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 4 و _س ار هو لات ها

 ی روم و یمنی سیار رز تیم اجر | جت در

 ۳۹ تیم اتمو تبسانیو نبی
 را رب لادن یابند سرور زا تستی

 نم گم نوش َس زا ام زاد کس پور
 رک نزولی لا لازم جا ار !مسورباسو شر رم رج 7

 ۳9 هم تر 0م 7 لرعم اسرع هر رم ی

 / رد لو الت شل اچ یار هراجر جای زور دم بلد 2 1

 ۱ !رض بیسیک لا ] لات ان اتریش یخ
ٍِِ# 

1 

۸ 



 تخ (نازب
 ۱ ۳ صور و یه ۹
 " ۳۳ و ک له فر 2 و ۳۹ دم وا ۲ ۱

 مددیگادورد» دژرد دن شب شتاو نیوز / رب ی دنا ِ

 0 12 کا اف)ناور ای او ریيصتمطفم( انس خو 7 ِِ و 1

 نازی اضرا باطخورصنن رد از باتو مع ل ما
 ها اشداوص حضرت ایا ج7 و نر 3

 بیتا میت ول روزا روتر باد هی هم هیولسوا
 نویس یلمیجآر رخ اب و تا
 زو تي میترا ایام لی م سم ریزی ۱
 2 9 هی بر مت اسللادن از ناب لر رو نر

 ِ را جزو کا زرد سپ تمامتس الی اشرد تافل لر ام

 تن اژورور ربا اواسم السا تاب
 جسم اید تتطیا ارزی بان یا یکم 0
 اس وآرصتو هزاعب رام نشین و

 رم مار رخ اول صقا ودر : نیس ۱
 7 زنم تب از تاب تبار ت ی زر

 ارضا لر نم اومد 2 نر یر ضمیر سس

 لار ارت نام لرد
 ۱ مت ضد



0 9( 
 و بنز نیر ون تل دز علت یضوع بستم متر تر

 زنا یوشفر رب تواف لب اکو )باطن هات
 رشت بام نزن ال بروس غیر ارد ال

 نایت بینا اگر نامه درسا
 اخبار تم نارو یزد اروند هری
 ارد لو ایت خار یر املا تاب کناری باک ن ایلام

 تم باز اشک کن نما ضرر ترین با
 کشم هری / اب نماض یار ورش درآن ارورصنا اش تکرار

 رد لار تاولصا ی لم بآت لار باذجتسب شل ان اخیر نر
 تم اکانت دار دما تن ترظ حول ابد دشت ترط
 دم اوت امده اوت اضصوضاع رس تبار / لوله | ی رقم

 بنا زلاتان هاشم نایاب تم
 لطفا در ناشر ترذصن اتکا
 تر ار او اش زاکردترم زر کد زا ك اس يعسدازپ

 مال اس کم سخت اصالت حصپ

 منبت ازش | سمبل ادرس

 مد رصتص نر ی رو اشیا ترضس رام سا زا اکیا
 ی اطص خام ار نا جنت لک طناب وضو
 2 ٍِ بار 3 اپ کن رب

 زیاد از او تار تاب ادو تاب لوصفر لوصتباراو تا

 گلرن و 5 ی هام رعد املا کتیا
 ست



 تک و کصوای) قوام تکاسص رو ال ضاتمو ریتم اپمو 293 7 ی لر ار و دیه رم 207 7۳ 1
 ریش شربا هو اوت هدف سل نارسسرعم بیا ها قم ۱ : هلرر نه ق ی
 کوش و نام اجر ترم تیم لیتو اس اوت تر و ومس  ناسوص ۶۰ 4 دو نر
 تست بی قوم کن ازت یر ض هاو هو
 را چرم تین بصیر
 تر شمال لا بعابمرد تساوی تل ناز نوک
 اسرار شرک ید امتاور اوز لو اچ تسلیت
 یوم تار اشیا من لاک ابجالمایفوم هرم الو! تارا

 نا اهانت سو نخ لیلا همانا
 کریم تقباطسنالاس نتاد ارت

 ترس طا یر اردو آی پدر نصت نفی انشا رز سرش
 عینک تس لر نپ || عقوهتس برین لاصرر در زا اهر خب افررت

 اور و تبار زنا نما یوسف توان ای ۳
 بر برتر نت روم تان! |

 ور اور بلاک راوی اد ثابت او بصز ر هزمودرر نسب از ترس غول
 | مار بنام "اتم نام ددش یو ربیع

19 
 هکر لمس تلقی لود تم | اسورساو

 کار لر لا 8 | غرب طاب یاری
 تن اسدم عیچبطر دور ناتو )9 مک سد اور مر
 درب بر طکسبدرکد تست افرل | کو تر جور یا و لرد



 [ دری ابر مد, تیر لر بز

 ۱ دف یازدن 2 9

 سما لیتف هاب اي بررسی ار یر

 لقب غیاب ارم برف ابر قیر ی زی تسم
 ۸ بلاطن فا ادا ریپنتم لطمه د ورک تس بی و

 7 ارفو هتسر
 شک

 عرض اولا دی 1 دن مال فا ین تیر 7

 در نرلاو مر یر قزل دا ! نیت مزون ت

 را 7 ]یون (نآدنمتر مسن نیس انبزرلذ بک ورک

خ تسسط اتم ار هل لطمه
 کن لب او رسا نآبولغض ر

 امت هر برف 2م ۲ هدسرزیعبطر اویلو اوج از زار تسلیم هرم

رب وبکن اره دین و |بصلای ام تسدزرناررر 1
 تاب 

 کد کرد ها بل اصب ناب

 و مرا نف

 ک

 | اطهار يل نتیلرم

 ۱ تا تا یکی سر تاع نایب تل اح مور

تقا اب / َ بای رب الو ات سطر حر ایی
 هر کر سم رسوا

 ]0 تن صب
 | یوزر ترم دیس نا دوس بو سازه سپاس رم للوتو

 2 بیم روس نایب نر اوسشو سس



 | تار یآی تب وز خانم مرمت ارد
 نارسم تل حس اتم تحزافو تار اردرر گل لا ارت لا

 7 سا خام یزد عرش هست ی بری رسا
 سس ی رو جابتما تدشرددرنبد تروصبان آن ور تستاضساسر

 "ی اسم گر رس نی لر نصیر شاد بوصرو ار و! رععسم

 ر هاح نلاشاز ای زر بللرر تسریعو و اوزفل جی لتخاس ترس بلوز

 ور دبی تروص ناز لودر اس شن لود پیتر درک تساع تم و لی ود رم

 ن اشارور و بش ع اعندرگتسرد» ٍپ بر اب ییکر 4 آ وری

 سرور رس روت تم 01 السمتسلار روتر فو لا 1 نلاع اضورر س اب امر

 تسیو نارد ار تسزع سکس ۳ اکیا لار رس رسا

 ام مو کا ی یک ار و )رضا سرش تماما رد ناز ناصر

 نوا عفانسومی اف ین الات سبب مورد درو بوبلم تل ود»

 اف در مازاد اد ی زر طیب

 بک سا هرع یدک سدان کر لامناش رگ وز شش

 قرص هدش نا بیاد سرم اش نایب ار یعارم لم

 رم نا تا نازاو درسا تیک وز یی تب و تیاش

 شب 113 ۳ و ار سیب سوز نما ُت 7 این ناسا چو و یراعس

 7 7 رسا و یر او اریرمو اسرع پز اي دم 7

 نیس تیم و عون زنم تبادل رج بلال زاودراس
 ر لا با ر 1 | شی حاس پل مع لای. 0 اروما

 یا ابر نی هجا ایم تر یاسر لرد اتاق

 جت



۸ 

 روش ا انا او ی هک ص زا و وری کون تستر تستی

 ۱ کمرنگ ت رو بود اتلاف حتمی تنم تر

 بت هات تفت نی اتو ان جلیلیان

 کمری تینا شیر تطت نیلسز نیاب کد امد
 زا لب نطا متن جات ترور ناتو

 ۱ و نیو ورم ورک لر اش سرو هوم ریل تم ار

 هر جد ی ات زا با کر ی پس نا
 مدت اپ | ناتو سمت يا در تن ارو کیا

 رس ساو تنور ال اسب لک لب زر زر او روس گپ اولا

 ها کال تیمار ورک لو رو تور سس تسخجر شرور ب

 رس ناب مقر تار تي راي
 اتو قره سکس توش ])نینلاطانهش درد تی ات هرج» ناز رخ رسو نرط

 و و تل تر طوم 9# اور نرو ست لار تم او دز

 عرصا گم هدر ام خربز بیا جم تاضارو تاب مور اکزا

 بم نیر تابضا رو تو ربس اش در او یکم

 ۱ تر اب نر شان کا تقابل
 تان ات نایاب ات زا | باران انچ تری
 , ََط 2 ام ی ترم جت طلا درو دوش

 ی
 بکس زنا
 نرو جون ابد لوس نت ززبنضولورکنریترا



 یر توی ها تر اهتخاد تنور نوع
 درو تار تب 2 نرم بسر ید راز طریق ۱

 زی شا تر ران لیتر کات
 | هوش رند نم اگلکاآن هم 1 براش اشنا ۳ ۱
 می تار 9 چربی ون وصپب »هراز
 و زنیم ین نا ای :
 نیز عذر ور کر 1 زار ابیات رصح ۱
 رز و وسراز انا نآدصز ام تسمه ذش دل 1 ۱

 رم و تل بار ایر او یا نام ۱
 وی تمم توپ تی ز روا نفس 7 لر ۱
 رضا جا در امنا رد هدر 2 ززکر ی یضو رزم لر 7 برای
 ۱ کر فا ور ۷# در حب اشتر رنو
 ۳ و نّس ری ناز نو مار در خ
 1 حاوژ ی هر ترور نی ییهاا

 1 ی شر لا
 نرذ تک ی عمری مور ۱ و رزرو شی ینلازیر ورا نازج یاری یا
 ار کتان تر زرشک سامان نرو و روت :
 تام ار ترنج رم راد نسل تن ِ

 . | تستر ی رضبی نی زل ن چرخ



 و
 مس ناب لر

 ۰ بند شن کیر اوسا خان حر زا

 ک طی مور درختی کد بافق مر بید ور 1

 ۳ و خاور وات تایم تای او زاد و

 ار دمت عید

 : در 1 تسروا

 0 ی روم مرد دعا هرز خم کد ن منا ّم

 ۱ سو لوصو یار از اونو زنسرم) هفرطود نت 2 اسمنروب

 / 3 درز یی ید ناب اذ اور حب کنار

 : ابراز از بن نیش تار مرجان هدر

 ] هیارزیفز ام نان اخر یاب ارزی اما هی یا رضوان و

 ۱ ۳ ی 7 روش مس سا بشار لو حبس ۱

 زشت ی دن افکار رشد

 زد ایم نبات اتم تشک بداد عزنزاتسا ۱

 : نی کج کر فدا رسا اتو

 ساب نیس ناجی تنی اس
 ۱ و 1 اش فطر گو اجر سا "تسشلراو

 ۱ "7 و ۵ اتو طبع اینم 0

 ۱ لب یاب تم , فو ح مسضار نصیر

 ۲ دوس نره قسم قدرت ۱



 شناس رمز نوت
 کی و سد قنات 7 مازاد ازم اهداف ات ۱:
 اد تاربعار نا عیار نآت ابو سا ۳ هدایا

 لا تبار لب افرا تم ما 1 ۱

 ۳ زا بعپ ا/تیشررآر ارم هد زا سدان غلام :

 اررشنازات هال اجر کد آیا سر محو یی جن
 ۳ هر یاضر هاوخوش ابوبکر ارد فک اض کا مه تو غزل افشا ۱

 بار کت گزاری اف ا برزف تب مر یا ۱

 ۲ سیاست ی یاضپ سال و رفع ادب پد سد یک بش

 نیاراضست ازل | بصورت رو ضد سم 0

 7 طور تلاشی نیستم
 ۱ بو لس طبل نآی ارد طر شر و صتو سو

 ام تام اطور کا تاقر خو خزب لا ریز اینتر رسم معلوم ۱
 تفما تیر فکر ياد وم اپ "

 رد عادی ادیرب 7 زا روند زلاتان جز 1

 7 اس پرلطر ال اصود بفو نخل اجج امر نفع یزاپ ناب

 روت ناشکیز نانو مات یک شا یز سنا ابززنرتخنزا

 ترا ووتر ارور /1 ۹

 رد اژاورب داوب دا ی نا ناو درس تو کر 7 2 تست تن 1

 لر ناتو هتسوز الت و کی ار, تسدروت نخ سااپ ام لنام

 تار طور ایم تی ازای آی گم ن احد ندرت
 نا ادب يا / اودر ارمنی 7 ستاد 7 زشت

۳ 



 0 ص تجربی رترجو لدر

 ۳/۵ ام وصتاب اکن تااکب اساس ین اس 7

 اهل | راک کی ۳ بدو ییاضمرب لات

 ۱ نر زن اه قاتل ننکیح و ات 7/3 ۸

 هک مرد هر شر ور عز لر ربکی اوس | نیارم متن

 تام دایعاتساواو تام ام ببامتم اوزناتس اسم رویت زا

 1 بنی زبون لس تااف زا و کی لاو

 نم ذرت ترشنآرزا اهدا رس تخت
 گان و رج زیر و رج را

۱ 
 رلعن !لانتتورباطحام اطومدولاتس سم مدط نلار را طزا مو اف تست رد

 لا لات تاابیود تط ای وار الراو تس تو در 2 زور
 ناصر سلماع رفت هر 17 ۳۵ واو ادزاینن اسرار ور

 تب تم 2 | لب لات نا ر سم

 | ضمانت ار سي نا منت تر

 ۲ نواردو تک, زانو تن نور 2

 یاس کار ان رب لطف تام والا ی نا

 1 5 نه دش فوم نرو شر سریال و من

 ور هوس اش جنت لود تسپي رس اد اعووخالع

 تجرراعاز زاد هو رام دم شل اشوان اف گر ۰ شر

 یر اسر اب اجرزاا اس تر



 1 ]بنر تحمل ماست يا ی
 رب لس ان 7 رم ی در راز 1 ایم گیم اب لر :
 ۱ ۷ ایرنا 1
 ایا بار ۳ ۳ و توت صد |وراخا وا 
 ۳ ۱ تن ارم زاجا بیجا نت چرا ان ۳
 1 ال لددتسا مساوی 5 نشر ِ
 ۱ ۰ بر موس تم لا زیر لاجر حس 1

 ان اسم رک رک گرم کن
 جم زر 7 راست )ی ادنرلقد لب رد ۱
 دا رو ما کیت 0 :
 وا اتم ش اس بلور امير منا نرم اتنجزاپ ۳ هراقا ۱

 : تارا اوز اد اینتارل درام بم ۱
 3 لی ایسنا ز تورم زاد

 ۱ ولادت رس نیم! تک اضراک و تر اسم اوز ی زر

 | رام رشد رخ تیز رس ناز نا دز ضیا قرار وصم ۱

 ۱ بی سرخ تیر دن زنا ت ن

 زرد لوح هافردهد رد بو ردزفم ارام دیر( لو 4 ۱
 ۱ ون س اباد ناجا ما

 ۱ زایی اوجا دز رضا مانی 2 لا ما دانگ

 دانیال رندر تک تار دنا
 ی ییرو ار نازاتورم ی ژیای هتک زنی



 )» گرید الا اقسام اقا نپتم

 ۱ شرف تر ور زابل (1۵ اگه بری اراک انطوراتا
 را رعد ناخاطر سی ازم خر یکی 7

 : ایام برج جراوما تن تسویه جز ۱

 مسن ۱م سو ی رز شا هو شا اب رفد

 ام زا تی مش ّ
 تل ر ورم هک هسو ورود ات نیل

 ۳ اسرار اید وله مي يا
 ۳ رد رکمب ال 9 !لتسیلاس نیا

 هتک لس کر لو الکل اتو :یعش  یوت
 تم اور انا نور لو یاب ما نر و

 ۲ 2 از اوت س ساز تزصزوو تاووجر دوسش زار سر را

 ۱ دوخت اروم تارا و ییووع هنوز

 تور مو اسب را

1[ 
 ارم بود بین زیر ۳و تساوی
 و ریاض نگین سای را سو ۳ گرا

 ۱ شرط رو با يا رم ابر نوا بندی

 با نر ات صتو هرم روند جوری چرب اسد تب

ِ زن و انعییاما افور تور ۳
 | وور ِ

 ص1 ۳۹م و و 1 مال ص2 رب

 سس تب

 ووشو ضد ررم



 ۳ 2 رنج ۳ 9 ر تلر

 ۰ اتم 7 مریض خیار نيز

 رز لار رم تو نصب زار رد ِ

 0 عشات 0

 زا سو ایت بو زوم تیتر از ۰

 -_ِِ دم نر قاب رد رس 7 ی ان بر 9 ِ

 رج رشت و تس نراج رزمی يزد شا
 ۱ دی بت فوق بشر را ات نص4 ایام نشان رپ

 رس سو نا 1 انبار مزدا :

 یر واسم | تا تراک, و نام ۷ 3 :

 ۱ ال شزلوایفص ب ملت 3 ان

 | هر ام نا نا ترس شد
 ۰ باب سست ی ۱

 ۱ رضا فا ها ی فاز ٍ ار 6 ۱

 ۱ 9 دخت 7 مفاد ۱

 منو تساب 7/ مصوب لرد اد زاد ازم اف 1 1 وا

 یا یار رم مت تان کر نا را یاا یابد

 ۱ عسلی زار و نلبزو اب ضرب ال شش نا مزه هدر ۲

 ۱ سه نوا تنم از رد لر رو اتم نر

 ۱ و داخل و نا ی را ۱



2. 

-# ۰ 

 رب دم رس ای ناو اکیا[

 ۱ 2 نیز گر شا رم و ی اضرزبس ارخندردآاکر» ناتو

 او تف ] 1 رب زا هی وق بت رفت هرذزلاشاد ازم

 | نرم ضرب تر نزار نذر باتجاز نر نر یاری
 ال عبد امیر نماز رگ شب یو ارد
 | ارج زا ضرر
 | تا فطر اپ هاب رس راد
 لا نان نملاونررکو تن ارت نا تبخیر لرد
 زر بنات طور اتو تو اخیر

۱ 
 "نقاب صد قیاس آر رم نیر

 تب

 و
 2 کیا ازم نایت روجس ی
 | تر مبنی س گز واضح ال اش اپ
 | یی یر قرار کر گام
 ۳۵ درگز رس رسم

 | له ازت سوت طرز اور رم
 و ست سس اش وی بس



 بیا ار خار | لوجاشرد لاو طراوت اراک ایفام ۱ جی

 هال شادي نازک ترول )تل اهداف اد لو 3
 هو ایا تر و سبب تالار ات اساسس تست ۱
 ام او)مو تر )وه برا ادلوا تک 0
 رم نر م ته تراس لا ش رضا اریمض اف
 ِ / ترم ار او توش سوله تسودز رو می /

 یابی تیلور تسايلو تشاطفپ راز رم یاران یمذ

 و ی زنا طور دز /شسخ نا لد یاد | ویدودر ایمتسرررون ۱

 تر هر شرب ارج ارج اضجد ضرر خوی

 تم لی متنی ایر ارج لنز رم
 و ارشد ضاط ازای ضرع وارد آی مال سرش یورو فایروسا
 بت تو اخا ی کد ها باز َق ! لزبباوبلطا نشریات
 کروم بال اسارت ناوذارد سد نر اختیص تن ررط نانو
 لورت ار ۳4 اورضات ادا نرخ تنم ور مضاق نا

 لب نیا "طور کیتی ی شا اما جت مع

 ۳ نفت زر رپ تزیین راکت ناف با اب را

 نیش بلا ول نرو شرع ناضزا یک ار نیما
 اتو مد هر جزراخ اب ورم زر زالو اتش طعف پارک روس 1

 ریل و بت زا یو تسر یخ زور اجنناراددساک
 سس ۱ نجات لار و ستم معنی اد آیی عایططادا

 ۱ دنولد لگد تکر )ایت وری ٍ تل گرم اهجمز ادا نا ما راس
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 ۱ 2 79 ار یر تو ازای تر تم ایم زاراز ناسا

 ی 9 2 ۶ و دن زا ار رم اول زا نزآل امار طلاسرر ت لو

 اوتلعرا _ ناژا نو تسب هل ارز )ننآلاتماو ناز تیلور

 زوم مگ و نا !نو تسر بیست نیو 99 قو ارتش ساب

 ات لیتو تیر ارمنی ساب رب
 ۱ 9 مر و هیث از ام مور ایل عراق مساو ترس لا

 ]قرن تاتو ا تیام هدایای وب کد اچ لصحتم ناز

 نت چرت !ج درد بای تور رو نم

 _ِ 1 مس سر ارم رسا اور !ساننیما ار او وف سس مگر و یزازا

 یی جایز رم نایت ام بش اند را

 م مرا < ورار افت امری اکت سو 0 ترزيطت دین 2 یو 2

 و ما راد
 هام وا ناز ک ریش |۱۵ شر قید سا 21 2

 را نت مور ۳ شنید تستر تر کلا

 رز لس | ین کو قاورس» | یر یر حاّتعاو رول اثما تاّجاصرا

 "تیر وایت لدمتس تارا نزن تک رب ترم

 مش ار باز لا نیز رسا
 زار لا اج» زر آیی راز ترم نیا نا جایقعا
 1 بسم نازاو تیم یون
 سم لا ست ی اجتناب مس همسر

 لو زابل آل ار ورا ی راس تر کو



 و تسلاکر دور ر آی اکو ار وا اب هر رب ور ارس تور وا

 ناف تو نت اتو لاک تورم ردر کت انص از ادرشرلمواببجاصم

 شب مان ات مای بت ها

 نو سل کفن ابد 2 درومای زا ۱

 _ت اهر او زا 2 ال لرد اصاررزابسا

 "اشاوارفاتاخنلطر ی ۷ ۱ »9

 0 ) وا رزم
 زار رز لاود 0 اج تراوسیب رضا نر نادر تم
 وب نمد ک اب و هاو گ اب یاشار ۳292 اد ترس راستی

 یطسم ِ زرد تل بوم که لر 2
 شم و تریصر اب 1 حرشزپوکو وار نه ترضتع لر ورم لا

 ی من ۳ لاع اوّتیکر د شارپ لرزش تاسل اد
 رویا تاک تاصواز ورا نادر هری

 ۲ اساوتا نور مرتب دتسپ تستی وزن
 یر دون اواردثس < مارو کس تر

 ات ل رمز اواداک هارد شر داصوص و مر ماب حاد 2 مادرم
 زر شش ولاوا 7 ازاوا روتر دور مای ری

 و مولد الا و مار اوت ته و تیپ تورا یا ضعار
 نو ترش لو تل دز ات یمن
 لات اد لس لار اب تیر ویران



۳۰ 

 ۱ ما در نی اد بر فا ناب نیمه لو تک لا

 : ها 7 22 نرود 2 تر و روس ر

 ارکستر و و جز هی بکار نر
 ۱ اکیک جز ك شل نزراا کبد را

 ۱ سفر (لامفاد لار ادیب شادی سل ندرت السد تس |

 بر لاو ريز آت زر 2/9 ضد تسملاوخ خیر

 زارو حساب بت جرم لر لاوحاو تسپ بل رسا ادیان اچ

 صوت سالم تالار ی طاع بست نا نه تس تاراعج

 1 تاتو بلوز نر تستی حرف رلع

 زار انار 0 7م | نا ایم

 هزار نیتب اش لار از! رطعو بزصزاو ی سرور رس
 تا محفل اقا دل ایفا ا آن اما ط اش او تر او بس

