
 

 

 

 

 چیس کَ ُرگس ًبایذ بَ خْدت بگْیی 10 !تْ چَ گفتی؟
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. کلوبت اًشژی هب سا چَ هثجت ّ چَ هٌفی، ُذایت ّ ؽکل هی دٌُذ. کلوبت ًمؼ هِوی دس صًذگی ّ خْؽجختی هب ثبصی هی کٌٌذ

هب تٌِب ًغجت ثَ کلوبتی کَ دیگشاى ثَ کبس هی ثشًذ حغبط ّ تبثیشپزیش ًیغتین، ثلکَ کلوبتی کَ خْد ثکبس هی ثشین حتی تبثیش 

 .ثیؾتشی ًیض ثش هب هی گزاسًذ

ثَ ؽکل افکبس ( صذای دسّى)اً کلوبت هب چَ آًِبیی کَ ثب صذای ثلٌذ ثش صثبى خبسی هی کٌین یب دس دسّى رُي خْد اعبط

 .خبسی هی ؽًْذ، خِبى هب سا هی عبصًذ

 .ثب خْد صحجت هی کٌٌذی  اگش ایي طْس اعت پظ چشا ٌُْص ثغیبسی اص هشدم ثَ ؽکلی هٌف

 آیب ایٌظْس ًیغت؟. ثعضی اص هشدم چیضُبیی ثَ خْدؽبى هی گْیٌذ کَ ُشگض حتی دس فکشؽبى ُن، آى سا ثَ دّعتبًؾبى ًوی گْیٌذ

 

 .ثَ ایي دٍ خولَ ًگبٍ کٌیذ کَ ُشگض ًجبیذ ثَ خْد ثگْییذ

 .هي بَ اًذازٍ کافی خْب ًیستن -1

ُوَ هب هی تْاًین ثذتشیي هٌتمذ خْد ثبؽین، اهب .ّ اعتبًذاسد؟ ثَ خْد عخت گشفتي سا هتْلف کياهب عْال ایي اعت ثب کذام هعیبس 

چطْس اًتظبس داسیذ دیگشاى اسصػ . آیب ُشگض ؽٌیذی کَ ثگْیٌذ هب عبؽك خْدهبى ُغتین هب عضاّاس آى ُغتین.ایي دسعت ًیغت

 .د ثجیٌیذ؟ اص ُویي االى ثَ ثضسگتشیي هؾْق خْدت تجذیل ؽْؽوب سا ثَ سعویت ثؾٌبعٌذ ّلتی ؽوب حتی ًوی تْاًیذ آى سا دس خْ

 

 .هي ًوی تْاًن آًرا اًجام دُن -2

اگش ایي دسعت اعت کَ رُي تْ ُش خب ثشّد، ّالعیت تْ دًجبلَ سّ اّعت، پظ .لجل اص ایٌکَ ٌُْص کبس سا ؽشّع ًکشدٍ ای، تغلین ًؾْ

 .اًیذ آًچَ کَ دس چؾن رُي خْد هی ثیٌیذ، ثَ صّدی هبل ؽوب هی ؽْدثذ. رُي خْد سا ثَ هکبى اعتوبد ثَ ًفظ ّ هْفمیت ثجش

 

 آًِا در هْرد هي چَ فکری هی کٌٌذ؟-3

ثَ ُش حبل صًذگی کْتبٍ . ثغیبسی اص هشدم دائوبً ثب ایي تشط صًذگی هی کٌٌذ کَ دیگشاى هوکي اعت دس هْسد آًبى چَ خْسی فکش کٌٌذ

دس افکبس دیگشاى، ُیچ ضوبًت هطوئٌی ثشای خْؽجختی تْ . صًذگی ، صًذگی تْعت. ینتش اص آى اعت کَ گشفتبس چٌیي چیضُبیی ؽْ

 .ّخْد ًذاسد

 

 .بی هصرف ُستن/... آدم احوك/هي یک آدم چاق-4

ؽوب ثب یک آدم غشیجَ ًوی تْاًیذ ایٌطْسی صحجت کٌیذ چَ سعذ ثَ کغی کَ دّعتؼ داسیذ، پظ چشا اص ! ُویي خب تْلف کٌیذ

س هْسد خْدتبى اعتفبدٍ هی کٌیذ؟ اگش خصْصیبتی دس خْدتبى هی ثیٌیذ کَ دّعت ًذاسیذ ؽشّع کٌیذ ثَ حل ّ چٌیي کلوبت خؾٌی د

