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بسم اهلل الرحمان الرحیم

 

 

متن کمدی دیگربرای دانلود دیگر اثار نویسنده به 23)نویسنده حسن ساالرمنشنویسنده :

 وب سایت کتاب سبز وکتابراه مراجعه کنید (

 

 

مدیر توانا اداره فرهنگ ارشاد شهرستان سیدایرج کاظمی جو به استاد عزیزم تقدیم )

 کهگلویه (

 



3 
 
 

 

 

 

 

 اشخاص نمایش :
 (ساهل07تقریبا  ا. گالیلئوگالیلیئ معروف به گالیهل  )خمرتع تلسکوپ ومعتقد به نظریه خورش ید مرکزی 

 روش نده دوره گرد اهایل دامنارک (.گوزمیو)ف2

 ) امسش وینچزنو از دمشنان رسخست گالیهل (  . کشیش3

 .  چوپان لکیسا )امسش گرین برگر(4

 (ساهل55تقریبا )حمکران شهر پزیا   اکردینال.5

 )دو ای سه نفر هرنور درنقش ماموران دادگاه پزیا (

 

 خالصه نمایشنامه :

له میالدی گالی( 1063-1061 )سال در کشور ایتالیا که دربزرگ  پیزا دهکده ای 

او نظریه انقالبی کوپرنیک که یکی از کشفیات  رد مخترع تلسکوپ دران زندگی میک

عصررنسانس است تایید میکند وهمانند او معتقداست که خورشید مرکززمین است وبقیه 

 سیارات ازجمله زمین وماه به دور ان می چرخند ازاین رو با مخالفت شدید کلیسا روبه

رومی شود واو به دادگاه تفتیش عقاید متهم می شود دراین میان سروکله شخصی به نام 

 گالیله ازاو وسیله ای به نام پیدا میشه  یستدانمارک دوره گرد گوزیمو که یک فروشنده 

کی یکی ازمهم ترین اخترعات پ می شود دوربین می خرد که باعث اختراع تلسکو

 ...جهان به شمار می رود
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حسن نویسنده جوان طنزپرداز کمدی  نمایش نامه اثری دیگر ازاثاراین  –توضیحات 

زندگی گالیله اثربرتولت برشت نویسنده  کتاب ساالرمنش است که پس ازمطالعه

ه نگارش درامده است هیچ کدوم ازشخصیت های به جزگالیله وجود بمشهورالمانی 

خالقیت ذهنی نویسنده نوشته شده است  نداشتن واین نمایش نامه بیشتر براساس

ا ید شمرا ایجاد کن مورد نظرمتنکارگردانان محترم می توانندبا نشانه های ساده فضای 

را متن به سمت لودگی برود این صحنه ها را در اجبدون این که  این اختیار رادارید

از اجرای این نمایش نامه درمورد  به کارگردانان عزیز قبل گسترش دهید.پیشنهاد میکنم 

یا حتی  بازیگران در قرون وسطی  های د درمورد لباسشخصیت گالیله تحقیق کنی

ما تا جایی که تونستیم سعی کردم حقیقت زندگی گالیله شکنجه ها کلیسا ها در این قرون 

وجود لکه ها خورشیدی دورزدن ماه به دوره سیاره مشتری همه وهمه .رابیان کنیم 

به  خدمت ازنوشتن این همه متن کمدی  بات های گالیله بوده تنها هدف من س اثبراسا

 سبک کمدی وطنز است .خصوصا درجامعه هنری 

درهمین لحضه ،سگ ،االغ ودرادامه صدای گوسفند پخش می شود  صدای خروس)

مردی تقریبا سی ساله با چمدانی پراز وسایل فروش نفس زنان خسته وکوفته وارد صحنه 

 میشود نگاهی به اطراف میندازه سپس روبه تماشاگران ...(

 

سالم اسم من خلوته ،اینجا چقد ) نگاهی به اطراف میندازه (مثل اینکه رسیدم  -گوزیمو

 (یزا میاد )بادست زیرشکم خودمیزنهپبعضی بهم میگن گوزی من خوشم ازوزیموه البته گ

البته نه اون پیتزایی که شما تصورش می کنید اسم این دهکده فکر کنم پیزا باشه یه 

اروم وباصفا ،راستشوبخواین من یه فروشنده دوره گرد دانمارکیم که بیشتر دهکده 

شی مثل شامپو ،رب گوجه ،روغن االغ ،نمک وادویه ازخاور دور کاالهای با ارز

وشرق اسیا با خودم به اروپا میارم وبا قیمت چندبرابرمی فروشم ،ازاین رو چند وقت 

می چنین اسپیش چند دهکده اون ور تر شندیدم که شخصی به نام گالوله نمیدونم گلوله هم

می چرخه اخه خودتون تصور کنید  در دهکده پیزا معتقداست که زمین به دور خورشید

مگه میشه زمین پایین باشه خورشید باال چه جوری میتونه به دورش بچرخه از این رو 

 فرسنگ ها راه اومدم تا هم اورا مالقات کنم هم بتونم کاالهامو با قیمت خوب بفروشم ....

