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 وٌی؟سالم آلیس. چىبر هی:  آن

 ثیٌن.هی ىوٌن ٍ سلَیشیَ: دارم یىن اسشزاحز هی آلیس

 : چی دارُ؟  آن

 ثیٌن.: اخجبر هی آلیس

 افشِ؟ )اس دًیب چِ خجز؟( )دًیب دسز ویِ؟( چِ اسفبلی دارُ سَ دًیب هی: خت ....  آن

-وِ هیذًٍي دارى چیىبر هی )ٍاًوَد وزدى( 1وٌي ًطَى ثذى: هثل ّویطِ: سیبسشوذارا دارى سالش هی آلیس

 وٌي. 

 آلیس : ضجیِ یِ ضىبن ضذی! :  آن

 : هي ّویٌن. آلیس

                                                            
1 pretend 
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 : اٍى چیِ؟ آن

 خًَوص.دارم هی: وشبثیِ وِ  آلیس

 : در هَرد چیِ؟ آن

 خَاى ..... وسی وِ ًویشًَِ دذرش سحول وٌِ. خبًوِ، یِ خبًنسشبًِ یِ ا: د آلیس

 .: خبلجِ آن

 : آرُ ثذ ًیسز... آلیس

 : آلیس، چی ضذُ؟ دلز هیخَاد درثبرش حزف ثشًی؟ آن

 : ًِ االى خیلی خسشن، هیزم ثخَاثن ضت ثخیز! آلیس

 : ضت ثخیز! آن
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2.  

 

 وٌی؟: چیىبر هی آن

 چَى ثبیذ )ًیبس دارم( یِ ایویل ثفزسشن.: دارم ثِ ایٌشزًز ٍغل هیطن  جک

 : ثزای وی هیخَای ایویل ثفزسشی؟ آن

 گشارش ّفشگی ًیبس دارُ.ثِ  1: ثِ رئیسن سَ آهزیىب. سزیؼبً جک

 : چزا؟ آن

 دارا خلسِ دارُ.چَى فزدا غجح ثب سْبم:  جک

 : لخ سبدز چص ضذُ؟ آن

 وٌِ.: اسػبل ایٌشزًز خَة وبر ًوی جک

 افشِ. ثؼؿی ٍلشب اسفبق هی: ثزا وبهذیَسز هٌن  آن

 : دیطٌْبدی داری؟ جک

 : هؼوَالً دیشز وبهذیَسزش رٍ ثْن لزؼ هیذُ. آن

                                                            
1 Immediately  
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 دیشز خًَس؟:  جک

 : ًِ فه وٌن فمط ضبرٍى ثبضِ. آن

 رم. : ثسیبر خت، ثِ ّز حبل هی جک
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 دم! ثلِ گَش هیذم!: دارم ثْز گَش هی آلیس

 سًِ؟: ثب وی حزف هی جک

 دًٍن! فىز وٌن )حذس هیشًن( دذرضِ...: ًوی آن

 خَایذ؟: یِ لحظِ. چی هی آلیس

 : ّیچی. چْبر غجحِ... جک

 : ّوِ چی رٍثِ راِّ آلیس؟ آن

 : هَؾَع ضوب ًیسز! )ثِ ضوب رثطی ًذارُ( آلیس

 چی؟ هب ر ٍ ثجخص! هؼذرر ثزا ایٌىِ حزفز لطغ وزدین!:  جک

وٌن. اٍى االى ثَسشًَِ، اًٍدب خَام. اهب دارم ثب دذرم غحجز هیٍلشِ! هؼذرر هی : ثجیٌیذ ... هیذًٍن دیز آلیس

 اسز! 9سبػز 

 : چیِ؟ جک

 خَای؟: چی هی آن

www.irLanguage.com



www.IRlanguage.com 

 
6 

 : دیگِ خسشِ ًیسشن... جک

 چطَرُ یِ چیشی ثخَرین؟ هٌن ّویٌطَر.:  آن

خَاد ثْن . دلز هیام ثب دٍسشن در ایشبلیب ایٌشزًشی چز وٌنَ: ًویذًٍن راسشص )ٍالؼبً( گزسٌِ ًیسشن. هیخ جک

