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ﺧﺎﻧﻢ دﺑ ﻓﻮرد  ،ﺳﺨﻨﺮان  ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب
ﺗـﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﻤـﻪ ﺗـﺎرﯾ وﺟـﻮد  ،در ﺳـﻦ 58
ﺳـﺎﻟ ،ﺷﻨﺒـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ در اﺛـﺮ اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺎرﮐﻮﻣﺎ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی روﺣ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺧﻮدﺳﺎز  ،زﻧﺪﮔ
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .
او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  8ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوش در زﻣﯿﻨﻪ روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ دردﻫﺎی دروﻧ ﺑﻮد و ﺑ ﻣﻬﺎﺑﺎ در ﮐﺘﺒﺶ از
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻃﻼﻗﺶ ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮات ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ دردﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .
او ﺑﺎ دﯾﭙﺎک ﭼﻮﭘﺮا ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻮن او ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺮ  HOLISTICدر
درﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد .
دﺑﻓﻮرد  ،ﻣﺪرک ﺧﻮد را در رﺷﺘﮥ روانﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﮔﺎﻫ از داﻧﺸﺎه ﺟ .اف.
ﮐ .ﮔﺮﻓﺖ .او در ﺳﺎل  2001ﺟﺎﯾﺰۀ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪۀ

ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮥ روانﺷﻨﺎﺳ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  2003ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری
از داﻧﺸﺎه اﻣﺮﺳﻦ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  2004دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری آﺛﺎر ادﺑ اﻧﺴﺎﻧ را از ﻫﯿﺄت
ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﺟﺎن اف .ﮐﻨﺪی درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﭙﺎرﭼ ﻓﻮرد
دﺑ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﻮرد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯿﺮی ﯾﭙﺎرﭼ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﺎ اﻟﻮﻫﺎی
ﻣﺮﺑﯿﺮی ،اﺑﺰارﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ  .دﺑ و ﭘﺴﺮش »ﺑﻮ

« در ﭘــﺎﯾﯿﺰ ﺳــﺎل  2008ﻣﺪرﺳــﻪای در ﯾــ ﻧــﺎﺣﯿﮥ روﺳــﺘﺎﯾ اوﮔﺎﻧــﺪا ) (Ugandaﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی
ﯾﭙﺎرﭼ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ وﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﺑ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﻠﺐ
ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺮﺑﯿﺮی ﯾﭙﺎرﭼ «را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﺳﺘﺎﻧﯿﺴﻼو ﮔﺮاف ،ﺑﯿﻞ اﺳﭙﯿﻨﻮز  ،راﺑﺮت ﺑﻼی  ،دﯾﻮﯾﺪ ﺳﺎﯾﻤﻮن ،واﺳﺎﻧﺖ ﻻد ،ﺟﺎن وﻟﻮود ،ﮔﺎﻧﺘﺮ
ﺑﺮﻧﺎرد ،ﮐﻦ وﯾﻠﺒﺮ ،ﮔﻮﺗﻪ ،ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧ ،آﺳﺎﮔﯿﻮﻟ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺷﯿﻮه ﺗﻠﻔﯿﻖ
روان ،روﻟﻮ ﻣ ،ﻣﺎرﯾﺎن وﯾﻠﯿﺎﻣﺴﻦ ،ﭼﺎرﻟﺰ دوﺑﻮا ،ﮐﻦ وﯾﻠﺒﺮ ،رﯾﻨﺪﻣﺎرﯾﺎ ،ﺟﺮﻣﯿﺎآﺑﺮاﻣﺰ ،آﻧﺪره
ﻫﺎروی از دﯾﺮ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ ).اﯾﻨﺠﺎ (
ﭘﺴﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﻣﺎدرش ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی او ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ زن ﺷﺠﺎع را
در دﻧﯿﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﯿﺮد
در اﯾﺮان ﻧﺸﺮ ﮐﻠ ازادﮔﺎن ) ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﯿﺪا( ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﺎز ﻓﺮود  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴ از
ﮐﺘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ
از ﺟﻤﻼت ﻣﺸﻬﻮرش در ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎدﺑﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ :
The evolution of one’s own soul is a process. It’s not a quick fix. It’s not a five day
workshop. It’s a lifetime process where we let go, discover and then allow for
.futures to come into existence
ﺗﻐﯿﯿﺮ روح ﯾ اﻧﺴﺎن اﻣﺮﯾﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت و ﻧﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روح  ،ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳ 5 روزه ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮه ﻃﺮﻓﯿﻢ  .در
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ روﯾﺎﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣ ﭘﺮدازﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺮان ﻣ ﮐﻨﺪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ راه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎﯾ از ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ داده اﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﺮد ﺷﺪه ﻣﺎن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﮐﺴ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ دﯾﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻓﺮد دﯾﺮی را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻧﻔﻮذ اُﭘﺮا وﯾﻨﻔﺮی ﻣﺮا ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻧﺪازه ﻧﻔﻮذی را ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ در زﻧﺪﮔ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ در او ﻣ ﺑﯿﻨﻢ .ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و روﯾﺎﻫﺎی ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﻣﺎ را ﺗﺠﻠ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در دﯾﺮان اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺎه

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾ را ﮐﻪ از ﺧﻮد دور ﮐﺮده اﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﯿﺮﯾﻢ.
درﺑﺎره ﻧﺎﺗ ﮐﻪ در ﮐﺴ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ آرزو دارﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان آن را دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ را
ﻣﺘﺠﻠ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آن ﻣﻮرد را ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دﺷﻮار ﻋﺒﻮر از ﺗﺮﺳﻬﺎﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘ و
ارزش ﻻزم را ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در زﻣﯿﻦ ،در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺪن ﮐﻞ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻬﺪ دارد.اﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﺻ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد
ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،دﻟﯿﻠ دارد.ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ای را در ﺧﻮد ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ اﻓﺮادی را ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﺎن
ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺟﻨﺒﻪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺴ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آن وﯾﮋﮔ را دارﯾﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ وﻗﺖ ﻓﺮاواﻧ را ﺻﺮف ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل

ﺑﯿﺮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آزار داده اﺳﺖ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ای در آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺗﺼﺎﻟ ﻣ

ﮐﻨﺪ ،آن وﯾﮋﮔ را در ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻓﺮد ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ »ﻣﻦ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ« را ﺑﻪ »ﻣﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺘ را از درون ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﻢ دﯾﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آن را در ﺑﯿﺮون ﻣﺘﺠﻠ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪر داده اﯾﻢ .اﮔﺮ درﺑﺎره
زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را اداره ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ درن ﻧﺮوﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﯿﺪ .ﻧﯿﻞ دوﻧﺎﻟﺪ واﻟﺶ
ﻣﺎ ﻫﯿﭽﺎه ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را از دﺳﺖ ﻧﻤ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ راﺑﻄﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﮐﺴ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در دروﻧﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺟﺪا و ﻣﻄﺮود ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎن دروﻧﻤﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮﻧﻪ
ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﺬارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﭘ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ.
ﻫﺮ ﯾ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ رﺷﺪ ﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود.
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻠ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ روی ﻣ دﻫﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﻫﺮ روﯾﺪادی در زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ،ﻫﺮ ﺷﺒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺧﻮاﺑ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻤﺎم اﺷﻬﺎﯾ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻢ ﻣﺮا در
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ روﺣﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻤ ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دﻫﺪ.

ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺟﻬﺎن ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ روﯾﺪاد را در زﻧﺪﮔ ام از ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ درس ارزﺷﻤﻨﺪی
ﺑﯿﺎﻣﻮزم.

