
دیالوگ ھای غیرماندگار

 فقط عرضم بھ حضور شما اینکھ مطالب زیر در ھشتگ دیالوگھای غیرماندگار در کانال! دروغ چرا؟ مقدمھ کھ ندارم

!تلگرام منتشر میشد کھ گفتیم حاال اینجا ھم منتشر کنیم

1.

اسمتون چیھ؟! ببخشید شما قیفاتون آشناست-

شیدا+

!ھمون کھ در ھمھ دیر مغان نیست چو اون شیدایی؟ شجریان میخونھ-

نھ+

!ھمون شیدای زمانھ منم؟ رسوای زمانھ منم؟ خیلیا خودن-

نھ+

پس کدوم شیدا؟-

شیدا شدم شیدا شدم شیدا شدم. شیدای شھرام ناظری و چکنواریان+

حاال چی شد شیدا شدی؟... آھان -

وسط قلعھ  دیدم با تمام جالل و جبروت شاھانھ ام. اما یھو بھ خودم اومدم دیدم محاصرم کرده. نبودم، نمیخواستمم باشم+

ھمش . دمھمھ رو شبیھ ش می دی... اونجا بود کھ فمیدم کار از کار گذشتھ .تنھا نشستم و از ھمھ طرف صدای سربازاش میاد

 .می گفتم چرا؟ می گف تاکسیا کنارشو دونفر حساب می کنن. اما ھمش کنارشو قائم می کرد. می خواستم کنارش باشم

بود  وضعیتی. می گفتم چرا؟ می گفت آفتاب می زنھ سیاه می شم. می خواستم ببینمش، اما صورتشو ھمش می ذاشت تو جیبش

.یدا شدمایطور شد کھ ش. اینم قصھ ی ما. تھش یھ روز اومد گف بیا دوست معمولی باشیم... اقا، محراب ھم خیلی فریاد زد 

این روزای آخر سال بیشتر مواظب خودت باش-
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2.

ببخشید شما؟  -

نگارم+ 

ھمون کھ نیست در شھر تا دل ما را ببرد؟ کجایی؟ -

.بعد یھ سال شھرگردی و دل بردن از این و اون، دم عیدی مرخصی گرفتم آمدم آنتالیا کنسرت فلایر+ 

چی شد یھو از جونی جونوم رسیدیم بھ فلایر؟! فلایر؟ بابا ما خودمون لیال فروھر مذگان داشتیم ھموطن -

تو ھم مثھ بقیھ یھ تف بنداز بھش و برو. دیگھ چرخ گردونھ کھ میگن ھمینھ+ 

 اما رفتن کھ جواب نیس، پاک کردن. من اگھ میخواستم برم، ھمون موقعی میرفتم کھ بش گفتم دوست دارم گف مرسی -

صورت مسئلھ بھ این قشنگی . درستھ موندن ھم جواب نیس، اما بھتر از پاک کردن صورت مسئلھ اس. صورت مسئلس

تو  کجا بریم وقتی مسئلھ ایطوری موھاشو میریزه! حیف نیس؟ ببین اون چشما رو کھ بھ تیر غمزه گرفتار کرده مارو؟

...صورتش کھ موج دریا انقدر با عشوه رو ساحل نمیاد؟ کجا بریم وقتی 

بگو اگھ میای واسھ تو ھم بلیط بگیرم. حوصلمو سر بردی سید+ 

؟ الو؟ قط باشھ. من میخوام بشینم کنج کافھ تصور کنم با مانتو سبز مسئلھ ام چ شکلی میشھ. تو برو سفر سالمت. نھ مومن -

کردی؟ الو؟ 

3.

!با ما بھ از این باش کھ با خلق جھانی -

چرا؟+ 

!چون من با تو بھ از اینم کھ با خلق جھانم -

چرا؟+ 

چون تو متفاوت از خلق جھانی برای من -

! خب تو متفاوت از خلق جھان نیستی برای من+ 
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اوکی حلھ! آھان -

4.

