حسنی+غول
(فیلمنامه براي فیلم کودکان)

نوشته ي :

محمدعلی طاهري
(بر اساس طرحی از سعیــد محبــی)

اشــــــــــــــــــــــــــــخاص بـــــــــــــــــــــازي:
خان بابا
آقایدا...
آقانصرا...
عباس آقا
مریم خانم

و  :غـــــــــــول

پهلوان
حسن
پیرزن
پیرمرد
آقا موشه
مش صفر
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به نام خداي جهان آفرین

* چشم انداز ده سرسبز دولت آباد  ،روز ،خارجی
دهی پر دار و درخت و زیبا

* ده  ،خارجی  ،روز
خانه هاي روستایی بسیار زیبا با رنگ هاي شاد
* کنار رودخانه ي ده  ،خارجی  ،روز
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رودخانه ي پر آب و خروشان ،در گذر از دشت و جنگل  ،به آسیاب آبی ده می رسد
و پـره هاي آن را به گردش در می آورد « .آقا نصرا » ...آسیابان درحالی کـه دسـت انـان
می دهد  ،کیسه اي را به داخل آسیاب می برد.

* دشت  ،خارجی  ،روز
مردم ده در وضعیت هاي مختلف ،خندان و آواز خوانان درحال کار و فعالیت روزانـه
هستند.
اهالی روستا

( :آواز دسته جمعی و حرکات موزون)
ینی بود ینی نبود
زیر گنبد کبود
چه ده قشنگی بود
ده رنگارنگی بود...

* کوچه هاي ده  ،خارجی  ،روز
اهالی ده از پنجره ها یا درهاي خانه ها یا کوچه ها دیده می شوند.
اهالی روستا ...:آره آره  ،آره آره ،
آره جونم ببینید چه باصفاس
همه جا صدا صداي شادیاس
صحبت مهرو وفاس...
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* دشت سرسبز و زیبا  ،خارجی  ،روز
از بین درختان و اپه ها  ،کودکان شادمان و خندان سرازیر می شوند.
اهالی روستا

...:بچه ها خنده هاشون چه بی ریاس
صُب می شه روز خداس
شروع کار واالش آدماس...

* مزارع سرسبز  ،خارجی  ،روز
 عده اي در حال شخم زدن چند نفر مشغول شیر دوشیدن جمعی درخت می کارنداهالی روستا ...:شخم بزن،شیر بدوش!
کاشت درختا چه زیباس،
چه زیباس...
چه زیباس...

* مراع  ،خارجی  ،روز
چند نفر در حال بردن گله هاي گاو به چراگـاه هسـتند  .ناگهـان گـاوي بـه سـمت
صاحبش هجوم می آورد و با شاخش او را به هوا پرااب می کند.
اهالی روستا...:کار بعضی بردن گلّه ي گاوا به چراس...
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* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز
جمعی از اهل ده کنار رودخانه ي زیبا و خروشان ایستاده و از آن لذت می برند.
اهالی روستا ...:چشمه ي قشنگمون آب زالل وصاف داره،
واسه ما ارزش این آب زالل عین طالس.
ده ناز ما کجـاس ( همـه بـه آسـمان اشـاره مـی
کنند )

* باالي ابرها  ،خارجی  ،روز
اهالی روي ابر بزرگی نشسته اند و در آسمان چرخ می زننـد زیـر پایشـان چشـم
انداز ده دیده می شود  .ابر پایین می آید و به ده نزدیك می شود و ناگهان اهالی را داخل
میدانگاهی ده روي زمین رها می کند.
اهالی روستا ...:نخورین غصه که نزدیك شماس،
شاید این دور و براس،
شایدم کنج دل پاک شماس ( .قلـب هـایی بـه
رنگها و

اندازه هاي مختلف اصویر

را می پوشاند )

* کوه و دشت  ،خارجی  ،روز
قـطاري در حال حـرکت است .اهـالی از پنـجره هاي قـطار دست اـنان می دهـند
ومی خوانند.
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اهالی روستا ...:اسمشو کی می دونه
سر و کله ي « آقا یدا »...از باالي سقف قطار پیدا می شود:
آقا یدا : ...من ...من...
اهالی روستا  ...:کی می دونه
« مش صفر» با درماندگی دنبال قطار می دود:
مش صفر

 ...:من ...من...

قطار می ایستد .
اهالی روستا :اسمش چیه
مش صفر

 ...:دولت آباد...

اهالی روستا :صد بارینال!
در قطار باز می شود و مش صفر نفس زنان سوار می شود.
اهالی روستا :دولت آباد
صد بارینال!
اهل ده دولت آباد
آدم بینار ندارن
انبل و بیعار ندارن

* حمام ده  ،داخلی  ،روز
مش صفر در حال مشت و مال و شست و شوي مشتریان است:
مش صفرحمومی :حمومی ام حمومی
7

کارم هست بی امومی
با یك لیف و یه صابون
امیز می شی چه آسون

* قصابی آقایدا ، ...داخلی  ،روز
آقایدا ...در حال کار با چاقو و ساطور:
آقایدا...قصاب  :شقّــه بدم  ،راسّــه بدم
بی دمبه یك کاسّه بدم
خورشتی آبگوشتی بدم
گوشتاي بهداشتی بدم

* مزرعه ي عباس آقا  ،خارجی  ،روز
«عباس آقا» سوار بر اراکتورکارمی کند:
عباس آقااراکتوري :شخم می زنم زمینارو
زمین اهل روستارو
اراکتور خوبی دارم
زمین مرغوبی دارم

* کارگاه قالی بافی مریم خانم  ،داخلی  ،روز
«مریم خانم» قالی می بافد:
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مریم خانم قالی باف :گل واگل انداختم
یه بلبل انداختم
لچك ارنج قالی،
چه نقشه هاي عالی!

* کنار آسیاب آبی  ،خارجی  ،روز
آقا نصرا ...و اهالی کنار آسیاب هستند:
آقانصرا...آسیابان :ای ایك ای ایك آرد کن
آردا رو انبارکن
با آسیاب آبی
کار می کنم حسابی
حسن لی لی کنان از رودخانه عبور می کند:
حسن

 :دو دواا چاراا!
بچه ي خوب روستا!
چشااو خوب بازکن،
درسا رو آغاز کن.

آقانصرا...

 :چطو شد

حسن

 :من حسنم

مش صفر

 :چه بهتر!

آقانصرا...

 :چه کاره اي
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حسن

 :محصل...

عباس آقا

 :چه مشنل!!

آقایدا...

 :بمیرم...

مریم خانم

 :ننه داغتو نبینم .حسن جون!

حسن

 :مادرجون!

مریم خانم

 :چی چی می خواي عزیزجون!

آقایدا...

 :حسن جون!

حسن

 :باباجون!

آقایدا...

 :پسرم برگرد به ایوون

حسن
آقایدا...

( :باگالیه اي کودکانه)باباجون!...
 :هیس...

حسن با ناراحتی به سمت خانه می رود.موسیقی محزونی با رفتن او همراهی می کند.
-غروب اصویر-

* میدانگاهی ده  ،خارجی  ،اول صبح
آقایدا ...نیمه خواب آلود وارد میدانگاهی می شود .صداي بانگ خروس می آید.
آقایدا...

 (:آواز) سحرکه ازکوه بلند خورشیدخانوم سرمی
زنه
سربزنیم...
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بیا بریم دولت آباد به چشمه مون

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،اول صبح
آقایدا ...همچنان خواب آلود به کنار رودخانه می آید  .با کش و قوس بدن خسـتگی
در می کند و دست به چشمه می برد اا آب به صوراش بپاشد اما دستانش خشك اسـت.
با حیرت امام دوباره سعی می کند ولی خبري نیست .دیگرکامالً خـواب از سـرش پریـده
است .فریاد بسیار بلندي می کشد و از حال می رود .مردم ده با شنیدن صداي او وحشت
زده وارد می شوند و به او نگاه می کنند.
آقایدا...

 :بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا

بقیه ي مردم هم از دیدن چشمه ي خشك شده به گریه می افتند.
مردم ده

 :بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا

آقایدا...

 :وقتی که آب نباشه،
زمینامون خشك می شه

مردم ده

 :زمینا و آب
بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا

آقانصرا...

 :زمینا که خشك بشه،
دیگه محصول نداریم

مردم ده

 :محصول ماها،زمینا و آب
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بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا
عباس آقا

 :وقتی محصول نداریم
دیگه شادي نداریم

مردم ده

 :شادي و محصول و،زمینا و آب
بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا

مش صفر

 :وقتی شادي نداریم
همه مون دق می کنیم

مردم ده

 :دق دق و شادي و محصول و،زمینا و آب
بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا

آقایدا...

 :وقتی که دق بننیم
دهمون خراب می شه

مردم ده

 :ده باصفا ،دق دق و شادي ومحصول و،زمینا و آب
بدبخت شدیم بدبخت اي خدا
همه چی از دست رفت اي خدا

خان بابا وارد می شود.
خان بابا

:چه خبره چی شده گریه و زاري براي چیه
باباجان
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مریم خانم  :سالم خان بابا!کجایی خان بابا کجایی  ...کجایی ...
خان بابا

 :عجب!!یه نفر بگه اینجا چه خبره

آقایدا...

 :اي خان باباجان!بیچاره شدیم ...گفتن نداره

خــان بابــا

 :اَهَه،شــما هــم بــی موقــع شــوخی اــون گــل مــی
کنه.اصالً من رفتم ،کلی کار دارم...

خان بابا به سمت ده حرکت می کند اما...
اهالی

( :یك صدا) نه،نرو!چشمه...

خان بابا به سوي اهالی بر می گردد:
خان بابا

 :چشمه چی

اهالی

 :خشك شده...

خان بابا

 :مگه می شه !

اهالی

( :با گریه و زاري)حاال که شده

خان بابا با حیرت و نگرانی به سمت چشمه می رود و آن را بررسی می کند
خــان بابــا

 :بســــم ا ...الرحـ ــمن الـرح ــیم...عجب! چــه
روزگــاري شــده هــا!من از زمــانی کــه چشــم
بازکردم،این چشمه اینجابوده آبــــش عیــــن
اشــــــــــــــــــك چشــــــــــــــــــــم
زالل...خنك !شیرین!عجب...عجب...

عباس آقا

 :حاال زندگی مون چطور می شه

مش صفر

 :حموم مون...
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آقانصرا...
ینی دیگر

 :آسیاب آبی مون...
 :ننه ننه ،من اشنه مه

همه زیر گریه می زنند.
خان بابا

 :سروصدا نننید! باشـلوغ کردن که کـار درسـت
نمی شه...باید فنر اساسی کرد...

مش صفر

 :یعنی چنار کنیم

خان بابا

 :باید ببینیم چرا آب بند اومده

آقانصرا...

 :چه جوري خان بابا ...

خان بابا

 :خیلی ساده س آقانصرا،...ینی راه می افته،می ره
اا سرچشـمه،ببینه اونجـا چـه خبـر شـده...کی
داوطلب می شه

مش صفر

 :من...من می رم(.منث) من می رم

خان بابا

 :آره باباجان!آفرین!پس معطل ننن.

مش صفر خان بابا را در آغوش می گیرد و اشك می ریزد.
مش صفر

 :خداحافظ!

خان بابا

 :خیرپیش

مش صفر می رود ولی دوباره بر می گردد.
مش صفر

 :خداحافظ!

اهالی

 :خداحافظ

دوباره این رفت و برگشت انرار می گیرد:
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مش صفر

 :خداحافظ!

اهالی

( :کالفه )خداحافظ...

این بارمش صفر دوان دوان مجبور به رفتن می شود.

* دشت  ،خارجی  ،روز
مش صفر در حال رفتن  ،رو به سمت ده براي اهالی دست انان می دهد.
صداي اهالی  :مش صفرمش صفر
اي مرد اهل سفر...
مش صفر با کله به درختی برخورد می کند.
 -دیزالو-

* کوه  ،خارجی  ،روز
مش صفر با مشقت بسیار از کوه باال می رود.
صداي اهالی ...:برو برو باالار
اون ور کوه و کمر...
 -دیزالو-

* زیر سایه ي درخت بید  ،خارجی  ،روز
مش صفر با صداي خورّوپف به خواب رفته است.
صداي اهالی ...:خبر بیار برامون
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زودار بیار برامون...
ناگهان مش صفر از خواب بر می خیزد و باز به راه می افتد.

