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داستان چکص ي میخ

تِ لطف اًقالب دیجیتال ،سٍصاًِ تا ضواسی اص
ٍاطُّا توثاساى هیضَین ،سٍصاًِ  472هیلیاسد
ایویل دس دًیا سد ٍ تذل هیضَد ٍ  46هیلیَى
تَییت دس ٍبسایت تَییتش ًَضتِ هیضَد .ایيّا
سا تگزاسیذ کٌاس خشٍجی کالهی  433هیلیَى
ٍبسایت ٍ  234هیلیَى ٍتالگ.
ٍقتی دس دًیایی اص ٍاطُّا صًذگی هیکٌیذ ،توایل
داسیذ کِ دًیای تصاٍیش سا تِ طشیقیً ،سثت تِ
دًیای ٍاطُّا ،دس دسجِی دٍم اّویت قشاس دّیذ.
تا ایي حال ،طثیعت تصَیشی است ًِ ،کالهی.
دس پاسک قذم تضًیذ ،دس اقیاًَس غَاصی کٌیذ یا اص کَّی تاال تشٍیذٍ .اقعیت ّویي است ٍ ّیچ
ٍاطُای دس طثیعت ٍجَد ًذاسدٍ .اطُّا اتضاسی کاستشدیاًذ تا تِ ها کوک کٌٌذ کِ دستاسُی
حقیقت طثیعت تا یکذیگش گفتگَ کٌین.
عکسّا ٍ ًقاضیّا ّن هصٌَعیاًذ ،اها ًسثت تِ کلوِّا تیاى هستقینتشی اص طثیعت ّستٌذ.
تاثیشی سا کِ تصاٍیش تِصَست غیشاسادی تش هخاطة هیگزاسًذٍ ،اطُّا ًذاسًذ.
ًِ ایيکِ اّویت ٍاطُّا کن تاضذ؛ ٍاطُّا ّن هْن ّستٌذ ،اها تذٍى کوک ًیشٍی پیص تشًذُی
تصاٍیش ،تِ سختی تِ رّي هخاطة ساُ پیذا هیکٌٌذ.
تشای ساخت تشًذ تِ چکص ٍ هیخ ًیاص داسیذ .جایگاُ تشًذ ،یک هفَْم کالهی سا ّواى هیخ
است ٍ اتضاسی کِ ایي هیخ سا تِ رّي هصشفکٌٌذُ فشٍ هیکٌذ ،چکص تصشی است .تِ تیاى
دیگش ،اص آًجا کِ تصاٍیش قذستی احساسی داسًذٍ ،لی ًَضتِّا یا پیامّای ضٌیذاسی اص چٌیي
قذستی تشخَسداس ًیستٌذ ،ایذُی کالهی تایذ ٍجِْای تصَیشی پیذا کٌذ تا تتَاًذ دس رّي
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هصشفکٌٌذُ ًفَر کٌذ؛ تِ عثاست دیگش تشای کَتیذى هیخ ضوا ًیاص تِ یک چکص تا قذستی
ضگفتاًگیض داسد.
تیاییذ تکشاس کٌین .چکص تصشی تْتشیي ،هَثشتشیي ٍ قاًعکٌٌذُتشیي ساُ تشای ًفَر تِ رّي
هطتشی است.
ها دس حال ٍسٍسد تِ عصش تصاٍیش ّستین .احتوال کاهیاتی یک تشًذ جذیذ کن است؛ هگش ایيکِ
یک چکص تصشی ضگفتاًگیض داضتِ تاضذ.
هیخ اّویت تیطتشی داسد ٍ چکص قذست تیطتشی .کتاب چکص تصشی تِ ضوا کوک هیکٌذ
تا تا ایي هفَْم کلیذی آضٌا ضَیذ ٍ تشای خَدتاى چکطی تیاتیذ.
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دس دًیای اهشٍصی کسة ٍ کاسٍ ،اطُّا
ٍسیعتشیي قلوشٍ حکوشاًی سا داسًذ 8تَییت-
ّا ،تِسٍصسساًیّای هتيّای فیسثَکی،
پیاهکّا ،اسالیذّای پاٍسپَیٌت ،ایویلّا ٍ
حتی ضیَُی قذیوی ًاهًِگاسی.
ایذُّا ،پشٍطُّا ٍ تشًاهِّای تاصسایاتیّ ،وِ
ٍ ّوِ تِ ٍسیلِی کَالکی اص ٍاطگاى تعشیف
هیضًَذٍ .قتی هشحلِی اجشای یک تشًاهِی
تاصاسیاتی فشا هیسسذ ،ضکی ًیست کِ
هذیشاى اجشایی تٌْا سٍی کلوات توشکض هیکٌٌذٍ .اطُ چیضی است کِ ایي افشاد هیضٌاسٌذ ٍ اص
ّش چیض دیگشی تشایطاى آضٌاتش است .تا ایي حال ،ضَاّذ هتعذدی ٍجَد داسًذ کِ ًطاى هی-
دٌّذ تصَیشّا ًقص تسیاس هْنتشی اص ٍاطُّا ،دس تاصاسیاتی ایفا هیکٌٌذ.
دس سال ً ،2764اًسی تشیٌکش تِ یاد خَاّشش ،تٌیادی تشای هثاسصُ تا سشطاى پستاى تاسیس
کشد .سَصاى ،خَاّش ًاًسی ،دٍ سال پیص اص آى دس اثش ایي تیواسی دسگزضتِ تَد .تشیٌکش هی-
گَیذ کِ دس آى ٌّگام تٌْا داسایی اٍ  422دالس ًقذ ٍ فْشستی اص تشخی افشاد خیّش احتوالی تَد.
تٌیاد سَصاى-جی-کَهي ،کوی پس اص آى ًضدیک تِ  4هیلیاسد دالس جوعآٍسی کشد .اهشٍصُ ایي
سقن تضسگتشیي هٌثع هالی غیشاًتفاعی دًیا تشای هثاسصُ تا سشطاى پستاى است.
