
 ریل ۳ اش وم ام تام ی

 لا تا تم سم 9 یخ

 یرپ بابا ال مت یادی ید

 درز شلابخدزءامت هاش زاویه ی
1 
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 روم

 جتداد بک عیو» هشس دون ابن شصت

 7 دری زا دوست شا
 رد 7

 رک شد رج ان تنتس نیا سس ادا

 اچ ا بارم ا نادر تمام کم

 تنگی سنا ما دا

 و ۳

 مچ ماد و تل اکو هری و 4 کن ورم رو
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 ۱ ضد "ِ

 ۲۱ لا ایت دلو دیسش اف مصاعراد

 سپس
1 0 

 و مه مگ هم 4

 : تو ها )نا ده دن ناب مار



۰ 

 (ره)

 ۵ هو هوم میام یوم روم هم دو ام

 دنا ن اعم و دل ویرز »نیم ادمصم نآنوهاو هل كيز هزمال
 7 و مو فوم

 ةوتالول وحالوریکادداو دنا الو 03

 دوسش صمد ستم دما می ۱ يا دنبال

 سس بماع# و جد سید و اب زدر روز زرد

 یازفا نود هتل اصیل و

 ایا باک نم جاش سرم ی اطها تچ

 ۳ س یی ی قلعه اس ها باتخووصقم #ن 2

 لیج دا و سیل نداد ور حر

 اولی مو منم و ما تاوکس عوض
 ما لا وبا باتو رو یهو جا

 موم
 یکی مب ۱٩ یبحارل امن سر

 12 سا ۱۶ تین بت لا تمرل یار لی ذ

۱ 

 8 هاضس نا هاعرترا لرشس تسیا + فرض

 لس 2 ر# تیالد هاو ر و ن ساوه بارارب تره



9 ۲ 

 سد تماس و طی رد اد اسد و وق
 ربامقد

 ها

 ۳9 نزد و د هو اش سرم یاع ین *؟ابل والا ریبص

 تیمش با یه سنت نم انس

 ریچارد شم دم ید تستر باما یا
 هو ۰ هلی منم

 نرمال با عتسدمحا دیس و 0

 هل اما لا ول تب یا ارسوامشتو ناب لول

 و ور

 تی کس بدر تاک تم تا

 هد رگاضتقا نیش نر دهد رنو رم ام

 نزیرض اع ها ی دزد انس و شر رو
4 1 

 3 ضرر نیر طد »۳ ۹ رس اد دم نو

 ابد وضحزا و ي _ِِ کر 9 قاب مرگ تقر

 تساو ریشجوب واقع ۳3 رک رب تس» ام افتتسبم

 2و و مرمر

 چت ال دعدپ شا ی اغلاءا ریالأم نرپ دا و



(9) 

 زوم یا ور
 ۳ هد تس» هل تر تاهلک یلام گ

 ۰و مفشسم لد مزارع افت و منت |

 تیساتکس ا هرکی اد دهد ددآاب شا شمس

 یالسف هد دق با تدان) بان کد | دواتیس اس

 2ام رسا ماد 7

 دوتا دل اب آراد سگ

 یی تی ماش داپ نو ون سم بابت لاو

 نا رد ریشس اش | تسرفم نا بس ناب داد

 را دا یلآ شم د گن ودر دا

 نارباد بانکی بل تل نان بایمریی ۳

 ")هاو نیصاچ راه تشاسلس هم ج ۳ انتسا+ 6

 ۳ طد ی وا

 ناشنتبا + ان زا ط ورک اکیا نما

 یاندد سد درک داد ناسا تسزش

 لاع. نم ۱, مشسی اما دنم# نیما



 کش

 بینا .تسلاس هسباس بس اسمی رب مناسب اتررف»

 ار نفت و را (۶ تساوی اینا لب ۱

 و رو میم مولع سوق نراشیا تس زلف جو ها

 ۹ ی ایم هیت رد ال نا تا

 تم مر ره نرخ اعم و هضم اف دا رسا نیا

 تلاسسح السا رب نریم اضم نوت نا دیو تم ایم دارا

 شک زا دست موابگی دز لا نا ذا بیزعرقس

 مار ددررعراشس | تسرضع یواش تیر ناز اتم

 ید زا دگتضاقس ی ذرت یراعشو لی

 تسلیم دريا و ترا دقسریم ز | ید قید و رو

 ناتتکا بیلق جام راک تیلط تر امور یی ۵

 رد روآ لی یو یاض بی یار

 ۳ ۳2 ۱2۰ دارپ تعیوش ی زیست ارس

 و نیم زا تفز ون ضوع ناشی ترض» دگر



۰( 

 و ور سی ووم رو رم ۰ 

 لنت م تب ما اتش دور ایم یوم می اووصت

 + : ۳" 5 _ثك

 ناسا تبرضم ح الصاب تساب ءقا. ۱۱۸ نرادم جا نیا ضتق

 سام دوش بت تسلط درک یاد و رک

 ار بنا وعا و لر بیس ناف تای د بای دات و مع هقم

 يا دادا» تا ریتم اد تاب 9 تاب باد لوصقد لوصف رب

 و د انا قلب ۱ و رص اتم و هیپم طقا رد ید اد هی رک

 هو هممو میم هم عب ص

 بینا هیلاو بلکزت هیلع دنبال يفي ابو ۰ تا برررهم

 تسسا ه دانا رس رم( شراره دم

 سساس اد تسثرطد ترسم کت ها دیار

 یاس تسا ی ترضت 2 تیک لی رس و یرقیخ

 مو ورق نم یو رم رم هم

 تسا ماه 1 انس هیل!بحآ هلودرو ها نکن ۳
 م مم

 زا ی مر

 تساوی تام چیه نازز

 تمیا وط مس سر (ثسا 4 چک اسم

 ندرت کاست ک ا

 , نایب دز تسازیت زا و ما یابی و تا ازش دد نا زا



( 

 رویش رک ایا بس و تسسا ی شب بش ۱

 گراسیدابم تاوذاد زا لر 9 تبسا یقین

 5 ریز تا ی
 منا مای ابا ها تساب یاب تا ابا 9

 تم | اض ابر هل داف هدایت یا 0

 عالم ان یی صادر

 ناب اب تاشو .

 مپ تل ی تا بنگر

 ۳ هب ِِ شرط

 آن ۳ اس

 میش هرز بسارعفاذیقگنس هش



() 

 تشسام عصر هد گم از تبس) شب

 جابه نانسی بسلافرگت سازی بسا عا

 ناب نام تاراقم ماد یا »۰ مهشم حل ایوب

 وقت کت عت یادار ادرک ی یوزر

 ر تا دیس و جرات تسیکد و گل یح ریو سل دا بال ۰

 را رم خام شض هدیه د مساوی بل

 اباب او 8 تبسا تاولس ما کت بس |لنع سیال دا خرم

 ناب مس هنکی ناب هی د نیم هاب یا رژ راس هو

 راکذ | مچ لقع اد سس هارو درب لصا ذا بمآ"

 + بست رد گیم تمس دا لیص یاریگت سادفا

 ۱ رم ها تسقشچ عراوجردد زیاد !پساثدا تس زایسرء

 دهن ید نآ برف کر سدد کهتمسا تیافا

 ( مد تم یهرتساز نر بست ی

 بس رم نمد ی
 دیو بو زا هی 1 در۵ یی تسا تس» یا ط



 گز

 ۴ گیره فدا د نجس رب

 دا و زا ها نیرو اد باک عقب سد

 8 تیسا هیات صور لیتو 3

 رد پسری بي ۱ نایت
 هم میم و

 *تسا اهل تفعأی ل شاا #ل مت زاها کس تا

 شادی قیر ین جرم لی
 ساب هتک رو 0

 و نآ 1 قطر بم ی اب میس کلا بم

 و رسم نمک و | طب یز جوش 2 بسم | اسس رپ :ترص

 زی ی اروم واسم نیس نی + شاد | هه اس

 بد دسر نسب یا

 شوت لتم تیبا دلار اش

 داد قوسننآ منم تز انس 1 آر ری رما را

 2 ذی تم میم زا وقت مزه و رزین ع باب

 باد مش آل تم



 (رع) ۱

 وار جا زاو تی لتع دا سام رس زا ی

 تساهد گر و بک ما ی "یا

 نا رحدده یلدا بسر تو تسیخ» اد ناددمگر اد شداس

 بد بیا دوس ینطننآ بسی درک رک
 درس دو دور پیدا ابری اد

 یلدا تسد ی و تدس» نآ بک

 نور تان برق تام

 ادا تسکین دام

 دوس یر ما / لاسد هد یسنیاد دا یرب جاییتاد

 لیمفتب لاحا هد درگ لدبم نی نج ر ه

 شع حساب و کا یاب هشتم
 ید سس شو ویو ری اد تب دا تا نم

9 
 ور ورم دو میم ان ور طور .موروب رقل

 تمفو ی مع همی میوه بآ نت بیس

 ارزو رسد | تیق ایا لرد یو پسآ یی ی دیما

2 2 
 و 3# تزسا لس« نایبپس 1 که عابر زا را



 (۳) ت

 ال رضم خال بید بآ لات زا عن وو فی رک

 هم ستم ته شس عدد نو شب یاشار

 رد یاب نهم با ذاد تر یو

 هو تلط بکن ی هد کی تسمه وي

 اد گاو یا دصاب ایسنا زا رند شم

 و دس ی اهدا شم یبضس ی داف کت سااسب

 نآ هيآ یتس بین رد و زا یعاسنآ ببسب

 تراز تمعادذ با در درگ اذ شابک دام

 یربسآ ن رپ تسا لقخ بمب[ تبار

 یار دعوا رها دم حق کت سا یو ميس بآی لی

 تسشاتابخرم ابا » سشس امیر انا ارد

 | رد ون جایتعاتس شک ار رک

 یو ی

 لگد هدآ رس نشت نت بذذحاو

 سس ماست ور تم بآ ظدداد ناشی تس#



)۳( 

 همراثسا زا نا هاببلفدد کتسامپدا و نت

 پیگرد د کت مس | تساریرذد ید اضد دم شویم

 ترس هو رنب یتدوصناتسبا زا درو ینارد تابلو

 تسردو سرع نیدیشکد روزا یرکد ها هرواکج سا

 یواش دار شا اشص | میدیم و 0 ۳
 رسا در جراید د لا م# نآ ناشیا هد رگ

۳ 
2 ۰ ۰ ۱ 

 ٩ تس فکر بک مین ابن ایصح هد داد

 زا يک مار (د تش لند نا داد تعمرع يسس
 1۳ ماتم اد وام ریو تست هما سبد نجس ۸

 ببرخم او تم نورد بیاید ضس

 اب

 بس هد مات و ی دلم یا جنس 3

 نا و مد با یاب و دست رو گیقاسوار

 هر ۳2 رس رگاس امرف



۰ 

9 0 

 يضحب هد رفع | هرس ۳
 نی زا مکتم نع

 ین 2م تیا ه دون تسبس اژاودر اتم

 هد سم نا رم امد تداعی
 ۳ و

 ۶م هو اپ یوم

دیر آمد 1
ینود هل لضن هل درو 

 يم م ه

 و نا یخ یاب 1 یعنی یر 4 مای

 هر را ذی صاصضا عاب کت سب امد

ن ادیب یمءاد بل فساد
 موز ۱ زا تی و

 هری د دار ادم! ربا زبص انشم یناونا نیم رگ

 مت نیر ملا نر لیف زیام ۰
 درس بس

 ۶1 تمام اقس» نا رابه ی ایا من مپ زا * ۲ هوا

 ! قیر بادی تم وب به تمام د عام

 هتسا تش وب یابند یی بتا نآ یی ک

 هک ما رشد ورک "تم رپ رج و تسوپ هاب



 گز

 يتس ارم یاندد) سا » لا راه ین بس

 و جد بمج رد ایشصا نیا مت شسنرم وا

 دشمیتسسا تب "معن .تسنرس ننآ کیس تم ۳

 1 نا ابنادر مس بسا نا بک بر نی اسب

 ۳ دریا و نمضو تایل ودا مرتمسا تشترمرپ

 تفت جی تقی آیه تسمه

 ا تار مرد تعضخ تر تاک

 لب و طه ارما لیصحت نیر درب م لا

 هوا بسا اولاد ا تار دود زن تا دهاد

 !بساس نا درا» هدر عب یقسآ ید اسیییتددج

 یا زین جناب( یی انگیز دماي سام

 0 خیل تاب آنی گز دوس هر 7

 بن سر مدقما :باب یا تسان یر هل

 هد اف تا ی
۳ 

 ِ هر صاسا تسا عرش درم ۵ زند متر ادای



(۷:) 

 ناب اب تر | سقتمسا تیر شید ترا

 تن ابت یادی ناصری سکس

 نام اروم قدر روا مهم بیر

 اد توپ دن را هشسهدرکی 2 یو

 ۳ اس هی آبتشس دید وز شسو رم

 ۱ یاس یا تشر او اند مس

 شش یعس تا هی دات انضی و تارقارم» دا زا تیالو

 ۳ قدر گهر 7

 نر تست راد

 درد نی اتم ترقی زیبا »دا یار

 نرانچ تساوی و ترم دام هدرک ششم انشا

 »دیبا نزبب یر بانکن ها بسا برنا

 افشا رد وتو ورک بعت فسا تین

 یاری حرم نیحبم هل نرطرب

 زا ینم قرن لنت همت ست رام ما قرط



(1۸ 

 تسن لرص بز اد تسا نرط رگید لاغجتا هیدن

 تریسن بعادصو درک راس اد تب ها گر لس کرد

 ریل درک ازت ییصاتلمق یا دتسیبب تم یر

 ۳_ص اساسا نقی ضتقم بم زا

 ته فو اید رگت شا تو ابا هر

 ار یه رج زیام* رت دنا نلدا بسا ین

 ِ هکر

 بتا لو » مبل نآ ه سا د نی رطد تسرم

 هدر مس تیم وسسنوسس سس سس

 لس نآد * تباد نیر زیاد ناب هد دا لس ۲
 رس سه را

 هیناپص | نایردد ك وا تسراده * تسا تیام امرب

 5 و1 سادات تل
 شترضتتسح لیصخ يا پیدا ببسکت سنا ده

 نوع وا ون کل یصحت بید دا تمسا رکدرز

 عن بیسکت ره راک درک جن هشسا تب

 ۲ | لیاقت مش هی عباس اس اد انس او

 لو بعنسصس +۱3۳۰ دوا8 تری اونهد روند درب زا
1 
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 ما تسن۱۶لابکت آش روسی
 تنش ادبی هیصر ]فیل یاذتاا,تسسارصانج یا

 تس رضای مترو جت

 ی رک

 تصا شن تو دات وب دز

 ینایمب د ریال د وسص را رج بس .ناعدنآ ذوب زا 9

 : یابد هلس یراق یا یا

 یادواره تاوصا بسم

 لر جا ضرخ ت دوو ترس نیس اب یاربا

 ۰ ها هنر راد ضد دزبریم :ضدا یوم هو رک

 ماش 1 اشک اد رند فا یار دنا ناتو

 ظنل سی درد رد وسواس ۳

 نووف انا شر و تمس) یو تفت یر اس

 نسب: دوم قلاب درک ذ شو + یط

 رانا جزا عن هوم ریز



(۲۰ 

 نی هد زاسیا دلاور لا حأور الا وتو

 یحیی ةدوملا یرفلاب ادا »ل ای

 داد الا لر شل و اشللاافمب :والنا نآ لح ول ةحوصوملا

 وز لیاسلا عمالل املا نم هرشملار,وکسااودوااپ

 سر ۰۱ ۲ رنگی یوم نا مهستمتلاکملا

 تاقصار مس »ارت ۵ سا ثرص-یسیاافل

 هفدورگی اس مووی | ناز سل رد,

 "یاما »ملل ز اش هدتسم تسرظ نی نآد

 نزب)لوچد 9 تا د تیرصک تساببآ ترثا د تاولن

 تبسا تسک درگ و سدیم کما یا مت یی
 وا تری ری دارم ها سرد
 هل رد تم عام ضمنا سد عود

 دو رک رم تککد یا روصقماو مشچ لس وا

 رزم شید اد

 اگر رما لس یآریدکی هوک ید هدا ارم



)۲۱( 

 مو بید ته مسی بک ماش

 تسماو تک اب بسا نوچ هاب
 مد ید در

 هظدد رک وان بنر نآ هد صام یينارت

 دوشم ۱ عود کد ربلکا بد زی تعال

 هر رم هزار

 ورقه سا کا زکیا عرت
 لو 9 تنضوا نیش

ضا و کا اد | ۱ هد رگ ایضارد ج لصا 1
 هز ر

 یکصد دید رگ سا ید نیاز ۱

تس قدی رنج ید مدآی لخ نان« ری درو
 ات

9 

 خوب نت آ با سس صبا
 ین دعوی نیا تیم وا

 هآ رتضا زا

 رم دل رفع یافت هد رک صاهي

۳ ۳3 7 



 (بب )

 ندا هد یا هاچ هد رس س قلا میدان ناب
 میمچسب ناب د وش یشسد سیاست د عود یاضقا

 وتمس فجر بي کد یر تو شروش

 یخ تقهو یرگد شد هشتید علم هوش دام

 شد نا هک اب حرف تفد هد یا مشصا دینی

 مدیا میس ف هد ثواح یا ورد + کلفت
 ذی هدا رد لقع دری دا او

 و دا من دری بس ۱+ رپ نوا کت سیا »

 و نیامد ی ایفب تسد] نیا تم رو + تیدس بیم

 ی

 سقب اس

 یاب عددی بال کسبادتسس شع ی
 تریقب ی ي اقت بکاد نیا تا

 هوس نرم رد یر شم با کان و و ماتم

 بیا هردو رگ شم اب سس افت ابو



۳۲ 

 ی هک مست 3 تسا دیو ام روا تا #لدوش_ شرم

 تا ودر زاهد نآ تنسا او 6| هدر 1

 تیکت د مد مان یتیم ییلتسادتس اتتصدیس»

 و صاف و یتقر دون اباد لرد مان

 لگد شوق ترس ی ور عن قره
 س۶ نا حامد او روا »رزم
 "اهتمام یی امور ؟نمش نیما ش ۳ ساز

 شاپ ی دوم 2۱ باما یا اتو

 تستر ید شاب یحیی اد

 شم ریش بدان بیل
 غ ۲ ریل سن 3 یتسح بم | ناب رد ك ا تا

 بم ۱ کس ندا نزآ دام اهدای :#تیساهد |

 # حل همش با ار بتا ات

 ندا وت نقل تیقالم دم هرس ویا



 6م

 امت مارا نر یاس ایر

 :یزادوستسل و97 ینآرت تر سان ریو و تام

اسم هردو دیس ریون یسا هاب مک
 و

 ملت یاس فر سا

 !؟ت آر وسقسب ادا شاد رمشسا ین راس هما
#- 

 لا سگ تسم دوما یا یضقس تا ملا س> یی اراک شک سی دومآ نیا صقما لا س

 یا تی ل لک اوذ ترضتلاق++اشدد لاعییا تمام
 د ۳ ۳ ضت

 د داد نیرت علت مع دیآ سد رعم نیس

3 
 و نفع لیبی زا نیتعد میان عاساهدد رحو رصحم

 ریو لانم اد,تساع درک جست

 دون ی یی بک ایل لس اب
 زا خر شض و سیما دذا لابی بيرصاص نام رگ

 عینی مگدرج ادا ردآمناريفاد یا راب روم

 للاصب و برق » ندا هیاساد نشاعیناف نشه ددک
9 



ِ 

۹ 

 دسابداسنش یا تین | دایی

 هرید زار دوش فا یر ورک سس ۱

 ما جو برق زاو لات رد تسْن زود 1دی

ی تیوب ام جادو هایدو زا
 متک

 هد هوریآ زر 1 اشک آدرس ری /

0 

 یابد دوس آب و دو هضم زا ناثس

 تاک 2م زا یتس کت

۳/۷ 

  ین دهد یو رم تا 9

ی رب ی عيرب زا ما مالک
 

, ۱ 

 هد یزاب یضع ساب خر یا ط 7

 ( ار فرمهای تسیط را نا :

 زایی گن لس رو

 هک رد اشامتسج یتشگ تب زور



(۱ ) 

 تم اتم شعبان // یوسبتساتسا

 ال علت سی تسا هزننآ رنک زا هنر ف

 و ی اه

 ی درس وما بید منا لو یا هک کم

 واشس اب تماا» لرد تسایسم و رند تسایص

 لباذا ن رقم اید  قرقیاشاو,تراع و دایعا تسانا
  ل 9 3

 نکس لصاگ »نا! دن *:نآناتباد تسای ارت

 ( تیز ره ۳در اد درس تشتدوو یزفف تاپ تسا

 زا تسا بلت امن ت مشسرآ

 سدتسریط ضب نا دست سا و ص ی

 هدر رام قشم بتا

 تره يا 4 یج

 تسین رد تافل ادوار یر ین اب یم هتس رم

 ی دیک

 هفتاد تی ااما سیپآ 1 راب اچ 217 ۴هداراه

 مشتم روم! به 2 رد ین خام نا ار | مش | رپ



0۳۷ 

 تسا تااسرو یا از6 (یژ اد تا

 وز اسیر ایراد هابچ هک دما نیا لس لات شسا

 نایسد د کتسا هدف طه رنه

 لا نیبا لی. تسا اد نآ نماد عرمیبف

 هنر فن. بتسسا بیم رب تبسبا ین,

 ی

 8 تسا گندم یر سيب

 * تسا ین رب لس يیآ ؛تسبربه»

 تا و راعریف تاقابنآ 9 اش یافت | با یاد و

 قید نقاب رکاب سس

 نو آلت جرشمءرس سادته | يلو جنیشلا یبعا

 دن نمد اب هک بس

 علاروت ود رگ تب 3 ترم مرمر تو ا تردید ی

 اعمشقنو شک ی رشق نیش آ او رو اب جت

 دو رخ لاضارمب اب بایت رگا رد رم تگ
0 

 دو مه



 ف
1 

( ۳۸ 

 کشتن رام یار دار دو یو زاعوا ودخ اب

 ۱ مود سرا دا موم شی فا

 ور لامتا عن ۳ 1 لا یا

 نا دید یتشعاض فاستسا لا یاس

 دود اب آ نر هاو اقک بست هادی لا تی ۰

 لار ند ریزد دات بسس ری
 ترا رب« قبر اش هیفک لب الات میسر ادنچ ترا

 تسپ اهر دا سلنا تح بع تار اسد دور آر

 تی و یقشج مفیگتسرضو تم ری بس نرو 79 |هدانا

 ه ب۶ یا ۰  ۰

 و تم داش ریل حود بسا کار رد ی یتصدپ

 ۰ را هر ۳ 7 ی ۰

 هرب یر فدا دون بک و هرکی تَس لامم
 ۰ ی ۰ ۰ ۰

 ی نقد نی (۱9/کن ط_ سد زا ایم
 رو هو و هه

 .يرتاب کا تا السی ییدهتلاياوتداج 1

 نلالگ اه )تیر لا هام پاش 9 تسا مرگ ذآ

 یدبعطدمعان 5 نوش کت تست د رقم ودپ رم تمسوف
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 رز



 *(؟موا)
 زا و

ادو ذا نم اتاو يم
 هتک ج

 لاو بضیم دیبا ایوب تم تا یلاصوپ رب

دسر ای ان
 وب توکل 

 آی تیم درامد کم تو جام »ده رچس<يلع

 تبار هد لا تا س ! ار یسلسما 3

ر سوم اتبسد سقم روا
 هیت

۳ 

 0 یاب

 جلیل برم ها کا

 ازش ین ببساجزجزا دا ست یاب و

ه تخت داب نب ؟ !نآ مبنی ی
 ام ي

 قا جا » تار ض وهابی وب بکر 1

 رب نکردن نشو
|" 
 يجتضزا فاکس شب ی

 بد تسبما یاک بد و یر بل

 نرو بسا نبآد طاتبقتح روم باب رپ راک



۰ ِ 

 فک

 ۱ شد نو اون اور هوا دارد

 رپ ام ما هر آ نام َ مو بیس ورذا زار

 یکی لی ف هسعاو ین هاب مآ متیس 6
 هدر نآ سیا رب پیش مال مه
 ترک اب آ دانند

 هد ناب ماد اهدا ارت رخ تیر

 للیکعت يرمآ ی هتل ابو چو ۳۸

 ابن رک اب تس 7۳ ندارانر» نازز

 ورا ؟نزایزرسب مار ب یو لاقع لا ال+
 لوله یزید اش

 کیش رد را رشک شادونتتر ورفر دوز نکا

 تر رنو ناز ین یر
 نره تست اعبأیدا جیم 3 یناماوص»نزاد ۳

 ۳م اکشن ریس عن



 مر
 6 رو رص قم م م

 9 ياد قسم اه تو ترا رت

 رز ۱ ی

 ۳ 3ابیق هد رطبی يا

 ط دم نم جز فوم ما دال مرمر ۳
 هنلا لان ا ذٌ دی نر نیاز تن طه ملکی يذل اهناسل و

 دم مع ما هم یوم هم سام

 و ميس ام ایم ۱

 0 تست

 ام اررراورم مگ * یا برتر هیات دما و

 از ی موم اه هوم
 ۳ ه«سرغب ةعصقلل انار ۳۳ لوتاا

 / برف سما بیر ها یا نم دقی :
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 مو مان با هال

 ۱ دو و
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(۳3)] 
 مو و ووم دمو مو و

 جمال و مال نا هدتسم استان
 هام هم

 وب نآ ناف جد ی نبات آجر هر

 کت لامبسبم با لکتس مد تک
 تسا نومضم مری هد دن تایل تم

 برام و تسویه

 ست
 ۹ اما و نیا ی تبسم و

 یموکن تم 6و و اذن
 نایمدپتسبسس نام ی مش رنو سلب 1,

 خش ) یاس ضرر ورک ی

 1 نم ادیان ات ساک 7

 ن ورود کر دوس تسفل (هرش نا
 ]0 هی هم جمجمه

 تم ولومیسم ی لک مو یاب لوره امار اواوالاوم

 نیمه مک هانی
 نسبت 4 بدیع هر معبر زن



 مو

۳ 
 اعیتشعم ۲

 ك بابا بدتیسرت شد ابا نو
 ار یا گره شهاب

 ور اب نم لب گاهی نی ر رز در

 مت
 ۳ ی دوبل 0 ئه

 جا بینم تیلسموب



 ( سم )

 اب هد تسأدد ا وادی مصر ناو

 و ولقم چت »تلخ سا رد ناسا ؟تساوب

 دد ین دا رضا ناب ۱ دروما نآی ناسا و تسا

 ۳2 زر ید فید 3 اه دامن تشیدو وا تلجد رپ

 هند یخ تاب دا هی اب شوق اما تلبج مر

 تشم 1۱۱ »:۶ تاج ما هود گم سا ون تلف

 بم ابو اس زا اد رومانی | شا ناصاهد و

 شات ذااداآ را رضا ودر ید عواک نامید چ

 عنیابزا ار بد ها ریمد لاساود ون بام و

 2 مووی شب یانآ بیا شناخد دوماییذ الامد

 میت من بم یا پس نصر ایصا رم ذز

 وا یو رشد دیتا سنا عج رد تسدا

 نیاید تیم صفر فسا گر ناشر

 هد شد نرم اشک مرا هد )يا

 ار راد نرداشگواحدماد نا نیدیددا بس! سرچ



 ۴ سرما تسرابتز رو نر ۱ نزار وا تست

3 1 

 ید درو تشک "
 رم

 ۳ ارور 9

 مدام 5

 بک ۱

 ۱ مس ین ی ار توام

 انس تر اد 9 اپ

 نگر دا زا عزا سو

 تس اتم اد هی ام زی و

 خواستن نام نر ر و ان "اب 1

 نآ» دعا ما

 0 ی رمان را

 ین ناو
 *داشس

 رد اتیشا نیم دا یا چی

 دیدگی افرا ید ین 7

 بضمابو تین تن ۱

 نا

 هوا
 ۰ ۲ ٩ تب با و ۹

 4 یهو[



)۳۹( 

 د نیال اد, اد سا رم تتسب دا عن یاد وا :

 رود قد زیتون بعد یاری

 در خو الحاق سی سضشآ لایک

 زد تو یک هیلوح لعاب ج جا او دید ارسجطیایآ داد

 اه ارخیرارتس۹ ربات ییصم ها د دزد سام

 تا یا میام نا اد سل او قوس اد تسفاب

 ارت آ لاک سس يکي اس نداد
 ددیعضد یلضو یضغ دا مشاور ۸۶ ۲۵۱۸ق سا

 اه تسمه حول یاف

 ؟یگن في  د هاد ی اتیسصانم ناب وما هوا

 ۳ یر اس ناب تعفا» ۱

 و دا تسا ی مک دمت لتم

 ور تا تین وه رم تسلط دان 6م

 رآزاشا رد ۱۶ص مقیم اساس

 مین دیش سپید اب تخد یاسدابناو-



(۳۷ ۲ 

 / هی مک 6 ۸ مي ثعاب دم اسک تر

 ِ تم ددزخ بر ید دوری ساره چرخ

 ی ورک بک اد ارگ دا

 شما یلفو طرف دو رکی تا برم نیا ننه ام

 روایات سنت تو بک زرد یییدساریظ

 میم ابدا نت مضر ۷

 را بیگ هشابم لرجادرد نارم

 لازن 1 | ریز تیمار لاوما تب رج ایا تام ۰

 دطساام ات ساگ شنیتسود )اومد امد

  تب ابا تم او تبشا تراس

 اون بصد* ناادل دل تب ضایع تسآ

 یافت یر من کتسشا سا ادا مو تمسا
1 ۱ 

 ۸۱ 3 ینصوصوم تشک |

 تاب او تسوفو تمام یاسر اد فسدرا روا منا

 71 ی یارهددا تام راس ار تورم مک



(+۳) 

 بست رمز هشساب تس لو تزاف باب

 :زارذ زا شرت یراشسا | لد یا دیوسرد» هر دعتسود ,

 1 ۰ ۷ 2 5 ۰ ئ رقص و ۴
 ۱ کیا ی انشا ری یا ابر

 الی اعتسی »رب شصب ناب هنلبا مناجات

 طب یاوس رب تفاوت یادت

 : ۷ اسد ضعف هد یمس هوس ی دوم ضایع

 و ۰ ۰ 4 ۳ ۳

 یی افزار اسید ضارخا زا ینرغا روم درام

 بسی مماب یدرتنضا بنام ناب لات ایی
 مرد انس تسبصر اش ای ری اشند مانی رانا

۳1 

 نیا تع اب دما نا یانسا اید وزارت هد جد داف

 "مال اد هان معاد تفنرآ نز بنا یدک مکه

 زن ید اد وو 2 نیر ِ اض تور نوا هیت تم

9 ۴ 

 بد بس سبکی ید رب یر

 وب تشه یاس دارد مع ارج من ریذرکت اف بساید)

 وب ی اآ سیب » تمسامعکتوا مصاپق تاذ هد رقیتح



 ( و )

 من مان او ضلع ناسا سگ نی رک رک

 "ال هوا تم اش بايرا مر » ورا تعفتم پف
! 

 9 هی ید نسب نه د اجر هدرش ياد کار

 هتش | یعخت رم زا وا ید ساز رفقا

 هآ شب انا یوم دارن هاب د اب رد خط

 رسا بیان »ام د باشم تست باد

 تمسی بم اوین عدس از

 زا نآ لانساد ن» لک یتسپج زاها

 بند اذان تسی همتی ما

 زایرآ ی سا زا یو تو نر ور ژو

 بقتد اد دیابت نور ماد

 تسیا بم لب مار زانآلاسیدن اب عیاند» راس و

 لات اوت اب عفت انساد ۵ نا زانو

 بمار رود ناز انرف تسسیا بم تا جو مس ک

 یوسف جیم تیشرت اب سابق ندن



 (۳ع۰,))

 ی عافبد تو سند جای اجتسا توانست دا

 نی زا تسسهرری 9 ززا تسیمد هوتسیاررم

 یاب تیاع رو اب رفتم یر را لو

 هد یی دا یاتددرحد یقتدد» نآ زا یو تسما

 "نذار دو ریه ریو ویو ) ۳ 7 ۰ سس

 امری زاید د رکاب سایت برا هیت و ز بساززاوو

 حامد شا نیت فا تسیا زر سس
 کی مدیا ید ی سم علیا در ی

 ۳ دبی 2 نشانه 4 تس» لباقم

 و لری قد رریاب سابق نا ساید لساد

 دیس, د طناب ید دل دوم اس متون

 ویلیام ایکتکس ینامآ هم
0 

 یو تار راز ی واع لب

 ی یاس |ضیدای تر وب

 نیم 0 راس 2 وددرا یوسد ق ابیحآ



۳0 

 ۱ ترم هناخض) نایت

 یو اب 7

 نشت نترناسضو(تمضل ارز هدرآ یا واز ف

 را هنلاک بمب ارم هو دان تین

 تسنیم بم ی 9

 و وما شنا یر ننچج د فرش ارت دارا

 هتتنسا ی هر 3 هم نا | نطادد حب تار



۳۳(۰) 

 ,یسا لانگتبشورخ یاس رو ریس مو سا عصا

 روس نا زا هرق شد رسسع ادوات

 یاس جدیت مجلات دم تسپ

 .۷اشسالش ویو دریا بیشاسسزپ او نرایشنا دارا تساک

 جرم »لس بنام یا لوک جدی بسم
 مسی ها تار رعردک او تیسادد ۱ ؛طع تاب

 رد !نیرطاد نام سرد هراز آلا

 انا ۳7 ۳ ان ابجد ایجو» رصد هاچ تداسیا

 م عالی ه 

 اسلناا باس دسر ایی

 ۳ هم ۰ و و دم

 یتوعرتاسآوپجامتسکن ال 2 زار قدیعت نم ما مجوانقت

 انس بال عامر ملل د» ترا * ۰ وز

 و يا آطب وا دمو دا دود تیر یا +
 دل یدس لاو صع-تساس نا + ال تاع تیمم

 زار کل مهسا تربت کاری لاک درک

 رک اما ها تاک طرا
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 (صس)

 رسا نیوشا بست

 نآ فسا را تسبا تالاب بس #

 ۳ رم رم همتا

 قادر هرس یا دا رو نان

لا وا ادا ری وصل زروو ززکیدران له 9
 صد سن ا

 ها تیر فی دا ی

ایر تاج رول رد او
 دیس د

زاد تشوجش زا رو مضر 13
 ۲هتنابا ید 

 رطعفف تار تربت اف را مو اس زر

 رب ال باز ها عمیاوس»

ن این تنع اب نام مگه
 ماما

 دو ون تم | او

 شل ون روس ولج زور
 2م



 (مم)

 ۳ - دي صور و هم راک زر

 تد هارو لیدم:الاهسلمشانلار دیس ها

 «ینحتس ی رم نود ی
 ! لا زا چرت س و جت ا یه راسا

 0 نایت او جا هه عوزف ۸

 ناف اه ذرت تی امت ار

 کا جد لا و تیسا بپسا تل رم لاقاد

 يا حتیس تا۷ سپع ذاد» ات دا

 رای و برسند یک تور زا لفاف بسا

 لذا وای او تمسا میس تیفلع هرز چکا

 اي هدر روا مآ

 مه هیت غزآ امر ویطزا »  ُب يداق یه رفاب ین

 شما 1 زا ار لیهحيسر او ارم دد سد اب

 ال انا ترشع شام بم رو طاش هشس# باس ا

 نکریدیآ نا یبنعایصز لا لاعناذا نآ لاساد
 ورس وو ریس افت شدید ص7 زا تصرف دیس را ه ی جا یک ۰ طه 1 3 ت



