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 های بامبو زوزه بکشد بگذار باد در میان شاخه

                                           
نوشتته مارشتا ال لیننتا      "دیالکتیکی اختالل شخصیت مرزیراهنمای اجرای رفتار درمانی "این کتاب به صورت کتاب کار برای کتاب  1

 تشارات ارجمند چاپ شده است.ناست که در ایرا  با ترجمه خدیجه علوی توسط ا



 های بامبو را بلرزاند و شاخه

 حتی وقتی باد متوقف شود،

 دهد بامبو به رشد خود ادامه می 

 کند پرستویی بر فراز دریاچه پاییز پرواز می

 کرد، سطح دریاچهوقتی پرستو گذر 

 کند تالشی برای حفظ تصویر او نمی

 هایویتانمس دایانا. استاد هونگ
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