یادتھ اون دشت بزرگو؟ -

کدوم؟+ 

! تنھا بود! ھمون کھ خیلی بزرگ بود -

...یھ چیزایی داره یادم میاد + 

بابا ھمون کھ توش یھ درخت بود بھ نام ابی کھ اھل منزلش با تبر افتاده بودن بھ جونش -

خب؟! آھان+ 

کھ کرگدنی ھم بود کھ شاخش شکستھ بود! تو اون دشت فقط ابی کھ نبود -

!چرا حیوونکی؟! آخی+ 

جمعیت حمایت از حیوانات آمد وارد عمل بشھ ولی . سر داف گلھ شون، با یھ نر دیگھ مبارزه کرد، شاخش شکست -

د، زیاد جمعیتم چون دم عید بود و سرش بھ کمپین تحریم ماھی قرمز گرم بو... خودش اجازه نداد گف این داغھ، داغ عشقھ 

...کنن اونم بعد اینکھ کتاب اولشو چاپ کرد رف شاخشو عمل کرد و االنم اینور اونور جلسھ شعر دعوتش می. پاپیچش نشد

! داف قصھ چی شد؟+ 

رد و رفت با اون، اونم یھ مدت با نر قویتر موند، بعد یھ نر قویترتر پیدا شد رفت با اون، بعد باز یھ نر قویترترتر پیدا ک -

از این پیدا کرد  یھ مدت با اون بود، بعد نر قویترترترتره، یھ داف بھتر! بعد باز یھ نر قویترترترتر پیدا کرد و رفت با اون

. کشی ھم ندارهاینم االن خونھ سالمندان افتاده یاد ایام جوانی میکنھ و گذر عمر رو تماشا میکنھ و شھامت خود. رفت با اون

! تف بھ چرخ گردون مومن+ 

! داداش میخای تف کنی حداقل پای درخت تف کن -

تف بھ چرخ گردون پای درخت+ 

مرسی -

5.
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دوست من دوست داره با دوست تو دوست بشھ؛ دوست تو دوست داره با دوست من کھ دوست داره با دوست تو دوست  -

؟!بشھ، دوست بشھ

!یھ بچھ ھم داره! دوست من کھ دوست تو دوست داره دوستش بشھ، متاھلھ+ 

حلھ... نھ بابا شوخی کردم ... اھان  -

6.

سرو چمان من چرا میل چمن نمیکنی؟ -

ب و بلبل و ؟ این چمنا، اون چمنا نیس کھ بشینیم و تو پس زمینھ ی صدای آ!نمیبینی تابلوی ورود بھ فضای سبز ممنوع رو+ 

!عطر گل و ھوای نفسکش بھار، واست عشوه بریزم و بھ تیر مژگان مجروحت کنم

ی و تو این اوصاف، ما کجا رخ بھ رخ بشینیم و دزدیده در شمایل خوب شما بنگریم و کمی فاز تغزل برداریم و سعد -

خاطر شما  حافظ و وحشی بافقی و باباطاھر و عراقی رو ببافیم بھمدیگھ کھ تھش تو لفافھ بگیم بلوری سیمین ساق، میدونی

؟!واسھ ما عزیزه

سیاسی  این روزا ملت میرن کافھ، نیم رخ بھ نیم رخ میشینن، خیره بھ افق،در مورد بحران! خیلی عقبی از چرخ گردون+ 

...جوامع دموکرات با تشکیل خرده گروه ھای تخصصی و تند شدن روند جھانی شدن بحث میکنن و کافھ گالسھ میخورن 

؟!پس قسمت شاعرانھ ی قضیھ کو -

یت بعدشم حما... دادیمش نمکی بجاش دو تا جوجھ رنگی خریدیم . انقدر گوشھ خونھ موند کپک زد! ؟ آھان!؟ شاعر!شعر+ 