[۳۰) 
 ۲ ۰ یزد وهرش تمبر شا( ید

 مت ار مینا ال اتنآ ار زر اثر ام داقب ای اوپ

 دمی ید ما کیس اس

 مهد او یو[ تمسمزباما هو رج رود اون بص و تمسد زطاحا و, 0 ۱

 تالاب دمآ زمان ادرار تالار و

 ی فوت نازا یگیادتسسا بش

 تساور سنا ربف که نفی یا یآددزا

 دا وتو ملا عولقت بن نت دم نیا هد

 - ]مت سقم ین سا زلاس ۱
 سه نام از هود ۰ ۲ 0

 ۱ ننسکم ریتم ۶ ددال 3 یک

 اصفهان

 تر

 !تسا نا هدزب بمصانتی ماد تری دمت بشار ین اقا

 تیساض ز 1و تومق+ تر او تماس لب

ر ندرت لا وز تافص زاد هرم صق
 جا ود



 ( موز

 بتمن تبع تسرهدد چناو جایی اانسنارم
 یدجل

 دود مارس سعد يا عرارچدد کاج دا

 تیم رام ات یی ره یارو تسا تماس بت :داعیا

 علما 8 | مداتساص نا دا بتسک تردد وا یاس او

 ««ینگو تیسآ او لاآرد تشک أب آره ید تریمد

 ضرع زا ((تسنار یزن است ط 1

 یرتسسل آب سند امرصت» اس عدم

 دررهل ] ۳ دما ضلع ربصذو نلهذتسا نا

 رادیو ورم ادیب يا تحت گی

 شر )0 ییلاجج جی دنا یر

 اکبر مجلات انار ناننز وار یا

 هی 11 ی دا بش برسید

 ناتو لس "دسر یآتسبسع ما یاضو

 آمین تساوی جدا ی
 تابلو دزد کد کد ردگیاس



 2 ۱ (مو دز

 1 اور

 ی زانو تو شرک مون یو

 کو تین نیکو
 سنآ اد ما شهر طاق مر شفت

0 

 ارز بت نکن نا شست ۷ زا نیل تل وب

 درد یماقم تا اتو وز سیل ۱

 هادی ریس سرم القا یا

 ناب میر د ءاطاپ نانو از مدام 17 تست د

 هر زی شرک شاپ یو الو

 ۳ / هارو یک ثآ لا اا رو بت ولو

 بت ان نیز یک سا
 نامند را شیما عارف بز او

 نادباد سم مت او ها اب

 0 ۱ ی 1 7 نان ۰ ۳
 ادا تاب ام نیس و ید



) ۸ (۲ ۱ 

 2 تفاوت دم ی

 سا یاد او قرعه

 ترش درب نوک ۳ و ۳

 تساوی لئاشاد تم وه د قوا مس اچ

 ری دنا طور تو ممد ووجمسو] و ایحسسا بارم ياصقاد

 شما ابن لابامعا م عدم اب تان زا ضارخادمامنا»

 نکرد کر گاج ری پس هر را تک لب هو

 روم طمادزاب وال تد راد موس دو هی دور

 تمی دا ادب هرس شضکافدایلاسیاداپ کاری داد

 ماد تب دن اور ده بدهد پ ات زاد هل ای

ِ 

 ۳ رز گر اصشرپو رساتتسدا از 1لاج سواد

 سده اشماردد رز لازمه تم امد تارم

 بسابتو دز یک |تساددت بسازد و اس یاس

 ور ر دره دف ِك
 تان ابانکر دا[ آور ۱ یی گز ااا

 : نا نما مرعد تست ورگنومتم دم یدعاتسدا



 ]دی هم مگس یاد نت ی

 رییس تر

 دا بنر زا ط زن یلدا جور ۱

 ین رخ هاب یا رز یر سم

 مهد سل سضارکرم شن امد دشت ۱

 ساب مچ یاب کد ازت با 3

 ماچ ایر از مات
0 

 تند و ورد رنج جن دريا

 و ارت کی ما

 لایخر» دزاوموا معنا ادب یس سا زاید هتماندرگ

 درب هی يلقع نام هوا تسمه کی و

 و نبی بلا تب او لاعشا یی هد

 اما هد »حیا دم رفتن داد

 موی انس وا تم دن با زا در دا یار



6 ( 

 روز ماسه

 ملت هد تسیرگ کد ناب تع دن تش

 تسادر ۱ درشین تس د منسوب

 ناب مد | سد تا شب ی رس

 نم سا بتس و عو تم زا داغی ما|

۹۱ ۳ 

 ی تسنه را ژوا یژ اب و وضع ۱:ز] ار جایتطاو

 وز زر ده وین تا یاس هصجو

 آی بقا بصبد رشد
 دام خان تکی سوق بیت دم زدن ۱

 میذاض ییوکلقعس درد تماس ار

 : رم و ور رفت دیس یو عدس و

 دو باد نا دا مامدددومرگذ دوداج جساقساا»

 نو قنبری
۳ 3 ۶ 
 هدرب یو نآدز زاها بصتتا هیومناییود ما بسی رپ



 ( هر

 .یابس|لصاکتتسضضر هاب تس اهدای

 یا دداجتی دامی ساسادل لر زاد هاجتبدامس یا دنتسا دین ساسان ناب | ارس

 دل رد ً ید 1۶ عنایت ما

 ۰ ت 1 هی جا

 .دورع نالوقم مت آهای هه ذی ی از

 - ی زاا هری دژ نیا زا ی با ناشسس درک

 یلدا شناس درز

 ورد دبرآ یو۱۱ مس زوم اد زا بسا ی

 تسف اس بیس هوس اب یخ دوو روتر

 گود یدوودا یو هزار اس ماش

 1 رز ژاارروم | نیز ما مس مو و همسر

 ها و : 7

 بیدمس» یتیم کا دره نا هیات | هدتس ریو

 وا تسابتدرب هدتسرطف ةدر د گیس ید دون ناب لصا

 هدیومدوما یا تصخ مهم تستی

 ما بش ای ستم نا ریش لوح

 دات تست رو نیل تا



)( 

 روی اسدیتس رب رو نر رو و

 نا تمسا د ذعتم لرص نن و رک وضخ هام و رع ی

 نا ایفل و هل کرک

 زاد تسوس تساط »لقب دوو هدرکتسداشا

 تا مهد )هد درب ماکت تکه د کس امت وطنم

 تش عاار تسا بت تیزف موس 1 یاب بسح
 زا تمزذت مهشس» تضستناوم رب تب هد یاد

 ما نایب تا رم م# مات ا ترذو تسمه تمسب+

 اضادتم د یومآنل سر ترمصو نریبس کی اد

 واین میظد ۱ طاها تستی تسرض ج

 دوتا دور سم رو تمتما رم امشلام لک ع ما

 انس تست دا ترک

 نان نا د وصیت یرتسما سان مدک

 با ی تیغ 3 تسکین دژ شود رم ها مسی

 ناسا تساکا روم تالام 3 رو د 2م وا ترس بست



( 8:) 

 9ام تسز مت هد
 نامی

 اس ادارات
 ری مو یا

 9 اردن

 مت یتیم
 تاکسی اف

 دیامییم 1 6 زاوتنرس ها تیریصد دما ی

 نیع جت اد آدم دعا آدم, هو لود
 اردو دا

 هتنامد اه تنم انا
 ناغن ی

 تساوی
 کنم ؟ نواب لس

 ل زد هارگت سم ار ارث های هرمز این را

 ۱ . دتشام 2

 یار فشن را اد کر

 شرف حالم تو ید «عدادوثسم یک

سدبایساز» نر کد لس
 ۰ ت

 را هر باروز تسسا رم نوا

 ی

 ح



46 ۰(( 

 مس اف تس نان ناذ ل ل مر

 و8 هد او1 ۷ ین فیس اش بول عن اوآ زرد

 بم اجرب تمسا ی بنام عمل چت مرا

 نا را ید | سفن باس رگترب رخ

 ۱ سیا عام دهد ریو ین ناب 1

 هم اقو]د صاف !بسج همش ءا و عرتلاا فتو

 ۱ هم تسو تو دمی و رتحا

 ۱ ولعد نان سال دف سا تبس لا » نکا تسرهثم

 مار ضراعا- | نا هدر دیو وا یابی

 روس اب صمیم) روم نآنل-ل وصخ حیطد کاپ

 ژرایا رد تییف روشنی د در نی دا اتتفنح

 ید نت مه ی دو دادند از لاما

 ۱ داد تمسا اس یشعو ی فس تب لی اینک

 یددابو ناعتا یسک ارم اد بس او نا اتساذو روش

 هد

۳ 2 ِ» 5 ۳ 

 » ز مت وب هری[ تمسرب بستان جغا یرعور ومپس



 ی 3

 و ۳۳ 1 1

 ۳۸ از سکوی پری مدام ۲

نا زی ما
 قفیز 

 ناسا خشم نا
 ی

 دز نر ادعای یی لو نیز شیلاقب

 نو ستار تر
 نابد یننافطادل اعتیاد لادن ات مارا ۱

 مر نازی کلن نایت ۲

 تفژاننگم هرس و ) هدیش هر زور



۰۱ 

 ترش هر دا لا یو ما دا داف ادیحده

 رد وطن مح دهد مور موم تاکدورط ا 2

 سالاد ارفآ نو ورد تسمه ست

 رابط ادد 0 ۱ناتسوم ۳

 ترش اسم یعدا)عدا تماس رم عود تشک داوج

 پس یا تفزاصاااو هاو عل ه شک ترصرمرپ

 تور لی نر گوت# رز اد راا دا

 یر فر یر ار ی
۳ : 

 داد آ ل ند»نلن اهیمد» 1رسیتت دانا

 سارا هدایت ش وه سا ناع شش تم زاددومم

 ودد رو[ تمس هلال دیاگ وری و هراس

 رو صارحخم ارد دوخت سا هوش سا 3 تم کم

 سشس زوم بس ی شه اهواز سي و تسس»

 وشع تاق کجا هد اصو رک دوو لاژزسآ نابا ریس

 هایلد چرا داد وا رگ عن ری یو هام



 (یدب و

 ۰ صق نه دیربد ریتم دود ۳۳

 رب تار رعنا ارم هتساءداز

 زبانی رقم نیش درد نت

 نو ضرر شم

 1 اتم 0 وزن تشهو

 ایم آش یر امداناج

 دوما حریم تکنو ا یر د

 آسا ی اه يا دما

 تل سند بي رادیام یی کا

 تاضای/یشادتادابع لا ویط کس ید

 ی

 حب ناب |تیتتسا یوم ص8 ۳هداه داوا# تسس : خوسنآ ۰

 7 نا تشیع رو |

 یتنا هرس یی رابه یو تو تماش

 لث ۳ ۱

1۹ 



(۰۸) 

 هد ی 0 ِ 7
 سارا نیوز ی کس اباد

 نرم 4

 علایم ما یا برید بایت جرات

 ناشر نام ۳

 ۳ هرمرع تاق »اب ۰ ریش وبا ترص تعوم نهج رخ اهدا
4 

 ۰ اسم هر درگ تورا تا ملل

 نسل دم یر

 رسوب ات

 تی قاب ام |

 لا ربت »دنا ب» ثمر تشوتسنزآ»تلد مزار
1 

 بارم بیس ناسا دوو وی اریطو ریش رو صرع و
1 1 

 تساتاع» دو ضاقمو تا دوم تار لا ااصقتو لوح

0 

 2 نآد ٩۶ نامی تحت 1نایید تی اما

7 

 بس یان بسا زا! هدایت | هدف | شسرب

۳ 
 یار اد اما تساص.تسرضت لوید هد تر

 نم تایم دنا یاس درسا



 (هو)

۳ ۳ 

 نم تانک بت ترا لب اشزر

 تشانا اشباع وسض لا تسا

 تل با سادناا 0
 و تیر

 24 شمع هم ماد شاپ ی زا

 نان ررور امداد یر زا

 تدریس قیاس ست

 شاصنتسلر سل «یاه است 2 سم ام م

 قرطاار هد مکلرط رد ميفر تاجر دو ات تست

 ۰ ل 1 تری روس شما رو هستم 0 ۱ طب ی

 میشد رب تی به تیز  زصن

 تو اه یاضا بو | دیس باس »لس

 هدر یهو 3 ت و ایارو ار او

 زر 1 ار رد ادای تنالاع

 نللعاقاتسا "مع یافتن زر نیما جز



۲ 9 6 ۱ 

 سل لورم ریو بششسیج

 « زا نلآل اسادناسیامریی اه تم اب ارت

 و
 مان مش 1 سعید جا

 نیت پیست آر دود کارت دات

 عام ایا خب نلاح لب رک اداتصا

 یلیابا انار مو 1

 سا با جد تا اه راد دو

 رج اوت رمدوارس»

 وا سما دات ابلیس مدل

 يافت زا نآ ببرم سو تسا هد حدی

 قم ]0 6به تسمآا ياهضالم ملت

 لب وا ها تک

 ]ناب بسا اسارت نایاب

  یاپی مت ت قد تس اکرم
2 



 بر

 جد لب آی 0

 کی اض اش نوا یقین و عزفد باب هد

 یخ ی نآ اد ناشي دم يانچ

 وار شاد ناتمتسوام و یاشم رخ یادم ارم

 رنک یزد درسی شنا د دو اب ی جاص»

 امد درد جین مخا سرو 72 خزر

 اف و هد یار اش د,

 رپ یه و مت

 ی ی ی ی

 مهدي فر "نی ار دو زن

 . ارم اگد جام او یاد داس دز نا بگه ك

 ار زنا اقرار بمان
 دوس جاوما مطب 7 درسا تملک یص+تالع ۱

 ناذآ ی زرد تاون هرز باس و یر جد

 ميبژاوبمارطمهاب رحتسکی کر ایر ین یاب



 (:م)

 یا اد یاتتا درد هدر دود ارام

 رفته نا
 تر بس ما جبر او
 یا یوم 2 ی

 رار رز حامد ۳ زورگر ورا یکی رم شراب اصلا

 : ساب منا ست هشب ۳۹

 سونا: بیستم را لوس منا ۶ دشت تساشلا

 سس ی

 هه( ادراشرأم. اتم اصرار سد او

 یا داش مضر رعدو ام

 لار اد هدز مطهر نیر ؟ونول یییشم

 فر مع ی تا3 د

 و ۳

 تا نت مبل (تس
 ورا و نم + نشانآ حر زا تام مرا تاتصلاو



 .( مر

 هتک تتساد آی ارس هتمس)رپافارید تمساا عرب ۳

 نت عورف زاد ل که لا لدم تا حورف راه یلاعب شن وو تو تیسا رب ۲

 تک ّبس و شبقع سوم رآ جاش تسا تسع ی

 ۲ 5 شش ۳ وبه 2د وت رو دانا مک عن دانا 2 ووجوای دا

 رمتسس | امر ارونر تی !صاعقع کات 71

 خيداد تعیم ,لیت زا سدان شرت 8

 0 وب دون اتس مر بکند شکن علت هدر

 ی
 تماشا ازای مضر :یدویف ثدرماب

 تی

 :تباصدرمب## تی ِ تسیب 9 تا هب رقم نر هدر لگد

 بسا تا ياسربل# ی

 کیتشع نام توش اش یا باری با # تس /

 ودر مینا سایمتس وقت | اسم

 هم می دا داع ایلام یچشس بای

 طد امت یر سس عام جزا بحران هد



 ( هضر)

 نارتب هات اص اش ولضزک 1 ناسا« سال بزار

 11 [ یاس ینامصتآ آن هرات تر هکر ميس ویا

 رساند 7 (ناو ایکس ار ان نر نام آ

 سا رز کی ششم ی رد" نره ترس وا

 زا لک لس 7 هستم اعلام

 د )سد ید تا دومانآ لاسالداج رم 3

 تبع درک 7 ۲ گز ییتش زن ئ ن عرش

 لس هشدار باقی دیوسرد یا لود

 ترا اچ 71 ید را بس ید شم عوبتتشم

 7 رخ لیگ شاسی دومایيا لاسا هد 7

 5 نمک لات ایت اردلان عام و

 اصار اراساوت ی لاساوا ۳ مایا اب واز

 دیک نگری وطن آ شام تسا

 ۳. رقدد ملل تم )ای دوس تحت داردوح

 تساوی گر کدام یار شرک هک



) ۰ 
۵ 

 1 یذ یاس 7 عرف هدر را ۰

 ترورضدق زا از رعل همدردی سو

 ِِِ رو گه هات آر مس یر

 سس اد بنت نذر کمک

 سد ۳ دردم 9
 متسابح دون

 دکب ۷

 ها رتیب» لب اردک

 راد ما لانسایع نسب تا شبا

 دونی اوری زا هان اشیا

 ی 2 ی لب ی باتو

 1 هتسم | اسم بتمن لوصم

 یدکی ۸ 2 زا وه رپع نیا رم تایر و ی

0 ۱ 

 ونوس ترذاجا 0

 اسد سنی درک تومور یافت
 نر

 اینا راد دا » تل طور طح وزیر بیقواعرتسس| ایا

 موس



) ۱ [ 
 ۸, - -ٍ تی بهت سر

 راهی 2 له هیات طول وچ مک اب تسسنا
ِ ۳ ۱ 

 اتمام" ارس ی ایا بسح تالار رخ

 ین یر عقل تسا وا یسدلرد رب مسی ات برم

 اد متسسا اما بسر مت ۱ شناور ناو

 یادت تابان کنی مادون ابا
 ین هوم

 ماد آش موذتارل

 اللهی ال اس و او تام ساولتاوسسآ
۲ 1 

 قلمی زا ی تأسلاوداسل حرحآ بلا

 وه موم هرم

 ۱92 هر ۵1 دن امویتسلاحای تا اد ویلای + اوتمآ

 تاعافشال د ناجاستو !عنادب» اساسا ۸

 لاسا بد +ثسم روم لگد رصد درمان یا تج»تسا

 اد رصتیسج سا یاد تک یر ط رک " تسا لا

 اصن اس مک شیت میت اند لاا

 سد یی تبپسداس لو نآ 1 رس وا رگدس (یاس ان یی



1۷ ( 

 ۳ "یخ اف بم بم ی شنا
 گهر سقم ماچ یر ین جرخبداسر

 تست تس دام کحرش اپ

 صدد تبسا عردا وب لاخ اذا تم داع کر نآرب الا

 لامفام جرم یار اد طرق » سیا سام ۱

 امین اف هر اش تاخا صد ایا

 نیما یریتسو شیلا هاب دم لوک تقوا

 تم ادود راقنا رد تسو رعد تو ابجد تل نا رد

 ید هو تیغ و تا اذادشساب ید ۱

 ملال بسا دز هد 8 یر رک تادابعو

 سنسالا نب عولاص نم تمساد ون سفت ایم یا

 ورش ناف تسنقاش لای تسا ی

 ۱ ندای تل مازاد اسادن شا تیبا

 تا شو ید یا مترو زا رارفو تسازع

 ۳ لوصحوددچ اِ میم جم تمابقارم دنا



) ۱۸ ( 

 )تل ی یاض» لر داب لا مقادیر يا مد

 تم مکعب )بسا تا و هتسس ایا واز یا

 9 رشت ترتیب تیبا تا1

 تشققتنآ ال نر ادنامیا صحرا سیر ا

 و

 دن تنا سال عم ۳ وادلوسرل اونا عطب سو ددورف

 نیسلامل او ءادمشل 1و یمن او سام

 نا قراش) دیطیلا شنای 4یوتلآ ۸ ترید و

 لاک * تصور اصدوما.تسرصم اعدام سا هعق

 تسال ابد! سسنو» تسداند مد لات هد ناو

 تسل لوادام6» بسا نا مونا رعد تصلادا ل

 ترم, اةتعا کی صحت سپاتسا لصس ۲ اتمرد اچ

 اد دادی تعوام آرم یا ارس ارم

 ** تسا نام تسدا ارم تععصا ین امذ زا حرم

 ناندزا دارید صع مع و ریماب ییرقع ندا اد یاد



 هاب 0 دل في 4

 نزآ سرم نا دو اکسس ی او پس 7

 ۳ جت سی

 ی ی ۱

 دنا ۱ سی يا بم در
 : منا اب ی

 و وا نایسحود رپ تبسم مم م زا هو
 نیما نده اوق ی

 میم وبا دیس پا هيات هد

ت سخازب یاب سیب ناعذاباد یا
 ۱ بیام نریم سس

 دومازاآ لب تابنار گروپ موم امتیپساا



۷۰ 

 تنها اد ابو برند رم

 ام بسا تعمیم ص

 ۳ تاکددژا ت اف نام! نآ ید ددکت سس اما ی نا ۰

 1 اب رهاف یوقت حد دار هر ار

 ها و يزد ما باتج زا تس هری نت
 ازت یار همیار

 لا مف ورک ایام دضلاب تسد را

 تسید را تمادع تبعیت درشت تقی حرماد

 سد |لوستنآج ورد 99 تست تان ست شیب

 تسیا تبسا نزاسخا تار زا دورسو نا تشرطک

 سم سا سد دادم ماتم یا ساسی

 طسسارلا دیام روم وه تری عم کم سم

 تار نایددخ 7007 ]ون دری وا نذار رو

 هر رس ۳
 31و رس دوو هو هد ناو ملی صع

 اب جرم تمسا تست شکن امت چ
 س



( ۰۷۱ )4 ۱ 

 َ ۵ ۳ می ۰ اوج یر أبو ایت و و رجارضرو رم ۱۳0

 سویا :

 تم تار دری وا بد خام
 دو

 ۵# ان خا اپ ساک در ار تاتو می

 دا ار ۰ قلم لدرز نما

 یو رییس ی کود تسسا ادعا

 و ّس تو ) بیر د تست را نابا رانا

 لا رد ید داش نت زار دو مت او سایر

 تاقخزمز عام هر مو زود اور رک

 دارد تي الو فجر یکی منت باید هم

 11 و یی

 يلامندرصرد تم رد تماما ۳۹

 تر یو رز شیر ؟تادژا

| 
 نیزاتسیزراب رها نیو شب حرم دررص باب

 نر یاس هات لب

 شید مرور رد اندر باما

 رز



 كس

۳ 9 
 یو ج و مو

 کتاب لاله ما فن |! عفو

 مرا متنی ام و نزن
 رو رم فقه میم 7

 _ك واتس مهدی هل نی | ودهآجت دلار رب سا
 روم ۵ ما وام ۰ هچ هرفم ل يا رو تنم و مو و ایم

 و دلو هبمحو ین |يلع کوب سرت یودبعلغ
 هم جم 2 ۱ ام تیم ام صف موم
 ۳ بز لا لو یو مومکل هشرد

۳ 1۱ 
 دش نروت صوت مالسالهزدص ها رب بقا و نم رم او هوم هم ها

| 

 درگ رز تیام كه

 تا ارت نم ۳ هریطب ایراد

 یا و تست مت نریم هر ام سه ۶

 زر ضامن يرشیل# و ربری
 سا یکتا 1 از

 زی نازایی ایشان ی

 برکت



 بسر

 ء بتسع اب یمش#و تصرف لس سر ار اد مایا

 آی سد عن عدس ار ضد تیر

 اب نیو جم مو هذ سیب بیا اهدار تسا

 تسا آتشی تقدیم لر فیت

 هشسخرد قم اه تعاج موقپ اهتسکرب تزع اش سا

 لذ:*تذراسگ نسوال تب اببم اردو دا دیسحشو عارف

س و دین تدوصوز ای اس تسدقس
 هتمسا لر میواس

 میم لب 3 سس دریا ید

 1و نا و زن ست سری و تا

 سس گود ی او دانم
 اتم سا

 یادش رام تر رب نادر دنا سن

 بند ای تسیفک سن شوع»تسارب

 تسااضاف# دیس ساب ضرر ضد لو

 1 اب

 ش وی شی عادی اقررابتب _



 ( بم )

 و نآل نو طتسف اب رد دا پاس هرصگاددارو

 )اد داد عرش کربن

 ۲ علاج ریامد مش مپماسدقم باند یر طرگدر رک

 رز ساک نس 1 ادیب سشهیدرکی یششربذ بل

 نآس کین! مشسا یساقنا یش و قدر ور

 تره دهد کبک سس دیش درگیر اچ

 اسد ی مقام ارش هی ا تماس یروچا وا سل

 یی طذ اد دد اس ین بچ مش تست اس

 ت ضربان ی ارس یاری گرا

 کیا دهد ضاهزا نیطلی«تمبا»چ

 و بس زار کیس بسا دوره یاسددالم

| 
 درگ ما نیس یخ دا میداد

 اید رد لاملاسمصقا دانم تعشکنیلا

 دبدوما آلت متعآوب درمان تتدردا»يرشاچ 1



 یر

 السد کی ضد نزن عاشا یر

 نزاع یابی کی وومآ تماشا عادل

 طاق نرده لس تسارناییسا دا جا لاضاررا»

 طق واشر ضرک1 دز ِ یی ِ خم ز امنای مارو

 مد نر دی علف نت رد ماد, شم سی

 و میلی ید و ین اولا تیر رصد

 دگر اس هدایت ع رس صدد ۳ صحن ۱ مضنیا ۳

 ساز دوم یا وضع بسا کت لبج صدد

 ٍ اپ روس مسر وما یا !تفقتع ناشسا لتعرز ۳7 سنوات

 یر یخ یا تو سا

 ۹ یمنی عام ودر هه رخ نیما نیت رد ایا

 نآعاقن ارت بم د رم زار ارگ زی زرسرا بس آ رسید

۳۸ 

 2 نارتاقادد (رعزیاشیددع بیس د صحن د آی ع

 ْخقلاهرمضمر 2 ۱ تی درام

 دز انشا نیآع 9د هدر رخ من دا ی! و (ایضح لار



2 (+۷) 

 رند یداتهحسساد ین وی سج روند ه هشتم

 زارع دا عید یادم و اجشساآ
 ۱ ید تا رشابید نآ عن » بل نسل هد ید

 راژرا دا بسر یایدد یستسرضترا وضو

 تر تح)لا)بآ ای ميز دم رورصو یی

 نت میوض تعابروامررابتسفص ناب با

 رو بسا هدر مهیا تیمور, ناو

 درک یاد یورو ور سس اعفا عقو

 کرامت تو اب ید اد

 لگن کبمط» تی یوم اد رگ
 را 1 معاد شیت نر هدرنارو روا

 | ریوم نزد و ی رزم دل لو هد یوم نی یلدا یار

 را یر الات تشرمد گاعرما ۶و ذ ری

 بسر نت قد نده یا یلتع کت سس اسو

 نیر هک سما هیات دوس دو دوم



 ببر

 و نا

 سس دیس ناو شک و بساد» نجف یکتا

 9 ی اسیا تا سمند تم

 ید رفن ۱

 تم صید تسارم ر با قدس

 تسانفدو رابرت بار

 همش( اد و اتو تاب صتل وال رس

 رنج شب تسکآ بس ات ی

 ث رشد دنا تینا رم

 مد نتسا تمام بطور 1 وص

 فهم یک را

 کر دور زا آل دار داش ی

 يآ ارد ۱

 ریز کا تروصتم و ملل تسهاو یآ ولرم

 ۳ ی نیت ماتم نی س

 ارش زر ی وب کو و هم ی ات

۳۹ 



(۱۷) 

 نآ یاد همسرم شا ال بسابتا روم گرما تار

 مانع کن هام( 1 ۳1 یا لاو صدد دست سریم

 تستی ماقم مانند هدر سی
 زاف رپ ایا بعد رهشس( یی نا یدونملاج اش

 جرم ممه داد داند میم

 تماما یاد | آش بوت ار ید

 مطب اتم شام دلت اقبطدد ناف
 راسش را صنملوخ یهدداریخس میت وا سل

 یاسنادارزن) ضرگتفا یا ی عترت هاب ؛رارو

 / نالقاتسذدابنآا رخریمتکی درد هاللد تس فرد

 ودر ید باک هنشساب ی ناحج تسی» اس ایوچ

 یو ه ریش اب رفتم او تر ات وا ی مک

 و یزد یدالصو یاس توام 36 تالو ادا

 >دخ رج دادید د تا یا هد نت هحشساب

 ۳ زد مضر لا رعد تک نی هک تسد#



(۸۹) 

 اب. شنید ینذداد نناشیزرایطاو وام

 سد هوم یاماها شختپ نبرط ما ش بر

 ترا دام رو ازاشس نیر ط نینجا دام اس گرا و

 ریتم و يلذ زاید ال دید رسو تسس#و

 هم وبآ و تتبح هدیرپ شارپ رع تراس زا کا هی

 ميرشاب ب حلبا و یناح ساب میش کت بو

 لود برعب قسم جد نسل وقت

 شو هد »معطر نرم ۱

 ذا امنآ یاس او نرخ" و ناوسن تم اب زا سم یی

 ساب دیندد اببآ عاضو ازا و بت تعفر نبجلبأ

 شب سس و تیم بیات ندا کی تار وو و یی

 شام زا دستان سر امادد اج  یداپ :

 یر رد را خاتم
 ۱ زوا برجای دهد پی یا نا ايل» _

 د دی نیستم ةرلسار را قنشداسسا و هیایب سس



.6۸ 

 لا !تسم بلد هوشنرهاعتپ 7 ۳

 رشت ها صدد لو چ رابرت

 تر
 و راریررفت دوتا ءارثب شهاب تفت مع منشا پ

 بل متر تذآت سبد یو عاد
 لذا سوبتسسا تا ات یاس سح

 زینب مینا رد ما سلاذیعت ی وستسشوک

 رلرا وا شرور لا ی توده ارت بداوک

 نلیصت رم لآ مت داری ابد وله ددرپتسا

 تسسل ام تالآتاواریرگ لاددسلاجراضق دوو یرساو#

 تار زا ارس مگر ست

 دومآ بال وسزاد هد و گرید ال سی

 ازت گرم دو لاو بهرام هک

 اید[ تناداسبو تلخ تیره رسد تم ما ددنزآی سد

 درمازاد | تصم تع اردو تیلبتجو ی اف مرد سود



 کش ۱

 ۷ منم نرم از یراشسیا آن سس نویز دن سرعت

 2 تست مد صیاد تری تستر

 سالار اض) امد نتسنایرتقر اخر#
 و ثرففنا و ۳ یار 1

 ۱ میسیدا تاب ارش اد ترور

 فشنسرا# وال ث 2 و هل

 هما تو مزیت تمیز سن هاشس ماد شر

 او ارفا ست 1 ها تر

 ,یلاص عرش ینسادنو یابیف تلبس ناتتا
 3و عود اعاپ رانا ۲ سیب شن »سم

 ساتضاوییلسزا آی لیمختي تحت لجن

 جام تتسا بو سو نا هزم الناز

 21 قو ما تاتبطدد تسین شم. ذیل رو

 لا ۲ گرا هرس عخا ۶ و قیام ر و را ابصکچ نیش

 "لام نام آ ین یابی نما نا ٍ



#۸ 

ودر حر صفا بت ی عابا بسبج
 

 هل 1تتتبلیا سم هرکی تا بست نو

ن ض و لجغمام
 7۳ م

 بیراروامس دوو ی ام _محورف زاررا هال

 94ت بسکس تی ناب دون ید

 نبات آی رشد لکه یی

 نایت بسا داد بصحاس

 را تسو د تا اتم تستر بعد هد

 زا هک نام أیف تا ای اب ناموس نا ددزاسپ

مار دیموط یارن تبااقنو»
 هر یزید ق

 کم شا لاک بام " نپآ

 تر ۱نررد تسثب ال کت سس و سگ بمب هاو یماققر کو

 ها ما یا صاطد مگر بیک یا

 2 دیس یاب ملقب رج » سید هط ها ار هدف

 تیبا 7 نیس بس اسد و / فا



 مس )

 ۲۲ ۰ تیک و بعوصخ نلا ولو یلامما روی ترضخ ید گور

 تی قد دن تسریع روز و
 حوا لود گیسوم

 ۳ 0 وحن اید

 : تتسشآ صبر یون ان ض وصطتن ون کم

 ۰ سرخ ساتن زدن ان تیتر صامیق نر اب

 "نر | ربا رک فا نو مومنی تنساد وی

 1 نا رد صرع مس قاین رس ملا

 ای سی وقت منفجر

 ترش نگه تر رزم دما

 9 عشایر دا علیا ,ترزربس رود سو

 ی دقت لاند تبسا نقی مچ نیامد ما

 | نقل ین ۰

 ناسا حوت یار نیر دزتمنم مو

 ۱ 1 1 و



۳۱( ) ۱ 

 شما جد ی اهر یابد

 هم دوم[ رگ مت سد, اوت یی ذا
 وریسبا ایم اتسش اسول» یلسج ول تسابوپ محسریم

 چرب کد ادم واتس اش اسااو

 را نزآس سبد دیبا تر هشاب نانچ

 قیاس یقه دیرین تمساح
 ماد می » نیل ادای ! ی داف وفا اح

 رود تسل رت همیتع ندآ سس ساب »دشمن اع نیر

 هدیقورد دادی داد اس اشیا راس اعهتسیم

 تا نا نا اعترک

 ,دیاتسا ابدی ننآ سس یراق زاد ویا

 نآ نور 2 ین اداسیاساسنناضا علمی

 نآل یخ هددشا تا جک مرام یلرمق

 دی ممد موم لاو تسیس ادم فا تیجام مند میل

 لب سعد سم نور دیس ۳



 ( و )۷

 رلت فن تصا نو ها پسجاد الا و تبیس ۳ ف خو ۱
 "هوم

 نان قمار هداّتس 1 ۳ و تست تبسم اگر

سمه ای سیا
 ت

 دف يا ر هکر بس

 نر سا ی کیا سو

 9 ار مف ام ارکا ما

 و سینا يا تیر نر حابشصاو

 نیس ایر کر او 7 نرو کسب مسن اب یراٌسب

 طج» نسیاشب بت کتتسس اد تایی ی

 نسانلا یا ناشی تسوخا عبدی سد مشمنبا سرب

 دوز ییاشسیا بصیر اس تصاب ین دال

 یتیم دا ماد ناشما تبساب تی لک ۱

 هتنمسا اجاق شف (یلشارعکی ریت تاسهتسااب

 دوم یا یتیم یر
 نتسیامع رام برجسب | یراشسزوورس تو ورم ایا هراپم دیک -



(۸۱) : 
 1 تم

 سرویس | هد دری ص عدس یزد

 و لص |هناناد سلام اردک

 ی هم
 لعنت الکم ر سلامی ام نرم لار

 و ناو و ممت 7 دو نشوارآ نیداسآ الا
 رد ۰ ۱ نيم هوم ماسه
 , رک ار میتتسادارسو يا مشایموم اییج انیبتجآ

 زاید لر بز ی اومد ابع 7
 هوو هم تي همی رم روم رب
 نم ناو دلاور دوام افشلخ و

 و تسشا اس نیم هر الا ییفاصملا سآ  مو رم ماتم م و ِ

 جردن اش یادت اضافی بیش
 سیدی مخ ناشی یاس

 اد تسیایااٌتو ۱ گی زا ناسا

 نیاید یامکن تل ترعر ین نعرا 0 و ها

 ترا( تو داره ازدیاش دا

 جد گ سقم ۳

 ۳ | سم عن ی سهم نج تمس هتل نآ



)۸۷( 

 ریه دی فن ی رجب 2 و و لا تیسزتد رها یو و خیس ها

 ضع ییدد وبا سرت کس رس از اپ
 .متسشسآ یتسک لامت»

 رو ری ۶ تی رید بایشکر د بیس
 هتسسد ها ر یراددا

 شم | یوم تست دارصم بو

۹ 

 » ز ناجدوت دان دوم یر

۶نآ تیسابپسا و
 قتکاعد 

 جک اور ا ّسلبارزتمسا ین

روتر و ریو تنسا  ه سیز ورک
 مش اب یا 

 مقر دومی ری لفطنایس هد
 میسر افطرم بو ون مو

 مدرم زا ده. منساب ی بز | تعخا دایسب گارد 9

0 

شل هارم پییستس روس ما ننآر میام
 دتب اهدا د مواع ت

0 

بسحاصو اب رد یا الا یا ددکی درب
 نو ما 

 یی هوا بنام هو تو تورو هوش

 2 اس موسرو تااسوهدومگ راحاو حاوی 7

 ۳ « شیک 29 1
 مومن یو لعا و لب دیاّتشو ریضرم نام ازادر را ییراشتنسک



۶+۸ 

 گر تارجتو ما سام تالاسو
 نما تلف ین لس تق اهرو رب است داد ین

 رم خب راس _ کیک هتسساا نیر

 نگر ل ات بعاصومع لس شادی وا

 بس دیتسبذ یا یر یلدا ایم

 اسب یا یاد لنوو ارت یآ
 سیا بن مافی ما یدسد دوی

 رتش ناشمالد ردر وه یا تسب ادم یزد دین

 ورق کو لفع یکی صاقشا تضب» هد

 ۳ نمک ساق یابآ تیر آق لب تمایل

 ایشان تست هرس ناسا دا

 تربت کر سیف هد

 نوت او نوش لقب اب یا تین

 زهر تاسیس رک بارد ۱

اب ی ناب تدن ایم زا یر درسا
 #7 



 (دخر

 هدایت نرم نر ی
 ۲ ر

هل تسسا دو اپ تارا آر و 3
 

 سنی بیتی اش
هدر ماد یر | و و تبرصح باس د قازمتلساو

 

شدید
 ۳ اشزایفس] ن نخ ت

رس هشساسیاراز [
 بیس شوک یو ه

ع سان ادا ایام
هوع تم 

 ت

 ِ دم ایم لو سا ی وب اسد موم وات او م

ا وا تیسرت تبسابد!بین
 لاک لب اید تسا ف

 وایت را ری
 زی از

 زا ایحا رک دنوا میس هرم و ارج هر عام امدزتور ۴

 تار یو قلم کتاب ناب

 م ی افوو رسیجک تسزا اعش طفل اد راس بت تر نسب 1

 مهو هب تمم قو دا دیش ژاب ثااا نآ [ ثمر زا ی
 ار ویو و کم دو سود شو هر
 3 رول هذع بف صنل کال ز لک دب و ناهرب ی روا الو اعب