چهار  سواربر چوب خود )درهمین لحضه چوپان درحالی که زنگوله ای به گردن داره 

 (چند دورمیچرخه سپس رو به گوزیمو وارد میشه نعل 

 حی اقا ببخشید دو جفت االغ دم کوتاه ندیدی ؟ –چوپان 

 دوجفت االغ ....بله .... )متعجب (  –گوزیمو 

 اره چهارتا بودن سه ماده یه نره خر  –چوپان 
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 نه ندیدم  –گوزیمو 

 غریبه ای گوسفندچرونی ؟ –چوپان 

 ه فروشنده دوره گرد دانمارکیم نه من ی –گوزیمو 

 فروشنده چه جالب چه میفروشی .. –چوپان 

نگاه کن همه چی واسه فروش دارم عینک ،رب گوجه ناران  -گوزیمو

 ،شامپوبهشد،دماسنج حتی ساعت های کوچک ..

 گفتی اهل کجایی  –چوپان 

 ...اهل دانمارک -گوزیمو

 همگه ازجان خودت سیرشدی اومدی این دهکد –چوپان 

 واسه چی مگه چی شده .. -گوزیمو

 اکثرمردم این دهکده طاعون گرفتن ودرحال فرار هستن  –چوپان 

 ولی اینجا که هوا خوبه  -گوزیمو

( بله امروز هوا خوبه ولی به اسمان نگاه میکنه هوا خوبه نمیدونم نگاه نکردم ) –چوپان 

 مطمنم فردا باران خواهدبارید 

 میدانی فردا بارانه ؟( توازکجا متعجب ) -گوزیمو

 خب از مسیر راه گوسفندانم میفهمم... –چوپان 

 ( مثل اینکه  جدی جدی اهالی این دهکده خرافاتین روبه تماشاگران متعجب )  –گوزیمو 

 چیزی گفتی  –چوپان 

 نه ...ببخشید میتونم یه سوالی بپرسم  -گوزیمو

 بگو سربشقابی ... –چوپان 

 اقای گالوله میشناسی شایدم گلوله همچنین اسمی .. تو این دهکده شما –گوزیمو 

 چی ....نه چرا باید بشناسم  –چوپان 

 پیزا نیست  دهکده  مگه اینجا -گوزیمو

ولی ما تواین دهکده همچنین شخصی نداریم ...خب ببینم چه ه پیزادهکده چرا  – چوپان

 واسه فروش داری 

 همه میخورن  من چیزهایی زیادی میفروشم که به درد -گوزیمو



5 
 
 

 چپ خرچیه ازگردنت آویزونه ...خب این دست  –چوپان 

 دست چپ خرچیه این اسمش دماسنجه ،اگر هوا سرد یا گرم باشه نشون میده  -گوزیمو

وای مردم چه چیزهایی مزخرفی اختراع میکنند من که به این چیزها احتیاجی  –چوپان 

وهر وقت مثل خرلرزیدم میفهمم ندارم هروقت مثل سگ عرق ریختم میفهمم هوا گرمه 

 هوا سرده 

پس این وسیله به دردت نمیخوره ،خداراشکرهمه مشتریان من چوپان نیستن  -گوزیمو

 واال ازگرسنگی میمردم 

 خب سربشقابی این خرطوم چیه  –چوپان 

 اقا محترم این خرطوم نیست  -گوزیمو

 نکنه توقع داری بگی گرده گاوه .. –چوپان 

که واقعا شما خریدار نیستی این اسمش دوربینه داخلش نگاه کنی همه مثل این-گوزیمو

 چیزو میبینی 

 ) متعجب ( همه چیز ! –چوپان 

 اره همه چیز  -گوزیمو

 خب میشه نگاه کنم ببینم گوسفندانم باالی کدوم تپه هستن  –چوپان 

 باشه بگیر نگاه کن  -گوزیمو

ان چشم چپ را میبنده وبا چشم راست دوربین را میگیره روبه طرف تماشاگر)  –چوپان 

( اره ..اره راست میگی من میتونم همه را ببینم نگاه وای همه اطراف را نگاه میکنه 

من اینجام  سی سیلی اهای سی سیلی( اهای با صدای بلندامیلی ،دختر مورد عالقه ام )

 این به دردوای خدای من حتی پاسبان ها راهم میبینم ...وای نه نه بیا بگیر بیا بگیر 

 نمیخوره

 چی شده چه دیدی  -گوزیمو

ت کنان مسال خوردن اب شنگولی بود وهیچی اسقف اعظم را دیدم که در ح –چوپان 

 می رقصید

 پس اینم به دردت نمیخوره  -گوزیمو

 اره به دردم نمیخوره من همه چیزو دیدم ،اال گوسفندام  –چوپان 

 خب حتما گوسفندات گم شده  -گوزیمو
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 اخلش ببینم پس چرا الکی گفتی میتونم همه چیزو د –چوپان 

 ای بابا خب مگه تقصیر منه گوسفندات گم شدن  -گوزیمو

 ،من برم دنبال گوسفندام فکرنکن میتونی منو گول بزنی سرچنگالی  –چوپان 

 (ازصحنه خارج میشه دوباره سواربرچوب خود چهارنعل میتازه وپان )چو

د ازاولشم لوم بوتا چند دقیقه پیش میگفتی سر بشقابی حاالشدم سرچنگالی ،مع –گوزیمو 

 خریدارنبود حاال چکارکنم لنگ ظهر شده هیچی هم فروش نداشتم 

 ( ) درهمین لحضه گالیله با حالت سینه خیز ازطرف دیگر صحن وارد میشود 

( مثل اینکه اشتباه نکردم همه اهالی این دهکده متعجب روبه تماشاگران )  –گوزیمو 

 گردین دیوونه هستن ...ببخشید اقا دنبال چیزی می

 هیس ... –گالیله 

 ( بله !... اصال به من چه من فقط یه سوالی پرسیدم متعجب )  –گوزیمو 

( اه ...تمرکزمو بهم زدی داشتم دنبال نیروی  ولباس خودشو میتکونه  بلندمیشه)  –گالیله 