 هلحك ضی؟

 : االى دیگِ خَاثن ًویبد... آن

 : هیخَای ثجیٌیص؟ جک

 : چطَر؟ آن

 ون!ٍ هیذًٍی چیِ؟ اًٍن هیشًَِ سَ رٍ ثجیٌِ، ثب ٍة: سَ وبهذیشزم ػىسبیی اسش دارم....  جک

 االى سزسٌبون )ًبخَرم( ! ًِ ثیخیبل! ای ٍای! : چی؟  آن

 هٌذ ثطِ........ اٍى هیشًَِ ػاللِثؼالٍُ )اس ایي گذضشِ( : ًِ ًیسشی!  جک

 وٌی هي دٍسز دسز هیخَام؟ )ًیبس دارم(: چزا؟ فىز هی آن
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 ضیذ!جبّب، هؿطزة ًثبی. آٍ خذای هي! خت ثچِ .1: خَثِ. هي هطشبلبًِ هٌشظز دیذى ضوب ّسشن آن

 چی؟ : آلیس

 ٍ سؼی وٌین آرٍم ثبضین! لَی ثبضین 2: هب ثبیذ آن

 سًی؟: درثبرُ چی حزف هی جک

 : دارُ هیبد! فزدا غجح! آن

 : وی؟ هحؽ رؾبی خذا ثگَ؟ آلیسٍ  جک

 : خبلِ هِزی. غبحت آدبرسوبى! آن

 : خت وِ چی؟ آلیس

 خبلز!:  جک

 : چیِ اٍى ٍحطشٌبوِ؟ آلیس

 سبلگی سػَر وي.... 50: ثذار سَؾیح ثذم. هي ٍ سَ  آن

 ّیدبًبسز... ٍسَاس سویشوزدًز؟ آٍ خذای هي! ثبضِ ثبضِ، ًشزس!: هٌظَرر ایٌِ وِ .... سَ .... دیز .... ثب  آلیس

                                                            
to look forward to1 ثِ هؼٌبی هطشبلبًِ اًشظبر وطیذى اسز 

2 have to 
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 خت هب ثبیذ چیىبر وٌین؟:  جک

 : ثشاریذ ثجیٌن.... ثزا اهزٍس ثزًبهز چیِ؟ آن

 : اهزٍس یِ رٍسُ ضلَغِ! هي ثبیذ ًمبضین رٍ سوَم وٌن! آلیس

 وبری ّوِ خب!ضلَؽّب، رًگْب.... وثیفی ٍ ثِ ّیچ ٍخِ! ًمبضی یؼٌی ثزس : آن

ًَیسِ( دفشزچِ سبریخن )هٌظَر دفشزچِ ای ّسشص وِ ثزًبهِ ّبی رٍساًص رٍ سَش هی: ٍ ثزا هي.... ثذار  جک

 ثزرسی وٌن...

 ًذاری؟ PDA؟ هي ثْص اػشمبد ًذارم! یؼٌی هیگی : دفشزچِ سبریخ آلیس

 ًیبس ًذارم. PDAسبح دارم دیگِ ثِ آلیس. هي یِ ثزًبهِ رٍ لخخیبل : ثی جک

 ای ّسشی. هؼوَالً حزفِن وِ سَدزایش ضذم. سَ ّویٌَ فمط ثگ:  آلیس

 : وبهال درسز ًیسز. هي دٍسز دارم اس وبغذ ٍ خَدوبر ّن اسشفبدُ وٌن. جک

 : اٍوی ... اًٍَ ٍل وٌیي! ثزین سز اغل هطلت. ثزًبهز چیِ؟ آن

 ٌح یِ هاللبر ثب یِ هطشزی دارم. ثؼذش هیزم ثِ هزوش خزیذ )ثبسار(.اس سبػز چْبر سب دهي :  جک

