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در ماه مبارک رمضان به یاد هموطنان زلزله زده باشیم

به کانال سروش ما سر بزنید و سوژه ها ، نظرات و مشکالت صنفی خود را با ما در میان بگذارید
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آری این چنین بود برادر...

پیامبر اکرم )ص( 
فرمودند:

هرکس آبروی 
برادر مسلمانش 

را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او 

واجب شود. 

راضی به رضای مسئولین!
در روزگاران قدیم، پادشاهی بود که وزیری با سیاست 
داشت. روزی وزیر به پادشاه گفت: می خواهم به تو 
نشان دهم که بر مردمی صبور و مهربان حکومت می 
را  شهر  ی  دروازه  داد  فرمان  وزیر  رو  این  از  کنیم. 
ببندند و ماموری در ورودی دروازه ی شهر بگمارند و 
یک  خوردن  با  شود،  شهر  وارد  خواست  می  هرکه 
چند  شد.  می  امضا  شهر  به  ورودش  مجوز  کشیده 
روزی گذشت، با صدور این فرمان در شهر، مشکالتی 

در رفت و آمد به درون شهر ایجاد شد.
پشت  در  بایست  می  شهر  به  ورود  برای  کاروانیان 
دروازه منتظر می ماندند تا نوبتشان شود و با خوردن 
یک سیلی وارد شهر شوند. این موضوع باعث ایجاد 

صف های طوالنی در پشت دروازه شهر شده بود.
حکیمان،  کاسبان  کشاورزان،  بازرگانان،  روز  هر 
از  توجهی  قابل  بخش  جامعه  اقشار  سایر  و  دبیران 
تا بتوانند  وقت خود را در این صفوف می گذراندند 
برانگیخت.  آنان را  اعتراض  امر  این  وارد شهر شوند. 
آنان در تجمعات اعتراضی خواستار این بودند که به 
جای یک نفر، دو یا چند نفر در دروازه شهر بگمارند 
تا مسئولیت سیلی زدن بر  مردم را عهده دار شوند تا 

عبور و مرور مردم شهر با کندی مواجه نشود.
عادت  ما  تشابه  وجهه  و  ماست  حکایت  عینا  این  و 
به  و  ها  تحمیل  تمامی  به  کنیم  می  عادت  است. 
تمامی قوانینی که بی بنیاد برایمان می گذارند، عادت 
می کنیم به سیلی هایی که به صورتمان می زنند و 
سرخی  به  توجه  جای  به  که  آنجاست  تر  جالب 
برای سیلی های  آماده می کنیم  را  صورتمان، خود 
بعدی و آنقدر در این راه و گذشتن از تمامیت حقوق 
خود مصمم هستیم که به این باور می رسیم که این 
صورت ها برای سرخ شدن با سیلی آفریده شده است.

و یادمان می رود که این سیلی خوردن ها حاصل بی 
دغدغه بودن همان روز هاییست که دغدغه مند بودن 
رود  می  یادمان  بود.  تر  واجب  برایمان  شب  نون  از 
اما  کردیم  می  انتخاب  بصیرت  با  باید  که  روزهایی 
انتخاب آینده ی توحش آور  گوش سپردیم به عدم 
ساختگی که برایمان متصور شده بودند، دیوار هایی 
که قرار بود کشیده شود و کنسرت هایی که قرار بود 
لغو شود. آزادی که این سو بود وسوسه انگیز تر از آن 
بود که بتوان از آن دست کشید اما آن نور های سبز 
و بنفشی که چشم گیر بودند و دلنواز، فقط و فقط 
که  بودند  هایی  شلوغی  و  ها  روز  همان  مخصوص 
تدبیر را تنها کاستی می دانست. امروز باز هم شلوغی 
داریم از همان هایی که سرگرممان می کند به پشت 
به سیلی  دهند  می  عادتمان  نهایت  در  و  ماندن  در 
خوردن. شلوغی هایی از جنس همان نور ها و اما با 
هدفی دیگر. این بار به نام فیلترینگ بود و به بهانه ی 
کم رنگ کردن آشوبی از جنس از دست دادن اراضی 

سرزمینمان...
بصیرت را اگر باال نبریم سیلی می خوریم.

“خلق را تقلیدشان بر باد داد 
این دو صد لعنت بر این تقلید باد”

آری این چنین بود برادر...
دردنوشته ای از جنس تلخی روزگاری که بر مردمم گذشت

آری این چنین بود برادر...
رنج نامه ای با برادری مدفون در گور دخمه ها، که از سر درد بر شمشیر سخن 

آورده است و بر سر اشرافیت فروکوفته می شود...

آری این چنین بود برادر...
های  دست  به  محرومان  های  چشم  و 
کارگرانی بود که از دوردست ها آمده 
بودند تا برای امثال من و تو خانه ای 

هرچند گلی اما سقفی باالی سر بسازند...
و عده ای از دور سنگشان زدند

آری این چنین بود برادر...
با  که  دیدم  چادری  زیر  در  را  کودکی 
دست های کوچکش، آب باران را بیرون 
دیدم  را  کارگران  همان  باز  و  میفرستاد 
اسیر  که  کودکی  آن  برای  سقفی  که 

زلزله شده بود میساخت...
و نمیدانم چرا همچنان بوسهل زوزنی ها 

از دور سنگشان میزنند

آری این چنین بود برادر...
رئیسی را می شناسم که متکبرانه از کنار همان کودک با کفش هایش گذشت 

و در ماشین ضد گلوله اش از دور دست تکان می داد.
کودک اما با اشکی بر چشم صدایش میزد...