چِ چیضی سثة ضذُ است کِ ساصهاًی غیشاًتفاعی ،تا آى ًام طَالًی ٍ عجیة ٍ غشیة خَد ،تِ
چٌیي هَفقیتی دست یاتذ؟
دلیلص آى س ٍتاى صَستی ،یعٌی ًواد هطَْس هثاسصُ تا سشطاى پستاى است .اًجوي سشطاى
اهشیکا دس سال  2721تاسیس ضذ ،تا ایي حال ،تیطتش افشاد ًویداًٌذ کِ ًواد تصَیشی ایي
اًجوي چیست .ایي تفاٍت اصلی هیاى طشاحی یک ًطاى تجاسی ٍ طشاحی یک چکص تصشی
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است .تقشیثاً توام تشًذّا یک ًطاى تجاسی داسًذ ،اها تعذاد اًذکی اص آىّا اص چکص تصشی
تشخَسداسًذ.
الًس آسهستشاًگ ًیض تشای افضایص جزب کوکّای هشدهی هَسسِی تحقیقات سشطاى خَد،
اص عٌصشی هطاتِ سٍتاى صَستی تٌیاد کَهي استفادُ کشد .دستثٌذ سیلیکًَی صسد سًگ
لیَستشاًگ ای هَسسِ دس سال  ،4222تِ عٌَاى اتضاسی تشای افضایص سشهایِ تِ تاصاس آهذ.
ّش کذام اص ایي دستثٌذّا  2دالس قیوت داسد ٍ تا اهشٍص تیص اص  52هیلیَى دستثٌذ لیَستشاًگ
تِ فشٍش سسیذُ است .ایي دستثٌذ تخطی اص یک تشًاهِی آهَصضی است تِ ًام « صسد تپَضیذ ٍ
ًیشٍهٌذ صًذگی کٌیذ» .سًگ صسد تِ دلیل اّویتص دس هساتقات دٍچشخِسَاسی اًتخاب ضذُ
است ،صیشا سًگ پیشاّي ٍسصضی آسهستشاًگ است کِ تا آى دس هساتقات تَس دٍ فشاًسّ ،فت تاس
پیاپی تِ قْشهاًی سسیذُ تَد.
سٍتاى ّای صَستی ،دستثٌذّای صسد ٍ دیگش اتضاسّای تصشی ،دًیای غیشاًتفاعی سا تغییش دادُاًذ،
اها هَفقیتّایطاى سا اص تکٌیکّا دًیای کسة ٍ کاس ٍام گشفتِاًذ.
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میخ
َدف وُایی
اص آًجا کِ یک عٌصش تصَیشی تاثیشی تیطتشی داسد تا گفتاس ،هٌطقی است کِ فشض کٌین
ًخستیي تصوین یک هذیش تاصاسیاتی تایذ اًتخاب آى عٌصش تصَیشی تاضذٍ اها ایيطَس ًیست.
ایي تٌاقضی است کِ تسیاسی اص افشاد دًیای تاصاسیاتی سا دسگیش خَد هیکٌذ .یک چکص تصشی
دس ساخت تشًذ تاثیش تسیاسی داسد ،اها خَد ایي چکصّ ،ذف تشًاهِی تاصاسیاتی ًیست.
ّذف تشًاهِی تاصاسیاتی « هالکیت ٍاطُای است کِ دس رّي داسیذ».
تشای ًوًَِ ،تیامٍ هالک ٍاطُی «ساًذى» است؛ ّذفی کِ تشًذ سا اص ًاکجا ،تِ پشفشٍشتشیي تشًذ
خَدسٍی لَکس دًیا تثذیل کشد .اها چِ چیضی هفَْم ساًذى سا تِ رّي هطتشی هٌتقل کشد؟
چکص تصشی تیامٍ چِ تَد؟
ایي چکص ضاهل یک صًجیشُی طَالًی اص آگْیّای تاصسگاًی تلَیضیًَی تَد ٍ افشادی خَضحال
سا ًطاى هیداد کِ دس جادُّای پیچ دس پیچ ،تِ ساًذى تیامٍ سشگشم تَدًذ.
ضعاسِ « ًْایت یک خَدسٍ» یک هیخ تَد .اها ایي چکص تصشی تَد کِ ایي هیخ سا ،ایي ایذُ سا
تِ رّيّا فشٍ کشد.
تذٍى چکص ،ایي ایذُی کالهی دس یک ساًحِی جادُای ًاتَد هیضذ .الثتِ «ساًذى» دِّ-
ّاست کِ هفَْم ّویطگی تثلیغات ضشکتّای خَدسٍساصی تَدُ؛ هاًٌذ کوپیي دساصهذت «ها
ّیجاى هیآفشیٌین» ضشکت «پًَتیاک» ،تذٍى ّیچگًَِ چکص تصشی.
اها اگش ّذف ،هالکیت ٍاطُ است ،چشا تیدلیل تِ دًثال چکص تصشی تاضین؟ چشا تا سٍیکشدی
صشفاً کالهی ،تش تالشّای تشًذ توشکض ًکٌین؟
هیخ ٍ چکص سا دس ًظش تیاٍسیذ .اگش ّذف ،اتصال دٍ تکِس چَب تِ یکذیگش تاضذ ،دیگش چِ
اصشاسی تِ داضتي چکص است؟ هیتَاًین تگشدین ٍ تِ طشیقی ایي دٍ تکِی چَب سا تا هیخ تِ
ّن ٍصلطاى کٌین.
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ایي هطکل تاصاسیاتی است .هْنتشیي اتضاس ضوا یک چکص تصشی است کِ ٍقتی ایذُتاى سا تِ
رّي هخاطة هیخ کشدیذ ،دیگش صایذ تِ ًظش هیسسذ.
خة ،ایيطَسّا ّن ًیست .سِ قاًَى اصلی تثلیغات عثاستاًذ اص8
 )2تکشاس  )4تکشاس  )1تکشاس.
تذیي تشتیة ،ضوا ًِ تٌْا تشای سالٞب ،ثّى ٝسب زٞٝٞب ث ٝایٗ چىف ٘یبظ زاضیس  ٚایٗ ٘یبظ ٘ ٝسٟٙب
زض سجّیغبر احؿبؼ ٔیقٛز ،ثّى ٝزض ٞطچ ٝثب ٚةؾبیز  ٚوبضر ٚیعیز ٌ ٚعاضـٞبی ؾبال٘ٝی
ذٛز ا٘دبْ ٔیزٞیس ٘یع حًٛض زاضز.
