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معرفی کتاب کسب و کار من

سخن سردبیر
ایـن چندمیـن بار اسـت که انگشـت اشـاره ام ایسـت می کند روی 
پاک کـن و آغـاز نوشـته ام را پاک می کنـد. می نویسـم و ناخودآگاه 
پاک می کنم. عادت دارم هنگام نوشـتن، یک موسـیقی مالیم زیر 
 گوشم موج بزند و االن چندمین بار است که موسیقی پلی می شود. 
نقطه آغاز، دسـتم را بسـته؛ وگرنه حرف بسـیار است و شاید خارج 

است از حوصله. 
بگذارید بروم سـر اصل مطلب. شـما که غریبه نیسـتید. اصال از هر 
جا خواسـتید شـروع کنید. از آخر به اول بخوانید. هر کجا به دلتان 
نشسـت، همانجـا را مقدمه بدانیـد. من ریاضیات درسـت و درمانی 
ندارم. انگار سهم من از سرمایه های ذاتی همین سِر سوزن ذوق برای 
نوشتن بوده؛ اما داشتم ۱۴۴۴ را منهای ۶۱ می کردم تا ببینم چند 
سـال گذشـته؟ چند محرم آمده و سـهم مِن ۲۰ سـاله از آن چقدر 
بوده؟ تلویزیون هم داشـت در وصف کسی شعری را پخش می کرد . 

گوش هایم تیز شد. 
“همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی ، که هنوز من نبودم که تو در 
دلم نشستی.”  تکرار کردم: نبودم که تو در دلم نشستی. ظاهرا حساب 
و کتاب های من و محرم الحرام های گذشته منبع درستی برای محاسبه 
سهمم نبوده که او از قبل حیاتم مرا می شناخته. قبل از همین نیم قواره 

فهمم نسبت به رویداد کربال، نام مرا سیاهه کرده. و نام شما را.
مـن اما چقـدر برداشـته ام از  نعمت وجـود او، خدا می دانـد.  کربال 
نویسـنده ها،  معلم هـا،  رزمنده هـا،  بـرای  دارد.  جـا  همـه،  بـرای 
شـاعرها و حتـی بی هنرهـا کـه هنر کربـال، آفریدن چیزیسـت که 
نبـوده. فقـط کافیسـت اهـل تصمیـم باشـی.  کربـال پـر اسـت از 
آرایه هـای ادبـی. تشـبیه دارد، آنجـا کـه قاسم بن الحسـن می گوید 
 “احلـی مـن العسـل” اسـتعاره دارد، آنجـا که می گوینـد “اربـاً اربا”

و می خواهند تاریخ بنویسد قامت رعنا را مختصر کرده اند. 
و از همه بیشـتر تضاد دارد. حق مقابل باطل. عقل مقابل جهل. نور 
مقابل ظلمت. و آه از این تضادها. دارم فکر می کنم چند بار با کوله 
بار غفلت دچار تضاد شده ام.  نکند به وقت کربال راه گم کنیم؟راستی 

شما چه؟! به تضادهای زندگیتان فکر کرده اید؟! 
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ظهر بود و اقلیم تب دار هجانات سایه انداخته بود روی دشت لم یزرع پیش 
رو.خسـته بود نه از راه، از نرسـیدن. گریخته بود نه از مرگ، بلکه به سـوی 
مرگ. می تاخت و رد پای مرکبش مهر می شـد روی خاک های نرم جاده و 

فکر می کرد اگر نرسد چه؟
این همه نگفته بود و نشـنیده بود و نتاخته بود که آخرش جا بماند. سـن و 
سالش کم نبود. خام هر بوق و کرنایی نمی شد. فرماندار قبیله مذحج بود و 
بنی اسد. ولی این بار فرق داشت. متحیر مانده بود و ایستا میان تاریخ. داشت 
با تمام نفس هایش می دوید برای وصال. حاال که دارم به زندگی نامه  اش که 
در صفحه ویکی فقه نقش بسته نگاه می کنم، انگار که نکته جالبی فهمیده 