 : چزا ثبسار ثزی؟ آن

 وبهذیَسزم یِ هَدم خذیذ ثخزم.  ا: هیخَام ثز جک

 هْن )اؾطزاری، ؾزٍری، ٍاخت( ًیسز.: یِ هَدم خذیذ؟! ایي دلیمبً  آن
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 سًَن فزدا غجح ثزم.... هیهْن ًجبضِضبیذ اضشجبُ اس هٌِ. ثبضِ، : ثلِ ... خت ...  جک

 خه )اس هْزثًَی سَئِ خه(. خت، ثذار ثجیٌن... ایٌدب یِ لیسز ثب ّوِ ٍظبیف ضوب دارم... : ًظز لطفشِ آن

 : چیِ اٍى؟ آلیس

 خه! .: ّویطِ ثبّبهِ. ثزا هَالغ ؾزٍری. هثل االى آن

 : در خذهز ضوب ّسشن صًزال! جک

. ٍ در وٌیسویش هیسطشه رٍ ، هطؼل ٍ یخچبل ،رٍ هیطَری، اخبق وٌی. ظزفْب ِ رٍ سویشً: سَ ثبیذ آضذشخَ آن

 خبرٍ ٍ گزدگیزی وٌی.آخز ثبیذ وف رٍ 

 : آهبدم! جک

 : رٍضٌِ وِ ثبیذ اسبق خَاثز رٍ ّن سویش وٌی. آن

 : هْیدِ... جک

رٍ هزست وٌی، فزش رٍ ّب CDسی ثیزٍى، اّب رٍ ثٌذ. ثبیذ سوبم هدلِ: آلیس، سَ ثبیذ اسبق ًطیوي سویش وٌی آن

 سویش وٌی ٍ هجلوبى رٍ گزدگیزی وٌی.

 : ثبیذ وف سهیي رٍ ّن خبرٍ وٌن؟ آلیس

وٌن. خت، اس ّز دٍسَى رأس سبػز ضص ٍ سی دلیمِ ّب رٍ سویش هیحوبم ٍ ّوِ دٌدزُ: حشوبً ٍ هي ّن  آن

 هفَْهِ؟خَام. یه گشارش دلیك هی
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 : ثلِ لزثبى! جکٍ  آلیس
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5. All neat and clean! 

یىن دز فطبر ثَد هیذًٍن، اهب  وٌن! سویش ٍ هزست )سز ٍ سویش(!ّب، ثْشَى افشخبر هی: وبرسَى خَة ثَد ثچِ آن

 حذالل آدبرسوبى وبهالً سویشُ. 

 : ثلِ، اهب االى هبیین وِ ثبیذ سویش ضین. آلیس

 1فزدا سَ فزٍدگبُ هیبم دًجبلشَىخَام.... سالم ... خبلِ هِزی ... ّوِ چیش ثزای رسیذى ضوب آهبدس. : هؼذرر هی آن

-ای ًیسز، ثِ ّیچ؟ آٍ هیفْون. ضزهٌذگی چزا... آٍ ًِ ًِ.... هسئلِ)در سزخوِ ایي خولِ ضه دارم(.... چی؟ ٍالؼبً

 ٍخِ. اهیذٍارم سٍد خَة ثطیي... ثبضِ. ثبی.

 : خت؟ جک

 چی ضذ؟:  آلیس

 بد. سزهب خَردُ...خبلِ هزی دیگِ ًوی:  آن

 ّب.... هي یِ لطؼِ گزفشن! اهب، ایٌدب چی ضذُ؟ )چِ اسفبلی افشبدُ(: سالم ثچِ پیتر

 : چیش خبغی ًیسز.... جک

 : سجزیه )سٌْیز( دیشز آلیس

 

 

 

                                                            
1 picking 
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هفسزاى هب اٍهذیي. در اسشَدیَ ثِ ّوزاُ هي  ای دیگز اس ثیبیذ غحجز وٌین خَش: ػػز ثخیز ٍ ثِ ثزًبهِ اریک