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،اول صبح ( ادامه )
اهالی همچنان شعر بدرقه ي مش صفر را می خوانند:
اهالی

...:منتظر اوهستیم
همین جا هم نشستیم

همه به مسیر رفته ي مش صفرخیره می شوند.خورشید در آسمان حرکـت مـی کنـد  ،و
اهالی که دستها را سایه بان کرده اند حرکت آن را دنبال می کنند ظهر شده است .

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،ظهر
اهالی از گرما کالفه شده اند  .ینی خود را باد می زند  ،دیگري از اشنگی له له مـی
زند و...
آقایدا...
مریم خانم

 :پختیم بابا
 :ظهرشد  ،خبري نشد.

آقانصرا...خمیازه اي می کشد و روي زمین دراز می کشـد .بقیـه هـم درگوشـه وکنـار بـه
خواب می روند .ناگـهان گوشی الفن همراه خان بابا زنگ می زند .همه از خواب می پرند
و به سمت گوشی می آیند.
خان بابا

 :الو...سالم مش صفرجان...دیرکردي...چه خبر

چهره ي مش صفر گوشه ي اصویر ظاهر می شود ،که سرو اه و واژگون شده است.
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مش صـفر

( :نفـس نفـس زنان)بـه داد بـرس کـه ...بـدبخت
شدیم،بیچاره ...شدیم خان بابا!

وحشت در چهره ي اهالی موج می زند .
اهالی
مش صفر

 :چی شده
 :کاسه،کوزه اون رو ...جمع کنید و ...از اینجا برید
که ...دیگه ...جاي زندگی نیست...

خان بابا

 :این قدر نفس نفس نزن،اعریف کن ببیـنم چـی
شده آخه

مــش صــفر

 :چشــمتون روز بــد نبینه!خوش...بــه حــالتون
که...اونی که من دیدم...شما ...ندیدید...

خان بابا
مش صفر

 :آخه از چی ارسیدي
 :خان بابا ...خیلـی وحشـتناک بـود.وقتی یـادش
می-افتم...واااا...ي ي...

خان بابا

 :داد نزن!نصف جونمون کردي باباجـان!بگو چـی
دیدي

مش صفر

 :خان بابا...جلوي آب رو ...جلوي آب رو...

خان بابا

 :جلوي آب رو چی

مش صفر

 :جلوي آب رو یه ...یه غول گرفته ...

اهالی جیغ می کشند و هر کدام به گوشه اي فرار می کنند.
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 :صبر کنید ببینم...غول چیه این حرفا مـال قصـه

خان بابا

هاس
اهالی با احتیاط امام دوباره برمی گردند.
مـــش صـــفر

 :غول ...غـــول چیـــه !!همونی یـــه کـــه...اا
دیدمش...امام بدنم...آخ خ خ...فلـج شـد ...از کـوه
پرت شدم...پایی...ین...

خان بابا
مش صـفر

 :اي دادوبیداد!حاال کجایی
 :نمـی دونم...بـه خـدا نمـی دونم...محـی رضـاي
خدا،بیایید به فریادم برسید ثواب داره مسلمونا...

خان بابا

...:الو ...الو ...قطع شد.

مریم خانم به طرف آقایدا ...می رود و درگوشی چیـزي بـه او مـی گویـد .ابتـدا آقایــدا...
اوجـهی نمی کند  .مریم خانم چشم غره اي می رود و دست و پاي آقایدا ...به لـرزه مـی
افتد.
آقایــدا...

:چَ...چَ...چشــم! مَ...ن...مَ...مــن مــی رم دنبــالش
(دستش را به بازوي آقا نصرا ...حلقه می کند)

آقانصرا...

 :یعنی ...مَ...مَ...منم می آم

هر دو می روند.
خــان بابــا

 (:شــماره مــی گیــرد) الــو! مــش صــفر ناراحــت
نباش.آقایدا ...و آقانصرا ...می آن کمنت .از اونجـا
که هستی انون نخوري ها!
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مش صفر(صدا) :خدا پدرمادرت رو بیـامرزه کـدوم انـون  ...دارم
می میرم .می خواي باور ننن اما غولی که من بـا
چش خودم دیدم ،انه ي درخت به این بزرگی...
عباس آقا به زحمت خود را به گوشی الفن نزدیك می کند:
عباس آقا

 :کدوم بزرگی ما که چیزي نمی بینیم

مش صفر(صـدا) :اصـالً ولـش کن،انـه ي درخـت رو بـا دسـت و
دندوناش کند و انداخت روي رودخونه...
خان بابا

 :حاال چه شنلی بود

آقایدا ...وآقانصرا ...مش صــفر را -که چشــمانش را بســته -با خود می آورند .
مش صفر
خان بابا
مش صفر

 :کی ...الو!صدا قطع و وصل می شه...الو!
 :چرا این جوري شدي مش صفر
( :باچشمان بسته)الو ...آهان غوله رو می گی ...
خیلی بـزرگ بود خان بابا! ...ســاز می زد،آواز
می خوند ،با دمش گردو می شنست...چی می
گم درخت می شنست(.جمــاعت وحشت زده
فریاد می کشند .مش صفر به خود می آید واو
هم با وحشت امام دادوبیداد می کند) او کی
هستی دورشو،کورشو!

مریم خانم با وحشت خود را جمع و جور می کند.
مریم خانم

 :اي واي خدا مرگم بده
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خان بابا به سمت مش صفر می رود.
خان بابا

 :منم مش صفر...خان بابا!

مش صفر بیشتر وحشت می کند:
مش صفر

 :گم شو غول جادو! حاال خودت رو شنل خـان بابـا
درمی آري،فنر کردي من کورم

مریم خانم

 :یه کم آب قند بیارید براي این بنده ي خدا

حسن

 :من می آرم.

حسن خارج می شود.
خان بابا

 :بر دل سیاه شیطون لعنت(به آقایدا ...و آقانصرا)...
کجا بود

آقایدا...

 :همین بغل...افتاده بود پشت این بواه ها...

مش صفر

(:با چشمان بسته) الو ...چرا جواب نمی دي

خان بابا

 :گوشم با اوئه ...بگو براي چی جلوي رودخونه رو
گرفته بود

مش صفر

 :نمی دونم ،فقط می دونم که خیلـی وحشـتناک
بود...

( چشمانش را باز می کند)

اِ ،اویی خان بابا ! اینجا
چنار می کنی من اینجا چنار می کنم
خان بابا

 :خدا رو شنر! پس منو شناختی
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مــش صــفر

 :اختـــیار داریـــد کــی باشــیم کــه شــما رو
نشناسیم  ...راستی خبراي بدي دارم:به دادبرس
کــه بــدبخت شــدیم بیچــاره شــدیم خــان بابــا...
غول...غول...

اهالی

 :نه...دوباره ...

خان بابا

 :مـش صـفر جـان! خـودت رو ناراحـت ننـن ...آره
عزیــزم (،حســن بــا آب قنــد وارد مــی شــود) آب
قنــدت رو بخــور!می دونــیم همــه ش رو یــه بــار
اعریف کردي.

مش صفر

 :کی ...من ...

خان بابا

 :آره داداشم...اومأموریتت رو خوب انجام دادي،حاال
باید فنر چاره کنیم

مش صفر

 (:آب قند را سر می کشد) خوبه...خوبه

اهالی

 :چنارکنیم...چنارکنیم

حسن

 :اجازه !من بگم

همه ساکت می شوند،خیره خیره به حسن نگاه می کنند وینباره زیرخنده می زنند.
اهالی

 ( :دم می گیرند )حسن یك،حسن دو
حسن دنده به دنده
حسن نوکربنده
حسن چرا نمی خنده
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خنده و مسخره بازي در می آورند.
خان بابا

 :زشته خجالت داره،اَهَه...

مریم خانم که از اهالی ناراحت شده است ،به حسن نزدیك می شود.
مریم خانم

 :پسرم مشقات رو نوشتی

حسن

 :ننه جون،سه ماه اعطیلی یه

مریم خانم

 :اِوا!راس میگی ها،ننه...

آقــا یــدا : ...حســن پســرم،پهلوون اومــده ده،چــه نمایشــی
داره!...زنجیر،کباده،مارگیري...این پول رو بگیر،بدو
اا نمایش پهلوون اموم نشده،آ بارینال!...
حسن

 :آخه مگه اآلن وقت نمایش دیدنه

آقایدا ...به حسن چشم غره می رود  .خان بابا پادرمیانی می کند
خان بابا
آقایدا...

( :به آقا یدا )...گفتی پهلوون
 :آره خان بابـا! نمـی دونـی چـه یلـی یـه .سـیبیل
آه!...شینم آه!...برو بازو آه!کاردرست...

خان بابا

 :پهلوون ده باال

آقانصرا...

 :بعله...خودشه

خان بابا

 :اآلن اینجاس

عباس آقا

 :آره او میدون ده معرکه گرفته

خان بابا

 :بریم
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خان بابا به سرعت به راه می افتد و ناگهان به مانعی برخورد می کند و سـرش را کـه درد
گرفته -است ،می گیرد.
اهالی

 :کجا

خان بابا مسیرش را عوض می کند
خان بابا

 :بعداً می فهمید،سر فرصت...

* میدانگاهی ده  ،خارجی  ،روز
پهـلوان در حلقـه ي عـده اي از اهـالی مشـغول هنرنمایی است.
پهلوان

 :قوي ارین مردان جهان! دارنده ي برارین جـوایز
از چهار گوشه ي عـالم! معروفتـرین در مسـابقات
جهانی! قوي ارین مـردان جهـان....ن ن...براـرین
عملیات پهلوانی مقابل چشمان شما! (اهـالی وارد
مــی شوند)چشــمانم منوّرشــد بــه قــدوم مبــارک
سرورانم اهالی شریف دولت آباد .رخصت!(زمین را
می بوسد) فقط یه جوونمرد می خـوام چـراغ اول
رو روشــن کنــه(دور مــی زند)یــه جــوونمرد! یــه
پهلوون چراغ اول رو روشن کنه(زنگ مـی زنـد و
شنا مـی رود)ینـی ودواا،سـه اـا وچاراـا،پنج اـا
وشیش اا،هفت اا وهشت اا ،نه اا واینم ده .نبـود
یه جوونمرد رشید ،کیه که چراغ اول این پهلوون
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پیر رو روشن کنه  ...چـراغ اول ...نبـود (دور مـی
زند)چــراغ اول...
پهلوان جلوي خان بابا می رسد.خـان بابا دست در جیب می کند .دستـش همـین طــور
پایین و پایین ار می رود ،خبري نیست.لیفه ي جیب را بیرون می کشد ،نزدیك نیم متـر
است وخالی .دست در جیب دیگر می کند .در آن هـم خبـري نیسـت .لیفـه ي آن راهـم
بیرون می کشد ،دستانش از سوراخ جیـب بیـرون مـی زنـد .بـه مـش صـــفر نگـاه مـی
کند .مش صفر به یدا،...یدا ...به نصرا،...نصرا ...به عباس آقا و عباس آقا به حسن نگـاه مـی
کنند .حسن دست در جیب می کند و پول را به پهلوان می دهد.
پهلوان

 :چراغ اول! دست و پنجه ي اونی کـه چـراغ اول
رو روشن کرد ،درد نننه .همه به افتخارش از اـه
دل بگید :یا چراغ اول...

جماعت

 :یا چراغ اول...

پهلوان سر بساطش برمی گردد.
پهلوان

 :این که می بینید یه زنجیر آبدیـده س از فـوالد
اصل ،از هندوچین دست به دست گشته اا به من
رســیده .ممننــه بپرســید :پهــــلوون !چــرا ایــن
رنگـش ایـن طـوري یه می گم عزیـز! مـی گـم
قربونت! در عالم خواب استادم پهلوون کبیـر کـه
هرچه خاک اونه بقاي وجود عزیزاون باشـه ،منـو
کنارش نشـوندوگفت )در شـمایل پهلـوان کبیـر
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بازى می کند) پهلوون ایـن زنجیـر بایـد آبدیـده
بشه .گفتم :چه جور مرشد گفت (:مانند پهلـوان
کبیر) دوسال او آب مرداب نخجیـر ،دوسـال اـو
آب انجیر و دو سال او بارون نیسان ،یعنی بـارون
بهاري ،مـی خوابـونیش .گفـتم :بعـدش مرشـد...
گفت  ( :مانند پهلوان کبیر) بعدش هیچ ،آبدیـده
ي آبدیده س بروخیالت راحت ،اما یه شرط داره...
گفتم شرطش چیه  ...گفت( :مانند پهلوان کبیـر)
شرطش :چراغ دوم ...دم به دم پهلوون پیر بگو یـا
چراغ دوم...
جماعت

( :سردار از قبل) یا چراغ دوم...