باشم، لحظاتی تامل پردازشگر خسته مغزم را درگیر می کند. 
حتما شما هم مثل من تا کنون یک کوفه می شناختید و یک مسلم. همان 
پیک غریب که رفت و غربت شهر هزار عروس و هزار قبیله کوفه امانش نداد.
داشتم فکر می کردم یک مسلم به خواست اماممان رفت به کوفه و برنگشت 
و مسـلمی دگر از کوفه آمد به کربال تا باز نگردد و به راسـتی دعوتنامه هر 

کدام قصه خود را دارد.
انـگار فرسـنگ ها دورتـر از نینوا، روزهایی بعید تا ظهر عاشـورا، نشسـته و 
بـرای هر کدام دعوتنامه ای مخصوص نوشـته. دعوتنامه ای با داسـتان های 
مختلف و با نوشته هایی متفاوت. همان طور که جون بن حوی را پیشنهاد 
می دهد به رفتن تا خود بخواهد بماند اما بارها می فرستد دنبال زهیری که 

نمی خواهد بیاید.
حاال که از مضمون اصلی نوشته دور شده ام و مدار متن را حسابی ریخته ام 
به هم، به ساعت محلی خیالم انگار مسلم نزدیک کربالست. دارم از مسلم بن 

عوسجه حرف می زنم.
 چند قدم مانده به چادرهای برپا شده وسط دشت، از مرکب پیدا شده و دستش 
را تکیه می دهد بر نخلی استوار. از این جای ماجرا را خودتان تصور کنید که من 

با قلم ناقص و ذائقه ناخالصم جرئت نوشتن چنین عظمتی را ندارم.
وصل را نمی توان نوشـت؛ وصل را باید زندگی کرد. حاال به تقریب می توان 
گفت ۱۳۸۳ سـال از آن روز می گذرد. و این یادآور آن اسـت که مسـلم به 

حسین رسیده و تازه با حسین هم رفته است. 
حاال که چه؟ باز محرم آمده؟ بیرق های عزا راسته بازار حاجب دوله تا فراش 
باشی و خانه هایمان را پوشانده؟ اگر مقصود او هدایت نباشد چرا هرچه دورتر 

می شویم واقعه لمس کردنی تر است؟
من و تو کجای این قصه ایم؟ همان مشکی پوش عزادار یا نوحه خوان علمدار؟

که صد البته شریف تر از خادمی اباعبداهلل منصبی نیست.
امـا دل هایمان چه؟ کاروان حسـین هنوز هم جنـگاور می خواهد. هنوز هم 
سپهدار می طلبد و اسلحه ساز می خواهد. اما هرکس با دعوتنامه خودش. و 
فراموش نکن همه کسانی که دعوت شده اند عمری مبارز سرسخت نفسشان 

بودند. 
چـه شـد؟ دلگیر شـدی؟ مگر حر بن یزیـد ریاحی را یادت رفته؟ حسـین، 
حسـین اسـت به کارهای عجیبش. به گران خریدن دل های ساده. به چشم 

پوشی های بی بهانه. به انتظارهای عاشقانه.
حر که پا در یک کفش کرد و در جوابش گفت یا می مانی تا سپاه یزید بیاید 
یا باید بمانی؛ در واپسـین لحظات خسـران، پایش را از کفش هایش درآورد، 
کفش ها را از خاک لبالب کرد و به گردن آویخت و با قلبی مملو از خجالت 
برگشت و من حتی فکر می کنم آن سوی دشت حسین عرض چادرها را قدم 
می زده و می رفته و می آمده و با خودش می گفته بیا حر. تاخیر نکن. شرمنده 

نباش. بیا که منتظرم. ارفع راسک. سرت را باال بگیر.
یا آنکه عمر سعد را شبانه کشانده به خلف چادرها و گفته عمر بیا و برگرد  اما 
انگار گندم ری و مال و مملوک و زن و فرزند نور هدایت از دل عمر گرفته بود.