و باز همان کارگران اشکهای کودک را پاک کردند و در آغوشش گرفتند

آری این چنین بود برادر...
برای  نیامد... کارگران  زیر سرمای زمستان جان سپرد. ولی آن مرد  کودک 

کودک اشک ریختند ولی باز هم آن مرد نیامد...
از دور پیغام فرستاد که متاسف شدم ولی باز هم نیامد. پس از چندی آمد و 

با مبالغی که حاصل زحمت من و تو بود، نمایشی داد و رفت و دیگر نیامد

آری این چنین بود برادر...
کارگری را دیدم که ماه ها به دیار خود رجوع نکرده بود. میگفت برای پدر و 

مادر آن کودک باید خانه ای بسازم تا وجدانم آسوده بماند
و رئیس همچنان پشت میز خود با زبان خود کارگران را سنگ میزد. مشتی 
سیم و زر داده بود تا جارچیان مواجب بگیر، حسنک های خسته را سنگ زنند

آری این چنین بود برادر...
عکسی  و  کردند  بغل  را  کودک  تالطم  اوج  در  که  دیدم  را  رویانی  زشت 

گرفتند و کودک را به حال خویش رها کردند.
دسِت  اما  باالسرش...  سقف  از  نه  و  پرسیدند  کودک  از  نه  دیگر  فردایش 
کارگران همچنان در زیر شن و ماسه ها 
خشن و خشکیده مشغول تالشی بیش از 

پیش بود...

آری این چنین بود برادر...
شباهنگام  خلوت  کنار  در  اینجا  من  و 
میدانم  و  نویسم  می  تو  برای  خود، 
ساختن  مشغول  همچنان  کارگران  آن 
خانه هایی برای مردمانی هستند که از 
سقفی  و  اند  زلزله شده  اسیر  روزگار  بد 

ندارند...
خود  قلم  درگیر  نیز  من  برادر!  آری 

مانده ام...

تقدیم به جهادگران بسیجی و پاکبازی که از ابتدای زلزله ی کرمانشاه 
در کنار مردمان آن دیار مشغول ساختن خانه هایی برای زلزله زدگان 

سرپل ذهاب هستند... تقدیم به تمام مجاهدان بسیج سازندگی

هوا بس ناجوان مردانه سرد است
و شهری بی صدا در اوج درد است

میان سنگ و آجرها و آوار
هنوزم عشق سرگرم نبرد است

یادداشت سردبیر

مبینا بخشیانی

اولین ماه رمضان قبل امتحانات بعد از 
آن مرحوم!
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 نشریه مستقل دانشجویی انعکاس
دانشگاه گلستان
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شماره یازدهم/اردیبهشت 97

چهار صفحه /1000  تومان

..........................................................................................................

نقد و بررسی سری بازی های 
PlayerUnknowns BattleGrounds

 مصاحبه

تیتر ها

از الک جیغ تا برج مراقبت

برجام با طعم اروپایی

مردی در تبعید ابدی

لطفا سیب زمینی نباشید

مدیر مسئول: سید حسین کزازی

سردبیر: مبینا بخشیانی

تحریریه بانوان: مبینا بخشیانی، مهدیس 
پورمحمود، راضیه لطفی ، فاطمه استارمی ، 

مهدیس عالئدین ، فاطمه جهانی
تحریریه آقایان: سید حسین کزازی، سید 
علیرضا مرادی، امید سیاوش پور ، حسین گلی 

جیرنده، علیرضا علی خواه، مهدی شعبانی سید علیرضا مرادی



صنفی و دانشجویی
.................................................................................................................................................................................................................................................................  نشریه مستقل

دانشجویی انعکاس

اساتید  از  نه  است  رشته  هر  مناسب  درس  های 
وایت  های  تخته   ، ندارند  مجهز  آزمایشگاه  خبره، 
که  بس  از  شدند  گچی  های  تخته  به  تبدیل  برد 
تاریخ مصرفشان  کتابخانه  های  ،کتاب  اند  قدیمی 

گذشته است و.... 

اساتید  و  دانشگاه  علمی  سطح  از  آیا  پرسیدم 
راضی هستید یانه؟

شدن  اجباری  و  نامناسب  درسی  های  چارت  ازوضع   
دروس اختیاری به دلیل نداشتن استاد گرفته تاسطح 
میگفت  یکی  گفتند.  سخن  اساتید  علمی  پایین 

او  از  انقدر عصبانی است که حتی میترسیم  استادمان 
سوال بپرسیم دیگری میگفت بودن یا نبودن مدیرگروه 
علت  به  که  بود  عروسی  تازه  ندارد.  فرقی  برایمان  ها 
سطح علمی پایین دانشگاه نتوانسته بود به دانشگاه ها 

ی دیگری انتقالی بگیرد.

بیشتر  گفتم  علمی،  وضعیت  از  داشتند  پری  دل 
ازاین باعث ناراحتی آنها نشوم درمورد خوابگاه 
هایی بپرسم که به بهانه ی بهتر شدن وضعیت به 

بخش خصوصی منتقل شدند
آنها گفتند وضعیت خوابگاه از نظر نظافت و امنیت 
ساختمانی  به هیچ وجه مناسب نیست و فقط با 
روز  به  روز  ها   هزینه  خصوصی  بخش  به  انتقال 
حال  در  دهی  خدمات  و  است  فزایش  حال  در 
کاهش و این مسئله را  راه فراری برا ی متولیان 
امر از پذیرفتن مسئولیت میدانستند. دانشجویان به 

دزدی های پی در پی در خوابگاه ها اشاره کردند

مصاحبه

از  جمعی  با  صمیمانه  گوی  و  گفت 
دانشجویان پیرامون مشکالت دانشگاه

لطفا سیب زمینی نباشید!
چندی پیش در حیاط دانشگاه قدم میزدم صدای 
خنده ی گروهی از بچه ها که روی چمن ها نشسته 
جوجه  میگفت«  یکی  کرد  جلب  را  توجهم  بودند 
کبابشون که داغونه« دیگری میگفت »خداروشکر 
 « و...  داره  عدس  پلوشون  عدس  الاقل  که  کنیم 

به این فکر میکردم  که ای 
و  پیچ  در  ما  ی  همه  کاش 
تاب های زندگی گره هایمان 
را به جای دندان با خنده باز 
خیاالت  همین  در  کنیم. 
بودم  که خودم را کنار آنها 
سر  غذا  ی  بهانه  به  یافتم 
صحبت را با آن دانشجوهای 
چهره  از  کردم  باز  سرزنده 
تازه  که  بود  مشخص  ها 
وارد هستند از آنها خواستم 
درباره مشکالتشان بگویند به 
یکباره همه شان در سکوت 
فرو رفتند کسی سخنی نمی 
اصرار کردم بی  گفت هرچه 

