
فضلیت بسم اهللا

.صحرا،روز
عبور دختري سرخ پوش به همراه دو گاو از جاده اي خاکی بـا دیـدي         

.مسلط از الي شاخه هاي یک درخت از دور
هاي درخت با مشتی کتاب به کش      مسیح، پسر دوازده ساله، الي شاخه     

.بستهشده،درحالنگاهکردنبهدوردست
.شود مسیح نزدیکتر میدختر سرخ پوش که با دو گاوش از دید

نمــاي نزدیکتــري از مــسیح کــه محــو تماشــاي دختــر ســرخ پــوش و   
.گاوهاست

.رسنددختر سرخ پوش و گاوها زیر درخت می
.کنددختر به باالي درخت نگاه می
کنـد،دوربـین تیلـت مـی     .مـسیح نیـست   :از دید دختر به باالي درخت     

کاسۀ دست مسیح پر وقتی .دوشددختر سینۀ گاو را در دست مسیح می
گیرد تا  آورد و جلوي دهان دختر سرخ پوش می       شود آن را باال می    می

.سپارددختر سرخ پوش لب به دستهاي پر از شیر می.بنوشد

.خانۀ مسیح، صبح
صـداي.نماي درشتی از صورت مسیح که در رختخواب آرمیده است         
گ                ازکـادرزنگ ساعت او را از خواب می پراند و پس از لختی درـن

.شودخارج می
خود را به کنار چرخ چاه می رساند و دلو را           .نماي عمومی کلبۀ مسیح   

چرخـد،دوربین به آرامی سیصد و شصت درجه مـی        .فرستدبه چاه می  
شود الیاس با تابلویی از دختر سرخ پـوش         وقتی کامًال پشت به کلبه می     

ال دـست و    رسـدکـهحـادوربین به مـسیح مـی     .کندو دو گاو عبور می    
.گرددشوید و به داخل کلبه برمیرویش را در دلو می

.نماي متوسطی از مشتی کتاب درسی برهم ریخته و برنامه اي به دیوار            
شـودوازرويبرنامـه،مسیح که نانی را به سق کشیده وارد کـادر مـی           

کشدوازکـادرمشتی کتاب و دفترچه را روي هم چیده و به کش می           
.رودبیرون می



.صحرا،صبح
دود، در زمینـه، زن و مـردي روسـتایی درختـی از            مسیح در صحرا مـی    

مسیح به پاي درختی که در خـواب        .کارندریشه در آمده را دوباره می     
.رودرسد و از آن باال میدیده بود می

دختر سرخ پوش و گاوهایش از دیدي مسلط از الي شاخه به درخـت              
.شوندنزدیک می

هـا کـه بـا چـشم دختـر را تعقیـب       ز مسیح در الي شاخه   نماي نزدیک ا  
.کندمی

.کننددختر و گاوهایش از دید مسیح بی اعتنا از زیر درخت عبور می
هـاکـهبـرايجـلبتوجـهدختـرنماي متوسـطی از مـسیح الي شـاخه        

.دهدتکان میاي را که رویش نشسته تکانشاخه
.درختدرکادراستنمایی دور از دختر سرخ پوش در حالی که تنۀ           

آید و از کادر بیـرون      مسیح از درخت پایین می    .دختر بی اعتنا می رود    
.ماندشود، میتصویر مدتی روي دختر که دور می.رودمی

.مدرسه،ادامه
نماي دوري از یک مدرسۀ روستایی در حالی که پـرچم از تیـرك آن         

.رودباال می
شـودوسیح الي در ظـاهر مـی  م.شوددر باز می.نمایی کامل از کالس   

معلم که پشت به دوربین نشـسته بـا سـر بـه او     .گیردبا دستش اجازه می   
.نـشیند مسیح وارد می شـود و روي نیمکتـی خـالی مـی            .دهداجازه می 

معلـم.گـذاردکتاب هایش در جامیزي و دفتر انشایش را روي میز می          
ومـاچرخانـدکـهمـشغولخوانـدنانـشااسـتسر به سـوي پـسر مـی       

شود و معلم که پـشت بـه دوربـین          انشا تمام می  .شنویمصدایش را نمی  
زننـد و صـدا بـه کـالس       بچـه هـا نیـز دـست مـی         .زندنشسته، دست می  