 .فصل آى ّ سّی خٌجَ ُبی هثجت ّخْد خْد هتوشکض ؽْیذ
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 .ُیچ کس هرا دّست ًذارد-5

ت داسد یب دّعت چَ خْسی هی داًیذ چَ کغی ؽوب سا دّط. ایي چیض هِوی ًیغت ّلی احغبط تشحن دس هْسد خْد اعت

ثَ . اگش هب صیبد عخت ًگیشین حتی دس غیش هٌتظشٍ تشیي هکبى ُب ًیض عؾك سا دسیبفت هی کٌین.هب ُوَ عضاّاس عؾك ُغتین.ًذاسد

 .یبد داؽتَ ثبؽیذ ُش چمذس خْدتبى سا ثیؾتش دّعت داؽتَ ثبؽیذ، عؾك ثیؾتشی دسیبفت خْاُیذ کشد

 

 .زًذگی سخت ّ ًاعادالًَ است-6

آى ثخؼ اص صًذگی اعت کَ اص کٌتشل ثب ایي حبل، ایي اغلت  . دس ثخؼ ُبیی اص صًذگی ثب عختی ّ دسد سّثشّ خْاُین ثْدُوَ هب  

 .صًذگی لحظبت دؽْاسی داسد ، ؽوب سّی لحظبت ؽیشیي هتوشکض ؽْیذثٌبثشایي آى سا ثپزیشیذ ّ دس حبلی کَ  .ُش کغی خبسج اعت

 

 .آى کار خیلی سخت است-7

ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ لذست رُي، اصلی تشیي .  آى هطوئي ُغتیذ؟ یب ایٌکَ داسیذ اص تشط ّ دلِشٍ اتبى صحجت هی کٌیذآیب دس هْسد 

 .هْضْع اعت ّ تب صهبًی کَ دس تالػ ُغتیذ ُشگض چیضی ثشای ؽوب عخت ًخْاُذ ثْد

 

 .هي خیلی خجالتی ُستن، دارم هی هیرم-8

آًچَ ثبیذ ثَ خبطش داؽتَ .ُوَ هب لحظبتی داؽتَ این کَ هی خْاعتین چیضی خض صهیي آًدب ًجبؽذ کَ هب سا دس دسّى خْد ثجلعذ

ثب خٌذٍ آًشا . ثبؽیذ ایي اعت کَ ُوَ هشدم لحظبت خدبلت آّسی داؽتَ اًذ ّ دس طشذ ثضسگ صًذگی ایي هْضْع خیلی هِن ًیغت

 .خبهْػ کي

 

 .دّست ًذارًذآًِا احتواالً هرا -9

ثب عزاة دادى خْد ثب ًتیدَ گیشی ُبی هٌفی هبًٌذ ایي کَ ...ؽبیذ کغی ثَ توبط تلفٌی ؽوب یب ایویل ُبی ؽوب پبعخ ًذُذ

چشا ثصْست هٌطمی ّ گْیب دالیل خْد سا ثصْست هثجت ثیبى ًوی . ، ثصْست خؾي دس هْسد خْدتبى فکش ًکٌیذ«آًِب هشا دّعت ًذاسًذ»

ثَ ُش حبل . توبل داسد کَ فشد هْسد ًظش عشػ ؽلْغ ثْدٍ ّ دس حبل سعیذگی ثَ یک هؾکل غیش هٌتظشٍ اعتایي ثیؾتش اذ. کٌیذ

 .دالیل اصلی، ُشگض ثذتش اص تصْسات هٌفی ؽوب ًیغتٌذ

 

 .هي تسلین ُستن-10

اغلت ّلتی هب ًضدیک .سیذثَ یبد داؽتَ ثبػ ُیح هبًعی آًمذس ثضسگ ًیغت کَ ًتْاًیذ ثب پؾتکبس ّ حوبیت دسعت آًشا اص هیبى ثشدا

 .پظ ثَ یبد داؽتَ ثبػ فمظ حشکت کي حشکت کي حشکت کي.تغلین ؽذى ُغتین کَ ثَ آًچَ هی خْاُین خیلی ًضدیک ؽذٍ این

 

پظ دس هْسد . ُشگبٍ ؽوب دسک کشدیذ کَ کلوبت چَ تبثیش ثضسگی دس خْؽجختی ؽوب داسًذ ُشگض دّثبسٍ خوالت ثبال سا ثَ کبس ًوی ثشیذ

 .ؽتش ثب لحي هثجت صحجت کي ّ اص هضایبی آى ثِشٍ هٌذ ؽْخْدت ثی
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