 جاذبه زمین میرفتم 

ه بال شخصی ب) متعجب ( نیروی جاذبه زمین ! ببخشید قصد مزاحم نداشتم دن –گوزیمو 

 اسم گالوله میگردم 

 گالوله چیه ،دیگه یکباره بگو جای لوله  –گالیله 

راستش خودمم نمیدونم فقط اسمشو پاورقی یه کتاب دیدم (سرشو میخارونه )  -گوزیمو

 االن فرسنگ ها راه اومدم تا اورا مالقات کنم 

 خرچرونی یا گوسفندچرونی غریبه ای ،پس  –گالیله 

 دوم من یه فروشنده دوره گرد هستم هیچک –گوزیمو 

 فروشنده ،خب اسمتون چیه این وسایلو ازکجا میاری  –گالیله 

 ایران میارم ویموه این وسایلو ازشرق اسیا چین اسمم گوز –گوزیمو 

 خب گوزی از شرق چه برایمان اوردی  –گالیله 

ج ،قطب نما ،رب سندمابیا نگاه  ،اوردم خب بیا نگاه کن شامپو گردو یاسوج  –گوزیمو 

 ،حتی دوربین صحتگوجه 

 دوربین ! –گالیله 

 اره دوربین یه وسیله ای کمک میکنه اشیا وادم ها از هر فاصله ای ببینی  –گوزیمو 
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) خوشحال ( اوه چه جالب خب من این وسیله را ازشما میخرم پولش چند  –گالیله 

 فلورین میشه 

 قابلی نداشت یک ونیم فلورین  –گوزیمو 

 ( خب من دو فلورین میخرم پسرم میکنه  بوستوسر گوزیمو )  –یله گال

ممنون شما باید ادم خیلی مهمی باشین اولین نفری هستین که از وسیله  –گوزیمو 

 خوشتون اومده 

 هستم  لیلئوگالیلیمن گا –گالیله 

 ،پس شما هستین که میگین زمین به دورشناختم ) شادمان ( واقعا ببخشید ن -گوزیمو

 خورشید میچرخه 

 شما از کجا میدونید من این حرفو زدم  –گالیله 

از زن ها همسایه شنیدم ،ای بابا خب تمام دنیا میدونن تمام کلیسای های جامع  –گوزیمو 

 برعلیه شما متحد شدن حتی پاپ پل پنجم 

 

جهنم خودشونم که بهشت و زدم  یا هم مثلبدی به چه جرمی،مگه گپ  –گالیله 

 روش میکنن راخریدوف

 تیش عقاید فکرکنم به جرم تف -گوزیمو

من همیشه رو حرفم هستم ومثل مرحوم مغفور کپرنیک نظریه خورشید مرکزی  –گالیله 

 را تایید میکنم 

 ولی جناب گالیله شما چه جوری میتونی ثابت کنی  -گوزیمو

اره درمی عدد پیازه مقداری گوش پاک کن ویک ) دست تو جیب خود میکن –گالیله 

 (خوب فرزندم بگو ببینم این چیه 

 پیاز خب مقداری گوش پاک کن با یه  -گوزیمو

( ای خاک توسرت احمق این ها گوش پاک کنن،این توسر گوزیمو میزنه )  –گالیله 

 اسمش اسطرالب است 

  اسطرالب دیگه چیه نشنیدم –گوزیمو 

ن می چرخن ،خب حاال وسیله ایست که نشان میده سیارات چگونه به دور زمی –گالیله 

 بگو ببینم این چیه 
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 جناب گالوله پیازه خب  -گوزیمو

 کودن  پیازهگالوله ومرض این  –گالیله 

 نکنه توقع داری بگم سیره پس چیه پیازه ) متعجب ( خب  -گوزیمو

 این کره زمینه احمق  –گالیله 

 ) متعجب ( پس این گوش پاک کن ها چی هستن  –گوزیمو 

( افرین فرزندم سوال خیلی خوبی بود این ها گوش  یبوسهونی گوزیمو را مپیش)  –گالیله 

 اجرام بلورین اسمان هستن اینا  پاک کن نیستن بلکه 

 واقعا چه جالب ! -گوزیمو

 خب فرزندم بشین تا بیشتر توضیح بدم  –گالیله 

یاز پگالیله گوش پاک کن هارا دور  )گالیله وگوزیمو روی زمین روبه روهم میشینن

 میچینه (

 خب االن چند سیاره اطراف زمین میبینی  –گالیله 

 منظورتون گوش پاکنه اقای گالیله  –گوزیمو 

درجه میکنم تو 186یه بار دیگه بگی گوش پاک کن همه اشو از ناحیه سینوس  –گالیله 

 بینی ات 

 خب هشت تا  –گوزیمو 

 بگو ببینم این اسمش چیه ( حاال یه دونه ازگوش پاک کن ها برمیداره )  –گالیله 

 ای بابا خب گوش پاک کنه نکنه توقع داری بگم خالل دندونه  –گوزیمو 

 ناهیده ،سیاره ناهید ( ای خاک تو سرت این اسمش ) توسرگوزیمو میزنه  –گالیله 

 یعنی ناهید به این الغری هست جناب گالیله  –گوزیمو 

( خب حاال بگو ببینم این اسمش یداره یه دونه دیگر از گوش پاک کن ها برم)  –گالیله 

 چیه 

 خب حتما سکینه دختر عمو ناهیده  –گوزیمو 

کله پوک کودن این زهره است سکینه چیه !نگاه ما کال هشت سیاره داریم واین  –گالیله 

 ها را کدوم یه سیاره میباشد

 ببخشید جناب گالیله ...پس سیاره ماه کدومه  -گوزیمو
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( افرین پسرم سوال خیلی خیلی خوبی ماچ میکنه را  شونی گوزیمودوباره پی)  –الیله گ