معلـم.نـشیند کسی که انشایش را خوانده کنار مـسیح مـی        .گرددبازمی
.گرددکند و از روي دفتر به دنبال اسمی میجایش را عوض می

. مسیح:معلم



ایـستد و شـروع بـه       خیزد و جلوي تخته سـیاه مـی        با نگرانی برمی   مسیح
.کندخواندن می

گذرانید؟ روز خود را چگونه می:مسیح
نماي نزدیک از دفترچۀ انشا مسیح در حالی که صـفحه سـفید اـست و              

هـايدفترچـه،سـرازکنـاره.شودتنها عنوان انشا روي صفحه دیده می      
.شود دیده میمعلم و تعدادي از شاگردان نیز

هایی از سـر و بـدن      نماي معکوس از پشت دفترچه در حالی که قسمت        
خوانـدمضمون آنچه مسیح به عنوان انـشا مـی     .مسیح پیدا و پنهان است    

.کـشماز چـاه بـا دلـو آب مـی    .خیـزم صبح از خواب برمـی «:این است 
کـنموبـهمدرسـهکتاب هایم را جمـع مـی      .شویمدست و رویم را می    

.برمروم و ناهار پدرم را به صحرا می       بعد از مدرسه به خانه می     .مآیمی
وقتـی ناهـارش را     .چرانـدپدرم چوپـان اـست و تـا ظهـر گوسـفند مـی             

ک بـه یکـی از         خورد گوسفندان را بـه مـن مـی        می سـپارد و بـراي کـم
رود و من تا غروب گوسفندان را مواظبت می عموهایم به مزرعه او می

ام را انجام می دهم و زود می خوابم لیف مدرسهشبدرخانهتکا.کنم
ایـن مـضمون بـا      ».تابتوانمصبحزودسروقتدرمدرسهحاضرباشـم

.نماي کامًال باز از کالس.افعال غلط و تپق فراوان خوانده می شود
.برو اونجا وایسا! مثل امروز که مثًال زود اومدي:معلم

انـدوتـابـهنشایشان را بد خوانـده    اندکهاآنجا صفی از بچه ها ایستاده     
آوردومعلـم ترکـه اي را از جـایی در مـی    .حال آن ها را ندیده بودیم    

.شودمشغول تنبیه شاگردان به صف ایستاده می
دستهايبچه.برايچندنما.آیدترکۀ معلم که به زیر کادر فرود می       

.برايچندنما.آیداي که ترکه بر آن ها فرود میگانه
.شـودها که از سوزش درد اصابت ترکه، درهم کشیده میصورتبچه

.صورت مسیح یکی از آن هاست

.صحرا،ظهر
هاي باد کرده، در حالی که دستار ناهار پدرش را حمـل            مسیح با دست  

.گذردکند از جلوي کلبۀ الیاس و پدر نقاشش میمی



فنداننماي دور از درختی که پـدر مـسیح و عمـویش بـه همـراه گوسـ            
عمـوي.رساندراهی خاکی مسیح را به آنان می   .پدرش زیر آن جمعند   

.او با کوله باري کتاب کنار پدر مسیح نشسته است
( سالم عمو:مسیح .)بوسدو او را می!
( سالم عمو جان:عمو دستاتچراسرخه؟.)شودمتوجه دستهاي مسیح می!

.اشصفرشدهوشته یا دیکتهیا مشقاشو نن.آد هر روز همین جوري می:پدر مسیح
.انشاننوشتهبودم:مسیح

.شوندپدر دستار غذا را باز کرده است و هر سه مشغول خورردن می
.آوردـ نماي متوسطی از عمو که از الي کتاب هایش کتابی را درمی

ها رو بنویس ببر  این قصهمن یه کتاب بهت می دم، هر دفعه که انشا داشتی، یکی از.انشاکهکاريندارهعموجان:عمو
.بخون

کنـد کـه یکـی      و خودش دو سه داستان کوتاه از روي کتاب نقـل مـی            
زنـد و او بـا بـسم اهللا         اش مـی  مربوط به چوپانی است که گرگ به گلـه        

دومین قصه مربوط به عارفی است که با بسم اهللا  .کندگرگ را دور می   
کـه بـا بـسم اهللا       شده و سومی داستان عاشقی اسـت        از روي آب رد می    