عده اي این پاوآن پا می کنند که بروند.
پهلوان

 :نـه ...همـه ش ایـن نیست .این جعبه از زنگبار بـه
هند ...از هند به اینجا اومـده .حتمـاً مـی پرسـید
چرا نقش و نگار ایـن جعبـه اینطـوري یـه مـی
گم...اما بـه وقـتش ...هـان وقـتش کِی.ه ...بعلـه...
بعله ،یه نفر جوونمرد می خوام پا پیش بذاره...

جماعت
پهلوان

( :کالفه )اَااا...ه
 :نه،نه! چراغ نمی خوام .یـه جـوونمرد مـی خـوام
کمك دست این پهلوون پیر باشه .یه دلیرمرد که
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بیاد وسط این میدون و این گنجـی کـه اـو ایـن
جعبه خوابیده رو باکمك پهلـوون بیـاره بیـرون...
جوونمرد!
چند نفر
پهلوان

 :من...من...
 :احسنت ،بارک ا ...اما فقط یه نفر ...یه پهلوون که
این گنج خوش خط وخال...

چند نفر
پهلوان

 :من...من...
 ...:این افعی هفت سر رو،با هم رامش کنیم(...همـه
با ارس می نشینند جز حسن) به به! یـه پهلـوون
کوچولو...بفرما جلو! بفرما! بگو رخصت پهلوون...

حسن جلو می آید.
حسن
پهلوان

 :رخصت پهلوون!
 :فرصت! همـه جـا فرصـت ( ...رو بـه حسـن) اـو
همین جا باش ،مبادا که فرارکنه اا پهلوون هم به
کارش برسـه ( .رو بـه اهـالی ) گفـتم کـه ...ایـن
افعـی هفــت سـر،هفت اـا ،نـه هفتـاد اـا جـون
داره،اما این پهلوون ارس سرش نمی شه .به وقت
خواب ،افعی چنبره می زنه اا پهلـوون زیـر سـایه
ش بخوابــه ...کس ـی هســت کــه بخــواد افع ـی رو
ببینه ...
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جماعت
پهلوان

 :بع...له...
 :پس دم بگیر :پهلوون! پهلوون! افعـی رو بیـار اـو
میدون

جماعـــت

 :پهلـــوون! پهلـــوون!افعی رو بیـــار اـــو میـــدون
پهلوون!پهلوون!افعی رو بیار او میدون

حسن آرام به جعبه نزدیك می شود .از سوراخ جعبه داخل آن را نگاه می کند .به سـوي
پهلوان می رود.
حسن
پهلوون

 :پهلوون...آقاي پهلوون...افعی اوي جعبه نیست.
 :اِ ،چی داري می گـی بچـه وایسـا کناربـه کـارم
برسم( ...حسـن بـه سـمت جعبـه ى مـار برمـی
گردد) اما چراغ دوم! اآلن دیگه الزمه که...

حسن

 :پهلوون فنر کنم افعی دررفته

جماعت

 :دررفته ...الفرار

همه پراکنده می شوند.
پهلــوان

 :کجــا م ـی ریــد (رو بــه حســن) دیــدي چنــار
کردي،بچه

پهلوان اوي سرش می زند و روي زمین می نشیند.
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حسن

 ( :دلجویانه) آقاي پهلـوون ،نـاراحت نباشید قـول
می دم خودم پیداش کنم ،برش گردونم.

پهلوان زیر گریه می زند .خان بابا از گوشه اي پاورچین پاورچین داخل می شـود .پهلـوان
از زیر چشم اورا می بیند ،سریع خود راجمع و جورمی کند ،زنجیر را بـه دور بازوهـا مـی
اندازد و زور می زند .بقیه ي اهالی هم جرأت می گیرند وبه اماشا می ایستند .خـان بابـا
آرام به پهلوان نزدیك می شود و درگوشی چیزي می گوید .پهلوان ،اول وحشت می کنـد
اما بعد...
پهلوان

 :واالچی بگم ...راسیااش حرفی نیست .ما غلوم همه
ي شما هستیم .به خدا یه الخ سیبیل این خان بابا
رو با دنیا عوض نمی کنم .الل بشم اگه غلو کنم ،به
حق و حقیقت قسم می خورم...

خان بابا  :آره پهلوون!جنگ با غول سیاي رودخونه کار خوداه
اهالی

 :پهلوون دوسِت داریم ...پهلوون دوسِت داریم...

پهلوان

( :دوالراست می شود) خیلی کوچینیم...اما راستش...

خان بابا  :بگو رودرواسی ننن.
پهلوان

 :از خدا پنهون نیست از شما چه پنهون،کـه کـار مـا
خیلی اخصصی یه،یه رَوشایی اـوش هسـت کـه بـد
نیست بدونید .اجازه هست

اهالی

 :بفرمایید! خواهش می کنیم...

خان بابا  :هرچی هست بگو پهلوون ،ما گوش می دیم.
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پهلوان

 :یعنی فقط گوش می دید

خان بابا  :اختیار دارید،هرچی شما بخواهید آماده می کنیم.
پهلوان

 :این شد! راسیااش رو بخواي ،روش ما پهلوونـا اینـه
که اول باید اقویت کنیم .می دونید که من اون بنیه
ي سابق رو ندارم ،چون بگی نگی اقویت نشدم.

اهالی
پهلوان

 :اقویت !
 :بعله دیگه! پهلوونا باید خوب بخورن اا جون بگیـرن
و بتــونن بجنگن .آخـه همـین طـوري که بی مایـه
اس ،بی مایه هم که ،می دونید ،فطیره.

خان بابا  :خیلی خب پهلوون من حرف او رو فهمیدم.
پهلوان

( :خنده خنده)ایوال!خوشم می آد که با آدم چیزفهمی
طرفی!

اهالی ،نخودي می خندند.
خان بابا

 :باشه ما او رو اقویت می کنیم(رو به جماعت)هر کی
هرچی خـوردنی داره ومی اونـه کمـك کنـه ،بیـاره
براي پهلوون.

همه به قصد آوردن خوراکی به سمت خانه هاي خود می روند.
 دیزالو-* جلوي قصابی  ،خارجی  ،روز
آقایدا ...با کباب چرخان مشغول پختن بره اي است.
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آقایدا...

 :بره ي بریون می آرم.

* جلوي آسیاب  ،خارجی  ،روز
آقانصرا ...هن و هن کنان دنبال مرغی می دود .مرغ با سر وصدا می گریزد.
آقانصرا : ...مرغ و فسنجون می آرم.

* مطبخ مش صفر  ،داخلی  ،روز
مش صفر با بیل برنج در دیگ میریزد  .دیگ سرریز می کند و اجـاق شـعله ور مـی
شود.
مش صفر  :پلوي زعفرونی
اا نخوري ندونی

* خانه ي عالیه خانم  ،داخلی  ،روز
« عالیه خانم » با چاقوي بزرگی مشغول خرد کـردن گوجـه فرنگـی بسـیار بزرگـی
است.
عالیه خانم  :ساالدفصل آوردم
با سس اصل آوردم

* جاده  ،خارجی  ،روز
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عباس آقا سوار بر اراکتورحرکت می کنـد ،روي اراکتـور ظـرف بزرگـی بـا عالمـت
استاندارد دیده می شود که رویش نوشته شده است :دوغ دولت آباد
عباس آقا

 :دوغ،دوغ دولت آباد
چه دوغی!خونه ت آباد

* میدانگاهی ده  ،خارجی  ،روز
اهالی و پهلوان حضور دارند در حالی که جلوي پهلـوان سـفره ي عـریی و طـویلی
چیده شده است .آقانصرا ...و مش صفر با ظرف هاي پر از میوه از راه می رسند.
آقانصرا...

 :سیب درختی رسید
هم زرد و سرخ و سفید

مش صفر

 :گالبی هاي خوشبو،
برات آوردم ،عمو!

حسن و آقا نصـرا ...قالـی اي را مـی آورنــد و بـا اشــاره ي مـریم خــانم جــلوي پــاي
پهـلوان پهـن می کنند.
مریم خانم

 :بشین به روي قالی
بخور غذاي عالی

پهلوان با گرفتن عرق پیشانی اداي خجالت را در می آورد
پهلوان
خان بابا

 :خجالت بخوریم یا...
 :این فرمایشا چیه می فرمایید ،بسم ا...

پهلوان گیوه ها را در می آورد و می نشیند
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پهلوان

 :بفرمایید!

خان بابا

 :نوش جان!

پهلوان

( :ران مرغی را به دندان می کشد)خاطراون
جمع! می خورمش...

خان بابا
پهلوان

 :نوش جان،خوشمزه س
 :نه بابا! به این راحتی ها هم نیست ،خیلی
زحمت داره...

آقانصرا...

 :ببخشید دیگه...حتماً خوب نپخته

پهلوان

 :اینــو کـه نمــی گم! غولــه رو می گــم ،خـام
خـام می خورمش...

اهالی
پهلوان

 :راس راسی
 :پس چی  ...یه لقمه ي چپش می کنم .بعد
عین آب خوردن کار رو اموم می کنم و
سُرومُروگنده برمی گردم.

خان بابا
پهلوان

 :ایشاال فقط خوب اقویت شده باشی.
( :بادهان پر) خوبِ خوب که چه عـرض کـنم ،ولـی
چاره چیه

مش صفر

 (:به خوراکی ها ناخنك می زند) می گـم اقویـت
کردن هم کار خـوبی یـه ها،خـان بابـا! کارمشـت
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ومال مشتري هاي حموم هم کارسختی یـه ،اون
هم اقویت الزم داره.
پهلوان

 :حاال ما غوله رو هم کشــتیم داداش ،به مـا
چـی می رسه

خان بابا

 :به شما می رسه

پهلوان

 :آره ،چی می رسه ما هم خرج و بَرج داریم.

خان بابا

 :شما نظراون رو بفرمایید

پهلوان

 :راسـیااش خـان بابـا مـن آدم قـانعی هسـتم،اما
کشتن همچو غولی کارپرخطر و پرزحـــمتی یـه.
درثانی،اگـه چشـــــمه اـــون همـــین جـوري
بمونـــــه همـــــــه از بیـــــــن مـــــی رن
آدما،گاوا،گوسفندا...درسته

خان بابا

 :شما صحیح می فرمایید.

پهلوان

 :عرض می کنم.حاال اگه عوض این همه،یه گاو
بدید ضرري ننردید .مثالً ...گاو آقایدا...

آقایدا...

 :بله بله چی فرمایش فرمودید گاو منو نگو که از
چشام می افتی داداش!!

پهلوان

 :به...گاوت مهم اره یا این آبادي و آدماش

آقایدا...

 :البته که آبادي وآدماش! اما اگه من گاوم روبدم،
چطوري زندگی کنم همین مردم که سنگشون
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رو به سینه می زنی ،لبنیات خودشون رو از کجا
اهیه کنن
پهلوان

 :به هر حال شرط حرفه اي کشتن غول همینه
که گفتم ،عزت زیاد!

خان بابا

 :لعنت برشیطون! صبر کن پهلوون اوکه سخاوت
ومردونگی اوي وجود وخونته راضی نشو آقا یدا...
امام دارایی وثرواش رو از دست بده .

پهلوان

 :به جان موال که دل نـازک مـارو بـه درد آوردي!
شما بگید من چه کنم.

خان بابا
پهلوان

 :یه چیزي بخواه که بتونیم بهت بدیم.
 :خب...چاره چیه شما هم مشنالت زیاد دارید...
باشه! آسیاب آقانصرا ...رو...

آقانصرا...

 :همین یه قلم او زندگی ما کم بود .او هم چشم
نداري آسیاب منو ببینی

پهلوان

 :چرا ،چشم دارم.اما انگار شمانمی دونید چه
بالیی داره سراون می آد.

آقانصرا...

 :خوب هم می دونیم ،کور که نیستیم...

پهلوان

 :پس حاال که این طور شد،این گوي و این میدون
(ران مرغی کـه در دسـت دارد بـه نصـرا ...مـی-
دهد)بهتره خوداون زحمتش رو بنشید .یاحق!
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اهالی

 - :کجا پهلوون می خواي مارو انها بذاري ...
 این رسم جوونمردي نیست .اگه به ما کمكنننی ،چطورازپس این غول بی شاخ و دم بر
بیاییم

آقایدا...

 :آقانصرا ...حاال چی می شه آسیاب رو بدي قال
قضیه رو بننی

آقانصــرا...

 :یعنــی چــه ش ـما جــاي مــن بودیــد دارو نــدار و
زندگیتون روحراج می کردید واالنمی کردید ،بـال
نمی کردید...

