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معاون فني و عمراني شهرداري تهران
اعالم كرد

انجام فعاليتهاي عمراني
كم سابقه در پايتخت

مع��اون فني و عمراني ش��هرداري تهران ،مجموع��ه طرحهايي را كه در
س��ال  1392به ثمر رسيد اقداماتي قابل مالحظه و كم سابقه در تاريخ
بلديه پايتخت توصيف كرد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،دكتر
«مازيار حس��يني» كه در حاشيه مراس��م بهرهبرداري از زيرگذر تقاطع

حميد مصدق
طبع شاعرانه
محدوده شهرآرا محل خلق تعدادي از بهترين اشعار
تاريخ ادبيات معاصر كش��ورمان است« .حميد مصدق»،
شاعر بلندآوازه ،يكي از ساكنان معروف كوي نويسندگان
بود .او س��الها در اين
ك��وي زندگ��ي كرد و
همانج��ا ه��م از دنيا
رفت .مص��دق بهمن
س��ال  1318در
«شهرضا» به دنيا آمد.
خانوادهاش اندكي بعد
حميد مصدق
به اصفهان رفتند و او
تحصي�لات ابتدايي و
متوسطه را در آن شهرگذارند .پدرش حاج «عبدالحسين
مصدق» از كاسبهاي خوش��نام اصفهان و اوضاع مالي
خان��وادهاش روب��ه راه بود .آنان در ي��ك خانه قديمي با
شيشههاي رنگي زندگي ميكردند .مصدق كودكياش
را در چني��ن خانوادهاي س��پري كرد و س��ال  1334به
دبيرس��تان رفت .او هم مدرس��هاي «محم��د حقوقي»،
«هوش��نگ گلش��يري»« ،بهرام صادق��ي» و «منوچهر
بديعي» ب��ود .آنان با هم ارتباط نزديكي داش��تند و در
انجمنهاي مختلف مدرسه فعاليت ميكردند .مصدق كه
از همه آنان سن و سال كمتري داشت مسئول كتابخانه
بود .س��پس مصدق به دانش��گاه رفت و در رش��تههاي
بازرگاني و حقوق درس خواند .سال  1350فوق ليسانس
گرفت و يك س��ال بعد با «الله خشكنايي» فرزند استاد
«رضا خشكنايي» و برادرزاده «شهريار» ازدواج كرد .بعد
از ازدواج ،ب��ا همس��رش به كوي نويس��ندگان آمد و در
همان سالها وكيل دادگستري تهران شد.
او كه در م��دارس عالي تهران تدريس ميكرد مدتي
بعد عضو هيئت علمي دانشگاه «عالمه طباطبايي» شد
و تا آخر عمر اين س��مت را داش��ت .مدتي هم سردبير
نش��ريه كانون وكال بود و روش تحقيق هم درس ميداد.
اما اين فعاليتها باعث دوري مصدق از دوستان شاعرش
نبود .آنان او را انس��اني جمع دوست و انزواگريز توصيف
كردهان��د كه با همه خ��وب ارتباط برق��رار ميكرد .اين
ويژگي مصدق را در شغل وكالت هم موفق كرد.
مص��دق وكالت جمعي از ش��اعران و نويس��ندگان را
برعهده گرفت و همزمان به تأليف هم مش��غول ش��د و
شعر هم ميسرود .اين همه فعاليت تا سال  1377ادامه
داش��ت .مصدق در آذر همين س��ال بدرود حيات گفت.
حاصل عمر او صدها تأليف و مجموعه شعر و دخترانش
غزل و ترانه هس��تند كه در ش��عر «حاصل عمر» آنان را
س��توده است .خانواده مصدق هنوز در كوي نويسندگان
زندگي ميكنند.