وٕذیٗ «ٟ٘بیز یه ذٛزض »ٚزض ؾبَ  5791وبض ذٛز ضا قطٚع وطز .زض ؾبَ  ،5771ثیاْ ٚثٝ
دطفطٚـ سطیٗ ثط٘س ذٛزضٚی ِٛوؽ اضٚدبیی زض أطیىب سجسیُ قس .فطٚـ ایٗ قطوز ،سٟٙب زض
چٟبض ؾبَ اظ ٞدس ٜؾبَِ ثؼسی ،اظ فطٚـ ٔطؾسؼ ثٙع وٕشط قس.
ثیاْ ٚایٗ ضٚظٞب چٔ ٝیوٙس؟ ایٗ ضٚظٞب ٔسیطاٖ ایٗ قطوز سٕطوع ضا اظ «ضا٘سٖ» ث ٝؾٕز
«ِصر» سغییط زازٜا٘س  ٚقٕب ٘یع ٔیسٛا٘یس زضن وٙیس چطا.
«ِصر» یه ٔف ْٟٛوالٔی ٔٙحهط ث ٝفطز اؾز و ٝخصاثیز ثط٘س ثیاْ ٚضا ثبال ٔیثطز.
أب قٕب چٍ ٝ٘ٛایٗ ِصر ضا ثطای ذٛز سهٛیط ٔیوٙیس؟ ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ ٚاغٜٞبی ا٘شعاػی ٚ
ویفی زیٍط $قبزی ،اقشیبق ،ضيبیز ٔكشطی ،ویفیزِ #صر ضا ٕ٘یسٛاٖ ث ٝقیٜٛای ٔؼٙبزاض
سهٛیطؾبظی وطز.
ثؿیبضی اظ قؼبضٞبی ثبظاضیبثی ٘یع زلیمبً ثٕٞ ٝیٗ زِیُ يؼیف اظ آة زض ٔیآیٙس .قبیس آٖٞب
ٔعیز ٕٟٔی ضا ثیبٖ وٙٙس ،أب سب ٚلشی ثب یه ثهطی سمٛیز ٘ك٘ٛس ،اؾبؾبً ثیفبیس ٜذٛاٙٞس ثٛز.
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سر ي ضکل سادٌ
بُتریه است

فطو وٙیس ٔؿئِٛیز ثبظاضیبثی ٔٛؾؿٝای ثب ػٛٙاٖ «وٕیشٝی ثیٗإِّّی خٕغآٚضی وٕه ثطای
ٔدطٚحبٖ خٍٙی» ث ٝقٕب ٔح َٛقس ٜاؾز.
چىف ثهطی ٔٛضز ا٘شربثشبٖ چیؿز؟
چىف ضا فطأٛـ وٙیسٔ .ید والٔی زض اِٛیز اؾزٞ .یچ وساْ اظ ٚاغٜٞبی سكىیُزٙٞسٜی ٘بْ
ایٗ ؾبظٔبٖ $ثیٗإِّّی ،وٕیش ،ٝوٕه ٔ ٚدطٚحبٖٕ٘ #یسٛا٘س ث ٝقىّی ٔٙحهط ث ٝفطز سهٛیط
قٛز .ذٛقجرشب٘ ٝایٗ ؾبظٔبٖ ػٛٙاٖ ذٛز ضا ث « ٝوٕیش ٝثیٗإِّّی نّیت ؾطخ» سغییط زاز وٝ
سب ث ٝأطٚظ ٘بْ ضؾٕی ؾبظٔبٖ ثبلی ٔب٘س ٜاؾز.
نّیت ؾطخ ،ثب ٔ 79یّی ٖٛزاٚطّت  ٚدكشیجبٖ  ٚوبضٔٙس زض  581وكٛض ،یىی اظ ثعضيسطیٗ ٚ
ٔٛفكسطیٗ ؾبظٔبٖ ٞبی ز٘یبؾز $ .نّیت ؾطخ أطیىب ؾبظٔب٘ی ٔؿشمُ اؾز و ٝثب وٕیشٝی
نّیت ؾطخ خٟب٘یٕٞ ،ىبضی ٔؿشمیٓ زاضز#.
ٚلشی ث ٝز٘جبَ چىكی ثهطی ٔیٌطزیس ،اظ ٔید قطٚع وٙیس.
أب زض ایٗ ٔؿیط ث ٝیه سٙبلى ثطٔیذٛضیس .زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ،ثطای ضؾیسٖ ث ٝچىكی
اثطثرفسط ،ثبیس ثؼًی اظ ٔؼب٘ی ِغٛی ضا لطثب٘ی وٙیس« .وٕه ثٔ ٝدطٚحبٖ» اظ « نّیت ؾطخ»
ٚیػٜسط ٔ ٚؼٙبزاضسط اؾز .أب ٔ٘ ٟٓیؿز .زٚ ٚاغٜی وٕه ٔ ٚدطٚحبٖ ضا ٕ٘یقٛز سهٛیط وطز ٚ
نّیت ؾطخ ضا ٔیقٛز.
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ٞسف ٟ٘بیی ثط٘بٔ ٝثبظاضیبثی ،چؿجب٘سٖ ایسٜای ث ٝزیٛاض شٔ ٗٞربطت اؾز .أب ٌبٞی فمط وبفی
اؾز اظ أىب٘بر ٔٛخٛز ث ٝضایٍبٖ اؾشفبز ٜوٙیٓ.
نّیت ؾطخٚ ٓٞ ،اغ ٓٞ ٚ ٜضً٘ ؾطخ ضإٞ ،عٔبٖ ،ثطای یه ٔٛؾؿٝی ذیطی ٝاؾشفبز ٜوطز.
ؾطدطؾز ٌط ٜٚیٛس ،ٛث ٚ ،ٛ٘ٛثبثی قطایٛض «ٔحه َٛؾطخ» ضا ایدبز وطز٘س سب ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ
ثیٕبضی ایسظ زض آفطیمب د َٛخٕغآٚضی وٙٙس.
ثط٘س ٔحه َٛؾطخ ٔدٛظ زاضز و ٝقطیه قطوزٞبیی ٔب٘ٙس ادُ ،وب٘ٛضؼ ،زٌََِ ،خٞ ،بَ ٔبضن،
٘بیىی  ٚاؾشبضثبوؽ قٛزٞ .ط قطیهٔ ،حهِٛی سِٛیس ٔیوٙس و ٝثب ٌِٛٛی ٔحه َٛؾطخ ٕٞطاٜ
اؾز  ٚزضنسی اظ ؾٛز قطوز ث ٝنٙسٚق خٟب٘ی ٔجبضظ ٜثب ایسظ ،ؾُِ ٔ ٚبالضیب سؼّك ٔیٌیطز.