این چه ترسی است که سبب  نمیدانم  بود،  فایده 
کنیم  آن  فدای  را  پیشرفتمان  و  آسایش  میشود 
کامل  مصداق  که  افتادم  خسرو  ناصر  از  بیتی  یاد 
حال این روزهای بعضی هاست »سخن بسیار باشد 
جراتم نیست   نفس از ازترس نتوانم کشیدن« به 
اینجا دانشگاه است مکانی  آنها یادآوری کردم که 
انقالب  که  جایی  روییده  آن  از  الله  هزاران  که 
بودنش را مدیون آن است. اینجا نباید سکوت کرد!!
هم  من  گشودند  سخن  به  لب   آرام  آرام  بالخره 

پرسیدم:

را   انتظارات شما  از  میزان  گلستان چه  دانشگاه 
براورده کرده است؟  

تمام  انگار  شد  خشک  ها  بچه  لبهای  روی  خنده 
رویاهایشان در یک لحظه ناپدید شده است. همگی 
گفتند اینجا فرقی با مدرسه ندارد نه خبراز کالس

از الک جیغ تا برج مراقبت!
یک سال پیش بود ؛ یکی از بچه ها بدجور غرغر 

میکرد که چرا !!
وقتی پیگیر شدم که چرا گفتنش برای چیست 
سکوت را ترجیح دادم به هرنوع دلداری دیگر...

که  کرد  باید  مصلحت سکوت  بنابه  هم  اینجا   
یک وقت نیایند و بگویند انعکاس ...

صدایش درآمده بود که چرا به مانتوی گل گلی 
ام اعتراض کرده اند ... خب حق هم داشت به 

مانتویش توهین شده بود ...
حتی خودم میدیدم چهره ی پر از اخم بعضی 
تیپ  تا  خوردند  می  برگشت  نیامده  که  را  ها 

قشنگشان را زشت تر کنند ...
اصال بهتر است از موردی بگویم که وقتی پایش 
به چند متر بعد از ورودی دانشگاه می رسید می 

شد آدم دیگری!!
را عوض  آدم  دانشگاه  دیگر  است  خب طبیعی 

می کند؛
دانشگاه که نباید اینقدر سفت و سخت باشد یا 
کلی قانون داشته باشد ؛ دانشجو اگر مانتویش 
گل گلی نباشد و کوتاه و تنگ و رنگارنگ اصال 

مخش به درس خواندن جواب نمی دهد!
تنش  توی  تیشرتش  که  دانشجویی  اصال  یا 
درحال انفجار نباشد و از قضا رنگش جیغ نباشد 
بل  و  ال  و  تیغ  شش  و  سیخ  هم  موهایش  و 
خواستید  اگر  نروود  یادتان   ! نیست  دانشجو 
بگذارید  آب  توی  را  شلوارتان  باشید  دانشجو 

آن  کنید  نخ کشش  و  برود  آب  پایینش  کمی 
وقت می شوید خوده دانشجو!

بان  دیده  دوستان  سراغ  برویم  اگر  آن  از  بعد 
باید تبریک گفت بخاطر تمام آن رفتارهایی   !!
که انجام دادند و تصوری از خودشان برای مان 

ساختند ؛
بگذارید واضح تر بگویم و در حاشیه بیان کنم 
می  هشدار  واضح  که  ها  بعضی  مثل  ،درست 
دهند و جای آنکه در متن اصلی اجرا کنند در 
حاشیه رهایش می کنند و کاری بهشان ندارند!

باشید  اگر شناخته  را خوب  ها  بان  دیده  البته 
مهم  ورود  اولین  همان  یا  برخورد  اولین  همان 
هیچ  دیگر  بعد  چندمتر  ی  فاصله  به  و  است 

چیزی غیر عادی جلوه نمی کند!
اینجا جا دارد از دانشجویان باهوش تقدیر کنیم

بعضا  و  ها  چادری  پشت  که  آن  برای  هم  آن 
چادرشان  که  هایی  چادری  و  نماها  چادری 
میشوند  میگیرد؛قایم  جا  کیفشان  توی  بعدا 
همه  سرشان  که  هایی  بان  دیده  تیررس  از  و 

جاهست و گاها به در نیست فرار می کنند!
اینکه بعضی ها بچه های بدی هستند و مخالف 
رنگ  آنچنانی هفت  لباس های  و  اوضاع درهم 
دهد  می  قول  انعکاس  هم  را  هستند  دانشجو 

منعکس نکند!
جزو  و   ... کسی  اگر  خوب  دانشجوهای  شما 
محاالتی دیده بانی صدایتان کرد جای چادری 
ها پشت انعکاس قایم شوید و  بگویید انعکاس 

اجازه داده !

یادداشت
.................................................................................................. و شاید یکی از راه های مقابله با آن را نظارت بیشتر 

دانشگاه میدانستند.

برنامه  فوق  های  کالس  و  تفریحی  وضعیت  از 
پرسیدم

یکی از دالیلی که دانشجوها به تفریحات خارج از دانشگاه 
برای  سرگرمی  گونه  هیچ  که  است  این  آورند  می  روی 
بچه ها نه در دانشگاه و نه در خوابگاه ها در نظر گرفته 
نشده است. و تنها تفریحمان میز های پینگ پنگی است 
که صرفا برای استفاده پسران است. تیم های ورزشی هم  

آن طور که باید فعال نیستند.
باآنها خداحافظی کردم و به راه خودم ادامه دادم 
برایم عجیب بود بااین همه 
بازهم  داشتند  که  مشکلی 
حرفی  که  میترسیدند 
این  کنند  ای  گله  و  بزنند 
موضوع سبب شد تا دوباره 
کنم  یادآوری  خودم  به 
نگذارم  هارا  آدم  ی  خنده 
پای بی درد بودنشان شاید 
میخواهند پشت آن مخفی 
شوند اما از چه میترسند؟! 
بنری  به  چشمم  درراه 
نماینده  مقدم  که  خورد 
دانشگاه  به  را  شهرمان  ی 
بودند،خیلی  گرامیداشته 
ظاهر  به  مسئولین   این  از 
دغدغه مند به دانشگاه ما آمده اند و رفته اند 

اما دریغ از تغییری چشم گیر، چرا؟ 
از  ایندفعه  اما  ترس!  همان  به  میرسم  بازهم 
بعد  چرا  که  است  سوال  برایم  تر.  گران  نوعی 
از این همه رفت و آمدها و برگزاری سمی ناهار 
این  به  نمیشود؟  درمان  دردی  متفاوت  های 
که  نمیشود  بیان  دردی  شاید  رسیدم  نتیجه 
دنبال چاره آن باشیم چون در اینصورت میز و 

ریاست عده ای به خطر می افتدو...
پس همان بهتر که سکوت کنند و مانند کبک 
سر در برف فرو ببرند و فارغ زغوغای جهان در 
خوشی هایشان غوطه ور شوند و به ریش همه 

ی دردمندان بخندند.