بود !نگاه این پنبه ها سفیدی که میبینی سرهرکدوم ازاین گوش پاک کن ها به قول خودت 

 اینا سیاره ماه هست 

گوش پاک کن داریم ه ی گالیله خب این جوری ما هشت دونببخشید اقا –گوزیمو 

 سیاره ماه داریم 10سفید داره یعنی ما هرگوش پاک کن هم دو سر پنبه ای 

( فرزندم فکر کنم این سواالت خارج ازمبحث ماهست وبیشتر به به تپق میفته )  –گالیله 

 علوم ریاضیات مربوط میشه 

 جناب گالیله شما درمورد همه سیارات گفتین پس خورشید کدومه  -گوزیمو

شه روشن میش روشن کنی نوری که خب االن سر این دونه پنبه ها را اگربا اتی –گالیله 

 که همان زمینه را گرم میکندپیازنورخورشیده که این 

یاز پیعنی شما میگین این ،جناب گالیله ربطی داشت این که میشه پیاز داغ چه  –گوزیمو 

 زمینه دور این گوش پاک کن ها که همون سیارات هستن میچرخن ون کره که هم

دران ما میگفتن ستاره ها به سقف اسمون چسبیدن تا اره همیشه پیش از ما پ –گالیله 

 پایین نیفتن درحالی که اگر به اسمان نگاه کنی دائم این ستارگان درحال حرکت هستن 

گالیله اشتباه نمیکنی االن که ستاره ای در  جناب ( ولی به اسمان نگاه میکنه ) –گوزیمو 

 اسمان نیست 

خب کودن االن که احمقت کنن ( ای خاک توسرو سرگوزیمو میزنه دوباره ت)  –گالیله 

ظهره شب که نیست که ستاره هاراببینی بعدشم نور خورشید نمیذاره این ستاره ها را 

 ببینیم 

 میگم اقای گالیله راسته که میگن خورشید خانمه  –گوزیمو 

 کی گفته خورشید خانمه،خورشید نه خانمه نه اقا  –گالیله 

 میگم شاید ترنس باشه ید خانم ...ن خورشپس چرا میگ –گوزیمو 

یشی مواینسترومنتالیسم  فرزندم فکرکنم با این سواالت داری وارد حوزه فلسفه  –گالیله 

 ،به نظرم این سواالتو از کشیشان بپرس 

ولی جناب گالیله من هرکاری میکنم نمیتونم باور کنم حرف های شمارو ،اخه  –گوزیمو 

 هرروز صبح خورشید رایکجا وبعدازظهر درجای دیگری میبینیم 

 افرین سوالی خوبی بود ،یه لحضه صبرکن االن میام  –گالیله 
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  نوو میده واو) گالیله یه عدد چترویه عدد افتابه میاره چترو بازمیکنه و تو دست گوزیم

زیر چتر میشونه وخودش هم پشت سرش میشینه وافتابه راهم جلوی گوزیمو به عنوان 

 (خورشید قرار میده 

خب فرض کن افتابه خورشیده این چترهم که رو سرته اسمونه منم که پشت سرتم  -گالیله

 ماه هستم حاال بگو ببینم خورشید کدوم سمته 

 خب افتابه روبرومه  -گوزیمو

 خب حاال بگو ببینم چه جوری به سمت راست میاد  –ه گالیل

 ای بابا افتابه که حرکت نمیکنه اصال  -گوزیمو

 خب کله پوک من گفتم فرض کن خورشیده  –گالیله 

خب چرا از خودش نمی پرسی که چطوری به سمت چپ و راست حرکت  –گوزیمو 

 میکنه 

  خب دارم واسه یه احمقی مثل تو اثبات میکنم –گالیله 

(  نمیخوام پدرمو هفت پیازه کردی اصال معلوم نیست چکار بلند میشه )  –گوزیمو 

 میکنی دیونه ام کردی 

) درهمین لحضه کشیش وچوپان درحالی که شکم خود را خنده گرفتن با حالت قهقهه 

 (وروی زمین غلط میزنن وتمسخر وارد میشوند

 ی چقد زمین خیلی سریع میچرخه، وا نگه دار ،نگه دار سرم داره گیج میخوره -کشیش

 ...جناب گالیله اجازه دهید به شما تکیه کنم 

 خوردم دارم میارم باال هرچه جناب کشیش منم سرم داره گیج میخوره   –چوپان 

 بابا نگه دار گالیله  نگه دار زمینو نگه دارداریم واژگون میشیم  –کشیش 

  میبینم که دوباره مست کردی  جناب کشیش –گالیله 

 من مست کردم یا تو پیر فرتوت نگه دار بی پدر –کشیش 

 مثل این که اشتباه نکردم واقعا همه خرافاتی ودیوونه هستن  –گوزیمو 

 بس کنید جناب کشیش  –گالیله 

اهایت فرزندم پ به کره ماه پرتاب نشدیم ،گرین برگر ( خداراشکربلند میشه )  –کشیش 

حال چرخش است دانشمند ما کشف کرده که زمین که زمین در ان را به زمین سفت بچسب

 در حال گردش هست 
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را با این حرف مخالفین اثبات این نظریه یه افتخاری واسه من نمیدونم شما چ –گالیله 

