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وقتی از محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میپرسم جوانیاش چطور بوده و
با چه کسانی رفاقت کرده و چه تفریحی داشته ،از ته دل میخندد و میگوید جوانی
ما خوش گذشت! بعد دوباره میخندد و میگوید اولین مسئولیتش را قبل از انقالب
گرفته .او متولد دوم آبان  1340قم اســت که میشــود جزو اولین کنکوریهای بعد از
انقالب.جوانیاوهممثلهمههمنسلیهایشباسالهایالتهابانقالبگرهخورد،
مخصوصاً او که پدرش زندانی سیاسی بود و از این نظر هم به خود میبالید.مهندس
محســن هاشــمی فرزند بزرگ آیتاهلل هاشمی رفســنجانی در پستهای مختلف
مدیریتی از جمله  13سال مدیرعاملی مترو تهران خدمت کرده و دو سالی است که
ریاست شورای شهر تهران را برعهده دارد .هاشمی چند دقیقهای میهمان گروه جوان
است و در همین چند دقیقه چنان با یاد سالهای جوانی سرحال میآید و میخندد
که ما هم گپ را کنار میگذاریم و همراهیاش میکنیم تا خاطرهها جان بگیرد.
ëëجوانیشماچطورگذشت؟
روزهای جوانی من با شــروع انقالب همراه بود 17 .ســالم بود که به جبهه مبارزان
علیه رژیم پیوسته بودم .همه آن سالها را بخوبی در خاطر دارم .من کنکوری بعد
از انقالب هستم و اواخر دوران تحصیل دبیرستانم زمان شاه بود .البته آن سالها بد
نمیگذشــت مخصوصاً اینکه پدر در زندان رژیم بود و کســی هم باالی سر ما نبود!
من پســر بزرگ خانواده بودم و ارتباط عاطفی زیادی هم با پدرم داشــتم .روزهای
پنجشنبه همراه خواهرها و برادرها دست در دست مادر برای مالقات به زندان اوین
میرفتیم .مقابل زندان باغ توت بود که همه بچهها آنجا جمع میشــدیم و بازی
میکردیم .خانوادههای زیادی برای مالقات میآمدند و به این ترتیب با بچههای
آنها دوســت میشــدیم و همچنان هم این دوســتی ادامه دارد .روزهای پنجشــنبه
مدرســه بــه مــا اجازه مرخصی مــیداد و به نوعی همه بــه دلیل اینکه پــدرم در راه
مبارزه به زندان افتاده بود ،هوای ما را داشــتند .روزهای مالقات به ما خیلی خوش
میگذشت.
ëëپسحسابیخوشمیگذشت.
بیرون زندان چادری برپا کرده بودند و پدر را آنجا میآوردند و بازجوی ایشان که آقای
رسولی بود ،گوشهای از چادر مینشست .ما بچهها و مادرمان هم کنار پدر بودیم و
حســابی خوش میگذشــت .به نوعی پیک نیک بود و همراه پدر میوه میخوردیم
و صحبــت میکردیم .برای بازرســی بدنی هم زیاد ســخت نمیگرفتنــد .آن موقع
پنجشنبهها مالقات میرفتیم و االن شنبهها به مالقات برادرمان مهدی میرویم.
آن موقع زیاد اذیت نمیشدیم و به هرحال االن هم اذیت نمیشویم.
ëëازتفریحبگوییدیااگربادوستانفعالیتیداشتید.
تفریح جوانهای اوایل انقالب متفاوت بود .خیلی از جوانها در حال مبارزه بودند.
مناولینسمتمراقبلازانقالبگرفتم.مادردزاشیبزندگیمیکردیموبهواسطه
رفاقتی که با پســر ســید جمالالدین دینپرور مترجم و مفسر نهجالبالغه داشتم،
ایشــان مسئولیت کتابخانه مســجد اعظم تجریش را به من ســپرد .ما از انقالبیون
پول میگرفتیم و کتاب برای کتابخانه میخریدیم .خیلی از جوانها اهل مطالعه
بودند و کتابهای دکتر شــریعتی ،صمد بهرنگی و جالل آل احمد را میخواندند.
یکــی از کتابهایی که طرفدار داشــت« ،ماهی ســیاه کوچولو» صمــد بهرنگی بود.
خیلی از جوانها اهل اندیشه بودند و مطالعه میکردند .من هم سعی میکردم در
مسئولیتی که برعهدهام قرار گرفته فعال باشم و کتابهای زیادی تهیه کنم.

