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  هرهاشد ديوان
  مژده حمزه تبريزي (مدير انتشارات ريزپردازنده) □

  
  چرا فراموش شدي؟

فرهنگي  يمكانهويت يك به دليل كار فرهنگي طوالني هايي كه  مكان  
شوند، به  گيرند به يك ثروت براي شهري كه در آن قرار دارند تبديل مي مي

هاي  توانند نشاني بسياري از مكان د كه به آساني ميويژه در  شهرهاي هوشمن
دوستان قرار  را در اختيار گردشگران و فرهنگ داراي قدمت و هويت فرهنگيِ
و فروشي كوچك  در پاريس با آن كه يك كتاب فروشي شكسپير كتاببدهند. 
يا كند.  نفر را به سمت خود جلب مي صدهاو فشرده است روزانه قديمي 
 نادري تهران كافه ايتاليا.  ونيزدر شهر   Libreria Acqua Altaفروشي  كتاب

در آن  صادق هدايتهم فقط به دليل آن كه در گذشته نويسندگاني چون 
شهر گي تبديل شده است. ناند به يك مركز گردشگري فره آمد داشته و رفت

  . شود و فراموش نمي گيرد است كه روح مي هويت مكانيبا  هوشمند
هويت اي  ليت انتشاراتي در يك مكان براي آن مكان گونهربع قرن فعا

 ماهنامه ريزپردازندهبه ادامه كار  نظر به اين كه آورد.  پديد مي يفرهنگ مكاني
مان  انديشيديم تالش مي انتشارات ريزپردازندهو  _دارد  سال قدمت 30 كه _  

مدت  يم.حفظ كنبا ربع قرن قدمت را  فعاليت آن بر اين بوده است كه مكان
هاي گذشته  كه در سال انتشارات ريزپردازندهنسبتاً زيادي است كه فعاليت 

ها كتاب منتشر كرده بود و بسياري از آنها چندين بار تجديد چاپ شده  ده
بودند، به دليل مشكالتي كه براي ساختمان محل فعاليت اين انتشارات به 

 ظرفمسئله حداكثر كرديم  فكر مي به اشتباه وجود آمد متوقف شده است.
  چند ماه تمام شود. 

محل فعاليت شريك سه دانگ ديگر ساختمان   1395سال  پاييز   در 
 فروشدهد، يكي براي  دو دادخواست به دادگاه ارائه مي انتشارات ريزپردازنده

ها  از ساختمان با اين  ادعا كه سال خلع يداين ملك مشاع و ديگري براي  
از اين ملك مسكوني استفاده  زپردازندهيتشارات راندفتر بدون اذن ايشان 
كتباً انتشارات  دفترِدر  در حالي  كه مطابق اسناد موجود(  اداري كرده است

  با اين همه، پس  از بيش از  بيست. )داده بودندنيز اين اجازه را به اين دفتر 
واسته اين خبار بود كه  تمان  چون نخستينفعاليت انتشاراتي در اين  ساخ سال

ماهنامه متوقف شد و  انتشارات ريزپردازندهمطرح شده بود، كل فعاليت 
بدون استفاده از  منتشر گرديد و مستقيماً   هاي طوالنينيز با تأخير ريزپردازنده
چون دادخواست فروش  .شد از چاپخانه براي مشتركين پست ميدفتر نشريه 

و انتشار منظم  له حل شودكرديم در عرض چند ماه مسئ نيز داده بودند فكر مي
تا شماره  ماهنامه ريزپردازندهگردد كه  (يادآوري مي. ماهنامه را از سر بگيريم

  شده است.) ماه به ماه به طور منظم منتشر مي 1395ر مهر انتشا 261
طرفين را   ديني-انسانيبا يك توصيه  قاضي محترم پروندهدر دادگاه اول  

به مصالحه دعوت خويشاوندي نزديكي داشتند  احتماالً به اين دليل كه رابطه
كند و بر اين اساس  در محضر دادگاه با توافق مالك سه دانگ ديگر  مي
خريداري  ريزپردازنده انتشاراتبراي ادامه كار  را م ايشانپذيرم كه سه مي
شده در  انجام شدن قيمت، برخالف توافق شفاهيِ پس از مشخص  ، اماكنم

ناگهاني دادخواست فروش را استرداد  به طوروكيل ايشان  ،محضر دادگاه
   .شود و علت كتمان مي، دنكن مي

حدود دو  نيز كه در مورد خلع يد از ملك مشاع دادگاه بعدي جلسه در 
تكليف فقط و فقط به دليل  ، شده حقيقت كتمان سبببه ماه بعد برگزار شد 

هاي  هستهمه خوا  ام براي حل اختالفات با يك خويشاوند نزديكم اخالقي-ديني
كه پذيرم،  رسد  مي اي كه در دادگاه به امضا مي نامه وكيل ايشان را طي سازش

