
 

 

 گرفتن لبخند از مخاطب و ایجاد حس خوب برای  دیالوگ طنز ۵۵

 

بعضی از این جمالت رو باید در موقعیت خووودب بوور بووار ب دیوود و در بدخووی موووارد خود ووو  بایوود او  

هووا  خیلووی از ایوون جمووالت در م ی   آمیز استفاده بنیدموقعیت رو بسازید  ا بتونید از او  جملر طنز

بار  و رسمی قابل گفتن نیستن بر بارگید  این جمالت بر سر  ا موضوع خیلی مهم بستگی داره بوور 

 حتما باید  وجر بنید.

 رابطر شما با طدف مقابل اینکر  ا چر اندازه با او صمیمی هستید – ۱

 شدای  در او  ل ظر بر چر شکل هست شدای  شما و فدد مقابل – ۲

 مکا  استفاده از جملر اینکر بجا هستید در م ل بار یا خونر و ........ – ۳

بووا خوانوود  بووا ل وون ل ن بیا  شما هنگام گفتن این ع ارات خیلی خیلی مهووم اسووت طوو  لطفووا ا    

معمولی، این جمالت را قضاوت نکنید بلکر در موقعیت مناسب و با ل ن مناسب از آ  ها استفاده بنیوود 

و فداموب نکنید هد بار  نیاز بوور  موودین دارد از  سووت بوودد  ایوون جمووالت   و بعد نتیجر آ  را ب ینید

 و   در بنار دوستا  صمیمینتدسید و حتما در موقعیت ها  بر خیلی حساس نیست  ست بنید. مثال

  ا بر  سل  بامل بدسید.

 

 نکتر مهم: در زما  گفتن جمالت سعی بنید با  مام جدیت جملر رو بگید و خو و  نخندید 

 بدده و آمد عذرخواهی بنر، زنم بعد از دو ماه مشاجده متوجر شد داشتر اشت اه می – ۱

 گفت ب خشید، ولی  قصید خودت بود

 خواهش می بنم نوب جا   :یکی بهت گفت م اربر بگو - ۲



 

 

 

 بنم گم نکن وگدنر التماس میبر زبو  خوب می :بگو اذیتت بدد ت یا یکی از اعضا  خانوادهدوست – ۳

بوودد  بوور چوودا ایوون بووار یکی یک بار اشت اه بدده بود و اطدافیا  داشتن در موردب ص  ت می  –  ۴

 بنمخوره ازب  شکد میرم سداغش  ا میفددا می :بگو اشت اه رو بدده 

 گمطل کارامو می ن جواب نمیدم، ال ترزناینقدر هستن بر شب و روز بر فکد من هستن، زنگ می :بگو – ۵

بر یکی از آطووار ی هووا  در اولین فدصت    بددهمغدت طنجده    :باز  در میاورد بگویکی خیلی خنگ    -  ۶

 بشور مداجعر بن معت د سداسد

 خوووام مهنوودس شووم ز  بگیوودم خووانومم بگوورخونی بگو خوبر دیگوور میگفتن چدا اینقدر درس می  -  ۷

 مهندس آشغا رو ب د دم در 

 بود بگو بر بر دندونا م بر بابینت بدد  چیزیکی دندوناشو لمینیت بدده بود یا خیلی  میز  - ۸

 ب خشید طاربت نر نر ب خشید لمینیت

بووددم ،   بدد  بعد بهت گفتن  و چیکار بدد  بگو من عکساشو طارهداستانو  عدیف مییک  داشتی    -  ۹

 نامر هاشو طارو بددم ) با ریتم بخونین حتما(

 ؟سیاهیا سفید  :ره بگوآخور  اگر گفت دوغ می و رستورا  یا فست فود  رفتین بر دوستت بگو  -۱۰

 ر سوغات از یر جا دیگری) بدا  هد شهد  آبن ات بجنوردچیر بگو  مشهدیکی گفت سوغات  - ۱۱

 (سوها  قم ؟چیر  هدا بگین مثال سوغات 

 فال  شهد در سفیده ) خونتو  بجاست مشهد در سفیده( :بد  بگو بر یکی می خواستی آدرس -۱۲

 بود نر فداموب نکددم یادم رفتر :بگو فداموب بدد و  ؟بر جایی بهت گفتن چدا او  بارو نکدد  - ۱۳