روزهای اول دانشگاه روزهای چالش و ذوق است،
خستگی و شور ،غربت و آشنایی .همه چیز شبیه
همــان هندوانه دربســتهای اســت کــه وصفش را
شــنیدهاید .راســتش قرار است شــیرجه بزنید در
شها
فضایی که همه چیزش تازه اســت.این چال 
برای آنهایی که شــهر دیگری قبول شــدهاند و بار
و بندیــل را جمــع کردهاند کــه به دانشــگاه بروند
و البتــه برونــد خوابگاه رنــگ و بوی دیگــری دارد.
باید بدانید روزهای اول خوابگاه معموالً ســخت
میگذرد .ممکن اســت شوکه شوید ،دلزده شوید
و تــوی ذوقتان بخورد .ممکن اســت به انصراف
و انتقالی و میهمان شدن فکر کنید اما همه اینها
از بیخبریتــان و اینکــه خوابگاه را نمیشناســید
میآید.حاال ما یک فهرســت جمع و جور برایتان
درست کردهایم از مشکالت و اتفاقاتی که ممکن
اســت روزهــای اول اذیتتــان کنــد .همینطــور
راهکارهای کنار آمدن با آنها یا حل کردنشــان را
هم نوشــتهایم البته با کمک مهشــید اختیــاردار،
صدیقهطاهری،فاطمهصادقی،پویاخادممرزی
و ســعید برخورداری که خودشــان قبالً دانشجو و
خوابگاهی بودهاند یا هنوز هستند .بخوانید شاید
دلتان کمی آرام گرفت.
ëëباالخرهخوابگاهمیگیرم؟
زیــاد پیــش میآید کــه به شــما از همیــن اول کار
خوابگاه ندهند .بگویند جا نداریم یا اینکه خوابگاه
تعمیرات دارد و مثالً یک ماه دیگر آماده میشود.
حتمــاً دلتــان میافتد به شــور زدن و میترســید.
داســتان هرچه باشــد باید خودتان را برای مدتی
روی هوا زندگی کردن آماده کنید.
راهــکار :ایــن کار چــارهای جــز زندگی کــردن کنار
بقیــه ندارد .اگــر اقوامی در این شــهر جدید دارید
رودربایستی را بگذارید کنار و بروید خانهشان یا اگر
جیبتان اجازه میدهد برای مدت کوتاهی بروید
سراغ پانسیون یا خوابگاه خصوصی و خودگردان.
اگــر هم اوضاع مالی خوب نیســت شــاید بتوانید
در همان خوابگاهی کــه برایتان در نظر گرفتهاند
کنــار بچههای دیگــر بمانیــد؛ البته موقتــی .مثالً
بپرسیدکیهماتاقیموقتمیخواهد؟!هرکسی
جوابش مثبت بود وســایل را جمع کنید و بدوید!
دیگــر بــرای اینکه شــبها یک نفــر در اتاقشــان
بخوابد که جا دارند.
ëëچالشهماتاقیها
کنــار آمدن با دیگران آن هم با این همه دانشــجو
و هم ســن و ســالهای خودتان کار راحتی نیست.
هرکسفرهنگیداردوعقیدهای.عادتهاییدارد
و رفتارهایــی .خودتــان را برای خوابــگاه  72ملت
آماده کنید .فکر نکنید همه خوب و خوش از بقیه
اســتقبال میکنند چون همیشــه کســانی هستند