می گویی این ها برای قبل حادثه اسـت؟ حیف اسـت که تا اینجا بیاییم و به 
گودال سـری نزنیم. تنش زخمی بود و دلش پیش حرم. سـینه اش سنگین 
شـد. او نشسـته بود روی سـینه اش و دسـت برده بود به زلف پریشـان َگرد 

گرفته اش تا ذبح کند کشتی نجات عالم را. 
می دانـی چـه گفت؟! کنار گوش شـمر زمزمه کرد می دانی بـر جای باالیی 
نشسـته ای؟ جایی که بارها رسـول خدا بر آن بوسـه زد. می دانی؟ پس چرا 

اصرار داری به جهنمی شدن؟
حسین تا خود گودال دست از آن مصداق بارزش برنداشت و سفینه النجاه 
بـود. این هـا را نگفتم که روضه خوانده باشـم؛ که نه مداحم و نه عابد. قلمی 
ناقص دارم و لطفی از ارباب. فقط خواستم بگوییم اگر خواستی برگردی دل 
دل نکن. به قول قدیمی ها لپ کالم  اینکه مبادا حسین دعوتنامه فرستاده 
باشد و ندیده باشی. مبادا دیر شود. مبادا گندم ری  زورش به هدایت بچربد. 

مبادا دیر شود...

سحر دوستی
امور اداری

سراج هدایت
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درین سـرای بی کسی، کسی به در نمی زند
به دشـِت پُرمالل ما پرنده پَر نمی زند

یکی ز شـب گرفتگان چراغ بر نمی ُکند
کسـی به کوچه ساِر شب دِر سحر نمی زند

نشسـته ام در انتظاِر این غباِر بی سوار
دریغ کز شـبی چنین سپیده سر نمی زند

گذرگهی اسـت پُر ستم که اندر او به غیر غم
یک صالی آشـنا به رهگذر نمی زند

دل خراب من دگر خراب تر نمی شـود
کـه خنجر غمت از این خراب تر نمی زند!

چه چشـم پاسخ است از این دریچه های بسته ات؟
بـرو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند!
نه سـایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست

اگر نه بر درخت تر کسـی تبر نمی زند
این قطعه شـعری که خواندید اثر یکی از شـعرای بزرگ ایرانی به نام 
امیر هوشنگ ابتهاج بود. ابتهاج متخلص به ه.ا.سایه شاعر بزرگ ایرانی 
اسـت که حتماً تاکنون کمابیش اسـم ایشان را شنیده اید یا اشعارشان 

را خوانده اید.
سـایه، زاده ششـمین روز از دوازدهمیـن مـاه سـال ۱۳۰۶ در یکی از 
شـمالی ترین شـهرهای ایران یعنی همان رشـت اسـت. پدرش آقاخان 
ابتهاج مرد سرشناسـی بود و مدتی هم رئیس بیمارسـتان پورسـینای 
رشـت بـود. هوشـنگ ابتهاج بخـش اعظمـی از تحصیالت خـود را در 
مدارس شـهر رشـت اعم از قاآنـی عنصری لقمان و شـاهپور گذراند و 
سـپس برای ادامه تحصیل زمانی که قصد شـروع پایه پنجم متوسـطه 

را داشـت دبیرستان تمدن تهران را انتخاب کرد.
در این بین آشنایی او با موسیقی شاید اولین جرقه هایی بود که او را با 
سـرودن و شـعر آشنا کرد. سایه مانند بسیار دیگری از شعرا در جوانی 
دلباخته عشـقی شـد که باعث تولد بسیاری از اشعار عاشقانه وی شد. 
سـایه در ابتدا سـعی کرد مانند شهریار، راه نیما را پیش بگیرد اما این 
سـبک اساساً با طبع او که شـاعری غزل سرا بود همخوانی نداشت چرا 
که نگرش مدرن و اجتماعی شـعر نیما به ویژه پس از سـرایش ققنوس 