خان بابا

 :پهلـوون! آقانصـرا ...راس مـی گـه .آسـیاب امـام
زندگی این بنده ي خداس ،درضمن همه ي اهـل
ده از این آسیاب استفاده می برن.اگه قبول کنـی
یه جور دیگه از خجالتت در بیاییم.

پهلوان
خان بابا

 :مثالً چه جوري
 :می دونی که ما جماعت کشاورز ودامداریم.
چند وقت دیگه هم وقت برداشت محصول می
رسه ،قبول

پهلوان

 :چی چی قبول
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 :خــب معلومــه! موقــع برداشــت ماهرکــدوم یــه

خــان بابــا

خورجین گندم و یـه سـبد انگـور و یـه غربیلـك
بادوم و گردو بهت می دیم.
پهلوان
خان بابا

 :آخه...آخه خان بابا...
 :دیگه دس دس ننن  ،بگو باشه خیرش رو ببینی.
 :باشه دیگه! کاچی به ازهیچی ...فقط به

پهلوان

خاطرگل روي خان بابا که حق پدري به گردن
همه ي ما داره.
هلهله و فریاد شادي مردم بلند می شود.
اهالی

( :دم می گیرند)بخور بخورپهلوون
نوش جونت پهلوون ( پهلوان مشغول خـوردن مـی
شود و بعد خوابش می گیرد) بازو بگیر پهلوون
برو به جنگ شیطون

پهلوان

( :خوابش می پرد ،خم و راست می شود)نازنفس
شما،خاک پااونم...شرمنده نننید.حق نگهداراون!

صداي ضرب زورخانه اي .پهلوان به راه می افتد.

* کوه  ،خارجی  ،روز
پهلوان با یال و کوپال امام از کوه باال می رود.
اهالی (صدا)

 :پهلوون رفت باالار
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نمی ارسه از خطر
بانگاه محنمش
می شننه کوه وکمر...
پهلوان به اخته سنگ بزرگی که سر راهش قرار گرفته ،خیره مـی شـود و اخـته سنـگ
منفجر می شود .
اهالی (صدا) ...:قدماش چه محنمه
پهلوونه و قَدَر.
پهلوان بازو می گیرد و فیگورهاي عجیب و غریب از خود در می آورد .خورشید می رود و
ماه جاي آن را می گیرد .پهلوان خمیازه می کشد و می خوابد و با صداي بلند خـورّوپف
می کند.

* کور ه راهی در کوهستان  ،خارجی  ،روز
پیرزنی درحال بردن پشته ي بزرگ هیزم است.
پیرزن

 :گل پامچال گل پامچال بیرون بیا بیرون بیا فصل
بهاره
شنوفانِه شنوفانِه بهاراومده بهاراومده بلبل سرکاره
عزیز موقع کاره

پهلوان خواب آلود به او می رسد و همان طور که در پی یافتن موقعیت خود اسـت بـه او
برخورد می کند و روي زمین ولو می شود.
پهلوان

 ( :با لحن اعتراض آلود) سالم پیرزن!
37

پیرزن
پهلوان

 :سالم ننه!
 (:خواب آلود) پیـرزن مـال همـین طرفـا هسـتی
(چراش می گیرد )

پیرزن

 :آره جونم (.با صداي بلند ار) چطور مگه

پهلوان از خواب می پرد :
پهلوان

 :ها...ها ...می خواستم ببیـنم راه رو درسـت اومـدم
یانه.

پیرزن

 :کجا می خواي بري

پهلوان

 :می خوام برم به جنگ غول

پیرزن با وحشت پس می کشد:
پیرزن
پهلــوان

 :اي واي! گفتی غول،ننه
 :پــس چــی مگــه نمــی بینــی از دیــروز صــبح آب
بند اومده

پیرزن با حیرت اطراف را می نگرد و بستر خشك رودخانه را می بیند.
پیرزن

 :راس می گی ها ...پس کار غوله

پهلوان

 :آره پیـرزن ،یـه غول بدجنس ...من هم به مردم
ده پایینی قول دادم این حیوون خطرناک رو
بنشم.

پیرزن

 ( :با اردید به سر ااپاي پهلوان نگاه می کند)
راس راسی
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پهلوان با دلخوري از پیرزن فاصله می گیرد.
پهلوان
پیرزن

 :پس چی خیال کردي
 :خدا از آقایی کمت نننه،می گم او که این قدر
لوطی و جوونمردي ،یه کمنی هم به این مادر
پیرت کن.

پهلوان

 :کمك چه کمنی

پیرزن با التماس به سمت پهلوان می رود.
پیرزن

 :اگه بتونی این پشته ي سنگین رو اا کلبه ي
من بیاري دعات می کنم.

پهلوان

 :چـه حـرفا! من ایــن همــه کـار دارم اون
وقـت اـو می گی...

پیرزن

 :می دونم ،اما زیاد طول نمی کشه ،خدا عمرت
بده...

پهلوان

 :کم وزیاد نداره ،کار من خیلی مهم و حیاای یه.
اآلن هم زیادي با او حرف زدم ،خداحافظ (به راه
می افتد ومی رود  ،فقط صدایش شنیده می
شود)ینی و دواا...دواا وسه اا...

پیرزن با نگاه سرزنش بار رفتن پهلوان را نگاه می کند و با افسوس سري انان می دهد.
 -دیزالو-
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* گذري در کوهستان  ،خارجی  ،روز
پهلوان با حالت دویدن زورخانه اي در گذر است
پهلوان

...:سه اا وچاراا...چاراا وپنج اا...پنج اا وشش اا...شش
اا وهفت اا...هفت اا وهشت اا...آخ ،آخ مثل این که
نیاز به اقویت پیدا کردم...نباید بذارم نیروم احلیـل
بره ...باید آمادگیم رو حفظ کنم(...نقطـه اي کمـی
دورار را نگاه می کند ) آره زیر اون درخته خوبه.

* زیر سایه ي درخت  ،خارجی  ،روز
پهلوان می آید و زیر سایه می نشینـد .بسـاط خـوراکی رابــازمی کــند ومشــغول
خـوردن می شود .موش با شرّو شور فراوان و آواز خوانان از راه می رسد ،در حالی که انه
کاغذ بزرگی دردست دارد...
موش

( :آواز می خواند)نقل و نبات بیـارین بـا بـاقلوا و
شربت ،داد بزنین ینصدا خونه ي جدید مبـارک ،
خونه ي جدید مبار...ک! ( مثل قــرقی ازبـــاالي
ســرپهــــلوان عبــــور مــی کنــد )س ســالم
پهلوووووووون!

پهلــوان

( :مــی ارســد و ازجــا مــی پرد)هان...هــان کــی
بود ...کی بود (موش را می بیند)او بودي اُقُـر بـه
خیر! این چیه او دستت
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پهلوان بر می خیزد و به طرف موش می رود اا انه کاغـذ را ببینـد .مـوش جاخـالی مـی
دهد و به سمتی دیگر می رود.
موش

 :پهلوون ،نمی دونی امروز چه روز خوبی یه.

پهلوان

 :جداً !

موش

 :بعله.امروز اونستم بعد از کلی دوندگی و اعتراض
و شنایت و کمیسیون جواز بگیرم.

پهلوان
موش

 :شیرینیش چی می... ...گفتی جواز
 :آره جواز ساخت .اآلنم دارم می رم اا باالي اپه
خرسك...

پهلوان

 :اون جا دیگه چه خبره

موش

 :راستش یه زمین دودهنه دارم،دونبش سـرجاده
ي لنگ خروس،هزار و نهصد موشی مترمربـع ،ارث
خدابیامرزپدرجدم(...بغی می کند) موش الممالنه.

موش به گریه می افتد  ،پهلوان دستمالی از جیب در می آورد و به موش می دهد  ،موش
اشنش را پاک و با صدا بینی اش را امیز می کند.
موش

:اگه بــتونم زوداــر یـه مقــدار مصالــح بگـــیرم
خیلی خوب می شه ،می گن سیمان هم می خـواد
وارد بــورس جهــانی بشــه ،اون وقــت دیگــه اقشــار
آسیب پذیري مثل ما کارشون زاره .اگه یـه لـونــه
ي مختصـر بزنیم عالی می شه.
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پهلوان
موش

 :مبارکه...ناقال حتماً داري عیالوار می شی...
 :چنارمی شه کرد ،سـن ازدواج رفتـه بـاال .خیلـی
براي وام کارآفرینی اقال کردم،نشد.

پهلوان

 :وام چی

موش

 :آره یه کارگاه چوب خالل سازي داشـتیم ،اون هـم
اعطیل شد .اگه بتونم زمینم رو بسازم یه طبقـه رو
هم می کنم کارگاه ،یـه طبقـه ش هـم خونـه  ،بـا
امام امنانات…

پهلوان
مــوش

 :چه امناناای
 :امنانــات معمــولی دیگــه :دوخوابــه( اصــویري از
واحدي دو خوابه)،اااق بچه ها(اصویري از اااق بچه
اي مدرن)،ســـرویس بهداشتی(اصـــویر ســـرویس
بهداشــتی لــوکس) حموم(اصــویر حمــامی مجهــز)
ســونا ،جنوزي(اصــویر ســوناي بخــار و خشــك و
جنــوزي) استخر(اصــویر اســتخري زیبــا) انبــاري،
پارکینگ(اصـــویرانباري و پارکینـــگ) ســـرامیك
کف(اصـــویر ســـرامیك هـــاي پـــرنقش و نگـــار)
موکت(اصویرانواع موکت) آبگرمنن(اصویر )...کـولر
گازي(اصاویر انـواع )...کـولر نفتی(اصـویر شـی ي
عجیب و غریب) اااق پنیر(اصویر اااقی پـر از انـواع
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پنیر) اااق گردو(اصویر اااقی که بـا بازشـدن درش
مغز گردوها بیرون می ریزد) کشـتارگاه گربـه هـا(
اصویر اااقی ارسـناک کـه کلـه ي انـواع گربـه بـه
دیوارها زده شده است و عنسی از موش که -چون
شنارچی ماهري کنار جسد گربه اي چاق -از دیوار
آویزان است) اااق خنثی سـازي سـم هـاي مـوش
کش شهرداري ،اااق اولید سـم هـاي مـوش کـش
اقلبی اقویتی ( اصاویري از اااق هایی که دسـتگاه
هــاي عجیــب و غریــب در آنهــا وجــود دارد و)...
بیرونی،اندرونی،طاقچه پایین،طاقچه باال...
پهلوان

 :وَه ...بسه بسه ...یعنی خونه ي شـما همـه ي اینا
رو داره

موش

 :خـونه ي جـدید ما بعـله ،البته اگه خدا بخواد
وسـاخته بشه...

پهلوان

 :خوش به حالت! خونه ي ما ،خونه ي بعضیا!...

موش

 :حتماً خونه ي شما خیلی بزرگه

پهلوان

 :نه بابا! اندازه ي لونه ي موشه

موش

( :می خندد)این ینی رو خوب اومدي! اندازه ي
خونه ي منه .چه جالب!!

پهلوان

 :کجاشو دیدي!!
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موش

 :چی

پهلوان

 :حاال چنار کردي چنار می خواي بننی

موش

 :حقیقتش جاده ي لنگ خروس براي ساخت و سـاز
خیلی عالی یه .فقـط زمیـنش سـفته .داشـتم مـی
رفتم اپه خرسـك از پسـرعموم وسـیله اي،چیـزي
بگیرم براي کندن زمین

پهلوان

 :خب موفق باشی!

پهلوان به طرف بساطش می رود اا آنها را جمع کند.
موش

 :آقاي پهلوون!

پهلوان

 :بله

موش

 :می شه از شما خواهشی کنم

پهلوان

 :باشه بگو

موش

 :شما خیلی قوي هستید،درسته

پهلوان

 (:با غرور باد می کند) پرسیدن نداره

موش

 :می گم ،برااون امنان داره این زمین رو براي من
بننید

پهلوان

(:بادش خالی می شود) پس خودت چناره اي
نمی اونی

موش

 :نه این که نتونم .اما خیلی کار می بره .اازه
وسیله هم ندارم .ولی شما...
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پهلوان

 :من که نمی اونم عزیزم

موش

 :چرا

پهلوان

 :عجله دارم ،باید برم

موش

 :کجا

پهلوان

 :به جنگ غول بی شاخ ودم

موش

 :نه بابا

پهلوان

 :جان شما!

موش

 :چه جالب!

پهلوان

 :بیشتر،برم که خیلی دیر شد.خداحافظ!

موش

 :به سالمت!