مهدیس پور محمود

فاطمه جهانی

"مردی در تبعید ابدی"

 عنــوان رمانــی از نویســنده ی پیونــد دهنــده ی 

ادبیــات و تاریــخ و عرفــان و فلســفه، نــادر ابراهیمی 

اســت. ایــن رمــان بــه رشح زندگــی پــر فــراز و نشــیب 

و عقایــد فلســفی عرفانــی صدرالدیــن محمــد قــوام 

شــیرازی مــی پــردازد. 

اصــوال رشح حــال حکــا و فالســفه، آن هــم در 

ــدان ســاده ای  ــی گفتگــو محــور، کار چن قالــب رمان

بــه نظــر منیرســد و میتــوان گفــت بــه دلیــل دســت 

اندازهــا و اطالعــات محــدود تاریخــی هــر نویســنده 

ــد. ــده ی آن بربیای ــد از عه ای منیتوان

در شــیوه ی روایــت ایــن داســتان، ترتیــب و توالــی 

زمانــی، چنــدان رعایــت نشــده و ایــن پــس و پیــش 

شــدن وقایــع بســیار در خــور تامــل اســت.

چــرا کــه در ســطرهایی از ایــن رمــان میخوانیــم کــه 

ــرف در  ــفه و ت ــل مکاش ــز اه ــه نی ــدرای قص مالص

ــان اســت. ــا و ســفر در زم ــامل روی ع

معنــوی  کشــیدن  قــد  روایتگــر  ادامــه،  در  قصــه 

فرزنــدی اســت کــه در عیــن نوجوانــی بــه خاطــر 

هــوش رسشــار و عطــش بســیارش در کســب دانــش، 

فیــض تلمــذ در محــر بــزرگ تریــن حکیــان زمانــه 

ــان در جســت و جــوی  ــد تاهمچن ی خــود را مــی یای

پاســخ پرســش هــای بــی پایــان خــود باشــد. مالصــدرا 

بــا ارائــه ی اندیشــه هــای نــو در بــاب " حرکــت 

ــیار  ــت " و بس ــر ماهی ــود ب ــدم وج ــری " ، " تق جوه

اندیشــه هــای نــاب بــی تکــرار کــه از درک مــردان و 

حتــی بــزرگان زمانــه ی خــود خــارج بــود، دانــش علــم 

ــرد. ــر و رو ک ــیع را زی تش

امــا حــال مردمــان دانشــمند آن زمــان چنیــن بــود کــه 

بــه واســطه ی جــو سیاســی موجــود یــا کوتــه نظــری 

مردمــان زمانشــان، درک منیشــدند و رنــج فهمیــده 

نشــدن و تبعیــد بــر دردهــای بیشارشــان مــی افــزود.

قسمت هایی از کتاب » مردی در تبعید ابدی » :

انســان بــرای توانســن خلــق شــده اســت محمــد، نــه 

ــان  ــی انس ــر ناتوان ــدا ب ــت خ ــر خواس ــن. اگ نتوانس

بــود از اصــل انســانی خلــق منــی کــرد.

ایــان، تــوان مــرگ را پــس پشــت همــه چیــز افکنده 

بــود، تــوکل بــا مــرگ هانگونــه بــازی مــی کنــد کــه 

طفلــی بــا فرفــره ای.

اگــر اراده ی انســان مومــن، اتصــال بــه اراده ی حــق 

کنــد و بــه یقیــن تــوان مطلــق حــی برســد، از دیــوار 

عمــود بــه هــان آســانی مــی تــوان بــاال رفــت کــه 

ــر ســنگ ســطح دریاهــا قــدم برداشــت و در ایــن  ب

حــال چشــم، درون ســتارگان را خواهــد دیــد و گــوش 

نواهایــی را کــه از عــرش مــی آیــد خواهــد شــنید و از 

تســلط جاذبــه ی خــاک رهــا خواهــد شــد.

معرفی کتاب

مهدیس عالئدین



راضیه لطفی

برجام با طعم اروپایی
داستان خسارت محض گویا این روزها قصد 
اند  غافل  هنوز  ای  عده  و  دارد  تکرار شدن 
از آنکه شعار”مرگ بر آمریکا”حقیقت محض 
تری است و ارتباطی به ترامپ و اوباما ندارد.
با همان  و درست  اروپا دستیار کدخداست 
میز  پای  شهریاری،  خون  به  آلوده  دستان 
و  لبخندها  همان  با  آمد.  خواهد  مذاکره 
در  عینا  تاریخ  که  است  و جالب  ها  تعریف 

حال تکرار است.
این  حسن روحانی در کتاب خاطرات خود 

گونه بیان میکند:
این  ما  که  برفرض  گفتند  می  ها  “اروپایی 
تحریم ها را برداریم، شما باید مشکلتان را با 
آمریکا نیز حل کنید. برای اینکه در شرایط 
کار  شما  با  ما  های  شرکت  آمریکا،  تحریم 

نمی کنند!”
ای  هسته  دیپلماسی  و  ملی  امنیت  کتاب 

صفحه376

و  تورم  و  گرانی  نبود  با  که  شهری  آرمان 
آب  در  سهولت  حتی  و  ارز  پایین  قیمت 
بودید  کرده  تصویر  مردم  برای  خوردن، 