این مسـیر را از او جدا کرده بود.
انتشـار  بـه  را  خـود  هـای  مجموعـه  اولیـن   ۱۳۲۵ سـال  در  سـایه 
رسانید.»نخسـتین نغمه ها«کـه شـامل اشـعاری به شـیوه کهن اسـت 
اولیـن مجموعه وی می باشـد. »سـراب« نخسـتین مجموعـه در قالب 
چهارپاره اما به اسـلوب جدید اسـت و با درون مایه ای از جنس تغزل 
و بیان احساسـات و عواطف فردی. بعد از آن »سـیاه مشـق« با وجود 
اینکه پس از سـراب منتشـر شـد اما شـعر هایی که او ما بین سال های 
۲۵ تا ۲۹ سـرود را دربرمی گیـرد. ابتهاج در این مجموعه توانایی غزل 

سـرایی خـود را به رخ کشـاند و تعـدادی از غزل های خـود را به چاپ 
رسـانید کـه می تـوان گفـت از بهتریـن غزل هـای آن دوران به شـمار 
می رفت. به دنبال آن آثار دیگر او شـامل شـبگیر زمین، تا صبح، شـب 

یلدا، بانگ نی و... سـروده شد. 
مهم ترین آثار ابتهاج دسـتکاری و تصحیح آثار حافظ به سبک خودش 
بود که آن را با عنوان »حافظ به سـبک سـایه« در دو مرحله به چاپ 
رسـانید و حاصـل تمام زحماتش را در مقدمه به همسـرش پیشـکش 

کرد.
در سـال ۱۳۴۶، سـایه در جشـن هنر شـیراز بـه آرامـگاه حافظ رفت 
و شـعرخوانی کـرد. محمـد ابراهیم باسـتانی پاریـزی در معروف ترین 
سـفرنامه خود به نام »از پاریز تا پاریس« هیجان و اسـتقبال و شگفتی 
شرکت کنندگان بعد از شنیدن اشعار سایه را بیان می کند و می نویسد 
کـه تـا قبـل از آن هرگز باور نمی کرده اسـت که مردم از شـنیدن یک 

شـعر نو تا این حد هیجان زده شوند.
 ابتهـاج در سـال ۱۳۵۰ سرپرسـتی برنامـه گلهـا در رادیو ایـران را به 
عهـده گرفـت و تا سـال ۱۳۵۶ بر ایـن منصب مانده بـود. در این بین 
او برنامـه موسـیقیایی گلچیـن هفته را پایه گـذاری کرد که در پی آن 

تعـدادی از تصنیف ها و غزل های او را هنرمندان اجرا کردند.
شـاید زیباتریـن نکتـه ای که بتوان دربـاره ابتهاج گفت خانه شـخصی 
اوسـت که ساخته دست های شخص امیرهوشنگ است. منزل شخصی 
سایه در سال ۱۳۸۷ با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی 
رسید. دلیل این نامگذاری هم وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط 
این خانه است که سایه درباره آن شعری با همین نام نیز سروده است.

سایه بیست و سومین جایزه ادبی و تاریخی محمود افشار یزدی را در 
سـال ۱۳۹۵ در باغ موقوفات افشـار به انتخاب اعضای هیئت گزینش 
این بنیاد دریافت کرد. در سـال ۱۳۹۷ نیز در مراسـم پایانی ششـمین 
جشـنواره بین المللی هنر برای صلح، نشـان عالی هنر برای صلح را به 

همراه سـه هنرمند دیگر دریافت کرد.
حـاال آن مـرد، با تمام آن طبع شـعری و شـاعری اش، از میان ما رفته 
و پـس از آخریـن دیـدار و وداع با ارغوان، پنجم شـهریور در رشـت به 

خاک سپرده شد.

زهرا بّزي
کامپیوتر

سایه رفت
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از معماری
تا نمادی برای اکباتان 

در این بخش که توسط انجمن علمی معماری دانشکده شریعتی تهیه شده است با فاطمه نادری دانشجوی معماری دانشکده شریعتی  
که موفق به کسب رتبه در مسابقه از نماد تا نشانه شده، مصاحبه کرده ایم   .