 دم

 ص



۰( 

 راس سما تب نیس دا داد ِ

 ری تک 1دیرجمند تمسا ارگ ای ایه طنیاد

 امار 0 ۳و

 اس2 تسحا تم بمب جا عزا د تست

 [ااصماودو الو لوسر فیدام دوم یا

  لیط »لب مساله م بم

 دوو بیش نوت هتسیاهدیشصوپ

 يابد یاد آيد قم یبدد فدا نیا

 نم مند بست وله تم قسم ۳7

 دف مار سکس نیا ماد هدید کس یلتم

 ان اس ناب ور عج تساوی باد

 ماگ ی لوس الا
 نر شاد تسااراخاددرص کک

 لس رنو ۳ /يلوص ادب تم

 مسیر نا شنیتسر زشت دمت



(9۱) 

 جد اند سو ادیان سام

 3 ی منع رکه دشوار

 هسیسهارعرم تم اینست متنی 0

 ی آن یک شایعفت ساک

0( 
 نم تیمحاصزیاتبم

 رم ی همتا »۱ و ینزایحا میر د9 دا هد رق نلوقم میز زاار

 [بج۱/1س سهیل یقین تاپ هاب

 ابا متکی يا يس لار يا

 شسته ذيل يآ

 و را یلیجم وت نر اس ما نآح توام بسی ون زااوت

ی راد 1 تس رراسوهزک
 اد نا ریل را 

 دحاپ یربذا اد لایخ نه نذری اید و

 [دآ سل د لول ممم اما محو
 تیم ما

 با ینآلرسیچ یهادا سعد [بحاقا کتسا
[۱ 7 

 لاق نی دال في دادی نی مثلیٍربج هبحمق هبح ناو
7 ۰ : 

9 



:3 

 وه ام هم
 ٍیزراجتس شاتر لا نوا عضوب يتج

 رسا بصحاصنبا تمیابد ساکن تس ی

 با جت لا نما لی ی ف ام ست هی
۹ ۶ ۰ 

 رگ تسایاش باس ترا ده ؟نراض) یاتعا

 را اصاربتس رو و هو تر ی لس دوس ی راک باد

 کم و درگی ریس هریاف یاضعاد حرم اعم شدم نآ

 رلیدس) تا ا»تلناع بز ۱۳دی یاب 7

 سرا دیس ی سدقل هری ۶ رس مشسا ین

 رسا 1

 یر ی دا و یبم یداسددا,مام دو ع ۳ زال

 ساید ند» آب ساب | ع ۰ یمابنآ

 سم ما حاص نیا

 دیار هدر سکس قلم لحرو

 نیا یی سین دو تسر اب ورا آسا میله دود

 لر يتسا ان یاد تار سس



 دبخاد مو ی هوا .دیمتسسو دارو الف با دوی نیس ۱

 مس و !داوطاد عاضدا رب اگر داگذا ی مس پست میم زا را

 نا نزار  دا رطاو عاضوارابو ۳و 1

 0 راک نی ادوصقس (نا دامین دارا سبز 3 هم

 رصد تعرش شم سدپتسس ما یاب دل مصوب تک

 ۳ عب یضاق قو ناشر جم یوم

 لبا کت سارا و ضرالا یلع رهن ها سوق مینا رک

تمام او تربس یکی تبابدا تسوخ
 بتا ارع تن ورم 

 رگ بی اثوو ر ری .یساخک !» سو اس و تساف تاپ رام

 الا تیم 2 ایده کل 1
 و یی ورم ما

می نم و یا و بس دا یا نت تسلط و بینا
 

 _ٍب ۳
 جک شست بولتلا یوقت ماهناد ه ارثاش

 هو فا

 هلال که تبسم و | تر واتس راشضو شب افت سد ا

 5 حج عمه و ورم چو

 ش در اه اس يقق قفأتم ال  هضقبب الو يفت موم الآ

2 

 بتسساهفا شتب اینم اقسام اف دعوت و دوو مقر

 مات اگیرافمو جاجتسا فست فو رشت هک تره



 ( و» )

 مو تن توش بلد رد آق

 مت جناب اتم تارا ماتم سدان اضا

 مک دی مارا راس تم یلدا

 سم مقتدر اشیا 1

 ساید تسرضع قد مان او هان ی

 هرس س درسا ید و خیس ایم ۱

 مامی ا» یاد هد مار یر ۷ رضا ارد ۳

 نیامابد عادی نقی د :تبسا مما 0
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 هنگ ستشاب, .تبس | داوقا» داودابتنسا ماقف ماقم نیز

 تیر زا یزاسنا حروف تیم نرا دژ یخ یضعبدد نا

 کادری هچس اندی ددرجو زار یر اج

 ۳1 وی ی روس او دتتنس آلو زبماوگ ایشاو اف ا سوصب

 رنارد نام

 کج ور بم مهر رو
 خام سد نام لرد هشاب« دشمن انا عرف

 3 ینیاعم هم شلاوست ید اگه نآ نما
 تسیشودژ) گیم ۶و ی 1 تسز یابد: وا :

 سو بدن یا ارد هد آی ايد چشم

 ۳ دی رک آ هک ای وب اد ۰

 نانتیاکورب بوس رد کرک ی 98 لا

 ماه فن تم موم

 ن از زا ه عن ادرس ری! نا نوه بل

 ترضت نا ژن مت( ها رم نم می ؟هنتسرض

 رطیرس, یاشناو۱رزا تا ریید.قاید شی سس ها

 اد نو تحت تمصا هل یا 1 شیک اه
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 و لوس یک اب سال درام لرد

 ۳ سس وا ترشی اژزارتسرو دتلاکت سر یاد

 راش داد تالد تمایل میت مولد قد بجا

 صادر رسول مئاص آر سد تساا

 دی »ررتسام بد بلک اعلان

 تسابو تنه اسم لدا سای نت
 زود دوو راس مت :خناوو قمر او

 دارد ۱ من اشساداسمادد ناسا عن تی مدد ست

 هدوکدد ک تالامگی پا تایم ار هاش نت راوطاء

 هرود بسم سیو دسر ید تالار اد

 داداش ناشب | بولب رو تس انسا

 ال ی تس زن فا مس مو ام مگ

 بل هوای و رم ید ی «ساسا بدی دون لامک

 سا | سد ادا ذا / نی ۱ رج

ٍ 
 قزدمدد کل ید دددناژ | دهو و ون ایپال روز



 ِ و

 ۳ تیام ضیا مقدم

 راست قد ياد ۱

 نت فب درد کن مینیدررک

 زیبا تم اد تک رشت

 د ون ی او و یشاسد یا تین مادی هردو

 ی
 سد تکرار راز ی

 اد نو رف یا تیرض بر تا یوسب نان ادا

 سمت يا کی یاب و

 1 میسر هست تو اتب ۶

 : ای تمام دوم اشیا تیم
 + جو خب ی بستن نشان يا ات 0

 2 اقای تماس يمخت

 اشیا دف ماقب ناشی عام یا ۰

 ديد دکل الباب و بسط

 ی را ی ابر  نت انآ مند بش
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۴۹2 

 یا یخ زوم

 آق ا دا اسم ۰.

۹۹۹94 #- 

 تنم مت هدخایا سد ناشی تردد

۹ 
 را ۳ هال

ِ 0 

 بالش شم ی

 رم زیست اش نام
۷ 

 مادام ها ۳ تای نر هدر

 ۲ داره زابل زا تیز

 ۳7 مال[ ساوه

 در ِح ؟زمت ۳ ار تب

 رس یک کا را اد سد

 )سد پاب جت 1 اتش 1

 اباد رک دا تا

 نی تل تااقم ی

 ۷ دم تا قتل

 نیل لاو تشک

7 



  (وو)
 و

دیا سنا يق لابی ه
 ه کت سل اد

 جن و یی سس ستار نام بعمل

ا سا هر سس
 اد

 . عن 1

 هشت هرس نبی (بتسس ول خار رز

 ترم تام 3

 سو تااقس چمدان

ساب اند شسا تااعد دوم تر شن 3
 

0 

 نایاب بم بنادر ا ا بنا شاتر هر

 بوم سیا حوش طبس اش قع تمانا

 نیز باب دلو هوش :
 ۳ |ونع تان,

 این یوم رس ریشه تستر

 رشوه ِ بتسسا نوت تسا نابا بس وخ

 0 ار وصا و شو

 تکی ید سو می ۱و اصل ناشنا ی



 ذ
([ ۱۰۰) 

 زیادی دی زی تین

 ه تسا نون دلیل صحت یا کش هرکی

 ناز »هام تداعس اما ید ابا بسر

 سا سا یا بس سس .تسسا ملارد اما

 ربا تشع بد رم# تیک مه

 سما بام ارتهاد سال زا ضمایر سد

 بسح دال تسسا لا نبرط سالاسناع دو ابیات

 هاب سوشیضعب» د یمآ تساد دا هد تالاع لیق ذایتشع

 تماما ررذو مشکی یر (یقشع بدر تسش ام

2 
 نتسم تحدتس روس نا تو ناشر م

 نسشض هر زاده نایا چسرفن ی دو دام یراوط

۰ 
 

 تقدیر تسارس شما

 * سصاا ماد ام فتا یما دنا

 واکس سو لا تر تشع مس گرا

 لا ددا تمام و یقتج بدو میت دیا بسا تر



 اد

41:1 ۲ 

 بو وایت و لادن کس کد ش بد شوند
 عادت تبسا تس دا موس

 نان کیم تایل تب تراواصا | ۳ ام

 در بو هاو یون تیم هه سو تا

 مت نیر دا تیر سبسح نرم یک رس

 لاما بم قو عام و ضضاس یی لب قمد اد نا

 نوا ارم ینشج بیا و ریو هوفاکآ

 قلا یر اد ساب رک دو "دیس اما لیصت نر

 ین هتسب ار ۱ قطبی از کالا نو

 رک حراصارما و دویرجا» هرس تست

 زا لمل بسو هام میس ۳

 بستم یا داد ایت رود سا د ریو تبار او

 نا اضتب یا ذیدکتسا بم ) زا رب قاب

 اکرم رشب ؛عرشم» تردد ترا | لار

 مش و تیام اد یمن



)۱۰۲[ 
(۰ 1 

 هتمایبپ +هدبازرارو(تقاس اگر بقداددا به
 ی و تب : ناز ام

 رد سا ختم مزد نا پي اپ
۳9 1 

 یس تي د» دشسا )سیما
 سس ی

 0 عبادت رک

۳ 

 مد ده سري دا لی

 7 زاسا یازا
 و مت ی میم ۳ سس 1 2

 بس ارکق ۳ هو ر ترور

 موس سو هه و ۸ ممه

 ادیت مواد
 ست رم

 آروم اقا جن ناشبا اذان

 )و 9
 نوساز بل مس سیو

 و او هم دم

 ناب س بس لو هد يبش ناسا لا هلاعم
 نامی ارج

 3 را تار تنم سل یصح ددهداد زا رباد

 هوم ام یوم

 اجر سا ام بل شا لات ن

۳ 

 هه دو ۵

ِ 

 6 و
 ری ت

 اما مهلت ۰ 1



۷ 
۹۹ 

 بشم, تا ی

۳/۹ 
1 

 ور ٩

 لس شی وهم شروط ناب

 ۳ ]یر نیت ورذاینض یو

 و دیس زلب اعم مار و فا ۱ هاو ایت اکو نر اصتقا نیش

 ران انتسا ۳ و نوا شش )و ارقاا لب زپ ورک

 ره
 ه خزف میس 1 12 کا یمن ددناسو

 ناز رب |۱۳

 ام ید وزقم

 ۱ ره رس 9
 مک دمت

 همی تل | ف )نا ارام 0

 اد ی یو

 نه تمام
1 

 3 هل

۳ 3 ۳ 

 شم
 9 9 ده یر

۷ 

 ۳0 مز ۳ ی



(۰ 2 

۱ ۳ 

0 , 1 

 تم اتایس» تم زاب اعم نت او اد هوم نّیطا ۱
 ۳3 هه اب د ۷

 شی مس وي
 سال تسا جرات یادم دا
 دامن سانسا» تیارب یاب بسا نمهتتصد

 و لی چين دا ر عرب ا سرا لس ها

 رایدرعوتسخ ام طپیطم عالم نیت دم ار

 ۳ کو هطد "اف لاری بت ۳ ی

 "تامایم و تم اس نت و

 رو )اد وارث درد تپرع دنا سد لقب

 عیار باشه تنم ال

 لیمو نرطد یابصعیدابمد هدر نا ٌم 2 ۳ 3

 نادر تزرعت رها وزامیرع نرو 9
 ها و 3

 دامن دنيا سال دست ازاس س و
4 

 دل یی دست سام ز ۱دی ن ۱ تو هراسد



 (ز.» )

 لطاعمگه یا  ا 9 جت لمدبف» جلب ۲

تسسم ابسس زا یت تررا
 ه

ت دتس | تابوت ات 7
 بس لوصا م

تساوی رمر و
 لیقن بسا 

سبتا تب رم تسا
 تست تبار آن ن

۳7 یاب بتسح اش دوو دور منم سدیم نا
 

مع نآ یدآهدوکتییل اهن تن ساتسدا نانس ندیم
 

 د بانک لی ی زپ سر : هاو

 ميس 1۳ تناسم
 بناب یر سرعت هد

 و بسا
 نوچاذما و هک ید تمام

 9. درز 4

 شیایلوا مهد کم درگز ناف نازل دوس یصذ

 ۱ تی یر وار

 ار و
 ةمیمای ۲۰م کن 1 تساوی شاه حرع نزمف هزاسايعسب

 آنی رزيميام) تشک ۱ + بیس
 هم تم هم همش فرم

 لی م) يمتیناکیتماهاملج هرمز رد سس نریم نوت
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 اس تماس ناب جامد تم

 + تا درجول لار لا ریو قید موعد راک

 نادر زیرا تسک نیا شام

 ید درمد لوح ثمسای »ماد تسواچ» بدر کس

 لاک لند يا رس» بلد لس صدر
 رم مح] نادر تسبللسدتیسس تاک شس ۳

 وتو دا دام دات دوم نبی اسا لیصحر داد ج

 ۲ دن صا-ل تا يفادتس الو تررصتطو دن دوس از

 هل فنون سلوک ارت تسیف مگر و

۲ ۱۰ 

 وه | يفميوعس لص نلالامعآییوسح ۷ابمکتس»

 میت ی
 لاید مدد تا زد با 3 هان لو لاح یسیلسل

 مات دلت یو مدقم تم لو نآد#تلرسع

0 0 
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 و

 طوبضمارآ 2 ارگایل هل کتان اقسد تراایق ارد انشا دات

 ًض مامی سکس یاس دوره فو

دست تام تابتامو انشا اسم
 ه

 هاکد اب زا مک ایل دا هاب هد کس بد تای 8

 نآددسریثا نآماضسناذاخسشیسسم ی دن ید

 ۷ هد ناکام تماس تردد تجسم وادار

 هر دلا يلاخ تتسرضح تیلور ساک بد تتساانع رو

 دا کس دور لاع بسا تستر تاوسا
 نیا عمارت شیت آن آی ادقق تترپسرد

 هود اسبق 2 سویا هی آر ها تتس دمچ

 نتس اعم نتسص ال ساب هارد ته اعریرآر عام

 میر شما دا یا هاباتعا مرع هر 6و فا لک ۱ ربتنولد

 رو ترا و ابع تم راک ی قاب ها وتتسسا حد ئ ورصتس ی عض وب

| 
 رو اب تاع بز بباسعا ناییدد لا اصن ج رابقا رز



([۱۸) 
 رج بلد دد دات + ؟تشیار تیام لسآ ری سیستم 4 0

 فو نیش رس رم گر شم هلی راس ! تسپ

 نوت دعا اس مد امآ ساک

 روبشو تشک دسوم تم اهدا شسشودیپس ود میلش

 نادر تم هی ش سیر سا د)تسادازاک

 موم نیا ناسا یتینتم جم خ رسا سوورفک

 ورف 6 کد تسس دا تیلرقم شا نریم ع اما مرمو

 تل نآ ترس وا دد روم تکه رد

 یافت سادتسا یرامسا اویل گز رد ریش

 وایمکس دنآ زالرچ سرمیدد یا تمسا شک

 لدوشومد نی اسانس تمسا سوله

 ته رسا ءهتسفارعم یا تد رس ادا مد يا رم
 زاد تس ۱: رب سس اد سس یکتا

 ۱ (۷تاینا 1 رزمو]تمارح تام مامدد تسسارم

 سایت ید تسا مازاد اتم ام



)( 

 999 ۹ 4 هر رف اچ

طتس# رعس درود گچ رهتسف رکن
 ارم ساب دوقش مو 

 ناصر کررپ تسسو | تافص و تیار تنی

رک ات[ نان یعنی اگر د مجزا حال لا
 نتسشصراس 

 درد حنا( رشسب زا تشک نيمه تییقازو

 شعب آ یابد اینک اضا جااآ ین

 مس ی اشنا لامگر و و وصقس تسفرمن ياري

 ت 3 عینق رم ۳ ارس, بد عین دود

 هتسصا راست اسد رولما رز لات یا

و عرب
 

 اتسفردت نکات ال زسزییم نیا داد راد یر

 تش ترس رک نما نوت ی

 ی | بیم ناسا مت تست

 تن زو کروم ما ای یر ای لس رج نا هنر

 هادی 2 وب میو"دافاو رعد نآ و دشت و زنم اب



( ۱۱ , 

 7 رضعنزآ ندیم دعاوی ور تم

۰ ۱ 
 داعا نکا و هد گیم زا اسد امان ایرج کت

 فال متقم مدد ددا شداتسو درسا های

 هواتسافصو تنا 3 تعرسماب دانعا : ترع لبق سزا نوچ

 نیا عام اد حداد ین 3 یواضنا تسامو وشعخررعش

 نی اصا کسب تاردد داد نداعت اب ساسوا

 هتوافت بنا منت رمن تعوحمم یدا زا تنسد نر

 تم هقبرط نیو د درب اد لواس یاریماد ۷

 اب آر هتس | دایسس ماد بکیدد ۱ مند تگ
۵ ۳ 

 هر تب رطما تسمم | یوم ری تسس ها نیر مو سیا

 1 اتسسا فی بجا لاو اعنا ناو تقن اس طورم

 نا رایان زا میرم ترس باری

 ماه بیتی مد عرش تن و کم امام رس

 ماتزیآ گرو لاو صد ید ون راد.

 اما برمی اشنا دادم نم راز
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 تسآ نقل اتکرب ی

 آه رنک هد شو تسا ز نلال گرید ۸ ی

 وشه سن اشیا سس با ید اب

 )ی اشسسف اتو ماوس ونک اساس اب کرد وب درب

 تقوا یکی مهار مب

 هشنیا رنکشنساق ادای هملنرد د ذکر ط ایا مچ

 درگ نیا کز او رم یلاملذاتسناپ

 لب تست دنا ادب تی زا زار یار

 تسا سراتو تسلط تسض# تینا ش

 اس میخ زا ۲و 1 رز ار سیا بسیج من ار

 تاب دف ای ۳ یاد نا شاعر و اتش جست

 لب تسااگد >ررص هدید کرم نر دن ست لا شم مع

 اژیس بلا ِِ ام اجش ویسی زرتچ باید ید"

 ۳7 کر و جو مچ زور مک یا ارضا زا کا

 سا ندا ره وز لو رک



) ۱۳ 

 ربات # 2# عاسا لا دضا هدر سپ هوس

 تین پد تمس اگر هاشم یساح دکژ د داد

 روس رم 0 0

۳۳۳۳ | #- 

 راس ایم 14 تبسم مر ریال ۳

 بو مدتی ادم کسر و هو اور کنم

 مدل دا جام کما درک تار جت دوط سس

 تیبا شر رگ لای یوم

 اتم بالش ریس

 ّت تاتو نا اس بنز سج تک مدد در

 و ادا تم ورع ساقس رو او می

 لار د احد هرمز تاعدب))

 تسلیم دوب دهن یاد گم شتر

 نایب موم راس ماش یمن رفت نا

 وات بد هوایی تر

۰ 

۰ 



 ور

 ۳ لا ی تیکت

 تو لر هام
 ماوس سای

 ی آیی دیس ریو هد ویو

 هک آن ار 3 سو حوض ریدر گی رم آراد وسرپ

 ی
 ناب نا سرفاداکتسس تسارمب نازآتواسسس سا ۱

 یادم : یاد يا !جاود بیش ید تست

 تن و نا تکی شم !یندروب

 تساوی ی ک

 هت اف نچ ناتو تس

 نم تمسا ید مات نر 1
 سس ناف سر و تعهد رد تب

 رگ تساوی 0

 ناف سر دما د های | تسک ی اقا را

 ۷ تم سیما ده ]0 را وا تبدارص



 لمس رارمع ی

 7 ترس ریز نت لر اس رب
7 

 ضد ظوا نایگتسنوم تا

4 

 لیفت رم مبنی
1 

 ۱ ترم نصزا یی زیآددنچس اس نیا عق

 دون شن رقم تم وذذا



 ریو فرض اسم کم جزو دوصتم

۶ 
 < ه راضاروص» یار یی دتمس | یزا تا ادیب تفت.



۱) 

 اشسامااتس | رویت ناف یار

 ی "نا ذا یضب مس ی وچ عادت مک

 تساآ رم اسآیادرت ؟شاسل "رادیو تسا

 دیه لس اد دا اعم تسا صد

 برسه یا ابن آ تسددد ن میش اسد

 ستار دیبا سلتم]خورا یادم رنک

 تتلو تم می یضسدزورش لب

 دسر ننآ هان تخم اما شن زود مر

 ۱ بدست ی رگت وچ ار ضرب مهسا ردیمجد

 نتس میش تا امو تسدامتن دا ام یخ

 ایا ذی بد تُش |یباصدا صاع- ام توام

 تسد اد دشسی شم رک سا کت سا اسد اضرک

 سا مو ملک ون خم تیپ

 ن 1 7 یابد کد تسمه اب شدم اس تاک

 داش کادتا را ری ]تب 6واحارا لیدر



 6۱۷ ز

 کریس اش نازادتسا
 5 شیطان رصد

 تیام سمی اساسا بوت موی 1 ِك

 2 داد تست یا دو شر

 یو شذب ارکذد ندرت بستم 0

 سا تخم هاش ست تناد ایمسسارت

 دباج 14 تسدبق اتسسورد تر زارع صاف دا میرم
3 

بس نسب تب 6در دضيوتسرا
 رضتتم سگ ٩ 

  علسهدتستفن صادر تادا ی تراطا

۲ 
 هد تسا | سسا شب

۱ 

 اتش راکب داش 5 اب مات اکو
1 

 ی ددرمتسا کت اتمی يا
 ید 7 ۳ 16

 ح ذصات .دو ید گاج زر اس

 فر دی تا ستاد تا ي

 ریز و يف تم در مع



( 4۱۸ 

 رزم سا تالار عالیات صابیاش

 ی مند بست یعب هویت تسزبتیفم رب

0 

 نامزد ادبی نا دوم وی

 ۲ سرد یحتس درسا نم
 تك

 رد ان ین اد یر ناف
1 0 

 يا اه تسار عتع ور و زا سم
 ی 9
۱ ۰ 

 پال لا نان تساوی "
 گ

1 

 ودرف بتس تالام یر شويد روش یا

 لس لاک ام

 ماگ یچ باشم شا ننه ذايم مس رج
 اد ط 2

 و و تا ۳۹ لنت یک

 پف ود» رو لتسا باک طب بادال که ت تست

 يافت دید رس ما را

 ۳ 3 سس ست آد ارف یددح شوت ه
 ات تاپ حس از و 5

 وا سس ی ناب نداد 2



 در رویش یاضتام تا ید

 دهد نگر امن وار اد تی تر

 هشتم خ تبلت یا او دز رم دا

 در ظددنک مانکر شم خر

 ۳ ره ناز می کف نا لر

 نا )0 وه تس رد 0 زد ل#

 زا هد تتسحرفد تم هد ناب دور ار

 ی یو ی

 رم ادیج» تا ناتیایسد حالصا ۳ و ونزارچ

 هتحشس ییاپا د نشد وند رجه ی تست تس ههق

 حس ارگ تیفص يا »سگ شم بد

 نا یرارم زا هذش بید تمسا تک مچ نیا زا گ

 هما پسیذق هداهک زا ماقنا ناب یسدسبتسییا

 نا تساگدرا رپ زند کس جت
 نا ی را اقف ات تب ریس د ی



 1 1۳ ژر

 لس اعداد و5 -

 "هوس لا اد ان کت هکتسد شا بو باچ

 . جراطلذا بیاد | ریتسساو تسا ازاین

 نیز زمسیورافگم شصب ت تستذ

 هل کس مدرس ترسم

 نایاب سا هدر میداد وتو 19

 درگ درگ سه ی ای تشارار

 سضاد سل هد اب ٍبمیید تشعزرزب سا ناسا ۰

 بیا ذکسبزا رادار تموم ناشیادد سس

 تسایدد ار دوس ا دات حر چو اشعاو تاتو

 روتر نو

 طرداّصاژا ی اعف یادت اپ +تسد ساک ادیت

 ِ ی آنکه شیدا مرا تدارا سا رنگی انا سس

 را تمدن رمان اشیا مش 1

 سل را زن امن تربسم و تیسا» رس

1 



) 2 

 آدرس تستر نر

 و و نت ما تب یک

 هی سو دو سی عفو ریام ِك

 رتب ار فوح هل عماد وب ۳

 2 2 قمار ها نیاز ر | نریم! تیم ۳

 م هفتم 0

 ۱ اجفا سازی چاه هدیه اتش

 مادی رب ایوب قاب

 شراذ ارش تلو الو نتتسا دانم دونی

 را

۰ 

 0 شست کر دا

 راس جد اباد یکم سیب »رک و کم لپ

 بردن سدمب تاک ۱ 2 2داایخ

 تی هرس ملت مات و و وضو تی هوم تنسیقو

 منم پس و فا

 1و ی اول تیاومسل اد ندا تر :نرایلدتتهس

۳4 
 ن 1

 تسز ضرب سعی امن بول زا



 »صبصب

( 4 

 دار تاسه باتش غاز ام طمم تساو رم

 و هدروآ

رب تابان ۳ ابا دالا تررحجتم ا واحم
 . 

 اما دا سلم سرو عام" نا
 بیبر

 ۱ رم مس ازاد بست ار یزتمش ام دانم

 سوق اد نان ميمنچ کد رک نماییم سپ
۹ 

 مو ضد هم اد
 یریمجصس اب را تب ی

 ج7 هو جب 5 ۴ _ب

 :هووبز عاتیاو ون تکی ضمن ناکام تیک

 < زیرا اژررگذ دو | نیم د د-تس ادا دا نزایمد د نیک

 و ستم نا سد
 نرم عربی لامپ دوم دارا تگ ارس

 یوضرپ تی ادلاید ید ین تم ماند سا

 ور تسا او اه ددص و مضر تسمه

 آلا او امن اتبک یاد هر بت رج



۰ 
 ی ی دم تفاوت اه

 و ۰ فر
رس نیک

 ِِ د

 ی نهم هر 2 درس او

 ُ نر منکي ان اد
 2۰ ماچ رم

یار صع "تن نه
 



( ۹ 

 ۳ راز ار تاب ۳

 تورو ث سس ی

 4 خو موی ی تم رگ

 ۳۹ وز شرت

 شن اد اب س

 ار

 نیر نا

 ی 4

  ی ابر تان ی



۱ 

 میت یر بد یا سایت

 سس در سیو نم یا بست سرا

 تسزوزن» نه زنم نشت هو دف
4 

۳ 1 

 لوس زمل تم ابار 4 و وا

 ِ دی رک | 9 سا تم را

 رفتم ۳ س تناتطنززنک ۳

 هام رس دز زنم زن اتش اپ

 ۰ نیا وز ار ال کف در

 ما ژل لوس, هارو ی

 یاسر ار برشمرد

 -ت

 زر . نان
 ۳ 3۹ ۳ ۳ | متین ِگ 1 ۳

 زمرد زت 21 یورماز الهی رم

 ی و

 ِح 7 نر نانو تر عض ۸ ی اش سم ایم

 دایی مش یا هرات انکار اس ۱ لس

 شرم ینس زن 0



1812 ِ 

 7 دن ام» یابذ و

 رز سوز هزازت اتش عزم 0
 زا ایر ک ۱
 ت

 4 ال يا تیکت ساب

 !!تبیک پس ۱

 ف

 هه ما شبی

 و تی

 تابع یو شات يا
 حس

 تم تبیا یاب

 زار دا یاری ش صد
 ۳ 1 و

 ۱, و رز مهدی ام

 انشا تین تب ۳

 هو ديد ید 0

 ما ما جیم[ سما بش

 را اد نانایوتس داد یر س

 2 !دک یتف .
 شر

 ۱ و تن ْ ۱9ت

 "در ی اینو مات
 ِ دی ۱ دا



 کد

 نربتسساس ال
تنمآ مچ +

 ۳ نی 

 روم | را هوش رژ ات زرد ۳

 تام دج نا درناایق ها دمای د
 هری

 نت ز را و بسا جزا 0 ۳1 وای نیس ۱

 "مکدافطا سا او لی مآ تا دراسا ی

 اگر ساب و ناب رنگ بساط یا
 زا یر 1 مارس یی دور مچ

 نان ما اتو اذیت دوتا و

 هورینازبود عده نان هی ام تم

 نا مندرج ها آن ه
 !؟ ۱ نم

 اینا خار باب زن ِ
 ناله سا امیتتعفنم سم لب در سس لا

 هاب ۳ ی 1 نجس زی

 زا ۱ نیذارگه تینا مز» مث ساب نم

 ی مت دور ایام از



5 10 
 يا يیرچ گز اه

 3 و

 ی ۳ ک طسک جی اپهسارم هد فن

 ورا دسر ۱ در صز ار اف

 ی مایس 9 عیسی ور ٩ یار جو درگ

 زر سنا نی رز نو

 اب پی (تسس] يزمج تبدم ۱۷ نت ما
 ۱ جابسیاب» لات جا باشد دو پیچ

 دوش یی بز » جا« د هوا

 "7 تبسم نت ار آ
 ایا و نم با ما

 هتز سق سم ناله تسج رب راس
 ی حر 1 درب جم
 لا تیبا سر دات و ی نککر شمار دقم

 تک 7 اتکا مقر مان هشی

 جم اد خر دوتا د شا

 ناتمام ناف
0 
۲ 



 . ( ) ۲٩

 کن نی نا د از 2 رش

 تم ] دارم هضف سس ریاب مشورت

 درگ ال د کیم نزار تره اتم ی هک زا

 هوم ی ی یا

 هيدسبا ولت نآ اسب متکسمت ناام لا! مکید تکرت

 شرم | مصس کی ی تی لهایترتهو ها باک ۱

 لر تیم ره! طور کا وا ددقل الباب رج و

 سدان دما رخ ارگ :
 ۰ تسسارگد یاد ده

 ۰ گ صور موم و و مر

 ۱ وا باتاسیب مست نام ات آ | یبزمآ مین سرت

 ۱2در اد دارو ما شا کر ی هلو

 9 تی تنه و لرر زر تسف گری مطب

 ناب اد شرف یادم و حرمت است یو

۱ 0 

 باس خش رام فضیرش تیبا | دهم لا

 دم (تشصس )باک نوا لاواو امضا هل ۱3 ات



(۱۳۰) 

 ياد سبد نادا/ يا لایت کت سارهذد

 اقدام | تسرک» مدسم

 شعب مدد جو اجر تیما تاک" یرذ نرسرک

 نم ت سا دنآ علنا سپر یس تب بزم

 گت سا سما تقتم لود دا هجا تپلدا د سد

 دشت مراد تا تب  مست ناو ک

 َ نوش اس و اد ناتسا

 ربا دو# "شما. فا سیب یا ما وال

 ترص شب# لای اس تسسا پیج ق ما خاور

 1« ۷ نا دام خرم تفااع یر هدر آب ر ویعایت

 لو ۱,1 راعو لپ طزمژادیاتتعآ تمش تبصا ندا

 نآ ذاتسا تم سقیدرارم کیاهرق نقد راهور

 اتدوصز توصتیالت و رده زومايپ مش

 ّر ۱۳۶ ی اکسیاب م

 د بساتد د ی ال ااب یزادآمنصرهن مس دم امارات



 ک ۳1۱

 اب تاب ارد تاتو زوم ریس آرت تل

 ارس یا هزنکی تتسب اف یکی ید یار

 ناف هتس دا ی رک ارم سان یاد دا ۱

 زدن ها سام
 تسنیم آسیاب شام دز ی ۱

 هتسدذا تون یا ماکت ید ۱

 ۳ اب «یدجذادتسم] شم دامببسس رام |نفد.