 مردم ونیزه

این یه فاجعه است برای اینکه دچار عذاب الهی نشیم اخه کجای کتاب مقدس  –کشیش 

ر تمام صفحات کتاب انجیل نیامده ))ای نوشته که زمین درحال گردش هست مگه د

خورشید برفراز جیحون بایست وای ماه برفراز ایالون بمان (( یعنی میگی کتاب مقدس 

 دروغ میگه 

خب جناب کشیش کجای کتاب مقدس نوشته شده است که بهشت وجهنم قابل  –گالیله 

 خریدهستن 

رم دیگه کسی را هم توش با صد فلورین جهنمو بخ اگر اینجوریه من حاضرم  –گوزیمو 

 راه نمیدم 

 خوک کثیف ایدزی تو دیگه چه جانوری هستی  –کشیش 

 جناب کشیش این همون مرد غریبه است که گفتم وسایل اهریمنی به همراه داره  –چوپان 

 ( بله ! وسایل اهریمنی چیه ...متعجب )  –گوزیمو 

و میدیم االن دیگه خانم ها اره همون خرطومی که داخلش نگاه میکردم همه چیز –چوپان 

 جناب کشیش ما هم نمیتونن رو پشت بوم ابتنی کنند 

شما دونفر زمین را خوارخفیف کردین ،خانه ها را به لجن کشیدین من از شما  –کشیش 

 شکایت خواهم کرد ...بریم گرین برگر دونفر به انجمن جامع  کلیسا ویتن برگ

 درادامه گالیله ادعای کشیش را درمیاره (چوپان از صحنه خارج میشن سواربرکشیش ) 

( چیه اینجوری بهم زل زدین فکر کردین منم مثل اهالی پیزا روبه تماشاگران) –گوزیمو 

 دیونه شدم 

) خوشحال ( یافتم گوزی یافتم گوزی بهتره هرچه سریع تر کارمونو شروع کنیم  –گالیله 

 تو همین جا بمون االن برمیگردم 

اینم شده کاسبی دلم خوش بود میام پیزا تموم اجناسمو میفروشم  برو بابا –گوزیمو 

 مشتری که گیرمون نیومد هیچ اسیر این کله خراب گالیله شدیم 

وسه تا چوپ بزرگ برای سه پایه و شیریک لوله مقوا ودوعدد شیشه  الی کهگالیله درح) 

 (ومقداری طناب در دست دارد وارد میشه 

 چرا نشستی گوزیمو بیا سراین دو چوپ رابگیر ای بابا  –گالیله 

 باز میخوای چکار کنی جناب گالیله  –گوزیمو 
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 میخوام سه پایه ومشک درست کنم مثل عشایر دوغ بزنیم بخوریم  –گالیله 

) خوشحال ( واقعا میخوای دوغ بزنی بخوریم خدا امواتو بیامرزه راضی به  -گوزیمو

 زحمت نبودیم 

احمق کودن دوغ چیه مگه گاو پدر پدرسگتو دوشیدم که دوغ بزنم  ) متعجب ( –گالیله 

 ...میخوام یه وسیله ای بسازم که چند هزار سال بشر نتونست اختراعش کنه 

 ) متعجب ( واقعا ... –گوزیمو 

 میخوام تلسکوپ بسازم  –گالیله 

 پس این چوب ها واسه چی هستن  –گوزیمو 

به جای این حرف ها این طناب ها رابده تا محکم  واسه پایه های تلسکوپ هستن –گالیله 

 این دوربین را روی این سه پایه نصب کنیم 

 پس این شیشه ها چی هستن  -گوزیمو

 این ها عدسی محدب ومقعر هستن  –گالیله 

 ) می خنده ( میخوای با این اسباب بازی بزرگ ترین مخترع جهان شی  –گوزیمو 

تا یه مشت کاه نریختم توش بجا این حرف ها بیا بگیر  عصبانی ( دهنته ببند ) –گالیله 

 گزارش کار رابخون 

 سال  ( امروز سیزدهم فوریه شروع به خواندن اخرین گزارش کار میکند ) –گوزیمو 

که از شدت گرما  به وقت گرنیویچ  وچهل وچهار دقیقهدرساعت دوازده 1061

ونیز وفلورانس پیچید  خبری عجیبی در دهکده پیزا وشهرهایمیکنه  خر هم سقط

گالییلئوگالیله معروف به قاید گالیله موفق به اختراع بزرگ ترین اسباب بازی 

شگفت انگیز جهان به اسم تلسکوپ شد اومدعی هست که با این وسیله می توانیم 

اجسام را چندبرابر بزرگ تر نشان دهیم ..ولی جناب گالیله من این وسیله را از 

 ز من نیست تو اخرین گزارش کار شرق اوردم چرا اسمی ا

 خب بوزینه واسه اینکه من این وسیله را ساختم  –گالیله 

ولی تو این دوربینو ازمن خریدی فقط چهارتا چوب با دوتا شیشه بهش بسته  –گوزیمو 

 ای 

 میدونی من چندساله رو این پروژه کار کردم  –گالیله 

این وسیله چیه ازمن خریدی این مرد حسابی تو یک ساعت پیش نمیدونستی  -گوزیمو

 انصاف نیست اسم من تو تاریخ نباشه 
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 باشه توگزارش کار اسم خودتو هم بنویس  –گالیله 

