
 

 

 توجه 

می از صاحب اثر میباشدملزم به اجازه رساستفاده از متن   

 نمونه متن استندآپ

خوب  سیک هیپسرم من  نیروز مامانم اومد بهم گفت:بب هیکه  میوقتش شده بود که داماد بش گهید مویآقا مابزرگ شد

ازدواجت سراغ دارم یبرا - 

تونه باشه یم یدختر خوشبخت ک نیا یعنی یاز خدا خواسته گفتم :وا منم - 

یخواستگار رمیامشب م-ایدس لباس بخر ب هیحرفا برو  نیم گفت :خفه شو عوض ا مادر - 

یمراسم خواستگار یبرا میوبا خانواده رفت میرو زد پیشب شد ت–خونه  میاومد میدیلباس رو خر میما رفت آقا  – 

 فیکه مامانم گفت:خوب عروس خانوم ما تشر نیتا ا– انیعروس خانوم ب میمنتظر بود موینشست میرفت مویدیما رس آقا

ارنینم  – 

خوشگل تر بود یلیاون خ-نبود یشکل نیا میدیکه ماد یمادرم گفت نه کس– نجایگفت عروس خانوم نشستن ا مادره - 

د؟؟یدیشما دختر منو از کجا د دیدخترخ گفت ببخش یبابا  

به هم خوب دراومد  میچسبوند-دستاشو هم تو تلگرام -نستایاونرخشو تو ا-دمید ترییرخشو تو تو مین–گفت واال  مامانم

یخواستگار میبر میگفت  !!!! 

خنده ؟؟ ریخونواده دختر همه زدن ز یاعضا میدید  

ن؟یخند یم یبه چ میگفت / 

زارهیاونو م یدختر خالشه و عکس ها یها جیپ رییآخه دختر ما مد گفتن - 

میریگ یم نویهم میاومد نجایحاال  که تا ا نیگفت بب دیجا من بلند شدم اما بابام دستمو کش همون  – 

کردم رونیفکر ازدواج رو از سرم ب گهیود–خونه  امیم ریگفتم شب د منم  

خانومتونو یمهارت ها نیچک بکن هیقبل از ازدواج  آقا .. 

سوزهیزنش غذا هارو م شهیتازه ازدواج کرده وهم میدار هیهمسا هیما  آقا  – 

نکنه یکه زنه آشپز ارنیبراشون غذا م یهفتس که از آتش نشان هی االن  – 

کارا نیبده اخدا  به --- 

آورد!!گفتم چطور  یکه آدم شاخ در م زدیم ییحرفا کیمون  یبابات تو مراسم خواستگار گهیم شهیهم مامانم

دیپرس یم یوفلسف یفن یسواال یلیخ یچیمگه؟؟گفت ه - 

 یبود که شام چ نیا دیکه از بابام به ذهنم رس یسوال نیتر یفن یفک کردم ول قهینگاه به بابام کردم وچند دق هی منم

م؟؟یدار  

گفتیم ییدونم مامانم در مورد چه سواال ینم شییخدا - 

–آخرش بود  یفک کنم نفس ها–سوزه دم در خونشون تصادف کرد  یکه گفتم هر روز غذا م هیهمون همسا آقا

– میزنشو آورد میداره با زنش رفت یکار دیشا میماگفت-ادیب نیبگ–زنم –زنم  گهیداره م میدیکه د میدورش جمع شد

بهش گفت مونیهمسا — 



 

 

-ازش پول طلبکارم ؟؟گفتیچیزنه گفت جرا ؟؟برا–بعد از من فقط با مظفر ازدواج کن  یول رمیمیزن من دارم م نیبب

گفت  مونیمشت پول داد به همسا هیدفعه مظفر که اون پشتا بوداومد  هیآقا -کنم یتالف خوامیم-دهینم گمیبهش م یهرچ

و اون مرد مونیزد تو سر همسا فشویشد ک یعصبان مونیااز اون طرف زن همس–کارو نکن  نیا آقا مارو ببخش فقط - 

زنه زد کشتش یگفتن بدبخت فقط پاش شکسته بوده ول دکترا — 

گفتن که  میشد ایجو-ومدیهفته ن کیاز فرداش به مدت  یول–مدرسه معلم اومد سر کالس  میما روز اول مهر رفت آقا

؟؟؟یچرا االن  ازدواج کرد یازدواج نکرد یبود لیماه تعط 3ه اومد بهش گفتم آقا تو ک یروز-ازدواج کرده  

رو خراب کنم التمیخواستم تعط یچون اونوقت  نم یفهم یآخه بچه تو نم گفت - 

همون جا قانع شدم ومن - 

؟؟شوهرعمم گفت من که  یندار یچ چیه ینگفت یریمنو بگ یایب نکهیروز عمم به شوهر عمم گفت چرا قبل از ا هی

یکرد یم فیو ک یدیخندیتو م یندارم ول ایتو دن یچ چیگفتم من بدون تو ه یم ! 

از صفحه  نیدوس دار گهیکه د کنهیقانع تون م ی؟چون جور یچرا ازدواج نکرد نیدختر نگ هیوقت به  چیه آقا

نیروزگار محوبش - 

از دستت راحت شم؟؟ یکنیآخه چرا شوهر نم یروز خالم به دهتر خالم گفت دختر خستم کرد هی آقا  

ودیخالم گفت چون عشق اول وآخرم شوهر تو  دختر - 

یوضع هیاصال -رهیبنده که دختر خالم عشقشو ازش نگ یخالم شبا شوهرشو به خودش م گهیاز اون روز د اقا - 

؟؟ دیکن کاریچ ندهیدر آ دیدوست دار دیپرس یمعلم از بچه ها م میما سر کالس بود امثالی  

گفت:من دوس دارم پولدار بشم از دواج کنم وزنم رو خوشبخت کنم؟؟ اصغر  

خوام زن اصغر  یمکث کردو گفت من م کمی دیمعلم که ازش پرس دیتنبل کالس رس یاز بچه ها یکیسوال به  نیهم

 – بشم

با اون  دیزنش ببخشرو با  چشیاصغرم هر روز ساندو– میدیمامعلممون رو ند گهیاز اون روز د شهیباورتون نم آقا

کنهیشاگرد تنبله نصف م   

پسرا  میقد–اما االن مادر پدرا  دید یدختر و م یپسر روز عروس میفرق کرده مثال قد زهایچ یلیآخر آقا االن خ ودر

شهیتر م کیابرو بار یاالن هرچ یرفتن خواستگار یم شدیکلفت م شونیسب - 

ماست یوخدا ییکه موندن منم تو. ییزایتنها چ اما - 

خندون شهیشاد ولبتون هم دلتون - 

احقی  

یچدان ی:مهدسندهینو  

 راه ارتباط :

https://www.namanew.ir/artist/mahdi-chodani 

 