 رس ۸ تم از نت آن تار سن ار

 ت و رب اقمدداو روا ب نانو

 تی دی تب دم سا بت ۸ 2

 دل ان وب تقد لازم اب ی دم
 ریتم سم و دا رمان دیمیاج يتتسخ اس شمار ال دود

 ۲ ند# مش و باد شر اقمو هنش اب ی تی آیا

 | ۹ ۰ ۱ ك

 ايم ده آخ اعن تخریب دن يا انا

 قلا رامیا گدبتسز اد ماد تتسرم تیر



 ۱ 4 نر

 ِ ۰ # ۲ ينايا منا های د و 1 رحلت سوابق هارو

 لا لمس هرات
 "ووش تل اس تسسن لباس هوش سد م رم

 رس تر داف اه تدایعاد رشوه

 ستم ایرج هوافا ورم تماما تا

 تساوی او کاش سر

 تسارماریل» ازاد یا ار شسا تی مر

 درو تش ام عا رعد يلاوما تبصارساد تع ۳

 مارا لاک شصا تا نارود دم

 قم اد نبی تمعا فی رش حرم یاوت ت
 اسد اتم اما تات داد لند نداد مدا#

 دو رگد منا دما کری رفت و دود یقد یدک رومآ نه

 دربار بلک دید سا نآ ريتکتس لمس ریس

 عذر مد دیش ین گی عرف

 بیاد! ناک !ترافتمو رج رخ رو 2



 4 رس 1

 ۳ ِ کن ما هتنس ؟تددو رد

 سل دو اش مرند زی اب مشت زا ی

 بان اتتریهوسج نا ی رب هیاشس نت نمایم

 یلدا آره ویا ده ی ۳

 ی

 ۱ جایز دام آ ارشاد »دل ۶1۸6 رایدتسما ناشسو رد

 متد وزو کتسا تا طنز یو دی ین سی زا

 0 هک دم رف

 لنت دوش ی یو اش هنر نی اد نا دن

 رب ۳ ]سراب بمون وب تماما 1

 وذ در نامید می ۲ هلی ار 8 دا نیستیم

 ین هایف رو تین فنگ نیست
 هفتم توی ید لیدر اش

 ۲ ی و سس 1 7

 روان زی او نصاب قدی ۳ سد



۱ ۲ [ ۱۳۶ 4 

 سیم م کیش یفام یرمفتسبدب

 صورتش دی ناتسانباب# ی

 ۱3 کر قرن نام نسیم دوموو تا هد

 ترض ی دادی امت نجیدوهحج اد

 مصری یو قوت کد شر
 ریتیزنو تاک تب (هلاد دلم هویج

 هجا بانو اد ات :

 کیک سی 7 او رم تو ۰

 میاد یی استر

 نیم تمبر دیدنی لو شیک دج

 امتداد ام عرش میرن ازم تسیبیقدب
 راضی تل ) روم" نیو مربا اید تبسا سود

 زی يا
 را تن نراش بای ست مه 1

 رم ی رکن ید ی



 5 ی ز

 راس زا شم لی دل وای و نا و نجوم تا اف
۳ 

 ی + نی 5 مد یی
 بس

اشد یخ نیک هت
باس را نان ن

 هاب 

یرضتیانهاب لیتر ۶ !تییس بیر
 2 نرفدالالاع هت

 | بیپ

 0 سفت سو را ولو ان سا

 ین نت مرا شو »نایت سا سس

 .ومشص میناب نایک تبشا نیت نگر ادم ارا زار

 هنتسسا سبیل تتیسازط دن جالب شش نا

 بس نام نآ گی اسان نهشاگر تند
 )یضازصا نریم ریش را ایضتنت 3 ۱

 زطام شب بو عفما تشیع اوورگن کجاس نت +

 اتمام رشسا ما ۰

 عیادت طقس کم منه مود لمس

 ضیا 2 رپ او ساید ینم تیم, نهاد بار ۱

 ۱ يا بم روس ویتتمس سا سو رب شی



۷ ۳ 

 5 2 تاک رای وه

 * اور سن سوشا امور و رس تاقدا

 و

 یار با تیتسجوم فر اعازآ حد تورو دوو

 زاد تردد زکژ او ین بسر نآتسفاب»

 ۱ متین اما رفت عام شب و مآ

 زن 1 سنج طیزف» طاز ادا" رد 2 تنش ا تا ارم

 سا لاشا اجر نی درب ربزن و طازا نا زد

 خدا سطر طارف ارباب تسسا لبتف  بسیدرآ

 مضرات سی هیت دوضتاتمق» هدتاوما حک

 نا باد ید ممد ام و ام بت >بیاج

 بام لرد عاضداذا تسبا ات عزیبرک خ ۱

 ۳ يا رعادعالفا امت تسارپ سرد بم رام ] بم

 نیوز ار یه نویز دو ورم تیر شم

 ی اب ید تر / میاقبپ بشن



۳۷ " 

 ی
 دن ها تو طابل :

 ۳ یدک 0 تی ک

 تم حرم گیم

 ها مت است تسسا نیا یاس اسد قاب ارد

 هشتاد تی دریرش يا
 تو

 تیر
 تا

 هدست ۷ مد اسم ادا ریس

 ۳" که تشک ياداب

 ۳ سگ نم مسم آی یک

 اوز ریقکینس اسب هدیه دا يا نیک

 ترضدر دشوار تم اپ وب
 شیر سه

 دات میشد یون ذا فرق

 ضد ساق یمن رک 0 شن

 آسا هلو وار یزاضم زهر سیا تناداص



 زدن جا یه ایکس

 : ترسا سرب ما نیس چپ و جا تین

 "تسیآ نو یی بیش

 شم اومود دا ِ او ژن یاتب

 رس سرما ها نیس

 ميلاد يا تیم مشمم تبار

 یوآ بسی اع 4
 ۳ و و

 يرايسم توپ عن بارد ٩ شیب یوماهسب
 ورم گیس عایق بیم تا
 ید 2 جنس یییتست» سی تب لس وری درا

 ]0 آی

 ناو نشدم تصن تسیمدبو فیس دار

 ناب شا نت تن سو افشا جم
 سا طب هد کیس نا هک

 لس ناسا راس
۲ 



 رمز
 و

ا مو ام ] وب ور نیاگد کس
 زده هسشص ام

و دبی اش تنعاساس
دهسب) یاد لی دناسو 

 ست 

ز فاکس چن سه !ضع دل اگر
 ر

 رک
 یاس

 نام هک و »لس توافق نه ید زر نوسرک

 تست ی تس داد تاون لک

 و را هوش دا درک سو بسر

 ِ ییسوملا میبرد 0 )بش آمد

رحا را۶ تاعورکمل لرع
 2 

 زر اپ تبس اخه تمالاخ عوب ام نیا سس

 یزد هک ۱

ف بسا نیس نزآ"
 ۱ بسا د دو هاب ی برگ ِ ا

 نفرت سبک

 زادنآاس اسب يا بنر کم

)رییس در شوم نیت اسناد
 تن نوار نا 



 (زعد
 حنا آداب نت ها تر

 يا دیک سان
 یگا بس (لطنآتسا تب سل مینو /

 ص4 نقل سس شود
 ز نشزلاب اد تسم اش ما کبتسا یاب

 مس ادآرد مجید زا را

 ۲ نا ادا احوال ی

 تفت اقا وماو تساش لر رهتسپ

 یگتینامدنب لا ریقزاررس" تست

 ات لعاب

 »اف ياش: شم هو ین تسیاراع

 رو رمم رم قو و هه موج و دم
 اهعطی اب رخ ثرحوپ ار نود هدف تیک تم

 جرم تا نا و

 اف دمی مازاد
 هردو و م موم هووو رم هوم ۳ ۳

 وا وکل تملاحم لا و وي امارلاتو بر



 و د

 ا ۳
 ۵ رهام مو ی

 ی ناو جاوا نءمر بم
 فرج 0

 حرم ی ام موز ی ۳

 اب منتجر
 و

فید امشب ی را
 

 رج و

 هدر تنم زد نو یر

 ۱ دنا ج امر سم رپ ما ورم ملات ح

۱ 

 جان یتقیقحایوذر 6 اله تطس ان 0

 هیاقدا فجر لاعناگد رب 4[ ده ی قیام

 ۱ ترا صمد ه زام تا سطر و ذاش راد تسیب

 سونا نقص امیر ری موش اراپافش شرق 1 یر زا

 درب نطق لو تر ایا

 هر دوق زا رب هدر زد دا | ات هرس .شسدولق نیارچ

 قو زا او اگر از از ع نادارو

 0 "یا ا جرات آسا مو دز اس یر

 و رو بیس و لا مس یی مس م و

 ارت و راک

 زر



 11 2) ۱ بک

 2 ی
 نا اس بد ماد دی هر رب

 سقز ای زی ی کیک

 یا نمدی | # کس کت منم تشجرا 1

 کرسی تار« تا ش ی

 اب زد ییصصتر مکه نیستم انا تک
 نمایان )کت سرش د رب اوج

 کی گرگ تسیزوفن بسر لالایی

 زر ی

 نهان بیایند دریل هد و

 2 دا اب کسب ی زرهی: درکت نر هری هری

 ی اب مرو صعا ۲ ور زا ری اب ۳ تک و اد

 نوه تساضعمآراب مطلق تون

 مه نم لی سا هو هی موم هوم و یوم

 هند اه جو ابو سرم نم

 ۱ ۳ هرم

 ضد ج ضد ۵ هنابج دش | !اوذما



ِ 

 ی

 بتسرمش>سیباج عود دی صور تب وب تارا ِ

 تتس اون ش بلد ترنوشب هاب یاس بن

 خو ؟تضنآن ادب » بم هان تسابتیر و

 ماتم

 نلآ ن ریتم و ارتف جد هم دنا کی زر 1 ننالداسمب

 :سضح هم و ربق بشر پس اسیا گیت

 تظفناوریان تقرصد و ران یافصیو شانس »

 اسد تسسارم مم 7 هرس صف آ

 هر مات سای مس و
 هکر دو مع

 3 ۳ رو رم ) راط اخا سم پ

 بسا و ده عف د تی اعداد اذ13* تمسا داف ارس رپ

 لی ؟رق هد ما تمفل دف, اد تسلیم

 تع زانو تنم سد یک تنسا

 نیرو درک دفت یا ادا

 زار ات رانا ده مدام

 شرت لا تک ناب تیم بتسمف ات زام سی م نرم

2 
 دا



 ( )ور

 ته بن منسجم ی ناسدرم

 تندر
 تاج هات

 سنت تم 7
 زد نم اس

 و
۱ 

۳ 

۳ 

 . آی در راکذو ر یان ذی [ طی طارفاد بم

 تم نرخ رم نیا

 تزارتسا ل رفود می نشت

 دن

 درام تیرضژ ترشآ به تام مه
 ِث

 "تنیس بشر ات ضد

 رایعابار متر تبرضه نوش شد متر

منت رضز مرقد تی
 تل 

ما مکاتب سر
 

 نان شرف ۳1۳ تایر قره ۳
۳ 

 رز براون ی فسا مش



 هرم هلو موم *

 نوت ددن ۳۹



 (رقور

 یر دیشار بیت تجسم

 ۳ بت ۳

 تشابمرایسم بسصوما رم نآی یک فن

 وا
 اید 2 ضد جشسبسانس لیفت هد رو آتفا

 رزایدش نر سس لا یراق هر

 8 2 بیس دو خب اف تست ززلآ

 ۱ لب تستی تی یکتا

 درب نآن شب ور ]مترادف تم

 زر قامت دما ايم

 لادن رو 2 بر ید سر

 ی دنا نام

 + او یو مد ری زر را ایت تند

  ۳ و
 ور تست نآ تست

 ۲ ی
 تیم ایصمرمازا خدایهوروآ » رخ فرم قوتعکت سر .

 و و رد ۰
۰ 



۰ 

 : بسی تسمه بیس چرب ماه

 و

 ۳ هر ي ی ۱

 ل رند تم مستی بش شا مزد درک

 هات بیس تنی داد هی گیتس ایفا دم

 تست هاب هوضحم انس دتسازنزا

مان دعا تکه رفت هشت
 تیم ب

 ض تین قم تا کا

 نیست تسمه تم نیل تبسا

 ترا غایب ۱

 اوز طبس بس نآ غریب

 ِ یو اش عباد شیب تدوب 7 خم

 1 یار بید 0 | سد

 9۳ :م وان ع دیا ی یا

 بان ارت قطب تست یزپ شش اگر زا ار ار
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 روم اما ای متسا مو 1 !رضه حل تیس

 ارش بت ارم ست مو »تسا زچرتسما

 دم نا سام نا ت تسا یتعتس تسلضا ممشسرب

 رپ زار ۳ دل مس مگ نه تمساح
 ب 1 ۰ 5۹

 0 1 طعم مار
 رپ هم و هاو اه جم ۰. نم

 !نیفرسنومعل ما مک ارو ینار* تسا
 ی هم و مو 7 4۳ ۶ هی

 السر نسمحرم (یقیم لوس امسیتنمک نکس

 لاَتمهس یسمحوح | دنالوسر اد او الات هم لشنولجت

 "ورک شن رنو رج زا سه دوا *مکتم نیسحرحآ

 تسايژاسیرتلد دادند ریدا مامان اسد

 اسب ۶# یا ما ی دوس سنجش تب 2/گ هارد

 "يا سنا دمی انا شما تام لاویا سود

 هاست ژزدو تاتاعآن ادا سوت تساد از

 دسچ تاب نا ؟رافروصو مام تا" د مجهز هل سم

 , ف  ۹ تیام 3

 اداری همش و ور ددوق لس ایلام اعم



: ۹ 

 ایا شعب
س تبلت

یسیم ا
 هتضا 

ن کس لنت اس
 تم ید د

یر ون
وا ی 

 دام هی 

 نیک شر ا د نسساد

 لا کت
 هیتر تاب اد نو 2

 ایم سس مبل بسا

 ورا هد ابن بیم ما توری مو وب تسساو ز] ۱

اس لا کا اس
 سپ

تم دوو هند ع .بتسما
 هربشج هر ابا ما

 او ی نی 24
 ان لیارفآ و سس ون

 ۱ تب کر هنگ نا

 لپ ددوت عهد رنو وطو رج ترا ناسا ر

 نی س درکتب داطص» درب لقب دمو زهر مر

 لا هی با, نیا سس هتسحا راس تب

 غیا شش 7 اب امر تار ابر

نيم
 ب 9 



۱ ۹ ) 

 تعما هسته رشد زر

 .داد و امنز اسمش ترا

 و رنگ نیل سا اد نآ سکشیلا قدم

 نیسان ی :ترصج

 تومن ید وان»تبسالاسنارب ۲

 دز هات را و تشراراش

 تسا ناظم هد گردش دا

 ارتش سس دنا را زر امر (

 هیات تینا نم

 گرو صاف دام سس اد رکن آن اش مک

 یهیمدسم اتم تاک نان داش

 وا اد ترم, قد الاآ نآ

 تورم سا د او ای اما 3 ریگد

 ترش ولرم همش  ثدداو
 و

 9 رخاسنما» ربا



۰ 

 ال هی مزدا اش

 سام نیفاور ها _ت تر سس بیس ناشی

 نام نآ ۳ هوس 9-9 رس درب نر

 تب تیم تب رز اب تار ۱

 مر یناشس اتم اخنبانم ید قد دی

 خوب بیت مامان هما تم دوشم
 بنت مر مو موم زیپ تنالج

 تی نباتی اد تمسانز نوش موس مرد

 مود ین دي »ام ۰

 بانی نسب تی تل مات نر

 23 هتبسسا وسیع مار مس یوم هد

سو ی متبسا یار تنی درگ
 ِ 
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 هتسارباف با بت یاب گز اد تسابجا هد شلاق

 ره ار منش نسب جاسک زا



 (1ج)

 0 فاتح تم

 دهم رو تسخ سو مک نخ

 نی زرنات نت ی ۱

 ین شبا بکر اجر کد

 تا ات ۳

 سرد رب تربزاهزنتص اپ تسنا تیر تب

 رسا تن کش برادرم ورم وب زکات !تسسامأبم

۱ 

 دا ییسرارش زن کت شم از

 ل 3 نفی ما هما فو

 فرصت اقلیم مر "رد 7

 تو نزن شمیم 1 کر تیم

 : سرم نیریخم نت تنش شوش ۳
 ۱ رم تب تکرار

 | دم شیک کر ممد ۳



([ 1:۷ 4 

 3 ون تو تسآ تیر دا دا تماما زین

 هتسسا نان آدل ام ارش یندوصمه ین دیم وب کر

 ر کل ی مر تار رم

 نا علسنآ تست تو سل ار

 امار دور ون ی

ناجا تم لا ض نشو تاذیپ
 دیدم 

سل هادی ری د در ش ایدنرگیور و تاج مس 7
 

اما ربحابسکی مجرم هدابا
 متین لا یا ی متس

 تیام /تیسیرا با
 يناعدبستش اومدی ی |

سس | جونم رب اف کش اس | ده یاد دی ایم ذال
 چوبم ؛سس

 دلش

 کا ۱
 می

 قم یر بم یر یو ی نم ناب
 ادیت (ل

 و مه مم مو گپ 7 ۳

 تاک اوتوآ نام رم یتمسدلو یلاعتهنا لر
 صص ه هووو مو

 و و هاو
 هم ترم رم یوم راد ۳

اوترع نیل ای مکلبت
 اور دن ادرس يد 

 كس

 و فو و قم هم

متفا,زش ییشدو وین و
 زار یهو 



1 1۳ 

 در ید ه]دد ماهی شا تستر

 نقی تم نامناسب سو ز» اما زایی

 ۱ ام تمام

 وگو نشت توش ورم
 دوش درگ عقیا ۲

۲ 

 دمت ی نادد ین یر هد هر ی داذهیرک

 تر صدر دا جتساهرگد مبذ

 و تمان بام تا ی

 در سن زمب گو تیره :

 الت سا فا شر 5 نیت

 و دی گر

 1 ً از يا تام تو

 رو را تر یی لک تک تام

 در تارا او می در ید ابلد ۳



 (زفورت

 ی ام ی 3 ی

آ نایت بنجوم نر د باب
 ین اصن زر

۰ : ۰ 2 ۳۳۹ ۳ ۳ 

 0 نآارگدرکذ دوست تنش دلم هوم

 فسا ما ِ ادای سامی ی
 ۳ ی

2 
 ما هتسم با تماما اب سا و

 ممه 1 یار

 "0 1 یار

 3 یاب

 نادر مادرش و ِ
 هو

 9 ۳ هست ۰ ی ی

 ی و 0

 6 ار اش کد زر 1



1۹۰2 

 رم سل مرگ جد یدذا دور نرو

 روم تسارپتمارشورسپ اردن آ هدر ایر

 اس روصماعا جام | درگ | تسررخس قد زاورو

 روشن اس کت نت شا تیک ادا[

 متساد عایق مز | دع رم کد تشا مس د ۳ بسا

 مد نریم مس زا ین عرام کن دادن کر

 زن دو دونی لا زا اشامو ها تب ام اداری

 , (ددوتصقا لک نشست کج لآدرصم» ها

 مناسب
 اس گری تفصم دشمزعود رب (رات رو سات

 تارا کا باک نا ررررا رپ تبسدعارد ترک
" 2 

 هاو ی صیدپ تساد مومن اش | یا و بس کای

 دیادآ لنگ اردن ومآت ارت اد يدا زدی اک

 یادم ی مای ما ترخ تاج بینا
 و
 رک تنسیا یلاو اتو ۸+ نا ۱  تسب اب 1 لاو ات 7



,۱1 

 وای نابد نیت یا

 آسا رانی نسوسسمت ی 1 بسر
 دیبا

 با مک نعات اعیسدیریص سس ترش وا ش و

 دف رآ آیا سعد ترا مار رد 71

 و هیت ۳ ان ی
 یر ءابتسد ناارمترط دوار درب درفیماتس نام | هشیسا

 تی رس مال بسر ا »تم که سا

 زر تیبا ادا نا مپ

 هدر تب نسب هدنس اس

 نبود نا سس زاکب سس می" ریاضی

 دوتا ادم مارو منت اشیم هد یذ تل ناقرت

 تا لمس یا روم دام ای ناشس لاعمق

 ندرگه تا ذدبمح هام اب شا داد اب دونرا شا
 تننسا یضح تسات سل معنا

 زرآ هیقاد رپ ی و

 ما عيد منی تار د تسااد ناب ذی
 نیوتن درد نره سا یا در عر



)۱۲( 

ر تصم یاد یاشدز کر نندوم )فا ترا در
 زا

 ۱ دادگاه لس ۱و ندرت اسکناس
   و ج ۰

 1در ایا !نلداد جم ادتسانح نآ دا »الو دنیا

 او دیاس سایت نآس دقسح درمیاد راد دا و تب دارعاو

 دام ان رفت یی دو دز رق و رصلر ون نیز سم

 لر الاوما لوک عصر الا تره

 مس دا ید حب رب تم اتو زاد رسا گام عود
 رد صف مه هم رم هام 4 ی ۵

 ناسملار سینی ملا عیمچ ویلاعسدنا ات ذاحاه» مسمک

 مس | تیسش یا رود ۶ل تی در سلاسلا

 دویست یر هام ای اسادا ]و رو رسا

 7 ایم دو گم تد

 ۳ نمد 1م اژزتاو تا ناسا اید

 ۱ فر ای :حلعط»جاهد تل اتم سا کتری
۱ 

 هرس تاماورم ]مسن انا جدا شم

 شا دم هر تچسر زا مداد
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 ایا تم سا ید

 قارط مار داد یابند د تاب هدرضزاد دا

 لات نا من یون کم 0

وری ید دیابخ لبنی و هی شش ادم و درک
 

 جلف داش هد یی هان ی تعاقمع رشمامش یا

 ها

 | رصد ماد باشم تسوقو خراب مدتی

 زیرا دار ار ها هد قیر ما بت

 ی هدرضارما لالضا ثخابنآ. الان (تیبئشب

 مز قصر یکم هک

 ممقتددو رذل یروصت ت تند یادازهدر ارد .تسیاث/

 داش تعش» نشه تیم ما ماش

 نوح یاداذاس تی تی مستر

 "مگ یاسب زوم شرور ای تافغ باد ۱

 راس بابس) لودر یلشنا مر کر تا



 (ییحن) 9

 7 یاری و مد تسخیر در

 ار تسا ستاد تن کد شیکگر ش

 نده تبدُش بم کت سینهدسشم او کم
 اینم آرد آل یاس عدد

 درب سردار ضرب من ار

 هک مرمت ی بد هاش فرد سقم

 زاد کداس اکسس درام رم استیک

 يا لاری رام کلام ید ما شش

 مي اکت سینا تیرافسدلج ل ادشصاب بل را

 آش یی درج اد تر لک سر

 زی بشر اد
 عرب تسم لک ی نا
 نسیم اجش لکه د تور دن آب آب ررضد

 تردید تر نآ ماما» سد ماتاياسد ابنک

 ۱ هک ها ناب چرا بشر تسا اد
 ۱ رم ا



)1( 

 دا آی العفد دان ایی 1 9"
 ۳ داد[ تتس ریو تبسم
 اس

 ؟ضاوسند تاتو رآ مک هد

 2 آي تضاو و

 ار فا هر
 فدک

 اه 12 تیم امد عورشم بست ادا

 مار ارس دوم همت ویزا میس آن ۱

سجوم ورق ویا 7 | دانم / ۱ یا |الا هایخا
 مسی

 یی یحیی دا شام

 نیر بیک
 ۳ یاس تموم زبان ۱ ۲ 0

 _س رو قد بیش و نا

 و را

 جام اسم رندر سر تیر نم

 دون یا معاد رک ۳ و
 ما



۱۳۲۰ 

 نساجی وچتسا شک عق هدصاف نو نیا ی

 سیدنی و ید اب ینسلجت ِ

 رزم یمشس ام تا عرسا) اید عطا ب
 متن رم

 نزن یاب ترش تم یر
 9 رام دوو رک کد ک ورک نا ریهگل تتسآ تیادپ

 يا تس بوت رفیع تارا دید عن

 و آهک تسذآ)ضمشلضناد ۳

 لا رد رو تیتر ما قو سو ور

 راز و ولف تسییم یعقن نآ ادا ریش د دآ لپ

 لاتمس ارم ار یتس رد ام و

 تشنج صلی ایف تص رج

 ریس نشت خیا س

 ۱ ن ۸ | یارگرگیدذد ری تادا تنغاض) بدومرآ امد

 هرم "خدا هزو مامصس 3 دانشس وز کدو دنا
۳ 



 ( رو

 0 رفاددنیم بسر

 یجدد سمی منفی دورضنرآ 161 امد نیش
 زی دعا سم

 يريني اب مر اد مجتبی رند 7
 هد

 ادرار 1 و تمس» ی ور حرکت

 مصالعف دوم اب هر میس شم ما لم

 و :یاعمازا ابن ميان الا د ور هک ماتسیرد

 و ین سا نا ی هد رقیق بر

 ماس ترم او لسید سم راک 7 ۳ و ش رازو رو سا

 را رب تسیپا رد دانا اگر ووشو اید

 سرش مش رد در تیام نکا

 دا اس تر نا آباده و

 ین ساز /؟تسا,وق دلم ترا ری ۱م در اس ی

 دل ما هراس
 لا درس موس 12: # رب ان سس ننآ لا

 فایر امتس ] ب ط رخ | نیس راس همش داد ملسا



 ( رم )

 رو ناص اب د س ادتسا لا خان اه ریز تس

 تار زا مهدايژا »سو رس يل خورش ما یار
 + سیار رو رک ششم آلاذادد یصدت دیر

 . ارد بدهکار هر ب7 ری رپ تنررصربا

 و

 , ان احلق ابلاغ دگر ث ار دا ؟تسارف کی اشسذارم

 ریال را تسد او تسسادممس مارل

 ادب هک کس ی

9 

 دون حل بنا دلت ترظع تست اسد داد

 ؛تساییپد کت سیا موسر یی زاهد ۱۳ هااس

 لس نام دسابدادرفا تراکت هاش لاک ورف

 |[ مد ساک دن داش رک نر ادد [دازميپ هتتسا داشل# هوا مد کسر ۱هزار ادد اداری ه.تتس داش

 بس انتی اشیا تشاشرب دامن تسسا دادم اسیسد ام
1 ۰ 



() 

 سما تار اس

 ای تبسا نابا لا بنتانس ضد جرالص»یرتو

 و یر امد ابطا تمام رکن آي 2 هاب اص

 لس عدس مداد تار ۱ جسم سرا ید رسا گوش ام تار باقر
 همه يم مو فر هم

 :هدنع ةعافشلا | عزا ۹ نیک اما روت

 کا ات
 هرم و محو

 نففيفا نیت يزت ال و آهن ابا
 مهر نم

 و ورم مممم م هاو

 8۱ !سأتلا اب ایا مییتیب باننا الئر روا ِن مت

 و رم هوم ام رو مم واوم م مم نا م
 لیابت و ابو مکانلفج ویشناو رویت تل

 و هم صد ملی مو هوم جی

 هد آن کمان دادم مدرک ان وا ترا
 وهم مو میم ی هم نام رم اف
 الف نزیالحت منجسک اما مسکل و ثبنک اماهل تلخ دنتما
 رو مو مصور هم موم ۵
 امن ابالاب اهر رشق و هبباهاس#  ریبع مکشع بهرذآ لف آنا

 2م 1 ره مج

 روا مپ دوو اه مبنی ۵ هام
 را ومدآ ونب منهلک س ساتلا يمثرج اهوآيفت بدو

 گه ید سد ۳ ف

 زا دا تای تار 0 وا

 ۳ ۱ من ناسا ۳ زنا تسکد رود» و



]) ۱9۹[ 

 , حلقاب دن هتک دوتا کت ساق مو تسو اف

 مر ساب گرم »دما تراس تسچوم

 رز: یر لا تنش دو لر

 ای زا عاشق دوم چج

 سلب تسلیم نت نامش یر نیر

 ام یا ما ۳2 نآ

 ۱ معین تم تریفف ت مس امان بش تنساد بتا زا

 یاب ناب مند لب نا
 دو

 ساب )اما ( ۷ تلفف بسا تسجهناحا ي لاسا

 ی مو

 عام / ذرت تب نا زا لوح بیت ادا 2

 نتس» بسا ترا ی

 1۱ ید ابو یار
 داد داده ور ۶ مان صف یاد تبش لو ازدرا نی

 + یناق]فیتيادرلا سس مداد زمرد نسل
5 



 دن

 تاپ ریاش مدام یهود ز یمگر ایی

 یی دم ارام ا مرع رک هزار دا

 تیوصا» شارپ میعم دما بینا دم 6
 اتسناد دهه ید یسرط مدال ادتسا

 میام ندا سد از مو 3

 را ییینددا یا نآ ش )ی 2

 ۱ و ریس ناورلآ ی زآ تسب نده وام دیش اهرم

 زور رد عرش مد له ن یساد آید 7

 یاس ی ار سرم ها ۷

 یلاناا ادب رپ دز تدامسم 4
 ۳ ورک نا اس تساد هتک ینا سا

۶ 
 رم

 بار دل. تسس.تا وا رعتما ی ۱ ضت ی ی
 بتسا زا رو ۳و و ی 1 1 گزار هه ۱ تا

 ترا لر رک 1* وار ی[ ناب ب
 اتبس | تقی فن 7

 نیو یو تیبا 4 میس اب ۱ تس۴
 یی



)۱4۸ (۲ 

 یوم نیرو وارتسسا روجافدا» خالص ۳

 7 سرم نت یاس :لعتلا تار

 ار سا هما تارا

 پآ زا بر سوم تا لیتر ماتم

 نر ریش زاد و

 پس مرد ب جم لس میم تشنه

 9 نماد دیو آتریب# تسسا تبادل مرده نر

 1۳۳ 4 ارم تا مدوا عید مت بم شم سم نو

 2 نازی تایانعد» دژ + صیف یلدا سرما

 3 رب ب تسا ناسا ریعب سون ثم ثرولب + اد نیا

 ی »سل نا

 2 + ی مع سرت هت مم مذ

 مقعد میقسدو لدا رگ اضدرا) تصرعا زاد ررتصاا می

 و ره

 ناسا متن وا هدر ساب بم تر بانو روم امد
۹ 



 (ووو

 لوس بسا جواب رک ید ررس شل آی لم

  انا دوص تسااعد موم
 ید ض

 دا ماوس هاست
 یلاتایعب

 21 سید ید راس سس تسا

 سونا خب لاادر
 ناب هما تی

 ات یاد باس د تای )یابی هادوآ وب کد وب

 بس هرم د نیت بسر ولد
 دوم ناب آی اس

را بدین اکو وض» تم لس
 اب هرصت 

 مشکل تسسا امد مس نرو 1

 ۳ سا امکممحتس ادرار نیت

 نا ۳ ریتم دف هوس

 لات 2 فدا یادی ط یشب

1 

 نخ ایی تنفس اینو "

 هد ابیادلوصو نآ نزد دیده شعب م هرمآ سا يارمتاخ



۷۹ 

 اگر حس + یتسفرس مان هجری ار بدر

 هر دا بام همين وارد تام تاب

 کرد نافیش 3 تس# آل وشماء لوق شصپ گرا

 داماد اشسا هايوت بیو هگداب نا هدد اس رم

 ۳ راد ور رم ودوش لصا» ماد

 دکل اد هایت املا های هرگت سد :

 ات مچ لری لاو هارو لایت

 ادیب ۷ نا زا اهدای رس مات یاس

 را /۳ اتو بلا تامل ا تددادندد

 دارت یاد ید دم تیحاد »درس مقلددذسوو

 ناسایدم لذا ولاس دوس اشیا مدام ۱

 | ماشما تم افت و دیک » دد تسات وا زا ی ی

 نذار شهدا ساا نآن وب طی سس داف یاد

 هان لایت رورهمارد ون تساث وا ؟اپد رک رز

 هد زر لر رگ ك ۰
 تابدورص نصاب ابود ون[ لاذد گاف تست



 ی
هتمام ضح ۳

 ا

طلا دو روش نشم 0
 ۳۳ تر 

۱ عرش 2
متد لس 

 هری 

 ات تا ۲
ب او مو سست

 و خ

 ریس هاب درپوگرم
 یا دال احو هات اتو

 )لب بسم

 سو و بهادر انس و تساتزا دار
وارم دس یو ۷ دا

- 

 حلسو ۲# هتسالاتی4 دز "لا
 0 که شاپ :

 مک

و بد دل درو
 و فو ۳ لد س

 لئسار هر تب ها هر مد مزادتم ۰

ار رگ ات نارت تسووزا
 نیتنربد د اتمی هدودد

 مش نام سبدتستو ی
 در را تسافغر

ار کو
 اد دا بوت ا ز

 ۱ مر رک یاس هم یاسآد مت یو بم لص یا دا بش
/ ۱ 

 لس د راد تم ط نهنگ سمت نا نی



(۷2 ۲ 

 خار رگ رب رروش ۳0

 وب رم شم اشنا 2 2م

 ایرج یدشسا و اسا- و هال زوم

 ۰ ویزو رگاررگدناگدا نیت دا نما یو

 ۱922 رم 9

 تنی عیدی لا ین تم تقی
 ورصاپ دمو ست و رد دن اد نا ذد و

 رها تدارکات هو یا تا  چ

 : یسجوم کی یه دا و و و اسد ووخ تسا هاب

 ین جلد یقین تا یا
4 

 ۳ رقتس ارت یریسیشا تیهاب نرتفت تسق ریارگداد میر

 ل اضق توفو ملااذ دزال زیاد هک

 اجددراشدرزبجذپ دود تفعو تبدانص» تع اور تعاشسلام

 عفو ساط 4 ۳4 شرم ریاحی رو شنود

 ۱ جسم لب یوم ات مدل



 ی

 و ی ام ی اند دل

 روطت سنا ی قبتس نی لا نخ تست ۱

 وز ذا تم ایاعرید ۳ اشنا ااعو رو تا

 تع اي ارعبز رم کو و نا دز بم نمضا تنسیم

 و یو زنا مقر سشخاینعزا رگ 1و نم م ریس
 هک ورم مو مهم ۲

 نرگل 1و مهاد ملاتانیوت زی سد ین هل ور 3

 7 هوم ورم 0

 تضف تسویه 5

 هتشفسلهو 2 رشت نرو تیزر ۳ هرز

 نیس تن اد سد ۱ یی و ترم :

 رند وا ملک قبض کت فس تنسا مزد س ات

 0 ار ک

 7 شعور هرکس و هو 0 م

 ۱ دنا یر شیر تا تر ۱

 ت نانسی 2 یآرف تند ا برق رلیسنس» نیرناشا

 نت شرف لس



 ( وابعر

 رب ن تان هرس دیس تمدن !ساد

 ۱ زاد لذا نرت تموم ددد شمس و

 را مو تاباسد یلوص یامبذلدد دز ]ی ترضحتساتب
۰ 

 ؟د رگ بلا تسامگ تاج دن تاشعو داد عمو او

 ای دوضع 9 عقد ویو کا وو را مارو ود رای

 سرا ز علما مرد ۲۳م زار بس او اوخ

 رگ تسد| بنز تیس |ملاسا لب ماد عیمکدب

 یک زا | تای درصد ملا میخ مط

 ترفو تایفتقم بدو هد رگ هوشی بم

 نت سوضووش تنصم بکن زا دزد هرس د سر

 نر رک یی
 رم اسد ردیاهتتساد رسد هک ادم جز علمای

 ۰ نهی قد شیت تله

 اس ی | یلصا ترس تام ها یر مار
1 

 منا دلسوز ان با تیلاسد اع لت هدرکل ما



(۷۰) 

۱0| 

 گردد ید سام گرامر

 هدای زاد سر زر ما ام و
1 ۰ 

 هتسلارسوا قعرد سا واتس | ما

 اف زا تا هذد تست

 نداد یا یر تسسایسسف تسارمدد اب یا تساف)

 تشا آیا شب ری سد تین

 نلاسداب ( کتساافط» نا تدا ین اسد » نه

 تاب یاد ام مداد ی دما ابد جلصا

 نیداید ما لبلد وتو اب نم هنسار یار

 مت ار اب رسا ات اربا

 سوشا س»» زن تسرع اد اسد در یر ۳

 نا اف لو ر#

 تر تازبرمت نامزد یاس ید ی

 وي ی یار برد ناسا

۸ 

0 



 ص۹3 ۰

 ۰ لا سا بسا ی زنم

 ۳ رد ی ماد رضا دن یدک ترک
 امانی لا عتشش بو

 دلتا بب شدی لیلا اید تسا

 و مع بس لب بت يا

 ۲ 2 هک در نرو تم

 0 زی لس یا ناف ُ

 لا او |لوشر یو هابعاب او را وزایمسم

 ۱ اپن تساوی

 سس اه تن یا و ما

 تب قاین ررتزادریدومکتسب فنآ

 نر کل ترتیب

 سد (تسیدانا لار يا تا

 وات یج میس ارزشی

 زياد تب وب یاب یک دتسااو
۹۹ 



 ۲ 1۷ز

 رام دوش عدس و اسفا ی سد ذ صاحش )نیم ممد

 دی اتتس اسم ام یسجرم کد تی تر نیس 4

زاع نم هاب حر سمی ۵ داد
 و ایام بوم رکط باش 

ارام نآعیقاکتسنیداسف شاپ نر
 جت ار ها سی 

 نون زا سر رج کل ی. مقیم رو تسسالدا
۲ ۱ 

 لا یادش بتسسا عقب جا صور یی

ات د سان رد تا#لالنک
 مان و وب م

 گراد مو و یاس شم نا یار مب#یدامد تست

 ذکر سس هتسا درک لب سام نشر هتسسد ننآن یاب

 لذا بوش نمی ات گاف ادرار

 سساقرتح الا د اسف اردو گن شآ تسژ راک یا جی

 هسطربنآ یابد قو هد شید یا کرک کر

2 
۱ ۳ 

۲ 
 دو رک یادش ی ر

 مس ان کس یتسش 1 ۳ تسا مزار ما



)۱۷۸( 
 

 وداشف ازش ایوب هاو يش مد سسپ دانا

 یزد ]پس معاد ۳

 مسلح د سلب مریخ اوین وقف

 اشیا تا ذحالصا لب وا نعولس اوآهساو

 زلام سا رسا ناسا شل |یمسااع 1

 سم یتسرب تفرمو بش اس نئاسمد دید

 تاص دن کرم اين ين هل انس بنام

 رز دیتتاطد حایدیددمرد تاعت لس لاو صر ها

 سری ها صاتد طوم ی اند رسد و

 ندرکر مات ششم ده سای سد هاتنآ تا مرده

 ناب مواد مکس اعذایم ماپتسارورح
 هم قم م لر ۵ رم

 ور دتقحدللاو ردنادوعادس بیاد د تاک با

 ها ۳ ۶ سرب یلج هل لر اماولاثذا

 گر ضم تسکین لا عدم 1

 یوم ام سم لر اه و ما

 سشرالاوءر دق قح هللا اوردقامو ناشفربا مع منا



(۱۷۵ ۸ 

 ورم را وه ما و و ام اه سا صد و و شوم یاف موفق

 رزآحبس هدیمین هش ایوطم تاومسا اویل موی هشت ایی
 رم مو

 و هو خص اریمم
 ةتع را تست زاشن کوری ام یو

 ساناز تر قتسارم تبضنا هلن

 ندرت بر مقیم اد سر
 نور نشنیل شب نقی درد یا

 تی امد یمآ کی داتسااذ نرآهومشس ی بنا یر ۳

 رم رقنا هو زاینده آب ی اس | هی ۳

 هر در اب زا میر واتس ۳ افدژ کتان ی

 نیم راس رز تسا ناب ترمت تبثر هرم

 ی یک تبسازوفرم تا ماقم ی زور

 سیار را تا سیف ؟ابد کد یا و

 ترسم کیس سراب ۳

 نرم ۱6ت ررق ط یاب ولت سرساد واتس نآ و

 نشر ات تر ید دا لب ارم سا

 نی, تسابقط ارشاد تم ! رم



۰ 

 رب اد ماع ویلا یزآدتس ی نارجو

6 ۵ ۳ 2 ۳ 9 

 لا نا هیت اهسایمم مس نم نیقک ی ارز تسااذ

 یامیکسماناتلاد شاوالوزتنآضز الو تاومسل اهلی
| 

 دم تسس انا مثال وقه امیلح ن اکهناد دمنم هد
 2و

 نوش ٩ )سرا رام تا دشس دز تیم

 راد تا داریا یاس دیبا زاب دز رکاو

 تسا ترفلو ئ جو رام آیند ربع تج» ۳9 اخ

 1 ۳ زوق ی ار سانتی مفاد /

 نسب درک بس سد یا مد تفت رد
  ۰ و هم ام

 ی 

 5 ذات لا سر الا ی عن اداری

 تنم لای ش همون سس لو زو ی ابری
1 

 روا 1 تردد "

 شل ده زا لا ددیادد دا ناو يشسا »نآع اوو و

13 1 

 عدنب سنربب یدآ دز و نه ترمه سر تاپ"



/ ۸ ) 