پهلوان به راه می افتد و همراه با ضرب زورخانه اي می خواند .مــوش پشت سرش راه
می افتد و با شیطنت حرکات او را اقلید می کند.
پهلوان

 (:آواز زورخانه اي) رفتم که رفتم به جنگ غول بد
آزاد می کنم چشمه را اا ابد...

پهلوان متوجه حرکات موش می شود و اا برگردد موش گریخته است.
پهلوان

(:آواز زورخانه اي)...دیـگر هیچ غولی جرأت نمی کند،
که آبِ چشمه را با خود ببرد.

* گندمزار  ،خارجی  ،روز
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پهلوان درهمان حالت زورخانه اي به گندمزار می رسد .پیرمرد درحال بذر پاشیدن
است .پهلوان االش می کند پیرمرد را متوجه خود کند ولی او بی اعتناست.
پیرمرد

( :آواز)گندم گل گندم اي خدا  /ده مال مردم اي
خدا
گندمو کی می کاره
گندمو ما می کاریم (اصویر بذر پاشی)
ماییم و گندم ،گندم گل گندم اي خدا  /ده مال
مردم اي خدا
بعد چنارش می کنیم
گندمو آرد می کنیم ( اصویر آسیاب و کیسه هاي
گندم و آرد)
آردسفید ،ماییم وگندم ،گندم گل گنـدم اي خـدا
/ده مال مردم اي خدا
آردو چنار می کنیم
آردو خمیرمــی کنــیم ( اصــویر چگــونگی خمیــر
ساختن)
خمیرخوشبو ،آردسفید ،ماییم وگندم ،گندم گل
گندم اي خدا  /ده مال مردم اي خدا
خمیرو چی می کنیم
اوي انور می پزیم ( اصاویري از انور و انواع نان)
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نــون خوشــمزه  ،خمیرخوشــبو ،آردســفید ،مــاییم
وگندم ،گندم گل گندم اي خدا  /ده مال مردم اي
خدا
پهلوان
پیرمرد

 :سالم پیرمرد
( :با بی افاوای ) سالم پهلوون!اُقُربه خیراز این
طرفا

پهلوان
پیرمرد

 :دارم می رم جایی.
 :می دونم! داري می ري سمت سرچشمه ي
رودخونه

پهلوان
پیرمرد

 :او ...او از کجا می دونی
 :از قدیم گفتن دود از کنده بلند می شه ...سالها کار
و زندگی و اجربه! به من می گن بابا فال بین...

پهلوان

 :فال بین

پیرمرد

 :بعله ،می خواي بهت بگم اوي کیسه چی داري

پهلوان

 :او کیسه

پیرمرد

 :آره ...بگم

پهلوان

 :بگو!

پیرمرد

 :خوراکی ...غذا  ،میوه...

پهلوان

 ( :با حیرت ) او راس راسی فال بین هستی

پیرمرد

 :گفتم که!
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پهلوان

 :پس چرا گندم می کاري

پیرمرد

 :خب معلومه!براي این که نونم رو ازش دربیارم...

پهلوان

 :چرا خودت رو خسته می کنی به جاي این
کارفالی بگیر ،چه می دونم وردي چیزي بخون اا
زمینت پر از گندم بشه.

پیرمرد

( :می خـندد) نـه ...ایـن کـارا با ورد وجـادو واین
جـور چیزا درست نمی شه پسرجان! باید زحمت
کشید و عرق ریخت اا نون درآورد

پهلوان
پیرمرد

 :پس حداقل فال منو ببین.
 :باشه ...بشین ببینم فالت چیه (پهلوان پهلوي
پیرمرد می نشیند و کف دستش را جلو می
آورد.پیــرمـرد در کــف دست وچشمهـــاي
پهــلوان به دنبال چیزي می گردد) پاشو برو!

پهلوان

 :چی

پیرمرد

 :گفتم پاشو برو

پهلوان

 :پناه بر خدا ...یعنی چه

پیرمرد

 :من باید به خدا پناه ببرم نه او

پهلوان

 :نمی فهمم

پیرمرد

 :کاري نمی اونم بننم .پاشو بی دردسربروپی
کارت ،ما روهم اذیت ننن
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پهلوان

 :یعنی چه

پیرمرد

 :یعنی چه نداره .مــرد حســابی!!او مردم دولـت
آباد رو سرکیسه کردي ،حاال می گی پناه برخدا

پهلوان

 :مگه من براشون پیغام فرستادم خودشون اومدن
دنبالم.

پیرمرد

 :وقتـی کسـی به کمـك اـو نیـاز داره ،باید این
طوري باهاش رفتار کنی

پهلوان

:اونا خودشون راضی بودن ،زوري که نگـرفتم .اـازه،
من جونم رو گذاشتـــم کـف دســتم .مـی دونـی
جنگ با غول بی شاخ و دم یعنی چه

پیرمــرد

 :بعلــه مــی دونــم ،کــاري نــدارم ازمــردم چــی
گرفتی،حرف من سر اینه که این کار نیت پاک می
خواد  ،دل صادق می خواد.

پهلوان

 :یعنی ما نیتمون ناپاکه دلمون صادق نیست

پیرمرد

 :خودت بهتر می دونی...

پهلوان

 :اصالً می دونی چیـه نیـت چـه صــیغه اي یـه من
پهــــلوونم و کاســب .نمــــایش مــی دم اــا پــول
دربیارم(.زنجیري از بساطش بیرون می آورد) پـاره
کردن همچین زنجیري کار هرکسی نیست ،خـوب
اماشا کن!
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پهلوان زنجیر را دور بازوها می اندازد و زور می زند اما پاره نمی شود .پیرمـرد زنجیـر را از
او می گیرد وبا یك حرکت پاره می کند.
 :برو پهلوون دست از این حقه بازي ها بردار

پیرمرد

پهلوان با حیرت حرکت پیرمرد را نگاه می کند.
 :حاال یه کف دست دیدن که این همه سخنرانی و

پهلوان

نصیحت نمی خواد
پیرمرد

 :لعنت بر شیطون ...برو بذار به کارم برسم

پهلــوان

 :همیــــن  ...بــــرم نــه آقــاجـــون اـــــو دردت
چیــــزدیگه س .مــی دونــم ،شــیتیل مــی خــواي،
آره ( پـــــیرمرد باعصـــبانیت وغـــیظ شـــدید
درصــورت پهلــوان نگــاه مــی کنــد .پهلــوان جــا
مــی -خــورد) خیلــه خــب ...مــی رم ،مگــه دعــوا
داري

پهلوان به راه می افتد و دور می شود.
پیرمرد

( :زیـر لـب)فنرمی کنـه چـون زور داره همـه چیـز
داره  ...پهلوون پنبـه (ناگهـان چیـزي یـادش مـی
افتد) راستی کف دستش چرا اون جوري بود  ...اي
داد بیداد!خطر بزرگی سر راهشه (با صـداي بلنـد)
وایسا...وایسا پهلوون...نرو!به زندگیت رحم کن!

پیرمرد به دنبال او می دود ،اما پهلوان دور شده است و صداي او را نمی شنود.
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 -دیزالو-

* سرچشمه ي رودخانه  ،خارجی  ،روز
سنگ بسیار بزرگی در مسیر رودخانه افتاده وآب را بند آورده است .پهلوان مانند
کارآگاهان باذره بین اوضاع را بررسی می کند و فنورانه همه چیز را اندازه می گیرد.
پهلوان

 ( :صداي ذهن ) فهمیدم! این سنگ افتاده و آب را
بند آورده ،غول کدومه اینا همه ش حَرفه! االن
سنگ رو برمی دارم آب هم بازمی شه (به جان
سنگ می افتد  ،ولی از جایش انان نمی خورد )
عجب ! فنر کنم اگر اقویت کنم حتما سنگه رو از
جا می کنم.

پهلوان مشغول خوردن می شود و قوي و قوي ار می شود .بـا یـال و کوپـال قهرمانانـه بـه
سمت سنگ می رود .با ضربات آرام کارااه مانند ،سنگ را پنج قاچ می کند .یك قـاچ را بـا
النگر مالیم انگشت درهوا سوت می کند  .قاچ دوم را در دستـان خـود می چـالند و آبـش
را می گیرد و به گوشه اي پرااب می کند .قاچ سوم را فوت می کنـد کـه کـامالً پـودر مـی
شود .قاچ چهارم را با دستانش به شنل اوپ فوابال در می آورد و شروع بـه روپـایی زدن و
شیرین کاري می کند  ،صداي اشویق جمعیت به گوش می رسد .اوپ را در آسمان شـوت
می کند و فریاد اشویق به اوج خود می رسد .به سمت آخرین قاچ برمـی گـردد و نگـاهش
می کند .فنري به خاطرش می رسد قاچ را برمی دارد و به شنل کــالهی درمــی آورد و
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بر سـر می گـذارد .بـازو می گیرد .خمیـازه می کشـد ،احسـاس خسـتگی مـی کنـد .مـی
نشیند و چشمانش روي هم می رود .با خورّوپف امام به خواب عمیقی فرو می رود.
 دیزالو-مگسی روي بینی او می نشیند .اول اعتنایی نمی کند  ،بعد ،از این پهلـو بـه آن پهلـو مـی
شود ،سرانجام از خواب بیدار می شود کمی دهن دره و کـش و قـوس بـدن ...نگـاهش بـه
سنگ می افتد.
پهلوان

 ( :صداي ذهن) اِه!  ...این سنگه که سر جاشـه مگـه
برش نداشتم پس همه ش خواب بوده ...عیب نداره
االن کارش رو اموم می کـنم ( دوبـاره بـا سـنگ ور
مــی رود ،بــاال و پــایین مــی کند،بــه آن ضــربه مــی
زند ...ولی فایده اي نـدارد) نـه اقویـت هـم فـایــده
نـداره(...به فنر فرو می رود) نننه ...نننـه واقعـا ...
(وحشت می کند) بعله سنگ به ایـن بزرگـی حتمـا
کار غوله  .چرا از اول نفهمیدم

صداي ساز و آواز وحشتناکی می آید.
صدا ي غول

 ( :آواز ) ریم ریم  ،ریم و ریم و ریم و ریم
ریم ریم  ،ریم و ریم و ریم و ریم

پهلـــوان

 (:صـــداي ذهـــن) صـــداي چیـــه  ...چقـــدر
وحشتناکه! ...بهتره فرار کنم...آره اینجا دیگه جـاي
ما نیست...
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پهلوان پا به فرار می گذارد و از آنجا دور می شود.

* درختزار  ،خارجی  ،روز
پهلوان دوان دوان وارد درختزار می شود  .راه را گم کرده است .صداي آواز نزدینتـر
و بلندار شده است .پهلوان بیشتر وحشت می کند .ناگهـان دسـتی خشـن و قـوي از الي
درختها بیرون می آید و از پشت گلوي پهلوان را می گیرد و از روي زمین بلند می کنـد .
پهلوان وحشتزده فریاد می کشد .دست او را محنم پرااب می کند .پهلوان باشـدت امـام
به پایین می افتد.

* پراگاه  ،خارجی  ،روز
پهلوان از پراگاه به پایین سقوط می کند .صداي آواز ارسـناک غـول در کوهسـتان
می پیچد.
صداي غول

 ( :آواز ) منم منم غول سیاه
غول سیاه قصه ها
 -غروب اصویر-

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز
عده اي از اهالی در کنار بستر خشك رودخانه حالت عزا و ماام به خود گرفته اند .
خان بابا با ناراحتی قدم می زند و فنر می کند.
اهالی

 ( :آواز عزا )غریبی بی کسی بی همزبونی
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نه یار و همدمی نه مهربونی
خداي بی کسان احوال ما بین
نه خونه مونده و نه آشـیونی
خان بابا به سمت اهالی می رود.
خان بابا

 :عجب ! با گریه و زاري که کاري درست نمی شه .
ساکت باشید فنر کنیم ببینیم چنار می شه کرد .

مش صفر برمی خیزد وبه سوي او می آید.
مش صفر

 :دیگه کاري نمی شه کرد  .پهلوون با اون پهلوونیش
نتونست

اهالی

 :غریبی بی کسی بی همزبونی ...

اهالی به سوي خان بابا می آیند.
اهالی

 ...:چه کاري می شه کرد اي یارجونی !...

اهالی از دستها و هینل خان بابا آویزان می شوند.
اهالی

...:رفیقـان طـاقت یـــاري ندارند
امــان از بی کسی  ،نامهـــربونی

خان بابا کالفه می شود و با انانی خود را از این وضعیت می رهاند .اهالی روي زمین ولـو
می شوند.
خان بابا :

 :اي بابا عجب گرفتاري شدیم ها! چیزي نشده
حاال .
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آقا نصرا...

 :دیگه می خواستی چی بشه

زندگیمون ...