فاطمه خواجه محمودآباد
معماری

مصاحبه

سالم و وقت بخیر؛ لطفا خودتان را معرفی کنید.
با سالم، فاطمه نادری هستم، فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده 

فنی دکتر شریعتی تهران.
چطور با این مسـابقه آشنا شدید و چه شد که تصمیم به شرکت 

در آن گرفتید؟
این سـری مسـابقات هرساله  به میزبانی دانشـکده معماری و شهرسازی 
سـوره، به مناسـبت هفته معمار برگزار می شـود. و دلیل شـرکت در این 
مسابقه، امید به ساخت آن و پدیدار شدن نمادی مدرن و مفهومی مختص 

شهرک اکباتان است.
در مورد شـکل گیری ایده اولیه و مراحل سـاخت پروژه بیشـتر 

توضیح دهید.
این مسابقه با عنوان طراحی یک اِلمان یا نشانه برای شهرک اکباتان و به 
داوری  مهندس سـید رضا خاتمی صورت گرفت. این نماد از سـه بخش  
کلی تشـکیل شده است. عدد سـه یادآور این است که شهرک اکباتان، از 

سه فاز تشکیل شده است.
نـام اکباتـان از کلمه هگمتانه به معنی محل اجتمـاع یا محل گردهمایی 
برگرفتـه شـده اسـت. همانگونـه کـه در کلیـت ایـن فـرم، بـه خصـوص 
درپـالن، مفهـوم تجمـع را القا می کند. نمـای اصلی این طـرح با اقتباس 
از سـاختمان های شـهرک، به صورت پلکانی و  صعودی اسـت. وجود سـه 
المان و مخصوصا پایه طرح، شکل هندسی مثلث را تداعی می کند. مثلِث 

متسـاوی االضالع، نمادی از زمین است 
و این حالت از مثلث، به گونه ای سکون 
و اسـتحکام شکل را می رسـاند و القای 
سـرزندگی از ویژگی این شکل هندسی 
است. اسـتفاده از المان های دایره شکل 
درقسمت باالی طرح به این دلیل است 
که دایره نماد آسـمان و حرکتی سـیال 
اسـت و در مقابـل مفهـوم سـکون قرار 
دارد. دایره نشـان دهنـده یکپارچگی و 

وحدت و القا کننده ابدیت است.
قرار گرفتن دو شکل هندسی مثلث)نماد 
سـکون( و دایره)نمـاد حرکـت( درکنار 
یکدیگـر و در تعامل بـا یکدیگر موحب 
شـده که هریک ویژگـی و صفت خاص 
خودشان را القا کنند. سکون و سکونت 

مثلـث در تعامـل با حرکت و مداومت دایره ترکیب و تعامل میان زندگی 
مادی و معنوی را تداعی می کند.

ویژگی های اصلی پروژه شما چیست؟
ویژگی اصلی این پروژه القای مفاهیم عمیق در عین سادگیست و ویژگی 

دیگر، مختص بودن آن به شهرک اکباتان است.
به نظر خودتان پر رنگ ترین ویژگی این پروژه که موجب متمایز 
شـدن آن نسـبت به سایر کارها شده چیسـت و چه شاخصه ای 

برای مردم آن منطقه دارد؟
ویژگـی این پروژه ایجاد فضای شـاخص و  راهنماسـت و طراحی سـایت، 
فضایی مناسب را برای  دورهمی های خانوادگی و دوستانه فراهم می کند.
در حیـن کار با چـه چالش هایی مواجه شـدید و چطور آن ها را 

پشت سر گذاشتید؟
چالش من برای طراحی این پروژه این بود که در نهایت سادگی مفهومی 

را القا کند و همچنین مختص همان شهرک باشد.
در خروجـی نهایـی که ارائه شـد، آیا به تمـام آن چیزی که در 

مرحله اول مدنظرتان بود، رسیدید؟
این  پروژه  هنوز به مرحله اجرا نرسـیده اسـت و نیاز اسـت که سـازه و 