 ۱ روم سرو ور شوور ومرش اش واسد شیدا تجرفو بضکن در ممآ

 سلام نر دش داف لب وب ضاتفار تضذط اش او ین تشک

 شرب سونوو سوم براتی لاو استار

 نت ی مت بند تر اعا

 ۱ رم و | تیک اوت یر انف تالاع ولرم اجرا شا

 7 لب تسدریشل روس اجر لار هشت 4 ات باورز اش الا ور ار

 شر ت ک مقام و 7 ار لوستر | عروطط 1 س تامنلآ

 را لا "5 دوو 19 دما ۳7

 رو ناو ات 1 ادعا ارد ریس اول تد سلب ازا



۳۱ 

 رج سدان ی و تم ار یاهو نشو نایاب ایت
 رسوم تانصزاو ورم قعاس ازاد نسترن لا و ناصر لس

 ار م ترش تعاسمرد خاو جای بارم اک انار صخاد ۱
 واتس تجاعرد تم ات ریو ترا فیاض جاودزاح

 راد لازر تعکناب | تحاسرر دال نسر تیر سل نرو ی
 .یصصح هم

 کاربر یاس لا رج ی سی ۰ ۰
 نور شرت ان عروس نرخ شر اس زار کا
 تیزر را ور هو ار رتشم کرد را ایلاژا کی هبرظاننللا
 نزآت ریز اس یر نم اس یتقتد اد رب سرحارو ها

 رضا رگ ملت او یر یتیم
 رز اس زابل مر شل ایم لای و سرابی اضاتترآت سرب رای ار ناامید اش شیر
 اسم ارم یک زا راس لر رلیت سرا در مرد ارش رو 1 کل دا
 مرا رمرضم حیا ادا ملا تور ارم تبار مک

 روم رند ورا تیشرت سا
 1۱ سود

۱ 
 ۳ ل نوبورزسریص) د |لدت اضمتناشسرد ! اه |تبررق روزاسگ

 او ها لااب دار ید اروو واتس لایخو ۳
1۱9 

 رتف نایپ ارگ اب نا ما ۱و بس نرو درس کاری

 تیک



 ۳ لای لاصلافرش الا از مسی رب گور 2 ۱

 دا شعار گی دم متر لی 1

 اور زیور رز زر او چي ش اوز او ورا اردما ِ

 2 ی يا 1

 ۱ اوت فوم ازای تیم تسرنترنسورلرک ۱

 ۱ س اب[ تافل )فر [۶ارم 1 سر طوفسو مو روچ عمو او امت

 ۳ ناب 7 راس مادی و قزل ملات ۱

 ۱ لا / ام الا ام تاوتصطساو لول شیر لا ریو هرس و ۱

 ات فز هرف رد ورا تیر ان ارم ششم ما

 ان کا ضنمسخمل لبزک تاوووم 5

 | تفرش ام اسینکرات امد اال» زار

 | اظواتا منا بار ناف گر 1یتسم) ترا اسب اصوزتسطفرا

 بيت ضد امر زی مع جمب 6 71

 ۱ دارن نهان سر ار نر امزنسررک ۱

 ۱ سارق دي ییزهبخ نا

 ص بارد رضا میش ون او روشی لاو وس ۱

 1 ازم رغم او تک رک او او نام

 : ول ور مرگ من منم رندر و دیس 7 17

یا ما کا مان ۳ ۱
 | 

سرما ار ِ شسنبازا ات رکاو ۱
 ۱ 7 اتش کلر دز 

 طرز لا سير

0 



۳ ۳ 
 و 1 وی رو 24 ؟رناریس عج ورختسآ ۰

 رقیب ناب تسم هم آیا و رمز شیما هم
 س هم ی یو مر ۱
 لود تفت دز ۱

 الو اس زار او حلی زی اهر کرد هنر زار
 طول طرف جوهر هری دن اش نرو ی تصور اوفوا
 سس صمر نت 1 سواد شل ین ار بصیر
 2 7 کور یر شات سر تک ع راد اوم عرب ا ارز ی افرکن سوم
 یو اوج و سو اش زاد

 طب را فن لی یاب نی بادها مق
 تو اور و لایت اروم اد يننس یک ۳
 ال و ایسنا تاتو ساسا بر بم سپس سم ترا دم
 ات رد ریه وزارت سپینلط اند ترا ۳-4
 تورج هرز نیا لاک جا ناب جو دوو رحم ناله زاد
 وز ۲1 بس ارس شا اتمسرد »دي :نانکن کلم لو
 ی شوش ی تار نان و ,
 دسر یر بی صتم ادوار نر ووتی رود رای و دز ااطهدی سرما |"
 لب بنی سجاد رن ور ناو باسرد تایمز او یسانام
 |ورارب تیلرو و !تسضر زطرد ترظفورپ ر رژحیس,لز ار نم
 یر یا اجصب ین ارس عن گل وصح» ریو .وم|نساتععاضم
 رای( مارس يا یادی مرز شما اور اب ط رب تانص رم ناسا تاطا 2



 و س رس يلرضصت لر رک دو ار تموم هم 4

 خب ی سالاز /ینعب "بی می 1 ک ۹

 1 و تر /

 تر لاک یسشنرا انا تس قیر طي اپ بتا
 / 2 ارش اس امضا ترقو در تفت زا تل تدشو سنت ۳

 «تصم تزنص 7 ور تن ات یشادرباط

 نیر تسر 7۳ 2 ازجرشاسلو رم شیت ِ رند ات اورتسم

 مرام نادر سير ادا ترم ون 3
 ۱ تنرز جیم اتتسب بتن انیمآ ناز ازوصتم هکر | بت ید عمار

 1 نیاتسب او متال اس مر و مش ورم وات بل بل ۳ ۱

 ایا زاد نمرات تیز موخب نافلحم
 ام ترظف دیتا ر لاو و اسورسو یاد اد ام رونرم

 گی و 0 زر رژ اباد داش تو

 ُ این رسا ۳ ی / /ک مداوم اتریصل تور دلم ئ !یورذ

 2 وز ناتو ورصناید رخ تای 1 سس ایران نادر

 ۱ ۷ ! لار لاو زا حصول نلآ |

 ی هر نرم ۳ ادم هر تسمه! اقا ر سوشا

 7 7 تاضف لدرر 2 شرت نر قد یر وتو اوت

 ۳ 7 1 ناب )اعضا ریدر مور وقت
 النرت رو زره ۳ اهر زا تر یرماناو شا (ترفو سمایسز زفاو زن ۱

 بس استمرار نا



۳ 

 7 بز ب7 نت7 نا 7

 بکر تمام تقاضا 7 ناو و دو ۱ ِ

 7 وماردورد دارین مک اسارددر اه نا زور ِ

 ریش ات انمارصاضت بکر سس صور در ان

 کر هد برشدلو افرا و ی ختم نقل :

 مرد اصرار ار افکار شیر ما روم لیگ و عر ۱

 تراش ِِ» » هرس شوم ادردشزن رخ ۱
 لو ی ۳ گراد ساپ لات اوز

 د نان تاززفسر یی

 ]قاب تهاس ورد رس تشرلاوورنآتسبب بک جزو هراز ۱

 ی رمقط تر فور و مد تبماصمو از لر روس ورم لی ۱

 و هر ودر طکس سم اب راد ام شک لو قم نرم نر

 مرتب یمن آلی ام

 ۱ یخ لا لند شر درک اد کر سا امور 1 ول 7۳ دوو ۱

 و هلو دم نا اس ری اشیا نا اب گرد ۱

 نا ار سر کا رز شل وص نابانٍش

 من ضد میرم و ترع پلو نانمو لک رد دضا رو

 ۱ و ولوو ارت رک زا 81 |نمسر هرتفس انس

 ۱ لا قامت 7 درد هاو رو هوم شاخ ما در ناز روزت:

 زرین لض نی لیست لات لی ۱

 ۱ 9 نا تر جا رس هرم ِ



 [  را مک فخر ۱5

 0 مک 0
و 1 ازطد لا ورصوت رود ]موسوم ۱

 1 او الا ِ 2 
 شر

 : 3 ور ما ژلازو اتم درگ نا تام :

تیبا ات تراش نمرات عم لاو ترا
 

 ریش طیب لس قوا تا تورو وشاق» |

 0 تن هم روم لرد مرضلر بت

 + نا نطت دز ادروش تراش بلد تاب

 ۱ قسم لالذبار ساک رز رنو بدم

 ِ رفتم رم وصف تور شحتسو ! دوخت هو وررزوآ

 لز بن دز بوک رخ اس ار با
 اف نان هد

۱ ور فر گیایچ دبتک ی 7
 

 7 رو هدز ۱

 ۱ قند يا ام (نتي و تور اما
 ۱ رخت یتفرد آی رمز گری کر 7

 ۱ ۳ گی ی او کر 1 نام باز اکسس قو 0 ی

 وب نرود شر تل

 ار (یتیات اسکیس نآ لاو ازت ام یر

 گاو ی اش

 و ین تر ناف تراز هرم کر نشر ده ورق

 | زیر رس عرق اب بحتزی ره ور

 ۱ خطا ست پدرام لخت 9

 ها



۳ 

 نان جام تام ۱ بت اصمد ایت راز لو تک | عن وتسزا ۱
  اد فر 2 زر اين برزلب ۱

 ترش تی زار سال ایت حال !سر دم ء نازایی ۱
 زوطت لس! صحن ارنهم رش ورم ات ناجی 1

 2 ورا رپ و گاف 17 اب تار ترم 4 وز زخم اقا
 شر 9 اسیملسر اون )لوس بسر مار 2 0 7و ریش رس ح

 لرنب ایی )یی من رک و ری لو وی جت
 دف شد اب رحثو دم بحونس لاو شر مت ارش 1 شر او 1
 تالاب نشر روت هما مس بحو و وی ارور "ارور صرع

 وام اسم ۳/ اسرد مثل شی اعرساد تم تایر نت از

 یه احراز |۵ ها تسهداو مش + سنا

 9 اسیر یتروع اضارد ید ز و ژرماو | نماو تسبنع ترعتلجام

 اتم لس سا  / و لاو تع اما رسا کوعورو چو دیو را

 سس ها تاک مو املو اش تام صحت و هراس لاک پد

 #7ِ میم لو نایب اسنیز اتسن الا امت اماکن یزا
 ول هرانمتد اسان اویل رج رلو اشامشرتیشتاپ جردن

 تا او کر امر ۳ سلم و اور الو اشنیو بس علار ان کا

 تدریج تا زی تم ؛تللرشمن / اش نا

 ضبط تا اجر دولت هم 1 سنا |! تر وصم

 تور ی اضردسا لود | هشسد ووم لات دیش)سجو اش | طر تتع

 یافر پل نا بال | انا رو دارشاب دیر
 مس



 ما رو ارش اه طب جرمو و ۳و یدیلورکز او تسه یر وادی 2و

 ار ع و زفز اوت اکر هارد ار اراک اشاوا وز ارد لقتا هی تالار
 | ره یوم از ایی صرع عاطقن کس زعی اء تاکسی دما

 ضد ایام شود تاب فتو کشم سا جور
 رولت الامز / تک اعم نب | لهیسا بحزررط تو مز اولا

 نشو موج و عالم دا نیو
 نا یاب غراف لای در استقرار عربی راس
 ردووت یوم اوسا زا و قو درک مرگ (لد مود مو یاوقا

 : دان )!س دوو ضد لس ان از او! لاررو تایم وار دال

 ون املا اد رم مارضو بز الو اصکس و رو ونک اونو رشل

 ناب اسد تر لر خور لو اعاسکو رود انطناد لر

 7 شب سا در گردد تسب پس اس کت لک تسلرد

 تکاب لج زنا هو 1 | سوشا یزلار لب ٍزادآ

 لات لک مراد تیمی
 رس نام مان مر اض لو یرج و اب

 ۱ لار ناشتسو سد اشیا ور ارور تر شب نما

۳ 
 هر ابا 129 میشم وگو ی ناو ! هزار ۱

 مک طاهره ترا پتو یاب
 ۱ 2 سو ۳ دان لرثماسسمر ایام اسورععوم | اتتضهور



 ماکو جسد | واشورورسر دل رطوس دل, )کنی فاخر ر باغ او
 بوس یگیپ رز

 جابر هرس روم دا ناسا تاب رگ صد تاب اشزام 1
 احد سر اوکروآلد+ نلاز 2-۳ سد تف را اوورذ نم ۱

 او قبلا لاین اوت ور و لس وتر و اصنلاز اسب برو جرایم بار طضاب

 ور اف نامزد نایب زپ رو ببار[
 ]تی نر تیز ول او ندا بی ات پا | 
 یو جابر د نزآتر ورگهدر 2 شا بلا ار مربع اصسزا

 ۳ ور ار شات قلا 7 ( | ءاثتم مد 7 لر فول درگچ ۱

 ! بت عاچن ]نر جادو اهن نزآي بام (لیسو
 راک و سری راش ابصبح اشتر اجزاو تا هبیا
 گ زر وزن کت لو بست سم : رو سلام جودو سیما

 |, تعاجتوزفز او آب لاملش لاو | لاضاراسوهدز سوخت"
 بیس تسررورسو تل اب تعجب لس جلب روم ور
 و نا نآطنا تان اي مزاتاذص راو تاذ نی اضعز دو قیر

 لی تار تاز نی ارت سرب طه تسزرادتسمل هر واز 2

 نا تب تست نجف امر د علاوه تسلاا
 لاالات انشرو الطل عوا نانحرمع وتو ابرو نا تب تن

 نیش سم ناب تل
 مس کد ودر اف بد او تلاش اد )اف

 عحرارز درو تب اور ایل از تی ابو زاید



 رو کد 01 رسد ماست یر

 ۱ / اسمش هیتر یییستش 10 

 ۱ مرا اس بعاص اب تب ف ]بکس کم

 ی ش مال دیوار شا تا شرک را 1

 تن نا اما ۳ هرافا سینا ۳

 ارز ارس ۳ و 0 اکرم اشا

 2 زر رکاب 9 قرار ار اصن شرت ررک ۱

 ۱ سم 4 ُ نگار ۳۳ رومی آلا دوش مهسا زاودللآ

 7 (لاتساددایمردن مع ورم از سود لر تارا ات

 1 بردن 2 تم مدت"
 وزرای ۳ شنل تارا ارت بلد ابد ناو

 ی ی ی و ۱
 رم اَز الکی نشیمن رام

 ار نیت ی نیک( یصت تب
 )۳/و 9 7, هرم لا رس ما اس ی

 یالرما شهرک ام مش

 اس وج رز تر ورم 1 از یر ضو سسر کز رو ۳

 4 اب 7 اد باما لاز او رج 1و حوا 2 کم ٍّ

 9۳ متال سرد گر کس ام او چک الوسوررفایسرد دید ِ

 هر ۲

 ی تر

/ 



۳ 

 تست تا تار آلو هم

 من سا تا متساوتررع جم باس

 + شام )میطاطاش ای اب شک اوا ج ابیح ار ارام اضذ لاتساااک ۱

 4 لط و املا اب لاسار »ناو تقوا او ریس ۳ ّس

 نلایحام نا زلال نوک( سم ناسزاجرافرک ار او تاتو حو

 شعتوا کر فسا ]بساط مرد
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 : جات مور اکد و دریا ترک نلعرار فهم

 یابد اله ادرس تر کود ال وصت دم انواع ۱

 املاک جنب صوت اما مدیا عدل

 ۱ 0 ۳ هو را
 و 2 و و ارد عرش توت دک سی
 ی ۱ ی ی هل را ی

 0 ید نشو دم تر دو

 اس ۵ مزد مربا 3 و نز اصهر ارتیروما
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 [ مامان تا نآ / 0 بدر امور اضروماتر شمع صح ۱

 1 سو ام زر طی یادت وتو و تس
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 | یوتاب هم ملا یهرا
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 متمایز
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 دو نوک سن ی ایزازالو ببر ساق از)تاعدب

 مریم 1۱ مو دب تی ارس روزا ت

 انس رد تری( 9ط اوت ونوس مع ازاتر ابعرب
 1 "ی سر#
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 روم ات مو در ایت تقی رم
 حل مزاو و رحم نزاع دز لاو زالو يلاج ور و بت سیعرش

 2 اپ حاسدان بار زا یزوم اش

 ها. هه الو مر او توانا لاری وم انزارو و
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 دی زر ویران تند «وو ی /

 نر 11 [/ آن م هم یارثوجیاووناوم طتتحس لواصرو

 71 تب تاژنو ۳ وز سل

 راس دردی سنا قرضلعر از تشکر رشد تا جرم عج ۱

 شیر عرولاز لب ازم ناولارایغر یر

 س روش ورم جی اضور هم 7 سا و بر »تر ۳ !نایدصالم

 2 غرلفم درو روید دف و لوس و ۳ 238 و

 1 رفت ایگو تام اطو] ویو اضجراعرر یا

 لار دز تلا اور اردتط سر بوت روتر یر
 رضا دم بار بر تی ۳ زن
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 کر اندر تر ابرو

 رضا 6 تا هم یا
ر و یو و

 ( کو ور ت

 ۳ ۱2۳ 9 و
 ضرر

 ۱ 1رص تر

دور وطن تب 2 هنر نموَمنافر را
 کاوش او 

 مار یر نيم درجر مرور اس

 ٩متر ولعر ده جت مشت ارگ ترا ور طب اهصتااررا

۱ اضنرطابرد اصور م 4 لر ست بیگ ت سست
 گر 

 تا اداری نیا لاو تا و رک /

 ای اوین شا ۳/9 ما قو نيز ۳9

 مر ست مت اس تر تب تون ی تحواع تاگلرراو

 و زر نیم رو دارا
 ۰ تورم ین شر

 ۳ او اماس 0 تعرض تک

 /قراستسو تگ لاک
۱ 

 اش اسرار شم مر لس 1 لرد وَسللرج

 باک 2 مش )تنزساسی و باشم نشستم زا

 به //) اه ضرت هری تر هرس را

 ور ار بر هض لمس نت 9# هر

 ۱ نیو لک نکا چرا تک منا لا
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 سا

 ۱ ار جیم علوم لب جو ز 7
 توس فو شر + ۲ سر ریو فو 1

۱ 
 رز ا تاک زر جبر نی 7 ۳ ان /
 7 امر واوز اتم نو شییما اف :

 سم طی تفکر تراز ایم ۳ ۱
 رگ با امزا لم مو نزن ته ی رز 0
 رم رام! رم ملیدذ ایم ربا ۰
 لاو شاد نام |: ننکي با ازوخهر رزم نایب هوا 2
 نر ۶ عراهلا تاگرو روم | ین ثعا ورا رکود یار
 طی ها نکا ناشی زلال ق را
 نود سن الماس ارام
 نر مورد تر

 ی تن را تروصراینز ۱
 ةررلُم ژرمن اول 1 سیب لموراکر امان شون
 رزمی اش سد ار تنسیم رانا لر ال شیللقزا ۱
 اد قلبت ات ی ابی ۱
 ۳ |عراّبلا هر اسان اراک ی یی اب

 اف یا اشلیسلیودب ایا رد مر / گی ك زرمع 41 ۶ شرب 0

 7 ۳ 7 و يا دو
 ری لاک ماتم رد راس آر 8 /



 ۳ وب

 هاو و لدرذضکم ارد ون ترضعنز ی روتر اطومرط اردن
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 لا قمه دا هر طب ران نیو! ناو ضرر

 هد تی نا نر

 زی لا صد هر لک بجا ماه مش درگرز

 وب ید نیامد ع یخ ما مطلوب

 0 ار تسوتاوب
2 

تو ام رو رب او نر ثراووریزا
 مع قوت 

 تار را ارمین مزار ی

 او کا ض لوید ترور اامرتیمص) اس اومو ار مانع سب

 لس فیض تر لی صاصر ام ان مزار ! یر زادادا

 هود اص نا وص تندر | لو ازم

ساوی یانگ ر نچس تبای
 م

 ۱ لر 0 ناب س 7 تردد وکمرمنلزبارد

 دات 1 ارگیر هند نیر

 رد اباد یر ناجا طیور اسم

 ارور رده عطا بشار دمت رمز

 تر امر 1 او ۳م وو در قم اکو ل سم ۳ و لات
۳  2 

 مانکن روکش 7 ِ 7 ۰ ۳
 رابنعا!للاشواو ۶ 7و زر وضل» 4 نورد نباریصل ار اثار اوری
 سس



۳ 

 زر ی ذرت حامد اید نر ون 1 ۳ ِ 0 7 42 و ولت روتر افت رولت اد آن
 تک اصن / ِهن 1 اتر سنا ۳7 هضم پد مداد تطردرد ناسا
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 م اف

 1 اندر یی رب 7 ۳ 4 ۰۰ ۳ ما ۰ ۰ 7 7/ ۳
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 ور مد تعارض تا
 ۱ خزروف او علصد ارالر ن / زاد اب کیر را تساجرور
 گزار نامه ل مساو اتش 2 اب رشزطلتس لوید

 برج ببر یزید لو تیم دم باس ارز هم ودرابیمتس دز یراو تست تم اگه انار نا ِِ
 یا ناشر تن ار درگ اپ یزد اآ لا زاورف نم نی اپ لا ناتناواسم بر لب ار نر اد برم دل لب قیضا
 ار ابی نر 7 انصار
 اتو تمبر همسر ی یار يا
 لا لو روت مار ابمتمراک کراسیدورب 1 ترور او
 اتم رم ار ی درد چی مت
 1 2 تلص+ زردت توری ولسزا موم و شکر دا
 ساکت اپ روضه بر السا کس جلد دا
 رو رپ تکی فرو اسمی
 ۲ ال رپ لو رد تر برماددلیث یو صد اگر او
 تازاتبلوا سا زود روت نم رز تک نیا در است ۳  ۳ وفم  رم هم هدر  ۷۳سا # ی
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 و
 نزار
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 رامسر یضت ژن اساسا

 اصل نا کیم
 ف

 لار شود اکو تاو ایصو تم فلز اسد تمیز نر سا

 توس مبل وز تر
 طول تفا اه یعنبریاتم زو (ز تومور تر

 دا زلف رد تخت نوش

 ترا زر ی تی لا

 1۶۹ فا تب رز ضد تیزوفش

 و
 "53 ابلیس وبا رم ام
 تب ملت سم طور مسن رضم ضخامت

 بنا !۶شللاملا 11 دمشق لول روا ور
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 ادیت نفس صابری بز بت
 شو رز سرور و زی و درسا رز زرد

 بسر

 را طبزارطد نکيزرلجز ایدی

راز اوره انتی ازم
 

 ۱ بزم جم يا سو ترا
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 ۱ شهر نیس تب

 الف ین ارت, بلقا لر زر نیر اب
 کس ساک

 

 ۳ منتسب
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 م و ۳ یجدر مرمر
 تم نیت استون ما تور هاشور ۲

 رضا تریلر ضرر ابر
 نم نا مو تی دتعیتنافرو حرارت

 1 یون لب تل ۱

 سس 0 لب ناب ات 1

 سم لپ ارت / شتر اس 9و

 ی مطرح يا نسل و ۱
 اصو ومرلا مع تاک از یمن / وا 7

 مس وواب ایم سیر مس ناز انس ی ۱

 / 7 سر سر تجار ۳ تا
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 همتا ار اکب 

صفر ان توتبا / ین ض 1 لی ات اخر تم
 

ی زر ساز اپ ياردزادزارس عدم
 ۱ ای مر رگ 

 باب ادم وز ۱
 ال 1 1 تیم

 ۳ ویت ای رنس تای زا نی نت و

 ۰ ۱ تا س از سنا

تر خن دز بس ابن ناسرر اه تیابرد نا شنیردا
  فو 

 : ۳ او واز 1

لات لر ارز
 

 ت س بنر حر تری ]

نر )زن (کدزناززاورأ
 ۱ 

رادار نا »خورد نان[ تیتر رو رونورروصو ۳ /
 ۳ و 

4 دزد ۳92
 ۱ تیمی 



 سس

َ 
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7 
 هک 4

۱ ۰ 

۹  
| 7 ۱ 

 لاعباندورف ۹ نرم نيم 7م

 ی موازی مات
0 

و نوروز دی )نلطواویاتجو
 . له دص هل ضرر یم

ویه ازاد وز او طب هاو
 تب ته

 ۱ ناو

 را انیرمتم» اس !هبد تسداننابح خش ذکس ان تر
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 نام ام بارد يا | نرم "زرور جم اور ناو 1
 ۳ ۳ »مزد بس 7 کل هرکی رپ ناب ادا
 ۳ نسل ات اور تاب قرصرفتم لیاقت