که ســختتر از بقیه با دیگران کنــار بیایند .یکی از
بهتریــن و کــم تلفاتترین کارها این اســت که اگر
اجــازه داریــدهماتاقیهایتــان را خودتان انتخاب
کنید .اگر از بین همشهریها یا هم رشتهایهایتان
باشــند کنار آمدن احتماالًراحتترمیشــود .خبر
خوب این اســت که اگر شــرایط بد بود در ترمهای
بعدیمیتوانیداتاقتانراعوضکنید.
ëëکجاهستید؟
ســاعت ورود و خروج و محدودیتهای پوشش و
لباس در خوابگاه مخصوصاً در خوابگاه دختران
از آن مســائلی اســت کــه تقریبــاً هیچکــس با آن
کنــار نمیآیــد .معموالً باید ســر ســاعت خاصی
مثل  8شــب در خوابگاه باشید و اگر دیر برسید با
خانوادهتان تماسمیگیرند و از آنها میپرســند
کجایید! برای شــب بیرون ماندن هم باید از قبل
اطــاع دهید و برگــه خــروج را امضا کنیــد .اوایل
ممکن اســت ایــن قانــون را فراموش کنیــد و دیر
برســید و آن وقت تماس با خانواده است و سؤال
و جــواب یا اینکه تذکرمیدهند چــرا این لباس و
مانتو را پوشیدهاید .بچههای خوابگاهی میگویند
معمــوالً مســئوالن خوابــگاه در ایــن شــرایط بــا
لحــن بدی با شــما حرف میزننــد و با لحن بدی
بــهخانوادهتــان خبــرمیدهند که نیســتید یا دیر
آمدهاید.
راهکار :خب در کل راهکاری جز کنار آمدن نیست.
قانونی اســت که درست یا غلط وجود دارد و باید
ســعی کنید با رعایت آن کمترین تنــش را ایجاد
کنید .اگر روزی دیر کالستان تمام میشــود یا به
هــر دلیلی ممکن اســت دیر بیاییــد میتوانید به
مسئوالن خوابگاه از قبل اطالع دهید تا در جریان
باشــند .البته براحتی هم قبول نمیکنند و باید از
خانوادهتان بپرسند و آنها تأیید کنند .یک راه دیگر
هم دارید؛ از حق و حقوقتان با خبر شوید .درست
اســت که بعضی چیزها قانون است اما شما هم
حقوقــی داریــد .نباید با شــما بــد حــرف بزنند یا
نگذارند وارد خوابگاه شــوید .اگر از رفتاری شــاکی
شدهاید میتوانید با شورای صنفی مطرح کنید و
بخواهید از شــما دفاع کنند .راه بهتر این است که
باسرپرستخوابگاهتعاملپیداکنید.آنهادشمن
شــما نیســتند فقط ســختگیرند چون از آنها هم
بازخواستمیشود .اصالً ماجرا را اینطور ببینید
که وقتی شــبها حضور و غیاب میکنند اگر شما
در خوابگاه نباشــید و اتفاقی برایتان بیفتد کســی
هســت که خبردار میشــود و به دادتان میرســد.
بــا تعامل هم رفتارشــان با شــما نرمتر میشــود
هم اعصاب خودتانراحتتر اســت .همیشه که
نمیشود دعوا کرد.
ëëچراکارینمیکنی؟
خوابــگاه خانــه پــدر و مــادر نیســت و کســی همه
کارهایتانرانمیکند.روزهایاولممکناستیک
نفرکارهاراانجامدهدویکنفرفقطمصرفکننده

باشــد .یک نفر اتاق را تمیز کنــد و یک نفر بریزد و
بپاشد.بایدمنتظرباشیدایناتفاقهابیفتد.
راهکار :بهترین راه ،تقســیم وظایف است .همان
اول و قبــل از اینکــه یــک نفــر به ســرویس گرفتن
عــادت کنــد مشــخص کنیــد هرکســی بایــد چــه
کارهایی انجام دهد .مثالًمیتوانید هر روز یک نفر
رامسئولکارهایمشخصیکنیدیااینکهمشخص
کنید آشپزی را یک نفر انجام دهد ،نظافت را یک
نفر دیگر ،ظرف شستن را آن یکی و...
ëëاینجافقطخودتنیستی
فکر کنید در یک اتــاق  4نفره یک نفر عادت دارد
زود بخوابــد و همه چراغهــا را خاموش کند ،یک
نفر تا نصف شــب بیدار بماند ،آن یکی با صدای

و ...ایــن قانونهــا آرامش را به اتاق کوچک شــما
بازمیگرداند .برای درس خواندن اگر اتاق شــلوغ
است بروید به اتاق مطالعه خوابگاه که هم ساکت
اســت هم کتاب دارد و هم بقیه بچهها هستند که
اگر مشکل داشتید حل کنند .دلیلی ندارد حتماًدر
اتاق درس بخوانید.
ëëمناینهاراندیدهام
شایدخیلیبچهمثبتبودهایدپسحتماًبادیدن
سیگاروقلیانکشیدنبعضیهاچشمهایتانگرد
میشــود .شاید آرام هســتید و با دیدن اولین دعوا
و جیــغ و فریــاد خشــکتان بزند .ایــن چیزها هم
طبیعیاست.
راهــکار:کنار آمدن! خیلی چیزهــا راهی جز کنار

خوابگاه اگر این روزهای اولش بگذرد بعدها جزو شیرینترین
خاطرات زندگیتانمیشود .دوستان زیادی پیدامیکنید که در
درسها کمکتان میکنند و اگر گرفتار شوید به دادتان میرسند.
یادتان باشد شما به اردوگاه کار اجباری یا گوالکهای روسیه
تزاری و شوروی سابق تبعید نشدهاید ،با خیلیها در همین
خوابگاهها دوست میشوید
بلنــد درس بخواند و یکــی دیگر هم بلند با تلفن
حرف بزند .خب کمی که بگذرد یا واکنش نشــان
میدهید و دعوامیکنید یا دیوانهمیشــوید! فکر
نکنیــد ممکن اســت این چیزها برای شــما پیش
نیاید.تقریباًهمهتجربهاشمیکنند.
راهکار:قانون گذاشــتن چیزی اســت که شــما را از
این مســأله نجــات میدهد .مثالً قانــون بگذارید
کــه از ســاعت  12بــه بعــد هرکســی میخواهــد
درس بخوانــد چــراغ مطالعــه بگــذارد یــا اینکــه
فقط باید با هندزفری ســریال و فیلم تماشا کنید