...از حیوانات مد شد رھاشون کردیم 

؟ !پس طھرون طھرون کھ میگن اینھ. ھعععی -

....ھمینھ ھمینھ + 

اوکی من برم یھ دور دیگھ بزنم برمیگردم -

.خوش اومدی+ 

7.
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ببخشید شما؟ -

کویرم کویییییرم+ 

اونی کھ گوگوش خونده یا شماعی زاده؟ -

.بھرحال شما بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم. فرقی نداره+ 

! ما رو عضو دون مایھ ی جنسیشم نمیدونھ! ما کھ کاره ای نیستیم بگیم ببار، بباره -

؟!پس کی چیکارس کھ بگیم بباره+ 

ی خوند وقتی م! کور شم اگھ دروغ بگم... میگفت ببار ای ابر بھار با دلم بھ ھوای زلف یار . یھ حضرتی از خراسان بود -

.االن بحران خشکسالی کشور رو با این ترفند میخوان درست کنن. ابر و خورشید و فلک و ماه و ما می باریدیم

؟!شوخی میکنی+ 

سحر  طوری میخوند مرغ. ؟ نبودی ببینی وقتی میزد زیر آواز سلول ھای بنیادین وجودت رو بھ ارتعاش درمیاورد!شوخی -

.نالھ سر کن، کھ مرغ سحر تا غروب آفتاب نالھ میکرد

؟!شوخی میکنی دیگھ+ 

ه ھاش االن شورای امنیت ملی داره تدارکات الزم رو میبینھ کھ جنگند! ؟ یھ تصنیف خوند تفنگت را زمین بگذار!شوخی -

...بجای بمب، باند وصل کنن واسھ داعش اینو پخش کنن 

!جان ما شوخی نمبکنی؟+ 

دا ؟ اینطوری بھت بگم کھ وقتی میگفت ربنا التزع قلوبنا، جماعتی قلوبشون رو میگرفتن کف دستشون میدادن خ!شوخی-

... کھ قلب صاحب صدا طوریش نشھ 

!دیگھ داری شوخی میکنی شیطون+ 

... شوخی رو چرخ گردون کرد کھ گویا قصد جان حضرت رو داره ... ای آقا  -

تف بھ چرخ گردون+ 

پای درخت تف کن -

تف بھ چرخ گردون پای درخت+ 

مرسی -

8.
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آقا یھ ملک تجاری می خواستم واسھ خرید -

جھت چھ کاری؟ + 

.بھ مردم میگیم واسھ کافھ، ولی از خدا کھ پنھون نیس از شما چھ پنھون، واسھ دلتنگی میخوام -

چھ متراژی مدنظرتونھ؟+ 

آناناس نوشت و ز زلف خاتون یادآریم_رادیو#در حد یھ صندلی و یھ میز کھ بشھ روش نشست و  -

شمارتو بذار بھت زنگ بزنم. االن گزینھ مناسبی ندارم+ 

ی زحی اما زھی ذھ! ھر بار این گوشی زنگ میخوره تو دلم آشوب و بلوا میشھ کھ خاتونھ. شرمنده شماره بھ کسی نمیدم -

! تھش ایرانسلھ کھ کد آھنگ پیشواز پاشایی رو گذاشتھ! ذحی خیال باطل

حاال خاتون زنگم میزنھ بھت؟+ 

... نھ بابا شمارمو نداره  -

پس چطور میخوای بھت زنگ بزنھ؟+ 

تم بلکھ رفتم ده ھزارتا سیمکارت گرف! ؟ توش پره گوشی دوسیمکارتھ جی ال ایکسھ!اون کامیون رو اونور خیابون میبینی -

...خاتون اشتباھی سھوی تصادفی یکی از این شماره ھا رو بگیره 

.بیا ھمین بنگاه خودمونو کافھ کن دو تایی دلتنگی کنیم! مومن کبابم کردی+ 

.نھ داداش من دلتنگیمو با کسی تقسیم نمیکنم -

! ای بابا تف بھ چرخ گردون پس+ 

پای این گلدون حداقل تف کن -

تف بھ چرخ گردون پای گلدون+ 

مرسی -

9.