 اخر ناز ضا رد هر رگ
 رتذ دول لو وکتساب ترلطو تسآ افرا نزارلفش یر ناو زا
 ملت ار مرا رله نر لاله دما رو ی تیمش لمس لا کم
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 جا اوررصدخت سر طب انشای لرف ورا او تام اط ادا
 زر ۳ | تس هرات راد مهر ین تام
 ضامن ماری لوکس اب اتم

 ناافن هرس تارا نا رم نخ کد اب مد اینست
 شیلا بصاا سرو نا رضا کر لاک اپ تام اور بتمن راد زار شمیم لرد لود ۸ ماطعیا الواهر 9 کرد تایانک
 نت یا سال راس[ ناو درآن رزق تیم بانه

 نر اونا ياد دا



۰ ۵ 

 تاعبز ساتچنل ارد را ام انار 0

 کدو اش ارب تکی ابو
 و طاش

 | نبات قرن

 و و کد
 نر مار به تستر تم مر رو

 و !تنسعرام مزع

 گن اب ثروت عّیم تب وا و
 لی

 تبار دوس اتم نجاری ادا

 تل ی اتشرحمزار به وی

 طاصتاصرماد تیزر رسوم کلر 7 سر
 ما تایر کر

 بم 2 ب سوق تب ب عس

 السد شتر متری اتیرفتا
 تافس ات 2 ترور مر

 ی تص 1تیر نب و اینا سا

 کادر اراک 6داسز ورگترش + نشر 77

 تم د در ضد ارت تشک

 ناب تسرعو وز زاووسمواحنز او تر اضاتقلص ایروان اهسارخ

 ازاد ردیرابتن او لعاب ی رآتذوم
 دست نود تژوسن

 رایان لی زرم سد کيکت زر شم

 صخا یدگت سرا اّمعار
 تب وزرا دبی

 دام ساسیروم اوری ور تا / امر اتما

 تورو اسنااج اخیر
 _ِ دوران ین رالی

 یک تانمخ زابل مر



۵۱ 
 7 رد راد وا ناصر نیا علماد دا ل«ناساسلاب
 تولدم اتمام نماز ای واز اس نرک
 نیر نیا لب ید از واسه تم ۴

1 
 گر ار یر مزار 2 اشیرصنن ایلیا ر الت ا ۳ هییمب تنور اب

 بن اشللاو )ین بصتنکس اثر مررمردارداکا ملک ی
 اشیا گور بس شیراز یار ماگ کا تتلو هکر اقلام

 | وواوابریگ ری عام تستر نر ته ِ ترس و ایم سند تا7 بت زر اف کادری ابا کت اقاطرابود درگاه
 بت ی شل (ف ارات انا لب مورد وصهصاد تام زا

 تراکم الا طرق تبار اد دص
 بو رک رد برادر زار یر الا ضابهدن اتم لر یدک شا ایت نال کرک

 رس یسردافد ۱ هی تو نرسید فلت تارا 1۱9
 نزار شارر فوم تردد داد هاب هفت مکن

۷ 



۵ 

 ً باعث تالش ساب تام یا داراب نر نر

 اهدا را ار اس تی مد وا
 موتور رو ورم ال تاعرب رحم ۳ و / ور مارال تاک

 ۱ دار

 0 تک دا یر رد یص و کد ۳ هر

 تاج امور 0 رو و قاطی وضع نرایسپناضت

 رم اتمسفر رب نت

 ِِ دن نامی گو هدر مان رطدوس ویلعرس له /

 ول بک نا ترس ور س

 شی نزد نیر فر
 ی 1

َ ۱ 

 | ال تا امين تیتر
 رم ی اسکن آب خو سعد تار

 ساز سهم فرح مکن هل د در ا

 دا اجزا 7 اسرع

 هار راوی تا نا تفاوت

 مات 7 !/دوختاقد اور ارت يور ز درو

 هصا رج التهاب و و می تالار لرارم بوم کت ضد

 "جلف تنبل او وصال تام عزا و مر

 هم ِِ 1

 0 اور /ٍِِه (ی سگی ۳ اهر بابجود

 درو شب سر شکر عمر ۱ عراتیلعراب



 رس

 ور اقرر دردی نیر ی تر بکدرمالسلیرتم
 بیسیانرازز ایدز دگر رد رفع نا

 7 7 ریل شر ایم عین یکی حالش بیشتر ۱ ۱

 < آپ نر
 لب مات اتآن ار در صتماز سرو تو ضیا را
 درضعرز رمز یرطاش لیتر سانت تب صیانت در تل جا

 مو اف سان تاک جنگ لا جا لود
 نقض از ا مومن هدر الا تاصواو تونل اسر نیس ارد

 وضو یوم ین یو تسلط
 لب ارور سبلان نیر اف
 تن تچمولضد نیا اون انا ان طرکرریتعس

 زر وات الت وصال سا ت او )ی ترو الت امد

 1 رازی میربوج زلال ا
 فن آن لب و تم دیس لا ندا
 دیار افسر (یاهرابنانیتضر نیم تورو یار روم

 رد شو ز وزش را تم دز نشر ترک ما
 یر مستر ان ادزارج ان کر هر وز ابی اضب یک ۱

0 
 تک روا هو تر ن 7/2 ار را تقر اشرملاصتر



2۵ 

 و اس جات هل ی راروصت نی اسب فا دسر

 وات انلتزاو (دادوومفار َصو تاپ ادسرسررف یوم یرایصلا

 ۱ مین روسری رم نا تل کارا

 و لس اسم لاو تر رق تحضرد تقلضز ارس فا اینم جالصا | یلع

 اتو ی

 نخ تو تاج 23 0 را وادی زوافری املاوورساف

 لرد سارا تانک اراک و تل الات از

 زر اق هدساف تارا يزد یواش تاب

 تو ایصقب یر نر سر از اجاک 0 9# ات( تروصلعم "ووفک

 تر اف رم حلصراب ریو استار راضو حلصدت ارام

 9 او ۳17 جو سرور سوکت نصر

 ال یر اب راد نا رز نر شوم شک

 ی امروز ها

 اضما) ابعاصل ابا او !تسر اضب ص نا هد سم

 دیک نر اسراکص اصن ۳9 ار یون

 رک زا

 زوم! سم ول عج رگ 7 کنار لا ات ورا تا

 یخ اوربا از یی صو ضمیر

 راز اتدرما ارصاو اش اضک بگید او ناد وتو

 گر مس نزن منجمد از یر
 در 1 ۳ ارت و رویم نوت ییابادیدس



 ترنم ام حت اونا
 ك ارد الیاف جور وات دادم 2 ارت راس میز ار و تعرفو شر اکورد هما ات

 دایر ارش پر ستارگان لک ۱ 1 نماید توس اب / لر ۳ مرور ضتیرتر سه
 میر ست ای سنیدنابس بیو اعم نآء رنو تس

 رد رقص لو و دیس سما مر نرم اصرار مر الا رود تا تو نان لس اب را ید ۱ 9
 و جراوجو اش تانصو تا ژ دز ارپا هر ار تیلور ناتیلمد 4 ۳ س یر هوا تحلوو تورم نت نور ورک اس
 ورا تلاس دار سوری ایفارلرٌشرد ایل ل ژن یادت ( سو لا شامل | یی تمروگز هر روم تب نم ات اردو لا جلفا
 تساوی لو رگ 9 ولرم نر ام خناسا رم و رس بت یوزر مورخ ازم لا هر اصا تر زااکس ام نر شا عن

 شرسمخز طولرد ورشرداصا هرار رجب ام ی تفاررورنکت بدو رول 7
 و رس 7 فر جرراتفصااهدانوص تی ما یلودلپ 7
 لک خان نا
 لس دگر مر رد ی يا دات 1 طبل /

۱ 

۰ 

 ك



 ۱ هاب

 | + نت شلوار و لنت اس یر اکبر رب نشر تا
 را

 ,الیتفتسم
 بک مرا ترو ت وس | ۱

 | یو نر لايافترضع» ای طب تار 99
0 

 | ی امرگاما مش ُض درو کی وب تایبس رسا رضا اتم
 ریش ناگوار با برتر ازم

 مات نا برش تار نر
 ارور صادر اتو تالار

 او طگرسید ارسد) یاس, اف ریدر
 جعل نرم نایرد و تاوان هدف درک
 و رو رومانی تبسم اسد ۱

 تنور از ورار بیپ تورا اور رم مد تایر

 لا تاوارتس زراعی ات تشلهپ تر هر هست

 هاب سما تر تسکین ا] ی یساوآتسبتصب تازیا س[

 ۱ ام تافل اعورتادر رجب ۱۱ کار ذات زا

 و شراب

 و روزا فوم تور نت پس

 اد ریدر ماد درس چرم سانا يا ما
 و فسا جان رد نوار ارت ترس
 ام نت نادر عسف 2 قرض

 صور ز رج رشیضق کیو تگ نشان ام ۰ ۳2 2 / ر ۰ ی ۲ و ۰ * :



 ۳ك
 ی 1

 زمره طی نان این نرگس نماد نف ۳ روتر ضد ولی لا 1 و 7 در ت یر تر
 ی رج مرا 77 ان درب
 و او ی عاف روز شب لار ِ از شر نوت ناتنو در دردم ارگ نام مت صد شم ۳
 از هر درگ ماتم ۲ 2 ی ادم و سیما من ادعا ار لییشا اتو :
 نو یر نر نر نانو

 ۱ یاب هدر فر تم را نی رديف تا اش شو 1 :
 شم ارس ور نم کالا الاسلب (ییدوردر ارس ۱
 ریاست ور هد ازای قم زینب نوت

 دي کد تمام امن ازای مژاونم :
 هشرماروادخ بم بسم انپ تشیع 112 ۳ ۳
 رنک ارم دارو یو عالم وطن نگین رممدیبا 1

 ناب 7 راهه نرگس دار تیر
 ۹ ۰ ناف ی هم 5 اي



 ِ : بس ِ
 ی 1

 تو مرا وب ی

رس نم رپ زا س و َ
 ص ِ ی قرن 

و ط ا جزاخو او 0
 تی ش

 معرق ات ی مرمر
 , ُض ابن

 0 زر ۱
 تو اور و 1۸

 : و رب

 اقرار وقتا ان ضرر ۱
 ِ ِ 3 ی

 اس
 حر

 ۱ ۲ ی نشر ی ۱

 ۱ ضمنا تل 0

 ی مهراب ضرتش ۱

ا سل تفت ۱ ۱
ا رک صوت سم 7 تار ج

 م

 خراب وز زا طور شر ارت
 زا

 رددرُبشیشوزز جا مرتب رز شر تم ار

ل ۳ اکرم اوست ۱ رضا اند ۱
 ه



 ۱ و ۲ ی نواب 2 ۱ ۱ ۳11 جرم اکتیو
 هات سرش ملل َ کو ام ین نا تام

 هرز وام رام
 نزار تر دستم لا لیضو دی او ی ِ رس مزومم زور ماتم هخاز لآ ً راه تار ثرد ۳ ۱ / رو تر رس اا زا 1
 ۱ 7 وزرا ۷ روا 3 م
 تی لک نرو یو باتسافر رک ۱ و ترور اش مست ات تو ِ بسر تار ررودوصت رد اسم دو ول یون ۳
 دوز ی وری خ ی [ نم ی کس اد نیو مضر 3
 1 سم هست ی نا ۱

 : تخالیو ۳ ۳
 موم تر ون جگر اف نیر و رب ناهار 2 شرب ا 0 هضم خر ی ۰
 ۱ اف لی مان هرز ها ترش ترم ناتو وسط لا ِ
 شست  ييک را نر وار 2 7 1 ر «زاز ها یر رنو نت ین بک ۱
 بل تو یر زر لب و متر نت

 ی ۱ تر زیر و راک ۱



 ۱ .  7

 رایج ریال صادر

 اطهار ترص ناشربيررور
 # زر امللمیفس زانو دات ات تسر دارایی

 ون گفت رو ( تعبیر تیر

 یزوآن سراب اساتید بن اْنلاترصو تروصو سارا ۱
 تا

 نقاب د نوزاد ثانی هر تلاورضآت دو فقر

 تا یاس مامی مجيد
 بام ار ترتیب

 و تصز ون ایا یر مارکت ی بز سجز سن
 جان اف خویش نوا خش اس تارا ارم

 ۱ تاتو ی اردلان مند

 سه هرکه ید ستم
 6 امد تام وي ارم مامر اجاتیعاس

 ۱ قوا تترد راو نا تی | رضا بی مصاقیزا

 ملیت گروپ ترور ای هر !ز دوش رپاشژرا

9 
 ۱ ۳ بوراو امت از ات رم

 ۱ تمدن فتو طور یادافار تام مال

 و 2 7 مر ۰ : ۳ سس

 نا بهونه اخااتده درو راس مب زف م

۸)طیلاردارو و اواخر ولو اوکمز سو رک
 فلج از لر ا

 و را تسص میل ۳ و 7 ۳۹۳

ن (»ع فور نوعی کر بکر هر ورشرو
 | ضرورت 



[ 4 
 ۱ ناو تي وارد زاگشج دریک کو
 لر تب املای لاک مات

 نامیده چ سی: نی بم یا ناف تن تا و نایت من
 آزمایش
 ن ارور دعوی + لوکس اد صبا سیا ی لی شم خرارت الو س ترس رزيتشرر تک آیعایاب نایهسشچ
 موم ور یساودنرزتسد اور تسمه قلعه دز و هرم
 یورو نیا ترور تی تو تر غار

 شش نم يه سرم فدک
 جزو ضرب سر نا ازم

 لیووترشتمدر سر نقوش صلی نگار ۱
 ابرار نا یاس صاف سس زر ی
 لس 2 1 عزم باب و تاب و ن انقاوار مد 4 موارد رو رم نشو یافت فر ی ترس رپ سیاست لا نوترضورضج لب ترا اعار دروس واسم اما شش موم

 مای اجژم امت تم ط (یمزان دف تک ملواکو تلغ (ناثیلس و لس یکی لر تیزر نیرگو تعداد
 سن یولع ارسز ایم ۳ ارز غییکاد مو لس خان ومس 2



 ۰ هل مس

 ور رج
 ب 173 ۱

 3 کر اورططات اجر ریس زسر ران اف ها ۱

 تل تر نرم از ست نر و را

 اهم ضگ کم برگر رس
 ::ص 1( نا خو مپ بم دانا

۱ 
 گم ۳

 ۲ طب نسب ازاد رم مهدیه رک (داّمعر

 "زا انکن ازای رصد سامر یلترس | کو مر صریح مت ردیاب

 2 هر رصرضک!مرماو / ۳۷ وام تربتاد

 ِ هر در تسٍ بودم ننسهض الوند

 : طضم گرما کش ۷( هد شرم نت رد, بانطا

 مو یر سرور هردو فر ت تابلو را

 : هد رز از تر بابل اور ۳

 لشکر لو هیات نون انقدر

 با بشر درام سی هر کو نسوز اعزض تنم

 ات 1 سد کرم جاعاد ۱

 و لر ی کار 1 امرو تشرس

 ۱ 2 رم خطا بشر 1 نادر لر مرمت

ت تم هد شر ی ارد لرس رم
 ۱ مور 12 ! ناز ک

 ورم او تی درک و

 سست واتس تنم دزایرر ی یامر



 هرات لودر و نا انواع دا یک 1 7 رو وی ۳ جرت یر تی :
 7 ور نر زور ضتام رج هشذ او نزرلاژ تر پ

 سس ارم نجب بازه بنز دز لی فن بت کربن, د ام ۱ 1 یر تور رز ورپ شایع ارج | 1
 )دادم اف ریش 0 رام توا ۱

 ی ون سرت رز زانو ۳ وای نرم ۱
 لنت وب ترا رم تجار 1 7 تزاک یا انا در ایی ایصلاتب و 1 ۱ شوک تم ته > تی رب تایل یاس لا را بل ۳
 ن بزن بر ناب اسادرب |یتیالقش ود هم 2 ام ناز ۱
 ۱ ین نا اخیر طلسی شبی ووف فال یاد مک نو مرا
 ۱ رو ثبتنام زر ۱ روزودووو زوم ان تری مت !نیردتبیرا ۱

 مور 2 _ 1بار اتو ول تار فو تل ار لو ش :
 نکن ۱ حر 4 و 3 نوصت ام ی :

 یر و 1

 رسند ضرر شف فا نور سس ام عام مک 4 ّ رای اک از 7" ران ضت وار نام ۹ ۹1 9
 ۱ فن امنیت با ۳ نر اندک | ضج ۱



 ِ سر ها نرخ 2م یر اف

 ۱ 7 ار خو تان تر تاوآ

 ۱ 2 و 9 ۱م رب مور 1

 ۰ یا سدان هوا ۱

ه زماکناز مان مبدل نوا ی
 ۲ تاّاو لک

 ۷ اره تاب الف ترا اضارزپ کتی

 لر 2 مد تزاصاد ۷

 5 ی ماهآ هل گرفتم لات نم یآ

 ار کس هراک مک ج :

 زا رخو هات دف و
 "فیت روبرو
 : شو ریاو را تفار ل اب 2 2

 ۱ ام سه ی ۳تا رو نوت ۱

 ال تلخ ناز کر 2

 توت دا 0 ان تر

 1 شف مسم بابت تو د ترس ی

 ذخیره یوم دو ما

 ۱ دمو راز ی اروضدرنآر

72 سمت مادر تینا اجرا لس سام مرد یاسر راد
 1 

 9 ها

۱ 1 

 1 را ۳ گناهی هتک ۱

2 2 از زی ازین /خریسضدپیب کل تیم ها ۱
 ۱ 



 ال ۵
 نمللاط هد 72و 2۳ت ید جژرددرتلب 17 نازابیاناب ۱

 شکر ای هو |
 یگان نر شرم اگر نشد ما 7

 و رخ و یار حم# بل
 و ناز راد ام رک رز یاب رب ۱
 ۳ یار یه 2 سرکه را 7
 کشند ام دن من ریدر ار یآوار انا کا
 سا بم ما نرو ی 3 اد نزد نیر کتک
 لیبرا و تابضر ببار در و واز شمس سل رخ تام عل 1 بز طلا کمح
 ۳ امطش شو شال وَ مک تسکان ازرٌزبیپرد

 رولت لوح تب / انصور شا تست زف یو رب نرم ۱
 ور شم یر قرص ری رک ی اکر یر و رد ی

 ِ تکی زا توت بلا تر لشتتر» اس ۳ | وار تسلرا و لر ۳ | تسهدافاس/
 و |مالساود و ابنسمو رسم ام یا ار ارگان
 تب ن ار نت سا 1 ام
 مار کم ندشاجاوز رضب وز نزلا نت ۸
 رک نر یر تو وب اررصرذ(نرنشد 2 اصرصت ۷
 بخرید زور یا مسایل هو فو ۸ نما ما اگر / تی



 ی مو یاد گارد تح رضا زر شربت رس

 يشاام 7/2 نت ضحر تار هر الع تقالعرد مع تطاتابن تک 2

 رم نقض لمسی ارش

 ۳ تم ماورتسط اهوش تش تر کت رصبم ٌس

 و امان ابارشار ی ترا اشیا ترنم شما ارور تفور برم

 "ان اتم ما مزترض پصاس یر درک دوز

 / !ینم)م ترس مرقن برم اصرار از شل, بود اب اهر تر ضبم سل

 حضرت رس تای رج لمر 2

 ترضح مت 1/9 ار رعد تسلارب اد تو » سم تست ارُضرم لری

 اهانت هات ( از ربط لس تشطلیوو تن طس لر ان خص ایر

 ۳م وای ۱3 یبوت وب رج
 اد آنابیر ضد واز ترول ی لرد تن

 نم نر سه کا ۰ نندهماویاس نت
 یاب رب یصلم باک بک تب لر

 و تی یحاصار

 منم تل و بابت اطا یآنا 1۶ راطلوم تن رب نان

 | رد یا ترم 14 : کا افسیاضو ناورصت میسر

 رفیق امت گواه زنم لرد هی

 رو نون اسد راد تاوان تست 2

 مو تح هرس طناب ای رام ام

 7 بلای لا حاد مع لیمو ناظر سلام ۱



 بء

 رمز تستر رس تان
 ۳ یو لات انا هام کوب : ۷ را سم راک لو تام نر ضرب زودرس اسروماز هرانورزوا 18
 شاد جا سیمی لب تک اش هراس

 کز هرس نگو اش چو بانکت هل هام رز نیل
 ۱ ریز »عترت اتو تاکید عابر
 مال استسکرا ترس. ۰ ۲ ۲ ک و نصر کر وو وار هنوز نیل یا 9 م ۳ ۱ 10 ۰ ۳ ۳ روم تنفس نانیا و نود یا ارد یلاتیانع

| ۱ 
 اوز ضرب زز نوت عين ياد اما ی سا مرا
 زر بس باتری نفتی
 ون ون کیر یی لا راک لوید و سه مک رم عمو مه و 0 ۰ علم کیک جور کت کم صی# مهد کر هسو و 2. دماا مر 7 - 1 ۰ رررم در رو رولت رد تو ما
 ۳ , هو ارت 1 اسب داور ِم بم )مامم رس ۳ ار دنمراردر در رضفر تام

 سد از ناتو سبب لاتین
 نلرپ نروصم تل مر نیر دزر ربات ناز ۱

 تیام یاد ار طتش رود قضا دادسرا 1 1
 ۲ ۳ ِم ۰ یا 7 2 ی ۰ ۱ 9 ۱ ۱ ۰ ۱ ,

۰  

 رب دو ور ویلا نا رجب ص٩ ۳2 3 و 2 ۱ 1 ۱ 4 | تر ونک رتبه
 ۰ رب بوس مس یوم جا



 لا دا امد ان و رج اسو هرس روخسص ترقه جرم

 "و و رگ تنی دهد 12 تسههش ات سبک

 ی زا لاو تست ارگر یر عملا

 مارس سو _ِ |رووت خاصه ررفاوطود جت ترارک اعم اور لیتو یا امد

 رز ریس اتم بت سان سم تم مدد اطسور وتو سس هرس

 هد ور ورک منع شکن کر 1رر گرم سرد ورا را

 ین تر نو تک لوک بد کیو بار مر
 را ام عترت یا هک 73 |! نلژملو و یسکر هوس

 ادای دوضو هضم لانایب برسط سن اخر ااد
 شام 4 ل وز دن نی ارشاد اوت را و تار ادا

 هدووب هو و تم / لوله اتسنارمب اِ مر هو لب 1 اتم یزاما

 ی مان [) مس ززمولب انس |

 ۳1 رنک )تی نازل پز تروضو تک نیل نرو رد ترا صتما

 ی ضل مر ارسای ی هرسدر شیدا و ناب ریل !مادقا

 و زابل جت متر کت سندرم 1
 ۳7 2 لو داف تم انس یوم تر اپن ورولت 2

 ی تردد( یرصم تر اتش و 5 را رم

 درود ایزو !لب میکنی سالار و

 لب نت تن مود تروص َ 0 زنی اودوب

 نه س مومن بسوی اسیر لول اس راج

 یاس کنگ ناب مصر هر و وارد تو کر ولع) مرور عادل



۱ 4 
 7 یر تم 11 تست ارش و ِ ان ان 7 تور ۱ ما رز تارجاوخنل )فی اصاوودشاو 2 رب یدها نفت 1

 9 ورک رب نر تنور زرشک زار کر ۱
 یک فوم انرماح نیامد تیز و نا گور 2/ سرم جراپم اسم زروررساد تب مس تار ارم سو دب 9 مک.
 تیک ۳۳ شا 19 [رتبیصزنرض ءتامامزاگ اره درد سم ٍِِِ _ِ] ما ارش سما
 ون بت تینا تو اکران برسیم شرط ییزکا برن 7 تم يک ميان اتسا نکرد اسان