ٔحه َٛؾطخ ،ثعضي سطیٗ ذیّط ذهٛنی ایٗ نٙسٚق خٟب٘ی اؾز  ٚسب و ٖٛٙثیف اظ 511
ٔیّی ٖٛزالض ثطای ثط٘بٔٞٝبی ایسظ زض آفطیمب خٕغآٚضی وطز ٜاؾز .خبِت اؾز یبزآٚضی قٛز وٝ
نّیت ؾطخ ٔ ٚحه َٛؾطخ ٔؼطٚف ٞؿشٙس ،أب نٙسٚق خٟب٘ی ٔجبضظ ٜثب ایسظ ،ؾُِ ٔ ٚبالضیبٝ٘ ،
چٙساٖ!
چىف ثهطی نٙسٚق خٟب٘ی چیؿز؟ ثبیس ٘بٔف ضا سغییط زٞس سب ثشٛا٘س چٙیٗ چىكی زاقشٝ
ثبقس.
ث ٝثیب٘ی زیٍط ،دیف اظ خؿشد ٛث ٝز٘جبَ چىف ثهطیٌ ،بٞی ث ٝچیعی ٘یبظ زاضیس سب ٔید
والٔی ذٛز ضا سیع وٙیس.
ثب ثطضؾی قىُٞب ذٛاٞیس زیس ؤ ٝكشی قىُ ٔٙحهطثٝفطز ٚخٛز زاضز و ٝثؿیبضی اظ ٔطزْ
ٕ٘یسٛا٘ٙس آٖٞب ضا اظ  ٓٞسكریم ثسٙٞس.
ٕٞچٙیٗ ثؿیبضی اظ قىُٞبی ٔؼٕ $ َٛچٟبضٌٛـ ،زایط ،ٜدیىبٖ ،ؾٌٛٝـ ،چه ٔبضن،
ذٛضقیس ،ؾشبض ٚ ٜغیط #ٜسٛؾط افطاز ثیقٕبضی اؾشفبز ٜقسٜا٘س و ٝزیٍط ث ٝػٛٙاٖ چىف
ثهطی وبضایی ٘ساض٘س .افعٚزٖ یه ضً٘ ٔٙحهطثٝفطز ٔ ٓٞیسٛا٘س وٕىی ثبقس ،أب ثؿیبضی اظ
سطویجبر ضً٘  ٚقىُ ٘یع دیف اظ ایٗ ا٘شربة قسٜا٘س .ثطای ٔثبَ ،ؾشبضٜی ؾطخ ضا  ٓٞضٚؾیٝ
اؾشفبز ٜوطز ٓٞ ٚ ٜچیٗ.
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رنگ
خالف انتظار عمل میکند

ضً٘ ٔی سٛا٘س چىف ثهطی لسضسٕٙسی ثبقس .أب ٔكىُ ایٗ خبؾز و ٝزض طیف ضً٘ٞب ،سؼساز
ٔحسٚزی ضً٘ ٔشٕبیع  ٚقبذم ٚخٛز زاضز .دٙح ضً٘ انّی ػجبضسٙس اظ :آثی ،ؾجع ،ظضز٘ ،بض٘دی
 ٚلطٔع ٚ .سٟٙب سؼساز ٔحسٚزی  ٓٞضً٘ فطػی اظ ایٗٞب ث ٝزؾز ٔیآیس.
اٌط ظٚز زؾز ث ٝوبض قس ٜثبقیسٔ ،یسٛا٘یس قٟطر ثط٘س ذٛز ضا ثب سهطف ضٍ٘ی ٚیػ ٜثبال ثجطیس؛
ٔب٘ٙس سیفب٘ی $ثط٘س آٔطیىبیی ٔؼطٚف زض خٛاٞطآالر #و ٝضً٘ آثی ضا سهطف وطز ٜاؾز.
سیفب٘ی ضً٘ آثیاـ ضا زض ؾبَ  5898ث ٝثبظاض ٔؼطفی وطز  ٚایٗ ضًٕ٘٘ ،بز خٟب٘ی ایٗ فطٚقٍبٜ
ِٛوؽ خٛاٞطآالر قس و ٝث ٝػٛٙاٖ یه چىف ثهطیٚ ،لبض  ٚاػشجبض ثط٘س سیفب٘ی ضا ٔٙشمُ ٔی-
وٙس .ایٗ ضً٘ ،دیكٟٙبز ذهٛنی قطوز فب٘ش ٖٛثٛز  ٚحشی زض آٔطیىب ث ٝنٛضر لب٘٘ٛی اظ آٖ
حٕبیز قس ٜاؾز.
فطٚقٍبٜٞبی سیفب٘ی چیعی زاض٘س وٕ٘ ٝیسٛا٘ یس آٖ ضا ثرطیس ،ثّى ٝآٖ ضا ث ٝضایٍبٖ ث ٝقٕب ٔی-
زٙٞس .ایٗ ٕٞبٖ خؼجٝی آثی ضً٘ اؾز.
لب٘٘ٛی ؾفز  ٚؾرز زض ایٗ سكىیالر ٚخٛز زاضز ؤ ٝیٌٛیس ٞیچٌب ٜاخبظ٘ ٜسٞیس خؼجٝای
و٘ ٝبْ قطوز ضا ثط ضٚی ذٛز زاضز ،اظ فطٚقٍب ٜذبضج قٛزٍٔ ،ط ایٗؤ ٝبالیی ٕٞطاٞف ثبقس
و ٝآٖ ضا فطٚذش ٝثبقیس ٔ ٚؿئِٛیز آٖ ضا دصیطفش ٝثبقیس.
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خؼجٝی سیفب٘ی چىف ثهطی لسضسٕٙسی اؾز .یىی اظ ایٗ خؼجٞٝبی آثی ضا زض وٙبض خؼجٝی
ؾفیسی و ٝث ٝفطٚقٍب ٜخٛاٞطآالر زیٍیط سؼّك زاضز ،ثٍصاضیس ٚ ٚاوٙف ذب٘ٓٞب ضا ثؿٙدیس.
خؼجٝی آثی ٚاوٙكی زض ٔربطت ایدبز ٔیوٙس وٞ ٝیچ خؼجٝی زیٍطی ایٗ چٙیٗ ٘یؿز.