 یکی گفت مدیضم یا ناخوشم بگو شید مدغ با طودر آهو بز  سدیع خوب میشی - ۱۴



 

 

 بن بر اضافر سال  ولدت و ...  ۲ضدبدر  ر عدد  و ذهنت انتخاب بنی و  یر جمعی بگو  - ۱۵

ر سد  م اس ات ریاضی بهش بگو( بعد آخدب بهش بگو چشما و ب ند وقتی بست بهووش ی)همینجور   

یر چیز بامال بدیهی رو   )یعنی  بگو ا   جایی رو نمی بینی درستر طدف میگر آره بعد بگو ما اینیم دیگر

 گفتی(

بشید   سال زحمت  ۳۰هدچی فددوسی  و  این    :  ق ناجور زد بگو  یکبسی موقع ص  ت بدد     -  ۱۶

 واسر زبا  فارسی  و بر باد داد 

  و بر جمعی بامال غید منتظده بر یر نفد بگو بدیم طدف می گر بجا بگو  و فکد  - ۱۷

 بسی گفت فال  چیزو بلد  بگو نر ولی بر دوست دارم اونم بلد نیست - ۱۸

 شر یکی بر حدفی زد و متوجر نشد  بگو ب خشید فارسیش چی می - ۱۹

 طدسمخوا  بپدسی بگو ب خشد این سوالو میسوال خیلی معمولی می یکبعضی وقت ها  - ۲۰

 .بعد سوالتو بپدس -خوام خوام واقعا عذر میشاید خصوصی هم باشر بازم معذرت می

 ؟ امدوز چند شن ر هست؟؟؟؟؟ساعت چنده ونر این باشر سوال می

همووین   بدد  خواستی قول بد  بگو انشاهلل فووددا صوو  وقتی شب داشتی با چند نفد ص  ت می  -  ۲۱

 موقع

 اگدم ص   بود بگو انشاهلل فددا شب همین موقع( ) 

فشووار   بدد و بلی بدنامر باز بدده بود بگو ب ووین خیلووی روبدوستت با بامپیو د یا موبایل بار می  -  ۲۲

 بنر ف ش میده بهمو نیارها قاطی می

 داشتی یر چیز  می خورد  مثال سیب  عارف بن گفت نمی خوام بر گاز بز  بگو حا  چی؟ - ۲۳

 گفت نر گاز دوم دوباره بگو حا ...



 

 

  عارف بدد  بگو بفدما نمک داره نمک گید بشیشیدینی یا هد چیز  بر شیدین بود بر بسی  - ۲۴

 بنرمی بعد از اینکر بدداشت بگو ولی قندب با ست می زنر دهنتو سدوی  اگد دوست داشتی:

 شرخطدیر ، بعدب می ر باب ین این :خوا  بر یکی بگی این بارو نکن خطدنابر بگووقتی می - ۲۵

 ( شر فق  یکم میمید هیچی نمیخدما، حلوا مسجد )

 ازت طدسید  فالنی بجاست بگو بیدو  اگر گفتن بیدو  ن ود بگو بیدو   د رو نگاه بنین - ۲۶

 گر نرخوا  آب بیارم میمقدار عص انی یا ناراحت بود بهش بگو غصر نخور می یک وقتی یکی - ۲۷

 بده ادامر ونی اینارو لیوانو چی بیارم و  ا جایی بر مینر بگو خود  گربگو آب خالی چی می

 یر باریو انجام داد  و اذیت شد  یا خیلی واسش  الب بدد  بگو ا  بابا بسی رنج بددم در  - ۲۸

 .. . این سال سی

اصال بوور   :عطسر بدد بگوبسی  اگر  یا    اصال بر آب و هوا  ایدا  عادت ندارم  :اگر عطسر بدد  بگو  -  ۲۹

 ها آب و هوا  ایدا  عادت ندار 

 دوستت گفت ف ش داد  بگو نر ناسزا گفتم ، ف ش خیلی شد ش با  ده  - ۳۰

 زحمت دارم واست بگو بفدما بده  یکیکی گفت  - ۳۱

 بعد رمز بار ت رو بگو)مکث بن(  بسی گفت رمز بار ت چیر بگو یا زهدا..  - ۳۲

خواب خدیدم ولی فکد بنم خش داشووت. ا   انگلیسووی رو بووا یک سی د  آموزشی انگلیسی در    –  ۳۳