 نا 1 سی آن اش دوم ی
 گرد یو نر 9 زا نام نرخ حرایمنا /ت !تسن او بستر 7 رم 1
 1 زر لاو رجم تاوان ما اونو سیر مت لا نام حلب م# و رانی دار یی در رضا گردد ریتم
 در روا و لاو نوار باطل

 1 1 راک 7 باریک کا 2 ید 2 ۳ باکس رد ۹
 بمب لا ول گلف ۱ رک روم دانست 3 اسضفومز یر رب



 | تا ترس ات اجتروصو دور الا ضمووتم

 فا دا یادت مو 1

 2 مک تدوین نکس ازوسرب

 فاسد تر وار صو علت نا ال مرصشودص ورد لس

 : هاست آور اچ 1 تبیصخهدص ثریا دم

 شب 7 و کر اهرم ادوات

 یابد تست 2 تبگ تاب هم 7 بروس

0 بچه ید کر
 9 بای تخا بنر 

 رندر هرم تر تر کن تم وب تیم
0 

 عم ازین رام هتسر رسلبا تا ات جسد 5

 1 بوت زدی طور سی ما ۳93 !رطنهدشناس سرچ الت وار تام

 تین سلم اس شب ان اواس تر ترر

 اد تقی تب زر سوز

 اوماتما ابا نایای لرانکاو (یلادور رهو ی دور ط لک سرگرم ور ورم

 7 ات 0 رم سن را اعرعو ورم ار مای درک قوس ور ور

 پماد ات 7
 رضا

نه سما وان اد رکن صور کر ام سنی ادمین
 ز

 2 ترا ضام ع | ترنص بار ادرلع

 تکی گز ما 2 تس دل شکم از

 8 7 1م رومی زاز و مو ارز اعاداصاو من وسموسرا

 2 سوم ِِ 7
 ۰ | هر هه : ۱

 سراتو اد نزار 2



 م]

 7 ان تست زور لحن جلف رس

 دیر ادم ۳ مترو نیو مه سار 1 :

 کلی ما یاس ا رلرننرش لازم 1

 77 یار و کتی منوی نا ما

 نذر سنا شفا تي تسو یار عزم
 نت مع اشیا !رغوددو بهر نک لس ین ما تر

 و تب جای سردار پریا تستر
 ۲ ان مو شوک نت نمرات سا !متروظنا ۲

 نانصالنایف» نبی ناب تفت فاز لگو رنو مس
 ۱ دیشب واین ل عرف نرو لب اب ور شام ْماریم

 تگ فو رندر رک( و بارز اپ تاواسور برد ایزی اتعا

 نما عود یر ف ارد تسلاد ناب لب باش بو

 لاو تکی لا ناضور گناباد نیر

 ابا ارور اجر او اد را لا تشمام لو ندا علت

 بز دروضفر برد سارا باهم شاد لو قوای با نی

 لک هارد تی ال لاتین اب ارد

 رول محو و هوا شیدا روش تسمزاردکب

 نما رد مور مات رک تبار شات را

 جسم ا يک شرت م دو /

 هان آکا زوم الات ه 7

 7 اف مپ میناب ۰

۰ 



 0 مضر از شات کت اظدونیدروم/ و ثعا در ایی

 ۱ کی نفوس افتر او او

 ۱ اد رم ی
 امام در فنری نلاووناشم شوید شا

 تاچ 7 اد نیس مکرر تر ام ۱

0 
 ۳م ما سس در رد تبار ردیاب میان

 0 شکر هرس جا نوت و

 گرید لا ضارشاس ماوس نر

 1/۶ | خمساف وز فر تان دما اب درام او

 نصب بیگ نا دو و تستر اوتاذ 2

 ملزم ان کر ان نا رم لادن

 کر ]رز نيرو ضد کز نرگس

 نیس م ارتش ۳و هاتف هیدن رو

 7۳ روتر لا ی نسل کمدنش رس اش با 9

 لر لو ابزار تار فرد[ بشم

 تمایل مکه رد لند لک شم
 1 ریو تساار ماش تب نم وز تاب 7

 نزار کز اور ریز تورا الت نیوشا

ِ"" 0 

 مدیا المللی



| 
 . تو ما

 7 و یر یرتب جزا زر لیضت تر 17 ورد ِ
 ۱ خر تو تو بفوو شو اور اضت نی ضاس توس منا و َ

 ارور تنم ادب زنانی ربا روش نویی تست
 نالز دز شر ارضا تند ان رام 3 رو رضوی اسید گپ ربع شحخسافیخات بت
 طب تومان اس علم ورمی رک تش امین ما تن یی 0
 ۱ نر تیر نم ید دا ها ۱ نا مصور نو الا ۳ 0 تورا اجتناب وان ین نی نرو ِِ ۳ ۱ رس بام تور تضاد ام متد مطب یاس اد رز زر مهم نا تنه

 گردو لر موردی ید ۳ 2 ِ تل يزد |
 ۱ 2 ندنایخ اره یوم نااتزا مود ناف د دهد مه 9 ِ لب رراق باب ور لر 1
 روش ترور نکاح

 ید

۱ 



 ِ و ما روح سل رس ت ترضع ار دوش سم لس ار هخ ۱

 گ دو لر سد مک ۶ سر س 7 مرمت مو از 7

 1 رو بر تورتر لورم السد هارو ایا

 : رمز وا جا رسا تیادتب شفرهووتانتبنام

 رب تروصب ا | نا تار نیز

 ها یر دنرصت ضد ی

اد تس مدام باقر کن ینار ات راز جرکن اشیزرس
 

 ی | الصچرب دلو ورک نگر موم کرم نیو

 اپ رضا لی اکرم اب عطا ودر اد مرتب ۳ ام یساچر ار لع 19

 7 1 ۶ همدم یک افلام موواوا اوژاس

 کو نرم زیر تا املا نا اضباراوما

 0 ی
 ات اجر 7 اونجا الصو

 جان اووجتتل ال لو تاک

 هو وه
 وه واتر و ورک ه
 او کرک تب هک و تاو

 ما مژ میم

 )ایام شور یوم _ٍس ها قاب توس هم

 7 0 // ۳ هم ّ

 اسم سن قوا ی یوم

 در طب تا وز و اررجو در ینشتو کد

 4 1 تاتو ی سلنا دات





 بس تکذدافا یو دبتس میام مدام درد( هوا ساب

 خاور هد اس شن میت

 .عاصعولس * صدر و بو ۳ تفاوت

و تو جا بابام مت از
 رضوت حلع

 تا اختر نصرتی | شا ناز ایر

 هوم ول ایل ر راضراگینشن
 (ظ ار وین و چو 7

 دال اف نیروی روید رضا ال

 1 شب موص لس هیت تسیا تابع

 از ایلیا دا اعیاد ام ۶ لا تفم تحاص رس لس

 لرد گذشت! نا گخا کو ۰

 تم تالار دیو عناصر

 ص ایل ض ین متون تم و در ۳

 رانا ان امت اضل اضنزن ارضا 2 افر ازای دو :

 دوم ربا ارت 2 امیر وص ربا استامر ترم ناف اصل تض ارد

 و رس زا گی اب لص نآدبُ

 او تساوی درس کا نیل
 زر وفکو نوت گرما نرار دم رم اولا |وتت سوم | ارد سل

 زن رز لیمو سگ یر ن
 هر! نزن روت تم سد وکتور

 3 امان هر

 هرات وب )زا 1 لاضترک روشن الا دار از ق يت

۳ 



۰ 
 دارو وبا زر لاضف تی زوم رخ ورا رز نت کل خ داکت نيم اف یلازر اف اثیاح کلا وری بافت
 ظطالماردزاشب یر نور گن رودان 2

 تو نرم یک هر نزد لو نر
 راد و ترولبوتوازد تموم ات نلازب تمامی مای دن سا
 )یر شیر لامپ افرا وب پرت ساعات

 دف توالت تومان ما نامش زار یکتا و
 وسراژ تل ونیز ارس ترکی تک ازانب ناحنل لات دودر اورنوکص
 دلسوز سندرم تم زنان اس در
 | قو نارگیل ات نا
 هو یدک توزین برجا وضاض
 ۱ رزرو منا تر ار جت د | هر ببرم اصالت

 فتو تل مان مد مدد _ِ ۳
 شر( شر ی ض ونارد لزنلگخو نهنالا
 دور ۳ لاسشرنسارطتاد اتیهواتارام تی واز 0 و گچ

 مرور لو گفت پا تنیس هد
 لا ضنو ور زرد ندش تامل گز اتش تر ضیدنماذ وا
 شین ارم 0

 اردوتلد» رو ون هیارک 0 و اشنمرد 7 ۳# رام
 ای مشتی ضرب اس لیست تپش هک



 مور 7 ۳ 3 ها « رو ۱ 7

 ۱ 3 َض و لا وات اندر اید نا تا درومتیاس

 ضیا س مو وروضت امور 1

 )۹و مل ه مور مر ۳
۳ 1 0 

مس ها
 اس دسرمنازاب 

 دهه ز اس تم انز

 م ۰ _
۹ 

 ۳ ۱ : _ت ۰

 | بیاد تی ات لب
 از

 رج زر هرم ۰۰۶ رم ۰ لات

 هو ر
 گلها تراهجو

[ایماوضر مث / نکا نآ
املا اتو ل تصور, !هدراتو ژل ور رولد گر 

 ۱ 2 !ط

 کاپ اد تن

 .رش صتانص» دهد نخ کنن سلوک روت لات

 دلو ی اّبذورر کت صعتا د لصل وضو (ْترق ت مال » دوستی

 لب طبل موتور عج اعداد تای

 جلد عج طیف وز یو عج رو

 خو کسب سمبل 2

 تن و قایق بهر ار 1

 بین علت کر
 ناشی وساتشتروت ارتقا

 و لا رم رناخرینق ادر او
 ۱ 7 ۳ زر

 "دا 0

تتمکل اکورد ز لم+ ۱:۵ وا نیا کج تشنج
 ی 7 |یم

گوار م اتدوا 2 ای لس هارد
 ۱ انا اما هدایلب ساز نا

 تام او سا دو تن ابن رت تام درو

 آیا و مند نیش یار سا تار

 1 (اضدار سیب یا نا رانا



9 
 79 او لس وزرا ستم اضدم ال جو | ندرت اهاجود شکست

 ۰ و / ۱ 0

: 
 و 73 1۱ ی ٩ / شر زر نارنزرهتب ال کر اور دگر شرب تلفات ارگ را کا

 ۳ رم 1 ۰ هروررتلذو لب اموزب ارریریطورم# )روتید 1/5 اسم ام ۳ ور 7 ی
۳ 5  7 0 

 هم رم شر

 ی ۷۳ 0 ۱ نت وعرد لاضلام اد است ژارب سرم هر 7 انا ۱
 و راز اب نایز»نقام ل ژوواضمود کا کلام هبلط ۰۵ ۰ ۰ مهم ص6 ی یون ۸ هجری ۳ ۳

| 
 نرم نادر امار او ناز دراز زر نیت را ترا داشاو
 اجرا اف ونک سیر دز تالار هه یار زار تار
 تیتر اور ور ترش وز بوکس و تا یی رب لی ّ
 ارت موولر ایموساعمروما» ۷ ون لمشو نا |
 مون کتیا | نارروم یی کرج هلال داماش لب

 هوس نا اشک تندر اد ام دشت 1 رژ را تک نام نا نمايد یخ س تن يابد بوک
 ون «رزتکواصا

 تم تسمزالز زاد رتخد ور ممد زاروسفافعد ار نور تير ضمنا ام روت



 ام ابر اضاور را او وا اعارولم زو لب ندا ۶ طاها

 کلم و

 و داسهار لا تاک المال

 2 و سما, نام طی از لس هراوا

 هرس کاوش ما مابین مات حل زا

 ۱ و کتبر 1 ماسک 0

 لیدی نام رب طتسوزنرطاخ نویی

 و 1 هل رم ی نبات

 اید مارا ارد نگر ٍ لس خ اد و

 ۷ مک تاریک مر ۳ ٩ ط

 تق تحز اتش اقساد لک

 7 یی فکس اوز تاک راس مر

 هم م شم از و ضمیر رکن وا نو
 دو ری رطامزادن روایت اوز افکت اوقب»رم هردو نان

 سفت بام تمدن

 طور ۷ ار

 1 انا ۱

 اش او تس رشت شی دات ترمیمی

 ۱ هی
 ناو گوزن یی ارت هل طب نی لامتس نت
 تستی و رب نوک نیک



| 7۸ 

 1 اب

 قلا سوت رضا زو نانو يزد ناقص ازلوآیروم

 وند دا ضع ندرت (یص تنی اتو

 وبلاک نشر ما تنیس ی ۱

 لس ورد هه 5 میبد 7
 اویلار ارور روصثس ۱

 نا یا یار سل ال نه تنم >سیرر و ۶و تضابردشرباو

 ۰ وایت ص مشاور حروف 2رنگ آش وز وبا هنرطاقرس

 ی اذمتش تیک و مو اه ار رب نر تند | ناسا

 19 و ارتش تداوتیکتتپابا کت یب ی

 نلآ ایل شئاصماردز زا ایل شه ص یصاسمال ناو با مرد تو هک لا

 و ضامن دادید ی قو جد راداد لاری رناج

 رنگ ض ضطازرر تمایز بنی رش براون جت

 ی اف بسی نوا ووضکبپ ان »زا یر تل و شا نویز ,

 بو تب ا 1 نم دو متری

 تراز او ارت دم ایر دآ 7 بل ممد تاژ

 ی کر شن نفوس نکا اول ررت هر نماَص] او نکبسم
 مر نرم بک 1 و مم ی

 زر شد ام



 طی ماجرا نارضایتی ترس ست
 ۱ ی

 مروارید کرد لات انا تام

 | بنات رام ن تگزاس
 راس ابن حاوی یر
 | تیر و مشکی وبسایت
 ی

 ال تم طب ف و هم

 کش رماورر هک
 لر

 نی تم کور درب نکن
 خرد کو گر روادید )شو !اساومو

 اوت واسم ورود دار چداد
 دن بس دادند ابراز تی لو
 و تاوان چت اسم کم 1

 اکیا یاشار مدار گراد ام
 اس یو ریخت یاد رنگی تاتو یوتاب

 وز ی 7 او نسانا رسا ضرر

1 
 دلم دال ابر اط وز م لو ارور وي

 نگار ملک شب بدم لا لیزر لاضتر ام اد و ط



 رم رس
 رشت ی نوضیدنو مس ار اسییور یاب ایا اضتملمز اور ل طورز )سرطان | لر ب تب دو
 بي ناسا از نیمکت و تردد فرم قاطی ر از هیت رم زر نفس ساب هاش نر اد چرا باد تضاد یک ایر اگر تر رخ ترس کلر قزاک نمره ناز مترو
 شل لار نازی نیل ام دن دن
 ی 7 نت نام کلش نم لرد رشد وا یاب لب راز یردد اتم تک ار ترذصا لر
 نا 1 ۳ یشیارا ث زاد گود لُیاروما یار

 7 سل ودر تب تست نت لاک زوزرو نم یاد رم لاو سود الات ات
 رالی راد تی تیم )ناو
 دیبا ود رسا مزمن او ناساننج ین کارش نم ویسی زا تام رد یار نر
 مارساع لر شرم نوبدماک ( رد تفایرپ ات اینست ار ماوس لار دلم
 کوردی ازاد کتاب زنی یار انا سا
 تستر ضیا اي تله پص رج

 باز ها یگان تله نوو و ۳
 وزرو ارضورادو دعا ةیلدن اعم ترلان ارت ر را * شدم ۱



 1 تا 22 رد نا لار جور نر ات ام رحص

 ترم رج دوز نزد

 ایام ار زصروکت شا یمن فرج زیور ادرس

 اوت لر صرجکت شام الع + زود وه

 وتو ی است توش بیل اذ ید ی ۱ جوار

 ریبن ترول اپ 19ٍِ#ٍ اش زربو تبع یا و نررشلا صبور ۳ ددرل

 ۳ رس سر / سم : 7 ادر تل بافی 7/3 ءلد 1 1

 1 رمز سان
 در شی 1, نکاح ارد مر راس دل 1 ضلع

 او زر 1 ارت 7 نم اگر نکرصتن آت ضرر زرد نت ایضرا

 اوز اسبش اوت مکن ابد ز !نازاتشانکر مرمت تعاون

 شرت اووب رسم مکن ودر وتو ن نیصل را !للارلش زر نا

 ودر 1 بز ها رز اویرگر اوت تور

 الماس طالع ج۵ قادر ردرهدم و ما هدرد امت

 اف ترور چرم تارا رز زمرد یر

 2 2 دکل سا اچ مگر در نر 0
 7 وقومز (یرچربلا اخ ولت ما تصاکرشد دری روم دلب7 ممد وتخرلورد

 انس زاوترروماما رد گز ر نیر رم ادرار نر لب درود
 و یر سد ترا مد 3 ۶ لا ایر

 رلرص وطن ماوس رز ناهار و انا دید اتو

 روضه مور ص ضمن لس کس

 دم 5 و

۳ 

 ی



۰ 
۸۸۵ 

 دات ميز یار نا تسا سل بي رواشکارهط شید لا یر ز دا بصیر ماماو رم نوح ار آيت تدابی ادا ناجا نفاق نو رو نما ون زض ر تمام ام مو واق اش نا نر دز ز رز ترلیمد 4 رب رب ی نوید نی کر ناو انزال 1 لانبمزم دن مات! اا نو جیاذ تووللاک اس رختکن امن - رس نوری ات ماند دیبا از نرگوراتد رک نرخ لی زن ررز لب را هری سود با نیل نر یادرجم ام یادم 9 وان ول نرم شف نا وتو ماطنم تورج ۳ ۳ مر نر لیکن س وز 9 | یسواترلع نانو تر روت اس از نرزیرصادارن ابا ارت ملی ال رو ۱ 07 سم 1 نیرترصد 2و ۳ 7 رب اف کر موم نمزا
 تونل ید وب ایمان یار ابا لمس تور نیر در ناطلحب نورد شی ۳ نو یر تورا ی شات 1 املب رسید نوری بر رز قم درگاه از لنت ترا



رگ سد توو م م
 ِط عت ا

 هی زد نی و هر
 و ترا 7 و فر

 0 رد دز می هک 2

 1تیر -# نیوتن یون صف نشد ی شا 12

 کرد و ناز وبا زفاعنالسنسبعشو | لودر کری 7 4 اور دات وا

 و لنز ی ی

 زاد ارد >تانذ ناغیار ژ و نتفایمی یونان
 بوتان نت

و تار هر صاو یادم لوس دف
 4 ر

 وب بازم
 تار یاس نزن ید ید مد لای

 و بلال سانگ

 ۱ 0 1 مگ ایش تم شین

 ی 7 هنر مایا مر وات اتم ف شا

 و در اوز و۳ لا دی کو

 تر طاض نا ما نآت زود تیر شف کت تم عرب اوتشما

 ورم رعد نا زمره

 لاغر نا و

 لا نامش رند( ياد تر |تومتیم [ صد ز ادا عج

 7 و زانو جسد لک دراز 1

لابی نا مه دا تلفو اون ارووا
 هم شی دا 

 2 

۳ 
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 تا در اصلی

 وضو ض اومدم آیات
 تریلر لود سالها درایو تستر
 مان نم امشب یاب لک اور اهل اب ثودع بس دوٌجشدام لس

 رضایا لا نایت عاری تبسم
 ۳/ ها ین ابن لا هک زار رله قوا ورم اس

 تی ورا تم ض ضد نادر زر 13 جا

 فسفر ]7

 بز ید یی ضرا نیک طلرص اند تیخ سید لا
 زنی یر فسنسیط نشیرا یو لب کرراتلو

 ََّییحام یا تب مار اروم لاو دن اینا ی را و اتجاو یانبسانمک

 وصو نزن یسوضترالس جرج | یا سجاس یاب خاور
 نیت وسط تراز اگر الو جلف ساب انس
 دز دو ان شعرختحاعلالطز ان ایلدردهرشادبنزن نی تسلزعلج

 دز لو او هم درن کال قاب ایر اب

 یا تور ترش زنا تامين تو
 نادر 7 ترص موش ابردد یا

 ۳ اضتر ل اض اتم در وظلدر دون

 سس یی زا تل رز لرزش

 تر نر ارس گر تیک
 7 ۲ نیس نسب مي حنا و عترت



 3 حرط 2 ِ ضریب ویو ناسر»

 دستساز لخت ی
 ی 5 هر :

۱۲۱۱ 
 اه| رب کاش ور ادا

ورس نورد لب 1 7 رو
 را ت یو ابشلیدر

 ار اد تدا ام زا عود | امام

 ۵ ترا یر نر د

 دل ابزاری 7 تم ی

 +عخاس ناز تالاب بز زا نوا نا تالاب

 تبلت تر ابا نر برات

 کس تور نیاز بش زد شو
 ی

 انار يا در تستی لر لپ
۹۶ 1 

 را ی فا ور عزا مر طرشت

 لا هردو مش لس

 تردد از تا ياخرزميز نر

 ژل اد وی ترضونچ شن لیزر
 مس 1 هواو 1

 هند گچ یار موضع کیا
 3 تا ض تصوف سلام مد تیر

 ۱ ید گردش زار ات پي حس شر

۹ 

 گ
۸ 
 ِق
5 
 یا

ِ 



3 

 و و ناله ۳/9 انار ناب

 اب, فی ام نو کنار دو کن لغو س ناز ران

 و سري دشوار تندر
۳ 

 زانو روز متین تستر لا
 سکه ها دام تقارن
 یکی از نلض تا اقا شکر بدر ورک
 ترک هواقارنکیت مر ارادت ادا

۰ 

 رب ادررت_) تتیایزا ورا ست نآت مشی دز لای :

 تالار دف تی اضبل امدید نیت مری
 خان همراه گم نالاط
 ات مت مو له تاچ سس ۳ میم یلدا نم د یاد اومد

 هد انتی یزد ازم سر او تر لک

 (دصوگدو دل قالب تی لار یطاخ

 سم رول اور ومنیز ات عقاولا نا بلا ردرناداشونا خا

 نفی لمس زا شهری ضومولف افت اتکا
 اب 9م اردن تیتصسستدشس در نا درس ولت لو

 ارز وبا درپ ياز ری
 دلم تن یدزاو تفت شرت نادر

 انار د بم ار حالم ۵ اهرت روت دفتر

 را تابش نبض نی برو ۱



 - ولو دز اندر سا الی ی اتاق ناو
 ۱ قد ادم وبا را ارت رد

 تر ازاین مدرک ضزاازهرش لرد ار

 و 0 تر ادردردزآی کی 1 مرش آی اد 2

 ل ترور کنان 1

 کف در زنی زنا انکار اذیت
 نا سلف نسب مات تیمار شرف یاد ارد لوس یا

 لو امیری رنگ امير
 اولا / گارد |۰هدازا

 ۱ دیابت ام بلیت نم قرض تسرد ۱
 *)|+وراو | هیات تس دو صالطاد ترا انشم

 | له صل تساوی در ترطیماطالد شر اکران
 نان اخگد نرم اِ ووشو نصر درد نسب ۳

 2 رم یهاشز 1 اردو پلو داخل

 ترابری ان تفارولمردیوصو ی عدرااالا و

 ناشر تیم نادر بیل تل
 لر ضیا رناپرد ور دکل سام ون الا کز ددروت لوس

 ید پرو پلاک ياد تم

 مای زدن لو اقنامور ناب اد ناززادهیر زن 9

 يا زر رودسر
 زیر تستر 1 ورد بز زیر وکم !تاواجت



۹1 
 ۱ شیوا بم شا تیر نت سرا تاداپم ترم رتز رب دوو وب تسرهدافا ها باتادات لاو تاب + تراس و ورم او تراک تاک | روس ضت رم نر تا هد لات
 نگار ی لمس
 ندارم ی راه زیمنس
1 
 نر دا لس ایمن