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محصول
چکش ایدهآل
اٌط ٔیسٛا٘یس ٔحه َٛذٛز ضا ثٌٝ٘ٛ ٝای ططاحی وٙیس وٝ
چىكی ثهطی زض زَ ذٛز زاقش ٝثبقسٔ ،عیز ثعضٌی ضا
زض ثبظاض ثطای ذٛز ایدبز وطزٜایس.
اِجش٘ « ٝرؿشیٗ ثط٘س یه نٙؼز ثٛزٖ» وٕه ثعضٌی
ٔیوٙسٚ .لشی ٘رؿشیٗ ٞؿشیس ،یه ططاحی ٔشٕبیع ٔی-
سٛا٘س ثطسطی قٕب ضا زض نٙؼز اثجبر وٙس.
ٞیچ ثط٘سی ٔب٘ٙس ؾبػز ؾٛئیؿی ضِٚىؽ اظ ایٗ ٔعیز
ثٟطٜثطزاضی ٘ىطز ٜاؾز .ثٙس ؾبػز ٔٙحهطثٝفطز ایٗ ثط٘سٕ٘ ،بزی فبذط اؾز  ٚ ٚیه چىف
ثهطی و ٝخبیٍب ٜثط ٘س ضا سب ٕٞیك ٝزض شٔ ٗٞكشطیبٖ ث ٝػٛٙاٖ ثطسطیٗ ؾبػز ضِٚىؽ ،ثجز
وطز ٜاؾزٔ .ب٘ٙس ذیّی اظ ثط٘سٞبی زیٍط ،ضِٚىؽ ٘رؿشیٗ ثط٘س ؾبػز ِٛوؽ زض ثبظاض ٘یؿز.
أب ٘رؿشیٗ ؾبػز ِٛوؽِ ثجز قس ٜزض شٔ ٗٞطزْ اؾز.
ظٟٛض یه نٙؼز خسیس ٕٛٞاض ٜث ٝثٕٟٙی اظ ثط٘سٞبی خسیس ٕٞطا ٜاؾزٌٛ .ا ٜایٗ ٔؿبِ٘ ٝیع
نسٞب ثط٘س وبٔذیٛسط قرهی یب ٘ٛقیس٘ی ا٘طغیظاؾز.
آذطیٗ ٔحه َٛفٙبٚضیٞبی دیكطفش ،ٝیؼٙی سجّز ضا زض ٘ظط ثٍیطیس .زض غا٘ٛیٝی  1155ثیف اظ
ٔ 81سَ اظ ایٗ ٔحه َٛزض «فؿشیٛاَ ٔحهٛالر ٔهطفی اِىشط٘ٚیه» ثٔ ٝربطجبٖ ٔؼطفی
قس٘س.
ثب سؼسز ثط٘سٞبی ٞط نٙؼز ،احشٕبَ ایٙى ٝثط٘س ثطسط ،ثٟشطیٗ ٔحه َٛضا اضائ ٝزٞس ،ذیّی وٓ
اؾزٕٔ .ىٗ اؾز ٔحه َٛذٛثی سِٛیس وطز ٜثبقس ،أب ِعٔٚبً ثٟشط اظ زیٍط ثط٘سٞبی ٌٓٞطٜٚ
ذٛز ٘رٛاٞس ثٛز.
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«ظ٘سٌی ػبزال٘٘ ٝیؿز» خّٕ ٝای اؾز اظ خبٖ اف.وٙسی .ایٗ ٌفش ٝػال ٜٚثط ؾیبؾز ،زض
ثبظاضیبثی  ٓٞنسق ٔیوٙس .ث ٝضغٓ ٔثبَٞبی ٔشٙبلى ثؿیبضی وٚ ٝخٛز زاضز ،ثؿیبضی اظ
انحبة ثبظاضیبثی ،ثط٘س ثطسط ضا نبحت ثٟشطیٗ ٔحهٔ َٛیزا٘ٙس؛  ٚایٗ زضؾز ٘یؿز.
ٌعاضـ ٔهطفوٙٙس ،ٜیىی اظ ؾبظٔبٖٞب ٔؿشمُ اٍ٘كزقٕبض اؾز و ٝآظٔبیفٞبی خبٔؼی ضا ثط
ضٚی ٔحهٛالر ٔهطفی ا٘دبْ ٔیزٞس  ٚاغّت ث ٝایٗ ٘شیدٔ ٝیضؾس و ٝثط٘سٞبی فطػی ،ثٝ
ِحبظ ویفیز ،ثطسطی فبحكی ٘ؿجز ث ٝدیكطٞٚبی ثبظاض زاض٘س.
زض آظٔبیف ثط٘سٞبی ل ٜٟٛزض ایٗ ؾبظٔبٖ ،زض وٕبَ سؼدت طؼٓ لٜٟٛی ٔهز٘ٚبِس اظ
اؾشبضثبوؽ ثٟشط ٌعاضـ قس ٜاؾز.
آ٘چٛٔ ٝخت ثُطز یه ثط٘س ٔیقٛز ،ازضاوی اؾز ؤ ٝیٌٛیس ایٗ ثط٘س زض ثبظاض ثطسط اؾز .ایٗخب
نحجز اظ خساَ ازضانٞب ثٔ ٝیبٖ ٔیآیس ٝ٘ ،ویفیز ٔحهٛالر.
ثبٚضی ػٕٔٛی اؾز و ٝاؾشبضثبوؽ ث ٝػٛٙاٖ دطچٓزاض لٜٟٛی ثب ویفیز ،اظ سٕبْ زیٍط ثط٘سٞبی
ل ٜٟٛثٟشط اؾز.
زض یه نٙؼز ٘ٛظٟٛض و ٝثط٘سٞبی ثؿیبضی زض آٖ ثط ؾط ؾ ٟٓذٛز اظ شٔ ٗٞربطت ،ثب یىسیٍط
ٔیخٍٙٙس ،دبییٗ وكیسٖ ثط٘سی و ٝظٚزسط زض شٔ ٗٞهطفوٙٙس ٜخب ذٛـ وٙس  ٚخبیٍب ٜذٛز
ضا ث ٝػٛٙاٖ یه ثط٘س دیكط ٚثؿبظز ،سمطیجبً غیطٕٔىٗ ٔیقٛزٔ .ب٘ٙس وّیٙىؽ زض نٙؼز زؾشٕبَ
وبغصی.