ببخشید شما؟+ 

خسرو  -

؟!ھمون کھ میگن صالح مملکت خویش میدونھ+ 
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!میگن اما تو باور نکن -

... دیگھ من فقط حال ھمھ ی اونا خوب است رو باور نمیکنم + 

.منم از ھمونام دیگھ -

؟!تو چرا! تو کھ دیگھ صالح رو میدونی+ 

ارای منم ساکمو بستم و مملکتو گذاشتم واسھ حراج و دنبال ک... بعضی وقتا ندونی بھتره . دونستن کھ ھمیشھ خوب نیس -

...مھاجرتم 

! شما بری ما دیگھ کسی رو نداریم صالح کار رو بگھ. ای بابا+ 

ن ؟ تا االن کھ کارو داده بودی دست ما چی شده کھ نگرا!؟ کھ تھش چی بشھ!؟ یا اصن چرا داشتھ باشی!چرا نداری -

؟ !بعدشی

؟!حاال کجا میخای بری+ 

بینم چیھ اونجا دست طالبانو میگیرم میبرم ھندوکش دو تایی خلوت کنیم ب. االن کھ از مرز خواف میزنم میرم افغانستان -

م گریھ شونھ سمت راستمو میدم بھش یک... ببینم دلش از کجا پر بود کھ زد مجسمھ ھای بودا رو کشید پایین . حرف حسابش

رگھ ی کنھ خالی شھ و دست از جنگ برداره بعدشم میرم کوبانی یھ کافھ جور میکنم داعش رو اونطرف میز میشونم، پیشم

 کرد رو ھم میذارم اینطرف، واسھ جفتشون دبل سفارش میدم و تصنیف با صنما دل یک دل کن شجریان پدر و پسر رو

بعدش میرم سومالی خودمو قطعھ قطعھ میکنم میدم بھ قحطی زده ھا... میذارم کھ روبوسی کنن و آشتی کنن 

؟!اگھ تو نبودنت خاتون اومد چی بھش بگم+ 

لی بگو بھ جای من تف کنھ بھ چرخ گردون کھ اسممون رو گذاشتن خسرو و تو معذوریت صالح خاورمیانھ رو فھمیدیم و -

صالح خویش رو نفھمیدیم

؟!میشھ بگم تف کنھ پای درخت+ 

ھ نھ بگو تف کنھ بھ چرخ گردون توی اسپرسوی اون مشتری کھ ھمیشھ غروب جمعھ ھندزفری بھ گوش تنھا میاد میشین -

.کنج کافھ

!تف بھ چرخ گردون تو اسپرسوی مشتری تنھای غمگینی کھ ماییم+ 

10.

چھ بد کردم؟ چھ شد؟ از من چھ دیدی؟ کھ ناگھ دامن از من برکشیدی؟ -

دیگھ  ندیدی دیگھ ھمھ زدن تو خط مانتو خفاشی و نوالن و بتمن و این حرفا؟! دامن دیگھ منسوخ شد. چیزی نشده عجقم+ 

!کسی دامن نمیپوشی
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دامن نپوشی، من از کجا بھ معراج برم؟ -

.دیگھ اون مشکل خودتھ+ 

حداقل شال قرمزه رو کھ سرت کن -

...شرمنده رنگ امسال قھوه ایھ + 

11.

میای بغلم؟ -

نھ+ 

می پری؟ -

نھ+ 

شیرجھ می زنی؟ -

نھ+ 

فرود می ای؟ -

نھ+ 

حملھ می کنی؟ -

نھ+ 

می خزی؟ -

نھ+ 

می جھی؟ -

نھ+ 

کلھم اجمعین فعلی وجود داره کھ تو رو بھ بغلم برسونھ؟ -

نھ+ 

چیزی دیگھ ای جز نھ بلدی؟ -

نھ+ 
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خوبی؟ -

! نھ+ 

چرا؟ -

!چون انقدر احمقی کھ نمیفھمی وقتی من میگم نمیام بغلت، ینی خودت باید بغلتو بیاری دورم+ 

12.