 کمر تر تو مزار نیا
 کور حرص فرم یار عن نا دال

 درنرآح رب قرن تعادل باما مر نسل ۷ ترا یار استورم دود یتیم صدیق رب تار نجمه خور لا
 اور یر سد داود کر فر سپیلف صد نا نیس ع و منم وز سیر ونک هدر رم اداره هاو ن لرد ال واطترتمزاناسال ازم نءالاشنو 7 1
 بر یلس )را ضرررف سر و نرم ار کربورر» ۳ از یا
 زير ایر رکن نادر ب6 سلف رفع رشد ر ون ار ورا ترا تر دو اور مردی



 عرب ملا تير سي
 | صدرا دنت ارم تلکارد نرگس تل اس نم 7 رج

 لب بز لی اذو نایت »نر

 لا ات لگد
 ۱ طاها ین رک

 ام ودچوو هاو روم در نصاخنبلاس امنایبر ملت تیبا

 راز ایت فرد رگ

 تر لا لا تشدید )دارو خش

 | تره تی از ی بو تخمک تاد ام

 ۱ *تذلوووتس او کی بحب اتو گر توام سل وه اد لپ ات راز

 ز(ل وصال آن ضامن

 زلف مارس ازای تب رزرو بر

 تن ین ضرر ید بو زنی زن زنه
 ص و یدنساصر ول ترا دم ٌن ارور رب ز رس ۳۹ و

 7 1/1 اب یواش 7 تمایز وب نا

 ران میتوان تر شلز اتم مسو انس دسر ص)عا

 نو اشتر ذرت ضروری طالب
 هر

 مارو واتس نسب ادرس نیکو 1 و لس ت

 زارع نی ارادت کج زور جور کز او توان روان بود راس

 "مه لر ارس اطو تان نر شل تاوان او

 ِح

- 





 اس و رس ابر اطقو 72 7 : هلی اد جن تع

 لیندا 2و5 4 رک

 | وفا کینگ ار تفت نانو

 و

 احیا یک اگر تاب تب
 مو اطفال مور وب تماس

 هنر ش خال ایر یار ارد تشگربرتیزنساز

 نت 1 ور 2 اسارت دود رو ز الوند

 تالاب مع بوق نیل جرج اه هلما ی اضعاد ی افتیو لگن مو

 لاين سس نیس
 سا نمایی شانسی قرمز

 مکن نان م نان تن هراز صوسلرب

 ار وز ۶ دادی ایت 9 مو توت روس یاد

 ی

 را لو ایا امکن تای یاشور ووشو طیور امت ایلوج

 ات نا کا

 9 2 ۰ ۲ ۱ ۳ م  راس
 رم 4# رپ

 ف 4 رم مگ رج 7 ۳ ۳م

 اس ی»#ل ساعی ساب ماوس

 وضو دوبل هری راز + دکوری تک رس ن



4۵ 
 ۱ ید را تر مي سا 1 نر فست تو لار ی تل ور ار نیا ارش علف اشک
 ار رگ نر داش اسفند ابورشا

 زا روت تستی ی
 ار نیرو یاب هاش ور ضمیر س میت

 رس در لاک و لطمه الت سفت نیک اساس ]9
 را اصتلوبترد ارز خورد شا تا تملک لود
 لو وضو فدا هاشم نهارخأ ور شرم نرو نشت نیش دور رد استکبار او تس
 نما بارکد بوفه نم

 هووار انار سرعت منکر 0
 تو سروش نشت دی یر اص
 ۱ اب و بدم بتمن سل خرس وه نا

 2 !تروصدن رند تابان ۱
 زرد او ییيي تار ض#ل جناپجاکنطدیو جلب
 ۲ در تن شل حضور
 لر رب نر یورو وضو امر شمجلاضاح
 و ارش نت سس خمس



 ار لول نادر اس تم اتمی ضربه

 | ناشر یا مذهب تر زابل تی
 رز یا و ودر اواصدووز اسد هر 0

 توش علف اون رم ف داشتن (رجالکس سم و

 ولو تاتو 0

عرض (لاضوروضحضعاور 1 تالاختاملم اردو
 1 او۵ر شر 

 تمعر ان کو رانا تر امد شر وسو نا ایر ار ل ی انری

 دوس 0 ِ

 ۳ نازاتبلاتسن شر نا

 ۱ کا امد اتو لار ام زآت نذار ارور (باییرف

 !وبرد در ادوزوبنگح اصول شان یو دز لب

 بدنش تر
 تردد نیا

 راوی اب وا یاهءارز اد رو هک و دوز !توتنل ابتدای

طُسر اتش این زا ترا د/نلاطسیوو رش
 او ناف ل ار ا

 ن ۳ اووزز الت شو وزیر اور ۳+۱ وز و اربایشناناد

 لا وزرا مر تانک صس چو هوا جشن

 نی بدم چرا اد فست

 نان «شم واجد اد نبش عالم کا مر

 ارام لاو نا افتر تار زر



> 8 

 یو حا دف ط اب ترایعرد دم دم تر صندل روت کم
 دلش ار نود جا گن دا قوم
 7 اموزشی وا
 رنگ زر نجیب
 1 اوایل سيز مردم ۲7 اچ لمک تب راد ازنییهد جی( راکرد
 3 زور قم + تبوراف یدک نام تاع ۳
 ثبت وور ال زارر شی فلت آي ال تاعاط یاد ازالط اف
 تیز اف سسپلسل موز نابزیضلاضبلاناش ار
 ناب تک نکات اوج ذ مستر

 ۲ طی يا لا ناتمام سم شنا
 سا نر تایل بزم ۱
 ار شرب دا تارا اد دستمال هراز

 نتب+| هداق رگ فا کش فتا رد ۱
 و زاد تم زر اسکان عرص
 | تورا اصابت تخريب
 هوس یراشرایس ار نیش دنا(
 راد اخر را باز رز نازی امریکا
 ريز تنگ م رادان چه
 ژن[ رد ناو گز یر کرد بام تل امید نام رزم
 رو صز بر یراق لیتری دل نقاب له



 مال نت فا اش با اول رکن وا
 لس نگر اد هاشور اس روز اتسو ور یو صد هرل | روتر

 57 نر 77 ! ارت ار ناموس اتااعزاتسیوا رم

 هل کل 1 ازت 13 عیالعا الرضا /لموج رابتو ال روتو ار

 ارس اضلطبلرد توان صور !زلناخ» ۳ / و تسهرم

 دکتر مقدار وار روت اضافی

 دووونسر و جا هدرضام ت تر نوح ارتحاسرمج 1 قو اوايرويارب

 اداره تولید گرا قرص هرز نا طونصحایص

 نرگس نم اقشار
 1 اقولوتردر اتو یی زهر لاعاار دما ماش اتش

 راس ی هاش! طغیان روضه
 نم زار سلب اور شات نصف در

1 
 م

 | ال تاتو نم

 مالی چتر زرد قطر تیر لر اد
7 
 مع نو لو جرم سوت ناز ارس زر یو

 مع ی سس
 | سا تا هساپ اه دور فا تفت ابا سر لرزه

 تر ی مو تینا ما رز نان تا رو
 . توت راس اتم اندر لس ول مچ جزا

 ی



54 
 7 هی ءوو سم هو راوا ًدتجاحا نکس عج اهن ناسا
 لا «سافیجن ۳ راک ام

 "وین يا شرف ناتو تانک ز
 تاطفو ی وي لکه لجن دا زا جو یو 1
 بصلاضادز در 1م غرب دزجس فک :

 برتر گن اعب ورک دایر انس وترماسا گز ییوسامض
 رد نیو وزادر اداره کم رب رو او اینردرر اید گاو جیم دو تن زادر ادا 2 1 اردو یوزر
 52 ار دور آیت تردو تسدر رام نرم ن ات
 گر اب تار سوت [تشالمو رام
 ی اریلرا اسد فر گور ی تیروصوز اور ارس لغ رزمی

 رتسالر اسب نآرمد نی دام تضاد یزیلعیرا در
 از مر سشیت نیر تکی هرس دو نما تقصا زر یاد تفاس
 20 سو او دو ثمر زا انس توتال ر (دزاابامنیلضز لس د خر ول هرم
 جرات اند گیس اکو ورفارامارلش

 ( نر
 تو رم ری ۳ اس انکار 1 ید تفت وا ارد تقوا درک ضرف تر ءرعبا

 یخ راضا بو شیک زا
 نم اسارت »آل ۱۳ انستوافتیدد ۳
 نایت از وتو لر اس ۱تن اشبنوذلنا ا«یرملت 1
 هد )یاب یاب اشرف صخ عرش



ر توانا تل برتر
 مزا

 اتفاق رادار پیت
 ام

 رنو تا هد و یض دیش شن

 زار یو شصت

 طبخ اقا لیتر رم
 امید 3تا یار تپش

 هک امضا

 ۱ هاب وقتی کا روتر

 و دیار اهر یی ]هزار یا مو

 تل فیاض ارضی

 ما یاب ابو عطا تاج مابلد+ارا

 یار تلقی ایی وذیشادرا
 + نازل خم ۵ قاری

سا هر قیاس | انعدوضنداسواقس
 القا تا وان سد در

 و ارت بز و
 اشوات | سا نر !ریصبسمد زرد ان هجا تاجاع شوی

و ویو تاپ اهرسحوتسو ایوب
 دن رد ناز زا تاجاعشز

 مشترک سم ام سدان رد ناز تایانم نزار ایر

اد ابا وزن
 تر تقو د

 دشوار نت اندام
 مود! تاهامزا بن نر قوام و ضرب تک :

رز (هررلت سوار ولی ل اهر اچ ایام 2 زی زیرا
 برد 

 صمد ده





 ی جن اشنا( هری ساز ایتدارر ر
 بت تب ا!لر ان

 نر ارگان ارور رستم ارایش هتا)اعنم و الو نگو کت اه

 . ی قتش تل درز

 و
ت ار ایتزال خار )لصو وقت ار تطق رب ان شا هرسداص

 ک

 تک یو مات فامیل

 دا لی قلم دوز رگ اب

ریل صش مسن تلخ اسییابز اتسینجر فا
 لو د

 دن ی ات یک نا
 زود روت لات داغ تیر سد رو سرت

 نتقر ایران وجود سل ارس لب ادیب انا ط ول اثس ار

 ۳ کا کز تر رمضان
های راندرلق ال رط ث هعلکرب ارز بم میم تسپب دوترد بو

 در

 | تضاد اس میل قرن ایا بول

رز اول یر اوراق دلت 1 نننیا
 (کو بل اجاهر شاتر 

 اتمام ات کمیت توس نر
 کوب لایت تبریک

 ب2

س 7 اور اوور کا لادرسر یو اوتسا
 نور اتو / ِ ا

 بز بم عیب تند یح
۰ 

 مس

 جوک قم ازیلو دومی 0
 مورد هدا دور السد رز او

 تاد رم م

 ]بتا ضخامت تار ناب مت
7 

: ۰ 
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 رب ور 17 وزرا 5 #7 ۳ ۱

 سد یر ار زر ضد تر
 ۱ و نوبت ورم اد و عرب ۲

 گرا دو رد شر نیز جرمی یاس ۱

 : اس ترکیب ته درو اوج رطوشورمزتض اس اش مات ز تب :

 7 ماعکذخر از وووش و 22 مر نره ام اونو اب

 یو يک ناجا ًا لک اتم !ردررمآر ات هر

 ی تاتو بل نو نت سس سا تاب تیر و ۱

 شرت لو یار لا ناز نا ضعا ار

 هر ئ ازای لس میم ار لک باير مر ر 1 ۱

 سا و چک شرب ۵9و و جلف در سرت :

 ۱ ی نا /

 راک 2 مر مم ارش متر نیامد نانو زا

 کام ی دوتا اونو د تاتو نوت ۳۳ جات

 ۱ انا رام یرفن اف تو رضا درو ازم هما و

 3 ار امت لب د متال بیش تا م 7 اب

 اف شو سو بساک ان تان تک ضد نوا تر ب 1

 تی
 سر سوسک نیا رو س جردن :

 ۱ ضیا دمذ,لاعا . رم تم ۱

 هست ۹ الو ی اب یاب راک ضرو ی تت



 زی الو ماگ ایا و وات 0 ایصددننام

 تف زی ی تب نصر

 فلک فو بار ته تس نا کا ورا

 /العتس او توسل اضار تمام لضع مو تب او بتا کز ط تاقو ارد

 ۱ بص رم( اذو اقزور حر و اضقو پاتصل سرم ام اتم

 ۱ ملل اتو لوصخوتفيد هداسس

 ۳/9 نایاتیقر و پال ون اد ته توام اور سرم

 نو موم صور دوم تم ماد جاست مر

 2 از یوم و طاس دانش( ایلام اوت اضلموصونص

کم لس او ۳ لطب طعم ایلواو
 نت مات او تماس اف 

 _س اولا اس ارد تاواط یو سس اهدوی شرور

 ناو شو

 یر 11 اکو جور ادا و )ملال هتل تاک

 ماست اش تم او تک والس اش راوسو

 و ولقر درخت او سس نصر با جا سوافرد تی لس هر

 نایت بتا تم شب رول تر اف تصویب

 نهاد نوار مت اد قأ

 0 اش تام 0

 زا ناو درب فر رم
 ور وحی ی

۱ 7 77 
 ی را تر ید

 سمت تس ٍ )۳ ی

 ی
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 اراک لیبل تضاد ترش ابا وام فال پلو ناتو ی 3 ۰ ۱ رج ری رس ترس
 ۰ لس یزکم ی يا ماش لا 3
 ی دشت اب از نوش نا شل ها جرم نر تب ات زور تم ایرج تان نسل

 رک یناتکناردز ابرو فک مو بس رس لب ااا ۳ 7
 ۱ سا ات مر لباسی انلصاب ۱ ۱ عملا تا پر نیو او نایک دا
 تما به او ناب 7# ۵ ارجپرجویتلا شدن نم تا ط می لفتا ِ
 ره هد اد رک ی مر لق 1 هر فن ناز لات رم ورک افراد تمام 4 مو فی ازابا ی ارت نآ 4 4

 ات و نیکی ممد ۳ اچ / 2
 ب مس 1 رد تیپ لس 7 ِ
 کد ا 0 ور دن وار دل ۳۳9
 ۷ ر اش فید رم قدر مد شراب مس ۳ ام 2 4 ۳ لند پا ره یکم لک اکبر اور کت تومن وددرا ازب لر ورم ۱ تیز تتبدیج رو 1 4
 ۳ کب درز انا امزب با ور یر
 ۱ گومز اب رزم زنیم 7 



 و

 داود ی 2 تسسوروس ۰
 تام

ور زار لاک 8
 : شن 

 یک ۳ مجد
 0 و امر 2

ی هشدار
 
۳ ۱ 

ز يا کشتی را
 , ۱ ر

شوهر اپ اننصا بلا طلب
 7 تل نازا | تک ا تررصم 

یم تفت التحریر هل اثار و ام بست نت
 | ا

هو ابو لاو هد هم اور 5 نلدطر
 

 استرس لاشت
 نان

رب 2 باس
روزا اشتر کم ع

 

 جی سیر جت ش ۱

ر ی #9
 زو

 ۱ ۲ اب

 ار ته مر بو زا ۱

رج مر 2 او 1 و نگرش و
 ۱۳

 7 

 0 1 ,وتمو حس / ۱



 جت ۹

9 
 لس سی 7 1۰

 ره ی یا زا نم تم فرش! تو مک نام ۱

 نل»- شی رد رصرع نم اجر لب نا طبع رحاص نشان

 ی نیک فور وصل ۱

 هافنزرر ال تی مسی روساز زن مر ایم -نل انارطارد یخ ۱

 دتادار از خسرو ادا ص لوح او راغدتیم بس 2

 1 |یراردار عمل اس نکس( ار الا تب صوت ط

 ۱ سام نا ! امر وا تاایمهستد اد سوار ی

۳۹  

 درام وا یک 0

 ید تب لو نا تاتتبف ی روا
 سام بم هم

 و هل ممنیرطاب اره ار ریلی ات برو 4 ۱

 تم یشکمت زا مهناز تیر

 ۴ ومارد راک نایب دن ق تر دا سم

 طوسی لات عرب بدم ی وب تون اساتهداطل ی بت لط 3و ۱

 کنار ناریصام جنگی اوبصحا السی

 ارور ایت نوع ع کر اد پا ی ده / نکس اد 1

 يساق او دی خون ارم بنای دیش نو لر ] ۶
 جادو ۱۳ نا 

 دز و ۳ ارز زور 27 ِک ر جو تع ید ر تم تب



 ۱ 4 نر 0 ک مارس بس ۱

اش يا ی 7
 َ تل 

نا بتا سل تم ۱
 تم 

۳ ۱ 
 : 2 لا ی / اوز ازم یاری

 نوت بت رضا شیر ۳/
 7 کال پم

اصر ارش نصر اتش موز تسز
 ۱ نو انار لی مم

 سر لات !نبلاطیا
 ۳ دف 0

 ّ لات 0 انا نا

ز ازت سورس 7 تم
 بن

 ۱ علت ا دوبل صا 29 مزار مر

 ۱ دا 1 اس نی مراتب تماس

 شا لس اتو مصور رسد یا 7 رز
 ام 3

 ۱ اجر تک دهد شم نیس ا+ سو ۱

۱ 
2 

و ]سم ج لا اورصامدزواو ات
طر ال ورج ایت انلاوطعزاو,ش ر

 

 ۱ بر درو 7 راد لو لرد ِ# فدا باتجا

(لسجا» تام زرد تر ما
 اقا 77 

 طب و

ضامن گر خیس ۱
 کامیون 

 + تست ضد او اف و ی بناب

۳ 
0 



 2 ۱ وزش تراس يا اضلا رگ تر دو ارز تو و ا رم رمو توت ازاد روت ات ی روت لاو اسم و انار نیل زا ان وا 1 7 ی رر 7 ۳7۷ 3 ی هرات 1 0 ۳ ۱/1 ۱
 رضا در ی 2 وضو 1 ۳ زر تر تورو شیلا ی یوم تم لی اس نر و 1 رنو کند بت و رم ی

 ۱ 0 تر نام نا سم ریش تن امن رام ناب تن ما ندید ما اقوزاوز 1 زی مضر نشت قیمت رم 4 از و 7 تو عمر نینسن ریش ادا رز ۱ ضد نا ار تیوزمباباتمزل ۳ ۱ روم دف ی ناسک 2 لر رنک و ِ ی کش ین تر نا تن ۲ ۱
 و تن نوع میز یا ۱ ۰ عود در نی ارش زی حسن تا رم یا نا دینی کر _- نیز 9 :یرورتنلاشا لا نوا ار کال نسب اب نلات و رتلدرذآی دال تا ۳ اعز رض تصو ن



 زر یو ی ۶ شب نرخ زردز مرا
 1 لر ین واتس مرد دوی رفت وز وماز 19

 ک ال و ۳ اط تاطم يمتسم ۱

 ۱ ۳3 بز تست فرمت تم ر

 ۱ تا (دبل شی! تن و سیما اتم اش ماوس

 ۳ ات زا او لأو بم بیروت ۱

 ۱ تر نو وتيو ما تاک 0 رشایبیدارس

 ناطشا نوسان فکری یی

 نیبضوب ّل !تبوم اتمتینرجمم ارادت ز!یابوتنطخ لاو

 ۱ ور دو | + ب اصل اد اب بوم ًطومسا بوس انس

 ۴ و زعا روشن تسنیم تا قد تا

 9 2 ۳ ران 2 روت شک

 ۱ شد لر رد نا عملا دان ال بجب اول لا

 , رز بتا کما نیر امطتس ۱

 9 زهر اه و تسنرایبلباه جاو هند 71

 ی لات, نباش ۶ ۱

 رام نرو تست رمومط ی ً ارش هاوقوکت سام ۷

 رد و رسالت ارور دری تو

 قو ماند تمدزا تی شیتقوابوپ از سایر 9و

 ۱ فرز ۳ تنم ممد ونک دام نخ ۱



 | رس

 «نرضیی سنتز اشاره |: ضامن مر
 تی هدش نبود لو یاس لا لی اد

 [وذ تر ضصج ایر ایتعاو تزعم تیلتسیو یاس دشاپ اتم يا ذی
 دلم یسراک تم مسایل لو[

 دیو لو
 میس هشت طناز نرخ
 "| تازا نایب تاپ اف وری قلبت ررکن شش نصرت |

 /ودک هات هر زر شیب 2

 انا زج سری صاس بر اور رگ اگر دو تاج پجرمتشلاد نیک اد |
 گز رسا ست باش لعنت

 ضمن لا اخير ماند نمد با

۹ 

 ها
 هنر رگ اد نرآی یتقتمپرگا
 صفا مالی تساوی يک چه هو او ]است
 هم توم لو تست کر ایتضا گرو تن اب زنند ۱

 ی



۳۳/۰ 

امارپت
هزار زم ل

 7ر 

 تست

تنبل اصرضم میسر
او تا ط تو 

 ۱ شف دم یاب 

 1 تا الی وحی صور
رطسانم مس

 ی .ت

د رس هامصلااربخارص
دری مو

 ]گز وفتس ق

و اما کارش 1 ۳
 

 جو متر

 1 ی

 رک ع

 تاک بیم کیک
 یر ار

 شلوار و شا طلای و سا تالت کن

و و
ی 

 

ت يا 0 تصاجرین و 9
 لوس تو

اد باغ سوو
 ز

| ۱ 

0 7/2 
 شک دم

 ربا دوو اها دا مت یا

1 فطر لرض
 تی 

 برضررمیو ّ-س
 1/۸ سي

 نانو اچ اي موم شر

 ۱ از نه اتش 72 او ارس

 مور لاو یخ توص
 دویدن اش آمانو

یل وص تار نت نیر تی لک زر
 رم ا

بر رک
 1 8 

 وب دار /نا
۱۳ 

5 

 بم هدروآ مع



۱۵ 

 ریو ور سنا ماد ترم دن ازاد طاق

 | سرد 4 ترک ادوار داور

 مجاور بن صوتم حرکت بام وتو تک ورد ودر قنبری اد

 لات مد ترک زیاد |۷7

 کوش خرسرسا هو | یگدوب تبار
 و ترش ور آش سوسیس امور شش نت شرب زور حنا

 ورب اسر ره طسولد, شاد نیر شوصو | و ابرضتسارول ارد

 ور تست ها دل دز ایام در نر لا

 مس مار دور کمی فرات شم ایرهرشلطا ضرب ا

 ته اضتو اکورد

 دنا روت توش بله دیک سرد شن سوزا "رول مظفر نازارج

 ۱ سیستمی وقف باتو رول هشت نر نا (لتیاچ

 یرامر تب لبرد ۲تدرر ریف روبرو تا ض» نانچترک دن

 تم اد برط هد اتش ناسا هو اف دید

 مای هر هوس بطور عضو نایب بجبس ۱ ق اسیر

 7 نطنز اتکا رد مور وا
 1 ولزا و نآ هر حلی وتو مرا ابلفرد نو پچ بشار ورگدو

 ۱ تندر 1 د ودر طاعا) نا 6 ام ات ساواک

 2 نادر کم وا نیر تام قذرکر فر نامی دیاب 4

 درک دیار زا بز تراس و روم ساز هد

 5 اس یا شب اد ی 1 اصوضخا



3 2ام ان
هاو 

 ًِ 

سر سو
نم و 

ف تند ت
 لیمو ا

تک تا ۳م
بوم سدیم مال 9 ه

 

 نا ساسی
 نت

2 
7 

م ی
 ها

 ریدر زیر دز
۱ 

ور
 ارس مال مو 

پ ما واروتو
 جی

0 1 

از گ تمام چ
 تی ۵ 1 | ن

 با ص

ایکسلاساا اهشوا 0
 ۱ 0 شب ر

رز تر ست وووم ۳ ِ
 

 يه بو و 12
 مت نام

 دلم
 رض تباوتشل ط.تسکتم

 هرز

4 
افی تست نو ؛یکساگدتسو

 دو م

 هاو ایم مو ور
 و

 ۱۳ ابا

 زاد نا
اس اقا

 ۱ ام ادا 

ّئ صف ترور اتعاور ور
 

 يا زر

 بت را نو
 لو هر اعاو ترور رام 1 بک

 ی ۱
2 

 رک لا تک نبحر|
 تار 1تا ودر

ار تر تست
 لند هد قص

 نیل امد تم
 1 نیدموموو 0
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 روز7۳
 زور جييرسا تر رو ضا ران شم طل[
 7 مک رنامددر تراک یر _ 0 ام فن
 تی نوساز تار هو زد مدرس مر سنا درد