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ثؿش ٝثٙسی
متفاوتش کنید
اغّت ثط٘سٞب سٟٙب ثط ضٚی ٔحه َٛسٕطوع ٔیوٙٙس .سبویس آٖٞب ثط ططاحی  ٚسِٛیس ٔحهِٛی اؾز
و ٝثطسطیاـ زض ضلبثز ثب زیٍطاٖ ثبثز قٛز.
ثؿشٝثٙسی ،ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ فطآیٙس ثط٘سؾبظی ،زض ثؿیبضی ٔٛالغ ٔٛضز ثیسٛخٟی لطاض ٔی-
ٌیطز .زضؾز اؾز و ٝذٛز ثؿشٝثٙسی  ٓٞظیط ثبض ٔشٗٞبی ؾٍٙیٗ سٛنیف ٚیػٌیٞبی ٔحهَٛ
لطاض زاضز ،أب ثؿشٝثٙسی ٚالؼی -قىُ  ٚقٕبیُ  ٚسطویجبسفٔ -یٚا٘س ػٙهط سهٛیطی ٕٟٔی
ثبقس.
زض ثیبضی اظ ٔٛاضز ،ططاحی ثؿشٝثٙسی ث ٝوبضقٙبؾبٖ سِٛیس ٚاٌصاض ٔیقٛز و ٝسٟٙب ث ٝوبضایی،
ٞعی ٚ ٝٙسدٟیعار سٛخ ٝزاض٘سّٕٞ .ب٘ع ٕ٘ٝ٘ٛی ذٛثی اؾز .ایٗ ثط٘س ،ثطسطیٗ ثط٘س ؾؽ ٔبی٘ٛع
اؾز ،أب ثؿشٝثٙسیاـ ضا زض ثٟشطیٗ حبِز ٔیسٛاٖ وبضی زض حس ٔشٛؾط زا٘ؿزّٕٞ .ب٘ع زلیمبً
قجی ٝث ٝؾبیط ؾؽٞبی ٔبی٘ٛع ٔٛخٛز زض لفؿٝی فطٚقٍبٜٞب ث٘ ٝكط ٔیضؾس.
اظ ؾٛی زیٍط ،ؾؽ وچبح ٞبیٙع ٕ٘ٝ٘ٛای اؾز ٔٛفك و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس چٍ ٝ٘ٛثؿشٝثٙسی
ذاللب٘ٔ ٝیسٛا٘س ث ٝؾبذز ثط٘سی ثطسط وٕه وٙس .ثططی قیكٝایِ ٔٙحهطثٝفطز ایٗ ؾؽ ثب
قىُ ٞكزٚخٟیاـ ،ثالفبنّ ٝسٛؾط ٔكشطیبٖ قٙبذشٔ ٝیقٛز .ایٗ ثططی سمطیجبً ثٔ ٝؼطٚفیز
ثططی وٕط ثبضیه وٛوبؾز .حشی ضؾشٛضاٖٞبی ؾطح ثبال یب ث ٝانطالح ضٔٚیعی ؾفیسٞب ٓٞ
اغّت ثططی ٞبیٙع ضا ضٚی ٔیعٞبی ذٛز لطاض ٔیزٙٞسٞ .بیٙع اظ ٔؼسٚز ثط٘سٞبیی اؾز وٝ
قبیؿشٝی چٙیٗ ضفشبضی اؾز.
سب ؾبَٞب ٞبیٙع ثب قؼبض «آٞؿشٝسطیٗ ؾؽ ٌٛخٝفطٍ٘ی غطة» ثبظاضیبثی ٔیقس و ٝیىی اظ
ٔٛثطسطیٗ ٔیدٞبی والٔی اؾز و ٝسب ث ٝحبَ اثساع قس ٜاؾز.
طجك ٌعاضـ وبضذب٘ ،ٝؾؽ ٞبیٙع ثب ؾطػز ٔ 51شط زض ؾبػز اظ ثططی ذبضج ٔیقٛز .اٌط ایٗ
غّظز ثیكشط قٛز ،ؾؽ ثطٌكز ٔیذٛضز  ٚث ٝؾیؿشٓ فطٚـ ٚاضز ٘رٛاٞس قس.
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زض حبَ حبيطٞ ،بیٙع ث ٝثبظاضیبثی ثططیٞبی دالؾشیىی ثعضيسطی ٔكغ َٛاؾز و ٝاحشٕبالً ثب
لیٕز وٕشطی ث ٝفطٚـ ذٛاٙٞس ضفز .أب ٔب٘ٙس وٛوبوٛال  ٚثططی وٕط ثبضیىف ،ثططیٞبی
ٞكز ٚخٟی ٞبیٙع ٘یع چىف ثهطی لسضسٕٙسی ثطای ایٗ ثط٘س ثبلی ذٛاٙٞس ٔب٘س؛ حشی اٌط
ٔیعاٖ ٘ؿجشبً وٕشطی اظ آٖٞب ث ٝفطٚـ ثطؾس.
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پویایی
که از ایستایی موثرتر است
قىی ٘یؿز و ٝچىفٞبی ثهطی اٌط حطوز ،خٙجف یب لبثّیز ٔبیف زاقش ٝثبقٙس ،اظ چىف-
ٞبی ایؿشب یب سهبٚیط ثبثز اثطثرفسط ذٛاٙٞس ثٛز.
 ٚثٟشطیٗ ضؾب٘ٝی سجّیغبسی ؤ ٝیسٛا٘س اظ دؽ ایٗ «حطوز» ثطآیس ،سّٛیعی ٖٛاؾز .ثٕٞ ٝیٗ
زِیُ اؾز و ٝث ٝضغٓ ض٘ٚك یبفشٗ سجّیغبر سّٛیعی٘ٛی ،آٌٟیٞبی ضازیٛیی  ٚچبدی ض ٚث ٝظٚاَ
ٌصاقشٝا٘س .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛزض ؾبَ ٔ 1151یعاٖ ثٛزخٝای و ٝنطف سجّیغبر سّٛیعی٘ٛی قس ،اظ
ٔدٕٛع ثٛزخٞٝبی اذشهبل یبفش ٝث ٝضٚظ٘بٔٞٝبٔ ،دّٞٝب  ٚضازی ٛثیكشط ثٛز.