 حؿَر دارى )ّسشي(.هزی ٍ سبم 

 : سالم. مری

 : سالم. تام

 خت، االى هَؾَع ثحث هب چیِ؟:  اریک

 وٌین.سًذگی غحجز هی-: هب درثبرُ سؼبدل وبر تام

 دلیمبً چِ هؼٌی هیذُ؟ "سًذگی-سؼبدل وبر" 1: ٍاٍ! خبلجِ... ػجبرر اریک

 ثذٍى وبر وزدى سیبد اسز...ویفیز خَة سًذگی سًذگی درثبرُ لذر ثزدى اس یه -خت... سؼبدل وبر:  مری

 وٌٌذ داضشِ ثبضٌذ.چِ هَلغ، ودب ٍ همذاری وِ وبر هی: ثلِ! ثزای هزدم هْوِ وِ همذاری وٌشزل ثز رٍی  تام

 وٌین.ثیص اس حذ وبر ًىزدى غحجز هی: ثِ ػجبرر دیگِ، هب درثبرُ اّویز  اریک

هب سهبًی ثزای خبًَادُ، وٌي. ثْص فىز هی اریه! االى ثزای خیلی اس هزدم وبر سٌْب چیشیِ وِ: دلیمبً  مری

 اسشزاحز ٍ خَدهَى ًذارین!

                                                            
1 expression 
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سبػز یه  24ایي اهىبى ثزای هزدم فزاّن ضذُ وِ ثشًَي ّب : درسز هیگی هزی! ٍ الجشِ ثب ایٌشزًز ٍ هَثبیل تام

 رٍس رٍ اس خبًِ، اس هبضیي ٍ اس ّزخبیی وبر وٌي.

 ضغلی داضشِ ثبضیي.سًذگی وزدى ثزای ًیبس داریي  : درسشِ، اهب ضوب اریک

الجشِ سَ ایي هىبلوِ ثِ ًظز هیبد ثیطشز ) : الجشِ! اهب وبر سٌْب چیش هْن در سًذگی ًیسز. اهزٍسُ وبرگزاى مری

 خسشِ ٍ احسبس اسشزس دارى. (هٌظَرضَى وبرهٌذُ

آخز وبر رٍ در ػػز ٍ در  1وبرگزاى ثزیشبًیب %30اطالع داریي وِ وٌي. : ثلِ، هزدم سبػشبی طَالًی رٍ وبر هی تام

 وٌي(؟ّب ّن سَ خًَِ وبر هیّب ثِ خًَِ هیبرى؟ )ػػز ٍ آخز ّفشِّفشِ

 ، ایي یؼٌی خیلی وبر.ّب: ٍالؼبً؟ اهوون...... در ثؼذ اس ظْزّب ٍ در آخز ّفشِ اریک

 ویفیز سًذگیوًَِ..... هٌظَرم ثزا : ثلِ. ایي یِ هطىل حمیمیِ تام

-اػؿبی ثیوبر یب وْي 2وَدن ٍ وبرگزاًی وِ هزالت هبدراى دارای: درسشِ! ٍ در وبر چٌذیي هطىل ثزای  مری

 سبل خبًَادُ ّسشي ٍخَد دارُ.

 ّبیی ثزای ایي هسبئل ٍخَد دارُ؟حل: الجشِ. راُ اریک

 ّبی خذیذ وبر وزدى ّسشي. ّبیی ّسشي. آًْب در حبل ثزرسی راُحلّب در حبل دیذا وزدى راُ: خت، ضزوز تام

 ّبی خذیذ وبر وزدى چِ چیشایی ّسشي؟: ایي راُ اریک

یؼٌی ایٌىِ دذیزی( رٍ هؼزفی وٌي. ّبی وبری لبثل سغییز )اًؼطبفسًَي سبػزّب هی: ثزای هثبل ضزوز مری

 دبیبى ثزسًَي. وبرگزاى وبر رٍ سٍد ضزٍع وٌي ٍ وبر رٍ سٍد سوَم وٌي، یب وبر رٍ دیز ضزٍع وٌي ٍ دیز ّن ثِ

                                                            
1 UK (United Kingdom) وطَر هشحذُ دبدضبّی 
2 Look after 
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اس ایٌشزًز اسشفبدُ وٌي ٍ اس خبًِ وبر سًَي )وبرهٌذاى( هییب هیشًَي سطَیك ثِ وبر در خبًِ وٌي. وبرگزاى :  تام