بدبخت شدیم !
خان بابا

 :ناشنري نننید  .خدا بهمون عقل داده اا راه
چاره رو پیدا کنیم

این بار مریم خانم به سوي خان بابا می آید.
مریم خانم

 :کدوم راه چاره

خان بابا

 :باید فنرامونو روي هم بریزیم

حسن نیز کنار خان بابا می آید ،همراه خود چوبی دارد که بقچه اي بر سر آن بسته است.
حسن

 :خان بابا اجازه هست

اهالی طبق معمول از کوره در می روند و مریم خانم و آقایدا...هم ناراحت می شوند ،طبق
معمول...
اهالی

 :اَه  ...بازم او  ....نه .

خان بابا

 :بذار ببینم چی می گه بگو پسرم

حسن

 :من می گم ....

عباس آقا

 (:به بقچه اي که حسـن بـر سـر چـوبی بسـته بـا
مسخره اشاره می کند ) این چیه دیگه

اهالی

 :حسن بِگ! حسن بِگ! چرا در گنجه بازه چرا
دم خر درازه ها ها ها ...

اهالی دور حسن می چرخند و شنلك درمی آورند .مادر و پدرش نمی اوانند آنان را
ساکت کنند
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 ( :صدایش باال می رود ) چرا نمی ذارید بچه

خان بابا

حرفشو بزنه (همه ساکت می شوند ،خان بابا حسن
را نوازش می کند) بگو بابا جان!
حسن

 :من یه فنر جدید دارم

اهالی

 :او

حسن

 :آره  ،خب ! من ...

خان بابا

 :بگو

حسن

 :من فنر کردم ...

* اااق حسن  ،داخلی  ،شب
حسن در حال کار با رایانه است :روي صفحه ي مانیتورابتدا ضرب و اقسیم و اعـداد
و ارقام  ،و بعد اصویرحسن دیده می شود که مقابل غول ایستاده است.
حسن(صدا)  ...:فنر کردم ...اگه من که کوچینم برم پیش غوله...

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز(ادامه)
اهالی به حسن نگاه می کنند.
خان بابا

 :خب

* اااق حسن  ،داخلی  ،شب(ادامه)
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روي صفحه ي مانیتور :اصویر حسن که سوت می کشد و غول که هاج و واج دنبال
منبع صدا می گردد.
حسن(صدا)

 ...:سوت می زنم و حواسش رو پرت می کنم ...

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز(ادامه)
اهالی به حسن نگاه می کنند.
اهالی

 :خب ....

* اااق حسن  ،داخلی  ،شب(ادامه)
روي صفحه ي مانیتور :اصویر درشت حسن که براي غول شنلك درمی آورد.
حسن(صدا)

 ...:بعد دهن کجی می کنم...

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز(ادامه)
بازهم اهالی و حسن...
اهالی

 :خب ...

* اااق حسن  ،داخلی  ،شب(ادامه)
بازهم روي صفحه ي مانیتور:اصویر غول عصبانی که دنبال حسن می کند.
حسن(صدا)

 :بعد غوله عصبانی می شه و دنبالم می کنه...
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* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز(ادامه)
باز هم اهالی...
اهالی

 :خب

* اااق حسن  ،داخلی  ،شب(ادامه)
مانیتور رایانه :حسن می دود و غول دنبالش می کند.
حسن(صدا)

 :بدو بدو می رم طرف اله...

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز(ادامه)
اهالی با هیجان بیشتر گوش می دهند...
اهالی

 :اله

* اااق حسن  ،داخلی  ،شب(ادامه)
صفحه ي مانیتور :اصویر اله که از چاله اي بزرگ  -که با شاخ و برگ درختان پوشانیده
شده -اشنیل شده است .
حسن(صدا)

 :آره اله اي که قبال براش آماده کردیم ...

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز(ادامه)
حسن و اهالی...
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اهالی

 :خب

حسن

 :بعد که افتاد او اله ،همگی با سنگ و چوب می
افتیم دنبالش و ...

اهالی

 :خب

حسن

 :اونقدر می زنیم اا دیگه از این کاراي بد نننه

اهالی با صداي بلند می خندند .
حسن

 :نخندید من حتی چوب و غذا هم برداشته ام

خان بابا

 :به نظر من راه حل بدي نیست

اهالی

( :از خنده روده بر می شوند ) حسن یك  ،حسن دو،
حسن دنده به دنده
حسن می ره بجنگه .
حسن با کی می جنگه
با اون غول یه دنده ...

آقانصرا ...به سوي حسن می آید و با لحن احقیر آمیزي با او صحبت می کند.
آقا نصرا...
حســـــن

 :این کار ،کار بچه ها نیست حسن کوچولو
 :باشـــــه  ،پـــــس مـــــن خـــــودم مـــــی رم

حسن با ناراحتی به راه می افتد و می رود  .همه می خندند و لوده بـازي در مـی آورنـد .
مریم خانم با اشدد آنان را کنار می زند.
مریم خانم

 :بسه دیگه...
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اهالی جا می خورند و صدایشان می بُرد .خان بابا نگاه معنی داري به اهالی می اندازد.
مریم خانم به دنبال حسن می دود.

* کوچه  ،خارجی  ،روز
مریم خانم به حسن می رسد .اهالی از خم کوچه ناظر آن دوهستند.
 :وایسا پسرم !( حسن می ایستد) ناراحت

مریم خانم

نشو!دارن باهات شوخی می کنن ...
حسن

 :من ناراحت نشدم ...

مریم خانم

 :آره می دونم! او پسر عاقلی هستی ...بریم خونه
یه پلوي خوشمزه برات درست کنم

حسن

 :نه گرسنه م نیست ننه  ...می خوام برم ،اگه آب
باز نشه همه نابود می شن

مریم خانم

 :باشه می ري  .حاال فعالً بریم خونه ...

مریم خانم  ،حسن را به طرف خانه می برد.

* کنار رودخانه  ،خارجی  ،روز
اهالی ساکت و نادم به مسیر رفته ي حسن و مادرش نگاه می کنند .عبـاس آقـا بـه
آرامی به سوي خان بابا می رود و یواشنی از او سؤال می کند:
عباس آقا

 :این بچه چی می گفت  ...اله آره خان بابا

خان بابا

 :آره ! چطور مگه
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عباس آقا

 :هیچی ،همین طوري ...

آقانصرا ...هم به جمع آن دو اضافه می شود:
آقا نصرا...
خان بابا

 :چطوري می شه همچین چیزي درست کرد
 :خب راههاي مختلفی داره مثالً این که اول زمین
رو بننیم و ...

صداي مضطرب مریم خانم صحبت خان بابا را ناامام می گذارد...
مریم خانم

 (:صدا ) آقا یدا!...

آقایدا ...با وحشت پشت دیگران مخفی می شود .مریم خانم دوان دوان از راه می رسد
مریم خانم

 :آقا یدا!...

مریم خانم بین جمعیت دنبال آقایدا ...می گردد .آقایدا ...به آرامی سرک می کشد.
مریم خانم

 :بدو آقایدا...

آقایدا...

 :چی شده

مریم خانم

 :چه نشستی ...رفت

آقایدا...

 :کی

مریم خانم

 :خب معلومه...حسن

آقایدا...

 :کجا رفت چرا جلوشو نگرفتی زن! بدو بریم
دنبالش!...

هر دو می روند.
خان بابا

 (:به مریم و یدا )...ما هم همرااون می آییم  (.رو
به مردم ) حاال فقط یه راه مونده
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 :چه راهی

اهالی

 :همه جمع بشیم و هرچی وسیله داریم برداریم

خان بابا

بریم جنگ غول
 :مگه می شه

مش صفر

 :چرا نشه ! اگه غول زور داره ما هم داریم

آقا نصرا...
عباس آقا

 :بعله ! از این بچه که کمتر نیستیم

اهالی

 :درسته ...درسته...

خان بابا

 :پس بجنبید !

همه به جنب و جوش می افتند و به سمت خانه هاي خود حرکت می کنند.
 (:آواز ) بیل و کلنگ و ایشه

اهالی

سنگ می زنیم به شیشه ...
 -دیزالو-

* میدانگاهی ده  ،خارجی  ،روز
اهالی آماده ي نبرد ،هرکس چیزي برداشته است چوب  ،بیل  ،ارقه  ،چماق و...
اهالی

...:بیل و کلنگ و ایشه
سنگ می زنیم به شیشه
شیشه ي عمر این غول
نابود بشه همیشه
بیل و کلنگ و ایشه
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کیه که برنده می شه
مردم دولت آباد
که پر زورن همیشه
مردم دولت آباد
که پر زورن همیشه
همه به سمت سرچشمه ي رودخانه به راه می افتند.

* گذري در کوهستان  ،خارجی  ،روز
پیرزن در حال آواز خواندن هیزم جمع می کنـد  .در نقطــه اي دور اهــالی دولـت
آبـاد را می بینیم که از کوه باال می روند.
پیرزن

 (:آواز) یه گلی گوشه چمن گوشه چمن اازه
شنفته ،اازه شنفته
نه دستُم بش می رسه بش می رسه
نه پاش می افته،
نه پاش می افته
دستُم دستُم دستُم
ایغش بریده شستمُ

حسن از راه می رسد  ،با لذت امام به آواز پیرزن گوش می دهد...
حسن

 :سالم ننه جان  ،خدا قوت !

پیرزن

 :سالم پسرم ! خوبی
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پیر زن بسته ي هیزم را بر زمین می گذارد و نفس اازه می کند .
حسن

 :مادرجون خسته شدي ! بذار کمنت کنم

پیرزن

 :الهی پیر شی  ،خیر ببینی

حسن به سوي پشته ي هیزم می رود وآن را برمی دارد و همراه با پیرزن به راه می افتد
 :ننه جون کسی رو نداري کمنت کنه

حسن

 :هیچ کس! (به آسمان اشاره می کند) اون از

پیرزن

همه مهربون اره .الهی شنر! کجا می ري
حسن

 :دارم می رم به جنگ غول

پیرزن

 :انهایی فهمیدم اوهم فقط خدارو داري...ببین
پسرم خدا کسانی رو که از عقل وهوششون درست
استفاده می کنن و راه هاي درست رو می رن
دوست داره .راستی اسمت رو به من نگفتی.
 :حسن

حسن
پیرزن لحظه اي از حرکت بازمی ایستد.
پیرزن

 :حسن ،پسر گلم ،می خوام به خاطر کمنی که
بهم کردي هدیه اي بهت بدم ،خوبه

حسن امتناع می کند
حسن

 :خیلی ممنون! من به خاطر هدیه این کار رو
ننردم

64

پیرزن

 :می دونم ولی دلم می خواد دست ننه ي پیرت
رو رد نننی (،دستش را در هوا حرکت می دهد و
همراه با موسیقی خوشایند و نورها و رنگها ي زیبا
قفسی طالیی ظاهر می شود که داخل آن
گنجشك بسیار زیبایی است ) بیا ،اوي این قفس
یه گنجیشنه.

حسن

 (:با هیجان قفس را مـی گیـرد) عجـب گنجیشـك
قشنگی!

پیرزن

 :می دونستم خوشت می آد ،براي او نگهش
داشتم

حسن
پیرزن

 :براي من !
 :آره فقط آدماي شجاع و مهربون او این امتحان ها
قبول می شن ( .اشاره به گنجشك) اولیاقت این
جایزه رو داري .می دونم دوست خوبی براي او می
شه ،هر جا هم الزم شد کمنت می کنه .حاال دیگه
راه بیفت که دیرت نشه.

حسن

 :دست شما درد نننه .حتماً ازش مراقبت می کنم.
(قفس را به چوبش می بندد) خداحافظ!

پیرزن

 :به سالمت .دست خدا به همرات.
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حسن سرحال و شاداب جست و خیز کنان به حرکت خود در مسیر ادامه می دهد .پیرزن
با مهربانی رفتن او را نظاره می کند.
حسن

 :گنجیشنه اشی مشی ،لب بوم ما نشین ،بارون
می آد خیس می شی ،برف میاد گولّه می شی،
می افتی او حوض نقاشی ...

* جاده ي لنگ خروس  ،خارجی  ،روز
روي اابلویی نوشته شده است «:جاده ي لنگ خروس»  .باز هم در چشم اندازي
دور مردم ده درحال رفتن دیده می شوند .موش با آهنگی ضربی در حال کندن زمین
است.
موش

(:بیل می زند و می خواند) یك دو ،یك دو ،یك-
دو...
یك دو ،یك دو ،یك -دو...