طراحی سایت آن بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
آیا این طرح قابلیت پیشرفت و تغییر کاربری دارد؟

ایـن طـرح درحـال حاضر در حـد اتود و ماکت اسـت. می تـوان آن را با 
دقیق تـری  صـورت  بـه  افـزار  نـرم 
مدل سـازی کـرد و بـا اضافه کردن 
فضای سـبز و محل نشسـتن، آن را 

کاربردی تر نمود.
توصیه شـما به دانشجویان این 

رشته و سایر رشته ها چیست؟
از قضـاوت شـدن نترسـید. خودتان 
را ارائه کنید و تالشـتان را به اندازه 
آرزوهایتان بزرگ کنید. از برداشتن 
قدم های کوچک شـروع  کنید تا به 

تدریج به ایده آل خود برسید.
در پایان اگـر صحبت یا نکته ای 

دارید بفرمایید.
کمالگرایی بیش از حد مانع شروع هر 

کار و رسیدن به هر دستاوردیست.
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 ادامه در صفحه بعد:

سـالم. من الناز حبیب زاده هسـتم؛ متولد سـال ۱۳۷۹ و فارغ التحصیل 
رشته امور اداری در مقطع کاردانی. در شهرری تهران زندگی می کنم و در 

حوزه صنایع دستی و تولید محصوالت چرمی فعالیت می کنم.
در ابتـدا بـا آقایـی که االن همکارم هسـتند این کار را شـروع کردیم. در 
واقع اول ایشـان پیشـنهاد شـروع کار را داد اما من خیلی جدی نگرفتم. 
فکر می کردم در این وضعیت شـروع این کار بیهوده باشـد. با این حال به 
صورت آزمایشی شروع کردم و چندین دوره دیدم و متوجه شدم این کار، 
فعالیتیسـت کـه هم به من آرامش می دهد و هـم از این لحاظ که نیاز به 
حضور زیاد در اجتماع ندارد، دغدغه زیادی برایم ایجاد نمی کند. برای یک 
خانم، مستقل شدن و در عین حال دور بودن از محیطی که اذیت کننده 

باشد خوب است.
اینگونه شد که این شغل را انتخاب کردم. حدودا نه ماه آموزش دیدم و با 
امید به خدا حدود یک سال و نیم است که کار چرم انجام می دهیم و برند 

»مواِل چرم« را تاسیس کردیم. 
کار ما سـرمایه خیلی خاصی الزم ندارد. ما با دویسـت هزار تومن شـروع 

کردیم و االن، هم درآمد و هم سفارشات الحمداهلل باالست.
من برای آموزش خیلی هزینه کردم ولی واقعا ارزش داشـت. اگر دانشـگاه 
نمی رفتم و این کار به من پیشنهاد می شد، اولین انتخابم همین کار بود. 

مخاطبیـن کار من بیشـتر کارمندان، دانشـجویان، دانش آمـوزان و افراد 

عالقه مند به کار چرم هسـتند. بسـته به روحیه هر شخص و عالقه اش به 
محصوالت چرم، از سن ۲۰سال تا ۵۰سال از ما خرید می کنند.

در ابتدای کار، جذب مشتری را از اقوام و آشنایان شروع کردیم و آن ها به 
دلیل رضایت از خریدشان، ما را به دیگران معرفی کردند. سپس از طریق 
صفحه اینستاگرام و درکنار آن، بازاریابی در مدارس، کار را گسترش دادیم. 
برای محصوالت اشانتیون قرار داده بودیم و مشتری ها وقتی کیفیت کار را 

می دیدند، می پسندیدند و سفارش می دادند.
با پس اندازی که داشتیم، می دانستیم نمی توانیم کارهای بزرگ مثل کیف 

دوشی تولید کنیم؛ ولی در عوض تعدادی جاکلیدی درست کردیم. 
در شرکت ها بازاریابی می کردیم و برای مثال از ده شرکتی که می رفتیم، 