هاي  اي را كه زيان نامه چنين سازش كتمان نشده بودشده  اگر حقيقت گفته
(مدتي بعد از كردم   بسيار سنگيني را برايم به وجود آورده است امضا نمي

براي حضور در  يريه استان تهراناداره كل اوقاف و  امور خ دادگاه دوم كه از
 وكالت فروشوقتي گفته شد كه در اين جلسه تماس گرفته شد و يك جلسه 
م.  يبر سازي پي مي ملك به اين اداره داده شده است به علت كتمانسه دانگ 

سازي با هماهنگي  دهد كه اين كتمان تمامي شواهد و اتفاقات بعدي نشان مي
  بوده است). امور خيريه استان تهران اداره كل اوقاف و و خواست  

تنها  هيچ  سازي موضوع نشان دادند كه نه واردان با پنهان از ديگر سو، تازه
مشهور است قائل نيستند بلكه با  صله رحممان به  وزني براي آنچه در فرهنگ

آن هم به عنوان اجراي  _شان  ها و سپردن كارها به خارج از ديوان كاري پنهان
  پيوسته بر آتش اختالفات دو خويشاوند نزديك افزودند. _كار خير 

  
هاي هوشمند را در  كه بررسي مزاياي ديوان 265از شماره 

 هاي هايي از سبك آغاز كرديم،  نمونه» ها اينترنت آدم«مقاالت  سلسله
مقايسه ذكر كرديم.  براي ديواني ناهوشمند، ناديواني، و فراديواني را نيز

نظر به اين ها آمده است. از سوي ديگر،  اين بخش در ادامه همان نمونه
فعاليت  عطيليتعلت هايي درباره  كه بعضي از خوانندگان پرسش

انتشارات ريزپردازنده و تأخيرها در چاپ ماهنامه ريزپردازنده مطرح 
  م.يم توضيحاتي ارائه كنياند ضروري ديد دهكر
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كامالً مستقل همچون يك ديوان شويم  نخست متوجه مي لساتدر همان ج

اختيارات  كنند و  هاي ديواني متعارف عمل مي ن رويهوبدو رهاشده و 
دهند، اگر  مي اختيارات را  به راحتي شرحگستردگي . دارند اي گسترده
به ويژه نپذيريد يا اگر اعتراض كنيد زيان خواهيد كرد،  هاي آنها را  پيشنهاد

اين اختيار را داريم كه بخشي از ملك  هر لحظهبه شما بگويند كه  اگر
دچار  آمدن قيمت ملك گذشته از پايينكه تان را وقف كنيم  مشاع

اگر «دهند:  رح ميشخودشان  شويد كه يك نمونه از آن را دردسرهايي مي
را بخواهد اجاره بدهد  از طريق مزايده انجام  شده  سهم وقفاداره اوقاف 

تان  ... باشد كه ممكن است براي د كه ممكن است برنده مزايده يكده مي
به يك بيماري  به كار بردند نقطه سهاي كه به جاي  (كلمه »آفريني كند مشكل

  و مانند آن بود). آزار  د و مردمقابل درمان  اشاره داشت، اما منظور دز
ناچاريد هر چه  بر باالي سرتان باشد يين شمشير داموكلسوقتي چن

    نكنيد.  ياعتراض ها هيچ در برابر ناديواني يا و گويند بپذيريد مي

شوند كه حاضرند  مدعي مي استان تهران در اداره اوقاف نخست در جلسه
رسيم كه پ ه و توافق كنند. وقتي ميمذاكر شان سهم موكل براي خريد يا فروش

پس از ارائه وكالت فروش به شريك ملك  ند چراا اگر بنا بر فروش داشته
پاسخ درستي    ه استپس گرفت را خود  دادخواست فروش اداره اوقاف،

  افتاديم.  بايد به ياد شمشير داموكلس مي هايي پرسشگيريم، اما براي چنين  نمي
رسيم. به عنوان  نويسي به نتيجه نمي ار جلسه مبايعهبعد از چند جلسه و سه ب

مسئول پس از مدتي انتظار كه  نويسي مبايعه اتجلس ي از اينيكبراي  مثال، 
گويند براي يك  شود و مي يابند با ايشان تماس گرفته مي حضور نمي اوقاف 

پيشنهاد دفتر خصوصي برگزاركننده جلسه سمينار در شهرستان هستند. 
اين دفتر  تا دنامه را امضا كني هر سه نسخه مبايعه دهد:  ميارائه  ي زانگي شگفت

ظاهراً اين جلسه براي همين پيشنهاد  بعداً  امضاي مسئول اوقاف را بگيرد!
انگيز برگزار شده بود و انتظار بر اين بوده است كه چون شمشير  شگفت

يز را انگ داموكلس وقف بر باالي سرمان بوده است اين پيشنهاد شگفت
نامه مؤسسه يا افرادي  را ارائه  يا در جلسه سوم حاضر نشدند اجارهبپذيريم. 