یه چٟبضْ نبث ٖٛزا ٚضا ِٛؾیٔ ٖٛططٛةوٙٙس ٜسكىیُ ٔیزٞس .ؾبَٞب دیف ایٗ ثط٘س ؾؼی
زاقز زض یه آٌٟی چبدی ایٗ ٚیػٌی ضا ث ٝسهٛیط ثىكس .ثسیٗ نٛضر و ٝظ٘ی زض ٚاٖ حٕبْ
٘كؿش ٝثٛز  ٚقؼبض سجّیغبسی  ٓٞزض آٌٟی ٔیٌفز و « ٝزا ٚزض ٍٙٞبْ قؿشك ٛدٛؾز قٕب ضا ثٝ
وطْ آغكشٔ ٝیوٙس».
أب ایٗ سّٛیعی ٖٛثٛز و ٝثط٘س زا ٚضا ؾبذز  ٚاٖ ضا ث ٝثط٘س ثطخؿشٝی ثبظاض سجسیُ وطز؛ ثط٘سی
و ٝأطٚظ "15 ٜؾ ٟٓثبظاض نبث ٖٛلبِجی ضا ث ٝذٛز اذشهبل زاز ٜاؾز.
 ٚوساْ چىف ثهطی خبیٍب ٜایٗ ثط٘س ضا زض شٔ ٗٞكشطی ؾبذز؟
«حطوز» زؾشی وِٛ ٝؾیٔ ٖٛططٛةوٙٙس ٜضا زض لبِت نبث ٖٛزأ ٚیضیرز .ثیٟ٘بیز ؾبز ٜثٛز
 ٚث ٝقىّی ثبٚض٘ىطز٘ی اثطثرف.
فطق ٔیبٖ ٌفشٗ «یه چٟبضٔف ِٛؾیٔ ٖٛططٛةوٙٙس ٜاؾز» ٘ ٚؿبٖ زازٖ آٖ چیؿز؟ ٞیچ.
 ٓٞسهٛیط  ٓٞ ٚوالْ یه ٔفٚ ْٟٛاحس ضا ثیبٖ ٔیوٙٙس .سفبٚر زض ٔیعاٖ ٔب٘سٌبضی اؾز.
یه فطز ػبزی زض ط َٛضٚظ ٞ 51عاض وّٕی ٔیذٛا٘س یب ٔیقٛٙز .چ ٝسؼساز اظ ایٗ ٞ 51عاض ضا ثٝ
ذبطط ٔیؾذطز؟ ذیّی وٓ .ػال ٜٚثط ایٗٔ ،طزْ ِعٔٚبً ثؿیبضی اظ چیعٞبیی ضا ؤ ٝیق٘ٛٙس ،ثبٚض
ٕ٘یوٙٙس.
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سهبٚیطی و ٝزض سّٛیعی ٖٛثٕ٘ ٝبیف زضٔیآیٙس ،ثٚ ٝیػ ٜآٖٞبیی و ٝاظ ذبنیز «سىبٖ زٙٞسٜ
ثٛزٖ» ثطذٛضزاض٘س ٝ٘ ،سٟٙب زض ذبطط ٔیٔب٘ٙس ،ثّى ٝثبٚضوطز٘ی ٞ ٓٞؿشٙس.
قٛن سهٛیطی ِعٔٚبً زض حس قىبفش ٝقسٖ زضیب ثب ػهبی ٔٛؾی ٘یؿز .ثب دیكطفز سىِٛٛٙغی
سّٛیعیٖٞٛب  ٚضقس ا٘ساظٜی آٖٞب ،سیعثیٙی افطاز  ٓٞافعایف دیسا وطز ٜاؾز.
یه قٛن سهٛیطی ضا ٔیسٛاٖ ثب ٔدبٚضر ػٙبنط ٔرشّف ایدبز وطز.
ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ٔدبٚضر ػٙبنط ،وٕذیٗ «٘ی زض دطسمبَ» ثط٘س سطادیىب٘ب ثٛز٘ ٝ٘ .ی ػٙهط سىبٖزٙٞس-ٜ
ای اؾز  ٝ٘ ٚدطسمبَ ،أب سطویت ایٗ ز ٚثؿیبض خصاة اؾز  ٚسٟٙب زض سّٛیعیٔ ٖٛیسٛاٖ فطزی ضا
زیس و ٝیه ٘ی ضا سٛی دطسمبَ فطٔ ٚیوٙس  ٚآة دطسمبَ ٔی٘ٛقس.
قبیس فىط وٙیس ٕ٘یقٛز ثب ٘ی اظ دطسمبَ ،آة دطسمبَ ٘ٛقیس .زضؾز اؾز ...أب یه سهٛیط ،چٝ
حمیمز زاقش ٝثبقس  ٚچ٘ ٝساقش ٝثبقسٔ ،یسٛا٘س لسضسی احؿبؾی زاقش ٝثبقس .ثیٙٙس ٜفىط ٔی-
وٙس سطادیىب٘ب ٕٝٞاـ آة دطسمبَ اؾز « ٚاقجبع قس٘ ٜیؿز».
ؾ ٟٓایٗ ثط٘س اظ ثبظاض  ٓٞسىبٖزٙٞس ٜاؾز .ثب ایٗ ؤ ٝحه« َٛاقجبع ٘كسٜی» سطادیىب٘ب لیٕز
ثؿیبض ثبالیی زاضز ،أب  "11ؾ ٟٓثبظضا ضا اظ آٖ ذٛز وطز ٜاؾز.
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چکش شما
چطور یکی برای خود پیدا کنید
ؾبَ ٞب دیف ،ثیُ ثط٘جبخ نٙؼز سجّیغبر ضا ثب ٔؼطفی ضٚیىطز ٌطٞٚی ٔشح َٛوطز .دیف اظ ا،ٚ
یه ٘فط ٔشٗ سجّیغبر ضا ٔی٘ٛقز ٔ ٚشٗ ضا ثٔ ٝسیط ٙٞطی ٔیزاز سب «آٖ ضا ث ٝسهٛیط ثىكس».
ثط٘جبخ سغییطاسی ثٙیبزی زض ایٗ ؾیؿشٓ ایدبز وطز  ٚاظ ایٗ ز٘ ٚفط ،یؼٙی ٘ٛیؿٙسٜی ٔشٗ
سجّیغبسی ٔ ٚسیط ٙٞطی ،یه ٌط ٜٚؾبذز  ٚایٗ ٌط ٜٚضا ٚازاض وطز و ٝزض ٕٞبٍٙٞی ثب یىسیٍط
وبض وٙٙس  ٚدیف اظ ؾبذز ٞطٌ ٝ٘ٛآٌٟی سجّیغبسی ،ث ٝیه اؾشطاسػی ثطؾٙس.