ذبيحاهللمنصوري
يك مترجم آزاد
«ذبيحاهللمنص��وري» ن��ام مطبوعات��ي يك��ي از
مشهورترين ساكنان كوي نويسندگان بود .اسم اصلياش
«ذبيح هلل حكيم الهي دشتي» بود .او از سال  1292وارد
مطبوعات ش��د و 70سال روزنامهنويسي كرد .منصوري
در نش��ريههاي مختلفي قلم ميزد و عمده كارهايش در
نش��ريه هفتگي «خواندنيها» چاپ ميشد .اما شهرتش
را مديون ترجمه رمانهاي تاريخي است .رمانيهايي كه
همه از پرخوانندهترين كتابها در بازار نشر هستند .هنوز
تاريخنويس��ان بسياري
ب��ه ش��يوه ترجم��ه
اي��ن كتابه��ا انتق��اد
ميكنن��د .منص��وري
به اص��ل متنها وفادار
نب��ود و ترجمههاي او
از كتابه��اي تاريخي
با افسانه و داستانهاي
ذبيحاهللمنصوري
ذهنياش همراه بود .به
همين دليل برخي ،كتابهاي منصوري را قابل اس��تناد
نميدانند .منص��وري ترجمه را 2نوع ميدانس��ت .نوع
اول ترجمه لغت به لغت و نوع دوم اقتباس آزاد و بس��ط
داس��تان بود .او طرفدار ترجمه ن��وع دوم بود .منصوري
1400اثر را به ش��يوه مورد عالق��هاش ترجمه كرد و در
خرداد  1365در بيمارستان شريعتي تهران از دنيا رفت.
اما دعوا بر سر اقتباسها و ترجمههايش هنوز ادامه دارد.

منوچهر لطيف
روزنامهنگار فعال
«منوچهر لطيف» را شهرآراييهای قدیمی به خوبی
ميشناس��ند .روزنامهن��گار ورزش��ينويس كه س��الها
همس��ايه آنان در كوي نويس��ندگان ب��ود .روزنامهنگار
كهنهكاري كه  50س��ال قلم زد .رويدادهاي ورزش��ي و
بهويژه ورزش كشتي را دنبال ميكرد و به بهترين شكل
ممكن درباره آنها مينوش��ت .حافظهاش پر از اين اخبار
و رويدادها بود .به همين دليل كارشناس��ان كشتي به او
آرشيو زنده كشتي ايران ميگفتند.

جواد مجابي
ادبيات و فرهنگ
«جواد مجاب��ي» هنوز در كوي نويس��ندگان زندگي
ميكن��د .او س��ال  1318در قزوي��ن متولد ش��د .اوايل
ده��ه 40ليس��انس حق��وق و دكتراي اقتص��ادش را در
دانشگاه تهران گرفت .وقتي به 19سالگي رسيد براي كار
به دادگس��تري رفت و مدتي بعد كارمند وزارت فرهنگ
و هنر ش��د .در همين س��الها روزنامهنگاري حرفهاي را
شروع كرد .سالهاي  1347تا  1358سالهاي همكاري
مجابي با روزنامه اطالعات بود .بعدها مجابي با مجلههاي

س��تون «رخص��ت» در هفتهنام��ه «آتي��ه» حاصل
تالشهاي او بود كه لحني انتقادي و تند داش��ت .لطيف
از همين س��تون مسائل كشتي را نقد و تحليل ميكرد.
روي همه ايرادهاي كشتي دست ميگذاشت و به مردم
توضيح ميداد .به همين دليل محبوب فدراسيون كشتي
نبود .لطيف ،روحيه جس��ت وجوگري داش��ت و همين
ويژگي از او روزنامهنگار
س��اخت .او هيچوقت
از كارش كم نگذاشت.
به همين دلي��ل بارها
با س��ردبير ب��راي درج
بهتري��ن مطلب بحث
ميك��رد .همكاران��ش
منوچهر لطيف
ميگوين��د لطيف براي
ش��غلش احترام ،قائل و به قول معروف توليدكننده بود.
لطيف تا زمان مرگ هم قلم ميزد .وقتي فوت كرد براي
چند روز بعد هم به هفتهنامه مطلب داده بود .روز س��وم
دي ماه سال  1387ورزشكاران ،كارشناسان و مردم براي
بدرقه او به ديار باقي به كوي نويسندگان آمدند.
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غيرهمس��طح بزرگراه فتح با بلوار ايران خودرو س��خن ميگفت ،افزود:
«روند به ثمر رس��يدن فعاليتهاي عمراني ش��هرداري تهران طي س��ال
 1392با راهاندازي تونل جنوبي نيايش در روز اول ارديبهش��ت ماه آن
س��الآغازش��د».

