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� ��اری ، ���� ��ای ��� ا	���ی �� �� ���ح ��ن 	��ز دارد .��� 

 

	� ��� ��ن� ��ش ���� ��اری ، ��ا�� �� �� ��
در ��$!ن  #!ھ! و �

� '�اب �
���� آ	!زی )!*(!)� روی - ��ار دارد ، 0/ و درد ا$. �
1
�� اش را در '��ت ! ��)��3 ، )!ز و آواز 2
� �5� �� 6�.  داده و 72

د*5=��5 ، و )7� >�ای دل ا�:��ش �9اھ� ���ھ� �� او '�ب ���ا�� و  
� $!��� ا)� 2! از 2!<�� �9اری ��)��)��3 ��5(! د��!?� #(5!ور ���ه ھ!ی

� و روان @��
/ '�د را ��رت و ��ت 	B=� و از )!$� ھ!ی $!س و �! � �@
 ���� �� �*��
� ��!�C' D�
� روان و � �E7* �� )�ی ا���ی �� ھ

9�دد . 9�G� او در و$�$� ���F ھ!ی �� در  �2 ��
رو��5 ا��� و اط��5!ن د*	
� اش  $���2پ�
6 در$!�� و �=!ھ�ه ا)� -�. ا��ای ھ� آھK5 روی !�

 �:�!$!�� D$س و >�ا!
�ار دارد ا�! ا-� ، L�� ت��  ، �:�
�=� و د*	
از ھ��. ط�$� رO!$� را � ذھD5 و 2@!#� ا-
!س ز��ه �9 و راز و ��!ز ��)��3 ا)�  #ُ� از د��! ی � د*	!'�:� اش

�ی از ا��� و ز��ه �9 را�> ��ای '�دش !غ #ُا��!ر �� ��5 �@�  ھ� *E7� را � و��دش ھ�$� �� ��!$�. او ��5(! 
��5ه ء و$�$� ���F اش در �1�ای ھR D�ای ادا�� ز��ه �9 ا� #�!�� دارد ی ط�5. >�ای �Sا �$!�� وار �د "�� "   

! ا$. ھ��  او >!-V$ L >�ای ا)�S� ، �?!5Uاب ، دل 
�ح X� ی و�ا�:��ه و ا)��Yاد ھ5�ی ا)� �� ��!ز � د)�:�

�!$ ��)� و �=� D='ادش در�Y�(و ا � .��ن دارد 2! ھ5
ھ��5G ھ��ط5!ن 9�ا�� �! از '!رج �=�ر آ�!ده �9 ��V و 

�ای وی ���ده ا�� �� ا$. در ذات '�د
!��ت را �  �:�!$!��
� �7	� وط�5 ھ��ط5!ن �!و �	
��5ی �!ن ��5. �1�O

. ��! �� �3�(���� ا$.ھ5  آھ5:
!زان و �!��ان �1وه 
ھ5�ی �� �2ا��5 ! اھ�ای ارا$� ھ!ی اد� و  9�ا��3ر �=�ر�!

�!ن � ��رت و ��ت ا$. >�ا ��د ر)!��5 . راد$� ھ! و 
��2$�$�ن ھ!ی �=�ر�! در ز��5� ظ	] و �=�آھ5:(!ی وی �� 

�ا�_ �
�ول و �(!د ھ!ی ھ5�ی و ��ھ5:� �2ا�V$ �5 �!ر �!*� و ا�@!ری را ا�^!م دھ�5 و� ،  `$��$aه �(� ��ار�
�� و ا)��Yاد )��!ر 
� _Oو � ���2 ! b� �$Rی ���� ��اریو�� �� ز��5�  ھ5�) �G ،  !رز �!ر ھ!ی	2 ���'

 . ����� اورا روی د)� �9
!�� �! د*� را �)� آور$/ و ھ���!ن در )@�یھ5�ی و ھ���!ن �
�� ��اوای � !�5  2�
���CB� !ی �=�ر��9�دد . ، 5!م ���� ��اری ���CB ھ!ی ھ5 ��!Oا  

 
�دن روی ��. ز$� �� �2ا��� و� V��� !. �$!�$�$� ���F ھ!ی ���� ��اری را در $���2پ �=!ھ�ه �  

 
http://www.youtube.com/watch?v=450tHkAdNM8 

 
http://www.youtube.com/watch?v=RRQMlAhXdWo 

 
http://www.youtube.com/watch?v=YWnsUu0ffes 

 
http://www.youtube.com/watch?v=J3yTUb7y1fY 
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