.کندتادخترشرابهاوبدهدپدر دختر محبوبش را راضی می
.شـودـ نمایی از مسیح براي چند بـار کـه الي نمـاي قبـل اسـتفاده مـی                 

.گیرد و شروع به خواندن می کندمسیح کتاب را می
.ـ نماي دور از عمو و مسیح

.خداحافظ. من برم، قراره یه بار کتاب برام بیارن:عمو
.روداندازد و میخیزد و توبره و کتابش را به دوش میرمیب

کتـاب از دیـد   .مـشغولخوانـدناسـت.صورت مسیح از پشت کتـاب     
.کندمسیح، در حالی که عمویش در زمینۀ کتاب از روي آب عبور می

.بیندصورت مسیح از کنار کتاب، متحیر از تصویري که در زمینه می
.رويآبردشدبابانگاهکن،عمواز:مسیح

.کنددارد و نگاه میصورت پدر مسیح که سر از خوردن برمی
ـ نماي دور از دید هر دو در حالی که عموي کتـابفروش از آن سـوي                 

.دهدها دست تکان میرودخانهبرايآن
.مسیح هنوز متحیر است.ـ نمایی از هر دو

راسـت.خـورهعدشم عموت کاسـبه از ایـن حـرف هـا نـون مـی      ب. احمق جان آنجا یه پله، که یه تیکه رفته زیر آب   :پدر
.رويگی درستو بخون اون وقت تا کرة ماه پیاده میمی



دود دوربـین نیـز بـه       گذارد و به سوي رودخانـه مـی       مسیح کتاب را می   
.گرددمسیح به دنبال پل می.رودهمراهش می

.کندصورت مسیح که به رودخانه نگاه می
تـوانازرويآنمی در دل آب فرو رفته امـا مـی    رودخانه و پلی که ک    

.تقریبًا بدون خیس شدن پا عبور کرد
داردتـاپـابـهگوید و قدم برمـی    صورت مسیح که با تردید بسم اهللا می       

.رويآببگذارد
.رودتصویر پاي او که تا زانو در آب فرو می

.تپهوآغل،غروب
ک        ـ نماي دور از گوسفندان و مسیح در غروب خو          رشـید بـر نـوك ـی

.تپه
ـ نمایی از محوطۀ جلوي آغـل در حـالی کـه مـسیح گوسـفندان را بـه                  

آید که به   صداي فریاد الیاس پسرخالۀ مسیح می     .فرستدداخل آغل می  
آیـد  اي کـه از آن صـدا مـی    مسیح بـه سـمت در خانـه       .فلکبستهشده

.رودمی
.صورت مسیح الي در نیمه باز در نور غروب

 الیاس کـه بـه درختـی بـسته شـده و بـرادر قـصابش کـه                   از دید مسیح،  
مـادرشکنـار.زنـدگوسفندي کشته را به دار بسته او را بـا شـالق مـی             

.اوست
.ازگنجهقندبرداشتهبادوستاشخورده:مادر الیاس

خوري؟داري؟ دیگه هر چی داري با این و اون میدیگه از گنجه قند برمی)شالق می زند(:برادر الیاس
!نهداداشجان)با فریاد و گریه(:یاسال

روزيچنددفعهبرممدرسه؟.مشقاشمننوشته،معلمشفرستادهدنبالمن:مادر الیاس
.صورت مسیح

!فرستهدنبالننه؟ دیگه معلمت می:صداي برادر الیاس
.نهداداشجان،نه)با درد و گریه(:الیاس . !نه.

.شاهدماجراـ نمایی از مسیح، الي در، به عنوان
ک بـاز           .ـ نماي خانه از الي در، از دید مـسیح          بـرادر الیـاس او را از فـل

الیـاس  .شودکند و مشغول پوست کندن گوسفند به دار آویخته می         می



رود،خـودرابـهآغـلاش لنگ لنگان راه مـی     کهرويپاهايبادکرده
.شودمسیح نیز از سوي دیگر کادر وارد می.کشاندمی

شود و کنار الیاس الي گوسفندان و روي        مسیح وارد می  .:داخلآغل
هنـوز.ها می نشیند و به پاهاي باد کردة الیاس دسـت مـی کـشد              پشکل