 اًٍْب ثِ هحل وبر ًویزى.  1خَیی وٌي چزاوِغزفِسًَي در سهبى وٌي، ثب ایي رٍش اًٍب هی

 چی؟ّبی خبلجیي. ٍ در ثبرُ ضغل دبرُ ٍلز حبل: راُ اریک

سًَي دٍ یب سِ رٍس ّفشِ رٍ وبر هی: ثلِ، ایي رٍضی دیگز ثزای حل هسئلِ وبر وزدى سیبد ّسشص. وبرهٌذا  مری

 وٌي.

وبر ٍخَد دارُ هب ًیبس دارین سب اًٍْب را سَ ػول دیبدُ -ّبیی ثزای یبفشي یه سؼبدل خَة اس سًذگی: دس راُ اریک

 سبسی وٌین.

 : درسشِ اریه! تامٍ  مری

سًذگی خَة ثزای فزد، ثزای ضزوز ٍ -یه سؼبدل وبر، دس یبدسَى ثبضِ، خیلی وبر ًىٌیذ! ثسیبر خت:  اریک

 ثزای خبهؼِ هْوِ. هزسی اس هفسزاًوَى.

 : هوٌَى! مری

 : هوٌَى! تام

 : ٍ خذاًگْذار، ٍ ضوب رٍ خیلی سٍد ثزای ثزًبهِ ثؼذی ثیبیذ غحجز وٌین خَاّین دیذ. اریک

 

 

                                                            
 چٌذیي هؼٌی سَ خولِ هیشًَِ داضشِ ثبضِ وِ ثب سَخِ ثِ خولِ ثبیذ هؼٌبی درسشص فْویذ. asایي ولوِ  1
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 سالم ثِ ّوِ ٍ ثِ ثیبیذ غحجز وٌین خَش اٍهذیي، ثحث ػػز ضٌجِ ثب هفسزاًوَى سبم ٍ هزی.:  اریک

 ػػز ثخیز. : مری

 : سالم. تام

آلطَى ّبی خذیذ هزدم ثزای هاللبر ثب ضزیه ایذُضیَُثبرُ ًظزسَى را در: سبم ٍ هزی، اهطت هبیلن  اریک

 ثطٌَم. 

 : اریه هٌظَرر چیِ؟ تام

خَاد ثبّبش ثزم. هیزُ ٍ اٍى اس هي هی 1یىی اس دٍسشبًن ّفشِ ثؼذ ثِ یِ رٍیذاد دٍسشیبثی ثب ضشبة: خت،  اریک

 وٌدىبٍم ... هیخَام سالش وٌن اهب...هي ًویذًٍن چیىبر وٌن ... 

 3هؼطَلزسَ ثبیذ ثزی! دٍسشیبثی ثب ضشبة یِ سزگزهیِ ثبحبلِ! ٍ حشی اگِ . 2اهب ٍ اگز ًذارُ: ثیخیبل اریه.  مری

 س.رٍ دیذا ًىٌی یِ راُ خبلت ثزای گذرًٍذى ػػزًٍِ

ًظیز ثزای هاللبر هزدهِ. ثؼؿی ٍلشب، هزدم ثب ضشبة ٍالؼب هحجَثِ. یِ فزغز ثیاالى دٍسشیبثی : درسشِ!  تام

 ثسیبر خبلت!

ثب دخشزی اسدٍاج وزد وِ اًٍَ ػبضك ثطیي! هي ضخػی رٍ هیطٌبسن وِ سًَیي : ثلِ! ٍ ثؼؿی ٍلشب ضوب هی مری

 در دٍسشیبثی ثب ضشبة هاللبر وزدُ ثَد!