کجاست ؟
هرچند در ازای این همه هیچ، بصیرتی برا ی 
مردم پدیدار شد که بدانند در پشت تعریف 
و تمجید های پای میز مذاکره ،همیشه نفاق 

دشمنانه ای پنهان است.
به  اعتماد  بجای  که  است  آن  وقت  حاال 
ملتی  های  عملکرد  به  دشمن  های  حرف 
تکیه کنید که 40 سال با خون فرزندانشان، 
الله های این سرزمین را آبیاری کردند، به 
بازوان کارگرانی که تولید ملی را به ارمغان 
احمدی  استعداد  و  هوش  به  و  آوردند  می 
روشن ها که صنعت هسته ای را می سازند.
است،  خالی  اعتماد  جای  اگر  زمان  این  در 
که  بخشید  تحقق  را  ضمانت  کم  دست 
جوهره ی اصلی هر معامله ای ضمانتی است 

که در الیه آن نهفته است.
طرف  که  مذاکرات  دنیای  تاریکی  این  در 
علمدار  ایستاده،  دست  به  خنجر  مقابل 
انقالب، مسیر را روشن کرده است: برجام را 
نمی شود ادامه داد اگر از سه کشور اروپایی 

تضمین قطعی نگیرید.

بعد از تجربه ی تلخ برجام، عزت ملت باید 
همراه با منافع آنان حفظ شود و مسئولین 
شرط  که  هستند  بزرگی  آزمون  در  کشور 

قبولی حفظ عزت ملت است...

یادداشت

..................................................................................................

فرهنگی، سیاسی

 نشریه مستقل.................................................................................................................................................................................................................................................................
دانشجویی انعکاس

علیرضا علیخواه

نقد و بررسی بازی 
 PlayerUnknown›s
BattleGrounds

بــازی  مانــدن،   زنــده  بــرای  تــالش  و  فــرود  چــر،  پــرش، 

از  یکــی  بــه  را   PlayerUnknown's BattleGrounds

شــگفتی های ســال ۲۰۱۷ و احتــاال ۲۰۱۸ تبدیــل کــرده اســت.

برخــی بازی هــا هســتند کــه بــه نــاگاه موجــی از بازیکنــان را بــه 

ســمت خــود می کشــند و بــه رسعــت میــان بازیکنــان محبــوب 

می شــوند. بازی هایــی عجیــب و متفــاوت کــه در انــدک زمانــی 

ــاز  ــا شگفتی س ــتند ت ــد و توانس ــدا کردن ــب پی ــی عجی محبوبیت

ــاوت  ــا تف ــه م ــوع مقال ــا موض ــا ب ــن بازی ه ــد ای ــوند. هرچن ش

زیــادی دارنــد، امــا کافــی اســت تــا تنهــا نگاهــی را بــه محتواهای 

ایــن دســت بازی هــا بیندازیــد تــا بــه بی آالیــش و ســاده بــودن 

آنهــا پــی بربیــد. بازی هایــی کــه بعضــا ایــرادات فراوانــی دارنــد 

ــا نادیــده گرفــن ایــن ایــرادات تنهــا از تجربــه آن  ــان ب و بازیکن

لــذت می برنــد و شــاید هــم ایــن دقیقــا هــان نکتــه ای اســت 

را  آن  و  کرده انــد  فرامــوش  را  آن  بازیکنــان  از  بســیاری  کــه 

ــای  ــژه بازی ه ــه وی ــی ب ــای ویدیوی ــد. بازی ه ــده گرفته ان نادی

آنالیــن بــا هــدف رسگــرم کــردن بازیکنانشــان عرضــه می شــوند 

ــه دارد  ــوای کمــی ک ــم محت ــی رغ ــد عل ــازی بتوان ــک ب ــر ی و اگ

ــد و  ــناخته ها کن ــر از ناش ــی پ ــان را وارد دنیای ــم بازیکن ــاز ه ب

کشــمکش های هیجان انگیــز را بــرای دقایقــی بیشــر زنــده 

مانــدن رقــم بزنــد، احتــاال شــاهد موفقیتــی بــزرگ خواهــد بود. 

 PlayerUnknown's بــازی  امــا  از شــگفتی های ۲۰۱۷  یکــی 

Battlegrounds یــا بــه اختصــار پابجــی )PUBG(، ســاخته 

اســتودیوی بلوهــول بــود کــه در مرحلــه ارلــی اکســس یــا 

دسرســی زود هنــگام توانســت 

ــا  ــیاری را جابج ــای بس رکورده

از  کــه  رکوردهایــی  کنــد. 

ــخه ای  ــون نس ــروش ۳۰ میلی ف

بگیریــد تــا تعــداد بازیکنــان 

همزمــان تــا مــرز ۳ میلیــون و 

۲۰۰ هــزار بازیکــن را شــامل 

می شــود.

محصولــی کــه ابتــدا آنقــدر 

ــرار  ــر ق ــه اگ ــت ک ــراد داش ای

بــه  دســتیابی  از  قبــل  بــود 

توســط  محبوبیتــی  چنیــن 

ــاال  ــد شــود، احت ســایت ها نق

روبــرو  تنــدی  انتقــادات  بــا 

ایــن  حقیقــت  امــا  می شــد. 