.زندنور بیرون به داخل می
دردتاومد؟:مسیح

.کشدکند و دماغش را باال میالیاس اشکش را پاك می
.آد دردت نمی یه چیزي یادت می دم هر وقت داداشت زدت بگو، دیگه:مسیح
 چی بگم؟ :الیاس
. بگو بسم اهللا الرحمن الرحیم:مسیح
!بروبابا،خلشدي؟)کندبا تردید او را نگاه می(:الیاس
قد صد تا بارِ االغ، .تو عمومو نمی شناسی یه آدم عجیب غریبیه.گفتتازه عموم می. ایناهاش تو این کتاب نوشته:مسیح

.کتابخونده

.خانۀ مسیح، صبح
.رسـیم آیـد تـا بـه مـسیح مـی     ـ نماي درشت دلو آب که از چاه باال می    

رودودوربین بـا او مـی     .رودشوید و به اتاق می    صورتش را در دلو می    
.کندالیاس با تابلویی از دختر و گاوها عبور می.گرددباز می

.صحرا،ادامه
.رودشود و از درخت باال میمسیح وارد کادر می.درخت همیشگی

هـا در حـالی کـه بقیـه     ـ نماي درشت مسیح از باالي درخت الي شاخه    
هايکتاب.شودحرکتش را به باالي درخت ادامه می دهد و مستقر می      

رابـههمـراهداردوبـه»فـضیلت بـسم اهللا    «اش و همچنین کتاب     درسی
.کنددور دست نگاه می

کهـا، دختـر سـرخ پـوش و دو گـاوش نزدیـ             از دید مسیح الي شاخه    
.شوندمی

هاي درخت در حـالی کـه بـسم اهللا را زمزمـه          صورت مسیح الي شاخه   
.شنویمکند ولی ما صدایش را نمیمی



دختـرسـربلند.رسـنددختر سرخ پوش و دو گـاو بـه زیـر درخـت مـی       
.کندمی

کنـد و کتـاب هـایش از    ـ نماي نزدیک از مسیح که به دختر نگـاه مـی           
.ریزددستش به پایین می

.کنـد گاو از پایین در حالی که دختر بـه درخـت نگـاه مـی               دخترودو
.رودکتاب ها به پایین ریخته می شود و دختر بی اعتنا می

.مدرسه،ادامه
مـسیح  .ـ نماي دور از مدرسه که پرچم بر تیرکی از آن افراشـته اسـت              

.شودوارد مدرسه می
هشات راهروي مدرسـه، در حـالی کـ   تراولینگ از دید مسیح در النگ    

آیـد دوربـین بـه    شوند از نزدیک میهایی که تنبیه میصداي فریاد بچه  
.کندهاي کالس را تنبیه میمعلم،بچه.رسدالي در نیمه باز کالس می

بـهاواجـازه.گیـرد صورت مسیح الي در نیمه باز، با دست اجـازه مـی         
گ      .شـودشود، مسیح وارد مـی   داده می  دوربـین بـا او بـه عقـب تراولیـن

مـانیم و صـداي   روي صـورت او مـی  .ایـستد ها مـی دتاکناربچهکنمی
.رسدمعلم به مسیح می.شنویمها را میترکه و فریاد بچه

.چرا دیر می آي؟ دستتو بگیر)به مسیح(:معلم
گیـرد و چـشم بـه    گوید و دستش را بـاال مـی  مسیح زیر لب بسم اهللا می   

.ریزدیح میوحشت تنبیه از چشمان مس.دوزدترکه و معلم می
.کندنمایی متوسط از در کالس که فراش مدرسه سرش را داخل می

.بازرسآقايمعلم:فراش . .
معلـم دسـتپاچه ترکـه را پـشت تختـه مخفـی             .ـ نماي دور از ته کالس     

.کندمی
. بشینین سر جاتون:معلم

معلـم.نـشینند ها از جمله مـسیح بـه سـرعت سرجایـشان مـی            ـ همۀ بچه  
شود و بـازرس بـه همـراه یکـی دو     در باز می.کندب میخودشرامرت

.شوندنفر دیگر وارد کالس می
.)ایستندها میبچه(برپا:معلم

(تو بلندشو ببینم  )هابه یکی از بچه   .نشینندها می بچه(برجا:بازرس به نظر تو چه رنگی تو دنیـا قـشنگتر از    )ایستدبچه می .
همهاست؟



.قاسبزآ)کندفکر می(:بچه
گه؟سبز؟راست می)به یکی دیگر(:بازرس
نهآقا،زرد؟:بچهدوم
تو؟)به مسیح(:بازرس