 )می خنده ( ولی من نمیخوام اسمم تو تاریخ باشه  –گوزیمو 

 خب مگه مریضی اصرار میکنی  –گالیله 

 میخوام یه کم به اینده ام ضدحال بزنم  –گوزیمو 

مشخصه تو هفت اسمون هم اصال ستاره خاک توسرت داری هذیون میگی  ای –گالیله 

 ای به اسمت نیست 

 (گالیله داخل تلسکوپ ساخته شده نگاه میکنه )

گوزیمو فرزندم باورم نمیشه با این وسیله می توانیم به اسمان نگاه کنیم واین  –گالیله 

 ادعایی برای اثبات نظریه خورشیدمرکزی است 

 منم ببینم  میشه –گوزیمو 

 باشه بیا نگاه کن  –گالیله 

 کجا باید نگاه کنم  –گوزیمو 

 داخل عدسی ها نگاه کن  –گالیله 

 منظورت این بطری شیره –گوزیمو 

 اره نگاه کن چه میبینی  –گالیله 

 هرکس هم خوردش نوش جونش ستلیخاشیشه شیر هیچی نمیبینم  –گوزیمو 

 وه ها ودره هاست سطح کره ماه را نمیبینی پوشیده ازک –گالیله 

 که به جز بوی شیر هیچی احساس میکنم من  –گوزیمو 

 گوزیمو فرزندم درسته این کهکشان راه شیری است  –گالیله 

 ) متعجب ( کهکشان راه شیری ....خب چرا بهش میگن راه شیری  –گوزیمو 

خب یه راهی هست که شیر ازش عبورمیکنه نشنیدی میگن تو راهی که رفتی  –گالیله 

 شیری یا روباه این همان راه شیریست 

 ولی من که چیزی نمیبینم  -گوزیمو

 بیشتر نگاه کن ببین لکه ها یا جوش های خورشیدی نمیبینی  –گالیله 

 لکه ها خورشیدی دیگه چی هستن  -گوزیمو
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ببین فرزندم لکه های خورشیدی  یا جوش های خورشیدی هرچندبار یک بار  –گالیله 

ورشید ظاهر میشن که بعضی اوقات خودبه خود پاک روی پوست  صورت خ

میشن وبعضی اوقات دوباره ظاهر میشن وخوشحالم که االن دیگه تونستم نظریه 

 ارسطو را باطل کنم 

 چکار ارسطو داری همه اش گیر میدی به اون مگه چی گفته  -گوزیمو

ه درصورتی ک ارسطو گفته اجرام اسمانی کامل اند وهیچی نقضی دران هانیست –گالیله 

هم خوب داخل تلسکوپ نگاه کنی میبینی خورشید خانم همه جوش داره هم لکه 

 خال 

 چه جالب  –گوزیمو 

 

 اکثرا سیارگان  ازجمله ماه را میبینی به دور مشتری  میچرخه  –گالیله 

 خب چرا ماه  فقط دور مشتری میچرخه  –گوزیمو 

 روشه خب برای اینکه جنس هاشو به مشتری بف –گالیله 

 مگه ماه هم جنس میفروشه  -گوزیمو

حتی کالس واره میفروشه ماه، ی تابه میفروشه ماهی میفروشه ،ماهاره خوب  –گالیله 

 های کنکورازمایشی هم برگزار میکنه 

 این اخری را دیگه نشنیده بودم  -گوزیمو

 ان نشنیدی درشهر پادوا ماهموسسه  –گالیله 

میخوام یه جشن حسابی هستی  ) گوزیمو امروز به خاطر این اختراع بزرگ مهمان من

 (برپا کنیم 

 اخ جون بابت این اختراع بزرگ بهتون تبریک عرض میکنم  -گوزیمو

کی هم اوکیبیورد  ...خب شروع کنیم ناهید اوکی ..زهره اوکی ...باند...کی مرد  –گالیله 

اهنگ شاد زده میشه وگالیله وگوزیمو مشغول رقص میشن درهمین لحضه بریم ) 

وکشیش هرکدام سوار برچوپان ویک نفر دیگه وارد میشن دو یا  عالیجناب کاردینال پیر

 ( یک سرباز حکومتی نیز همراه انهاست 

(هیچ معلومه اینجا چه خبره ای وای ای وای توچیکار موسیقی قطع میشه )  –کشیش  

 کردی گالیله 

 هیچی چکار کردم عالیجناب کاردینال این فقط یه جشن کوچیکه  –گالیله 
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 کار کردی مردحسابی توداری به تاریخ میشاشیچ –کاردینال 