 نر مر آن هام ریاض قرص یت
 ساعت ددوب رسم نندوب حل |

 هنسبخ یاد مر رب امامقیا رب دلتا

 یا تنی یر تستر
 دور اب گتنسفآ تو شرب ات لس ایا رج فسا

 تام 9 ساری ون قو زاف ویلا »راس لک

 اسد ران آتیش راکت

 0 1» عدد دادند نراذک

 تری مازاد ناجا روورررگریم

 ۱: ی اد اين ارد یاس تور زاد رپ زکریوومش

 یار, آسا هست,
 گم رک قم تتسرفن و نیر و واز ییییدم

 یربمساد تا تموم ات تشا نام ای یاس

 لا کز ۱

 یر رم رم رم ما

 رب اسااتوت یک ترا ویا دا ساوه ۲



 (امب )
۳ ۱ 

ااموهلآسسح سم
ا سفت س ككب دم

 3 تاسف

 همووفم هرم
 وام همه هرم هرمز طی هات

 نیت صوفعیو مکیدمآتدحاَس د ق تدیصم سم کیاصآ

 ها ۲ هاش هام سما

 تمدن و دا یاهقلا ار تسم

 نا اف هتلی اتخ ]اومد دست یون زار "ی اژو

 ادا شدوصت کمک ازم دن تار قو

 هام | صدد کش جا دایی دوم تعا ار 1 یصآ ههدومزنس

 تار یاس ابا هدد گی وتسسآ ثکاسم مر وال

 ۳ ۲ ان
 ید رصد لا تس دوصردرکت تداخل او تعتح

 نادد دنیا هاش و دژ تردوص)ر ویکی ام ادردق

 اوره ادیاترس اراتسلد تستی ادا وداریپ

 هدصنامورس و زلما ح را روا 2 92 کلی ادررت اد

1 

 هی ایل سیلا ادا 2

 ۰م و صم یر ما روم 4 ۰ ما رم

 سرا! يبسآومحرا رله نوح ار لس

 سس کت سن آ تر شات سس

3 



 خنک بسی ی تم به یسرکش هام

 یناشسیراصتن نشد یادت آيد

 دين اد دو ساير یارب آل وصل یاب

 ی اب * 0 :

 4 صید ریتند نیم ی

 نهج تب 3 مر ی
 گردی قم ها شم ای مگا تی

 دوبی مد ین تیام هک تی 3

 رد اوز اد می غرب رو یوگا دارید له

 تند اسید اضاد در عاب را کا يا

 بر ژ تیسروارلاض پیامتتس ی



 (زمسر /

 قیاس تماما لو ۱

 تداقت»نرلعال لقب تامل رسما

 نو لیزری رو »تماس لزانسهور

 قدی شاپور نر کو یر اب

 عکس شب

 ۱ اچ ناو ی در ۹

 ول فقر نان 209سی امام

 صادر میسر لک طیف

 ماد نزار دی تم اقیق ودر ا دات ابانعزا تا د نمک و

 تسا ارم پد زار درج 0

 ار راهداری

 نگیرد لک سر رد
 رأی ان تاود بامصراتسنددآ

 اضافه لا هه

 نوش زرد تد 0 درب تتسپ ن

 ی



۳ 0 ۲ 

 و بیپ زوج عیماا مهیا
 ی

53 

 هم ری »تورم مادون سر

 تسمه
۰ 

 نیک زنی

 آن 2 0 ضد  ن

./ 



 )۴۲ دن
 و هم هی ۳

 نیمی زروب ابا یا ناسا هدر
 و ۰

 )شر باکس 0

 اعدام هر دم سد یار لم 4

 راک ضد تر

 ماد شست درب گردد يا

 از 7 شرت و یقه تست ابا تاروما

 ۱ سد آب سام نیازی

 ان اروما تسشلمن)» لیلزبد تمیاترک هارد تسح اد

 یر عالم تیام یهو رخ یک ده .تسنایواوح تار

 تشویق اونا احدی سا مات

 تنم سیمای دود وا تارا رک هو

 

 ۳ ۶ تایم اچ تا دل نیلقم تیقذ ۳
0 

 را ما آ تام تا

 يا یدک تمیز

 مذپاد نا ترا آرا, تردد راهش

1 7 
۳ 9 



( ۲ 

 هجرت رو و تر کر هراز راهور و

 میل ۲ دن درب داد منا متناذ

 یار مد دا نوچول هد وشرکی ان« اید + تا ۱

 بسا تسیفد ما »نی یو منه ندا

 صرع تیسنآی لو نعرح ینایم دوغ کم ارگ
 دی 9 بیست 11 ار سدان دمشماب ید هرظام یاب 1۹

 ششباویش#ر ور حرکت سسنآش رج لب! هد ۱ دو عرا

 دسر پ تا یا تیام و واایرس شاپ یه,

 بو لس هم سد جن دم گدتبسا صفت ب سگی

 تینا و وجومر اس اید وژرو سزعانق شاب ی رم ادیت ۱

 12 ۳ نتتسار قد نصیب ی ۱

 "قسم در اب من تساوی کا سا ور اد راب ریس

 ریو مشندسابتلااهپ نی

 نمد ارت لو درک ارت تعانتووجوم عقب

 دریل اس نمد هد ددیلا رس



 و

 (:۸هز

 وزجومردق زا سم هوالآتساعضاارو مدت را كن ۶

 ها ستسز معاد سض هم مدد رگ رس نآ سد

 ریارد وند م تتسک قیمت و مان یقا صحرا رک

 وزش سلام ا هد شع ماگ امت هدیدژا ناز: تین

 بص.را مش لر زن کلا هاسسس* زالو :نل کو زاید

 دم دق را ؛ ینصتد ور عع ۱۱م اگنامد چ رپددوومردق

 تقریبا محلید داد هرکه ان تم

 شا هدژدآیت روط یم) تسف راد ا تسسد زا اب

 تست طحون دنا تو درک بکر شا دزاص

 آسا زییآمسق هادربد» هک مدد رج يطاک
 امام تصعرفردار امد دمی رقلس» تاعرو

 شم را ياد هد و عطر

 بر روت شدم طی ادا یار

 خر لابح هو طحد مه دکتر عام روند شب

 مدل اهر ید ارس سمت و دیش تسصزصدحومزا ۳3



 دز ۱

 4 را تس اما مدرک ی ذی

 یوم هم در شم با کر ی لات

 تار ما تسا گی دمو تیز

 تر وطن سکه شل او

 ور مایررناجت سردرگمی

 تسرصکرف ۳ غم یزد

 متر تسبا ی (ضط ی

 هه

 ۳ وند وب نم ان تب مع

 . ی هم

 رپ فجر ورم هوش ها و زا ساو تتس رو
 ابد

 درب نیس میاد 4 او کری رد

 ته فون دا ادم از را لات سد

 وب جرللدد وز مزیت مای نیو دو ۳

 دفن یوزر ش تمامي ندیم کت نآ

 میر رب کمیاب ددذکنایخرا رب نم یار

3 



۱ ۱۰ 

 ید ی دی ود کا مر و + سما ون بای

 هان ندای دز نا ندا

 ۳ رس نا یواش ی

 سرم را یاس یاس دور ماش
 ۳۳ ابد مایا بستر ام یایشساآ ان ام

 تسرپ رد نزولم بس ۱ دددر دز ددوجتنس» لب بسا

 نا ننسک 1 رنک ونک شد بال انا ادرآ

 اب تاب )نانا ست سادگی
1 
 ورک در دهم ۰ ۲ ۲4 در ۳

 ده خو لی تیمااریماد بودی

 هک اتش خ سقف نگر کت یض 1 مارعج لم داما» گود ای۵

 هودیاضن نشر اب مال زا صبا ۹ راط

 در اب تنایفیاه اتن نیرکک
 رپ ماعطلاملوف ست لیسدزآ لب رقیب اسید

 ۲ 2 نرم ماعط سودا ی د ژوا, تشیصع ار

 هددنماعط تسنر سل ون او شسف



61۱12 

 ل هی مس بدو مامطتس دن ی مور
 تیصر تسب اب هیشضوز کس ماه شات

 ما هام نت هاست ادب قرقتینلو ازا کنار بل سچوم زاد

 ب9 درک تتتسج جهت و آیدی

 حق د دو یا ماش گی ین اس هک اچ نرو

 نشص۱خ سایقل ۱ ید دنکیل هان تسجاع خرد یا را

 ۳ و مه 2
 زا رز سس ۶سقن ما زابسو برای 2 زا ما

 تلام) تاون قت» وا دال اسم مع لالعتسا

 دو ام از بام ترم اس هزیوتس یاد آ رب اب هنسلدمرج

 رز اسد یبج | نر دید تو کت نیس بیبر شی
 برتر ذ گاج دیامد رح بتسچاع نو لنز ید یر

 و
 ی

 ۰ 0 فا همه موج دور زر ۱ هم رم ما

 ی وات ةارهعیجح | مکبدح ۱ یاطهوب

 دریک خناناناو توت را نم 9 هر
 سس

 و ناب مس" تروصر د ریآ یی ۳ 3۶ هسفن يف
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 زنا 2 وی توسعه ور یبورگت سپ
 نصر ون شلدددمشبسپ ندا

 ور

 زوم دی ام یداب بکس کر
 يک /

 ید نا یتس لد بدر ۱

 نشه و قمر کت بارد

1 
 ناف ورد آرت بام

 گن ناشی اهدا ی یزمشصن اتساو

 وادار هند

 تار ی ری دا ۶ زلامنآن سس

۱ 

9 
 می کدو تی وه نت و

 ادم لا متلب هیلوار ارمایار جو

 رپ ی بسا

 میترا لار ایا کد هاب رز
 تنی ۵ ضد اومدم

 هم ار جاآ هام لا هدف لب اب هم ۳
 دم را ندید 2

 هه ور ۰
 هاو لیبل شات

 رب یر نت احیای بز لات



 کت ر ث

 سس آی مر ست دادن کس ما 7

 قم

 ناو:یات سارا س ارج تسشا ریه تینسینشحو
 ۳ یاد ی یوم لا ینو هی اتم خم

 ؟ذ سفت دا هژارودرخ داد دور زوضحرپ واتسسمازا مس

 نگتبس مست جا شبا کت شآ ماسه شان

 :هششار فانوس دن 12 ۱ هنیآ تل هد تسسا مشت کا

 ی انوصق لرامنا نشه ارد ما جزا نا مع مار

 ی

 زود سس بل سوخو ضد سو نیس حوا ی 9

 :یاا رعد اد 1 خا تسااعیریعد داد ]۱

 ۱ مقر ضشش سیاه زر سرو زی

 زار تسپ یهودی نزن لا ناهیثءسش ماد
 تبومشر و تاکذتنس۱ یو رانا زارع اجتم 3 تل دا

 ید عمان تک نادر
 نزن و قعدنس# هب تریبد# دیار نام رفاهی

۰ ُ 



 ( زوم ر

 اتش تفسا یا مود قید و نون تسر

 هوشی ناب یا یالتما ترشبسم ناسا

 یلعز غم نیرط تمیع وضناب لزتسیه رس ایم ییدد

 نا یمیسا فید انچ هک ؟س صدد و تو

 بیسم»دهشیدس دانا تسعیطر یقین
 ها رس تصاعن دام یا اپ دانا اب تورع
 لء)التعا قرش خام دآ تسدبیسسانس کس چو

 مون ابد نآی رس« تمعییطرشا ماتم ارد

 ناکام: درک ین تسام اغاني قوم

 لا لک اکسس یدک یاس

 سل گی ان لثم رسا وان اف اد ندرک

 ترس متسکی ادآ ین نی یا نام رایت
 تیر نسب ۳۸ 0 ی نامیارجد و ترس رب »ید رگ وم

 نداد تس زا زآل مک روا نا
 ووش اما نخواهید نیک ود دا لند تسهیط»

۹ 



۱ ) ۱9۰ ( 

 رد »شش یی ناسا تم شس را

 دو یاد ناب "1 نام یدشد|تسجام یافت بسم ۱

 5 زن تیام 1 ای هود راک یخ تمامی 2 را

 تست صد سبز ید سس دا ییاعتم

 دگر نیا کیف امد حافبم بحران لات

 سم ج نایب ۵ درب پند شرم ات ما

 هان ضت دز تمام لمس شا ژن /

 ظفر پ تسا مو مت تیر ششم هح دری د مس ۳

 میل قوه ستاد و
 شنا یا تمام ام زاد عقاب زر ی یکی

 وتروصلس رم اسد تیک افت ضنرد یام <

 شم سرد مدار عاا ا
 تزبام یاض سفت یاساقتم هد کد زی هد یی

 دام ۳ سفن تست رم کد بت زوم

 يک نرخ 9 5 نر



(94) 

 ستار 1 تش مه
9 ِ 

 ِش لاک لاو ربع تساوی
 یا و

 اف هم هم

 ۴ منی هسلعت ناوجاهرااپخ ه یلم بتا
 تیم دب ما فر آ تس الفتح مر

 يا اس»تیسا رشت یا داراب هدتمیرش

 (تسآ تبیخ حد رز ولحع ساز انآ یک

| 
 دخل یر یاد ساید شمس

 دهم جک هنسکم بش لایک
 هد هم

 ما هی ۲ مدد او تنور

 ۲ مت .«درشن اوورد ره دن دوختساورضرشاو

 در ی

 سایز وا 3 ی زا
4 

 زنند وب رب ]روم تسم شرک( سو ردزور

 تفسیر ا تورو هان یراق نا



2 19 4 

 کر ؟رید و برگی رج بیضی داربطا ذات گر

 ورساوت سم دز یی لا (بسیخد ماد مد بت بدر 1

 دتبس | عرب بلا تسیچعب بتن ابناکت سد 1تا

 وارد | نزاع قاری اشفا»بتسسا ی عورتسا بکند

 دانا ده لند یا ناسقل» عن تسا ابن تال اب سذک

 دم هاشاذ اس 11 رو تسا ینوماع» تب روکس لب الت سس

 س 1 یه ریس شو و مد شو ملک

 تیام سرا گرو تو کسبه نیت سا هد دریا

 کرک رضا دز جرلع هدان دیک عن اندام

 سف و یپیبلا تاذواسف ارم ان بکر 1و تسسا نا رگ شت زر

 جرلعد جنس تبسا نیش هد اب ير

 رضوي هرس تی

 ات 2 2 ای نام هد ید کفن
۸ 

 دری شس »ی میاد دوتا نباش نیس دقت

 ما بب کورس



  ًا 9

 ۱ وز زرد سند ناشی

 تراک رضج

 من تار اتم

 وار هد سا انشا

 عین دبیر / و

۳ 

 زنا سنتز ی

 ۳ هف اعو رم تور تسال»

 نرخ گشت هر َوضاب

 ی تشکیل

 شرف نام اص یافتن

 ۲ ۳ )سا تین

 دا 2

 زر اهن ۳ نر سس ۳

 7 افسر 4
 س

 را یار ام رم 7 هی
 کن ص نا هک رشد ها



۱3:3 

 یا و ووشو ور وضقت یو رعم مخایس هک دوتا راد

 مات رم 21 و کی ریزه ور 2ام نآ د وب ید راک

 ریو آلمشاب زد حریم صحت یاقآ رویفحر اس ازش

 رز رفع اما هر

 هال د رخ شام ما رانا ینادد و رخر وصق زا یتتتص دنکم لآ

 ۱ قطب ۰ ۳ ت
 »هد داسدا نییشسرعذ ست لاک یقین یا هدر

 نیس میترا ی صک نا ۳ ترا ونداک 1 هوندا, زیر و کت ی تن صش نزآ زمالع

 راوب طاتسم ۳ کد اسد رام تسف ایلرایجط | د دوری

 جم ۵آ 3 زکتسقایل رب نرو دب ضح یعسالاد ها

 طا شس یا 2دا دوو ت رس راکت

 1 ره مهد سو ام شر شک هم ۳
 میل تسمه دتلیطتسام ها دد 16: ی آ تس رع

 ور ید راهش مد موم یاس یلدا ت 4 تص نآ

 تیم نیلاف تاکسی دن تیبا

 ماقدوراب دره نم یچ ین کیان رک

 روت ازاد زرد | هو گيزوب نشست
 ف ۰م ۳



)۲۰۰( 

0 

 ۳ و اد جدا د تسرع رد ۳ کلا

 یادگاری اره ش ات گرما یژ صدا دوو

 هدرگل تن ال د آره تست جام

 ر داش وا غیر اژا را س

 نقاب ا سا تسا ایام بارکد

 تارعرم نا معلق بام کت سس رشد لتع

 یيا گم زا دارو مرد ریاوکر اش !واا ثس اه درب و

 ساب نکس تر کا
 تساهمزاموا داترپ» مقدس تست

 سا یصمش تضاد اس یر مس

 رگ بم دربند دو که یاس اه نکس سی سر

 تشیوماژ یوذ اد تسار سریع اذا صخ ییاک
 نسدپ

 3 9 هه هم

 8٩ دابا ۵ هر رسمی تر اد 5 ناضقتوهد رگ صاع

 3 آسم دید رگ زمرد یادم ملا هچربع



(۲۱) 

 ۱ نرسدتس قد شوکه دارا هنگ دو رو هتل ای

 ام تواط تتساقوا هد شس وظرف یرآ هاب راد تب ۱

 هما عالی واکما مس اب و ی

 -دارحرد وب یک اپ رکآ د تسگر دو ود درب نگو اشس در

 هدست نزآدد رگ را کم اصول هویت یلر اش نیک

 رنک سم قوم ام زا اد نآ*هشمرالن نام هک ارد ثربن ۷

 ده وک تساخت داشتم ابد یذصم یونی امنای ای

 نداد درآن یک فا دیسضن رم نآیادتو رس

 نا هد تل با هنگام رخ سقز نکس شا

 تسوصد ران راد را هرس درک اجر

 مان ریس یکم دن شرم لاک

 زا مه ابیات دارق نر آی | ات رسا رک دود #

 رتسا ابد لار ی ادآ ردورناس دداب,یکش رس واست یاس 7

 "نا جا فو سگ بسا یاد ساب ام

 اب د جالب ار نگر گر نوا نام دنا یشیایدکل ای



)۲۰۳( 

 ارز ۰ ۳ ی   3

 زا دز ریل ۱ هاو آر شر کا

 دودی دریک شم صخ نآ سالناترت تم ورک

 تنم نو ار رم ارضا رچس ان دو

 هود رب بکس بی رگ سیدی رج

 سرت وند مضو تب تسازعااقتسا

 * رول وب اا هد و جم دید رگح ور شم قیام اکیا تسا

 رب او تیااوم دومآ نا رب دشررگز تب تراکت شا ددای

 ربع نا دلتا لص اهیئصترگت سا اونیما درک

 کسر امد انا وشا دیس دمت رشد هدر

 ی یو هر ۳ رزق
 شکم + دهد ادرس! نیر دن انا
 لند یر و اشداب ییشس شاید

 ۱ هر ۰4 
 لب یدصد یاشبودییرابتس اروم نده سو

 ۱ تن ۰ ۰

 ریه و تمام هتتح زا سوگ اب شب اوج

 ۹ نور هرکه ید اد تار

 نان گرام و شم لاعاد اس نامهای زوم



1 

 نم فا عرسا هیت زا هد رب ت

 ست میل یورو ادا رول

 ۱ »نیت یابند اباد ید رگ

 تفرش انا مکرر
 نزآ دود ابدی رک مش

 ی زوم ین دم ور ی ادا یو ی ایا ِ

 ]0 خوب ول

 ّس انس »ستاد ام سابق تا ۳ و
 متسس

 + هم الک ۶ زد می تسنیم شا

 1 دا مع و

 ۰ هتس اهداف اهونزپ تند

 : 9 3 میم تیک نا دف بتیاه اب یی راک هد

  هارخاب یاد ایت و تری ۱ د یقه تست

 ۳" اکو ووشو زنم بج 2 ۳ هتسان مد ۳۳



9 1 
 ۱ سر

 بس و یه اب ۹ د تس!سشل جراح

 و

 یا دوم اما اوطوسددویقا ان مانرکد تساوی

 شل سه رکد باما تر شخ

 , تو ط*ززف رخ نم موش مرا یار

 ی تسا ياد تنفس رد شوید
 زور ۳ نیس

 ترا ملات دم رپ دنا زیرایی-متزا شا

 لب سجرم لمس سارا ت ترض

 سرا كس یر تم هدف دب

 مت تیوع

 ۳ ی رماکنتم

 ۳ نا دریا برو هو ترحاس را آیلوصح طسادا دارم
 یابد ساهابو تقی یه کش اب یاسبو تحاشم

 تساوی درک سیلسنآ ی زمرد ویا ی



(۳۰) : 

 ۳ خر ین ۶ رسا کن یک زرد

 ها دل اور مس ست مرا و تبرح لا د ارم

 9 ی ای شاکتسع دیس واسه ما

 فو رشد ۳ ! او نرادلررو

 لاو ااویس ماسال دل لک ناو تستر ۳

 بس شرت یر یاب ر دتف

 رس رسا صو شود دیش نام ید

 رس یکم افت از تکی ودهوآ

 رسا یک کا اساس سا مدرک ی وضع

 « شویم در اس اد خر خش روزای

 کنین جد روم نم

 سا مارو حرمت دما قد بر یار

 نا ضر ءاتسساا تن صوصت تصال ی ک

 نا دیرگاذ کت سس تسا ی احیا 1 ریقاو تسح جواد تمافت

 و لرد زا روگشریری دو زد منتسب تم



۳ 

۲ ( 

 ,نااد ی

 ۱ هد هزلدا 2 لهتوبوش 0

قا شدنی یلداد آلا
 

 .. ی تبع تیتر در گی ممه جم

 ین یاب في شر

 , جو لاسا لند لود لا

 سرم دا هود وش قادر

 رز 7 اب دم هر باغات تی

 رسا نسب اپ مار ۸ ياد يا شب يا ۱

 و ۱
 سس

 تخم کیا برو یاب
 ت ۹3 ی + 3 ۰

 1 ی تو دز ربا
 در

 ۳ اع

 تا رب ربا تبار

 دز سد اب تب کو تاب شاد کس او

 زر تک نیت ان



۲-۷ 4 

 هارد تسیو» دارا یریصا ریزش 1 هد تا رو رصع | دنآ

 ارد ابا کبد بدی نان ازت رسا سقارش دور

 بوش ادرس درست یی یار

 رسریم ین یزذ تیر تضمین یا هبب ید
 یب امد قس ضد عن دا تر سم نام
 زنم شر شوق را نم لا دورک

 سان یاشار مچدوکهاب درج سازط. اقا
 توافت زا تننسا را 7 ی.لزاتمو بشم تفت نا رد نر

 مس یر ون هرس وانت رج لا تسنیم

 سند قرون انس تن گو سرکترطف امت نم
 9 ان ۱۳3 تب دن و خو و زر و تم 9 کز

 جی
6 

 ملا نقص هلی ما انا رس دیش مک
 ایر تن شم: دنا تک نی شم تاک فرا م

 یکتا زار روا
 نویس طه یاس

 تبس , ان یا دارد کت مچ ه تااذدد اچ و راگذ اد سد زا ۶



 مر

 9 ات

 ی نیم يک

0 
۲ 

 مر هزشر هات اید تراس جا نآل قسم دلایلی

 0 تا

 ۱ تب نر توقب تسرح مد حرش#

 نداشتم
 اس یر

 اب يا کس باب عرش

 ۳ ما مس وب

 تیغ ساز رم داد

 ّض بیات 2 نمای

 سدان من یازده کتسا

 1 وا راد درک



4 ۲ ( 

 هاب ل دبق نیاشس کج وشحو بسا دا لگو هه تساگهریمت

 دنشساد یار دو ارم دونم ددآ لقب شا قید

 "توالت رتپ یر وضحو دار رد تسقو بشسرا زا تقوا

 دهد تناقض »مو تان رتعو و -تس او

 سافت آنکه تسبتعاا 95 واضرل 7 | تسقیق» هتسسنا

 ساند گر شنای درک ریوصت یی 2 موقت یا

 دود کرم >> یلورد تم ایام شرع هسقر تابان

 اهم ا یر عوض امگا یا آداب

 ۳ تر علا پصنا روا یرظلسو تسمهدرکش ارد ارس

 ۱ نآ گرگ باس سود وا. .تساچ دیماه هی ده اس

 تابان شوع رسا هر ی فا تابان نبی هد

 لوبق» هیدبددب ایلنا هاب دو رعياف تین هشیب دوا

 2 ناز ریمل  لاعفاد لا و اره درب هدیارف یا دهم

 سپدد رگ الابوذوا رد ییاش تاب نعدوت ی دذاصدافساتپ

 توس زا ی درج بس اما دان تاب عدس آیت



( ۲۲۹ ) 

 قلا )لا نآل سبب ترا یامدایم

 دژ ون رشما تام فوتسال اس

 توسدا یوصیاشداب بت ایل تسایاع ین یاددرصيجسو

 نیا وابتس اباتضرع ید رپد تساداس نامش
۱ 

 امر زنان تاباس را وصرگشرد اس دعا

 تسدایآ میل هات یون ی 7

 نسب زاهد درگ تاماتضرع» تساد اس لومشم# هو رو[ ام

 ۰ هاشدانآ سرت تی واتر ب راکت هات تساو

 تیولس عرض »تسام» تن تم  وب تدش دهد

 ماهه تب اباص سم شنی یوم ردتسصا سلم

 و ۱
 . را ددزامل روت تراناتزا ی نیست

 سر گرو بهر وتم تتسا راد و قیام تاعانم

 ه نیم میت ووپ» تو نو تساف روش اخاو

 نزن "را رچو تسهیلات اافمو تر تالاع

 تك - گ ۰ «

 ناجتس مقدار یا و ردتو ایا سحر کود زا گچ



( ۰۲۷ ) 
 ۳ شب مرد دز یاری دی نآگدیازی اس

 تین موش امگا گ ابرو تست ممز | نی هم و

 ما رک ی اقا |نانچ تساس ترم 1

 زاد دویعاپه | یونس دنیا دوم ادا ۳

 نسیم و |

 هی

 / هم ابو ۷ ادا الا ۳ سو اما 2

 ۳ ِ رییس هو دواص

 در تعدیل شرت
 تردد هتک امام دون بست هتسارتد گرم

 ممصو هم هو

 ردارشر الو تار سا اراض ی یهجو سعجو ينا نوص»

 ترش ماری سرت هدر / در بتا ریو

 9 ٍِب ره یر
 یلصا ذار ودر جوس»ا ی وسرصاع تیامعو هیآ یر

 هم ۵ موم م ی مهم مهم روم جرم ی هو هم م

 ةلبقل نمبو هنمن هد | نات هوج و لبت مشت لفمک دحاپ

 مصر ه هی هه

 2 وام اب تسسا ل 2 دهج اون همحر اه بش

۴ 



۶ 

.1 ۳۳۸ 

 رم روده زاد رت تس گز بن نا گچ
 آب یا ۰ ۰

 ان ددرکی لا هه ۸: ادم ضینو احد ترا رد

 1 زا ترابابرد تب هیت تیک رکد
 قو مت ی دا ی ۳
 نیل کم یون درتصلاقلشیقووددآیاف تسا

 دف لس نت ذ تمس دوتا ام

 اد یر تست یار کش یاهو

 4 نسل 3 یوم او رو[ تستدا رام یرایاس تام دهد تسماد

 س تاباع صرع تاباسدد هاست گارد ی

 سايت حوا 1 و برف تیام مور مسزاوروسیم

 ضیا نا تسسا لات تاقدا مد دلت

 من ماقسازا یداردرت شم دوم اچ برا دیررگت اما

 شرم تان که يا مامی ما رف

 1 ۰ روت و
 ما فر تي آن یکتا

 یادت رک دوس تیک رد ددر ار یا

 کی اقا تب شرب تند دارایی اد نیس



( 9 

 تسدا لک بد شدم نازایی استرگآ تعدع

 تظف رار هضاب» تم دانا افت یی لنت

 همش سس( دما دام زا یی | واص دو ترم تری

 سرق دوری و دوم رفرمآ تفصا ی نا تیام تک

 هه نشت حد گیرم

 لحشدرب زاد ع کد دی سصپ تسا» زا ش دددیدپ ندا ۱

 ۳ رلصر ِا 11

 سری برگه رپ تتس لات تسح ایسیابز سم یبتا

 9 تسسا یربتس ۳ 1 ندهد

 رب ءاپدرفریاقسبدهقلا و فور آی شتساف

 رازی رم و و س وا تمسم راس درگیر ان متعف د

 یافت ی اذدا لاو نر ارادت رخ

 ۱ دوش نت ا رلیرما بل نوچد د هذکی )یمنی ندوب

 ار گز یتشک سا بت » سند دزکس سعخ لفاب لات

 ار لا نام ها یتمسربد رد ورک رت بسا نم یا

 نیسان مگب نایاب قد دما نا نردوب ی تان تشع



 )گٍِ 

 - تار ۵ ضیا تو ی ارش .

 : نجس

ر ۲ سایر هل ههاشا
 نسب 0 لیت

 شا یی تب ۳

 ین گچ شد لای از رزم 25

 سا | اما بسم تایر

 هال زور انسان رسا پسح

 رز روا نا اد يمزوجآ کن درتلق ولرم سم و رپ

 نب کز یاسر راهیدرو

 دم ۳ داره بل و وومرف یاب

 زد اتم تسمه

 اهم دا ذکر یا
 ۳ |/ا۶نشزرس» ززمش شد رو رقر ث دا

 هر ریش تبادل او سهدز زن رعا

 و زاهد یاب و تدارک



)۲۳۱( 

 و اپ ارت رب دتسا هابدد ورق مه درک ی ما

 گربه راک قهر رس تم اضطو میاعت

 ییگمزواام اتکا لجق تم تیم و 1 سازان

 قد یواس | کتنس اسب و تسسین رب دوم لک اس ناب یا

 و ایوب ال یاس اکو لا تسد »یرامومشیاسم

 ساب یم تمرگ» تام بستم ۲۱ کی دوز ام

 زا قو ناراسسدرم مدد دو رک لو ۱۳ 9 اف /

 زروآ السا »من جدا حد ماد ین دوس

 ما ناذارگه عن ما عود ابکتس 0

 ساجا شیتقت یزد تس وناسو تسدام داف شل ورد تسیصاهو

 هرس )کد تمسا هلی مامی درک ۱

 در یار دا هقسنرآ هتسیسلس را هقمتسا لدا لب زا

 حوت مسن کلات

 ری یک رد ۵ رشد رییا دا سیا نت

 بوت صیروضح زا یج و تب تا نرآ رو ناو لارما

۳ 

 گه 1



 و +

( ۲۳۲ ) 

 تسا یی اون رک نفیس چرد هراووا

 تساید تسا ذی مرم کام آیدا یا | ما

 تیمار می تسداع نا تادیاعس زار

 مس ی مایا ها تی بدم هدرگ هو

 و ودارد ید نه ط لطم تب تپسامح یاس ادب کا

 ششم درب ارد سگ بیس و

 شیارفا تک ران شم سرویس

 تا یاد هدر تسمه اد ۱

 نرگس اب سیل

 "وکالت تا سم

 *  راددگب مبل عیار کس و

 ,لاربد تی یادوتر بسر ام یایشساز 4

 تیاش تسرنا ی روصهرو ی 7

 فک 3

 دا سستحاسرم ارج ت الت« دوز قد نفع

 سوله هد شست دگر کت



 ( سر

 يا بم يا ی گلبتسین لو و

 روح نا نمشس بیتا هوا زور ریش

 . ۶ رلاوماپ لاعنشسا ند ادا تساوی قم مود ۳ َم

 يلاوهراحم تس سس اهدقالا یو ی طاها فو ری ۳«

 ما جرات هدر دام یر جرصات جدا ازای وا

 یدکی اددا هقس یا هارماش لس قفاد تن یا

 ناسا زی لاوما نیا اس تنص دامعس هی یی

 گریز کر سو تا تای

 بانعین خر ی یا . باره لاوما

 2 1 نر تسسا بلا بد تررضعر صاف زا تسقرت# 8

 دوز کر قفس اد بمان نواب تسوبد تس نا ام ک

 ۳ یدذذالاوملرآ راصمو

 صید و تیم ا هدر "کت ترحیم / 0

 ام هد فر رک ادا ناز نر ک

 لند 1کتساماف مامقا ( ها هو تسادابع اونا ورمی



/ 0 

((۳۳ 4 

0 

 تنی اهرم ۱ دن نامی بت اد

۳ 

 ک 0

 ۱ زامدزوریسب رج هر > ریدر ات یراشمر هرکدام

 زصولع» زا رسحاور هد هوا مادانآرقد جام

 ج خ هارط ال( ننآبمص هرنشساپ یا اتانخ مرمت

 نباش لس مامایی تم تسیب هودیتلتخ ات یلربقم

 تازه کرک یلاس کاج د داد کر

 اوت تر تارا او ِل دم

 زیست | شرم سا یا مبکت مس ی تمرضح تای
0 5 

 هاشم ام ادا نود نتسپ :تاتور کد تعشپ 4

 زاتت]اعا تادا رم نوری هد درتم هد الو تو وضو

 تایلاتتاجر زنا در تبمس و نیو صوم دا تساگر ی تسطاسول ۱

 دا ی نو ی
 می زر بکار گور سرا 7/۷ ذ ناب 9



 صموا سو یر ووشو را آمار ات

0 

 داور

 ددوما آب نیامد سا

دار دود تاب تاب
 2 هم ام بماند 

 زر ممه و هاله رنک

 نا اباد دی آیدی یتزلصااردا

 ما اقا دوو دف دوم تا

 گراباس عماد»ا شاد ن 2 مبانی

 تیثاپ 19 کو لا سود اس داریم نآ

 ۱روز زا (سضک یار دا ودوش ی

 بسه ید اند لار ما دا

 »زا وز رم وال او رها سا ررضام بمب رب

هال رسم لا لاعقلاوماددا ساب بآ قند دیر ۱
 « 

 اوت مار طادمکه ات زلال یعشهاپ سلعزکر معنزرم

 9 ویف دوخت امام اتسا 9 ک

 هدظاسل دسر اد سيب لس و

 2 ۲ بم دم نآدددرفام 31 بمب



) 1 

 نام الت ۱م تب امگا رکدوش یو هم

 شب لادن اکیا ده دا

 هيافر تاک یاد تاب سمت اد تسویه

 شد سمانه مورد نیل ومشم
 راد شو رم ح تربیت سس تاس+ تاناوص

 یاد ارگ سوم ستاد ی لای امد جا

 ار هچ نیا تا تو

 5 دا ترس دو ارگ ژاها ام ستاد

 ارگ سرما کت یادی ۲*2 دادر اب

 بسم اروم" ددودعتم رج رب تسععسک مال ۳

 هد امار یاضاد ل نر شتر شتسس ی ادا ای

 د سیعیت/سلیوفکم میس تسس ازش م طعرا سا جاس

 زهرا سوسک یتاس«ناضدم در راک

 ساک اب من را و ی

 سیو تیمار یار یورو دات /



 ی منم (

 ۱9 تسا ده بس شب رس تار کاشت ۱
 اه ید یاوم یاد داف تالاب تماد

 ۱ و تسابتسرمگ» دتسضدرب ناب ورمی وام" تگ

 دربرشو ل ازماوم ه دتسبا اوایل :متود تا سو تپپمس کم یادت

 ۱ نلآ لس نتچد هر نت شیا شیلا 3

 نا جر در ی نوید اوت ی ۳ [ کس

 رس تسانلد زالضا رو نر اشسما سم گو هر رم

 رومظیر اصمادیرفرد عمه 4

 ۱ لدزندنرادود مدعیان لعاب رس

 گناهی داد ین اعیاد ست
 . ایر دادم نیل راکت مرسویدرهردو را رس

 ۵ هر ز شرکت بلد نیمار زا درگ

 سای اید مک اب وا روی ریرامت تیاکرب نورد

 نریم یا تری بنا ارصح رس مض ر خاسالود ۳۹
 تست اذن درامد هزینه



 ۳و :

 یلومت ست فارغ با تسلط تلسا از 2

 بسا فا دستساز رو دی تیتوادددیطک بابت

 راشخا سرا تسستاو تمسا«ریسسب تاب من واعو

 او تسارستا بیس امار دنییاس دما رنو

 نیوز رم استوک ی مجلات سپس سم اندام از

 ۳م و ی اینا ساب لجن ما

 برس دات رام بصری را دوو و هیتر

 زرما بس( یمقتو حالصد ناسا تعدد سام

 یدرش رومی بشی روا تا جام نا

 سسیبیراشسز تارافرج (.تعاضترزن رپ ومزب دوم| و را

 یی میز یا اد مان یطالسداینا

 الو تسا السا اد یک تام دید تمسد 6و

 تمام ی تستر طعم مار مش

 9 زا مارا | بم صتم رام اید تعالی راسو

 ی را ك ی
 را تسم تو ی کی توی دلوحفا ۱۱ یا



) ( 

 ۰ هفت" سیل سیسبسب ساس«تسیا ریو سم ریل ۳

 و ایم توت "یادش ذ سل ری تیم سا و

 ریگ روا ان: بسی اشب | دوام ی

 اش هیت رم اف »خاسن تن :۱»تسا

 تلرا انس غسن اناشیها بوت وات ۱ تسیپارگ

 یلاصا تسعانفس خرس )سیو دمدآ ی هم راد درج
 رو

 زایی تسو یو تن تی شرم سما هد لوقخ

 ۱ کوک ته تر دو تیا رس دیر

 تره نی وار عط بسی عقد

 سس فن لا تسبسن,!تسا تمام تار

 هرمزدد یراشسیا لود مس اگ شرب دم,یراشسیا تست بسم ۰

 ض رو ۳ ایالات شش فوت تبسم مر

 ناگناتمب رب رو قت تایر ول تریارس میاد نیش با

 "تی و دو ارت تساکملو زن وقت او اشنا میم

( 

 ناب مات و رم و | سد



 (صء |

 هوس لکه زی( را سوم

 نی یر مش
 تست تست[ سل لادال تبشترااد ترا ناشل

 ظ 0 ۳۹

 نت لس تتملارعو تستر عمان تس کروم 5

 ۳" و 5 7 ۲

 ویو تراک » تو رع مادر ا عرق دنتوسا زا نیس
۳ 

 ۳3ت
 رسا ق دن نی تسلامتسس موتسا

 بسم 5 نداد اسد سام مت طه ترس ۳

 ماصرش د سان ما ترس اب اد تبسم ابا

 اشیا دوو سلم مولا لیواتسقژا دارو

 ۳۹۹ بت لا سل وتقد كساب 9

 سا 2 تست تست واصومص منشا یق
 4 یه و

 سنین بشم لو اتسا شر دصتلا

 دژ

 دو 0

 2 رم ربع میدان ناشر شی
 ورق ِف

 :یدادذ یردالورد 0 ات ییآردزاد وسیم

 سا زا سس امضا ناشما

 و



 ۱ تبادل ارور تب لا تشل :