.ایستدصورت مسیح که در کادر می
.سرخآقا:مسیح

.آغل،غروب
.فرسـتدمـسیح گوسـفندان را بـه آغـل مـی       .نمایی بـاز از جلـوي آغـل       

آغلمسیح گوسفندان را داخل .آیدهمچون پیش صداي نالۀ الیاس می
ایـن صـداها در     .شـودکند و دست آخر خودش نیز وارد آغـل مـی          می

.آیدطول نما می
 با یه بچه اي دعوا کرده لباسش جر خورده من چقدر لباس بدوزم؟:مادر الیاس

خوره؟دیگه لباست جر می)زنداو را می(:برادر الیاس
.نهداداشجان)با گریه(:الیاس . .نه. . .نه.

.از تو گنجه پنجزار دزدیده:مادر الیاس
دزدي؟دیگه می)زنداو را می(:برادر الیاس

.نهداداشجان)با گریه(:الیاس . .نه.
.شوندداخل آغل، ابتدا مسیح و پس از مدتی سر و صدا الیاس وارد می

.کشدرود و دماغش را باال میالیاس بد راه می
!اینقده شاخ در آوردم.د منو بزنه بسم اهللا گفتم بازرس اومد بازم نگفتی دردت اومد؟ تا معلممون اوم:مسیح
.بزرگ شم یه بالیی سر دادشم بیارم که صداي سگ کنه.منمگفتمامابازمدردماومد:الیاس
.کنه عموم گفت هرکی با ایمان بگه، خدا کمکش می:مسیح
 ایمان یعنی چه جوري؟:الیاس
. ایمان یعنی این که آدم:مسیح . .جوريکهخدایه . . .دونم ولینمی. . .

.صحرا،صبح
ـ نماي دور دختر سرخ پوش و دو گاو از جایی مسلط بـر درخـت و از       

.هاالي شاخه



.گویدها که به وضوح بسم اهللا میصورت مسیح الي شاخه
ایستد و به باالي دختر در نماي درشت از پایین درخت که در کادر می  

.کنددرخت نگاه می
.خنددي درشت مسیح که به او مینما

.کنداز پشت مسیح باالي درخت که دختر حرکت می
! آهاي دختر وایسا:مسیح
!ایستم واي نمی:دختر
. دیشب خوابتو دیدم:مسیح
.غلطکردي:دختر
(خودت شیر دادي  . از گاوت بهم شیر دادي     :مسیح نۀ گاو  رساند و سی  مسیح در طول این نما خود را به پایین درخت می          .

.اینجوري.)گیردرا می
.اي از صورت دختر و مسیح و سینۀ گاوـنمايبسته

.دوشددختر سینۀ گاو را در دست مسیح می
آيتماشا؟ تو این گاوها را دوست داري که هر روز می:دختر
.صاحبشودوستدارم:مسیح
. ولی تو که کوچیکی:دختر
 تو یه مرد بزرگو دوست داري، آره؟:مسیح

.رودختر بی جواب مید
.شودـ نماي دورتر از درخت در حالی که دختر از کادر دور می

 اسمش چیه؟:مسیح
.دهددختر جواب نمی

 پس بگو اسم خودت چیه؟:مسیح
.دختر از کادر بیرون رفته است

.صحرا،روز
).برايچندنما(رعدوبرق

).برايدونما(باراندرصحرا
).برايسهنما(باران شدید بر رودخانه

).برايچندنما(طغیان رودخانه بر پل که نزدیک است کنده شود 
ـ نماي دور از مسیح که گوسفندان را کنار رودخانه جمع کـرده اسـت        

.کندها را از پل رد می یکی آنو با اضطراب و دستپاچگی یکی



).برايچندنما(روددوربین با مسیح از پشت به آن سوي رودخانه می
).برايچندنما(وربین با او از جلو به این سمت رودخانه می آید د

گـرددتـابرد و بـاز مـی  ـ نماي دور از مسیح که آخرین گوسفند را می         
.دوددارد و به روي پل میبرمی.دستارشرابردارد

.شودپل که سرانجام کنده می
بـرد،صورت مسیح که بسم اهللا گویان از روي پلی کـه آب آن را مـی                

.دودمی
.دودپاهاي او که اسلوموشن بر آب می

.بردـ نماي دور از مسیح، گوسفندان و پلی که آب آن را می
.نگردبرد، میصورت مسیح در ناباوري، به پلی که آب می

.بردپل از دید مسیح که آب آن را می
کشدوگوسفندانراـ نماي بسیار دور که مسیح از خوشحالی جیغ می         

.دکنرها می
.بابا:مسیح . .بابا. . کجایی بابا؟ .گفتعمو راست می.