 بوی اختراع گند این اسباب بازیت سرتاسر ونیز وفلورانس را برداشته  -کشیش

 به خداوندی خدا تو کافر شدی واعتقادی به کاتولیک نداری  –کاردینال 

جناب گالیله مدتی است که شما راندیده بودم بگو ببینم جهان برچه مداری  –چوپان 

 ه میچرخ

تو حرف نزن برو گوسفندتو بچرون برسرهر مداری که بچرخه اخرش سرش  –گالیله 

 گیج میره ونابود میشه 

ببین چناب گالیله من فقط به دو دلیل میخوام بهت کمک کنم اول برای  –کاردینال 

خشنودی خدایان ودوم برای جلوگیری از مرگ خودت زشت نیست اخری پیری بگن 

 ت دانشگاه ونیز را به زور جام زهر موش دادن تابمیرهیکی از اساتید ریاضیا

ی که سقراط را  با جام زهرکشتن ملت ما بعدشم میخوای تا چندین سال مثل یونان -کشیش

 راهم بدنام کنی 

 جناب کشیش تو چی از تمدن یونان میدونی  –گالیله 

بود کدام  اینهیچی فقط میدونم یکی از سواالت اصلی امتحان کنکور کلیسا ونیز  -کشیش

 یک جز دانشمندان بزرگ یونان نیست سقراط ارسطو افالطون عیسی غورص

ما ش درمورد تمدن های قبل ازجمله یونان چیزی نمیدانید کشیشان  درسته شما–گالیله 

 داشته باشه بزرگی  دانشمندانی  حتی دوست ندارین ونیز 

یخوای نام ونیز وفلورانس ) می خنده ( اخه نادون تو با این اسباب بازیت م – کشیش

 رابزرگ کنی 

بعدشم تو برو قرضتو به شیرفروش سرکوچه بده االن صدباره اومده پیش ما  -کاردینال 

 شکایت کرده نمیخواد نام ونیز رابزرگ کنی 

 حاضرین به گالیله میخندن ()

 ) ناراحت میشه (میبنی گوزیمو زندگی چقد سنگ دله   –گالیله 

هنوز دیرنشده هرچه  یله تو با این که مرتکب جرم عظیمی شدیجناب گال –کاردینال 

سریع تر شتاب کنی با کشتی االغ یا هراسباب بازی دیگر پیزا را به مقصد پادوا ترک 

 کنی 

 ( چند لحضه سکوت درسالن حاکم میشه )

 از اولشم قصدی نداشت میدونستم این پدر سوخته  –چوپان 
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 سکوت نشانه رضایته  –کاردینال 

نه جناب کاردینال طاعون هم نتونسته منواز مطالعه بازداره من هنوز معتقدم  –لیله گا

زمین به دور خورشید میچرخه اگر باور ندارین میتونید با همین اسباب بازی که میگین 

 خورشید را ببینید 

خدایا به درگاه تواستغاثه میکنیم که مصائب جلو نماد سلیب  وناقوس میره ()  –کشیش 

 که تا کنون بوده رخ ندهد  بزرگی

 ) با صدای بلند( امین !..... –چوپان 

جناب کاردینال باشه ما داخل این ابوطیاره نگاه میکنیم اگر چیزی نبود این مرد  -کشیش

 کافرهست ودادگاه تفتیش عقاید برگزار میکنیم وگلوشو با زهر موش جر میدیم 

 منم موافقم  –کاردینال 

گاه کنید من گفتم که زمین درحال گردش هست ومیخوام با این باشه بیاین ن –گالیله 

 وسیله حرفمو اثبات کنم 

 (داخل تلسکوپ نگاه میکنه همه منتظر واکنش کشیش هستن ....باصدای بلند )  -کشیش

 این حقه است ما اصال قمرو نمیبینم 

 قمر دیگه کیه  –گوزیمو 

د چه شما هم بفرمایید نگاه کنید ببینیقمر ننه ات بس کنن غریبه ؛جناب کاردینال  –کشیش 

 میبینید 

( جناب گالیله  حقیقتا چیز غیر داخل تلسکوپ نگاه میکنه دروغ میگه )  –کاردینال 

 عادی ندیدم 

 ولی من خودم دیدم با چشم های خودم دیدم مگه نه گوزیمو –گالیله 

 )میترسه (.... –گوزیمو 

 نگاه کنه جناب کاردینال بزارین گوزیموش هم  –کشیش 

 گوزی فرزندم خب به دقت نگاه کن چیزهایی که واست توضیح دادم بهشون بگو  –گالیله 

 (داخل تلسکوپ نگاه میکنه .....همه منتظر جواب گوزیمو هستن سیده ) تر –گوزیمو 

 و پخش...جناب گالیله حقیقتش من فقط یه گاو دیدم چند دهکده اون ور تر ...صدای گا

 ( میشه 

 همه حاضرین به گالیله میخندن () 
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دفاع نمیکنی   خودت که به اروپا اوردی سیله خاک توسرت از گفتاروای  -گالیله

 ت خودت دفاع کنی درعوضش میخوای ازشخصی

وبراسمان خیره شدید این  ( ای جلیلیان چرا ایستادیدحکومتیروبه سربازان  ) –کشیش 

 کافرپیر را دستگیر کنید

( نظریه شما در کتب ظالع وکسی نباید ان را ترویج کند روبه گالیله  ) –کاردینال 

 ....به سربازها اشاره میکند ...فهمیدی جناب دانشمند 

 پخش میشه ردن دکوروصحنه بزای عوض ک همزمان اهنگی  سکوت چندلحضه )