بودند (اسناد و مدارك  و ساكن شان مشغول بدهند كه در بخش تحت تصرف
  ماهنامه ريزپردازنده موجود است).در دفتر 

راهي نداشتيم جز مسير دادگاه، كه با آن كه به نفع دو طرف بود از اول 
اگر  كه  اي بود  رفتارها به گونه اداره اوقاف استان تهران نبود و مورد پسند

به كار   در لحظات آخر  وقف  شمشير داموكلس انجام بگيرد بخواهد مزايده 
دادگستري محترم هاي مورد نظر كارشناس  پاسخ استعالم  د.خواهد شگرفته 

طوالني  غيرطبيعياي  هاي فراوان  به گونه از شهرداري با وجود پيگيري
پس از دو ماه دفترخانه اطالع داد  ، امامزايده برگزار گرديدسرانجام، گرديد. 

ملك چند روز پيش از روز سه دانگ با توجه به استعالم از اداره ثبت، كه 
در  هاي سنگين مانند فروش آپارتمان خسارت مزايده وقف شده بوده است.

براي تهيه پول خريد _  تكه حاال قيمت آن چهار برابر شده اس_  زمان ركود
هاي  مشاهده رويه نتيجه  و وآمدهاي  بي سه سال رفت حدوداين ملك  و 

مجله  انتشار  به دنبال راه ديگري برايغيرطبيعي به ما نشان داد كه بهتر است 
  يم.باش

با مشكل كاربري ساختمان مواجه نباشيم و براي اين كه  از سوي ديگر،
... ممكن است پديد  مستأجر م كه يرو نشو وبهبراي اين كه با دردسرهايي ر

براي انتشار منظم  ،ريزپردازندهضمن پوزش از همه خوانندگان عزيز   بياورد
فكر يك راه حل در ها  و حتي بازگشت به كيوسك ماهنامه ريزپردازنده

  □.يمجديد هست

بهجديديك دادخواست ملك، ارائه شدن متراژ براي مشخص
د، در ذيل اين دادخواست كه در تصوير يگردضروري دادگاه محترم  

گردد. در  يادآوري مينيز ملك  دادخواست دستور فروشاول آمده است،  
اي  كه در همان شعبه _  براي اين دادخواست جديد  رأي  دادگاه محترم

(آقاي م. نام وكيلي  _ برگزار شد كه دستور فروش را صادر كرده بود 
است،  استان تهران اداره اوقافيك مسئول آمده است كه مربوط به ع.) 

اداره اوقاف قطعاً  از حكم دادگاه محترم   اينكه بدين معني است كه 
ه نيز خبر دستور فروش در همين مجل ست.ا  براي مزايده ملك مطلع بوده

، تا پديده منتشر كرديم 1396 دي انتشار  265دادگاه را در شماره 
مدارك  .اي براي آن انديشيده شود مشاهده و چاره رهاشدگي ديواني

با وجود اين،  . ديگري نيز براي اين اطالع در دفتر مجله  موجود است
 سهم مالك _ برگزار شد 97كه در مهر_ چند روز پيش از جلسه مزايده

ناگفته پيداست كه اگر ملك  پيش از جلسه   شود. ديگر ملك وقف مي
مزايده وقف شود و موضوع به دادگاه گزارش نشود برنده مزايده قطعاً 

موضوع وقف را به دادگاه محترم » مطلع«چرا  به عنوان شود.  متضرر مي
هاي  ينهچرا هز ستا  فروشنده نبودهاداره اوقاف اطالع ندادند؟   اگر 

در ادارات مختلف را  آور بسيار عذاب بسيار سنگين و دو سال دوندگي
   ؟ه استتحميل كرد
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در  Libreria Acqua Altaفروشي  كتابخلوت هاي حياط پلهباالي
يك منظره توانيد  ميبا كتاب ساخته شده است كه يتاليا شهر  ونيز ا

  .  رودخانه ونيز را تماشا كنيد (راه فرار اضطراري هم هست)

نويسندگاني چون صادق  ، جايگاه نادري تهران كافه ميز مشاهير در 
  .  يا جالل آل احمد بوده است  هدايت

نادري تهران هم فقط به دليل آن كه در گذشته نويسندگانيكافه
اند به يك مركز گردشگري  آمد داشته و چون صادق هدايت در آن رفت

  فرهنگي تبديل شده است.  

روزههمهدر شهر  ونيز ايتالياLibreria Acqua Altaفروشي كتاب
شاهد تعداد زيادي از گردشگراني است كه به كتاب عالقه دارند و از اين 

با كتاب ساخته شده است خلوت آن نيز  هاي حياط فروشي كه پله كتاب
  كنند.   بازديد مي