ادبي ديگر هم همكاري كرد .پس از مدتي س��ردبير نش��ريه
«دنياي س��خن» ش��د و براي مجلههايي مانند «فردوسي»،
«آدينه» و «جهان» نوشت.
او 20سال است كه در خانهاش در كوي نويسندگان به تحقيق
و نوشتن رمان و شعر مشغول است .تاكنون آثار متعددي از جواد
مجابي چاپ ش��ده است .او 8مجموعه شعر4 ،مجموعه داستان،
9رمان و چندين نمايشنامه
و فيلمنام��ه منتش��ر كرده
است .مجابي كتابي 6جلدي
دارد ك��ه در س��الهاي اخير
منتشر كرده است .اين كتاب
درب��اره زندگ��ي و تحليلي از
آثار نقاشان و مجسمهسازان
جواد مجابي
50سال گذشته است .عالوه
بر اين پژوهش ديگري درباره سير شوخيهاي ادبي در كتابهاي
نظم و نث��ر انجام داده كه بر پايه تحوالت اجتماعي هزار س��ال
گذش��ته نوشته شده است .مجابي ش��اعر ،نقاش ،محقق ادبي و
هنري ،روزنامهنگار و طنزپرداز و در همه اين رشتهها صاحب اثر
است.

محلهاي براي نويسندگان
يك�ي از ويژگيهاي�ي ك�ه محلهه�اي ما را
متفاوت ميكند حضور افرادي اس�ت كه در آن
زندگي ميكنند .در محله شهرآرا شهركي با نام
«كوي نويسندگان» كه همه شهروندانش اهل
فرهنگ و ادب هستند .نويسندگان ،شاعران و
روزنامهنگاراني كه سالهاي زيادي از عمرشان
را براي توسعه علم و ادب كشور سپري كردند
كه اكنون در همين محله س�اكن هستند يا به
محلههاي ديگر رفتهاند و برخ�ي از آنان فوت
كردهاند اما يادشان در محله باقي است .شمال
ساختمانهاي قديمي شهرك كوي نويسندگان
به بزرگ�راه جالل آل احمد تكي�ه دارد و ضلع
غربياش ه�م به بزرگراه ش�يخ فضلاهللنوري
ميرسد.
داس�تان ش�كلگيري اي�ن محل�ه و
ساختمانهايش از س�ال  1348آغاز ميشود.
درس�ت از س�الي ك�ه اعض�اي س�نديكاي
نويس�ندگان و خبرنگاران به فكر ساخت يك
مجتمع مسكوني افتادند و ساختمانها ساخته
شد 122نفر از نويسندگان كمكم به آنجا آمدند،
اما اكنون فقط 42نفر از اين هنرمندان در آنجا
زندگيميكنند.
هنرمندان�ي مث�ل «حمي�د مص�دق»،
«ذبيحاهللمنص�وري»« ،منوچه�ر لطي�ف» و
بس�ياري ديگ�ر در اين محله درگذش�تهاند و
برخ�ي ديگر هم خانههايش�ان را فروختهاند و
از كوي رفتهاند .ول�ي هنوز افرادي مثل «جواد
مجابي»« ،مس�عود مهاج�ر»« ،غالمرضا ثريا»،
« ،اس�ماعيل يگانگي»« ،علياكب�ر مهديان»،
«عبداهلل رحيميان»« ،علي طوافزاده»« ،محمد
رحماني» و ...در اين كوي زندگي ميكنند.