آمــدن نــدارد .شــما نمیتوانید بــرای همه چیز
قانــون بگذارید و نمیتوانید با همــه دعوا کنید.
باید بپذیرید بعضیها شبیه شما نیستند و همه
چیز آنطور کــه میخواهید پیش نمــیرود .اگر
جزو همان شــلوغ کارها هســتید هم فکر نکنید
بقیــه بایــد شــما را بپذیرنــد .اگر اوضــاع خیلی
بد اســت خودتــان تذکر بدهید یا به سرپرســت
خوابــگاه خبر دهیــد و بخواهید ایــن کار را انجام
دهنــد .امــا یادتان باشــد با لجبــازی کاری پیش
نمیرود .گاهی الزم است نحوه بیان و منطقتان

را عــوض کنید .یعنی بپذیرید با لجبــازی و قهر
هیچچیزدرستنمیشود.
ëëچرااعتمادنمیکنید؟
خانوادههــا بعضی وقتها ســخت با خوابگاهی
شــدن بچههایشــان کنــار میآیند .فکــر میکنند
حتمــاً اتفــاق بــدی در غربــت بــرای بچهشــان
میافتــد و حتمــاً معتادمیشــوید! بــرای همین
مــدام پرسوجو میکننــد که مثالً چــرا آنالینی و
تازه حرفتان را هم قبول نمیکنند .شــاید چون
یکی از بچههای فامیل رفته خوابگاه و اتفاق بدی
برایشافتاده.
راهکار :اول اینکه اعتمادســازی کنید .بــرای پدر و
مادر از شــرایط خوابگاه و دوستانتان حرف بزنید
و پنهانکاری نکنید که بیشــتر حســاس میشوند.
یــک راه دیگر هم دارید؛ اگــر هرچه میگویید باور
نمیکننــد از آنهــا بخواهید یک شــب در خوابگاه
میهمانتانشوندوشرایطراببینند.
 ëëچیبرایمناست؟
اســتفاده از فضاهای مشترک چالش بزرگی است
چــون عــادت نداریــد بــه حمــام و دستشــویی که
چندین نفر دیگر از آنها اســتفاده میکنند بروید یا
اینکه برای غذا پختن نوبت بگیرید .اما در خوابگاه
یک دفعه میبینید در ماه رمضان و نزدیک افطار
گاز پر از کتری است و جایی برای کتری شما نیست.
راهــکار :از پیــک ترافیــک باخبر باشــید! بدانید
چه روزها و چه ســاعتهایی حمامها پر هستند
یــا همــه از گاز اســتفاده میکننــد .مثــاً روزهای
تعطیل از ساعت  12تا  2ظهر همه غذا میپزند.
زمانبندی داشته باشید و مثالً برای ماه رمضان
یک ساعت زودتر کتریتان را روی گاز بگذارید و
آب جوش را در فالسک بریزید که دم افطار با گاز
کاری نداشــته باشید یا زودتر از دیگران به حمام
بروید .کمی صبوری هم الزم است .همه همین
شرایط را دارند.
نکته طالیــی :برای همه اینها و مســائل دیگری
که ممکن است برایتان پیش بیاید سال باالییها
کمکتان میکنند .یکی دو تا دوســت سال باالیی
پیــدا کنیــد و بــدون تعــارف از آنها ســؤاالتتان را
بپرســید چــون آنهــا خیلــی چیزهــا را میداننــد.
نترســید از پرســیدن .همــه روزی ورودی جدیــد
بودهانــد .باالخره اینکــه خوابگاه اگر ایــن روزهای
اولــش بگــذرد و بــرای همــه ایــن چیزهایــی کــه
خواندید و شــاید دلتان برایشان لرزیده راهی پیدا
کنید،بعدهاجزوشیرینترینخاطراتزندگیتان
میشــود .دوســتان زیــادی پیــدامیکنیــد کــه در
درسهــا کمکتان میکنند و اگر گرفتار شــوید به
دادتان میرســند .یادتان باشد شما به اردوگاه کار
اجباری یا گوالکهای روسیه تزاری و شوروی سابق
تبعید نشــدهاید ،با خیلیها در همین خوابگاهها
دوســت میشــوید و از خیلیهــا تجربــه زندگــی
میآموزید و با خیلی چیزها آشنا میشوید.