 مس ورک نرو یتزی سس وا زن 1

 نا رپ ذات < 1
 م کیم زمرد سای نیس تام ور او ۱ 8 ۱
 زا زارع و خیار نیو اس مر درپی زا انس تسا ۱
 ابر قوچان زنا یس اورناسلس ی 2 7 سس ۱
 9# ی ورد اقلیم است عیسی :
 راوشرارماتسنآرد عقب توی 1 کا زاد تی جیم دو ۱

 را !رریصتقو ورد 9 ور 7 , مر تن ِ
 ورا لا يا روایتی عود تقوا شا ۱ ۱

 سر بین چت تی
 ّ رسا جو وری 1 اصلا رضا اسازاب ایرفرسا بیان :

 ۳ مور تو نباتی نآرز نی رگ یاسمن
 7 سل هک هی اس تا
 دوشرلاسورتا رو ن درک دار جریرو نوک ابا 9 عفو نشانه

 فتو سر دا شوق بم برو نیل ام نیا ۱
 ر اسد موس يا حاد ن تم ۱

 2 میم تموباا ان یناد فیفا نیر 1 ازت

 مت تام ار



 ب7 مهد اصن و ناسا و سد ملت 7

فب سن ترم سس
 زی ت

ابر هنر واگر رب تر
نار تخت جم او 

 ک

 *ناکرسید لر وز فکر و

 زرد صحت ات [س
0 ۱ 

کمه اونا
 وا درب دیبا طار د

2 ی
 / رگ 

 رو ی تو بل مر ۱ حس
0 

ارن آل جم تب تساولاژ
م ترطف تار او مشرس ان د

 ایلا

تو تک سان لوصوور اولا
 نیترات اشک زفگج عیب 

دلم اد توت آی رز!
 ربا انار 1در !تفاصم راکت ار )

 شکر ترقی مر رخ
 و

ض دل 0 رد
تصنیف تشزرنآ

 و و 

 تی تست
 ؟خساد تستر فر ترم

ازم توس ا تر ودومو هر تب وارد حل و 4
 نشو تصاطمل منو ل

 قو تین الا ۳ یصاع ۱

 ازت: قم نا لت 1

 ح ره تم یادی اد ویا اصلي عیار تر وخا گر 1

 و 7
 1 زاید لو را

ج اخر ل نان
 کور و ۶ نت لا "در

 گم

ن مود تب وار لعاب سما /
 هود بلور رد بزارم 27 دو



۹ 
 روا حاد اردو ییولتماسدوتسا 2 !)اردش ق اتسشنوا
 ناز آتی تسم هکر درد کل و لر ورم نم وارد ترثردنل 1 1 ۳7 17
 ۱ ین لو تر نزد اف ندا اختباهنا یا

 | و تکی !نزاتس
 اتو لگد ید وی وند رفت بلور
 جوش نکن شاد مت وز زنش ۱ رضا مریوان
 لانابص امین هدست ی ین مان یا
 ۳ 7 ودر اعبا یتسنلازاد مک سام / ِ اونا, وتتسم هرکس
 بیس سد بگم تمبر ی را
 رایتل لار رزین شراب ۱ ی

17 
 مهر سرای یتیم ما یاد
 تسمه تام نو کش یو ازاسک
 زر ناب خر ین نقد نا هوم یا تر نوری یمنی ضرر ید اد اه
 ررصتفا دز ور! لیتر سزارین ترس نا براکن راقادد

 نر رم یر نا زير آي مرد لر او
۹ ّ ّ 



۳۰ 
 دما نده لر نور

 و لا کلاه رم فو صحت دور تیم

 ترس ضلنرطاایختود فکر نایت بسر
 يه ضیا ین باز
 زا ید ایزی دریا انا یطبرس
 رگ رعد شر بکر رس

 دسر ارگ بایرن لا
 ناز است ایوب لاو در دیر تیر دونی برد السا!

 نمازی روند یر کادو درس شو

 لمس لا نر از لر [تاودزم رزم

 نت ارد بو رپ اف هنر تج نایک داری 2
 تا بد نر د نواز یو دان نت شر لی

 نيم نر تارا کشروو تساف بوت

 لا ِ 2 رضا مات یر امد

 ظاهر شن رپ بحاوسب غاز زر ابیات باب
 تاون احترام درون ارز زود لا از لاو اتو /

 ۱ عشدبا تو ضصوا لب متن اسد رنر مت اعاب 1

 ات دال وکار ان يا ضنا
 و
 نگری ضرر ام تم مد
 تار مد واز ی ضورع کرک نا وصکر شود ال جنو ورا

 دیس

۱ 

۳ 



 شی ک رو صامرمنصوش زدم تو اسرروتورجپ رهن نر اد يا اد ار / هم مس مرد بارد وضع ناج بنت
 رحم رب رس کل اف لس نر پل ایر ویط تلف امر اونا راز یزدرر وتو لی زلال است هد یر چی تیر ساله حس
 را ۷ رو روشی وس 2 ان لارد 12 يسپتقا و ارت !نزوررود
 لباس زنان هود تراز ارمین تسب

 7 یی تیزر د نایب 2 قاب تسرو م سال تبار 2 تا ترانس نا رگ ِ
 بر ارگ یفصارک رنک انسریحوی
 ات سیکل جا نکس 2 تیم رد اردو 12 1 ار شویی 7 و نو |نیرصلمدر
 زا | تنش اتمام تب سرو تر هامزادد افشا ییار نت تموم مارو گت قول هر دورتکو اتکا ترم ران عق ویا لار لب بلک هر نی نشر تنگرطروا یدک یزاز اروزودزیز سا ايد کا اطااسنیدو )یزید اش خراب اد اجتاوراک اجورص ان کزلف ودر
 نایت ید ۱ ره دی یو ردرض !ل اعلام ۱9۳۲ 9 (آ,تسبلاط ۱ و تم وصو ترس جبر زی بکر تاکتیک

 بم



۳۲ 

 هات و ید لخت رز کر

 باز لری ایاتشهدردآردرت_ل رز اتش تم نر اب امنای اضتانا

 ان ناسا یی فی مکرر وت اش  و حترضح

 دنا رب کز لا اندر

 لنیطات لابی ام تی روصق لس لوصودار ارد اروم

 ییبایفبا ساز مسدود نت یا نر ( سل نزاززازنول

 بدتر و | نرم تترتصامنابونرا | نیل درصت

 زیر 0 ۱

 سو ات دبتو و ۷ در ادیضورصات یسل سر اساس اجر رنوف

 و ملات (تاذنازاارمناشتو رپ نشین در

 ی رای تي بز لودر
 درز ابن آ ۳۳ اصیا عود بیم 1۳7 وام حالتی ون

 رپ مر رکن ازم تم رازان (لددناسب

 | کاپ ی می تادارعتهصز تر هکر اختر و

 __س 7و تبسم 1 ارت

 1 ی ی 2

 2 فر ی رسا تون بیر یر

 ب تناسب او تاضارارش | ریث
 نو طلا لو | ادب تک تابوت
 "و دوش يا اد هوا | تمدن غم

 ۱ مضر 1 َ



۳۳۲ 

 نیم زایی 17۳ زنیاطسو-ل دریا ت نصب اب انکار

 ور بو صت درسا کر تب ای هدر 9

 فرز ساب اند در 2 مر ارد ناو 4 ما لار دلتا

 تر ارز یورو تنم اوز ودر ندهد دراز 11 سازی

 9 ۳ هراز توئومر ترتورممردلاز رخ و ح ترس تور

 ث 2 تم هد ازا ما مودر ارد در بل رپ نمازی ایدی

 صادر نر کلا لورم نتجز ور وب

 نمک ار اعلی ساسی لپ 1 ام گی رضا رب

 نو وا !یاسز 17 را و دوره تب

 فوم یزید اکتیو ی اورستسم

 رز نفیس جم شوت ترس سا هد شش رج روان

 1 و وي بو فای یادت

 1 زر 3 مد 1۳ نی اتعبرم جت تقوی |

 »۰ تک هک سپر ولت ارج ترش تفت سب

 اب رم یو بن الو 19 قنات ورک اسرضو نیک زانو )ملارد

 ۳ 9 سلم لاو 2 تورو کیر رالی زز اتو مالک

 لول درنگ خوک 0-7 تسشالمزاج ۳ از درب ازش اب ورم

 را املای ریو ترش ينو برسافا رم

 ۶ ان ادم لایت نام در رس لوس انا هاب

 عر نخور !للوجب ۵ / ادب ۳ :نانجدورُت _فارصروث وتنزا ۳ ام لود اص)طصو

 6 شم کی لیتری تن 8



 ره دل له لا ماع ماو
 نیمه ید رس نشر سر

 صدور اتش کادر

 تیر نهال را وفا

 ضد ودذاس ۳

 رک اسکان دم اخر هل

 ابا زیاد اش تسسو احزاب
 در رز

 | ی تی کاوه تا نر
 مه هدف هات یر با تگ
 هاتف ماهشهر یر تير تم گن ات

 لرد مافی کر نگر

 ۱ و دار دیوار زر فور وزير

 هست یر شکن

 ۳ طناب اب اهم گرد میخ

 تبریز روا
 ان سرشار اسب هک
 ارد را کر هندی

 شیب رب س نراتک نمکت توش زا

 شکیبا ه دا | تیره روس ایلیا
 7 ان تناردوم امنیت عالطادرا و تشتسورگازو جرادراتاقاطو تاون تاژاج

 م



 2 7 ۱ و 7 ۳ و

 گز منابع دود نایین رعیالت

۳ 

 ۱ مو سم 7 ی و مو

 ایت سر ياد رزم یا
 شکار 3 راد رشر کم هتل اد اکیا هژ او اه تس ۰

 ارور لوس ناپمدزالضکمز صب تا چی نیز یر

 و صا املا! صزاورر آر دسز (مویف فاز ارز اس زار سوار

 / سه شا تو کاوه منا اد ال

 نایسد جی روش یر نم عیار نا کر تورتناتسضی
 ودورمسروورپ انرودوریهد و4 ولرم اجزرفدت استیل حوا ط ٍم مصور و یی

۱۳۹ ۱ : ۳ ۰ 
 خلع از لاو تا اژلاع نیر ویا

 هر
 و و 1 و هز جد

 منو درمورد هد وزرا

 چرم رد یتطاتم انا اهرم
 فرزاد لرد رضا ام یکنرع ی ال اباد

 مر 22 ۳2 0 ۳22 هم ] ۱ ۳۳

 لار رو ووسا دی امد و روت لا زاهد رو

 دال بواط امضا دری ساو شیراز لار هر

 1 بو شیر دوبار بنات شر
 بمان يه نر تاب می تسپ تا و دوری کر من ارد
 دار ور مات نیل پیاز ساوه نایت ور
 7 لرد ینجز او ته نفلزلحاتمو تیز وسطسو رکن ایم, دسر ذیطاو تیک

 ایفل ن ابجد تساوی می ما
۳ ۳ 33۳ 2 9 ۰ 

 مح ث رد / رود نر یک ام مع ناسا م ماش

 رم رم ۵ ره ۶

 و





9 
 - او

 2 ۱ 3 یر ور هزار ۱

 ِ ۳ اب ونیزآت لو ویا تم تا ته

 ٍِ ۳ دل انصو یر رم اپ طارج

 تشنگی ات
 نازی وزن مر یاضلس تاتو ی سوزاقاا
 )دمی بسا تضاد لات رم شب وب تم ب 7 زا

 ۱ تربت ۳۹ ۳ زنا ابتسب انبار نیت

 سیو رک یر نیل لا کا رام

 ۳ نیا اند اطلس تر ما ی ریز

 اب زا 1 الو یا 1 نرو رنکتف اید آرد ون فو

 طلا ابو و مر ادم نفر دا

 تافل ات تضاشر ؟تلاطات ات هروجتشیواضقباس

 ۱ 9 لا تل يا 1نمی

 لتونا اهر )دبیری اشرا 4 سده جون برا لات

 ۱ 0 یا ارقام زن یی تب اوضو باور

 تفرش 1 نخی دختر 2 لر

 گرد ی اردک سرای
 /اطاردوب ی مگر مدل ۳7 ی -ٍِر

 ۳ زر ی اتش علل تام ۷ رخ او وب ۳ انصار ۶ ۳۳

 7 رگ شا اد زی ییضتسلزا

 ی ی ی ی اینو مر نان بم



۳ 
 تو

#9 )۹ ۱ 5 ِ ِ 2« 
۳7 

 ته ۰

 ۳۳ کا



7 2 

 ون برکت ویزا گو مو نجوم

 نا گفت تریاک اف سضجع ار تسادلاهما بشم اس ان ما تومور طب کادر ساقه 7
 بلایای 0 از تارا شیاز نان

 کر اب بت ایم اوست سگ نداد وت مور ۱
 رخ نشو سر ات نر شر نزد لو تای نر درد کا |یرکویابیصاس عمر اول )نرود نوبل
 بن بجا گیت ناب فی دمت رد ضرر را تخت سس
 ارد نا نمدی تپل ضربات دن
 جن زدی یاسر بت نسل تخم دون تار در ور باد ترا ال دزنیواس

 ۱ 1 رتبه

1 

0 
 ۰ بيش ضد يبق داخل

 طول میم ره ایرنا ِ | تفاردر تل نازا 7 امیر
 ار تمرین انا طدزا سد وا
 شا ول ص» نشو اولا نیرو لایترسا, اشلادود پاطد دور م ۳ می ور نازک اشک تب رک ۱ : تن 2م ۰ 2 4 َّ 9 ضرایب نزار ها مر ران نگران تاشو



 ه
7 

 نور ً
۰ 



۱۳ 

 نیت صخره رد تب لاشدد 2 7 دو لایت جم رج را ۰ ان ِ نیل 2 نیاارلد ۳3 تلوا ازم و رادان شل زا لودر "یتسولو وسط منم تا را ۱ ۳ ناب ايزاظق» زمان بام اتو یی زاد بلیت اف لاک روش فردا نو ی سا تبیین :ایلو تحاس تک زر را منو اب الدر لب فر تیز نام مصر اصن اتش ی دن تر تا ام ررلازاال کز ته ا ابو سن 2 ور شرت 1م تر اي ۸ کاور مصور نر اتفاسزر نا سرد تم د تل اطل رو لو ۳ 7 روشویی رسان يک دز کر ۷ هراس نازل رود نرود تالاجودر 8 ما فزروتامو در ماد 7 زر روس ساب ۱ رو نلاطلز ّ تر لر درسا ریل تم هسالا - گور ر ربا اسب زطلو تسپزاسپ تیپ زی یدافس تر رم تیکت و متال ۱ ِ ی فا ص برتر 2 بارم ارس ور رپ تامل ۳ شیما سر



 ز رس زن

 دما لک تیتر (تماشکرن تردد

 ارباب سوشا در 2 و یاد :
 3 رب یک

 فوت توت 2 7 گره
 هکر و

 2 رسد یاس او و تا هل هد)رعور سوت مکس هم رو 7 ٍ
۱ ۲ 

 تم نت شی اکانت روس رونتی یاس

 ندتات نکس
 سا ص0 ا

 بس یر اکیا زار رم عو بسب سر  ار

 کیر شا رز لوصتدبب اهدا نیا رایت رج

 حداد "سرد لما خسرو در
 منسوب ب "لاک یر

 لات جرقه ا) تیام تستی سیل 2

 زاضاسنوتبن جهرم اف یو زد لایت

 لار تا اتو اد  ی ش 7 مش

 نرو رب اعلام 7 داوشن آه سر زا

 ۳ 0 ترس سمبل اترف شاد ۱ اوست

 ارصجیسزب طی رعارو آی آن رو تبار ماد حرف ودر
24 

 رسیور لرفو تعرو کیت کیر گاو اطراف هم ادنآر انا تراخرازا

 صور درلباوگد رب تسد راد تم اتکا ازم

 و ناکام ارواح فال ۱

 ی
 رخ هم اوز

 یاس و

 7 هرز زوال وادار آی توپ زاید ان شما سیف اسزز وا

 و یا



 | سوت
 شرم جبر نا شا بل صیانت سیره
 تحوو رز تلاسهرثادو هرادییردنفد روم 7 29 ار صفر دلار نا

 رد رگ لس تبار اوت بم اجر صیاد درد لس

 او اف روس ارگ رد الت لافوف تو لار

 ایر کو ۰/یافر بد نماهای نت ناب زا عام

 ما بت گچبری اد )سی )مهریز ازواج

 لطف » تستر ملت ازایتماود حاد رک کرمی تر

 فرد ِ لو نرو لو ر هر

 لو هرادرد تسد در اد رضا ات ب ِ تی اد جو دادن ایا

 نا نورد الت اذلی خر مم ترا

 ۲ و صدرا 7و دل اخر شور دو درددیدز ابد هورت رزم در

 نو ها عج تست تی تیر ات ز
 ور مد ودر تل ج تی رضايت رم

 ۳ اتو تر هو ترقی رقم ات تیر لوس

 و تیم تخم مدت اهدا اتش تیقعا
 اب شات یزا کسر هر دیدز و روم تیمی مور لو شیری

 ون سو ییانرد ی متن و و تو 71 خارش اتودادم

 ترا توس لس ی ترمیم
 ام الات اتو مو و

 عفت نام لو ترا تو هیت تبار لس ابربس من دومو ماتم و رارما

 سر رم نبش دنیا تیزر ید

« 



 رم

 ناباکنذر هد اجر سو
 رد 1 جو 0

 ام

 يعسلاتررخم د
 ترشی 9 ی

 7 اتفاطکه ور رب

 4 جماهواضس
 - یورو

 صور ء اس لااتلو سم
 اب ون رو صحن

 اد لادن دنلاطح

1 

 تورم ار اتسب امر روس
 مات شاد

 ای نر

 از علم ض 4 ریبدور
 ۱ ضیا م ۱ او تی تو

 رزم بارسا زا
۳ 

 طب *اصو)[ !1تاصرنسرز انا ات دگاسر /

 متر تسْ دات اباکسورش
 رو یر نام

 ات نی طب 0

 اوری درگ افترا
 بت عاط ترا ار

 اخذ کرم جز ربا صوت
 تر

 لخت تن ای او
 0 بم

 متر

 دو
 ارج بز نصاب نت نادر

 بن

 نا وال کت خر چ 1 تتقدش ناب
 بسر ون

 دما رو تر تاتو او د تر اننلخ خب
 در دم ابا

 ماگ کیردر دو تک کرد در ادزدو
 0 دکت بنا

 اویردو و سرو فا لای
 صوتی نر زابل

 سن

 زور اف بوت رد
 دل تم یسز

 لصحزرر اتم
مر لار

 



 زطص تست
 ۳ تموم و ۳ ات 7
 ,ا رم اجازه 1۳ ۳
 ۳ اش میام کا ج
 ۱ 1 تر ارور تیر ورد وومز او تبديل تار طبی ی -

 ۱ رادان ست لر سس تیک بو یزد نی

 زوم بوکی شب اش تور رقو رم نو بس ادم

 : رم سد تا »۸۱ قیاهرپ دمت سد او اور بود 3 طرف 1

 ید موردزا ۱ تفرش لو بیام ِ

 ۱ ی نیز 17 شرب ایی تافواکم 1 خار نعبنپخدد ۰

 نوپمدنزلچتفصراو متر زد ها یرفو درگز اوصاز اصتلو

 ۳ مد تر وق عود مود امت ناکام ارد مس هر ننزربآ ۱

 ]ین سویا ی
 1 ی ۳ ۱

 . ترا اطمارم ياد ادای ته
 | نصر مار اظمتط نیت هرس (ترذررازلصم |
 گر لر و شب ؟تان ۱

 3 اکنون طریق روم

 ۱ دنا نا فلت بک درو وزرا دردی[

 | نر سس نت نهی
 آن ارت از خود, تشیوکب ات یاس نر

1 

 ۱۳2۶2 هم



 فرح ساز ی تار | ۰

 زاد واست يا " هات ا

 2 ی 2 کا نا سر

 ۲ ایزی امار بز ادویتور بد س 2 کاتو 1 نامش

 کر نفسم اضافی نر ۲/3 ۳

 ّّ اکتیو را ها تصخ س ی روح

 تعداد نرود

 و قرن 13 اف نرو
۳ 

 من امضفل اذ لات اتش تور

اد عرط مزب شوی رم سلم ور
 د

 طناب لرد ترس گز و دام اهن

 7 مد 5و ی

 ۱ دا شر ار هر طاص تر ضت ات ادا تایبسُو باک تانک

 لک ازآن وی و ارس ۱

 ً 1 تل ون تاک و رام فا سطر يا

 ت ما 0 سا خرا تشلاو حب 0

تب تب سه[ ۸ لضبتسابيتساک تسولع کدش و
 

 ادا 1

 رو 2 حروش نا نی راوی یا شا 1 رم و اون اونم ۳

اکبر ۸2 خر مد ترور ت دعپرقو هاونرا
 

 72 ما ناب ۸ رطاف باز داش سا تبادل

 مجس 3



۱۳ 

 تزایوزاظملگا هات والت تن جترضرطا زینت
 ! طالب طرز بسم ادا یار
 - لا ط تبلت گرم طعم ازو | کی خر اردو ار نقص

 "امر قلا وا دن ما عيد
 ای تبع ما مار

 زنی شاسی جز اس و بنر ییررصدر الا
 لو تب ناشر سما تب اطراف!
 کا درس می ضرر لمسی
 امد ترک انار واعولم بم اض نوجیر نمای نیت

 تب گر زا ناشر هرکس نت اضتشش رنو

 )»حوض و دوسش قلی
 مور توصنادبو تس شات ان الض] رب اضتویشب 1

 ]ی
 درک یو تزواب متر تاتو ض»اک 2 0 ی

 ین اتو کربن روح یی
 تنش تل دز »تی سنت ملک جسد يسد

 یر یر دز کرم رک کر نا
 لوات مجرد سرم فايل انار لنز ای ضررباط
 جن ادا طلاب اب ملرم لس اص ات رراک سا
 اطلاروووار ورود روتتل طردزاحر بینم لس اس رد ۳ 2

 | تار اندر )زار ناالخ انوشه خم



یر اهرتر ارور رد دمی لمس اخر ٍِ تل جر از آی
 ا

 0 تالار

 و یر ی شرت ار نازب

 هم ۳

 تیر مد تیمهای ی

 مون تیم سد ترا یه برس

 الو قو تنور کن ی

 كس لمس شش قادر سب

 ارس تین کلش ین ید تم
 ۳ ۳ ۳ س

 تورم اسکات قم زیر کا و
 راي صنف ضرر انار

 مادر اس لحناادش ام تن او نوین

 تم نا کر اپ ترم 9

 ذرات ام تم زن تن لر

 باب نایت یانگ نر

 : ۳۳ تی درد نر نرو مرور رضا ضروری

وز ؛نر يافت زارع ات لوصت تنسیهنارتن اخوتیاونام
 هن

 خو رود تیلور کز

 قم ساز تر نکا اشرف ساخت

 فر ار وص لزوم دبی ام



 ۳ و
 ام فال تالار اقتصاد اپ ۱

 رحمت ضی رونی! تیلور علل تارساز
 تکی درب نارفز متن رد ْنْرَنول قداصود سلب ایم.

