدارس خوب ،معروف و اســامی آن دوران بود .فاصله مدرســه
رفاه ،نزدیک میدان بهارســتان تا مدرســه علوی را دســت در دســت شــهید
رجایــی طی کــردم .باید بگویم ایــن لحظات از خاطرات خوب من اســت .او
مهربان بود و کم حرف.
ëëچرا شهید رجایی باید ثبتنام میکردند؟
شهید رجایی از مدیران و همکاران بنیاد فرهنگی و مدرسه رفاه محسوب
میشد .سالهای دوم و ســوم راهنمایی در دبیرستان علوی واقع در ابتدای
خیابــان فخرآبــاد روبــهروی مســجد فخرآبــاد کنار میــدان دروازه شــمیران
برگــزار میشــد .جایــی که ســالها بعــد وقتی مســئولیت متــروی تهــران را
برعهده گرفتم ،ایســتگاه مترو تقاطع خط  2و  4را ساختم .البته این را بگویم
که دو سال آخر دوره راهنمایی سالهای خوشایندی نبودند.
همــان ســالها پدر هــم منــزل را فروختند و باز در قلهک ،ســه راه نشــاط
خیابان ســرابی بنبست حسینی ،زمینی بزرگ خریدند .در آن زمین ،چهار
خانه ویالیی ساختند که یکی را شهید مفتح و یکی را شهید بهشتی خریدند.
با آنها همســایه شدیم .همبازیهای کوچه و خانه ما فرزندان این بزرگواران
شــدند .از فرزندان این شــهدا ،صادق و مهدی مفتح ،علیرضا و محمدرضا
بهشــتی به ســن و ســال من نزدیکتــر بودنــد ،اما بــا فرزندان شــهید مفتح
بخصوص صادق نزدیکتر بودم.
ëëچرا؟
به هرحال خانواده شــهید بهشتی تازه از آلمان به تهران آمده بودند و به
قول امروزیها آداب معاشــرت با کالستری داشــتند .برای مثال ،فرزندان
شــهید بهشتی اجازه نداشــتند در کوچه بازی کنند و رفت و آمد فقط در خانه
امکانپذیر بود .با خانواده شــهید بهشــتی رفت و آمد و بازی مشــکلتر بود.
خاطــرم هســت از آلمان با خود اســباببازی ســاخت و ســاز لگــو ()LEGO
آورده بودند ،ایننوع اسباببازی فکری و زیبا را تا به حال ندیده بودم .برایم
جالب بود .برای من بازی با لگو در آن سن و سال جذابیت زیادی داشت.
ëëاین سختگیریها فقط برای بچهها بود یا مراودات خانوادهها و بزرگ ترها
هم همین وضعیت را داشت؟
البته ســختگیریها برای فرزندانشان بیشــتر بود ،اما اگر افرادی با شهید
بهشــتی مالقــات داشــتند و زود میرســیدند دچــار مشــکل میشــدند .لــذا
وقتشان را در منزل ما میگذراندند تا زمان مالقات برسد.
در همــان ســالهای ابتدایــی دوران راهنمایــیام ،یعنــی در  11ســالگی،
دســتگیری بعدی پدر اتفاق افتاد .خانه نوساز بود .حیاط خوبی هم داشت.
تأسیســات جدید از نوع هواساز داشــت .منزل دو طبقه بهصورت دوبلکس
بــود .اتاقهــای خــواب در بــاال و در طبقه پایین آشــپزخانه ،اتــاق میهمانی،
نشیمن و اتاق کار قرار داشت .تازه مبل و تخت هم خریده بودیم.
 ëëآن روزها کمتر کسی مبل و این دم و دستگاه در خانهاش بود!
پــدر مخالف بودند ولی مادر دنبــال خرید اینگونه اثاثیــه بودند .معموالً
منــزل علمــا اندرونــی و بیرونــی دارد ولــی منزل مــا چنین نبــود .میهمانان
پــدر از وضعیــت منزل آگاه بودنــد .میدیدند کــه مبل و امکانــات دارد .پدر
خانه خوبی در شــمال شهر تهران ســاخته بودند که ماشین ،مبل و امکانات
داشت.
 ëëثروتمنــد بــودن مرحوم هاشــمی باعث شــده بود شــما بچه باالی شــهر
باشید .با این سطح از زندگی ،آن زمان هم کسی بحث اشرافیتگرایی پدر
را مطرح میکرد؟
بحــث انگ اشــرافیت از همان ســالهای مبارزه شــروع شــد .البته خانه
آقای بهشــتی از ما بهتر و بزرگتر بود .مبلها و امکاناتشــان هم شــیکتر بود،
زیرا بعضاً آنها را از آلمان با خود آورده بودند ،ایشــان سالها مدیریت مرکز
اسالمی هامبورگ را برعهده داشتند.