ــد  ــن می کنن ــان تعیی ــازی را بازیکن ــک ب ــت ی ــه رسنوش ــت ک اس

ــش از  ــی بی ــت باورنکردن ــف حای ــه لط ــز ب ــی نی ــازی پابج و ب

ــاده  ــای فوق الع ــت رکورده ــی توانس ــن پی س ــون بازیک ۳۰ میلی

ــی  ــه ای خال ــد. منطق ــت کن ــود ثب ــام خ ــه ن ــاری ب ــر آم را از نظ

از ســکنه را فــرض کنیــد کــه بــه شــکل منظمــی از مهــات 

و اســلحه پــر شــده اســت و از طرفــی افــرادی را در نظــر 

بگیریــد کــه هدفشــان "فقــط" زنــده مانــدن اســت. امــا ســکوت 

آرامش بخــش جزیــره بــا نزدیــک شــدن صــدای هواپیــا و 

پــرواز ۱۰۰ چــر برفــراز منطقــه شکســته می شــود تــا نویــد 

ــی را  ــاید پابج ــد. ش ــدن بده ــده مان ــرای زن ــن را ب ــربدی خونی ن

ــان  ــه بازیکن ــم ک ــف کنی ــی تعری ــم و رقابت ــور خش ــم ظه بتوانی

مدت هــا انتظــار آن را می کشــیدند. هرچنــد در گذشــته نیــز 

ــتندینگ در  ــن اس ــت م ــد لس ــی مانن ــور حالت های ــاهد حض ش

ــی روی  ــز اصل ــگاه مترک ــا هیچ ــم، ام ــی بودی ــای ویدیوی بازی ه

ایــن بخــش از بازی هــای ویدیویــی نبــود و حتــی می تــوان 

گفــت کــه بــه دلیــل تبلیــغ کمــی کــه از ایــن بخش هــا می شــد، 

کمریــن محبوبیــت را نیــز میــان بازیکنــان داشــت.

امــا پابجــی از هــان ابتــدا شــا را بــه چالــش می کشــد، بــازی 

بــدون هیــچ آمــوزش مشــخصی، مســتقیا شــا را در رقابــت بــا 

ــن رحمــی،  ــدون کوچکری ــرار می دهــد و ب ۹۹ بازیکــن دیگــر ق

مــرگ و شکســت بازیکــن را اعــالم می کنــد. اولیــن بــار کــه وارد 

بــازی می شــوید،  بــه نــاگاه شــاهد کــم شــدن جان تــان خواهیــد 

بــود زیــرا از قضــا دایــره ای قــرار دارد کــه همــه بازیکنــان باید به 

داخــل آن برونــد و دریغــا کــه شــا از آن آگاه نبوده ایــد. دفعــه 

ــان  ــه رسعــت خودت ــار ب ــد و این ب دوم نقشــه را بررســی می کنی

ــا  ــانید، ام ــره می رس ــه دای ــان ب ــان رســیدن زم ــه پای ــل از ب را قب

از دور صــدای غــرش تیــری را می شــنوید و نوشــته معــروف 

»Better Luck Next Time« را مشــاهده می کنیــد! امــا دفعــه 

ســوم می دانیــد کــه تنهــا دویــدن در فضــای بــاز بــرای رســیدن 

بــه دایــره مهــم نیســت و ایــن داشــن تجهیــزات مناســب بــرای 

رویارویــی بــا دشــمنان اســت کــه اهمیــت زیــادی دارد. ایــن بــار 

ــمنان  ــای دش ــدای قدم ه ــه ص ــد و ب ــا را می گردی ــر خانه ه دیگ

ــنیدن  ــا ش ــوید و ب ــان رد می ش ــان درخت ــد، از می ــه می کنی توج

کوچــک تریــن صدایــی روی زمیــن می خوابیــد و اطراف تــان 

را بررســی می کنــد. بازیکنــان پابجــی ماننــد بــازی کــه ایــرادات 

ــوند و  ــه می ش ــان را متوج ــرور مشکالت ش ــه م ــی دارد، ب فراوان

ــا ایــن مشــکالت را رفــع کننــد. ســعی می کننــد ت

فوق العــاده  گان  پلــی  مقابــل  در  بــازی  گان پلــی  هرچنــد 

ــس  ــا دای ــز ی ــین گیم ــلج همر، ماش ــتودیوهای اس ــای اس بازی ه

ــی  ــه ی  محتوای ــا ارائ ــا توانســته ب ــدارد، ام ــن ن ــرای گف ــی ب حرف

ــاورد.  ــت بی ــه دس ــش را ب ــب بازیکنان ــذاب قل ــا ج ــدود، ام مح

بیاییــد کمــی بیشــر غــرق در ویژگی هــای گیم پلــی شــویم. 