 خب تیر نزن یر یر

 0 غیر طالبان
 نر فی ناتسافابرو نایاب
 سرا او تی اما تاک
 رسوم نو

 وقتا او اب ۱

 ورک یا
 رزرو ار دفتر ت کا

 نم وب زیرا فان نود

| ۱ 
 ۱ تا بس

 نذر ارام ۱

 1 تو
 تند اقا



 گرام و لس ۱
 لانه علیا تیمار نیا ۳

 را لرد یو تیر اش رمان
 نر بط رييس افتاب

 0 اعلام نیل مر
 7 و مبارز ۳

 زنا بیر رضوی ورود نر
 انا 1

 4 ترم

 برن ی يم

 تر ور هک و یشنرنب
 بو دم ۵ اضووئیم

 1 و عفو ۷

 ارز و

 4تن راي نو

7 



 یه )کور

 و لرد تروص, نهم 7 تیکدن ار
 شل ناو دو فقر تر

 اباد لات رو
 رو سر سا لاو در ات

 روم ارور تا
 لالاع اس بن ار ساق بتا فیرر»

 رقیه سر نر ۱

 ۱ وب ترولعی ورا اطراف | تیشرت ون ۱

 تی نر تا لا ۳
 عصر و ار ی اسروم/ ناز ری

 7 یر ۷ تستر
 ی :

 ۱ 7 1 نم تا
 بو هرس نشنال اارا رو



7 
 رب رد رضا جو و بزن

 مت هاقا تم اقو

 زوم فر

 ی اردو اره نارحوا ناسنبا

 درب روزا او 7 1
 لغو برش ارت سلام 1

وا تم َأزیع
 ۱ 

 نزار سم تیزر روز

 ُث ار و تایل

 راز زا رم اردو

 نان انار تم تعایت

اب کا اره خام سس بس
 

 وطن نفع

 هه

 فو



 ۱ کن برن منا نیم
 نوش لو | سید نیز نو نخ
 د شفت بوک
 میر رمز ضرب نا ناف

 نرو ی ۱

 بیروت وب رک فل
 سکس ترا او ثیادارواطارف
 ۱ - رو هک شین

 ۱ وری نر تافل

 تش ا)فصراث»ت ءاههبرد ما
 ۱ رزرو یا

 ۳ یر مس



 رژ سرود رسوم ماه

 تفت ما صرع
 ساو تس ۱

 : تام ورم 77 سرت زر ترا 7

 تورم زا ببرید ۳ نطق

 بز لک
۶ ۳ 

 زر نثر انا تیر
 کروم تم هه

 1 ۲ از وماردالصان زور لرترد

 اضطراری
 اتکزوروماار 1 هرز ش رز و

 ار کوا اموال ابصاب

 ریو تساووو و تناسب

۱ 
۷" 



 نیر ترس 7 رص#
 نا ترا ۷

 لر زنا ۱
 جر رب بوق نیما

 رهبر تو
 رزرو لاضز یزیو السا نا ۱

 و
 تینا سی ان بر 7

 روت زار 7

 تگ از تفت
 یو کو تم ضرقع

 2م ی ی
 فن سوز یر سا عی رم
 رز روش تجار ناو وا

 ی تو

 ۱ بس ی
 تی ۰



۳ 1 

 7 طه نا ارد ارزان

 تر نانو کر تو ور

 رفت کاتر ان ررنب

 / ربا ناو نر رد

 ی

 1 اب والا ۳2 تاک

 1 7 ی نمی 9 تی

7 

 تو رنو وز ییسرز

 و از ضرر

 نر نر

 | رب

 دا در رقم رم

 بشر عالو
 ی

 7 رز زر 0

۱ 



۱ ۳۹۹9 

 ۱ 0 مری

0 

 ام سس ادشس ید جفت یوم و

 ت 2 ورا یوم ارور دوخت

 اش بی یاب تسمه ت

 تار تردید

 روش شاس» یک در رم رم دز 5

 یاشار سیاست گربه کا

 ۱ شتر ما و تا اجر ارس یاب

 یاس هل نحدرب 2 درک ورد منا اتو

 ار دز ید هک اس

 ریز ندا لا 2 ۳

 شرم تیم و رک تص رب ی بسا ازاله

 ققضیب ی اکتشاف

 سند ی ارگ مگ مابتسسد کد ربا نا



۳ 
۰ 

 ۲ رکن جرم ی اف ترم

 یتیم را کاکتسا یاسمن

 ج ادا ی آن تا ب9

 فک گر
 , من نا متن رمز یاس ااک ۳ ضد

 روا ادشسم 1 بصاسردزاتسوا ۳

 | رم وتشع)ما)

 |90 اد ییاتسار

 ناسا اسب تس ناب اردک لاک کم

 تل تبسم ادا الا
1 

 رد ات سم برود کرم

 تک ناسا )تم تا

 سلام یزاسیم ی اب تمداب تا تو

 بت زر رم ؛سدقا ید در لا بیو ۳
۲ 

 4 ۳ و 7
 هوازی یوم اب سرد يک و



[۲۰۱) 

 سیا نرم هیدن ى هجاتسیچ

 داد یقه ضعبیرب یی راوی

 ابد یی یکسال
 ۰ تب

 3 ض نانو رام ادا سو تسرام# هرم تبسو

 یاسر جم یا ید سما

 . يه بش يک وز ی بقای
 تطط منو شا یتیم ترصت» اس نول ۱

 ار سرب ؛اشسداب اعلام ی تبنسم داد

 تساروشیابرد بلا لس ]ان تملک

 عقد سما لات بسا

 دمای دما ی تیدارشم لب 6 تسنیم

 تست و یاد تبسم مس دیدید هی

 سا تیر راک ارییاشماراس رام
 نسیم سوپ زا کیم نا ی اه ی 2 ۱

 بس نیعوص ی عوتسا يا تمبر



)1( 

 اش بنز ها واز

 ِ سلنا افسد تام هد بارسا

 اونا مت تا
 7 اتم 2 د نوره

3 

 ننه مکس شم

 نا سرب یابی

۱ 
 تیشرت کپ نر ی ياري

 اس لاک کا مانآ اتم /

 و ما ی تی ی شم

 راوی ام

 کش ی وی لر

 ۸9 برم رم یر شک

 اسم دسر کت سیری دا درد شم او

 گزار ۰

 تیر اوبتسق تیم ارا تست اتم



 ( دسر

 1 ت هد ت (تسوداریتسا» ت و

 ی دور زا رگتسد مد ِ

 نا من ین ایام اهم م

 7 ان آید ارم مد راکت سا رکاب تس

 لا یالعابیسیسزا 7 صادر دور زرد

 نام ام تاب لامتربص» درد

 ضرب لای بلافتسا سیا
 دام 7

 ایا تیره تما دلتا نی تسا اد

 ۳97 زاقتعاژ او بت سرر راقتعاو لد قدس ۶

 ۳ ناب شد دام ی هارو مدرک مزه چرم

 ته تم بد سفت نا لدناعذاد ار

 عینک ها لکن منم رسم تر 1دی اچ

 ک
 ی زار دتسنادبا جعفر

 شا اهن ب رم هک نکا



) ۲ 

 3 7/ 0 ی
 ۷ بسا او نخ رک را

 نمود ميژدرفغار لات ۳

 ۰ دو عدد ان دا رد تاج ميس تا 9(

 ار شماکم ؟م توس ی تیام با

 2م )اتصال اش اش ما تر

 گ تراکم راهم مر زوم تروت و

1 

۳ 
 الات سجا یو زبا تمیشکب تنم ارت
۳ ۳ 1 1 

 هات ار تام ات سکیا

 نم رادماش 7 دار لو دا صدد من اش تفاقم هاب

 صف و : طه
 زایاصاب شم دردم ید ایرج اس

 اسد تیبا رییس رو دارشکر داند )
 مت

 ارم تبسم نز بس ورم ناسا

 اتم 1 ُل اب ل تضاد واتس ۳۳ ۳



 و

 مر

 ۱ جاوا یمن 8 رزم



 (جوو)

 رک عن برهم نزد یاد ور

 ترش نت هدلالا؟تس
 یکرتخن هی

 دا ترطلاشا سم ی 9 تسا تی دوری
 ی

 رب ناب باس تعرع» واش تلوم را

 اصن ید سند )تی

 یار نخ افشا مادر
 ٩/2 قزل تا 4

 نرم  تساددن دارم لس 4

 امد سش سعیده ب

 سفید شید در ۷ سرو ژااو

 دارا که انا مت سوم

 زر نوازش ی چه زا گرام

 هاصص وضو شامل لای زادآ

 1 جو وصارپ عدم ی

 ۰ ایت تراش نیکی ی
 ی



 یر

 ۱ ۵ دن نکن ابد ماند مستر

 کن رتسک تشلاک ناب و سد رب : تو نشد ۳۳

 تا تار ادا رایت یصدارتما

 ها ین نانو[ نس رسد زود 1یرآ

 مدار هند نکن ی

 ندا هد آرم دود دوم لار هاچ لک ۲

 یی ترکک لی آلا ما

 رم اف دف ی شف یمن نیا یا هد 1

 رپ یی اچ دهم یاس«

 دری اص# دون مس مانی شی ودر نرآ

 نآ صوتی دات
 اد ذکر ما جسد هو شیک 4

 زیبا ادراری آرد وات کا درآ لمتمیفاومو ترب»

 شف کز ضرر نیر ترش درب دخرس

 امگا ورک از تس سا وورگت



 5 ِّ_ِث

 سزنس] هدر تب مت هو زور بس ظا

 تسهیل تو رصد اتم ازارذک

 دا هر رگ سن تورم یک
 رب الشسادتشد هما دوام اد یاگ ودر م

  تسارسشم وادی شفا اضصعا رب یایمب

 یاهو کل مس تش و سواد ) نکس یر

 آرت ات تشدید دیک که يا

 منیسرظم دزد يلآ ار لس زا ریش ساق

 ناب هک رفرعر تربشم بلت ره ریست سارا

 یاتردو ونوس تس ال بشار را ناب ریز لی

 "اشتر سنا داده سر سقز تسم ار هدر

 ۳ ندنیددد وون دو تاقد رگ بیم کیا اب

 اکسل رسیدم

۳ 
 خب یی نو

 شفا سو و سچ باد رشد



 و

 ۳۷ راکت ل قد ۳ ۳

 و گز تساو یشاپ هود رو برض سای شا

 ریطرنووپ درهم رایخد بترد می

 هفاعا تک زاهد ها ار منی ها

 نر دد سما بن ما هک

1 
 ما ذ ما را گتسا در

 امامت کیت

 رز / رگ حیف دوو مک یا

۱ 
 لودر سر دا نرخ یاب

 فو میش ین ک مستان تیام ثسا

 هتسم اتمام دقت ۱: بسا دا

 نم کر یاران | سرب

 گی امن از ریس



 (۲:۰) د

راد لایت تم هوا هد تا
 

 زوم  نه درگ نادر ۰

 را دع لس رام مال ی

 ز ات ۳ ؛ نیر یا

ارد "3 مسینا تسااو
 رپ سما 

 یر شاه یدکی یکم

 ری »بدید تسنیم

 تساوی تسسرب ع تم و

 تسپ نااز 1یدوداپ
0 

 هر دود نآ هک سیدم" بقا تاروق 7۴ جسک

 جم جابه لذا تداع سس هان دشاتسا
 رسم تم

 ساب بید یاس یر

 یدک نصر نروج سس

 تا جرمی اس مادر عااطح رم

 ها ناب تمام رشت مانده تک

9 

۰ 



 گز :/

 رسا 1 دو و تسا یمن

 ربا در مزار 1 یک

 1 در یو دا نا کیف

 سرا نام

 اجر سرم دام بم آ ین

 شا از ترسم ندا درب سادات

 عادت دما یاب سرد

 ۷ اطراب کما همای زب

 یاب اتم اش اب آریا ۱

 یورو من هاو و ما
 ۳ قنادی دو م 5

 نت فا ات درز ضس لوف
 قاب امن تراکت

 رب ال تا تم تا کرم تک لعاب

 ی مک

 مر ی 71 نگار زر



 ( جوج) ۱

 زور و جز اسم 9 در زی

 ۳ شف ی سی هسیشمب تا

 سنت يک

 لر _» . 

 و
 1 هست یا

 رث نيا ی بس طر رب

 رز سام ایر میس زا یزد

 الت تا سس

 مچ ام مض

 سم تبسم سیود شات یفع ام ها شی

 دار اس اس

 جا آید ایلیا رمز

 ۳ ادب دي یر سرد 6 اهناژاد

 يب منناسیس | اب نام آب

1 ِ ۳ 



 1 (سوسز

 و تسا» بک جو در مر کس
 زجلسهض یادش جرم تفنگ

 ینادووخ# تسزرد آب تا یزد لک

 4 زدن هد تر یمس رپ سرو رول

 اما هک سازد

 مار تان ده شن ما

ا نیس نخ
 ضمن

 شفت مارک ۳ ماری

 سران هنگ یاس 1

 اس و

 هتک رس فرا وا رل و رو تسچرمب

 ارد نماید فر تشکر حر

 نیل اب تست یی ای و اس راد درک

 ارس تبسم

 اب مادر دال نیر نام

5 
۶ 



۱ ۹۳ 
 ریگ [ دار لار امد بک وادی جا »

 تسدولا اب تایم درد شاد جودو تو لب تمام سس رب تاسأ ار چ ورو س

 رب دوس ی جمادی صد بیگی
3 ۳ 

7 3 
 جود مت مدد اسنپ ناسالم هست ییداهاد تم س

 یاد ال سد تام سس مدح درع ل یرس

 درب اتش ینمیسم تار اب سس توام

 رس اشنا مهرداد ما ی

 2م هم هه هو

 سرال او تر اومسل ارون هفا»» تای اسم سنا
۳۹ 5 

 تس)تما ابلیس ده تسمد و مر اکسا ی زاربا
 رد 7 ِ

 دم مزاو ها میداد تي ید امد

 هل امان ویو تسافح هاام رم تتسادوجپ هگشاع سس

 ۵ ر ی 1

 تو اما ممتس(یاسدور د ها ورم شان مدارات اما رول رامز میشم مراد

 تبسم ناسالاهد تر ال تسصا درج وم اسید ما

 تسپ رود مامی یاشسا تاایع» ۳

 ید دو تسسپ + تست ناب



) ۶۷9 ( 

 تینا تر را جت سا لوش روق

 1 ی ۳ لب

 فیکس اب 1

 سرا نو بد
 ۱ هنر ات

 ار یه هک تقی ۱:

 ال قاسم ذشگدا 2 تمام

 فا یدکی هو تام
 نیانآ یدک ورک از و و

 تسلااندرگتسین یوگا

 تفت هات ممتتتفاکل

 مر تسا الات نآ

 ۱ صاتر برو تساوی یا اب جد جواب سس ۱

 ۰ ین سس از ما

 نسل هم لو تست یا
 تصامررق ]و چسب سرود زن 0



۱ 
( ۹۱ 

 رازی و یاد هس تتاصک, نجمه دن درک

 مع یر اوت هرم تسب باور
 نداد سس تسسا مد آر

 ۲ ۳ هارد 8اساتسارم امام زایوط بک

 یر جد ش یرآ تسام ارد مار شپ

 دز تار هد ام تسا تک

 تسنالا یداودد تل هد مس

 . تارا ید ی سم ایدختسادد منا توک

 ارد تزلدندآذااد یر, اد رو وسیابایاد وری

 یر[ تست ارد هد آیدا سد کی جد

 غلمتدلودذا عدانتسناشابکلرف سرای

 ریس دلم زر ل واتس رهشسپ تا اد

 یصع ادا شکم نوبت و ساب یرامآ

 نبرد دیگر ینتزاتسا یاسین اد

 | زاوبم مار اسسس



1 )۴ ۰۷۷ ( 

 ۱۳۳ هد دا سود اد اکو لا شب ی

 اد دان /تیس او ما لر "

 بینی دا, یزد مو شرور

 هایم ناب نیروی تن

 نیز عود دما ندا سس

 "ايم تک

 شتسا ین بم رس ساق
 یونایتد تب

 زوم مقم بل ۳ یزن شب ی

 تسدالب یادم ادویم دوس ی

 س ین دیو

 هارد لک اس | صادر فیس

 ۳ شا سم دکت سن دنیا کر

 سبز

[1 
۱ 



۲۹۸ 

 تب
0 

 دم پا تم بام کت

 دین اتش ققت اگه شيزپ

 رگ ساب اپ تنسم تا

 اتش دریا 0

 زا
۳ 

 ی

 ۱ نیش لب

فن نر ین ۳1
 

 9 9۱۰ تر پس
۱ 

 لب سبسشیونذ تن رسآ | یار و 4

 نیر رپ 73 رز مرام ار

 ۳ مک و

 ۳ و وو ورم رم

جا هنآجوجومال دیک ی ورز
 

 ۱ نم 3 1 نشر /

1 ۰ ۰ 



1 ۳۹ ( 7 

 |۳۵ ی ام لب ات هاو تن بلا
 ۳/ رب ۹9 یو یا ما ۱ رهدرتم يا 1

0 
 ۳1 یی یا نور ۳ وام ی ۳1

 هشلاب انس درک 7

 ,شساپ یا رم لس هضدرا یاد نا

 دکترا : یابی مسیر

 ردبا مس لوس ض

 دایر نونتس وند ش یک سم
 5 ۲ را

 رد یر یک ید دوری میس تو یزام ه
 ارت لک دمت ید وار ناب تک

 هم ما بک »را تدارک
 یر او رسد دی فر ی

 لی ناونسا ماد ور فا تصمیم نی

 تسا ید تل شراب 2 9



۱ / ۲۷ 1 

 ةتسم زر تم تقوا مر تا ت

 ربانی تدو باب فو
 ما یی شی سمت ار

 مت نی سردرد ید

 رام تي مر
 ياا_ ناب تب هدجچدپ ناریچ بارم ما

 دون تنو زن ناک
 لا آه شی یقه اسم نم تیم ۳

 تین صدا بتدرگ ات
 "رسا اد دید نمایشی انک

 رکاب نر نآتشاابل مایا )هما

 دسر لورم تر
 فسا لار اد تا اد لس

 ۳ ی تا یکرب شش یر ما

 تر یر ی ۱

 ی



 دا ۳

 ۳۹ 7 تا 1 تشا

 در شاکی رز م گر تل اف نام

 1 منم

 ندادن یو رصد

 آتش رام تنس ششک ؛ یسیوفتا ۳ پد اروم

 ایبجمن اد یا کل دود تیغ ۱

 نيست کنم ۱

 شرب زا جیب تسخیر اب
 دی گ

 نور درایو کس انشا بسم

 دشواری سرا ۱

 ۳ رسا کس ۱

 ۱ : وز 1 ۱

 ی



 5و

(۲) 

 1 و تم و ی مو فا نسمرپ ۷

 0 4 و

 ارزو و تشک واست یه آ یی شممتس هوس

 راس ما هد راد ولت سا فا
 و ار درک دادوش روت شزووصد رم

 هارد ی تر نا لا ازنآ »شیلا

 و مس سس مای ماضت زا شلاع

 ات گرما دسر بسا راز

 و مس ادم یاسی انار داد للداح»

 سد تاانعوس ره گویا )علیا دفادم

 سوت ایم اسپمشگررطددزوپ اباد درک

 ناله مس د ات یزد بس

 تلات بدونم اسامي ادا خب تساآناه

 هشاب یا هد تسیدوش لب تسادها کو

۰ ۹ # 

 دصاقا صاوم روم هم ع ا ا ا اما



 1 مرا

  س زاد ثسا» گپ تازه زا از تا مت

 ارطتس ل رصد تن مر مر تا

 نتسسا تی تسک ها اولا نآدهتسسا بسا

 اب لات اش یا تست ندادن لو

 لای یتیم دری لای

 ادا نذار سکیریگت شا رد انا تگانم

 قدر مرام دار ۱

 روز فا تسب ناب سا یاضش ام

۱ 

 امت باصزا اید یر ونک نر به راد هخ اخ

1 

0 
 وا تب رتس صابر

 نگر تشنگی آیلتس نا بم

 میلاد رز کر



 (۳۷۲مرز) ۱

 9 هر یو

 تم ما شم مای زیور ۱تا

 شیب رخ دهد لس ناعا] دنس رم تم ی

 دارم امان ارس !آ سا دارد میس آی

 تشصرم دوش ین تسالاعل نو تسداعت ماتم ۹

 تساد ناز ناشسارپ بیبر ولت قو

 8 »لاو سد دوو رم کل

 نر تمرین

 ریدر ید لک میل راس ی

 ۱ ناسا ۳ یا ادا یاس ی

  اس تفاوت

 دلاری تا تصزادود 7 سس ددارث#

 شم مد یادت تست امگا

 شرم اد اتم ای

 دسر ترور تلسا داد ار وا يزد



)7( 

 ۱۳۹ء ریتم تمام تم ستایش پا

۳ 

 : تست

 هر ناسا مو دل اس

 رم دلم هرات سا رد یا لس تار ما ترول رم

 2 نیس نآد :ریامم ناسا هراس ی و تارا

 یلدا تم طعم نامید قوا تم تسا کما

 وضو باد بس یلدا تصادف جرم

 9 ی

 اب لا بم تر یر سل یار

 نان ۳ دي تره با اهم رز

 روتر 6در ی نو اس رای ید مم ایم

 وادار[ نیا رم نر

 رد ياد شیدا خرم لا ياد

 و 0 س

 ودر ۰

 1 هو یی زر رب جم زوم ال ترا 0 ۳ ور ۸



( (۱۷۹) 

 لر ره تا تعشس مد لا ا» فو
۲ 

 زر ِ همواره مادی یو ۳/۶ ر

 نادر کتی تاسف

 تسد سی قند دیس شرم
 دلو روضت یا مدرن کد دوره سم نگر رصت

 رسالت مرا | یا گتسا یک

 سرگاسم |رباتسغتس ارد تسازوم

 معرض تسکین

 در يا سد ولت یاد راکت
 روش تگ مس )هرز آب ۴

 ی ۳

 عالی ید تم

 نیم تخت درگ دو عمود نآ 2 1 سد

 الاعاسل راد ادم 2 در ز یواش مک ررط

 مش رکتیسا دل ید تست سا



۱ )۳۷۷ (۰ ۲ 

 ۱۳۹ دل تبار لب

 باب دا گذرد قند نکب روا

 ۱ در ادا لپ ایدردرک زیر

 مهدی شن سر
 مک ی

 ند» ما طنا صرع لو در رد یاد عدم

 ۱ داد دن ار سطر د تر

 هءاقصم ۳ دارت ووشو رس نم شن ی اب

 وفعم شم نر ادب اف نادر
 زور زا ور اس و

 عامر ی آن

 ۱ ربا له شو رم دز تم

 هلال یا تاباد شن کرم ماد

2 ۱ 

 شیکتسف میس ازاد ۱

۳ 



 ّت هود

 زاید سیدی تم 0

 ۱ هد درصد ۱ مهد ترم

 دين ی ی يتساو هه الا ما 1هدیسم روت مات

 رگ و  همسم مت تعتعا ناو رپ تسدرچم ن هلال هد ورک رش

 اتو یاتزا تمبقد ایجشسا ما و / مدو وین ۳

 هلال دسر هر ماتس عدل و تسرو

 2 نمیاد می تساد4# دور تکست سا ۸«: هاشا

 ف م

 و اتم تع تازه رکژباا آلیوتم اش هرعلایلع

 اب واتر از راس م تیهسد» .تسرکر اسرع

 ) او

 زر مس
 م تسینا,ووصقم سال لوضیا م۱)نداصیلا ۰ 4 ۳ 1

 دم تیام اب ریل اسد شررملما 7 ۳0۹ |دریا.,تسیو

 تاب ری 9و رس اف دم جا تایقره»
۸4 

 در گر ۷ سی« شم 1 و رهیم لس. در اا

 ۳ ٩ کت



 نت

 ۳ خزر و
 یشادوتر 1 ضرب نلد 4 نیم

 ووس ۳ هو رب رم ۵ 4
 مو دات دوو من ملودی ید اتمام مات

 ۳ ین لر اس هازلدوتمار ار ۳ را 4

۱ 

 تر سا اباآ یرب را را روم

 تک 00 29۳ رک تست تن ل اژا شسرو ندا اصترو

 ی دف تا ید تیصنب بنا

 ۳ مو ی هاب رشت کیت دور ۱ ۱

 ریزی 9 اسکار اتم تسهب 

 ۱ بوکس جت ۱ هورگء راد

 نزرارس رز یاس لر ۳ دیو ماوژواپ

 نآ دوز ی درگ ارتش تسح



 به 3

 تام یهو یر تشس

 ماق نآ 1 رادحروراتا رز و

 1 ی سیتی ی

 1 [بیا دیس ید ای اجر ماد یاپسامویق

 سم زا مواظب ددزاس آب مس درج رد

 دادن لک اساتتل یا ظخارص زا وورا م

 را طاق کداس اهر یی در نا

0 

 نیس حوام نی یو نیا کا سل

 هدیشراعاردد اسد سر ی اجر اهرم
 ۱ تو

 امر ید [ سارا دورود دیار ودورمب هدوم

 و بارم ۸ نیز علمای هی شاوسدد» نآ ریز

 ۳ 4ام ور و ید | مگر عر عده کر سرد

 زا نسب یا لات درب بت تان

 نان عقد يافت يا



 ۰( جرر)

 ۱ یایج وام ودر دو ماری د توس, نلدرن دو رس ور

 و ء۵ر و دوو
 تسارزد ورا بوق حوبس مت سا

 ی اش

 سر یاب بنا زا سد مد سایورسر حا شل :

 مد هد تر گی نا زا سا

 دي آب رده هشساد لد د لار

 روضک آرد دوش لوید یاب

 ادیان زن یمادنکش شمیم

 نا ادا ارربق تشک یاد ثس اوت لضام بول تمشارک

 تسپ رود ۰

 ؟تبسا بسا به /

 ۱ ایم اسب لرد فیل ون [تاومتسا

 نو گدزب نا دومی تیساد اسب جوملا

 لس فا نی ی
۱ 

1 1 
۳ 



 ۳ ( 

 ریس تساد ناذ| تی عوامل

 زا ما شید یاد نامهدسم

 و ی ره و

 مال شش تب ت ۳

 دز يسک تماس ل دسر رناد

 ترا دیرش ارم

 اس گر مت له د کد نآ اقا مات
 زوم تم دکال از | شا وام لس ر

 ریدر و 7۱ ایتزا تسا ی شرم روط ترا یاد

 تایمر ؛تس» ندای هام

 رپ رس مس

 رو تفت نا اد کددزاس ضد یرسم

 0 سس

 ت ایر او يد رضا | ترک یاب
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 ( هم ]

 ۱۳۲ :6دیاد تاب اذان و نت

 مولد نهم ۳۶۳ ردیاب رسوم

 تسقو خور ید دز ر_تمالا ریو

 امت یزدی ار سر نر

 هاب تسا یون شش _تشال زاد برد رنکی دا

 تم مد تسسا صف نا دز نیا اسید بن درگ

 مو نر تدارک

 لود آی اگر تناسلی تا ز
 دویدن یه شست یاب ۱:6 سیر ارخرانچ

 شسدونار فر تلدا مدرک یاسر بسا

 تماشا راک زا تسقو روز ناو سم یردرک طی ررال

 ماتسد نآ بد ریذپ ی مانارم تک تشب باطس نم

 نیل دیس سد نیت یی تسو ۲

 اذری دقت مت ماد سا نم ام

 مقب یود بسر اکت سنا عطا ریس نون
1 ۱ 9 ۳ 



4۲۵ 

 را تا تردمیل صا سو
 .یفوجود ید رعد تااتسردو سا رک

 شرف کت ابد فن نصب ی انار

 نم مشکل درو بدو

 زاربت ۳ دارا

 ژل اد یوم شر

 رقم تک ای ریسه

 ری ریز ام وسواس ش

 بی ملال جو رشید ریش سرا

 زاوسزتم یر میل تاجر ورک

۱ 

 رایج اهدا یدک

 نر سل و

 اب تی گندم جناب رم بسر

 17 ایل درود اوتنآتل هارو ریس زا ۳

۸ 



)۳۸۰( 

 ۳ نا و اوت کوی اد او

 دا تا از تساواجلعش و رب مرا نا

 ترانه نسشناط سد مآ ۱
1 4 

 زدینرمآسش اید آل نام تسابازیق

 نآ رعد تمام اشتعسا تب زد ارد تنسا ناسا

 لب ام تن ی تک ها
4 ِِ ۱ 

 هم فری وا ام و و ما

 0 ۵ روس ی ۱



۳۸۵ ) 

 را هتمانشم

 یراق و درو یکبار شدی

 سري عادی ته یاد
 رخ د و یاب )ماده دید یاری

 تر نا ییجتسگم ادعای

 ۳ (يلمز عدم ه اپ دمت

 دوام نه ین نایک دست

 سو راه ام ای 4تت ر

 نمد رک وا زا

 تر یاربف لبهضاسز سه زا

 نخرغررب ۳1 انشا و

 وز امت دم نیش شکتساتد ط

 منم از ماکت سام سارا

 ياد رک سر و اور ك
ّ  2 » 

 دتسار تساا اب جنتی



 هات

 13۳ رویم سوسک لا نام بی یکم

 تنالت لیصب اش تب باسن تساارد» نرم

 دونی بمامکت آب ناف هر نا

 داد دم تضاد یجتاس
 در تس» زن ستم اس دوش مرام

 ترک تسیگیلاف و تبشآ امرداد نیس

 قیر نا روا در هی سما ۲

 رنک کر دز تن ,دادزتبت وب هدیآراقبر

 شل رشد ارم

 رسا تک نأفم ری ها تسکام ) ۳

 تسا لا بط نر تییلو باب

 : گرا اصن طب جن اب از سس

 کت وام یییزم رم توت 4

 تین مس تبسم

 3 ۳ ۳ | تسام وب رب

۳ 



( ۶ ۲۸). 

 ] گر زور اپ مضر

 ودهد تسد تم ثاذ تفرسیکد ل ریس اژرک سو

 یا رددورپ اش ساق میددص متف تم سر 3

 یرتردم) هدر ست تااقس» نسب تااتآ

 شم ام تاب مه یریدد لات دور ک

 متر 9۶ هویت امار

 ۳ و نشان لا ات متر ۱

 یافت تا ی امن تار تساا یر حلوا

 ی ف تات امارات سکه ارقداع

 تاد ازاد ساذر ثبت ها رعنا یاس

 اس سواد باب تساد ترا

 4 3 ایر آتیش او امار اضا

 هشدار کو ن

 جادو سرت س ج

 سا مس رز رم طرق حال



 ۰ ( مه ]

 2 نود یی مبل رام: سس [ ها

 7 آلا بن ماتم»ثم هوس 4 ات خزردو تشچ

 .ناشیبیرک یار استور از ماش یاب لاو

 يا ش مفصل یا[ رس

 ۳ ون رم 2 را" ی و مد ی 9 تستر ل

 ۳ رد نطق ِِ 1

 هبادآ لابی » ۳ ادب مرد ابن نما

 را يخدا دا تدارط ست زوضح تریاببد ناب

 رنک تب و دومرف روم تب رابط هه تتس تراز

 2 تاوصم و ضد لا با دا! (تایس

 نا او تام اد لب عبضا اد واسم نا زاده

 فک ياد 5 رسا دادک وضع , نشو ام بسا 0 ب ّ

 سا دروس ایر زا ۶ اد تابس

 : یی جز ی
 بم 2 ۹ 0 ا
 نرمی مال

۲ ۷ 
 ت



۳ 

 دروس ادم ملا قز

 نشو ترم نشدم
 راس 4 يه هاو

 تردساب 2 ما تا | پس

 نر نم رب نبات زمرد

 یا لزوم

 دز برکت مارکت ميل

 رو یمتسا رثاد ساصر» ۳ ۳ هدر دارت

 یار کد دزرد ولب تین "ایست فور

 نت اس رگ باند

 نا ار ری بساف دراز تستر لا ی

 نت بل کس ی ها رد عناد

 هر نسل اد رب نر اگیاباد

 ین ارشاد فال

 و بم نر زا کر ای 11



 نیم 9

 را سقم ۳9

 مش نا مات ضاهروم 25

 هو سهسا تدبیر تر ۱

 ماد باز هوف توس يه

 : هاش مر ادم زا یو ماست ۱

 ۱ جم لس یاشار وار 5

 ۱ ی مال هنری کتسا 1

 یر کتساه تر نام ما

 نا مر دیشب تیز تسو تن تار نا

 ی 0۳م بم ها

 زا 2 تیک پریسا ۱

 رم



 ۰ یی ۲

 لنت لخت کج ۳

 تروب نانو زصآ (مازا شش نا

 2 اید ما مرص دز نر: تسا رم ۳ ک

 یی و زد مار

۳ 
 ی تور رب دار تلادد# نو ات

 و شنی اس وی تسد تسا

 يرختبدرصرم ؟ت سبب باشدتس تم »وادی

 مند رد تراترتسا کر بو نا

 لار تار دل هد

 تردد ۳

 ره ریخت تب درام

 نت رپ تدوسص سام ابد رم تسد یاس دتس درس

 یا آی لر تدزم تسا

 دو سم ناب رازی مش تسا»



۹ 

 ۱ نریپ یر تم تساوی یو

 ِ رخ مند لو تدریس سین اد ۳

 یبنساد یر زروص ال 0

 تستر تیشنت ا ی

 ۱ 1 تن سس تسس ی توس خود تیوع

 خفیف مق ساب مارک"
 نطق تو آضاس یافت اس کلاس
 دا آکا 1

 شب !جرمش 6

 امت 1 ی س تسه رموش تسا ما عره

 ید رب اساسا 9

 رو جاده مات یوم يضصمت

 ف
 نر لس رم نا یضماب

 بوم رسا دن رنو سس واتس بم

 سارا تراک اش ناتمام اس



: (۲9۵) 

 ترم 0 ۱
 نا تنسم/تضاد داد نگسق

 آرت هدر نان اشیا هدر
 تنیس سس سس یی

 نم دلم د می بام صد مرا صد سیر

 تا دعقم باکو دمو بارم سند را

 بر نی هه شر و خت
 مدرک طرم در فماثا تمام اشک سنا درب[

 رول ارام |سدق اشیا لار دعومش مس

 عددی وسسچ ناتسچرز بان قم کت سا

 (اسم هرس هتشاد تمسا )یاس رب یدک اب مه تفار تمساا ران ز بل علل هوا

 عن دمت سم دس تشک چ

 اس شد ملل و سام« اگر تن تساوتسپ

 رول یا تسا ناب مس

 را رب تب ۳ کی اتسارراشسارج

 توس وعوتح روا دوم سافت سس شرط دازگاد

 رو 7 و ِس ۲ م وات مش تم ور دد مات ياد



۲۹« [( 

 ۱ کار ذ تنم

 ۱ کبد نگار ا

 درگز دون تشااددورکب اف ی مار
 از گرو یا بل اف تن اشادد نآ اهر قاا

 لر نا لوید شمسی شم ما
 ار یاس سفری بن ترم راس بی

 زا نیل رو تشافا دسر دی صاع

 تسا تساب او شکل ال رز نخ تاک

 و ن گی تساد فریاد آل

 : غدد یمن دنده » تسا زین ناذا ام

 رب اسب »تفسیر ما
 هنگ سن آشتی دسر سنا دل گز نه

 نادیالگي نر شوا خفدیصا زا ال

 ترقوه سیری ال
 هارد نسیم نآ جور ی ماتسو رنک رق

 ۰ ۱: ٩



۰ 

۱ ۱ 0 

 ورا همتا اف مارا ِ

 دور مور ی ترخ ار

 ۲ لایت رتب ۱

 ان امشب اتو 9-۳ اگر ار 1

 ۲ رک هر خزر رو 2

 زد کو تیام لاخ تسذد»
 دونه زردی رس یزش کلا این

 ۱ راس تا صوص

 7# ۱ نکرد تست
 زد لسک دد يسم ارد تاب شب

 ابر سا منو شاس نی نا رب

 و لار وا تساروردا با

 . زد هم ادرک یاب لر ندا

 ۲ ین 0 دارو

 زود تن اس بصری تری یو



1 ۲۹۷ ( 

 1 تیتر فنی اد

 ءرورضر ی »تای 4

 رس شب انشا اسب ۳ جرم

 3 زی نت مناشرت تا بیس تست

 و اوت لا ایم یاشار سس یا

 باک نیر طب هاتماس ور ای لو نفد

9 

 1 افت رب 5متر

 تگ فرا سو هما رعایت 7 ل

 9 ل ۷7 تان تم فوم ارام ور ِ

 نا نف با مدد پت زار زوم

 تیر ماکیپ شرل گکاد کم با
 مسکو یوم ید 1

 مپ تي
 سند ۳ ِ

7 



([ ۲۱۸ 

 ۸۵ تراشه مس دیک م یشیرتد تست

 تسا 2 عرض اه هستیم نام

 ریو تی لو تساق هک رد نییسسرد

 مرور رشد رادان تسدل نادآا/تسا
 و ی

 ین زیاد ودر و تسحس هد تسسد نراج< ۰ ماد الو

 را زاد, مبساب راد تقوا ورم

 ی زر دراز اسیر از عس

 نایاب سادات اب سرما راد

 دذ زاد لول با دممابياما» را دیدار
 ۰ ین

 ین سا تا )سا

 لا هما دیو دتمسا تسی رفقا د» ما دییددو تا ۲

 امام زار آل بم ما

 "روسای اد تر زود سرم دیار تام

 دید ناب تا دوو

 ن نم بکس

 یا



 رو )

