آدمها و حیوانها
جوان
یک زن (ستاره یا اختر یا کوکب)
پیرزن
دو مینیاب
پرچمدار
بیسیمچی
فرمانده
سرباز خودی
چند
ِ

سرباز دشمن
چند
ِ
یاب دشمن
ن
می
دو
ِ
دو مهندس

چند کارگر ساختمانی
زنی با دخترک و پسرک خود
پسری با دوست دخترش
یک پیرمرد
بادکنکفروش
زن فالگیر
چند مرد
چند خرگوش
چند موش صحرایی
یک مار
یک عقرب
یک شغال
دو بازجو

اولین صحنه
تاریکـی .تکنورهایـی میافتـد بـر پاهـای زن و مـردی کـه
میرقصنـد .انـگار پـای زن کمـی میلنگد .در اطـراف ،پاهای
دیگـری هـم میرقصنـد .پـای زنانـه ،امـا نا گهـان از رقـص
بازمیایسـتد.

صدای پسر :چی شد؟ حواست رفت کجا؟
زن به رقص بازمیگردد ،اما مرد همچنان ایستاده است.

باز یهجوری خیره شدی به من که انگار داری به یکی دیگه
نگاه میکنی؟ به کی؟ همونی که وایساده؟ هنوز وایساده؟
هنوز فکری براش نکردی؟ هنوز به آخرش نرسیدی؟ چرا
چیزی  نمیگی؟
صدای زن :چی بگم؟
صدای پسر :به کی خیره شدی؟
صدای زن :ولش کن! از مهمونی لذت ببر!
صدای پسر :ولی تو حواست جای دیگهست ...گوش کن! میشنوی؟
نور چندین چراغقوه بر اینسو و آنسو میافتد .پاها
ناگهان ِ
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میگریزند .نور چراغقوه پاها را تعقیب میکنند .پاهای زن در
ݘ
حلقه
میان نور چراغقوهها محصور میشود ،اما پاهای مرد از
محاصره نور چراغها میگریزد .عاقبت...
ݘ
نور چراغقوهها خاموش میشوند.

دومین صحنه
تکنــوری میافتــد بــر دســتانی زنانــه کــه روی میــز اســت ،امــا
چهــرهاش دیــده نمیشــود .یــک کیــف و دســتههای کاغــذ
روی میــز قــرار دارد .دســتان زن ،بــا تشــویش ،لک ـهای نامرئــی را
از روی میــز پــاک میکننــد .زن لحظـهای دســتان خــود را زیــر میــز
میبــرد .صــدای بازجــو میآیــد.

بازجوی اول :دسـتات ...دسـتات روی میـز باشـه! در تمـام مـدت بازجویـی
دسـتات جلوی چشـم باشـه! ...نام؟ ...نامخانوادگی؟ ...محل
تولد؟ ...نامپدر؟ ...نمیخوای حرف بزنی؟ ...توی اون مهمونی
چه غلطی میکردی با این ِس ِـنت؟ ...اون پسـره ...اون پسـره که
باهـات میرقصیـد ،کـی بـود؟ ...اسـمش چـی بـود؟ ...گفتـن از
راهپل ـه اضطـراری فرار یـش دادی؟ ...دوستپسـرته؟ ...گفتـم
اسمشچیه؟...اسمنداره؟...خجالتنمیکشیبااینسن؟
بـا ایـن پـای چلاق؟ ...پـات چـی شـده؟
دست زن همچنان لکهای نامرئی را پاک میکند.

کیفت؟ ...این
ول کن اون لکه رو! ...این کاغذا چیه توی ِ
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ً

خط خودته؟ (ظاهرا از روی کاغذها میخواند« ).دشت ،با
خانهای ویرانه و درختی سوخته ،با سیمخاردارهایی به
ݘ
نشانه »...گفتم اینها چیه؟ ...نمیخوای حرف بزنی؟...
یه بار دیگه میپرسم.
دستان زن زیر میز میرود.

دستها روی میز!
دستان زن روی میز میآید.

نام؟ ...نامخانوادگی؟ ...هویت؟
زن :دستها ...همین دستها....
سکوت؛ و سپس صدای زن در فضا پخش میشود.

دشت ،باخانهای ویرانه و درختی سوخته ،با سیمخاردارهایی
به نشان ه...
نور میرود.