پیر ال کاردین تفتیش عقاید درمیادفضای دادگاه  وصحنه به سربازان دکور راتغییرمیدن 

  سربازاندوطرف دو کشیش وچوپان مینشینن  د دریز مینشیپشت م حکمران  به عنوان

داخل دو گونی بزرگ میکنن فقط سران ها بیرون هست وهردو و را مگوزیگالیله و

 (اهنگ قطع میشه  ..... نباالی سر ان ها ایستاد حکومتیمامور

( ساکت ...لطفا نظم دادگاه را با پوک خود سه بار تو سر چوپان میزنه  ) –کاردینال 

 رعایت کنید 

 جناب کاردینال بهتره هرچه سریع تر شروع کنیم  -کشیش

 بخوان ... فرزندم گرین برگر( روبه چوپان) –کاردینال 

) مثال متن دل ای دل محسن چاووشی  نیست ..شروع به خوندن میکنههواسش  –چوپان 

....ای دل ای دل ای دادوبیداداگریارما را  (شهرزاد راباحالت غمونه میخونه  درفیلم

 وش کن ...دیدی به خلوت بگو ای بی وفا ای بی مروت گریبانم زدست چاک چاکت گ

 ساکت احمق گفتم متن اظهاریه دادگاه رابخون  –کاردینال 

 متهم گ .گ  (وقرائت میکنه متن را میگیره ) –چوپان 

 ( ببخشید گ .گ یعنی چه ازداخل گونی  ) –گوزیمو 

 یعنی گاو گوساله  -کشیش

 رکردم بامن هستین خدار شکر فک –گوزیمو 

 ادامه بده گرین برگراشو خفه  –کاردینال 

.گ .گ براساس بند بی بندباری کمیسیون قضات حاکمه شهر پیزا ایشان متهم  –چوپان 

ز کپر مرانیابه دلیلی سرپیچی ازقوانین کلیسا ودولت ومتعقد بودن به نظریه مرحوم خد

ه ب رومدذجاشتباه  یه این خدانیامرز وهمچنین نسبت دادن رازنظنیک ودفاع سرسختانه 

م به سرقت پول صندوق صدقات کلیسا همچنین سرقت بز ننه الیزابت حرکت زمین مته

دن به شیرفروش محله به فریب جوانان وگمراه کردن ان ها برعلیه کلیسا بدهکار بو
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 فلذا  کلمه  حال کردین با کاردینال( جناب نال روبه جناب کاردی.فلذا ...) 

 ..شو ادامه بده فه خ –کاردینال 

 کمیسیون بازرسی کلیسا ودادگاه برای اثبات این کارخود هیچ دلیل قانعفلذا  –چوپان 

م انگیزه شما ازاین ظهاریه ازمتهم گ .گ سوال میکنیطبق این اکننده ای نخواهد داشت 

 کار چه بوده 

من ازشما به انجمن نخبگان ونیز شکایت میکنم شما حق ب اقای کاردینال جنا -گالیله

 گرفتم ه بوس من بیمارم ین با یه پیرمرده این رفتارو کنید نداری

 

 گالیلهکی بوس گرفتی از ) متعجب ( -کشیش

 کردم کنم چندبار سر این گوزیمو را بوس فکر  –گالیله 

 رنییبوس بگبیماری  ..اه چه مصیبتی تو پیزا طاعون کم بود تا مردم باز اه  –کاردینال 

( هرچه سریع تر این غریبه را ببرین بندازین داخل چاه روبه سربازها )  -کشیش

درعمق ده متری زمین انجام بدین جسدشو هم ببرین وشدیدترین شکنجه های کلیسا را 

 خاک کنی شاید خدا کمک کرد از شیوع یه بیماری جدید مردم ونیز زا نجات دادیم 

 سربازها سر گوزیمو را داخل گونی میکنن ومیبرن () 

ن م وکاتولیک بمیرمبمانم کاردینال من نمیخوام بمیرم میخوام کاتولیک جناب  –له گالی

 بیمارم احساس میکنم چشاموایید نمیکنم من دیگر نظریه خورشیدمرکزی کوپرنیک را ت

من سوگند میخورم دیگرحرفی که برعلیه کلیسا ویا تایید  دارم ازدست میدم مرا عفوکنید

 نظریه خورشید مرکزی باشه نزنم فقط منو عفو کنید 

 (همه حاضرین متعجب ) 

 جناب کشیش به نظرم ازش یه سوگند نامه ای بگیریم وراهیش کنیم  -دینالکار

 ود جناب کاردینال یعنی این همان پدرسوخته لجباز چندروز پیش ب -کشیش

 رو به سربازها چشمان گالیله را بازکنید  بگم وینچنزو ...چه  –کاردینال 

 خب گالیله دربرابر کتاب مقدس توبه کن تابخشیده بشی  –کشیش 

( من گالیلئوگالیلی درسن هفتاد سالگی که به سختی چشمانش را باز میکند  ) –گالیله 

و برکفار ایستادید زانشخصا به دادگاه امدم ودربرابر شما عالیجتبابان محترم که در برا
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میزنم وسوگندیاد میکنم که عقیده ای نسبت به مرکزیت خورشیدندارم وسوگند میخورم که 

 توبه نامه را امضا میکنم  رگردم واینازعقاید پیشین خود ب

نظر دادگاه از متهم گالیله تقاضا مندیم ازباور خود مبنی بر متحرک بودن طبق  –کاردینال 

رضمن موظف رت به اعدام محکوم خواهد شد....دزمین دست بردارد درغیر این صو

 است پول شیرفروش را در تا اخر ماه نوامبربپردازد ....

  میرود ...نور 

 پایان

 ساالرمنش حسن 

61175661583-61176157632 

 ha3an.salarmaneshاینستاگرام 

وبا متخلفین برخورد منوط به مجوز کتبی نویسنده است  ) هرگونه کپی برداری واجرا

 د داشت (خواه
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