 ۳ ی

 درون یلدا تساوی ماهر اد ید رود /

 تا ممد ید تمسا بل لا پس ترا راد

 لصا هتسسا ی سو ماش موارد دست دو

 ۱ عاعشروابب رد اس فا بسا نزن رابرت سااددتنام#

 اد نآ ماد نیمه دن وی نام سان

 هدر ال طه دن رب ست اکتسس سد

 ۳ میس 1 ادیددد

 رادار تا مان درک رد و تمسا ی ربتمارکم

 1 سر تمسا ترکیب رک از ییساو را دیم

 هتسف و را رز ویو و اما بس ميشه و دي

 ی لب با

 سر 4 ماد یر تل یاهتسا رگ

 ۱ ۳ 5 تستر و ماد دز تا

 ۳ رد نوا وتو

۰ 



۰۰3 ۳)) 

 تین

 ۳ تسرتار تی: یاهز ات بر اپ

 بزتووو التماس )اس ا؛تسرد :تسا ۳

 درام ی اب نی صک 11 [تبلدرمما *يدگددر تا

 شم 6 و ام میداد برف شب یصاسک نااس

 مشا رتبه تسا سم  مدقمر 5 ِ

 ترا 1۳ تردد بس تراس 9 ۳

 ت ۳ از کل» مدارا سیم اتش ۳ !ندادشم اد

 لدا تستر مد تسمه گراد تسا

 زدی رارگتس »ید دارو تایر ترهتسک ید دا

 شش مش کم سم هک نت هداداو تماوا

 ناب رب ياد یار طکتسد در رو ی
3 

 دنااگتسا ۳ ۱ ۳ 7

 زوم قم ام و ام قصر ما
 ترم دا ناو دوس یر يسناد نرم اسلام

 داریم اتمااو ساب قمر ۱ مس ارم رترصدیم

۶ ۳ 



)6 ۱ 

 ۱ ا تو تام یر ره

 مقام سس »تحت تماما نه دیس قد تسبا در

 مقام وی بود تست ارش تسیرفا

 اد بلیت سد ساک

 اره تپوطد»؟تنآ خب لامگت تل

 ۱ مر شمس قیر
 د حر واضح یناذکت شاکی جدیدی

 لورم دری تسبیح

 مقرر گیرد ریش لار تیز
 لا مس ٩ نآ 9و ۳ نزار ارگ

 اضاایداذا ی

 شانس ازای

 ِ مس ارامش لاری اابهاشداباب از

 و یی 4

 ۳ سس هد 0 ۳ ۳ رد ول ال ترا



[۳۰۲) 

 یتیم یساقفمررق دساا

 ل تست دي امضا تام تایر

 زا رگبسج ی سسالصا یه صدا اد تساسبا نیا

 رک تسایپادهاتااع سره هرم ید تابع

 ها ساب يمصرا مت ساب دآ عیار »دا رفت

 هایت سیده روش و  تسم رآد درک

 یر هاشم نیا تسسکهمأ ناد یللدافت

 رد رود ها رد جو نامدار درآورد

 الا بمون ارد و تسولمد یسومح دو متسعاف تواع

 وتسا امار 1 جراح ترسم را

 1 ارگ رانی ا ۳ اشاره هتشدزا یر تل

 یر ته تساطو او و رم تست س

 لوشکایسم یاهو نبرد والس ادوکتس

 هآراگت سیا تشتتر كم فلاش اره دام ی تام

 سس, تستر رغنآ لاک تاذ بنر شا
۳ 



(۳۰۳) 

 ۴*۱ تبع تب تو ارد تمقتد اش »لاک بس#

 هزاد هد دوش ی بت نآیتتس ضرب نیبناط تبرثو

 ریو سرت تازه اد ک

 دو اس ناو شم رب تسیرف اس را

 ل آلس/تسب رد آلا یر تا

 تی یا رب تی بسی سست

 هات ی تگ

 هد ضیا اد تقی

 دن لوضح دوران تضاد د» بسا لا تار

 فا درب ید اد تسسا ار ؛ ید تب »برگ

 ۰ 3 7 ۲ ۰ ص ۲ ۰

 راد بام نا تم ا یام ًایبسال# دون یجس و سرت

 سس و بم مای هاو پیچ اد ّ_

 ژل پيام بید مارا

 انا ری 9 اد بس سروش يا تیک
 رم وه قو 0 1

 ید لا تازبدخ ۵ يک اشسسا هنوابصل و وب

» 



 ء (سم)

 ۳ من تو وا تسج

 و ۳ نا و هراز تصتی

 سینا نه تمسا تگ یا رام لا

 هک

 ۱ سر و کراس ید ۳

 لر تم تم | لفادیا»هد یمتسد زا

 یا تص/(یشاه» تار لک تبسادودرک

 فا لو سد 1 ؛عورمت لداهاد

 زدم هاو مقام رت ساعی

 ورم ودر اندک تسجح ۷م جر غم

 زن تساوی هد جم

 سام لاشه رحمت مار لک

 كج بم هوتسا سعود نداد عامه

 نا 1 باد سبز 2
 و۲۶ + ۴ بب

 بند لوس سن یاس اتسیالسا



 ( سع)

 سم 9 1۰ نصاددو هتسسا تسیک یک سهبار

 ۱ ساوه تار نو شب سام هات

 دهد شب فتا ادیان شفای ۱

 دوم شم اپ تساذ» مار نارسم» تیسا داران

 ندا قادر میشن میر یو

 ماد من سره ی یک

 ود رک درب ی رتضد نود کتسا مادیلاناد

 میم زا تمسا ی تسدا تبقا 4 ی گیتس

 دورفزا داد تیر اندک تس 0 هنآ

 ناصری پکس تو بک ددآ

 صاف دسر وری دام
۰ ۲ ۱ 

 هرس کد یر یکی دن ز یک

 نگاه !لامدخژردو بیسباض قع وین ارس

 ور ی ور ععت هدر را دی

 لاک اینک نرو



۰ (99 ) 

 نا ورق امدظ ال ر تل کادو سم تم را

 رس جو تسا, اتلتیکو

 روم آي مريسص ایت 7 و

 هرم رام لپ ۵ ۱ هو

 دقلحدادعدلآ ایمس یی سا ج سل تس اهر صااو

 عمل رب و

 تناصژا ترمه دنا ناتس هرم ةنرهنا نیس

 بزار 0 رام دسر

 تسدرعل ام سو سام وب زیرعسعل باس شم س

 درسا سد طبس ار یلع تم اراط ه

 مقام رگ اتسج تعسد ادا ؟تص داگ فااق

 « ۵ مدار و درک هاکت ادا

 صیتسو تام اعم ااتد تو سا یه

 ی الا هتسدب ات کش هد زا

 هوچتسسادژاد| لدح" شبتسلا سست یا نم

 ها لا ترابی جد دو لات!

 بقا ضیطو دوز تل دو تسا لا
 



[۳۰۷) 

 ۱۰۳ ریذم سود رفتم کتک

 لادن
 و

 نیما تیس الت ستساس ستلضیف ۳7

 تست دل صابر بقا شرم ازیساصتاد

 0 تتانس» تمام رضا نام تب نام

 یواش لیتر از تایس بایسم»

 مروری بارد ارم یار ا تلف او 7

 هر ی بم شب گر صد

 تسدرو تب هست یار

 سس تسدمعاد مات بم شاد رویساک

 ۰ تالاب بس اپ تساذ نر تسفل اد تم

 ی در شرور زار رس برکات

 ۳ ) را شضببتمسا ارم

۱۳ 

۳ 

 تا را رس رس رروز یر زن رام بای



 3 عو۸) ۶

 دم 0 ی و رسیاساصج درب اند تایق ی راز رووف

 بمب ی 0

 سس (تسیلآی قسم سي تسک اد یک

 یارج یار شیدرک :ییالا لا رما تر

 لا تبساروه ترم اس تس ۸ تسای از

 شلا؛تسا دوم فرید تیمار 7 شم ًم ور

 ضریب هارد نسبتا گی

 ۳ مپ مرذ ساب را سیگار

 ةدرتسا لا ان تب کت عدس تیالدارتماد او

 ی یار تارا ۰
 امان اهرم دز ۳ 4  ۳ بو هم

 یاشسا را رسما ملا گرد راد مات

 ی اس

 - نا اسارت مر يک دا باد نصیر

 ریاسو سرا رب رزم



 و

 2 ل مور تمتا سندی » درد تمساآ لا

 لنت  یامش ادب عدد سا ترم اتم کد ی

 رک تسساواو و دا با نود مر منم د

 1دی سا اد سر ۳ نت ودر تو اسد

 رک کروز نم س رولام درگ سل بدو رف زیست هم

 تشک ار ! ضیا رج زصپدتضاستس

 # رأس و یی سو یادم 7 ۳

 سارا ۳ راس 7 امار یاضتقه شم رند نان

 نیس دی !تزیضر ار سر شام نآ لب

 رنش یابی برات ی تر
 لغت هر ید سا تمس اتم لاگالمادتس

۱ 

 مد ءبجت لض سالی ام نت ۱ ی

 ی سو ات اس ایدی دن

 تسزَ؟تس ی نوتسااد زر او
/ 



:(۳۱۰) 

 شنی هر اس اد میم[ هه تراس

 دار مر یر و ار یف تسااشخ داف رز

 1 / او نرم مای ]تار وحش تسا اس منه

 از تاک بلد تستر رو ما

 ی شا( واساادد ولسأ ۳ تسا

 نت ماد ی

 بیاد نسب ناسیاد ۳ پس ادا 9 ۵ اجر 113

 ضرایب ناسا عاس

 ثسا صید زا بساغارجرنم اش

 دردهای سس سارا |رجوک

 تان اي اف ین لا شما رای

 ندیس »تشدید مک
 سا ید مادی مک
 ی ی ته در ۳
 ارت ابتدا ارت سم

 ی 1 ی ی

 وز ۳ ۳ 7 وصیت



۲( 

 2 ای اسب گلها بمیرم 0
 تن ی مد تسارنا بسا متش اگهی

 سنگهای
 تسار ما نا

 لاین روم مداد تساراوب

 سا کارو !شیفر» راد تست ما
 سد تسای یا ین

 گرد لس زر یر ووسمک

 سا بسآ بس هد وقک ی زا نا یاد
 (یسانط تسادخ سم لو تسا نیا

 ربا, سرایی تست »علم شش فا

 شیت !تسد»
 ربا

 ميان سا + 1 "0
 ۲ ۳ نام ید تتسا ارس
 ۳ که

 1 شب است انصز ارم

 ی در
 یابتفم 0

 توام ین یی نام ناب میام رس



۳۳,۱۰ ۰ 

 تب مادام تساوی ۰

 سا کن وز
٩ 

 دوم | دو سا 1

9 

 تسادبآتس» سام ام ۹۳

 ر6ناشلرسن ذی یک تام اهل رصحر

 نان ضیوض لن روصت رم

 لات اس عمان ل

 مس نو با کس ار

 مور تیر ایا

 متساتلاس»ت اس تموصوب یی

 و
 سا اب هروجط تا ازاد نآ وات

 نر نی اوست ۳

 بز 2 زنش اید عیب

 زن اگر نت ادم زیر ]نهاد اتم



)۳۱۳ ( 
۶ 

 ۳0 1 عضو بسا ملا یر هد لس هیچ ما

 ورمی سس جهات سس بسم اک
 ید اون آید د شف سیروان ٩

 تیم تساب شو نزد یا ن ۳/۹

 و تست تمام ۳

 بیتا رژ تسیراش مد سم اس کا

 نت سرا یر تبالفیذ مدد تم

 یک نو یو ۰

 ۹ گوبابکه لرد

 دوم هوم ی مرا 1 و راجام
 اش فک اِ

 ی تمبر لس راد کلا رم

 ین آمریکا دو

 ست دن کلا
 تیام آروم رسما تست

 ش ست ک ناریادیمش



 (۳ع)

 رو ۳ دو
 زامما هرس سا رلعتسال# راصصتسرو

 اقا امامآستاصکش تراز ال سم

 لول لوس عکسیهدسکر روس
 گرا هال رس لداتسیمالرح نت یر ۳ ماه رس یار

 هزار کس مد زی چت مدرک

 تیم تسا دام ان تل رزآ

 لوح توس تل کتب راستا 3 مسیر

 ربا رد تسسا بام یاب آیاا اتم یسا وار |

 یک 1 ملم واسط رادار تا د ش ادم دارو سا اوتساس

 تیز دار هوسعر و راد تشکاوج اهاج ز راانیو رز اتلیاس
 رم شک رس ۳ ردااسگر ۶۵ام هک ۹ ۳

۳ 1 ۳ 
 0 ایی« )متسس) مس

 مقر ياد هک تارا تم درب تا اد ب

 ۳ رک هرس یو دز تا ژردالاشعاسدناکاد

2 9 ۰ ۶ 

 سشوماط تستر دریل هرات تلسا مر



(۲۰) 

 ٩۵۸ 7 دادی رز ار نا یوم

 ی اقا ید کیم من نمد

 1 مریم سیب سینی و
 مسن لا ما یمن ناسا هک تن

 سا ۳

 ۳۹ 7 قسم سیا

 ات نی لب 0۹ ما

 اين شب سا 1
 7 رس ما ۱

 ریارم ۳ نو کن 2

 فر بایرن بدن لب نام ۱

 نیم بسا( ۱ ترس ِ ۱

 ل ۳ روویتمسااب ای ۱
 وررر ید صمم

 ۳ ۷" :دایژ و ییهس



1 

 ۹ 9 بشر

 ی ی 7
۳ 9 2 

 تیام تیمور تیپ اتابرب

 ۳ نا صام ماماز 7 هک نت

 : تب بمب رازرد

 امت ۳ از اب
۳ 

 س اد و ی ۳ تی بش اشس ز ّئ

 دلاری ناتو تسعسو

 ان تیبا اره بر

 ی نم از تبسف) اوت ياد

 لر قم خب # ۳ 11



۳۹9۹3 

 ِ هاش | تسادنآج ار _ + باید

 کا اس | ما

 ما تسه | متری راد تقی

 یاس وا ع» 11 1 ورا نثر نسب

 تی سو زد طب 3 ی رم فرصتی 9 ار یاف

 ۱ ما سس وری دازرهلقم

 ۱ روزا هوا ره دز ل

 قم رسا ری اس نشد رطندتسا 5

 ۰ ۰ رم م ۹9۹زن و
 راد رد رگتضادو زود تلخ مات

 تقیق مات سا یسبس ید سو .تسااب

 یا تراش تان ارس سد جک ۳

 ۱ له تسما

 اما ت راد بالی نم رم هم نما

 1 نکا م

 و نی شب سود دان شید ی من نرود

 کی



۳ 
1 

 ۰ روهتتشادو ایی باملیضنا

 برا ر 3 ی

 حد ی

 نا ور شبی ی نا اپ

 زن تاب سس + ال تسیجثاررس

 ۰ هد

 تیبا پر اب تا تست س

 ذرات "وزسابیرمم ال

 ین امت ترنم مات ۳

 دز تین مای نس

 چرت 0 وتس انار لر درد ربتتراب»

 0 ابد ی 1۳ 4 ارام



( )1 

 و
9[ !"۱9 

 ۱ رز تی تر تا متر
 بت زا مو سرت بتا تل

: 19 

 اتم
 رد

 ویدیو ۶ هک 3
 تس#

 ید یک پیاز

 مس تسا ثبتی" 4
 دست بز تیمش

 1 یساهسو اتم بت او بس
 تقوی نای اف ریتم ۱
 همه سیو تسسا دو عهده یی راه تب #1



ِ ۳۲ ۱ 

 تنی هنر بتا

 امت را تتخ شی

 و لی تیز تن منم اس

 با آنتیک ارس

 سا بقا نآ ابو بنا عاندج

 و ۷/1

 7 زوم

 3 1 رج نو راک

 ادا مه میکس ی

 زور در زر ترور 1 ۳
 ۳ هک ام شر

 هرم یراحی شک نیل

 : تو تا نم

 ۱ نرو 2 تا نا

 ی



 جم )

 نرم و ۳

 مایه طرب نا قد مات ۳

 بیس ِِ 3

 را و ۱
 رو و موم یهو ت 1

 . اضعتسرفآ #رابنا فشکن | اذا یرت فوم وزش

 ْ تقوی زاید ناز ی ِ هّب

 سی عزت راک
 1 ناب 1

 یر رند و ی



 دن ججمم ید کا طبس

 زنم ِ» » ِِ 3 ۳

1 
 تست سا ریبن

 وال کا ی یاری و تبس یا ار

تب میت
 ۰ تری 

 رمان نت تر

 ۳ تن بیس 1

 زر تفت دا مر

 بتن نیس ها 7

 : ار ی رب ۳ او تاب

 مور نر ام ۱

 سر کبریت
 ناب از تلس ازم ً !یاربیقوصناب زر ۱

 وز هو  تر تشابوسرکتننزکیی

 لار بنی ان



۷ 
 و لاگین متین ۳7 نیک ۳ و
 زد سو ی ۳
 نر ميازاما»تسا نام نمی

 ار پوزاسم ی

 اد تس ۶ ناب امت می ون مس اب

 دینی ترس رک یض

 لو سرد سن جن آنآ

 یا یه لب شیر نب سا را

 مس

 ززنمروضتا» صک نخ ی ناتو را

  انار هد سن یابند و
 چرا اگر اسد او تست لرهاد ندا

 ۱ کس یا لا

 ۰ نانسی

 و (بم] ترم قم بم 9

 ترم تند انا نزیذا



 عمار

 در
 یر شتر

 گرم لاک اماده سو سید

 تر
 داد »ر هی یا تل رصم

 ار رس سر دم قد سلام ات

 فی لری مع تست
 صادر تسوزست تست ا زا

1 
 ناسا لا مار تم ره رم

 لیاس ار تا کر

 اشک شو کس زار ام

 زا از دی سرب لی لاو

 ستسا سم پتو اد مش

 دزد شف راتسا تبسم لاع

 بنا نیر درویاٌداب بن همتساد#»



 (سم)

 ۲ نرفد مون زنا یاشار ره زر
 نوت ار 7 گر پس اد شیدا

 رم اسرار

 پيدا ید ندید من هجا

 ۱ هر رس شده دام

 ی يا پس
 1 میس ما
 تل

 راد جز | بابت رب زدم
 ی نا ۸

 بسا ها

 نا زاید درس تب

 رد رکن عراق هر تب سام

 2 کو موی

 امر 1 اف فاش :ناباسو رو رب

 رخ نامه در لی ری
 ار تن بیتا | تسدارد دز



)۳۳ (۱ 

 ام آ تل طه کش دهز تام ورم یادا ک

 > ما دورن بارم کور ری ایام ریس رسم

 ارد وام سم روم لر قیصر ابا

 شین زامو هتل هه ب تسد اور نیرو

 ی
 ووضفمال رم هزاز تیافقاذا سم عام ترم

 ۱ 9 ۳ و
 زرند ریو

 ژل زارعی

 ی رو فلت ترم سوم

 ۳ رد او ک

 درشت نر امر ارش سپاوت دون اس و
1 

 هم با ترم ط دز ساتن رس درسا

 هلن ساز انس بس ری ساک

 سر تکنو

 یون دا قرص ایدی 2۵ اجداپویرص»+

 رانا بت لات زور یلدا برقص



.(( 

 نیز نیس کیت شش
 گز تفت ارس مر

 نون قشر روس لا

 قرون میس یر دارا رانا

 سام یکی ان دریل فرم نفر

 یناططسا تم ازاین نایذزا یرم اب رسا

 داد ی تسسازس ابتدا ار سکه لا

 سم از تن و لر
 امتناع رو بشکه »نرم تسا+

 تتساذب لوص)ا ی

 صمدی کاپ تک

 دی |نییسریددی راوی رب ادم نا»

 تسسا دهها باب نمود تشک اب

 برف راد تام اندر در تدريس

 ۳ 3 بد

۱۰ 



 ی

 ِ ۱ سما روت آر تسیا تان رم
 یادت نت ترا
 نیا تاب اتاق را زی بسا

 0 و زی تمسا بیک

 روریذ| ان نر تش و ی تپارو

 لس تمام کیا دیرعدساد

 را ایا تاسیاذارددیادرپزا

 نیم شان دو ات ساواک

 7 روت مس مگ اقا عدد

 تسمه یااباباددمآ

 نا ۱ ید "

 7 ۸ زر رد روزا 7 س ارددمآ رد نآ اب

 طزنآاتم ی و يه

 لار اروم شدن لا کر

۰ 



) ۳ ۱ 

 ۱٩ کر سرب ی ام ناو تسمه دا ميس اد
 سیف درام ا بلور » رام رس

 ناموس ۳۹ انار
 لرص سا اش ابیات نده

 منا اومآ سیمای اس او یه
 ها زرند

 نام ناب اما ترچام مقوا ۱

 س رافسو س / ی مجرد ِ ً وام شراب وضع

 رد فدا مر ایسوس ده

 زلف سا زن تاتو هاشور اد

 لا / ار عن ادم رگرا زاد داد نا یی ابد

 ی من زا تصور یو
 ِ یواش اب تار بن طیب ۱

۳[ 

 راک ضد لدتسما درد دال



۰ ۳۳۲ 
 تی دیار مر اتمی گشاد درک بر هو * ۳ و و ۹ هو

 هدر سیامکم اش تمام و اد وقط تمام

 سیامک ماتم ایصاط» روا دور مایل تو دصای

 ودر امت تاعف رم اما تکی اهم وورات

 تل آریا زضام»د ها میبد تل یلاح ارس ام يهساضر به ۱ ۲ ۲

 نارفجما اتم عام دیس رگ ااد نا راستا

 رد زار صاتناود ناز »نیاشازا نوار ِ ۷ 1 ۳ نه
 : ۰م ِ

 دیر ایم ۱یاداسیارآ رد ) یی تم دع سس
0 ۳3 

0 

 زر[ روسر گیسدرا ان شساس یر ۳

 زا تال رگ د تس# زر عامس اوصنس ادارات

 رگ شم دم[ ران تتلو را واسم ۳

 هافداتلدر» ید خدویرف درسا میباشد ید ۳ ۳ رس 1

 سهل تیام سختی ) ۳

 ۳ (تسات ادا لس »یاب!تسا
 ی

 1 ولصم ید یک ی هاکداب تا در دا ۱۳



 _ِ ) میسر

 ۱1 نداد ریس دزدان تر رد لا

 مت تسنیم دا ما ۳

 تن هاثدب رب موکت مز 1۳۲

0 

 روا نیسان

 توربو تفاوت

 یا مو بسا اما ترسم تر

 تنابرا زد رگداصااپروض ژاکت (تسارر 9 ست

 ی کورش يا اد یاد یا

 و تم نون ترا نایت
 ۱ رز شور تورا

 و

 | بک ماصردآ

 ۳۲ ساعت مزد یار

 ۱ در نیز یا ری رج رک



( ۳۶ ۳ 
 

 دام دوم تیبا اجاددییساب 7 ۳ ماسه

 نادر کد ام یر قادر

 آر یتید دات اکرم درب سلام مک های

 1 بصیر تی دوام تی

 موس ادا ی هددواشداپم شوت ۵ یب تا

9 
 دیابتی ی سا
 رند و مارکت مپ یس
 ۱ لیبی رس " دا و ساکت

 تاتا راکت یاد 7 متال سس

 سما مسدود سا ید ۵

 ادا ها يبعلسديم رد دال شتاب دد

 رگ ژازد بشم سا انس رام لصا»تماو

 2 ناشی بماس
 مورد 2 ,

 ساب کر هه رم شاد مارا ۳ و .



۹ 

 11 یخ هند ین هرم ی و

 میس رسا مفاد کنگ اس

 يا ما رک کسر
 دن تس یا نر عین ۱ ۱ تبلت ار زین تسا گرام

 کریم تا تک
 گی کو ماد
 فسا هرم رم رو رج تنس بسراط جادو دا نت زاد
 باد لس بش رضوب ۳

 ال تم ردیف نور موس تست ف 7 تر لیزر 5 1 نر از
 تست لات تل ا

 تر
 ت رخت رو بنای سدسداب لو

 3 1 و ۲ /



)۶۳۹( 

 تا تساو تاب رد زور تی واخ

 ۱ :تسعاگد دود توز در نم میسر همشاد

 دا اد بلا سپس

 ین ۲ استاد سا را شزادآ یرید

 رو عرش رد تبلک ساندرو

 ۱ ۳ 2 دان تسلیت

 .ثنا همتا لوس سم عمران دو و

 مک ارت سینات

 7 ار یوم له دتس ادم ۱

 ۱ ه تسا معرف رام ورد حطو مشم 1 در اب ام

 گو سد تسسار هدایتی اصرار لازم

 یی ام لاو اسادتسا مال

 )ممد اتم ساناتسا سا

 ۱ نگه , ّزک 7 اور لا

 ی سردی وزش

 دن ۱



 اول

 شنا ۳ 3 : ۱ رک یایاد یونس تا ساق
 ابا دایما ترعا اندر سوسک اش شم ۱

 قلب نشر 7 یسداتسارف 7
 2 نایسم یراق سا جا اد نم 4 رب ید

۱۳| 
 نر وورو زور زا نان زیادی

 یار و را تهافشریم

 گرین ۳

 , تست نم تفسیر يا

 شش ورک تای سم آهو
 روم م هوم

 يتیس | دوبوم ام اینو مولانا یا تبضوم و4
 بن ار ِِِ و



 دور ین تن زام و 0 ۱

 "1 نشر ببار رشاج ۲

 و و ی و تا یا

 فدا مپ ترس ی

 1 اور تنم تش 2 رک ِ

 ی ناب بم بیل سا ی

 7 را س و تب ۹

 ازت و

 ت رم
 سواد سی تستر اس ۳

 کم زا راد سس

 * (رتسازب زا ۶ تی تساد

 رب و ۰ وام ً

 کن اس یخ راد سیم



 و
 دم هنر سنت

 س دم اس با تماشا نآ نما

 نیا گل تفوزا را لا جت

 ۱ زا اد زی سد آن ۱

 ناف لمس مت ترک یابد
 زن ی يا یا

 ی اد تاک ملودی

 4 ی

 ترس لن ی .

 2 93 نجس زرتشت

 یا ار ۱

 « ادبی اوت یر

 هر یار تا عترت

 ۱ ۲ سا ناب الدرباهابا ۳۳ دو

 یتیم سام مردن رم دز ۱

7 



۳۰۰ 
 ماد نام کراس نو تم ندا کلا تو

 هر ط تمااع) شیمی ضتقم لاو تعداد
۳۹ 

 تااسانآ لصا»تسماناشسمپ طحوارمامدربت ارد درگ با ِ 5 جز

 تماشا یادم من تسادا

 هووردرگد ی میس قرقند تم واعت سچ ها انتسسا

۲ 7 
 رس اگه دما. یدرماع سرب تم ماد یه

 هورعو ,آ هاو مذل ی لند تعهد

 ز رک روا اشلع با !تاذد تسا بیاتس
 ٩

 لب تسمه امت »سایر اس یاس

 ماسک 2 یر شو مع ا یدریگسم

 نا تی وصت سای یا یادی, سیصد ۳و

 رس جگر ۳
 درگبیونزیاکس شاد رک تسا تل

 ادامه ورم عاد سلجا انار

 تس» یاد ز امت سس ای جاس تندر ناز اش
4 



۲ ۳۰۹ 

 تینا تر ضکیب#
 0 ار ۳

 تساافکت تر اش اش سم دف صیصت

 ارضا 2 اب

 روس ص1 1 یوم ارضا مود رنو ۳ .

 شام یوم رو و تسم لو یک قم

 | مس تم و مت نستسا

 1 درز ورم شب تسراو#م بتسزعا »یا ی روص

 ی هو سد / وا "9

1 



۰ ۳6۴ ) 

 ورم نفر ضهددد ی دادم یاد يا

 د حط هیت تار ام قم هدر یضع ید
 1 ات لص تفلاد سر ودد رم تست شم بس

 لرزاند اب

 لا تسجسسا افت

 گام ید قرن تره لورم هک

 زارمادا ی اد رسا و تسز یلوصرسادت ۳

 دور ششابس ار وصترامعا ؛ تر سيم ست

 ۲ ارم یا میم زی تایپ زا ست

 لبا بسا زا طرق زود تسمه

 راد 9

 راس مت 0 4 رخ

 ۳ رد[ ام رگ

۱ 
 دعا و تری هو ام راد تر بنرق جا دولت هایفرم

 رس اف [نارسروصت یراحی ادا ی



 ( بو رحز ۱

 ۱6 و تسرع لا بشار رقس ین تسا یاد یار ا»

 در خود سا چ ارام اومذدد یلدا

 شف یو تسهیل تست # راد

 ایام رس تسمه و کت

 : ارد دتنساپو» ترس اما ما ندید ید

 ِش یوم ما امد راببمارعزا تاک هتس تب پا اس ۰

 مرم مر ص موم هم هم
 تا جوی هج ملات یو تبسا فسا

۱ 
 مو مو رم هرم ۵ هم ری

 -یییمسابتر ترا هال حاد جراناش

 0 دی جو دیلا رپ مست اش ما ات سرد عاسایب

 رتسخا نابت املارط تشامتسنآل اقا

 دژ وس تا شیلژ تمداس ناگ نامی هدر

 رسالت ایراد روا ماد لا اد

 ان دمسادناتفس و نر بسم نر هک

 تسلیم تم ناف سا ور

 بس وم زا ین امن 1 تیام
 ۰ ی



 ۰ سس شم ست هیراع

 ات سرد زر ورد ام

 رود یار ۱ را
۳ ْ 

 ۱ لی اد رتسب دمو تسرقآوم , دا

 |۱۳ رها

 ۳ رب 7 ِس ناف )نت تیر



 و نرآ دز تیمش رم

 رفد ممه هم کو
 ۱ هناننز ممه 0

 نو مو

 : دیو ۰ منم نض م

 لا سس وب



3 

 ( عج

 هاب آش جرد تونید تمایز ۹

 ال دامی رتت شمس یر دیک
 اش نرازاککو زیپ آیا طی تیمار

 لیلا هزتساسراچیآخ | صس رم" نا

 دار میاد ناهناب »ناشی ادهدرگ ۶ تا ناشسا

 لر( دآ لس سکس کیس 1

 نا باز ارم هشت شا
 یار ازم ناشی در کن آيوستسجد

 و چرا تست تسون 3 ۱ فر 
 تیالنس و تساد/بیذ زا ناسا ام دود رک

 ران لتزمیاسا و اشیای ریس ودر ی

 سان ابا لای فک و تار تور بسر

 تا بیام تاب درام اشتسارد ی تازورت دريا
 اچ ۳  ِ

 تانک ایت تستر طور و

 هری اما یر نا 4 هرشیدداس ۳2 دن ۳

5 



۹ 

 ۱۳ رب دن تب نت
 مو او اچ ض م

 سما تیم ناجا نال

 ۱و تسسدیرپ 0 از تم ات بی

 سرب اسد یر سپه تی

 ایراد تیمااپ ۳ ۳

 مل تمارب شا تا ایت | بص نر

 یورو دوی سارا لا بن ترااخا مضتقم

 لو سم ن را سا برف یاس ۳۳

 رو یار ننج ارس ارس

 توت ی ۳ ۱ ت

 نادر ات زا 7 کد ف ها

 نان عمل تساس 1 دوره و رسد

 ۲ لات تسف عن اتسم ربا

 رب یزراضب مکه ید تن

 یاس مشکی ست تقوا

 : کد یر



 1 نت

 دنیاست ریتم

 . نیا 1م ۳ ابو شمش فنر

 ً ها زار اعم م شد مواد شتر

 فله اوت تمق» نا 2 امضا

 آرت تین خم یداذبی ریزد رگ

 دورکی ربا ترسم ماد دود ار راد

 دشمب ره رقم انا تشیط ات سا قد ۵

 تردد رد ملا وب کدام کپ

 # تشما اد وتنالا/وسسب ندوص جدیت هاش لعم

 «ییژلود رم تا مر رتورگت در

 کم اد صضوشع صعا لای هد

 امداد اما ددن يا سردشما ی دهد تاذ نازل ما

 نر کد ۳ مدد موس دا یاس

 تسسادف اس هرم مات له

 ی الصراواسدیارء دم تی جد اّسزا



 ِ_ِت :

 بی مس نا مو 1

 رب رک 3 ارش ی نیامد

 درد سس ای و هرز
 داد شش تایر نیا ای

 اد سکس تساهف تیز /تنمچ

 ن ید رو ی زیست نما ِ
 رد یی دار داعد یه

 م نما سا کا معاونان

 میرم نسب ۳9

 7 رتفا وار مت

 اشنا بومی ملات یواش 1
 : توام زدم ید

 ی نشریات لا ریام
 یتشا کم ی سر ۱ ۰

 تیر ریس 1 زا

 : سس یا لایض بیمه 7



 و (۲۱:)

 ۱ لب یعم یصزاناخ تست نام هم

 ياد ام یا ریتم سو یصص»
 نامی سم 14یاتمسد ترم راد تسیاد یا ماش

 ۰ ناب رک ریشسار روم او رس تعمیرات ریز

 دور ادیان ی ی مت اسد و تسس هرش)ریب نا
 , هد رگ دم یرلال»ا رم او سام نآ

 دشمن دو کسب یا يا نود

 هدرآد رم دا ممه یارگتنسا یاد

 رد تو سی تام نیاید ۸( اسم سم
 زاد وی فارس ما مع تسرذا را ایفا //تسم

 پیاسورآس ٩ ُ دام نادشالک مهر یوایتس

 راس اپ یک سرد یاد ۳

 ۳ ماد شاید سح سا سردرگمتصاو)ا»تاذ

 تی هو تسا تما)۱۱: تمام ماتم او ها

 تیپ تری سم تاسیس
 اید ما الا اه تیم



 2م

 # 2 مس روم ی 7 | ۳



, (۳09) ۰ 

 تر ص ات

 زده وصتا »عقد دم ارقوا نی

 ریل ناف بز 2 رو ] آش تیرتتق تل

 مرقد رای بصورت
 نت قلا و روذ دوام ایر

 تو اش هر
 عرق 1 یا ه تابیتآ دست جی خر

 تشاع ناژاسبد دلو بلد د نلاعگیشدد دج

 ما ان دونی نزد دی نت
 0۳ ريال ها تس اش ر| تسا تنع یا

 زژیلمت ۳7 2 تسرضتود نو اوین

 لازم نا یو تر

 ایه یاد و

 وتساا دو درام دل ۳

: 6 ۰ ۱ 
 ی راضی تا تس اد رگید اد راد ۳

1 



: 

۹ 

 هکر را روار تب ایست تایل تا اب ۸

 0 شد و

 در تیاعو دوم تیر کی ۳ِ_ٍٍِِك 1

 نا اهدا سد نما ۳ رزم
 ار

 ی لرد ور
 دو تتاس ادددوسیر و اسم ای سد روان زاد را نوت ۲۹ ۳ 1

 اتسا نسیم »بنابر یآتسدد ۹

 تسدا تسپاش هاب و هاشداید و زا تی رو تم 7

 ریبن 7 یاب سما تسلط

 میت اپ شا ناو دیو 1

 ۳ یر ذی رپس زس دور تعس رز وار

 (ب رگ او سا ِ

 ۳ تسفوربتمسا سید تفم رس ۳ 1 9

 ۱ ثن برو ذرت آی تشزد ناب ادا

 ۳ او جزا روا ما هدجتسبد سشدا

۱ 



 (۳م)