 زارز موز او دال الات دز تم دو درو باد آق

 ماست بن ترک
 زر زوم نیس او رفع لا یو یاد لا

 گر طرشار اچ اتبزرتزیلا وات رویش دستای اس ۱

 دو تار دمو ناو لو ادرس 2 رجسمر اهنساشسو

 تساوی ان جور جست طراسکل دود

 را ضتباح هد شر نر لاو سی تر
 لر پرست نبی خیز نیت
 ماکت تین صور نیت شازند
 ۷/9 هوس او اتم ان وصل

 رسا تی درب کاج زده لرمودرش

 23 مارو تو سالاکت فشاری

 دّس فضا تار ياد تحاسرنباوزتاو تم 7 اونی ادا

 2 اصل باد تهدومجر دز اتش اسرالع ام اف ان راس ِ

 زا یر شر دیار اد نیا بخار لا ارام اهر نرم
 الو تیز تو را یی تي
 تو کت ساکت رام تل اکبر کلید تا

 در تم ۷ 9 ۰ ام ۳ ب 1
 ورم نر ورا درب وتو تبلادر رد یوم روشن الگرور زاسوروتم اس



 اجر اکو ۳ ی ات مالک

 ۱ نت سا اب نحتضصزلرع ۳ اکو ازنازر ضد نایاب اصاْمزارشل من

 روتر توس و ور دسر ضیا کر ار یی

 / 7و شیر سیال زن
 ۱ ار نشو ازاین کر ماتم انیواناس ۱

 ماعنا ید تیم 1 هارو سن رام

 را دز 1 لا نه کرج( و و صور رود تسب

 سس و سس انال) صوت سو 4 اردو مرور مور حساب او تبتومتستیرر

 احمر را لپ اکانت یخی
 رازهای لووسع ارت ی

 ۱ طراوت تیزر
 نبات تن رم رساند تس او ی قم
 ۱ پسرش مزون امیلطسارا

 1 موم رتیعو انتلفسلاس اهرم وا رج برات لاس بیا

 تویتر شرک ناب تا روم

 نویوسسیضود اس سس, بمانید ۳

 زمان! لنت
 يابد یی نیاطب نان
 2 ْض دن دلبر رم م نریم را

 رو حس م دم لا جرم نت ور 9

 وتو 7 7 ی 3 ی ور تر ۱

4 



 زر

 ام َن ار یوم ندو تشناوآن وی( ارد لر ر : ئ ِ تم ۳ 7  ِ رو هر 4 ُ ی ۱ 7 نمد آی دوم تار کاست مسوکت خام
 ناز دوو تمیز من سر نا تنور رشد قم دو هر و نی رس را و یو ۳

 زار اتم تور یو تیلور کو اکرم کن وز ا
 فوم نر نیازی یک رس لار با
 ِِ اتش يا تیکت را هدر
 ضمنا رام فتا

 1 ی 2  م و ی 1 ۱۳۹
 ترارصو تر و ۳2 تک شورص امیر تل کروم

 1۱9 ی 0 ۳ ۳ ه ۰ ۳ 9 و ۸م 2
 نیوز انشای پس نمد نی تسنیم

 اشک چت ذرت پدر از تی ]لوس ابسز سم وه 4 و 7 ۳# رم تو 4 ۱ هد دز د

 دعای ورک دود لو یا تازه رقص
 قره ضامن نیاز تقع 2 ۳4 7 9 ۳ جم ۰ زر ۳ ۰ ۳ رس ۰ رتعرس| ک خوک س انسان 7 ارد لامسلیان ازاد ) 7۳ ۲ ۰ ی شر شد

 تسم يا ناشی ژن هستم نر ستاع ۱
 تیموریان تاوان لا یر وکار ۳ ۳ سر ۰ و زف
 رس توت رخت نتواند
 سیو تم رم شف مار تم ری هتید وجه نمد شر ۱
 متر پس کیلو رد مدت 39

 1۱99 ی

 يا

1 



۱۳ 

 7 اصاترصور را لا ر شا خار را 77 ّ

 ( تیر تفت يک لر طزلکضب م )کن

 لس راس يک اس رو صتت سورنا )عترت وا

 ۶ ایوب شا وا مور رج لا تصوتاب تازتضتس سل

 ]اش شر 1 (د شر ون ش رصد تل

 تن تاذتسراو 0 ابوسوه ظ اتم اساز رفع

 مد هر و اتسبک تامل ی تب

 ران کر ی ساز )ها بت

 اگر 0 ایت بیگغ اد ورا

 یاس گو ی تا تو تاک تیر مر اس

 طی مموری داراست

 تل حرم نیو تسماجوو تیزعر اسم تم تیمی 2و "هل درگ صتسسهک

 دی روید گرد زور هویج "تسابرص ارت ستم !لزر وضو دور

 تور ط ی اس کرد از طی بز»

 ی دو سس اما نزد
 ات اشمناو سر ال تستر و تا ا همسر کتک وم

 ال مد ات ناب کج وزش سلول سل بحاسواع

 ماتم ارشد 22 جا مگس تیز اد تر اردو ۱

 ۱ بم شلرصوس رو اور ومرف حرلویلسکزادوارا رلع

 ۱ تیپ ی ی زیبا



۱۳۳۲ 

 ما -م ایل بم ۶1 بر نه تست بمب تی

 72 هد ناب ویو لاو در تا مدت تر (یحمأتسم

 یر اور ی ۳ نا ل عتجراطاو

 ۱ زر تگ سن تینا ناب 9 ٍِ تیر و

 هری ترس فن اد ات ۳
 لات ف تقی نت

 4 جت ازمتلا مصر نیش نیدلا بجا تن مر طو تیام

2 

 برس کانال امید نود ن افق راز

 زود و در تینا

 وایت کی کا رانا تک ول یرکیزمو هم

 29 جز 7

 اب تر
 ار زاد دوم لودر کره هست لود هشت اف وصو بسا

 1 دن ام کسر یمق نکنند

 0 گهر اطلس مچ تک اتو ورم اوت ترمشزر روت اطاضم

 یر ورد تازتزسم نی رج جم ناطلتلم

 ار لر نود تم ات ادیب 0

 ات تیتر ِِِ 1 مش انازکا 1

 کیا مرا او ام رسانی من

 ۳ سم اماراتی



2 1۳ 
 تک شر هل ی ترا تا 3/9
 و کد اه شا مار قلا مدل تیکت
 لب 1 لس ۳ رک

 ]لو یر نور يا سا ضباب یکم کا
 اور ضون رب لص سزشزمزاککسم
 _ٍِِ ها اما غم رضا رد دیر الماس

 تورا ندارم ات مار اسم

 و وا زانیار
 نم ط ک لا ضد ندرت

 یاجاز اش نیز یک تمام مگ ننا لا ل لس ادا

 بو رس جبر وتف
 مدل کس یاس لی نماید نیم سر یار ار

 | و اس
 یاس ایمر در صف آنی نوه شوخی س
 و شل ستاد تینا شب وه لووا را

 ۱ 3۳ اب کیا هضم روایت لات

 ما کر بنیاد اما سا شا
 گی ارد اینو نت اش ی زا پوش ْ

 أ ار بنر اهر اس سد تو خر

 مسافر رضتر خو !بلط نطبد را در یا رس اوت دد

0 

 چت



۳ 
 "| بیا یروضع مت( ترازو و باری نرشز خم

 زی اطاق هو اشراروصتندسیز طه /شایلدا .
 دن مان اس حل تاک اب
 رایان مار نر لازم رب ۱

 شر ابر خاطو دری اتو نیوز هان 7 هردو او رابه 1 ۱

 بیلیارد ۱ (ییبر الجز ناف ۳
 وای ناف هيات
 توست مر تفصز یراآ تضالخ دز و از اسباب يک در لر ات باثانم

 ۱ کرد ورم ات زووست لر نشر او ارگان اسنیمملروت باطرد ۱
 7 اوروضت لر ارد تک 7 زدم ترجرک تیمار ابتحایس

 و تند تب زخم لر
 ی نلضرم ۱ از زرد سرب ان سر برواط لود هدر ادولزور زود

 فرم باردید درام[ جو شرم نکن کا سا
 ی را الزامی گرا فوت و نا تم یا تي اس اا
 دم هنر رسم لوک یاهو نیش ام ک تدلرص
 نیس یا سس بز لوکس لب یق -4

 ی سر نرمی ناطس 4 تی دادم : سس نکات سری هایم



 و 3 2
 نو بت ۱ ۲

 زن 70سه نی
9 تا سیر

 

7 اما فو بابرلرو یر ۱ 5
 کریو 

 افصریجو زالو دوس ۳
وي تب هرام) 1 !

۳ برمنی کم ر
9 ۳ : 

 [ برتر رب نت بذر 3

1 0 

 1 لاو تن تسالو وفات انار رام ها
 بر |

 متر یر
1 ۱ 

ساسا کی !زادردیابریز شیلا وتسب
 ی درام ی ا

نک نام خیس اه درو
 و ر

فور اي )صابر زا
 ۱ 

 1 ور ۳ 0م 1 درد وری ما نم ل ارلدلدرد یا ۱

 رس یاس تن تب طاو بثروزا
 ] 1 ۱ صمع

 ۰ قاب تل شاپ تل تیر رز يا تضاد دا

اسه ال وصوهر شم
 کلم و

 ۱ لا رس 3 شوری ری ۳,

 کر !ردراضعز ته لار در رم
 ۱ را ۳7 2 0

 0 27 رک /
 ۱ ابا ضیا

مداد کیر امت آر 17 ۳
 / 6 هبسزر ندا ا

 تر با موضوع هدر دا اردو

وبه !راورطسفا
 ی 

۳ 



۳ ۱ 

 هدروا ایی سالم 11 بش تای یو ار نزن رگ لاک ضد م با گور داد ۳ ۷
 4 نکردم زودی یینماضررداو طلاب لب |
 رم بنا دنبال دا قاک سر امار ار ضاصودر !ندرتلا ناصر م بی مارو دراش لا
 ییوتش اهیدرد 4 9 را لا
 سام دیر ستار تار اد اتسررضتسکاا
 او ووش بی ول یاد 9 اینصرزر الباب موم نیز نراتیا
 7 سا او تری درد شکم نسب الو وسهاّسد مار گود قد نود
 مور بو سوت انسان ار اوضید» گمان اش زهر تن ار

 رد تونس او خزان لو ناو مای زر اب لار وتو لا
 احرلا مر خلال جف دو از ۱
 دا نور هشدار ور سینی ۳ ارور راخاو خودش
 اما پلو انروزذ ام توث در ها اردنلاحو ِِِ

 نرم مورو اصماسدا ار وب زا هیبریدی 1
 2 و گر و
 ایزی رسیدن ار فکر ومزا وا اضاردو
 22 اف نم 24 0 1 ور یار نر تنگی ام ۳ نر
 0 بیروت گور نویی ماخم زا ۰ را ارت ساک رز ارش اسب[ وز ماوس اریصل] ریال
 1 یر و «,تسنآی) در قول ی



. ۰ . ۱ ٩ 

های یدتشالصراب بص
 اسد ار د»اشر !دامیور هوش اه درد

 ؟رد تکامل زا رک

اتش فر رند نایت ادای شو
 

 اقامه رد
 شد

 اهر لا تم
4 

برصا و تور اور او امد ایبع ید اش او
 نکز ادم ۲ تونی یرل

 ال تب هم س ضیا

 کلات ام هد لنت مد

ردن مکه نام ماکت سم
 ک

| مترجم
 
0 

 ۱ ید 4 کی

 تند دنا بادآر ميس

0 0 

 ِّ 0 ژاو

 یا مهار وي
 جاست لاک

 ضایع هدرادوچو رد اهن انولیاوام 9 ۶ اکدنرردر 2

 مد هزار 7 اعضا دو خاوران

0 
7 

> 



۳ 
 لا لولسسللاسم 0 < صت ار نخل تب رج /
 گ 7 0 لس ورم ما
 یابتساجا ۷ ۳ 722 زوال تی پیاز /ارراف ۳ (
 یادا و از راس نر یک تر 2 ۱

 روت ناو برکنار الوأو اون ۱
 رز ار رونی ياري کات ۱

 وا و تام تانک ایراد ما
 دو ایا تم نیترات جا طور ناروصنا رد یی 3
 9 هزملولسنا 9 ارنلاسنامز اپ یاد ِ

 فیش 0
 9 رول رسوم ژل جور ۳ 4
 1 یو یی دشت نر لات نمادی ژ 2 7 :
 هری امر سبد ۳ 2۳ رو ۳ 1

 ۱ ی اشیییادو درسا زوم کا :

 زی سم ناب هرروز نیا
 ْ تمتیتزاد درال هر تیر تیوب ۱

 مد سیری اعدام سرو هرز نر رک سم ۱
 ۱ ۵ تست ضکک 4 ۱
 درز ما لر (رضخی دل راس ام وا رماطعقما تا

 رم انا ما سم تو ی تن
 7 هما تصتدک دن ج ضرر تی - ام ت

> 



 ال یلوس له اس ببرد  کع ر

 گير رط رز وز لی
. 

ات لر امروتسپ دل بار اب یار
 مصر اسد امد دن 

 5 قیر و ۲ هر رخ 5 ۳ ۳ ۲ ۰

 خار انخاررم ارور! تا نهار لودر شل اد
 تب نت

 9 ماتریس لب 7

 منی ارش نرود عن جت ل ویلا

 دوس لات نهضت تر ضیا کاپ

 ناامید عذر تبار اقا نر

 لر شما مرد شامل دل سنا
 7 ۰ 2 1 ۱ 2 زر رو هو هو

 اکانت طاق شی لس ان ۳
 پ 2 ۳ ۳ ۰ ۳ ۲ 0

 ات متال مردان
1 

 ر خش نشه يا لاو ورک 4

 17 رزرو ازاد اتو او تبسم اف بشر رز ایل

 میزان سرلشکر
 ۱ زار نا نوا تیسوضتس نکس

 سنا اض مگ ييگابزرو
 ارم روستتوضات ب اس ناسا اسب اورز ابجوش نی اجاس

 فا تر چرب طی زمين
 هکر او ماسه درسا

 ۲ ۳ 7 ۲ َ ۳2 را |۳2

 رس ید کل ایوب هد ندردآم باتو نم سر
 ۱ 2 ۲۳ هص _ِك ۳ ۰ و

 اد ياد مدارک زچ ما رام اشیا تم در



 جوار نع تم اعوو ازت 7 م [
 4تا اور دوز )راک ار نرصاف ناز فر اسد بادام اومز |

 "ترم 2۳ | ترسم رس روضه ممد 3 اد تر لوصت
 نره لیدی اص ام ریال من نا تینزکرشاپ 7
 شد ور نا دن - ضد زر هدر ترامروتول ام !یبادیس ۱
 تم شدن رضا رد رز ونک مع

 دم ۳ ساب 7 تحا وات ابرو بتا لرصرراوا اکرم
 نداد اتم ار تزکل رصصط رز زرصزان طلا ابتعا تر لوصح
 تصور نیر اس زر دروس کا باور ضتواب ان او تو لی طا
 اقا ام او تل لار ابو زالبر دیر ریز علت نوت در اش اتلواعنم

 ۳ نت اشک هر تو
 راد تاپ انار ار نام لیاض یتماد یر 9
 سو نوا 17 دا ار نیرو 1 صدر ام شر رد تیمار تاپرد و ۱
 عن امام 11 ررزاو ور وتو در ایت او تو مب 1۷ و ی تر نر 1

 بنر اور اپح 0 71 اس در نبی ۱ و
 رام او کس امرو ترسم 2م من نو اگر ضرر ار ص۷ وستسا
 تریلی املا و رزم تا تل
 بت طب من مر اس صد یر
 نرو تب ان تر امر نور توت اماو ورظا تی ۱
 و نم کر الو دز اوست فلت اشنا 0 ته ۲

 فضا ناتق رب نر هم ناتو ات 11
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 1 ۳7 ما ما مر اوا تب ترمه تم فاطکتسس
 :نفارم تب نو تي ض اي ياد يه ٍ

 ِ مبتلا الو ران بم از اصاخ تا 1 ۱ طامرت

 ۰ نیست زا وا 17 ۳۳ (ترطح کارا روصاررص ات تمانقو رویم

 : نصف روس نو تور اه ددآت طفل بصاف اهم ات نوح اتهدسیزآ

 : رعنا رم فیل من لوقرد تراش مع

 ۱ هیتلر میم حماضژ حر نیست

 ۱ سوز و تر وت عنااخا 2 اوز يگر يدزاٌرمدا از یدربا

۳۹ 

 : ابد وز رو تب تیر ار کیا بو ام ترشی

 ۱ طلسم ت تدارک اوج و مارا

 ۱ ی طوطی ام را ادب پایا

 7 الناز هرس یا بخون[

 لنده 7 نشاط کرامتی ریو فرز اب

 و وی ی زود روا 7

 بدین رم لزاد ضمیر ۱

 2م بار نر ناب در تر نر

 و اه یوراش

 لا شون مد درز هد ماسال ارد دز

 ۱ ]و و رز نصاب
 لر لات یار تضاد ی نا لو رام ار اتو

 ۱ | راک میس ورک ۱



۵۳ 
 نانترص ات ج)مآ اول ایر( اناراز دا رو اد

 رمضتو5گمال دز اس اسد اکانت ات 1 ان نازی بلقز اقا
 یار نو رشد عرل رخ ض بن نیا رد لر مجرم
 او تر هم تار تماس تسنیم گرمای نا در پنل

 دريا تا دتسرهدربت از نود
 قرن وَ تو وز بیم دز ک امنیارراشر ناشی
 لس 9 رزم کش (ت اذروُشاشب داو تایل رکن اهن
 یک روشی یر آن رددردداص رم نو کد تاذژاکم رانا

 اه تضاد یا و ۱۷ ستم بکر | آتی تص اب

 و تار ایوان ق
 سا نوت نر تک اهتح ار تنم اوت
 خار سید نا ز عضو ارام شب اونو ید رام رز روش باش
 ور ارردزع دخل روبط و اوز لا زر
 نیادم ایی اتو اور امت راز و 2 اشلانتیاود
 مگر مبل تقوا سنا تا فر
 نیما کل ان یتیم رجب انا حامد
 نام میزءدر اد یداک دارو رس یو حر طَا
 داش رومی درامد نر و سرت رقم درب 2 صد ۳ و
 2 تترنآر نا ورا ی 2 کماک نددویوا ار سمت

 0 [زن ازت هیتر
 ۰ ۶# ۱ مس ایا رد تای نان سن درگ _ص



 

 7 وب مک
 نواری هد نیل ید ات نازی اور مصر صخرضب

 ۱ 2 15 دگر دا حرم مسرد لات

 | نیل ام ات ییح امر ول او اشیا تم عا تن 8

 نامه شب ناشر اهر

 بارد مر ساق لود لات ین صابر یر لب
 در کشی ید ضد
 دارم ناتو مناسبت 1 ریس و نیرو روس ار اکرم

 ام ورز نو تلف وا تل ااوم
 دا ناب را ملط لات یاضر 1 نادر رد

 کر بوت ۳ 7/7 اور و رضُم دایر 7/7 و داد

 درخت تگ اب لری یاسر عف اسد ۷ ؛یلآا

 تن و فر ال ندا ار کد لس تسخیر تو

 1۳ نذر مس ییشهر ارام ابناریاوج

 را نآن ری اسید و شرم نر دکور ۱

 ۳ و مر تور صابر هر

 اب یار سي ضیا
 تر رگ ی نر ارز 2

 | نا ۳ تر ورا هوم مرسی

 لب تا راطرک ضرایب لنوو تراس

 « ان
 ۱ تسلط ترم تر
 ۱ تب دنطر 1 ی ۳



۱2 ۵ 

 ی هارو تسیتسالود ار تب ام 7 ارورنکرذو ها قدرادر اخاسا ساب تاذور کر دی

 تو و راس چای و 2

 فتح لر قالغ تیز ترم بلا وو او + تمدن
 ۳ ولرم رم تسلط رگ !شتبادایعا

 تم رضش تیر فرض نایب ۱

 و گم اد رد طول مون ۳
 ییترنضکم ایناز 6 انتی لعزااو اف تم نسب مرا

 7 ارادت وزیم راشمورذ ییاهراب رد اوت

 نبودن بروس ال نرو لرد رج ایتصا» 3 هزار رو

3 
 دوت نفر تا رک تو تکان جای ار رس الراام ا

 روش ریون نر رو 7 2 رک ِ

 مارس پیکر سا 71 ی

 طي زا ار دون روم ید ِِ فدرال

 ار ی جنوب لا دور دط

 2 هی !۱زسلدر ال رد ترادرب 7 ۳ ی

 ِ# ی | ریز ات بازصز اس( یی دن ِِ

 و رپ نشو ناب لنت ما اعم ترضد دوم

 دوی اتسر شل کیا / 11۳9 شاررو و سير و شا فیس 7 ۳

 ۱ ام ین و زر س ران

 فک زر تبع تصدی



 ۸ریضاسم ارت ور صوت تب عود رب امیر لا رکی استر تا
 مرا تو وروخهیزر دی اسکی برای واکزاوب هرز 0

 رسما ادا واتسهر زی یا اسیر تفت سرور
0 

 روش( کس و رنج ی ططل
 کز میت قوم شنا ندا کا نیزگ

 مو و رو تر فل| لات نوب تو میت

 رس ناضر ضد تير لا طناب
 و او فا نا تنور طب و ضد 7

 )مکس جور و رصد دز ۳۳ انار دونی

 بوتان ی رم مانکن بیروت تضاد

 | اف )یر ازای تل نیت زی
 مزار سا ایا باز زار لر لا
 ارم طاها تاوان دستور
 کر لوس شتر دوز هر تکاتسرعق ار اس

 و تو صو ارگ رب ناب اس سم

 ۱ هموار تاسرع ؟بظیبلر لات ۶ گددررازگت یک ب

 دانش و الو جوش نت انا ناز ادلوراد
 دف مربا لی اتو سفر رط ازباطم ان طاردررصا اما ۱

 9-7 زور زا اب تمعتارزد 1( هود الاو افت وفا ام

 فا ات تقاطورگراک مت لاو ارد نزار دوم تا ناب

۷ 

 هلح
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 رو رم فرات طاسور موز
 مرام کلم جام ادرر شود ابا وای ۱
 روتر می اب ارضا مگان ارت مشی
 اس باتو تیم عج راس از طرج ار ًِ اور خوب

 رنک رج اکسس از ملجر روزت اب ی 7
 بنات بوش نویس ناو ۳ تور تو زر زی بتا کم ام را نیرو بول ۳
 7 دز مار بسر آل مپ قدرت را ید هد "خو درگ نما از ۱
 ۱ لر برق ترا رویت ملزم ۳۳

 و اور تاک روت نا ۳
 ۳72 راس نان رم نا عرش
 نر شک کفش 1 ساز
 زد ور درک ورض انتها مولا زر ناز |

 یزاژ یورو ام رزم رضا ۳ ام 0
 ببر یورو مامان

 ]روت زور رک رز و هر 0 !یریاضبلف ۱ ی تکون وا رج ناو رس اور رگ نوتیلب
 5 2 هالازا سا سرت مزون ۱
 رز 2لوردت فتو نمی از ییوضر بر
 اش زر را 71 بلای 

 و



,۱4 

 اس انسارب عروق واتس ۳
 بد اقا

 ات اش گرلعتع جدا #7 8
| 

 1 آن نا مط مات له و 0

 ی ام طب نرخ تو س
 ۱ تن مر

 : تون نز جم 1 0 72

 نوت درز رک )]غرلتاو
 رعد زا اردو زار کر

 او ۳ اجزا »تل ریس نم امر ضاوریم

 برشی بو تم تر

 را او ووُسححل ِب بز نکا با وز

 احزاب نسب راملاوم
 همی

نوو !نکتب اموروتو ازت ید و
 اتریش جست ل

 صابر انا لات ابو
 ارم

 1 زاید دو ورم انار 7

 ضیا را دوو لک

 گام ام یا سنی لس زن دن بوضت مرا صراط ۳

 اشنا نیو ضرر نط
 هضناب از طعم او تر

شابران اعتولترضجس تل
 بل 

 ضخیم اسطلکب و تر تروص,ر را لاسارص

 لب اش فا

 نا صب روم هل اسم

 مرده فرد نر طد در تندیس ی



۱۵9۹ 

 نامزد کج گرو ما تیسرما ورد شب
 7 تب جت نت نزن یناصب 7 ۱ 1

 و نو تس«ی ترضخ+ جز تالار تارا رد لو رک

 هوس دير يه بس برس »تام یمد ِ

۳ 7 
 و ار ان هر مرورگر فلاط نمد تب نرو ۰
 لمس ادا اد رخ سا بنر سس ظ ۲

 در مولد ترم جو تر » لیلا نر ۳ هواور | دو اخر اطیرطت ان 2 7

 ار شات بن ایام نکا تستر دناب 1
 یر »ناسا سذگ نا در رز

 تر الکسا اما بر ماد بت ريمذزن و نت |
 مادر ری تل اتیلن راز 2
 ۱ ی بت سبب اردک امر کسب نرو وز مع هنر دوضم مبل 0 ۱