بیش از نصف آن ها قبول می کردند و بیعانه می دادند.
از نظر مالی گاهی اوقات به مشکالتی می خوردیم. گاهی پیش می آمد که 
سرمایه نداشته باشیم؛ ولی به لطف خدا به نحوی به دستمان می رسید. مثال 

سفارشی می گرفتیم که مشتری مبلغ کامل را همان موقع واریز می کرد.
این چالش ها را با توکل به خدا حل کردیم. مسلما اگر از کاری که دوست داریم 

سریع پا پس بکشیم موفق نخواهیم شد. باید برای رسیدن به هدف جنگید.
اوایل کار خیلی ناامید می شدم و فکر می کردم شکست خورده ام و نمی توانم 
ادامه بدهم؛ ولی با توکل به خدا تالش می کردم و خودم را هل می دادم که 
ادامه بدهم. تا اینکه در نهایت با استمرار در کار و توکل به خدا و برنامه ریزی 
دقیق، مشـکالت کم کم برطرف شـد و این احساس هم از بین رفت. توکل 
از همه چیز مهم تر است و می دانستم که خدا همه کارها را سامان می دهد.

بعضی افراد راجع به چرم دوزی اطالعات کافی ندارند و معتقدند چون کار با 
دست است، به سالمتی آسیب می زند و وقت زیادی می گیرد و...

ریحانه تفرشی
طراحی پوشاک

نوآفرين شو

کسب و کار من

در بخـش ویژه نوآفرین شـو بـا یک دانشـجوی کارآفرین صاحب کسـب و 
کارهای دانشـجویی آشـنا شـوید. در این شـماره، داستان فروشـگاه چرم 

مـوال  را  از زبـان  الناز حبیـب زاده بخوانید:
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بیشـترین چالـش من هم از طـرف خانواده به همیـن موضوع مربوط 
می شد و به همین دالیل رضایت نداشتند.

خانـواده خیلـی من را ناامید می کردند و معتقـد بودند فقط پول مواد 
اولیه می دهیم و نتیجه کارمان مشـخص نیسـت و زمان و سرمایه مان 
را هدر می دهیم . اما پیشـرفت ما خیلی بیشـتر از این بود که احساس 

بازندگی داشته باشیم.
در این کار کسی از ما حمایت نکرد و از هر جهت انرژی منفی   زیاد بود؛ 

اما خدا کمک کرد و کسب و کارمان راه افتاد.
تنهـا دلگرمـی ام همراهی همـکارم بود. هر دو با فکر کـردن به اهداف 
آینـده، خرید دسـتگاه چرم دوزی حرفـه ای و تاسـیس کارگاه، انرژی 
می گرفتیم. سـختی ها را نادیده می گرفتیم و برای رسـیدن به اهداف 
تالش می کردیم. برای اهدافمان بازه زمانی مشـخص می کردیم. برای 
مثال مقرر می کردیم که باید این ماه به فالن نقطه برسیم و وقتی به 

آن دست پیدا می کردیم انگیزه و انرژیمان بیشتر می شد. 
بـه نظر مـن نود درصـد کارها بـا برنامه ریـزی پیش مـی رود. مثال ما 
زمـان بنـدی می کردیـم کـه از امروز تا هفتـه دیگر، بایـد برویم فالن 
شـرکت یا باید چرم بگیریم. در کنار برنامـه ریزی کوتاه مدت، رویاها 
و هدف هایمان را هم در برگه ای می نوشتیم و برای آن ها برنامه ریزی 

بلند مدت می کردیم.
پیشـبینی ام بـرای ده سـال آینـده کسـب و کارمان این اسـت که برند 
خودمـان را ثبـت می کنیم و یک کارخانه چرم دوزی تاسـیس خواهیم 
کرد. در حال حاضر هم به لطف خدا از یکی از دوستانمان دستگاه لیزر 
که قیمت خیلی زیاد داشت، اجاره کردیم و این به ما خیلی کمک کرد؛ 
چون باید نصف سرمایه مان را برای خرید این دستگاه می دادیم. اگر خدا 
بخواهد تا حدودا یک سـال و نیم دیگر کارگاه می زنیم و دنبال سـرمایه 