ٌط ٜٚسكىیُ قس ٜاظ ٘ٛیؿٙسٔ ٚ ٜسیط ٙٞطی ،سجّیغبر ضا ث ٝؾطحی اضسمب زاز و ٝدیف اظ ایٗ
ثساٖ زؾز ٘یبفش ٝثٛز .اغّت ،اظ ایٗ ٔطحّ ٝثب ػٛٙاٖ «ػهط طالیی سجّیغبر» یبز ٔیقٛزٛٙٞ .ظ
 ٓٞزض نٙؼز سجّیغبر ث ٝضٚیىطز ٌطٞٚی سٛخٔ ٝیقٛز.
أب ِعٔٚی ٘ساضز و ٝحشٕبً یه آغا٘ؽ سجّیغبسی یب ٌطٞٚی ایٗ چٙیٙی ضا ث ٝذسٔز ثٍیطیس سب ثط٘س
ذٛز ضا اظ ٔعایبی ضٚیىطز ٌطٞٚی ثٟطٜٙٔس ؾبظیس.
قٕب زض ؾط ذٛز ٘یع ٌطٞٚی زاضیس ؤ ٝیسٛا٘یس ث ٝوبضـ ثٍیطیس .یه ٔشٗ٘ٛیؽ زض ٘یٓوطٜی
چخ  ٚیه ٔسیط ٙٞطی زض ٘یٓوطٜی ضاؾز.
ٔشبؾفب٘٘ ٝیٓوطٜی چخ قٕب یه ٕٝٞچیعزاٖ ٔغطٚض اؾز و ٝشض ٜشض ٜایسٜٞبیی ضا ثبطُ ٔی-
وٙس و٘ ٝیٓوطٜی ضاؾز ث ٝقىّی ٘بذٛزآٌب ٜسِٛیس وطز ٜاؾزٚ .لشی ٘یٕٝی چخ سحّیٌُطا ثط
ٔؿئّٝای سٕطوع ٔیوٙسٙٔ ،طك ٔبیُ اؾز ثط قٟٛز ثطسطی دیسا وٙس٘ .یٕٝی ضاؾز وٍُ٘ط ٛٙٞظ
حطفی ثطای ٌفشٗ زاضز ،أب سحزاِكؼبع ضئیؿف لطاض ٔیٌیطز و ٝزض ططف زیٍط ٘كؿش ٝاؾز.
زض٘شید ٝاغّت ٔطزْ ،زض ٟ٘بیز ،ث ٝافطازی والٔی  ٚسحّیٌُطا سجسیُ ٔیق٘ٛس .آٖٞب زض ز٘یبیی
اظ ٚاغٜٞب ظ٘سٌیٔیوٙٙس؛ زض لبِت ٚاغٜٞب فىط ٔیوٙٙس ،ثب ٚاغٜٞب ٔی٘ٛیؿٙس  ٚثب ٕٞبٖٞب حطف
ٔیظ٘ٙس.
والْ ث ٝسٟٙبیی ٕ٘یسٛا٘س سبثیط ٌبٚچطاٖ ٔبضِجط ٚضا زاقش ٝثبقس یب سبثیط اضزن افّه  ٚثططی وٕط
ثبضیه وٛوبوٛال ضا.
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٘ ٝایٙى ٝإٞیز ٚاغٜٞب وٓ ثبقس؛ ٚاغٜٞب ٞ ٟٓٔ ٓٞؿشٙس ،أب ثس ٖٚوٕه ٘یطٚی دیف ثَط٘سٜی
سهبٚیط ،ث ٝؾرشی ث ٝشٔ ٗٞربطت ضا ٜدیسا ٔیوٙٙس.
چىف ثهطی سبثیطی احؿبؾی ثط ٘یٕٝی ضاؾز شٔ ٗٞهطفوٙٙسٔ ٜیٌصاضز و٘ ٝیٓوطٜی چخ
ضا سكٛیك ٔیوٙس ایٗ سهبٚیط ضا ثٌ ٝفشبض سجسیُ  ٚؾذؽ آٖٞب ضا شذیط ٜوٙس.
٘یٕٝی ضاؾز ٔغع قٕب ث ٝآٖ قیٜٛی ٔؼِٕٛی ؤ ٝب اظ «فىط وطزٖ» ا٘شظبض زاضیٓ ،فىط ٕ٘یوٙس.
ٚاوٙف ایٗ ٘یٕ ٝاحؿبؾی  ٚغیط اضازی اؾز.
احؿبؾبر ٔٙطمی ٘یؿشٙسٔ .یسٛا٘یس ثٍٛییس ٔٙظٛضسبٖ اظ ػكك ،خساییِ ،صر ،زَقىؿشٍی یب
سطؼ چیؿز؟ احؿبؾبر ٚالؼی ٞؿشٙس أب ثیبٖقبٖ ٔكىُ اؾز.
ٔب زض حبَ ٚضٚز ث ٝػهط سهبٚیط ٞؿشیٓ  ٚایٗ ٔٛيٛع ٞط ضٚظ ثیف اظ دیف ذٛز ضا ٘كبٖ ٔی-
زٞس .احشٕبَ وبٔیبثی یه ثط٘س خسیس وٓ اؾز؛ ٍٔط ایٙى ٝیه چىف ثهطی زاقش ٝثبقس ٚ
ثٟشط اظ آٖ ،ایٗ چىف ثهطی ضا زض ٔحه َٛیب ذسٔز ذٛز خبؾبظی وطز ٜثبقس.
سفؿیط يطةإِثُ لسیٕی:
ثطای ضؾیسٖ ث ٝچىفٔ ،ید اظ زؾز ضفز.
ثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝید ،وٕذیٙی اظ زؾز ضفز.
ثطای ضؾیسٖ ث ٝوٕذیٗ ،ثط٘سی اظ زؾز ضفز.
ثطای ضؾیسٖ ث ٝثط٘س ،قطوشی اظ زؾز ضفز.

ٔید إٞیز ثیكشطی زاضز  ٚچىف لسضر ثیكشطی.
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