 ۰ لب فون یالسرلعناز ارج + تم سریز و رپ یر ایر 0

 توانا عود 0-۳ اندر لو ارج نم 1

 و رخ عماد ایه ضرا نیا نایب گاو ِ ۱
 1 اضتامور سم ریو نان وزیر سفت ادای فردوس رویم ۱

 دون و لس او بر ۱ لا ان سو رورر کرم شا ازم :

 ۱ زطاگ این جا کشی اوت ا و 2 :
 دز ناب زغال لو زده نایب ِ

 سجاد ورم رسا تاص از تل جا تربت ۱



 هوم ودر استند اتلاف مرا سر ک

۳ 
 ترنج او جابر رو لو ناجا يا نت ۱

 ست تن لاهای دات ترسم لگو

 ام ۶ مو هر ایر اهدا بیضی راد لا

 تسلط تار وطررگتور او او

 ]قضا لب نر ارتيامگرا
 بش عرض را نسل قلاده تمام نا

 نا داره اشم اسردرتاسرضاموووشرسج/ یورو در راز اررونشا شر

 اسد سیو همای اطلس فایر اسد و ری ط

 ناب رجب دزد رشد شل خواب اررررکسچورب تیرماه نوت

 تیم تاتو ضد و وضو رنک رم صرخ ام ۷ ۳/۳ ِك 1

 نیر لار تراکت
 او تا نی رپ تم توت آب این نور تاپم
 ام اعجاز ی تمدض ارضا

 مو ور بل ط عوض از ادردوینا | 1 دروس یوم

 تر اهر اتو اسارت اردو م نرجرا اوری

 ُ عج دود بیس اس 2 گیس راع بم و ورود

 زاد ضرب مر کیا بر هد ادرار



۱ ۱۱ 

 رد اسب اهت«تادابای نریم ۱تا ال ناو هام نم السی
 هل ی مسواک سال

 و ماد تستی می تا هشت تیم نر لا اب سر لس راک هل سا ار
 رک ازعو توار دوتا دید درزخر زی ت مورد بو
 فیش ایم وضو نت تیوب ما یک قدم
 و
 مت اتصال ءن ریش اتو زارع
 1 موم فر ازاد اراک لات اید
 اسرورسصووتب و تم طور لار سلم روز 2 7 اتکا سس

 و ار يا اتم ارد یر تالار است. نر نوید نت رضا
 ناتو رز اسنپ شتاب ترک ضد تار تست
 س س مار الی اب تان و هو طی اسد میاد درس

 تر ضمانت بصق لار ادویه
 کووضع اول و مت مست ۳ ام ریس ترا کم اضوو
 ترقی خیس لک لگن مستر الات ام شیر

 ۱ روتر اشباربد در ار ادم ل ایناصلف کی ول ی ۱

 رم دي اب ضر درو جلو توس قاصدک
 تی ات او سونا دام ایی داو ره

 ۳و

1 
 تامل ترا اوز ررلافتو لیفت مار ان بال ۳ هم /؛ ِ 7 گ . ۳ 7 2 ك

 ف



 3 هوا وب ابو 2

 2 ات را او کروم و

 ۱ دیدن جت تک ارت

 رانیری روت سرود او

 ۲ تو زاتح اپن
 ۱ تار( یا مزار ور هرات ما تیدرطترزز |, مصالطژاترابع

 تو دز و مار تر نیا انبصاسب ارام

 : و او فرز اونم 2 ریز اس هاو پا

 ِ ناب ار کشور هل اد اتش لا

 ادارات تضاسپ اور وماز ذعناود نت

 ۱ _ ی ی اطرخا صدا طتبا

 ۳ طب مد ورا اراک تداخل ترا

 دنا هدر او وقرو یخ ف از ارزی الومس 7

 داور رو وار عرشدار او مجاور ایست رالی امد اور هر تس

 ام رم ار دوولو امادور دمو اوضاعاردر رز یورد را ررجاش

 ۱ 9 داراب و ار راد لر مچ اس راپیرداردقوویواسوا

 ۱ ظ 2 سا مرمت نمد ترا رد کت سد دوس

 ۱ ی و و ریلی وال ٍِو

 طلای جز نم ضیا تورو ۶

 ۱ مو تی تا نور 2 هر را هد مد! تام

 7 تیم دم کیر 7 تونل بل سا

 وب نم نر یک رعد یک



 7 )تک هراز ۳ را
 ِ سر !وس ماتریس ویو اس ودر ار رول ایی بو تیر
 انا رس ی ریدر خورد بره باتو و 1

 وز 0 اتو کربن کدو در او لر لورم تک یون 9
 )لار از رس 7 لعلد نامند انس بو تار مضر 1
 ار تور و تب و تر کج نر ص 2
 رشد تی ید 7 قاب ِ
 تونید توت ۳3 سر ی ام اقب کی دم برم 1
 ۱ ی اف طلا ندهد زا ی ِ
 ال ز ادا وطن ضد تب ارد بیت جا نان 2
 تلارباویقگدیدش با زر تسلا ر صاب نایو
 2 ج جز موس اعاطرلکي ص ایسوقکور اش ۵ زر اوز زوم یفلا اسورم

 تینا ایر گنج اهلی شار اتش
 ور جوک بر وصل تسلیت کری َّ
 تکووضف ری اکو جز نت رد ضن
 تلقی وه سل لرد ایت لا

 ِِ -» 0 بساط

 ی یا نرو 3 ر

 او یر دوو ی اجتارذزام ذرت اتو اس انا يميزلامب امن هاو ۱

 | لا لاعتورن ایست زوال زار دوی و ۱



 | دو 7 نم 7 7 ِ 5

 | تربت 0

 ۱ | انس مد 2 میرم دو ایم

 ۳ زر جواز فر س _#
 تبلاو اش 1 رد و سر ی راس ور ۳۵

 تر ی یر 7 تنسیم شيخ

 اتم نم رشد دامان انار

 دي نفسم ندارد رس

 154 نر طارمی
 زیرا الو از ارور متمب ۳ و

 ]دار تقارن اودم ی ان درس 22 /یاصاخ

 ]تی ترم مور مع يه تر ضد ات ورونهرپ لر بامییاضم

 | لنز تبار

 ۱ تب بار ارسال اندر درو ترش زا غرب تتلو خرس مغرب

 و سل نسترن ۱

 ی تو او شکیراطن |[ لو باب قسط ندید اس درنگ ار دا راز

 | شبا ص لب ی بگو نام زتزسانو جضیاب س

 كس رنو کج بر نم ی سمی مگر 1 ضرر ب

 نور 0 اب لات زیر یلدا

 میس تو لار هد و شر پانلام

 4 طب 0 7 رس 1 پد مر سماو ۱





 / ج

م ]هد 7 70 237
 ت

0 9 
0 

 شربت ضد نا دوش 7 رد ی دز
 ن

 7 و روم 72 1/7 1 طالع تاتالرمار مش |

 1-۱۳ ب6 اس تک نیش ِ
: 

ر ناز يه (تش ایسوس ورم
 1 ا

رشز اس ا نم زاد ترا !مفرادلغا
 : ور دوتا ما شا 

 ]دف اس زی دي رقبا!نازاریلورع و اروتبزنر موم

 تن 6 هوس تی نزن تر ۱

ر ۷ اهم تا اب کس هد سا
 اس برشی ی

 تابوت غرب
0 

 ۹ یر نم راز توپ ۱

هدزاجتس ی درج ادرد طور نیر
 2 یاد فر ا

 : تم ارت نت یر راجیدا ن فن ادف

 قو بیم بان اهرم شاد دواهزواو مزار اف ذم 7

س تل اتش نی ن جت ی
 ۳ و ل

تتستسب طلویوت اید ما
 1 بدين زا 

 م ری اس ۴ نرخ

تالش رو و خر
 

 ۱ ۱ /ددو و او یر رم هات
1 ۳ 

 ی زا مد رم تیرطوم وب رس زن ۱



۱4 
 روم و ۲ .ارمتف ایل لاهّنج 7 ار ی ترم س بهم او یوبتفترمر

 رضا وب بساز ریو د تو ا تراز د زا دارد (لدردا

 تاشو ال البکناچروا حداد اتش اددی تم
 عود مور نویی رآح شف اقع یتیم ابیات[
 تیر نيست مر تست او
 و خاش هر نوید اد رزق تر ریاض ودر ۴ فر و 4 ۳

 ۰ : ۳م مب ۱  ۱ , ۰ 7 ۳ ۳ ۲ ۱

 هک طی توت پیتزا دل تر
 ۳4 ۰ ۳۳ م ۳ ۸

 رقم تست ولایتی محت عکاس او تی عزم
 و ال ۱ ۳ هاو فا مد نرگس روشنی اکنیا ۱ سم 4 رد و 8 ۳

 روم | بوق تسابر لس مارو رود تا سززز اهنگ ِس !تلراشب ام

 ک اش ) موارد اتشلاحار وان ال ان ان موکو سم

۷ 
 اودتماسو لر ماتردودرکل ارد لر امن انناحم ازش ایو یزوتس جو ۱

 زا برکنار ار نشود ات ابنامی ماری دن کم روس

 رسم مترو نصر خر
 7 اهر الو | تام( ساد مهر جا

 نا لس دیش غیر ما
 گیر دنیبلاش نوین شنا ذع ناز ایر نشد
 مزه اما تی اس لایت تالاب مزد
 زا وزیر یی تار ان نیز نان
 9 ضس نوا گز کراس ام بلاطر ایر اسنر !وبت)



 ۱ تان یوم رس تر امر ۳

 اضررگوب تر کا صوت سوار اد اف دوج
 بتنی و "هم اصولا حتما ورک

 ۱ ک نی در ودر یی ولو ترور خفن صفر دم

 رو ره ام انهتسپاب اب کل تل طور مقر اتاسناب الت

 ۱ اد کو "زا کر دخل ونصتخف صور هاو سلاو هزم 17 فو وزن را

 ۱ کما ۳۹ 9 لس ادم و یزمورراطتر اب شازده طب یالوآ

 یر صحت صور افرا روه رب نام رول ازراو ادامه و

 دور اوج ابر شکر را ق (زردراشرا ی اذف نازامم اعشنگ( ریه

 ردوت ی و سر ان لایع خور مر !نتنآ

 1 نه درس لو تب هر اتم تد ناب

 لری " اطکن اود رپ رولت ناف ا یا شست دار العاب

 ید تل ستم چشمم یاب اطقا

 دز فو لو نت زود
 نسترن یک رز ل ی ادا

 "وارد وورش لر دس بض سم بلاش ناو (ت سقم نآ

 ار لا توش شم والت

 ۲ یونگ تاد اهلی لوکس طه تم النگو اتم تیشرلند
 بل رو راس نمودن قو ره ی اف لا

 نایاب ای نر دتحاگن زانو ربات تراز وطن لاو )دانش نم

 الاسلام ال زیدان تاک



 ۱ ریس

2 
 15 سرم ر شال امت ال در اسمرع تس#»)

 1 ۳ | اد لات نان اسد تراس عرق تر
۳ 

 ها ره درز امگا ما هزارصروو

 ط
 »و : سرم ل# و 17 43

 و ّ یی ناب دطزادوهکل تل ناب
 لول ناب

 آیا مر ی
 تر لوکن از یار

 . اس رک رب ۰ ۵ سس 2م را لسم ۸م / ۳ ۳

 نا دز ٌترتلد یی 2۳7 مع 1

 کم نو هدر دان اذ تا وتو 111

 0 ,ِ یزد تیم دما 2 ل

 رز | یار پارسا طاد تل باس وو او | دا
 ۰ ]نور سرت کی سوم امت ۵ اق] ه
 و را

 + اصرم ۱ ۱ 2 | 2م

 * سس دم ؟ی ضرایب ریتم ۱ نا

 . رز
 ارت ارت سحر ف : نو ۳ و هم 2

 رگ تو یو لی موج اب مع ایی نیل
 1 تسمه اتاق ی ض ما ۰

 رم مار اجاره |
 ۳2 جبر صدرا ۳
 ک 4 ۳ 5 ارت که منل لب یار

7" 
 رد نو گومز ا

 کردیم ۴ 1 3

 1 تک وص) ور ارام اص)اطدس ۰ ۱
 مم ۰ /

4 

 چتر سوی اسب ارام /
 اردن مد ۱ ۰ 0 _ٍ و

 دور ی یی تست( اس باقر ماه نا ۱ یو نت ی ها ناف
 هر تر يک نيم

 1 دم و برس لا
 ناطق

وتو گرد وسط يلا ت 3 ۳
 1 ولو مو 

 نما تالار اون میاد
تفابدرالارک 3 ۱ ۹

 7 سم مرگ تراز 
3/۹ ۹ 

 أ

 7 سوت زا تسزاساب 3



 ت / ست قوم سج روم 7/97

 1 ون + زیر زوج اد ذوضنا جو نخل راز باز

 ۳2 ۳و نی ی 1
 3 2 رس

مرد وام رولو )تر لی ان ترنلوو
 ت ۳ تس 

 2 رز تر هوشیار یر

رو جزای تا اف ولو میش ۱
 را ۱ یاتوورن 

 از ۹ و طب ادرضدورجاررلور مزار

 و رد
 و

 ی 1 وب س لنگ برا ۱

 ِ هل ّ 1 ون یر ط واز تر

 امین ناز اگر درام تن او[
 و

 7 تیز وطن اسب تک از لار رداا

ور ضسق جو هد تایم ۱
 "طا تاطر را شو شن ۷ 

 زیستی له دور نا ما ۰

 کا یادم زی اطزر و ودر وي داف و ۱

 رم لر یی پ بی نزار

 بدر بو از ناو تکی دوش ال ل زار ۳ ۱

 نیک تصدی تابلو بوم اب

 و و بیر هنر ! نانو ی

 1 دسلز ۱ ازم ی نصر سی



1 

 تور شل شا ]نلاطلی اترذدخ >نایدی از۵لنارپییآ
 امور زنا ازت دا زنی دن نا 1
 2 ی ابطال طور طور قم ی :
 کرد یر تاب عرش کم نکا ِ نام :
 طلا تا سرو ندا نیس ار نت /
 کیف رویان تایل الف تار
 چین زطناودد گم گر ۱۳/3 رد زد خط
 2 ول الا 1 و تری 0

 بست و مر زا 4 ری[
 ۳ و یلبتناوفاردم ۳ ۱ ۳ 77 ِ أ
 فدا رد نیز دیدی ط فر 1

 اف اعا ترین وزیدامردرن بل
 1« لر مرور و مو 4
 2 امید 3 فرو ورنط ؛تلاطلریلچ ورا یهدی تر 2 2

 0 او رو تلاسن رم
 سرزضاتیوهسکمولذک نمای
 گوش ام لوید سرد تب لود تل سرکل اعن نا اردو زرد ۱
 ۱ ۳ نیووس (نلدنب تالاب ماه تن

 5 کش ]اف لتم ادا رد تم کما اننییخبلاع ۱

 ۱ ۳ و

 بتنی ماتم ۶ ی

۱ 



| ۰ 

 شک بد درب روم مات ل ین وتو شا مستر یر

 ب قوم ابا ید نهاد
 ْ فرم لک موم و تدکط ار مادرم تویتر

 قاطی تض اف 2 شیک ورد توده

 ِر 7م رسیور ۳ یتماشلآ ی تم شل در ناهید

 نود البسه ریس توانا اوت ولادورت + ویا یا ۳

 طیور وب رس را

 ناو 2 نوت انر تافتیوب اتلار 77 زا رد نرزا

 شو ین ته سیار ناب کر ربا زنم
 دی ابا در م کر نو (ی او مستان بسوی

 ]بیای لذت تا لم لاک بم

 بر نم نو رژارخلاب و

 ریش پرمتاسردال رس ز سقز عنابد 1 1۳

 زا روا بم اس می (ناتللور»

 کام 7 تن هوم ثداهار نگر دار لری

 زنا شر اردو نر جیکاش اتاعساب ید هرز لو ورم

 تار اجاعهاضا ی ضرر لا اهرم نا
 لر اد رد تاجر یر لتتنشلم !یضرص انسردوورنا نادری سا

 | بسا داور اطاس دنا تست ای هیت
 مر جون لوس اجزا ورم ستم لر راز لیو ربات

1 

 ر سرور

۳ 



7 

 تو جد بلطیر لج را دوتا دا جا ادووچ طلب
 نت یابد درس نو زد لنت ور
 زاامرشتسآت ورا ذرت تابق لنز 7 دخت ام

 دوز تیوب تیام اما د انس لا کن بز 1
 عن (فر نرمی جرم م ی ۱

 ِ او مادر دم اب نرادم ور رم غالن ۳ ِ

 اطارر تبلت اور زوم نوبت سا ج زین ِ
 دریک عیب تشکر کر ار راطوت لا ک مپ در لی ا :

 طب اپ دز بوم نان یر وفا و ۱
 ۲ + لات ترجارصرز مر صزو تور ابزا تخرمر ترس هر دیر تچدنم یر :

 ترش نقل الا اوج ِ
 از تو زخم رود فضای هی فصل
 تولید مند ا)نیرادسارک اسم اد نم رو
 روبات 1 هال لاو بم ایم زاد رم ۱
 ذکر روا س رولروناسدیص اضرلت_ل تستر کد ۳ ۱

 : رد ]نر اتیبواقر ملا رگ اتم هه 7 ۱
 تا تل او اجب نو ۳ 1 7
 تیمی لب یو راز وعلو تب ال جادو (یاهدلا دز یبلاوز ناسا ۱

 ها اشتاع اسد فوت تو في ای

 بابا )لر تر ان لات انا تب
 لی ت افراد ایل کان نزن یاب ۱



 ۳2 و

2 
 ارد ات ناز دز سرم رطدت رامیان

 نو تبیان ناب تل حل مع ی
 : 1 ان جا تتروج درو

 اب بوس سو ایر کتری

 نر ارام فو رس ان اضسیک !عضر لرد

 تور ۳2 اس نیش یراموژز نر اسد اتلار 0 ۱

 روا نیر نیز قدی سن برا و دم

 هاوپ اتم دا لر تر صاف

 هر مو میت ریشول تست ل باز سیف نبرد

 ریش لوصر دلم بر تا مات لوصت تیر واین

 ناو تن شو تام تار نایب
 شم کیس شد تن اسضوتارراوزادرابناسرد رم ام

 یاس تی شا بابا ساب تير

 اعدام اقسام رد گیس
 زدم من درد عادل اراد لا

 ۱ ی برم

 4 طب قیماضنيانت طا ار امر سندرلب شاد ها ان

 دال و مار لایسنس

 وز اندر 1 1 نایک

 0 ین دف من

۲ 



۹ 

 همش ۱ تو رز 2 #

 با او مان لو لنت مس جم خزر

 ۳ نژاوض لی تجار رب طرد نا تیام بجا ایا تم و

 درام ور تینا تار
 ۱ تل نه مزون دات و :

 ارضا بازو تی تاو ی( لرد[
 يا ۳۹/۳ ِ- اس با ماوس 1

 ۱ لیزر نف رنو کز از لسودراسننه اس ۹ امت 1 1

 بزار دی لس کارش نیت فتوب ِ
 ۱ هر رو لات ی 7 زنم چو نیت 7

 نر و شیخ زار ؟یکم تم رهروان ۲

 ّ ! رم تب غ ر هات زبون مس ۱

 ۱ زر لر لر بت زی تراش جم :
 اش تل اٌخلاک مع اطبماب اد تنم ام تی انکچییت رو ۱

 تماز اتلا تب تو رس آی تب دلو بروم ۱

 ۱ هورمون ازت ترضتیو هر مد نيم قرمز ار جتیفکف صرف
 تسیاهرتس یا تزصجب اکیا راذ رج یر یر زنگ ۱ 16



۱4 ۱ ۱ 7 
 | ناز هوا تو درک ناتو عزیز

 نی تتزنپ نزد نت بنات 1۳1 اوت کن ارش دپ روت تو

 ۱ تا نر فرد تس هردو 0 طور

 نم توس نا تارا ور نیم نر ارس
 بان منش برا یو تستر
 ۲ ور تی نر زیرا توابع لات

 تو تر تاک تب ما تولد
 و تاشو ارس ابلو (نطزا جد کت طب و ید
 تایر, لو هارو ایر سطر دروس رز یراق اش

1 
 هیون ایر رچ جملات اب منع عن ترک سبب
 رز یو رتفبچر لاو رسوب آرمین یا بیس کردم ار

 لب رم نایت ضیا تب را
 هک کا می درج بلا ایصا تدارصا تم

 کی ان کنیپرضضرحتم فان درگ آی نا
 داوری موش نآر دریک ار نا زنگ ار نچ

 زد شیراپ نزن نیس هج رگ تدی نشریات اید

 ّط اب ]سی ستاد گاو تایر » تاب از ید ام کی سم

 وام آي دارو تر رم نخ
 : ضمیر ا اف و تلکس اس سیا

۳ 



+۳ 

 مو مراطمرد از آه عالطاذیطی اجتناب ادا ترامنرت روت و
 پشت زنیم ید کنار تر راس ید لب ار مناسب تندر

1۱ 
 و تاب

۱ 
 27 رشت ان اطرافیان گز نا ِ
 ار شرطنل شر رشت دز یزد تست اضقدد َ 77 7 ی

0 
 تموم یون ثاعرم زورژ نایت امر اش عزم تیر
 تورا باطری خنص

 را ی باش تو ناز فرد ۱
 زره خو مرمت وي هنر ی
 2 نرو نت سعد نا نکات المهدی یرد
 رو پر علت یی لی اوتیسم

 شو فو ناشر نا جمامدب
 تر نت ابد نشر اشرف دمت هر ۱
 این بت داشتم زني ترا
 رکن کیم خیمه رز یر استار تی اور ترم
 رونی و تير لی نا اطیل ی



 | هک

 رخ سعی بلد دوو صور تارا دکتر[

 ح جو تو ۳

 گیرد قیام توجه لا نيست و سید شید

 مگر فن دایر تو توت زار
 تو َْم او تر گری نازک
 دو یمن ایا و تم توش
 اسکات دو تاب اف اولا نبخزت طب ریاض ام تررو

۹ 
 زی رنو فو ریمل ازسو نر جزسوآ.ریقتراد
 جا می | مر شنی

1 
 _ص عیار منو رد رسند رو کرم

 تم یر تم ایوبی ز 1 ط ات راد

 لب را شتر اهر دو ۵
 ۱۵۷ ۶ تب رس است
 ی رب | (لوباجما» یا
 بل سياسي

 تاب درب

 "میبد او یی



| 
 مسی منکر رو مت ا 2 ۱
 9 ملیت هک زب یی ۱ شر 1 (ب ناسا
 دگر کا یوزوم جز ی نیاصواتس | ۰ رک اصن
 مش تسا تایصرم میت ات نامید ناز
 مت زر :ارو نا رخ وضع 1 و ( وری ورا

 تا تا 2 کر سیم نفس | | یی میله وب ۳ نم نرلان مادرم ا ۱

72 
 یابد

 یار
 تزرابملباث

7 



 ۰ ۹ سا /

 یرطت رم باطری ۱
 تیارب أدط

 وزروبم 1۱۶۰| ربع

 آرا | رپ ۰
) 
1 

 سلام ۵۸۵

1 

 _ٍه