                                                            
1 Speed dating 
2 No “buts” 
3 Soul mate 
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چیش خبلجیِ! هي هدزدم، هیذًٍیذ وِ، اهب طزس وبرش چدَریبس؟ ضبیذ : اهن... ایي دٍسشیبثی ثب ضشبة  اریک

هزدم دٍسز دارى ثذًٍي دٍسشیبثی ثب ضشبة دلیمبً ثشًَیذ ایي رٍ ثِ ثیٌٌذگبًوَى ّن سَؾیح ثذیي! هطوئٌن 

 ... هطوئٌبً هي دٍسز دارم ثِ ایي هَؾَع دی ثجزم. وٌِچدَری وبر هی

یه ّب وٌٌذُّب اسفبق هیَفشِ. ضزوزّب ٍ هیخبًِضشبة هؼوَالً در وبثبرُخت، رٍیذادّبی دٍسشیبثی ثب :  تام

 ضوبرُ دارى ٍ اًٍْب دٍر هیشّب هیطیٌي. هزدّب یه سوز هیش، خبًوب سوز دیگِ هیش ّسشي. 

: ثؼذ ثبسی ضزٍع هیطِ! ضوب چْبر دلیمِ ثزای دزسیذ سَاالسشَى ٍلز داریي، یبدسَى ثبضِ فمط چْبر دلیمِ.  مری

 ضخع دیگِ ّن سَاالر رٍ هیذزسِ. ثؼذش ضوب ثِ هیش ثؼذی هیزیذ ٍ دٍثبرُ سَاالسشَى رٍ هیذزسیي. 

 چِ ًَع سَاالسی هیشًَن ثذزسن؟ :  اریک

ًَع . ”ػالیك ضوب چیِ؟“، ”چٌذ سبلشًَِ؟“، ”اسوشَى چیِ؟“: ّز چیشی وِ دٍسز داریي. ثزای هثبل  تام

 سَاالسی وِ ضوب اس وسی وِ ثزای ثبر اٍل هاللبر هیىٌیي هیذزسیي. 

 : ثؼذش چی هیطِ؟ اریک

ضخػی وِ رٍثزٍی ضوبس ّویي وبر اًدبم  وٌیي.هی 1اضخبظ یبدداضز: خت، ضوب افىبرسَى درثبرُ  مری

 ّب ارائِ هیذیي. دٌّذُسذارنهیذُ. در اًشْبی رٍیذاد ضوب ػمبیذ خَدسَى رٍ درثبرُ هزدم ثِ 

 ؟”ػمبیذم“: هٌظَرر چیِ....  اریک

ّب دٌّذُثؼذش سذارنوٌیي؛ هزدهی رٍ وِ هبیلیذ دٍثبرُ هاللبر وٌیي رٍ اًشخبة هی: آسًَِ، ضوب  مری

 وٌي.ّبی ضوب رٍ ثِ سبیشطَى اؾبفِ هیسػوین

 : ٍ ثؼذش چی هیطِ؟ اریک

                                                            
1 Write down 
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 هیخًَیي!: رٍس ثؼذ ضوب ثِ سبیشطَى هیزیذ ٍ ًشبیح رٍ  تام

 : چِ ًشبیدی؟ اریک

ضخػی رٍ اًشخبة وٌیي ٍ اٍى ضخع ضوب رٍ اًشخبة وزدُ ثبضِ هیشًَیذ دٍثبرُ هاللبسی : خت، اگز ضوب  مری

 اسز! ”آّسشِ“ هاللبسِداضشِ ثبضیي... االى سهبًِ 

چْبرضٌجِ ثؼذی ثب دٍسشن ثِ دٍسشیبثی وٌن هبیلن : ٍاٍ! ایي خیلی خبلجِ! ٍ ّوچٌیي ثبهشُ. خت، فىز هی اریک

ثب هفسزاًوَى سبم ٍ ضوب دٍسز داریي دٍسشیبثی ثب ضشبة اهشحبى وٌیي؟ خت، االى ٍلشِ خذاحبفظی سزیغ ثزم! 

 زی اسز.ه

 : خذاًگْذار اریه. تام

 : خذاًگْذار اریه. مری

 خَاّین دیذ! ”ثیبیذ غحجز وٌین“رٍ خیلی سٍد در ثزًبهِ ثؼذی  : خذاًگْذار. ٍ خذاحبفظ ضوب. ٍ ضوب اریک
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