صـداي حسـن به گوش می رسد  .مـوش سـاکت مـی شـود و گـوش مـی دهـد .ناگهـان
پایی نزدیك می شود و نزدیك است که او را له کند  ،پاي حسن است  .موش می گریـزد.
حسن فقط حواسش به گنجشك است و اصالً موش کوچك را نمی بیند.
حسن

( :در حـال بازي با گنجـــشك) مـن کـه جیـك و
جیك می کنم برات ،اخم کوچیك می کنم بـرات،
من چرا برم

برق شیطنت در چشمان موش خوانده می شود.
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موش

 (:با خود ریز ریز می خنـدد) حـاال مـا رو لـه مـی
کنی...

موش بی سروصدا به حسن نزدیك می شـود ،بــاال مـی پـــرد ،گــوش راســت او را بـه
آرامـی گـاز می گیرد و فرار می کند.
حسن

( :گوشش را می مالد) آخ!...

حسن سمت راستش را نگاه می کند ،چیـزي نمـی یابـد  .روي زمـین مـی نشـیند و بـه
گنجشك آب ودانه می دهد .این دفعه موش از سمت چـ نزدیـك مـی شـود و گـــوش
چـ او را گاز می گیرد و می گریزد .حسن فنري مـی کنـد  .آرام گـره ي بقچـه اش را ،
طوري که موش ببیند ،نیمه باز می کند و کمی پنیر درمی آورد وبالذت مـی خـورد .بعـد
برمی خیزد  ،دستانش را به طرفین باز می کند و با چشمان نیمـه بـاز بـه دور خـود مـی
چرخد .موش بی صدا می آید و داخل بقچه می شود .حسن جستی می زند و او را داخـل
بقچه گیر می اندازد.
موش

 :آي،آي،آي! مُردم!خفه شدم!

موش از گوشه ي بقچه سرش را بیرون مـی آورد در حـالی کـه انـه اي پنیـر در دسـت
اوست.
حسن

(:با لحن معنا دار) به! سالم آقا موشه!

موش

 :سـالم پسـرخوش کـالم  ،بفرما !( دو دستی
پنیـررااعـارف می کند)

حسن

 (:پنیر را می گیرد) ممنون! چه کار می کنی
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موش

 (:به چاله اي که کـنده اشـاره می کـند) زمــین
رو می کنم

حسن

 (:بااشاره به پنیر) مـی خـواي چیـزي قـایم کنـی
موشی

موش

 :نخیر دارم خونه می سازم.

حسن

 :بارک ا...

حسن به طرف چاله می آید و موش را رها می کند .موش باالي ال خاک می رود.
موش

 :بعله خونه اي کامالً مجهز  ...فقط حیف که زمینش
یه کم سفته

حسن دوپایی روي خاک باال و پایین می پرد.
حسن

 :خوب جاي دیگه رو بنن که نرم باشه

موش نقشه ي بزرگی را می آورد و روي آن نشان و اوضیح می دهد:
موش

 :نه! مهندسی سازه ،مجوز داره .خـوش منظـره س،
ضد زلزله س .چون جاي نـرم ،سـتون هـاش اـوي
زلزله دَووم نمیاره .به لحاظ ارافاع از سـطح زمـین
هم سیل خرابش نمی کنه .در ضـمن پـیش بینـی
سیل بندهم شده .فقـط ...اگـه ...یـه کمـك دسـت
داشتم خیلی خوب می شد.

حسن

 :بگو اگه کاري هست کمنت کنم.
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موش

 :راست می گی یعنی کمك می کنی زمین رو
بننیم

حسن
موش
حسن

 :چرا نننم.
 :یعنی عجله نداري ،دیرت نمی شه ...
 :نه ! (به سمت چاله می رود و موش را کنار می
زند) بیا کنار!

حسن مشغول کندن زمین می شود اما موش جلوي او را می گیرد
موش

 :نه،این طوري نه ،این طور( :بیل کوچنی به اندازه
ي قاشق به حسن می دهد).
« یك دو ،یك دو ،یك -دو
یك دو ،یك دو ،یك -دو»

حسن

(:با بیل کوچك زمین را می کند)
یك دو ،یك دو ،یك -دو
یك دو ،یك دو ،یك -دو

حسن به سرعت زمین را می کند وپایین می رود .مــوش دور چــاله می چــرخد و آواز
می خواند:
موش

( :آواز) حسن یك ،حسن دو ،حسن سه،
حسن خیلی زرنگه
حسن زبرو زرنگه ،حسن رفیق بنده
حسن خوشحال و خندون با انبلی می جنگه
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با انبلی می جنگه
حسن از چاله خارج می شود .
حسن

 :خوبه

موش با مشقت برایش درظرفی آب می آورد
موش
حسن

 :عالیه ...بفرمایید
:دستت درد نننه (آب را می گیرد و می نوشد)
خوب موش کوچولو ،اگه اجازه بدي من برم.

موش

 :کجا می ري

حسن

 :می رم با غول بجنگم.

موش

( :با شگفتی امام در چهره ي حسن خیره می شود)
آفرین! گفتم او پسر زرنگی هستی ...پس...
( دستی در هوا انان می دهد و همراه با موسیقی
خاص و رنگها و نورهاي متنوع ،دم گاوي که چند
برابرهینل اوست ظاهرمی شود) به خاطر کمنت
این رو از من داشته باش

حسن

 :چیه

موش

 :دم گاو

حسن

 :دم گاو

موش

 :آره به دردت می خوره  ،بذار او بقچه ت .موفق
باشی !
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حسن

 ( :دم گاو را در بقچه می گذارد ) خداحافظ

موش

 :به سالمت (حسن به راه می افتد و دور می شود.
موش براي آن کـه حسـن بشـنود صـدایش را
بلنـدار می کند) خونه م که اموم شد یه شب شام
دعوات می کنم.

حسن از دور دست انان می دهد و دورار می شود.

* گندمزار  ،خارجی  ،روز
پیرمرد کشاورز مشغول کار روي زمین است .
پیرمرد

 ( :آواز )گندم می کاریم همچین و همچون گل
گندم
زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم...

حسن

 ( :وارد می شود ) سالم پدر

پیرمرد

 :سالم پسرم

حسن

 :خدا قوت

پیر مرد

 :سالمت باشی

پیرمرد لبخند بر لب ،با کنجناوي حرکات حسن را زیر نظرمی گیرد .حسن می نشیند و
سفره ي نان و پنیر را باز می کند .
حسن

 :پدرجان بفرما نون و پنیر

پیر مرد

 :نوش جان
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حسن
پیر مرد

 :اعارف ننن
 :با پسرخوبی مثل او نمـی شـه اعـارف کـرد ( کنـار
حسن می نشیند و با او مشغول خوردن می شود )
به به! عجب پنیر خوشمزه اي یه!

حسن

 :مال ده خودمونه

پیر مرد

 :بذار بگم دهتون کجاس  ...دولت آباد

حسن

 :درسته! شما از کجا می دونی

پیر مرد

 :خب دیگه ! راستی اهالی دهتون داشتن می رفتن
باال انگار دنبال کسی می گشتن...

حسن

 :اهالی ده ما ( به فنر فرو می رود ) نمی دونید
کجا می رفتن

پیر مرد

:حقیقتش نه ...ولی دهتون خیلی ده سرسبز و
آبادي یه  .ان شا ا ...همیشه آباد باشه  .او اینجا
چنار می کنی

حسن
پیــر مــرد

 :راستش دارم می رم با غول رودخونه بجنگم .
 ( :لقمــه در گلــویش گیرمــی کنــد و بــه ســرفه
مـــی -افتـــد .حســـن بـــه او آب مـــی دهـــد )
چنار کنی با غول بجنگی

حسن

 :آره
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پیرمرد

 :این ینی شو دیگه نخونده بودم  .ببینم کف دستت
رو!

حسن

 :کف دستم رو

پیر مرد

 :آره  ،ببینم .

حسن

 :براي چی

پیر مرد

 :بهت می گم  .او فقط کف دستت رو نشونم بده ...

حسن

 :چشم ( کف دستش را جلوي پیرمرد می گیرد )

پیرمرد

 ( :نگاه می کند ) آفرین ! آفرین ! خوشم اومد ...
او خیلی شجاعی

حسن

 :من !

پیرمرد

 :بعله ! شجاعت فقط این نیست که آدم از هیچ
چیز نترسه  ،بلنه آدم شجاع کسیه که با فنر
وعقلش برارس پیروز بشه  ( ...درهوا دستی انان
می دهد و همراه با موسیقی و نورها و رنگهاي
متنوع شیپوري را ظاهر می کند) بگیر !

حسن

 :این چیه

پیرمرد

 :یه شیپور شاخ گاوه  ...می دونی طلسم چیه

حسن

 :بله ،طلسم چیزیه که غوال و جادوگرا باهاش آدما
رو جادو می کنن و شنست شون می دن.
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پیرمرد

:آفرین ! حاال می دونی غول رودخونه چه جوري
طلسم می کنه

حسن

 :نه

پیر مرد

 :با ارسوندن آدما

حسن

 :چطور می شه طلسم رو شنست

پیرمرد

 :غول از صداهاي بلند ار از صداي خودش می
ارسه وقتی یه آدم شجاع باصداي بلند غول
روغافلگیر کنه هیچی ازش باقی نمی مونه .

حسن

 :صداي بلند ...مثالً...صداي این شیپور...درسته
(پیرمرد با سراأیید می کند) شما مطمئنید که
صداي شیپور به قدر کافی بلنده

پیرمرد
حسن

 :امتحان کن  ...نه ،االن نه  ...به موقعش
 :چشم ! راستی پدر جون اهـل ده از کـدوم طـرف
رفتن

پیرمرد

 :ازسمت کوهپایه

حسن

 :باید زود بهشون برسم.

پیرمرد

 :درسته .خیلی نگرانت بودن .باید او جنگ با غول
هم کمنشون کنی...

حسن

( :ذوق زده) یعنی می خوان با غول بجنگن (پیرمرد با
سر جواب مثبت می دهد) پس من رفتم...
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حسن با عجله به راه می افتد ،اما مسیر را اشتباه می رود.
پیرمرد

 ( :با خنده) صبر کن! از این طرف...

حسن با شرمندگی برمی گردد و به سوي پیرمرد برمی گردد.
حسن
پیرمرد

 :ببخشید!خداحافظی یادم رفت...
(:خم می شود وپیشانی حسن را می بوسد) موفق
باشی پسرم!

حسن

 :خداحافظ

پیرمرد

 :خیرپیش( ...حسن به راه می افتد) سالم منو به
اهل ده برسون

حسن

 :چشم!

* کوهپایه  ،خارجی  ،روز
اهالی ده در حال حرکت به سمت سرچشمه ي رودخانه هستند.
خان بابا

 :مش صفرجان! خیلی مونده...

مش صفر

 :اا اون جا که یادمه ...خیلی خیلی که نه ...شاید
هم خیلی ...خب! نه هنوز که نرسیدیم

آقانصرا...

 :انلیف رو معلوم کن...

مش صفر

 :کسی چه می دونه شاید هم رد شدیم

آقایدا...

 :آخه مگه می شه

مش صفر

 :چی مگه می شه
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عباس آقا

 :اي بابا! مگر نگفتی غوله انه ي درخت به این
بزرگی (...عباس با دست نشان می دهد)

مش صفر

 :کدوم بزرگی  ...ببینم!(...به دستان عباس دقت می
کند) نه این نبود ...درخت ...نچ! سنگ بود،این
هوا( ...بادست اندازه ي آن را ارسیم می کند)

خان بابا

 :بابا جان!حاال هرچی ،درخت نه ،سنگ !بگو جاش
کجاس

مش صفر

 :آهان!پایین که،نبود...

اهالی

(:کالفه) نه ،نبود

مش صفر

 :خدا پدر مادراونو بیامرزه پس حتماً باالس دیگه...

خان بابا

 :باشه می ریم باالار

به راه رفتن ادامه می دهند .آقایدا ...کامالً نگران است.
آقایدا...

 :خان بابا

خان بابا

 :جانم!

آقایدا...

 :حسن رو پیداش ننردیم،ها...

خان بابا

 :ناراحت نباش پیداش می کنیم

آقایدا...

 :آخه چطوري همه جا رو گشتیم ،اگه پیداش نننم
جواب مادرش رو چی بدم

خان بابا

 :خدا بزرگه ،نگران نباش...
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همچنان از میان درختان ،اپه ها و گلهاي کوهی به راه خود ادامـه مـی دهنـد .آقـایــدا...
لحظه -اي می ایستد و گوش ایز می کند .خان بابا از دور مراقب اوست .آقایدا ...خـود را
به بقیه می رساند.
آقایدا...

