




  آدم ها و حیوان ها

جوان
کوکب( یک زن )ستاره یا اختر یا 

پیرزن
دو مین یاب

پرچم دار
بی سیمچی

فرمانده 
چند سرباِز خودی
چند سرباِز دشمن

دو مین یاِب دشمن
دو مهندس

کارگر ساختمانی  چند 
زنی با دخترک و پسرک  خود 

پسری با دوست دخترش
یک پیرمرد

بادکنک فروش
زن فال گیر

چند مرد
چند خرگوش

چند موش صحرایی
یک مار

یک عقرب
یک شغال

دو بازجو



کـه  مـردی  و  زن  پاهـای  بـر  می افتـد  تک نورهایـی   تاریکـی. 

می رقصنـد. انـگار پـای زن کمـی می لنگد. در اطـراف، پاهای 

رقـص  از  گهـان  نا امـا  زنانـه،  پـای  می رقصنـد.  هـم  دیگـری 

بازمی ایسـتد. 

کجا؟ چیشد؟حواسترفت صدای پسر:  

زن به رقص بازمی گردد، اما مرد همچنان  ایستاده است.

کهانگارداریبهیکیدیگه بازیهجوریخیرهشدیبهمن  
کهوایساده؟هنوزوایساده؟ کی؟ همونی نگاهمیکنی؟به
چرا نرسیدی؟  آخرش به هنوز نکردی؟ براش فکری هنوز

چیزینمیگی؟
چیبگم؟ صدای زن: 

کیخیرهشدی؟ به صدای پسر: 

ولشکن!ازمهمونیلذتببر! صدای زن: 

گوشکن! میشنوی؟ ولیتوحواستجایدیگهست...  صدای پسر: 

پاها  می افتد.  آن سو  و  این سو  بر  چراغ قوه  چندین  نوِر  گهان  نا

  اولین صحنه   
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می گریزند. نور چراغ قوه پاها را تعقیب می کنند. پاهای زن در 

میان نور چراغ قوه ها محصور  می شود، اما پاهای مرد از حلقهݘ 

محاصرهݘ  نور چراغ ها می گریزد. عاقبت...

نور چراغ قوه ها خاموش می شوند.



ــا  ــت، ام اس ــز  ــه روی می ک ــه  ــتانی زنان ــر دس ــد ب ــوری می افت تک ن

کاغــذ  و دســته های  کیــف  یــک  نمی شــود.  دیــده  چهــره اش 

قــرار دارد. دســتان زن، بــا تشــویش، لکــه ای نامرئــی را  روی میــز 

زیــر میــز  ک می کننــد. زن لحظــه ای دســتان خــود را  روی میــز پــا از 

می بــرد. صــدای بازجــو می آیــد.

باشـه!درتمـاممـدتبازجویـی دسـتات...دسـتاترویمیـز بازجوی اول: 

دسـتاتجلویچشـمباشـه!...نام؟...نامخانوادگی؟...محل
تولد؟...نامپدر؟...نمیخوایحرفبزنی؟...تویاونمهمونی
چهغلطیمیکردیبااینِسـِنت؟...اونپسـره...اونپسـرهکه
 باهـاتمیرقصیـد،کـیبـود؟...اسـمشچـیبـود؟...گفتـناز
گفتـم دوستپسـرته؟... دادی؟... فراریـش اضطـراری  راهپلـه�
اسمشچیه؟...اسمنداره؟...خجالتنمیکشیبااینسن؟

بـاایـنپـایچـاق؟...پـاتچـیشـده؟
ک می کند.  دست زن همچنان لکه ای نامرئی را پا

کیِفت؟...این کاغذاچیهتوی کناونلکهرو!...این ول  

  دومین صحنه   
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با  »دشت،  میخواند.(  کاغذها روی از )ظاهرًا خطخودته؟
به  سیم خاردارهایی  با  سوخته،  درختی  و  ویرانه  خانه ای 
بزنی؟... حرف نمیخوای چیه؟... اینها گفتم ...« نشانهݘ

یهباردیگهمیپرسم.
یر میز می رود. دستان زن ز

دست هارویمیز!  
دستان زن روی میز می آید.

نام؟... نامخانوادگی؟... هویت؟  
دستها...همیندستها.... زن: 

سکوت؛ و سپس صدای زن در فضا پخش  می شود.

ویرانهودرختیسوخته،باسیمخاردارهایی دشت،باخانهای
... بهنشانه�

نور می رود. 