ــه  ــود ک ــام می ش ــزرگ انج ــه ب ــوع در دو منطق ــازی در مجم ب

یکــی رس ســبز و دیگــری صحرایــی اســت. محــل ورود هواپیــا 

ــت  ــده  اس ــی ش ــکلی طراح ــه ش ــمندی ب ــا هوش ــه، ب ــه نقش ب

ــی در یــک نقشــه، احســاس  ــازی کــردن متوال ــی رغــم ب کــه عل

تکــراری شــدن نداشــته باشــید. از ســوی دیگــر بــازی بــه ویــژه 

ــزات درمانــی  ــوازم جانبــی ســالح ها و تجهی ــه اســلحه، ل در زمین

تنــوع زیــادی دارد و هــر یــک از ســالح ها عملکــرد منحــر بــه 

فــردی را بــه منایــش می گذارنــد. درحقیقــت در ســاعات ابتدایــی 

ــر  ــای ه ــن توانایی ه ــه یاف ــوف ب ــان معط ــان بازیکن ــر زم بیش

ــن  ــالح و یاف ــر س ــی ه ــوازم جانب ــا ل ــت ی ــر اتچمن ــالح، تاثی س

ــا در رقابــت ــا چــر اســت ت ــرش ب ــرای پ ــن محــل ب بهری

را دور بزنیــد. هرچنــد بــازی تنهــا یــک موســیقی ســاده، امــا زیبــا 

ــلحه و  ــط و اس ــذاری محی ــه صداگ ــال در زمین ــن ح ــا ای دارد، ب

ــد. ــق بوده ان ــعه دهندگان موف ــق، توس ــا قای ــودرو ی خ

می توانیــم  را   Playerunknown’s Battlegrounds بــازی 

پیــرو در بازی هــای بتل رویــال معرفــی کنیــم و در نتیجــه 

ــدی را وارد  ــوم جدی ــه مفهم ــی ک ــش محصول ــازی در نق ــن ب ای

ــک  ــی ش ــی ب ــت. پابج ــرده اس ــی ک ــای ویدیوی ــت بازی ه صنع

یکــی از مهم تریــن اتفاق هــای ســال ۲۰۱۷ بــود و نشــان داد 

کــه هنــوز هــم بازیکنــان پی ســی و البتــه ســایر کنســول ها 

ــا  ــا ب ــتند ت ــز هس ــده و هیجان انگی ــای درگیرکنن ــق بازی ه عاش

ــد. ــالش کنن ــدن« ت ــده مان ــرای »زن ــود ب ــام وج مت

 هــای بعــدی جایــگاه بهــری را در میــان بهریــن بازیکنــان پیــدا 

کننــد. امــا هنــوز هــم بایــد گفــت کــه بــازی مســائلی دارد کــه 

ــازی  ــه مشــکالت رسور،  ب ــژه در زمین ــه وی ــع شــوند. ب ــد رف بای

پابجــی بــرای ایرانی هــا مشــکالت مختلفــی را ماننــد تاخیــر 

ــی در  ــه حت ــی ک ــا جای ــراه دارد، ت ــه هم ــن را ب اعصــاب خوردک

زمــان برداشــن ســالح ها از روی زمیــن نیــز بــه مشــکل بــر 

ــذت بازیکــن در  ــر مســتقیمی را در ل ــد کــه خــب تاثی می خوری

ــاظ  ــازی از لح ــم ب ــوز ه ــذارد. هن ــی می گ ــه پابج ــان تجرب زم

ــای  ــزم پرش ه ــل مکانی ــه دلی ــادی دارد، ب ــکالت زی ــک مش فیزی

ــیار  ــن های بســیار بس ــای خشــک و انیمیش ــزان، حرکت ه نامی

ــان  ــا، می ــان صخره ه ــا، می ــت در چاله ه ــه رسع ــازی، ب ــاده ب س

گیــر  جعبه هــا  ماننــد  دیگــر  مــکان   و  دیــوار  و  آب  منبــع 

ــتید. ــازی نیس ــه ب ــه ادام ــادر ب ــی ق ــر حت ــد و دیگ می کنی

بــازی پابجــی در نــگاه اول ســاخته ای ناقــص بــه نظــر می رســد، 

امــا همیــن نقصان هــا دلیلــی بــر محبوبیــت بــازی ای اســت کــه 

ــع  ــی را توق ــروش اینچنین شــاید هیچــگاه توســعه دهندگان آن ف

نداشــتند. البتــه فرامــوش نکنیــد، بــازی پابجــی را بــه هیــچ 

ــد  ــی مانن ــا ســاخته های اســتودیوهای بزرگ ــم ب ــوان منی توانی عن

یوبی ســافت، گوریــال گیمــز، ناتــی داگ یــا دایــس مقایســه کنیــم،  

زیــرا هــدف بــازی پابجــی چــه از نظــر مفهمــوم و چــه از نظــر 

اجــرا بــا ســایر بازی هــا متفــاوت اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز 