:صدا رو شنیدید (بقیه پرسشـگرانه بـه ینـدیگر مـی
نگرند)
باور کنید صداي حسن بود .گوش کنید!...

اهالی ،طوري که آقایدا ...نبیند ،ابراز دلسوزي می کنند.
آقایدا...

 :حق دارید باور نننید ،ولی من صداشو شنیدم( ...رو
به خان بابا) خان بابا! می شه خواهشی بننم...

خان بابا

 :بفرما عزیزم!

آقایدا...

 :اگه اجازه بدید برم حسن رو پیدا کنم...

آقانصرا...

 :یعنی می خواي...

آقایدا...

 :نه! زود برمی گردم ...باور کنید! اا شما برسید باال،
منم برگشتم  ،می ارسم خداي ننرده پسرم (...بغی
می کند) برید اا دیر نشده ،فــوري خـودمو بهتون
می رسونم .خداحافظ...

آق ایدا ...از مسیري که آمده اند برمی گردد .اهالی به سوي خان بابا مـی رونـد و آرام بـا او
صحبت می کنند .خان بابا نظر آنان را با سر اأیید می کند.
خان بابا

 :آقایدا ...!...صبر کن آقایدا ...ما هم باهات می آییم
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آقایدا ...دور شده و صداي او را نمی شنود .همه به سمت او می روند ،ناگهان صداي حسن
از دور می آید.
صداي حسن  :باباجون هو ( ...صدایش طنین می اندازد)
آقایدا ...ناباورانه گوش می دهد  .از شادي زبانش بند آمده است...
آقایدا...

 :جان باباجون هو ...دیدیـد گفـتم ...نگفـتم خودشـه...
حسنه ،حسن بابا...

آقایدا ...به سوي منبع صدا می دود .از دور سر و کله ي حسن پیدا می شود که به سمت
پدرش می دود .آقایدا ...اشك ریزان پسرش را در آغوش می گیـرد .اهـالی خــندان نـاظر
صحنه اند.
خان بابا

 :خدایا شنر ،صدهزار مرابه شنر

* مسیر برگشت ،خارجی  ،روز
مش صفر محنم دست حسن را گرفته و با خود می برد .چهره ي حسن بسیار
ناراحت و گرفته است.
حسن
مش صفر
حسن
مش صفر

 :مش صفر!...عمو مش صفر
 ( :اخمو) بعله...
 :نمی شه یه کم دستمو شل ار بگیري
 :نه ...

حسن

 :آخه چرا دستم داره می شننه

مش صفر

 :بچه ي فراري اي مثل او حقشه
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حسن

:مگه من چنار کردم

مش صفر

 :دیگه می خواستی چنار کنی ...او ...او...

حسن

 :من فقط خواستم کمك کنم که غول از بین بره و
آب رودخونه برگرده

مش صفر

 :من نمی دونم چی می گی ...بابات و خان بابات او
رو سپردن دست من که برگردونمت ده...حرف
اضافی هم موقوف!

حسن

 :به خدا من می اونم کمك کنم ...بیا برگردیم پیش
بقیه،خب ...ببین عمو! اگه ما دواا به اونا اضافه بشیم
راحتتر می اونن با غول بجنگن...

مش صفر

 :خیلی حرف می زنی...

مش صفر طنابی در می آورد و یك سر آن را به پاي حسن و سر دیگر را به پـاي خـودش
گره می زند و روي زمین دراز می کشد  .حسن با حیرت کارهاي او را نگاه می کند.
مش صفر

 :سر و صدا ننن که دارم از خستگی می میرم .از مـن
می شنوي او هم دراز بنش بخواب که اا ده کلی راه
داریم.

مش صفر اا سرش را بر زمین می گذارد خوابش می برد ،لبخندي شیطنت آمیز بـر لبـان
حسن می نشیند.

* سرچشمه  ،خارجی  ،روز
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اهالی کنار سنگ بزرگی هستند که آب را بند آورده است.
اهالی

 ( :آواز ) به سرچشمه رسیدیم
چه به موقع رسیدیم
آماده ي نبردیم
می گیریم و می بندیم
حمله بنن چ و راس
بزن او غول نسناس

سایه ي غول دیده می شود .
خان بابا

 :همه آماده یك دو سه

یورش می برند و جنـگ و جدال آنان با غول آغاز می شود  .زد و خورد شدت می گیـرد .
غول اهالی را کنار می زند ولی خودش هم کامالً خسته شده است.

* اپه ي مشرف به سرچشمه  ،خارجی  ،روز
حسن باالي اپه ظاهر می شود .از دیدن وضعیت اهالی ده ناراحت مـی شـود .غـول
الوالو خوران با گیتاري که در دست دارد می نوازد و می خواند.
غول

 :ریم ریم  ،ریم و ریم و ،ریم و ریم
ریم ریم  ،ریم و ریم و ،ریم و ریم...

* سرچشمه  ،خارجی  ،روز
غول همچنان می نوازد و می خواند
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غول

 :منم منم غول سیا
غول سیاي قصه ها
ها می کنم  ،هو می کنم
همه چی رو جادو می کنم
ریم ریم  ،ریم و ریم و  ،ریم وریم
ریم ریم  ،ریم و ریم و  ،ریم وریم
به هر چی که دس می زنم
شادي ها رو پس می زنم
رودخونه روخشك می کنم
آخ که چقدر عشق می کنم
ریم ریم  ،ریم و ریم و  ،ریم وریم
ریم ریم  ،ریم و ریم و  ،ریم وریم
قافیه شم انگ اومده
غول رنگارنگ اومده
برین کنار  ،برین کنار
خشك شده هر چی سبزه زار
ریم ریم  ،ریم و ریم و  ،ریم وریم
ریم ریم  ،ریم و ریم و  ،ریم وریم
منم منم غول سیا
غول سیاي قصه ها
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فرار کنین کوربشین
از این جاها دور بشین
ها ها ها ها ...
دنیا دیگه مثل من نداره
نداره نه می اونه بیاره ...
ها ها ها ها ...
آخ چقدر خسته شدم خوابم گرفت ...
غول می خوابد .

* ا په ي مشرف به سرچشمه  ،خارجی  ،روز
حســـن پـــاورچین پـــاورچین از اپـــه پـــایین و بـــه ســـمت غـــول مـــی رود.
اـــا مـــی خواهـــد بـــا چوبدســـتی اش بـــر ســـر غـــول بنوبـــد  ،او از خـــواب
بیدار می شود .حسن به سرعت به پشت اخته سنگ می رود .
غول
حسن

 :کی بود کی بود بوي آدمیزاد می آد !
 ( :از پشت اخته سنگ ) منم حسن غول  .بیچاره
بوي آدمیزاد به خودم زدم اا گولت بزنم و نابودت
کنم ...

غول

 :این صداي ضعیف مال غولها نیست.

حسن

 :مگه نفهمیدي می خوام گولت بزنم...

غول

 :خودت رو نشون بده حسن غول!
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حسن

 :باشه  ،ولی اول باید به شرطهاي من عمل کنی

غول

 :چه شرطی

حسن

 :بگو قبوله  ،اا منم بگم ...

غول

 :خب قبوله  ،زود باش خوابم می آد .

حسن

 :باید با من مسابقه بدي  ،حاضري

غول

 :معلومه که حاضرم

حســن

 :خوبــه  ،مســابقه ي اول  :پراــاب ســنگ  .هرکــی
سنگش دورار رفت برنده س  ،اول او ...

غول
حسن

 :این که کاري نداره .
 :پس گوش به فرمان من ...بپـر جلـو ،بپرعقـب ،
پرت کن بره!

غول

 ( :سنگی را بر مـی دارد ) بپـر جلـو ،بپـر عقـب،
پرت کن بره!(به نقطه اي دور پرااب می کند)

حسن

 :واي ...

غول

 :چیزي گفتی

حسن

 :گفــتم خیـلی خــوش خـیالی ! اینــم سـنــگ
مــــــن !(بـــــه گنجشـــــك) زودبرگـــــردي
ها،آفرین!(باصداي بلنـد)خب ،حـاال بپـر جلـو،بپر
عقب،پرت کن بره!( گنجشك را از قفـس در مـی
آورد وپـرااب می کـند  .گــنجشك اـا نقطـه ي
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دوري پرواز می کند و گم می شود) مـن بـردم و
من بردم چلو کبابو من خوردم.
غول
حسن

 :اگه راست می گی یه مسابقه دیگه ...
 :مسابقه ي دیگه باشه او یه مو از سـرت بنـن
منم یه مو ...دستت باال بنّن مواو...

غول

:دســتم بـاال کـندم مـومـو( اـار مـویـی به
کلـفتی کـش شلوار از سرش می کند)

حسن

:حاال ...منم دستم باال کندم مومو ...بفرما!

حسن دم گاو را بیرو ن می آورد وآن را جلوي غول می اندازد.غول از دیدن آن موي کلفت
وحشت می کند!!
غول
حسن

 :ح  ...حسن  ...غول  ،یه مسابقه ي دیگه
 :قبوله  ،مسابقه ي فریاد  ،هر کس صداش بلندار
بود برنده س ...

غول
حسن

 :معلومه دیگه  ،این دفعه من برنده م
 :به همین خیال باش ...آماده! نفس بگیر ،نفس
بگیر داد بزن!

غول

 :نفس بگیر ،نفس بگیر داد بزن! ( فریاد بسیار
بلندي می کشد )

حسن

 ( :می لرزد ) واي گوشم ...

غول

 :چرا الل شدي ارسیدي
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حسن

 :نه خنده م گرفت  ،گفتم شاید بی ادبـی باشـه بـا
صداي بلند بخندم  .حاال نوبت منه  .نفـس بگیـر،
نفس بگیر داد بزن!

حسن شروع به شیپور زدن می کند  .غول اول کمی می لرزد و بعد گوشش را می گیرد و
به خود می پیچد .
غول

 :بسه  ،اروخدا داد نزن  ،داد نزن  ...نفـس نگیـر،
نفس نگیر داد نزن!

حسن بلندارشیپورمی زند  ،غول به دور خود می پیچد و کوچك وکوچنتر می شود اا
اندازه ي یك بچه شود .مردم ده -خسته و زخمی -با شـنیدن صـداي شـیپور بـه هـوش
می -آیند و از دیدن حسن شگفت زده می شوند .
آقا یدا...

 :حسن ...او ...چرا برگشتی  ...مش صفر کجاس

خان بابا

 :آخه چرا ...اومدي اینجا  ...مواظب باش ...غـول...
همین دور و براس...

حسن

 (:به غول کوچك شده اشاره می کند ) آره همـین
جاس .

اهالی با حیرت به غول کوچك شده نگـاه مـی کننـد  .حسـن بـه طـرف غـول مـی رود .
غول می ارسد و می خواهد فرار کند .
غول

 :نه  ...نه  ...حسن غول !

اهالی

 :چی حسن غول ...

مردم می خندند  .گنجشك بر می گردد و روي شانه هاي حسن می نشیند .
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حسن

 :اینم از بهترین دوست من !

سر و کله ي مش صفر پیدا می شود .بسیار سراسیمه است و حتی حسن را نمی بیند:
مش صفر

 :خان بابا به فریاد برس...

خان بابا

 :باز چی شده ...

مش صفر

(:فریاد می کشد) فـرا...ر کـرد( .رو بـه آقـا یـدا)...
پسرت پدرمو در آورد...

مش صفر طناب بریده اي را ،که به پایش بسته شده است ،نشـان مـی دهـد .همـه مـی-
خندند  .مش صفر هاج و واج به اهالی و به حسن نگاه می کند.
اهالی

 ( :آواز )
حسن زرنگه خدا ،زبر و زرنگه ،هاي
بادشمنا این پسر چه خوب می جنگه ،هاي
هاي هاي حسن جان ،دوست داریم عزیزجان!
حسن زرنگه خدا ،زبر و زرنگه ،هاي
با انبلی این پسر چه خوب می جنگه ،هاي
هاي هاي حسن جان ،دوست داریم عزیزجان!
رودخونه ي ما خدا چقد قشنگه ،هاي
شنر خدا می کنیم خدا می دونه ،هاي
هاي هاي حسن جان ،دوست داریم عزیزجان!
بیاید همه یك صدا با هم بخونیم ،هاي
که هر چی غوله با هم نابود می سازیم ،هاي
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هاي هاي حسن جان ،دوست داریم عزیزجان!
حاال دیگه وقتشه که چشمه مونو ،هاي
باهمدیگه باز کنیم بریم به صحرا ،هاي
هاي هاي حسن جان ،دوست داریم عزیزجان!
محمدعلی طاهري
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