 بنملکنت ص  ت می

 ریزهچا  میی  هم بده مثال داره بار معمولی انجام میداد بگو  وض یک - ۳۴

 بگو  وضی  هم بده بقیر یاد بگید  ) بارها  معمولی : مسواک زد  ، با گوشی باربدد  ،

 گددگید  ، ظدف شستن...(



 

 

 گر نر جد ؟ بگو نر از خودم دراوردمدونستی ..... با .... این بخور  ضدر داره؟ میبگو می  - ۳۵

منم نمیدونستم :  گر نر بگوشر میرو باهم بخور  چشمات ضعیف می  و خدبزه  موز مثال می دونستی اگر  

 از خودم درآوردم

از  دونشووو گنجیشووکا  یووکخوودم  ووو راه  من اینقدر بچر ساده و سد بر زید  هستم هدوقت نو  می  -  ۳۶

 خور طیشم می

 بر ناراحتی نداره  بسی گفت حال ندارم بگو منم طذیدایی ندارم این - ۳۷

بنی از گارانتی خووار  می خواستن باز بنن بگو اینجور  بر شما دار   البوسیلر ا  رو می  یک  -  ۳۸

 ....( در نوشابر، شیدآب، در قوطی رب وشر ) وسایل معمولی مثل می

             قدمووز آسوومونی،  آبووی چمنووی،  ر رنگ طدسید  سعی بن رنگ ها  متناقض رو بگی مووثالیاگر ازت    -  ۳۹

 ، سفید باغى ، مشکی خال خال طشمی ....یخچالی آبی

 ژابت باموایی سر  ا گوسفند  زمر .......... و  روزنامر خوندم بدا  درست بدد  یک  – ۴۰

 ها بافتن بلد باشندبددم گوسفندنمیاصال فکدب را هم 

 بنیناگر بسی اذیتت بدد بگو مگر مثل من چند  ا  و دنیاست بر اذیتم می - ۴۱

یر شوهدم نداریم بر بر هوا  او  حا  قورمر س ز  بوور نوور ولووی حووداقل یوور نیموودو طخووتن یوواد   -  ۴۲

 !بگیدیم

بدو  این بر بازدهی داشتر    میکنفق   د د  !بعضیا مثل آخد س  خدسی مهدام هستن  - ۴۳

 …باشن

من خودم شخصا چند بار    !این همر میگن سدوی  بهداشتی دروغر ها باور نکنین - ۴۴

 ! بامال غید بهداشتیر...  رفتم 



 

 

 بنر جز دهن منور حد زید صفد، هیچ جا رو باز نمی سدعت اینتدنت د - ۴۵

ها مثل وا  فا  رایگا  هستن، بدو   خوابن بدا  طشر اینایی بر ش ا بدو  طتو می  - ۴۶

 ن شزحمت متصل می 

 شر میده موم می  !بنربنر؛ مدد سکتر می  و این دوره زمونر بر مدد گدیر نمی  - ۴۷

 ر! و  ادبلن ماندگاره بر بوب بد باشیعنی فق   نها در صور ی ب - ۴۸

  ا ایدا  هست بازیافت چدا؟!؟ : گرمی  هست یر ضدب المثل چینی  - ۴۹

بعضیا  یپ شو  یر جوریر بر آدم نمی دونر دار  مسخده باز  درمیار  یا واقعا مد   - ۵۰

 ! روزه

 رو چاق بن  بنی،  اقل دوستامخدایا اگد منو  غد نمی  – ۵۱

  د با من رفتار بدد ازب بیشتد خوشم اومد بعد بگو: بولدمو  رو میگم هدچی سدد  – ۵۲

 ژها طاسادر ما  استدس و افسددگی در آقایا : ماساژ در خانم  – ۵۳

واهلل ما هد دفعر مدیض شدیم رفتیم دبتد، گفتن ویدوس جدیده، انگار ما  ستد    – ۵۴

 ویدوسیم 

بنند اونها  ها اومد  رو  سفده و همر دار   الب می مورچر رفتید  و  دل ط یعت و  – ۵۵

 رو دور بنند. 

نیست فتوایی   شو ا  بر دانر همداه ر مورد مورچر د  !میازار مور  بر دانر بش استبگو: 

  ونید بیازارید می  !صادر نشده

 