ــازی  ــک ب ــوان ی ــه عن ــاوت و ب ــدی متف ــا دی ــی را ب ــازی پابج ب

ــن  ــه اعتیادآورتری ــی از جمل ــم. پابج ــی می کنی ــاز بررس جریان س

بازی هایــی اســت کــه تاکنــون منتــر شــده و مهــم نیســت چنــد 

ــد  ــه خواهی ــرای ادام ــی را ب ــم دلیل ــاز ه ــوید، ب ــته ش ــار کش ب

داشــت. بــه ویــژه در حالــت چهــار نفــره و دو نفــره، پابجی روی 

ــه هــم تیمی هایــی  اصلــی خــودش را نشــان می دهــد. کمــک ب

ــرای تقســیم ســالح و تیرهــا ،  ــالش ب ــد، ت ــن افتاده ان ــه زمی ــه ب ک

ــور  ــل حض ــن مح ــی، یاف ــزات درمان ــذاری تجهی ــراک گ ــه اش ب

دشــمنان و ارائــه مختصــات بــه ســایر هم گروهی هــا بــرای 

یافــن آنهــا، تنهــا بخشــی از تعاملــی هســتند کــه بــا همراهــان 

ــک  ــه ی ی ــه ارائ ــازی PUBG در زمین ــت. ب ــد داش ــود خواهی خ

گیم پلــی اعتیــادآور بســیار موفــق عمــل می کنــد و قــادر اســت 

هــر بازیکنــی را بــه راحتــی ســاعت ها درگیــر خــود کنــد. از شــا 

چــه پنهــان بایــد گفــت بعــد از چنــد دســت کشــته شــدن، دیگــر 

ــد. ــادت می کنی ــرگ  ع ــه م ب

ــده   ــاده برن ــک فو ق الع ــل گرافی ــه دلی ــرار اســت ب ــه ق پابجــی ن

ــی  ــیقی خوب ــل موس ــه دلی ــت ب ــرار اس ــه ق ــود و ن ــزه ای ش جای

ــوردد. حقیقــت ایــن اســت کــه  ــان را درن کــه دارد قلــب بازیکن

ــا هــدف دیگــری ســاخته و عرضــه شــده اســت و در  پابجــی ب

ــت  ــه صنع ــدی ب ــوم جدی ــردن مفهم ــی وارد ک ــدف یعن ــن ه ای

بازی هــای ویدیویــی موفــق بــوده اســت. بــه شــکلی کــه اگــر بــه 

ــاال  ــم، احت ــه گذشــته بیندازی ــم و نگاهــی ب ســال ها بعــد بروی

در فهرســت بازی هــای جریان ســاز، نــام پابجــی نیــز بــه خوبــی 

ــز حفــظ  ــک آن نی خواهــد درخشــید. ســادگی پابجــی در گرافی

شــده اســت. بــا متاشــای بــازی، شــعله های آتــش و انفجار هــای 

زیبــا را می بینیــم و بــا پــرت کــردن نارنجــک،  شــاهد پــودر 

ــای  ــار بافت ه ــد انتظ ــا نبای ــتیم. ام ــا هس ــی آیتم ه ــدن برخ ش

فوق العــاده بــا کیفیــت را از بــازی پابجــی داشــته باشــید. پــرواز 

ــا  ــدن جــای پ ــزار، مان گرده هــای علف

روی شــن ها، آتــش زیبــای کوکتــل 

ــدن  ــه روی ب ــدن گلول ــا مان ــه ج و ب

زیبــا  خــود  جایــگاه  در  دشــمنان، 

ــی در  ــردازی خوب ــا نورپ هســتند و ب

ــد  ــا از بع ــتیم. ام ــرو هس ــازی روب ب

ــیاری دارد  ــکالت بس ــازی مش ــی ب فن

و بایــد ایــن مشــکالت بــه مــرور رفــع 

ــان  ــب در زم ــکالت عجی ــوند. مش ش

ــده،  ــت خوابی ــانه گیری در وضعی نش

گیــر کــردن میــان اجســام و دیوارهــا، 

مشــکالت نشــانه گیــری و شــلیک در 

زمــان ایســتادن در کنــار پنجــره، گیــر 

کــردن در چــر و جــدا نشــدن از چــر 

در زمــان فــرود، بــاز نشــدن درب 

ــاده  ــا بســیاری از مســائل دیگــر کــه در زمــان پی ســاختان ها ی

شــدن از خــودرو یــا مکان هــای دیگــر رخ می دهــد، گاهــی 

آنقــدر اعصــاب خردکــن می شــوند کــه می خواهیــد بــه رسعــت 

ــد. ــازی را ببندی ب

ــدای  ــت. ص ــذاری آن اس ــازی صداگ ــی  ب ــن ویژگ ــم تری ــا مه م

ــان  ــا در زم ــمن ش ــن دش ــت و بزرگ تری ــن دوس ــا بهری قدم ه

ــدای  ــمنان، ص ــن دش ــان راه رف ــتند. در زم ــی هس ــام پابج انج

ــا  ــان ب قدم هــای آنهــا و همینطــور صحبــت کــردن ســایر بازیکن

ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــا می کن ــا را افش ــور آنه ــل حض ــر، مح یکدیگ

ایــن موضــوع در رابطــه بــا شــا نیــز صــدق می کنــد و در 

ــد، بــه رسعــت  ــه دویــدن ادامــه دهی ــا ب صورتــی کــه بــی محاب

مــکان حضــور خــود را لــو خواهیــد داد. از ســوی دیگــر ســالح ها 

صــدای منحــر بــه فــردی دارنــد و بــا بــه خاطــر ســپردن صــدای 

ــوع  ــد، محــل حضــور دشــمن و ن هــر یــک از ســالح ها می توانی

ســالح دشــمن را حــدس بزنیــد. غــرش تیــر تک تیرانــداز یــا رگبــار 

یــک یــوزی، صــدای متفاوتــی را ایجــاد می کننــد کــه بــرای 

بازیکنــان حرفــه ای دارای اهمیــت خواهــد بــود. خودروهــا نیــز 

ــب توجــه دشــمنان  ــرای جل ــی ب ــزاری هســتند کــه حت دیگــر اب

کاربــرد دارنــد. بــا بــه صــدا در آمــدن موتــور خــودرو، دشــمنان 

ــد  ــه می توانی ــد ک ــخیص می دهن ــا را تش ــل ش ــت مح ــه رسع ب

بــا اســتتار و مخفــی شــدن، آنهــا را از بیــن بربیــد. گاهــی اوقــات 

نیــز برخــی از بازیکنــان از صــدای پــرواز هواپیــای حامــل ســالح 

و تجهیــزات بــرای از بیــن بــردن دشــمنانی کــه مخفــی شــده اند 

اســتفاده می کننــد.
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آباژور نداشتیم بجاش گلدون گذاشتیم!
)دور از چشم بعضیا(

سید حسین کزازی

حاتم طایی، توپ قلقلی... دولت 
اعتدال

  اســحاق طائــی را گفتنــد، چــه شــد کــه بــه فکــر اوضــاع 
مملکــت افتــادی؟ وانداحــواالت جامعــه حتقــق منــودی، 

ــودی؟ ــه من ــردی و ارز ۴۲۰۰ را عرض ــل ک تام
شــیخ گفتــا: مرحبــا کــه ســوالی بپرســیدی و ایــن را بدان 
کــه اگــر در رســانه ی ملــی مطــرح مــی کــردی جوابــت را 

بهــرت و بســی بــا فیلرتینــگ عمیــق تــر مــی دادیــم.
حــال کــه قضــا بــر ایــن گشــت تــا بــه اجبــاری کــه در طول 
ــید  ــی آگاه باش ــائیم. ول ــق بگش ــم نط ــت خت ــار ماس اختی
کــه ایــن را نــه در جهــت ریــا و نــه در جهــت هیاهوســازی 
ــد از  ــه بع ــم ک ــما گوئی ــری ش ــرای پندگی ــه ب ــرتی بلک توئی

برجــام و بعــد از ۲۰۳۰ ایــن پنــد بــرای شــما علــم آورد.
فرزنــدم  بــه  را  مملکــت  از  دالر  تیلیــارد  چهــل  روزی 
ســپردم تــا بــا اجنــاس تاناکــورا بــه اقتصــاد کشــور کمــک 
ــم  ــچ چش ــدون هی ــد، ب ــه کن ــدای جامع ــود را ف ــد و خ کن
ــش. در  ــرای خوی ــاعدت ب ــی مس ــدک درهم ــت و ان داش
حــال رد کــردن فرزنــدان انقــاب بــا اخبارشــان از گمــرک 
بــودم کــه ناگهــان بــا دســت فروشــی روبــرو شــدم کــه از 
پشــته ای تــوپ هــای قلقلــی را فراهــم اورده بــود. لــب 

ــت: ــخن آورد و گف ــه س ب
:

یه توپ دارم قلقیه _سبز و بنفش، سرخابیه
یه روز بنفش اعتدال_یه روز جلن مال و باحال

میزمن زمین هوا میره_ مثل دالر باال میره
منیدومن تا کجا میره_رو کوه و ابرا را میره

بعدش روی زمین میاد_مثل ریال ، پایین میاد

■آن وقــت بــود کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه آری بــه 
فکــر اوضــاع مملکــت بیفتــم

غضنفر صغری نژاد

سید حسین کزازی

کمیک استریپ

طراح و صفحه آرا: سید علیرضا مرادی

توییتریست: حسین گلی جیرنده

فوتوکاتوریست: سید حسین کزازی