گذاری هستیم که به ما کمک کند تا سریع تر کارگاه تاسیس کنیم.
توصیه من به خوانندگان این شـماره این اسـت که اگر کسی تصمیم 
بگیرد کاری انجام دهد، هر مانعی سـر راهش باشـد را به طریقی می 
توانـد رفـع کند؛ ولـی اگر فکر کند که من دیگر نمـی توانم و ته خط 

هستم، باخته است.
اگر کسـی می خواهد با قدرت پیش برود، اول از همه باید توکلش به 
خدا باشـد. دوم آنکه به دنبال کسـب دانش و تخصص باشد و هر قدر 
می توانـد تخصصش را در آن زمینه باال ببرد. هرچقدر که یاد بگیریم، 
بـاز هم کم اسـت و باید سـعی کنیـم همواره به روز باشـیم و بهتریِن 
خودمان باشـیم. باید به این نکته هم توجه داشـته باشـید در شـغلی 
کـه انتخاب میکنیـد، در ابتدا فکر نکنید که اگر درآمد داشـت، ادامه 
بدهید. برای مثال اگر شـما با هزار تومن شـروع کنید، می توانید آن را 
به صدهزارتومن برسانید؛ ولی اگر به این فکر باشید که همان ابتدا به 

صد میلیون برسید، موفق نخواهید شد.

مهاجر سـرزمین آفتاب روایتیسـت از مادری با رنگ و بوی بمباران های 
هیروشـیما. مادری که سرنوشـت، زندگی او را گره می زند به یک ایرانی 
مسلمان. کونیکو یامامورای ۲۱ ساله، پس از آشنایی و ازدواج با اسداهلل، 
مسـلمان می شـود و از آن پـس خود را سـبا بابایی می نامـد و همراه با 
همسرش راهی ایران می شود و سرانجام محمد ۱۹ ساله اش در عملیات 

والفجر یک به مقام پرشـکوه شهادت نائل می شود. 
اگر شـما هم مشـتاق دانسـتن سرگذشـت این تنها مادر شـهید ژاپنی 
هسـتید، کتاب مهاجر سـرزمین آفتاب را به قلم حمید حسام و مسعود 

بخوانید. امیرخانی 
در بخشی از کتاب می خوانیم: وطن پرستی جزئی از آیین سنتی مکتب 
شینتوسـت. چیزی فراتر از عالقه به زادگاه. عالقه ای از جنس عشـق به 
مادر. حاال که بزرگ تر شـده بودم و به کالس اول می رفتم، از شـنیدن 
اسـمم و معنـای آن بیشـتر لذت می بـردم. کونیکو، فرزنـد وطن. وقتی 
همکالسـی ها صدایـم می زدنـد کونیکـو، احسـاس شـیرینی آمیختـه با 
غـرور پیـدا می کردم. گویی فقط من و دخترانی چون من که اسمشـان 
کونیکوسـت فرزند وطن هسـتیم و بقیه غریبه اند. پرچم کشورم را مثل 
اسمم دوست داشتم. روی میز چوبی هر کالس یک پرچم گذاشته بودند. 
معلـم کالس اول می گفـت اولین جایی که خورشـید در بامداد زودتر از 
هر جای دیگر در کره ی زمین طلوع می کند و به مردم سـالم می دهد، 
سـرزمین ماست؛ کشور خورشید تابان. 
و مـن که به ماهـی قرمز 
و لباس کیمونوی قرمز 
قرمـز  شـکوفه های  و 
عالقه داشـتم، از دیدن 
دایره ی توپُر و قرمزرنگ 
پرچم که نماد خورشید 
اسـت ذوق زده می شدم 
و شـادی می دویـد زیـر 

پوستم.

مائده رنجبران
کامپیوتر

معرفی کتاب

مهاجر سرزمین آفتاب