.جلوي کلبۀ مسیح، روز
زنـانی سـیاه پـوش بـر سـر      .آیـد صـداي ضـجه مـی    .زمین خیس اسـت   

مـسیح  .دهنـداند و پدر مسیح را دلداري می      مردانی جمع شده  .زنندمی
.شودوارد می

.صورت پدر مسیح
دت؟ برادرجان کدوم گرگ دری:پدر مسیح

جنازة خونین عموي کتابفروش مسیح در کنـار کتـاب هـاي خـونینش              
.روي زمین

.گیردسر و صداي عزاداران باال می.صورت مسیح بهت زده
جنازة گرگ دریده عموي مسیح و کتاب هاي خونینش از دید مـسیح             

.عمو گویی هزار سال است مرده است.واضحتر
.کنـدحرکـت مـی  .کنـدصورت مسیح که هیچ چیز را گویی باور نمی      

به غم و حیرت .کنددوربین صورت او را تا کنجی خلوت همراهی می     
.کندکند و بعد زار زار گریه میگذارد و بغض میسر به دیوار می



.صحرا،صبح
هـامـستقرهـاي درخـت، مـسیح خـود را روي آن          نمایی بسته از شـاخه    

.کندمی
.یا بسم اهللا الرحمن الرحیم.زنهخدایا، امروز باهام حرف ب)زیر لب(:مسیح

از دید او دختر سرخ پوش، دو گاو و یک مرد جوان از زیر درخت رد 
زننـد و هرچـه مـسیح درخـت را         مرد و دختر با هم حرف می      .شوندمی

.کنددهد، دختر حتی به باالي درخت نگاه هم نمیتکان می
.هاصورت افسردة مسیح الي شاخه

.مدرسه،روز
.ر مدرسه و دعاي صبحگاهی شاگردانـنمايدو

صـداي.گیـرد شود و با دست اجازه می     مسیح الي در کالس ظاهر می     
.آیدمعلم در کادر بسته صورت مسیح می

 امروز دیگه چرا دیر اومدي؟ :معلم
.عموم مرده بود آقا)باصدايبلند(بسم اهللا الرحمن الرحیم )زیر لب(:مسیح
ی؟ البد مشقاتم ننوشت:معلم

.عموم مرده بود آقا)باصدايبلند(بسم اهللا الرحمن الرحیم )زیر لب(:مسیح
 انشاتو چی؟ اونم باز ننوشتی؟:معلم

. به خدا عمومون مرده بود آقا:مسیح
!مدیر اخراجت کرده.تو بگیربرودفتر،پرونده:معلم

.آغل و خانه الیاس، غروب
شود کـه از الي آن الیـاس         می اي زیر بغل وارد کادري    مسیح با پرونده  

کخـوردناسـت بـرادر الیـاس پـاي او را از درخـت بـاز             .مشغولکـت
مسیح نیـز بـه دنبـال او بـه          .رودکند و الیاس شالن شالن به آغل می       می

.رودآغل می
الیاس از شلیدن درآمده، شروع بـه رقـصیدن مـی           .آغلدرنورغروب

.رساندکند و خود را به مسیح می
.مالدهاي او میالیاس دست به اشک.یه کرده استمسیح گر

کنی؟ براي عموت گریه می:الیاس



عموممکـهگـرگ.از مدرسه بیرونم کردن.دخترهنگاهمنکرد. نه براي این که امروز هر چی بسم اهللا گفتم نشد :مسیح
)کندیاس را پاك میواوهماشکهايال(خیال نکردم؟ .شاید من خیال کردم که ازروي آب رد شدم.خورد

کـشدوگیـرد، دمـاغش را بـاال مـی        دست مسیح را مـی    .صورت الیاس 
.زندخندد و چشمکم میمی

.ها، من امروز با ایمان بسم اهللا گفتم دردم نیومدبه دادشم نگی. این گریه الکیه:الیاس
1368