 جنرال سشسا انا تسد ناشر

 ین درشت ار نو

 هوا دومک وات نماد رج بس هدرکظ و

 ۳ درست

 ۱ ایا ار :

 آيت درام توت اسد نآاح

 درد ماد یی, درگ رسم یرکتسا

 تاک رشنار تماس جز دوش زاد یار درک

 رو ۳ د ساب ریدر راک نسفاعل)تر

 ش سا تن مدار لا عرق کد رد دام ام

 تل مرز شاد تعارف تماه

 حب ؛رم# تساواتسد رپ تستر

 شات عمرش ما یو رف دهد یاس

 سطل و ترادسر شم ۳ یاب

 نگرارآددرد زا رک تیسرفرک )باند وصت اما



(۳:۶) 

 نما
 شش در تل تایسر

 1 مت ترش تیر تلف | نام نام"

 س را هر تل 1دی تل تای لا هد
 یی بن ترا هام

 تععاردا» 2 رکود ربا دما يللا» ارف ترش رورف تسا ام
 ید ناز هود در تسااع نام ۳" یی زور زایی

 امر ر ها تسقندهریب ماکتسف تستر

 ی تی لب زا )یزد هر

 ددریود زا لا را ریسه نیا وا تماس

 یر سو در

 ی يا ل گمرک

 سد فیت بس در دز رضا

 باد تسمنا تا
 ور ضرب ترس

 راس 7

 سم ات

 زا تتسابب*

 سه زرد



1 

 ( مو

 سر یا اف لس عام ات جک

 رسا آیا تا منم ارآودسبع رم

 تصادف است تسا کای س

 لبسا منت درام لا ددرلو اسد ز ادم

 تور سا یاگرادوحق نا ایم الا

 ما ناز باس! هر آيا تدت

 داور مر ی ید جلال

 نا و اف تم یر
 هدر تین ما که کد جا مد رگ هر

 سست تیات ادعا هدر زور عرب

 تد راک عیق مداد اسادلایخر درو هد ریآدنامدلا»

 درک نام + اد صحرا مدد خر

 داد مگس کد سس ل رب هد رم

 اه تار ما لا ها یاس سا

 رس رام رو کلا بکر یصح رد کت سا دم

4 



 زده یکی نرم

 نیل سلم دم سر یا ]شف نی

 با ۳ را ذدک مما تمه نامش
۳[ 
 لا! راس هد ی

 منش شر س س

 7 نو ۱

 1 ر و با ِِ ممل



)۳۶۸( ۱ 
9 

 تسلافسااتمسنا مداد یربا تیمار 26و ۱
1 

 7 + ریبن دهورتسد رو مس کا کا

 تیغ رب زا تارا دتیتسنوس کام 7 درج تبسم

 سس ایا دا نارقاو نماذ نداد زا

 و دور خش دزد شاهد عیار نر

 لب ادررعآع امادتسم اد رپا رصد نازی ما

 مد عج شراب لاغر نوپکت ساره

 نابساسگی مد مو اقرومت تسریع

 ءالط ۳ اوتوديا ءورقعرو 7 تساب 7

 1 سیاه تراب دود تساقتسل وصتآءزا,تسا

 ۶ تک 4 عدس ریل زود شرت فر

 لار ب| یو زن تسعاع» بس یاد تبع

 ۰ و ۳

 تی تس نه با او
 مود رم | ادوار تون تست عیواب

 و  مچ ۶ ادم

 سل ار هاریگتس تور وتو مر 9 يا 114 ۱



۱ ( ۳۷۹) 

 دمورن ازت
 زا طه زا علم سای ارد بسا عباد

 هل ار ریزی نآس نم یا با
 راد دلم عابق ناو بسا نآنرایس» ررقرردا اس رو

 بینا بیفنا عید تبع بیس »لو مآ ۱

 دف نیو دز لک تتجوسزآ4ی یر ۰
 ایرلند درز سوت رسا
 | ریو هاش ۳ ۱

 باز تساب» تار یا هضم هاب 1

 نو ارس زر ب» مساریزم

 رلسز)ونصث ارام ییقشنآ ورم بن توت دال اب

 ضد تشنه ترور
 2 :تفاو دزگدسمل اب تعضوپرضت دوش

۱ 

 میس | ِ را رشد و ناسا |مافتسوپ



6 

 »تر یاب سوت تر رج و ۱
 ۳ دارا ۰

 ی ی

 تای

2 
2م )|یسوما آرت

 جت 
 ۳ یر

 ها ما ناز رز
| 

 با افتاد لاو دا

 یا اش ان یه تستر 2

 ۳ تب ناب 0

 1 تر ایسنا تاب

 رقیب »دیبمرن لک پس نیا طیب

 7 الا فلج طب اهل

 بنا ی 3 تن نا« تب

 نا شات اسب تورم وب

ن ۱ هدر
 5 س اب ۳ ا

 اتش نبی شکر برسم



 ۳ رزرو تسابف اتنردمرق زمان ابا

 کجا ترم باره بر قم تسو تک

 آر تر یاس تاک قب لس ی
 ای تار نقی وتسا

 و یا ادعا یمذ کیوان اهرم نا

 برف توری اس ایرونی اصا

 ید سری ها

 مونا زفم ربدداد راز بتن استزا

 دور تسعاضادض ۲ شرع آر رند دزور متولد

 نو یا مزه تی تن ترول

 نما نرم ناز نر یدک

 و زر یا طب تسرکلدا باید گر ما

 ۱ ابر تو وا یر کل

 گوش یار ادا را نایب ی

 شمار قدیم تاتو ید زياد کا



(۳۹۶, 

 نا لنیزا زمره مش ی تر

 سو ریود رها دوصت سد طي وریم# ارس

 قاین یا

 وقف ارگ زا عرگت سا دوو کا سابقه

 ناژادرصقم ریتم تاتو سفت هان تک

 شب سد »کت سا ساتن
 ۳ و

 رو در شش تاب سامتسام

 نوح ددااض ۳

 تم مقار ار ر ۳ راثا تیاسو

 تاب بقا لاک اس ما تسادد نسب
 یادت اد ی تارا و تل دل

 حایعرص هدحرملرد» زا لدتشایس رد

 یک تیم رو تیرض تبع اد
 ۰ 

 م ریس لاو دامنز توس تب ملت



۳۹۹ ۱ 

 ۱۹ تاباد ثع لار سو شد دات لس

 زار با تسم دن صهات

 اد 7 نیوز قاص

 وای و فرو زوم 0 ۰

0 

 سا زد ومأح نان ری یار بت شاتر

 دوم را ظوز بیس او نانو ۳

 بار نت ار

 دا نا نکا ناسا

 ات 0 دارت آي

 خاص وطنم لار عدد

 رضا ت سرت ید اد |

 ردیف تم درز اسد

 مقر فسا "الا منا تو تا م

 ی و تیام رقمی شمس تب زی ۱



1 

۳۱۸ 

 ناب جم ادرار ۳ 1 ربا

 شیر اره
 یابد »ها تسودد تا یضدرگد تر
 تیم میم ار رپ نا

 ۲ ۳ ار ریلی رد رکذ تست نآ بیس ک

 بس ایراد ۳0 ۳ سنآرطعا زاد ید ۳ تفرع

 21 شا سا سد اصرصآتسا زا

 یکم 4 نیت 1 نیم یر تا 15 تابع

 , ایرباس ریزد ددد رد لیمع)ا

 یتیم بلور ۳ 1 را دربتبیادب ۳ هرگدورسم

 نکا تدریس سیاسی بم راد یراعم

 میس وسایل سا تا به
 رد کا 6 یا دوو ریس زن اراک درد کدو ما ریل

 دم زود یانگ دس دل نایا بصنچ
 ی 2 ۱

 اف را تا رد اما بم



 ( به ۲

 19۳ لنت لپ بیست دست

 شم
 ما ادد تیبا فر تم دید ۳1
 دا قوم ایت
 شزو-تسس ط لا رام نا نتاد
 مي دااد یر را ۴

 ی پسرا کیان درگ

 يوپیلسل] دست
 ارس هم زر ی تو

 نیما م یاب 1 ربا گم ۳ رو
 نجات یا جد یزامات رج رم مد

 4 ون 2 دهد تنیس
۳ ۳ 

 یخ اوری زیرا ایم یک لت زا ام
 را تیز تر یا

 زا و 1

 ز متد یر پریا

 سم ار لا تل کت را مات



۰ 

 8 نا )
 1 زب زر لفازکر

 4 رو زنانه" ی هر ینخو

 نت اول جیب

 نم گشت تحی

 نیا اول فا و رام

ب ار دی لیزر تن یا
 ش

 رنو زر ناز ایل

 1 زر 2ام 1

 لی زا

 فوت حس ۹
 رم را یکتا شب

 ات تر یک

 متر اینا تا

 تا بو زر

 نوش نم تخت
 رز اصاب باب



)۳۹۷ [( 

 ا ۳" یخ نت ما رج لر 7

 تابان دنا بعید تبسم بان
 اضت) زا اتم ۱ اش یاد اد لذا 7 جیمنجاد ۳

 ریشتری
 نمی )تر زا اد لا
 دن یوم ین بقا زنا لو زر ا

 یاب 2 ۳ رد عرب فو تمرارگه تیتر راصت 1

 ۳ راس بنات الا ریداا نا

 من بش دود ایل ۳ نم

 رز یمن "ننه

 امیر تندرو تدلدا یاب ات نر اس

 روم سما پیمان شب
 اتم شک ارزی ۱

 بی نیت تسااا» ۳

 گز تکاب اس يا



۳۹۰ ۰ 

 تستر ابا تم زوج یک

 دادند تسا نر سد يلسنر

 واز رالی راز

 سال صدد تار ارد .

 ۳ » تیز زانو 7 0

 زا ردازدوت ن دورا رج بل شیدا داکداسسم

 زار ی

 جرج ایت یوم شن میس طحاف

 ران بک هایش

 دوام اما تو رافشار تكرار یدرضح ۱

 رز رژ شعار یمز زرارا همش[ ار

 اجسام (ملن کما هدتوا رم ارور"

 یا یه اصح زا -

 سا ناو نادر ما سر یر را

 رندر. دم یا و دکمه



)۳۷( 

 ۰ تب زد رایشترد ندا تساد ای

 در دادیم تیر دیس او مد یتیم

 تان شف آری یا رفت بنر متساو

  رعسریارر روم تاب ی راما زاید

 مو) تنی بر تار عن تازه ش رها

 لو دکهادت زوم ییابسل بر

 نوش مو و موس ربشس و باب رم تساوا

 لای کس ام لو سرا تیر
 و هارو

 متر مطب سرا ينواتاو ملا ی ن ن اومرر ان او

 هر شاد یر هد مو کاور مگر هجو ۰

 بم زد نیس ات ید تا لس طور

 ۱ ریدر د بسر طب بارد اکو

 وا ارج دایی رس دا

 رس نویفم نداد ما نوکسو تک رج نلآن دید

 تا راددرد رج هود قدی



(۳۷۰ )۱ 

 اه لوکس ها فال

 شانس اد آکا صمد یه رس

 عفو را یو | الف مس

 لا رد دادسرا َل تب بش ها
 سرم حک اهم دروس ۳ تسوی کود و تسک

 سخن آی سس ادا ست ی در اید سلآيد ۶

 بسادما مال رم ی تیکت

 اد سا الماس تسدادد شمیم دم رک

 مر اد سح هدر یلویق
 لیست رک نا

 مال راد هر قاتل ارایددد یاب »سرق هیقعر /

 ش درد تم نا مود اد سانسور دون اصاع

 روس و ام امورد تل ده لس تاتو رسم 7

 ران سا ودر تم را ۳ رزرو راد

 و ریس دم دقناتدشس» شام درس
 هما لس سست جاری 5 وا رایت باعاف



۳ 

 1۹۰ ون ید زکریابماد
 نوک

 2: یو مر تا
 ی متر اخر +
 دامی 9 ؟ووصتش ساب ۳7

 0 و
 ی

 مو روا وصقم ی ورم مزیوشسا
 رز ی کی تکاب

 عام نیت ضرر میان بت

 زف علما بدر را
 تسا ج۵ و ی ارامش :

 ی ار لک
 یر ور یاس

 رطق ِِ رک اد ید رفواوگستسا افتاب
 سا ۳ اسد لمس رمز سنا

 ِ را راز یایم) یا نرو ردا تنم



(۳۷۱۶) 

 هدايت ورم یا دا »یار 1

 2 لیچس هو ید مد میر یاس

 سضک ناد اگر تساس تبسم 1 دام یر

 درس دوست ۲ آیند کد یکم

 ار عترت رم تسسد سم آسا«

 یک نآ و ولو مع دید در هزاب » ۳

 رویت گرد اسب تشکر تسب

 ادا مدد مور دامان

 شر ناسا نا تراس اما و

 روم دمای درآخرام نادلبا نا رک

 برس آسیای دوم مو

 بس »رد رم تسمه تسوزون توس گمرک ات

 دوم ان مدد کریما ایدارر ارس! تسا

 اتسها# تسد یاد آیند نم پارک تاب

 7 س رسد سک دلم رسد سم م



۳۷۲۱ 

 س رز يا
 ن سیاسی شا 1و اوستا

 یادم من. ریافسیصن »ناتو

 / سرم ن ک
 زپحا رز پدری
 دومین ۳ روم باس تر بیس
 نیل

 نیس یر

 / الف یادم
 ۳ 3 مه

 دو سل رم ندا کما ار فک
 دار ی بس بلا 4

 ناب نام و شو یرافنآ
 ۱ نت نددنی صد 5ام هات ی

 بیس نویی یون ال

| 



 ۰ ( مپ ع ] ۱ ذ

 0 ات ۳9ت و و
 و ۲ ام ّ ۳۳۹ و نان رم

 نا رب اتساا مش تنور ماد

 هر هل رد
 4 مش ی

 ب ۳۳۳ )او

 ۰ نر زا تک دم ذا ال ناتام دو دین تنشنرآ ات

 ۳ نر یاس ۲ ی

 سما سا نیاشرض ژن

 رنششز ترتیب وض

 نزن خور نه تزر کز
 تگ یا ها

 "ماش در روم اد تار ودر لی 1

 زنا بز حس ی سم

 زی یار داد رضو ا رم

 »دن اش تیرض نز

 خوام یر تا نیا زد
 هل لات تایم

۲ 



( 1۷۰): 

 ۸ بری ياد رپ شش جا
 مسی ال »لوص نم ید سیم اذان
 دژ در 2 ۳ ل!یلپصنام سا نام

 ۱ موم مع رم هم هو مر * و هد لی

 ین 3 وارد 7 يا وی /
 رم هردو <

 تسا شات رصد تستر ب۰ راز

 عارف ضعو اب تو اا بید یدک

 تسیواب قوت اد ۳ نام دم ای دا

 داشب نرفشا ان لر مک [ سشوار

 نا تسفا ترش ۳ اش هتسا

 کت او رکن اش 4

 و ّص سس رسا رقم تاب

 نم نم متد نآ لر دلو سم 0

 دبیر تمدن

 مدام یشتتسردر امد تینا

 ناننآ دیدار بس زاس یاس ۰



 5 هنر ۳۰

 نآاسادغزس تا فال ج

 تار تام سن امد ریز لک .

 0 ن :

 1 هم و

 .ان اتض ی نادر ین مترو

 ناسا مور ۸4 فندک

 زایوشش مذهب رشید 4و شبا
4 

 و شر ماکسیما

 ی

 2 4 دز سیه لس و رهن تیزر

 تب ی ش رگ کفن ما

 ۱ و
| 

 شو ترا تا 0 ریتم

5 

 نام ذرز ملیت رادیو درک ها زار اشاو



۳۷۷ ( 

 1 یوزر وهریشسوپ تم اب یی دیک ۲

 تب ندا لب لو
 بت ازم لا فضا صاف زار سیل :

 نیش او تایر زا
 درس کج ی اسدتسساا

 ۱ 0 ی منا اس

 سنتر تسون برد یا ارز سس

 تا شورش رسا ۱

 ش فیت تم ۱

 عرق یوم تسس کس وفا مد یادم نیا َ

 هر تساآارممتسپاتس یم
 تستر در ساب یسرف بنا هل ات 4 تفو يع :

 طاسا هد وا مش ار لس کت سالار :

 مس اش تفام اف هلا تو

 نر هی تب رض یارعا اتم ۱! رعاتدا دهی



(۳۹۸) 

 تمام شر اس نآ تنش نساجی كم

 رییس هجا طب رام نخست

 ان آ رزرو و او ندرت یا

 ام چارت تالار

 دن یا نا شب ار رب بکر بید رم
 شب ها افترا ما مار نام :

 1 ی شب شدم ا اجارل ردایدرادرروا

 رخ ثم» ثریا سضشم رب نرگس

 شنا مند ری نشد یا

 ادا یا تساوی او

 تسا تیبرد ملا منزا و بس دا نما سم ۳ نم ۳

 یاد سید نیا فن ماش یدد رهتس

 شن رو نود نادر

 نما تبلز هرم ۹ رادار

 را ۳ و رد تست نازک اد اتم او ناژادو



 (۳و)

 ۰ نت درگ یوم نا تار

 تصرف قنات نذوا

 اتم هم د يرهف رد يا روس در

 آر بیس مبین تستی اسیر

1 

 دسر دو لذا سويس بیات ا»

 های لابی یا عادی

 اذن امّا متر ۳

 0 رم اهم ریس نآا ری ی ۱

 ی اب سا اعذو تسک يفاویاضتم نوبتس نام ۱

 وند یادت زاد س ی
 اب وز ییوچشصسد اد دی هات تتسن 1 آب سباد ناف

 ور رم رو کر کر

 : تار کتسامزو تست ریدر بلا

 ید نکا تسیپ وادار مارک ش جت



( 

 هرگز راک لات ور هتنرلب تستی

 قم ازم رسد آب
 راس شاد تا زامبی

 از متناسب بسا یفتساد

 درگ تی نر ی لر نا نزک

 ّ یا ارش رم یاشار

 )تسمه سرو فو کد شابک لا اسا

 نا اراک هلاخ س لا اسد يم بد ین+تساتر .

 2 ۳ 

 ۱ تر دانا اس اقا اب

 , یاامر بل هوایی

 1 تار اب یتیم ها یاد زیرا

 بلاک گیل کیدوت روس تاب اردک

 سض / جد یواش اسم زا نما

 ۱ ناب ارت سي مدد دات 7



ِ )۳۸۱( 

 یافت شنانآ ی ]ضیا را

 رزمجدرمآرو یر از

 اتم سد نربشس زا اش لب

 نام آی ایسگبد توام ی اسرایسنرا

 ما رج ادیت «تاعلش سرک اس

 تارر» مس اد ابد نربشسنآ
۳ 
 هاب مایطر اسلام زار دن ۳

 دعا ۳ دد اباد درب تسانمقارز 1

 هدرگت سیا با ربا و زا مرگ یر

 هیآ ی تسد مع هنر نوا یاسر دا

 هماس) لس انس زیر رانا

 لاو تس | بلا لو لو رد رد مدرس

 بایدرا ناو دآی یاب رد جو راو شاد

 و ار مار هاب نماد رو را
 رد دم ام تمبر دی امادد ل

 ه زی ل تا هد رد دوس اعم ۳ هم تساوی فاش



( ۲ ) 

 هما نرم زیره صخره ودر سا هزاک و

 ساناز ید یاس انس سبب را

 ناو سقم ابعاد یا

 بزن زا

 : تیاد)کنا] زا ید وب لوس خود یاس یادد و

 ( ميشموا رب ۶ دن ]یر را ماتم ماد

 سن ریحان را رد وبا کا هنر رخ

 کر تا ایا

 ً صد تسا رود ین تند ناب

 ال سلم نر نکس یممذل

 ور ایت اما ی ام لادن اکرم

 او زا
 یاد تسالاس ی اب ریتم ناشمتام ی بلال

 ندای تمرين تا
 لوک ۲ ام یط ایراد کرم اف ندادن



 ۱ (س هس)

 ان تم نو فا رثم

 بل انا تبسم تستر نا
 نادر ری فن ی سر مت

 ریدر تیز پف
 راد تلف تولد یزید هر و

 9 4 او ادا تنسیم

 ندید صمد یر تند یی تسأ

 اداري تبسم ما تمام
 تلوار ری افشا يک بس

 دن یک 1 دام

 رب تب دیتا ۲

 زنا آرت یا لا نان تک ناگاخ

 زا نشم ابد تو ال لا رابآ ساک

 ش ی نامدار ِ

 ۹ مور ری لس



 (عمع)

 سد سینک
 لنت منا _ِر نا 11 لغت ۳

 متد ی اد

 به آیا شدم

 نر لک اشک آی اش یک نا رضرد
 يک رم دامان 

 3 ۶م ما

 # زر ادم ام تسم هدر ش ال سر

 بام چدن اش ا رط اداره: سا لس

 وورز روی شا شم آراد دسمد ملامتسی)

 ۱ ری رو شا نیک لا ,

 رم تسنیم نیا ضد

 اشک مان قمی و تسااس زاد روصرتم منو

 هو يم مورد رم ی مم مم هه و و

 مولد وهابی دآآ عم گسفنرص اورگتسا مفاد

 موم م هر فری ام مو

 (سیایوسب تسزد هعجو نودیرب یبعل ادا دعلاپ
 هد تی مر اش



: ۳۰۱ 

 ۱۹۳ درک ی یه

 رارپ ارگاسم قمری تسفمدصاب

 س راس شم مان یر لس تشاس و هیموص ا

 نر وی هر دام

 7 ثبات ۳ کت ۳ ی

 بکر اد
 نر کد دامی تست نان

 دی تمس تسا سارا ملا یبکر او توی تسسا

 اب را تر رگ رقم تیک ۳

 سایق نریم ووش ین تسسا تشا سم درگ د روم

 لا یاد مظاش را ناسا ام

 هر بال بل یاس چو کدام

 نان مسی و با داگت سا انا
 4 سلف نواب دو تسیکي.تساذ تف ار گور

 رب سا را یاس اما لس نو



۹ 

 / بشم تینا تست

 هو ام 23

  مبدا تیاق برم[ تسف ادد ی

 س تان زنم جد مريم تام بد هتسا

 تیر ج۶ اشیا ناو آق اد دادداز

 رو ی بو
 ناو نشون

 ویو ر زور هل رتخرداد ید هوم رد

 را ی
 دن نام تشبتک راسلا تبسم نشد تسحا نوک
 آلا منت میاد, یابد تسا

 زا دیار سا رنو مد خال ۳

 مد زر تا راي نر جز تایم

 من( شید نادر هد سن
 ِ نبی یاهو
 باب تک ناجا ارج یه

۹ 



۸ ( 

 ۳ همچین
 1 ]دزدی نی ایم رعد دلو قرت دام 1

 من جورگی ارم تب مشی تیپ مش

 ساب يا تب ترس در بف

 نام سامی راک 0

 بت تیاذگا راد 0 ردایاع پابتیساروب

 زی بکس

 مدد علجشم | تم هیچ تیام عود

 عن یاس باد یابد کیم

 سعي نرو

 ه# هرات زا 2 ما یاهشش شکر ویا

 با منی ۴ ۸م دوو ویو بل

 دیس ی او ۳ ی نا حارشیاد ابا پس مزه

 يا روس لا شال مت د» آرم

 ۱ باد ساعی لا يا



( ۸ ) 

| 
 دود اف او یداس) ترا نل د

 امد آسا ار طب

 مارام رثار یراق روس بس وز سالم

 نت بس کنار تم دا دتسد
 نام ۲ راک تسا ید رو نامش لفد

0 ۱ 

 درو زد دارت نیاشبا نیذ دوز بس

 دو سرا رک دال

 لس داسریف ین ریاض فال هری

 ریز یادش | مگبد تاد# هد 7 درگ

 دز مر انا تاک یمن

 شلرپرددا یادم امت تم بل را بسر

 - نر ید اتاق اسان 1

 یر شیر دور ی.تساریا 11 ی



)۳۶۰۹( 

 سرب ارمنار ورق ید یدد کارد

 رپ رک سام رداذ تم ۳ سزرف ین
 دنا 9 ۳/0 رونضت رب شا و ناف یی

 شنود ماجرا یادت ضد صب ۳ نت و

 قم ماد رگتسات سادات نیس
 تر بدن

 زاد ی اف زا بانوی رد

 ۳ ۳ بافی بر ورق

 زنیم تیابلتسد تسابرت طابس

 ورنیم سو دما رد بلا ۱۳ 1
 رم و ورا رول بسم

 7 اب دن ول

 ۰ زر وزارر مر طب شال بیام ها ایام ل, تم

 رک وی رم تسریع

 ۳ اسان میم

 بیا کت یر هد صنف مادر



۳ 

/ ۳ 

 لا نآرفلاع یاد هتک

 دوو یراق گن ادا فرا دبل اسکتسا

0 

 اسم به نا پماد نادر 7

 ۳ رضا یی تب ور تسرآ
 لن ۳ فک ایوب اکسل

 تم بام يا

 و
 روا شمنتتسا درست نام

 ۰ شر وزگش ابارگد دم در ما یاب لو ۳4

 میم آسا سیا دود

 شرت یدک ما تا يک

 ی و و ساحترورگ شه ادا پرت

 ۱ ال کج نسخ یر
 اه رد عمق یا اس تماما

 هچ



2 

 و و 1

5 _ 

 نر شوق را خیس یابی یا شا

 تر نان ی یا چ تم درک

 ی تب

 نف ق یا ی را يق ش
 از یمن

 ی

 نم عرب  اس

 1 نآزل بام ی دا نام

۳۹ 

 دز زیشانم هایمداید» س امین و 7

 ی بسر یار یار لا ام نیا یذامم
 دلار نوه دی ییلاو# سس لا 1

 ریز رو یو و ام ۸

 تایرا نوچ :دتمسا رانا ههج زادژ 9 شفا

 ری یی سا

 0 اب نمد در یاسر واز

 با نزار آلا



 )۳۹۴( 

 یا دفو یماد تارا تیز دوبازآ

 ودر لابی یاهدساد تافل اتمی یی ۳4

 ماد ید دن لا رد اچ ارام

 انها مهاباد دانه

 نادر ما یاس بد اه شا ۱

 ناسا داد تساوی پس لمس بس

 ی رقم برفی تا توی

 بیمه ی راس |, یاثتلود تااذک» دلم

 تس بگی ایم بت ادا لا یاد سد رک

 رج صاع بسا وا ت تیام در ما یا

 ور نداد سس تسا ناسا هدکسیت

 و فید یا ی لا

 هنر دوتا 1 راد بم ال 4

 ياتسارو نیاید درسا ۳7 مزد و روآ مد درز ام

 تبانآ ۳ زا اوت تمابا گیس نباط نل



۳۹۳ 

 0 7 گرو اد شا

 طرح ۳ تسلو 0 ۳

 قید ناتو 2 متون

 روس ۱ بلا انتشار اید

 نی نآ لات اف یس نا 1

 و رس ایر بت مد زا ال وم

 لود ربا ور ماتم دد مع خیع تی ۱

 دنيا 2 اب اشیا

9 

 ۱ رب یاب هک ابا

 ۰ ثماریم بس وا زا بنر نام یا 9

 شرت تشدره هر

 ید ۶ لو بام یاس را زا تسخرف

 تان بو ۱ 1 ی ژ
 نون رز تص نیوواص دیس هوا ایر رم

 مرد تم طول بنت جزو رم پس#



(۳۱۳) 

 یی ترش باما کد تاب تاب تیر

 رو برم بیل یو ین تست و مد ریتم زار

 ناتیا م ور <[ پ کز

 ورک وا فری مگس ابی رم

 اد یاشسا بساط لاکب بس سفر

 و اتصال

 : بیس نا جددرس» الا ناشی پست

 تایباد دا باقر یا تسا

 نداد بتا اب تایمز کد تسادمسر#

 شو ديد درگ بدل زد تامل بد

 تسادرگارضاد تابذفم بال »تماشا تایم

 تسج امد: تیدو ۸م ی" رابتافش رد نصر

 ؛ تاب بازلفا اتم اند تسا اشک

 اب هر دیو نت

 ۳ 1 ۳ اد تایر با یاهناناتسبارد درگ



۶ ۳۹ 

 تینا ایدزتع نشو

 اد دا لاو اب تسرض تر تو

 بذار یاد اس ها رس ین

 ییسحادرآ ی لاو بد,

ا نا ناسا شراب
۲ یا الت :تس

 نلثبا 

 روم و یو

 يلاقلح یلاون

 یاضنتس رکود مو شست علود هاو لر

 [ راتساوددآ ید یودرب بسر دود وار اشا یبت

 نط 7 اد زیمنس  / یاس

 نکن اشیا یی اصت | مو ناسا یر یا +

 ناسا( نارگتسزمدا ریرم شعب یاد دید

 دا نیا تیسبب رس یابد ناشی

 فک 9: ندا ی تسد ات لاساد

 من  تسا راد لود یر علف تسا عرع فن ضامن قیام
 تسکین

1۹4 



۰ ۳۹۹) 
 ۳ ۳۳ ۰ ۳ رد 5 ۳۹ زر

 رم جد تسدپشتسا ام
 .نیابن تتسلاسد مملو عید ون شرانشتتبر وه

 عمه منو فوق ون دور بو
 ال ایر تسکین سمت یا هو زن و نر یک

 و زا رمان 3 ربنایرط رهن تس ب

 0 انس راد
 یاس تیام یو
 مس طرز اتش شر

 ساری سبز
 ۱ ی عطا اا ناب ریاشم

0 
 ّ_س زن لب ست شاد نم

 ]راضی یخ ما

 و ٩۰ درو ره ها
 نیبسم ار یمام یا نانو ۳

 0 نادسامعالطا



(۵۰۱ 

 ۳ وت سر را نا ما شد دری

 خنک رس
 نی تسه ایه تام مس را ایم

 ۳ ماد آقا

 ضد کا الا ۸

 ۰ تک یر سرا

 نارذآددآ یی در داوری تالار ناب صخت نا

۶ 

 رس دم سلب ی رد رد سم رس

 یاس دستم

 ولت ات سنا زا نآ [یداس لقب بشار

 ۰ شید زیست ات انا

 "یداسن زار صاتبسناد #۳

 ران آتسا:دنس یداج نو بمان

 تسدبمدنوو رع بک یه یاس
 رانا لو تایر هک مت تا مآ ۱
3 



 (+.بز ۵

 نآدسا دید ۳۳ یزدان والشح یواش

 یدابس ریسک دا یاب تم مسی نرم

 کر کد نایمرصا لاصدوو م ۳

 نرسید یی

 هم لنت
 بم را نکا ما یمیقم و دداو تپش

 سا تسا هایم سام و یو دمت

 واچ ترض بردم زلف ث الت سر سانت سد 7

 زار لس زا واشر لای نشد

 یاشار ی

 ناشی ترصت طی انا جد هر ساره امام

 عیقد» عزا بذ شا سگی ی

 /یاساهتش رم مس کنجد )»سا مم «مک اسد

 ترش لر ساکت قدس

 :تبب لاين درگ دوم ارد رد یورو



 سد

 ایه یر نت او دید ورا تن ۳

 از ترم در ین تیز هر

 تیزثمز لب رم یاد ننداتیسشد نا

 ۳ شر یاشار ر-

 ناشی ترضحرماننآهشم تل اف 4
 سلب و ساق

 یار نقدی ز مزرر ی طب ۲

 اتش ۳ لپ لا

 شااسرد مار ۳ فریم

 .لف دن لا لا ِ #۷

 یاس رب اش تر مدد

1 
 0 عیرماش وب 0 اخر ورا او
 متن درد[ عرم تنسیم هضم تب یزیسن ما

 9 قسم نر بی ار رو راستی و ۶



 تم ۲

 ران زر شان مي 9
 هلن ناسا شم رد تی" ون سوافسا
 کاتر دل حوامگکت سنا
 دا شیا ترنم بیضی

0 ۳ 
 ات دو ور تضاکم ار

۳ ۷ 0 

 رشت ید چسب تا یا کی فواید
 طی ید صید ۳ رم آ تم

 تسل ی نره و

 بلا سمت زووصسک تل درطمام

 1 0 و

 زی ونوس لب»لق ۳ سر سیما تم

 گربتآ نت تفررآ تصور تقدول | گره

 درام با رب فو تسر دقب ر کر



 ۶۲۰ 3 تضاد سشوار رک

 لاحا تون نبرط تالامکه نت رقبا نامش ترشح ک

 تام داد ها رط ۳ رب لوک

 نا اتحصعا تس دود ترم ع مرداد

 0 !تسزن

 دون اف ناسا رب یاس هط رد تایسسو یاس مج

 داوود نراشسا تم در ذ اچ تم اطاق

 زنم اسناد مس یراشساگراسیچ توش.
 تمدید تون نا نر هر ان بلاک دام

 لر آدم تمسهاد ناسا ترضو» رکن آتش

 بلق* هبزاصو ی صسابداهودق با. ترا رپ با تسب

 نیما عن اتس ایل والا دسر العل | رییس اراک

 رسا رد لا کروم انا اد

 نم اد يا شنی سیا

 هد نر اس | تانک اشیا قنرض» هتسیخا مهم



(۳۸) 

 ترا ترعب ل وصتسزآ / دشیرص ی

 نامتبن دود تم رخ رم یا سا تاعو

 بش و دیجسترط ورد رک کت ۳ تاک 2

 ۷ ۳ 7 ولم هود ۱ ام تیالو نیوشا فرم ۷ ۳

 بادناشبا ترصتره سل تالاب رآ ناصنا»لدا

 رسان سده سرما تارا سا تماس

۱ 

 درد ۳ ناشی تربت ردرف رو جگر ابتسدارخ

 رادرمفشی ابن ازا یاد ره رو رب تسد| دیگ ده

 نازل امت سا ریل او شدافای

 درس سان جسم ین ریز تا تالد بناصی» /

 نیس دوو سارا ی ارمین ابا سا

 مراد ی / مراس تسراز اشاره شرت تاج

 بش تشت سورن شش ساب

 تسبیح سان الام



۹ ۱ ۶ ۱ 

 ۲ تام بیس پاش وا

 لا لاری جابر تمیا تو یر

 زا اد زب تب و یاتد تیانع ریس رو رو رک

 ۳ ۳ لا هرس لع رس روآ سد

 ارش | تمسا ر تسسو ارد فن رخت در ما وند +

 + لس ضرر ایر کج صاف تر هتسس دب

 ناف گی سا تیرضیدد شی
 ترض بان یخی داد ما یابد مداد ۱

 موم یا منا ترضدوم تم ياد هنصناش

 روم لو ۳ صش نآ تیام مسی

 صحت ناب ناشی بتسرضد /جرفآشیدا شب ست نآ

 تو مس سرم ناز سد ردیاب تعن و دو دگر دف

 واشر یراشس)ترضتزاب آهن لب نام تسباو

 زمسا 1" دگر دوم شرع ور, جیم تیرصخ سیا ۸

 گرو لار تبسد تر ان هحسسم ادب



 ( عج ۰

 ۱ 1 راد تتسد ترب»

 زاهد سس تسیپ ی عج تا ناب تار اد 5

 2 را تم رم نم و ولت لاوم

 ی هاو اجتناب
 دسر آید متر هام اد ما

 هتسش گاه ۳ دویادی» هموار

 راه را / ۱

 ِِ ادا ستم لودا ی

 ی سارارد تا اسرار نر

 73 ایراد وروم !ییذا گردد اب

 اساس رزنس راک اتم ار ارش دواد سس

 داراست از آسم ترا

 نآاتا 9 تررضت, تا لانو بم وه

 زار [یوتسار 1 یو رند طرشت رراماورما

 و _
 نوبل ناذاآ ام نیا یو را بسی ادم



(۴۰) 

 ۳ .یدایزیا و 5 راعارسا »شراب یزهل دوزی اد طم

 تن ابقامو تا6:

 شازل ار ممه تمسا ی. ش شا 11

 تب ام بسح اگر یا ۳

 تسیب هرز ارس اراصوم رط عاض ها نالادد رشدرم

 تسیب یار اتو ریتم شهدا

  دشن ار هاب فک نامی

 یو رب تسبٌاتسا یراشاتبرض *

 مقدار مکرر آ تسار»ن ازای

 .دروساز زاش نساکیر هرات سارا تم 7

 د لباسی سا ین ازاد و

 یا هدایت دا باد دشا

 امد لندن اببس یر ۱

 لا صحت و هدر انکار ترالو رکن بسا را

 مهد روبات تسا ی



۳ 
 2 ۳۳ ری دو م

 ما و مس ان
 و

 ۳ ۳99 ورم مع جم هرم ۳ حکم

 و هبجس لآدمجم نا رییس وا
۰ 

 3 یا آن

 یاس ی مدرن

 تی يا يربتشا شا

 3 ی 2 ی

 ۱ 9 1 ام

 هر رم و هم هنر

 و ایی ید

 رول رو او رم ۳

 ولایت رادان
 ره هو ام
 ۱ تا 6 خر تم