؟!آقا خونھ ی خالھ کدوم وره -

کجا بھت آدرس دادن؟+ 

.گفتن ازینوره ازونوره -

نھ،  االن مستقیم برو، صدمتر جلوتر دوربرگردونھ، دوربزن بیا برو چھارراه اول نھ، دوم! خوب شما اشتباه اومدی+ 

پیاده میری، تھ . کھ بن بستھ و ماشین رو نیست! صد متر کھ بری میرسی بھ کوچھ علی چپ! سومی رو بپیچ سمت چپ

!ولی احتماال تو رو نشناسھ! کھ خالھ ھم ھمونجاست... کوچھ آدمای زیادی رو میبینی 

؟!چرا -

ن صدر، االنم انقد جمعیتش رفتھ باال میخوان مثھ اتوبا! آدما وقتی میخوان ھمدیگرو فراموش کنن میرن کوچھ علی چپ+ 

!دو طبقھ اش کنن

؟!تو چرا نمیری -

!؟ آناناسم!من آدمم! گفتم آدما+ 

13.

؟!آمدی جانم بقربانت، ولی حاال چرا -

تی ھم  بی آر! مترو ھم کھ ھنوز کولراشو را ننداختھ دو ایستگاه بیشتر توش باشی خفھ میشی! نواب کھ ھمیشھ ترافیکھ+ 

گ تاکسیام کھ دیگھ تا قانعت نکنن کھ س! کھ واسھ سوار شدنش باید دوره دفاع شخصی بری تا وسط شلوغی حاملھ نشی

حاال بازم میخوای بدونی چرا دیر اومدم؟ ! زرد برادر شغالھ ولت نمیکنن

! منو دادی خجالت بازم چوبکاری کردی/ تو برگشتی دوباره عجب خوب کاری کردی ! غلط کردم -
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14.

؟!بری اونور، حجابتو برمیداری -

اره+ 

چرا؟ -

واسھ اعتراض بھ اینا+ 

؟!میشھ االن یکم بھ من اعتراض کنی -

!نھ+ 

؟!چرا -

! اعتراض بھ تو پوشش خبری نداره+ 

.اھان -

15.

!پدرم روضھ ی رضوان بھ دو گندوم بفروخت -

بعدش؟+ 

م، طالھاشو گندما رو کاشتیم بھ امید اینکھ لوبیای سحرآمیز دربیاد بریم تو آسمون مرغ تخم طال رو بدزدیم، بیای! ھیچی -

حوه ی رد قاچاق کنیم ترکیھ اونجا یکم سرمایھ گذاری کنیم شبکھ جم رو بخریم، بجا سریاالی ترکی، یکم مستند در مورد ن

 از دونھ ی... اما خوب ! شھروندی کاری کرده باشیم#فرھنگ #ارتقای #شدن از چراغ قرمز بذاریم بلکھ در راستای 

!و گندم سحرآمیز نیس! گندم، گندم سبز میشھ

...بخواب ! وقت خوابت گذشتھ+ 

16.
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؟!شیرین من -

جونم؟+ 

انقد قند نخور دیابت میگیری -

؟!پس چطور شیرین تو باشم+ 

آناناس بخور -

تو ھم پس سیگار نکش+ 

؟!سیگار نکشم چطور دلتنگت باشم -

!؟ من کھ کنارتم!دلتنگ+ 

اتفاقا وقتی کنارمی دلتنگترم -

اصن برو دم خونھ خودتون بازی کن+ 

شیرین من؟ -

من با تو قھرم+ 

شیرین من؟-

آشتی ندارم+ 

پس من یھ موز برداشتم -

17.

؟!اسمت چیھ+ 

غالم -

؟!کدوم غالم+ 

ھمون من غالم قمرم غیر قمر ھیچ مگو -

؟!کدوم غالم قمری+ 

!ھمون کھ علیرضا قربانی ھم خونده -
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؟!؟ چرا تنھا نشستی!؟ قمر کجاس!خوبی! آھان+ 

.قمر رفت ترکیھ گف لزبینھ و چندتا مصاحبھ رادیکالی ھم کرد، پناھندگی گرفت -

؟!چی شد بعدش+ 

؟!وقت گیراوردی -

!خودت اصرار داری غیر قمر ھیچ نگم+ 

؟!با من دوس میشی -

نھ+ 

؟!چرا -

! موی دراز، ناخن بلند، واه واه واه+ 

telegram.me/ananas_aldoleh: آدرس کانال تلگرام آناناس الدولھ

ا
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