
 زبان فارسی  انگلیسی زبان 

trading firm  شرکت تجاری 

The import department  دپارتمان واردات 

recruit جذب نیروی کار 

employee کارمند 

correspondence  مکاتبات 

brilliant  موفق 

consider  در نظر گرفتن 

take part همکاری کردن 

instantly سریعا 

starving گرسنگی 

fancy مجلل 

degree  مدرک تحصیلی 

management  مدیریت 

bachelor’s  لیسانس 

economics  اقتصاد 

fluent  روان، سلیس 

survive  از عهده ی کاری بر آمدن 

rewind برگرداندن 

grocery  سوپرمارکت، بقالی 

elementary school  دبستان 

career background  پیشینه ی شغلی 

manufactory  کارخانه 



Robbery  سرقت 

fraud  کالهبرداری 

south  جنوب 

nerd خر خون 

punch مشت 

out loud  با صدای بلند 

goosebumps  مو به تن سیخ شدن 

delighting  خوش، لذتبخش 

assessment  ارزیابی 

qualified  صالحیت، شایسته 

 

 

 زبان انگلیسی 

Alright Mr. Aref Habibi we’re running a trading firm  

dealing with over 15 countries. The import 

department has decided to recruit an employee for 

correspondence position. 

We would like to know  what makes you interested 

in getting this job? 



Well I’ve been studying about your company and 

Found it brilliant in business. Considering my 

background I suppose I can take part. 

Rest assured I’d fit in instantly. 

Interested?! Hell nah I got bills to pay. My kids 

starving. What you talking about?! Take a look at 

this fancy place. You must have a well-paid job for 

me. Right? 

What is your last degree? And how many languages 

do you know? 

I have 3 PHDs in management plus a bachelor’s in 

economics. 

Oh! Almost forgot this one. A non-degree in 

computer science from MIT besides of English I am 

an advanced level Spanish speaker. If you ask how’s 

my French, I would say I am fluent and I can write 

business letters. Also, I can survive in Chinese. 

Oh man I wish I could rewind the time. Back in the 

day when we were little kids we would skip school 

and hit the town. Robbing groceries was exciting. At 



last they kicked me out of elementary school just 

because I put my gun into a teacher’s mouth. Can 

you believe that?! Is that the free country we live 

in? How many languages I know? Just English. 

Please tell us about your career background. 

I have worked in a big manufactory in China for 5  

years. Before that I was the head buyer at BCS in 

London for 10 years . 

That’s a good point. I am a man of hard work. I’ve 

been busy my whole life with different jobs. Mostly 

self-employed. Robbery, fraud umm let me see 

what else drug dealing anyways wait a minute I 

think I know you. You’re from the south. Right? 

That’s right. How do you know? 

You’re the nerd back in elementary school. I 

remember you. Remember every morning I’d punch 

you in the face for no reason? And every time you 

cried out loud? Ah man those days! I got 

goosebumps see? 

Are you the bully James? 



Yep now hire me or I make your delighting 

memories a reality again.  

okay okay… sir I’ll send your CV for assessment. We 

will call you, if you get selected. Okay? 

But I thought I’m qualified for the job . 

We will be in touch don’t worry. 

 زبان فارسی 

اداره   م ی رو دار یشرکت تجار   هی  ما ،یب ی عارف حب  یخب جناب آقا 

واردات   دپارتمان .م ی دار یتا کشور همکار 15با   که می کن  یم

  عالقه استخدام کنه  مکاتباتی رو برا  یگرفته که کارمند می تصم

 کار شده؟  نی شما به ا یباعث عالقمند ی زی چ  چه که می بدون  می مند

 

متوجه شدم در تجارت   و  به شرکتتون مطالعه کردم  ع راج من  ،خب

  کنم ی گمونم بتونم همکاربه  خودم  ی  نهی شی با توجه به پ  و  درخشه ی م

 . شمی هماهنگ م می با ت  عا  ی سر من دی باش مطمئن

 

هام   بچه پرداخت دارم ی قبض برا  یکل ،ستمی که ن  معلومه  عالقمند؟

  نی ا یکن ی صحبت م  یبه چ عراج شنی تلف م یدارن از گرسنگ

 درسته؟  دی کار پردرآمد برام دار هی  قطعا نی مکان مجلل رو بب 



 د؟ی چند تا زبان بلد  و  هی مدرکتون چ نی آخر

 

  سانس ی ل یبعالوه   دارم  تی ری مد نهی در زم ی تا مدرک دکتر 3 من

  وتری علوم کامپ  یو دوره   مورد رو فراموش کردم نی ا اوه . اقتصاد

  شرفته ی سطح پ   در یسی بر انگل عالوه گذروندم  MITهم در  

بگم که   دی با چطوره می فرانسو ی بپرس اگه  کنمی صحبت م ییای اسپان 

  ین ی از پس چ تونمی و م سمی بنو ی تجار  ینامه ها  تونمی م و  روونم

 .امی برب 

 

  مای قد اون، زمان رو به عقب برگردونم تونستمی کاش م ی ا ق ی رف اوه

  ی دزد تو دل شهر می زدی و م می چوندی پ ی رو م مدرسه م ی که بچه بود

آخر منو از مدرسه   در  دادی حال م ی لی کردن از سوپرمارکتا خ

که تو دهن معلم، تفنگ   لی دل نی به ا فقط   رونی پرت کردن ب  ییابتدا

  ی که توش زندگ ه ی اون کشور آزاد نی ا شه؟ ی م باورت  .گذاشته بودم 

 م؟ ی کن ی م

 . یسی انگل فقط   زبان بلدم؟ چندتا

 

 .دی بهمون بگ تونی شغل ی  نهی شی پ  ی درباره  لطفا

 



مشغول به   نی بزرگ در چ ی کارخانه  ک ی سال در 5به مدت   من

در شهر لندن به   BCSدر  دی خر  یمن متصد  از اون  قبل  کار بودم

 مدت ده سال بودم 

 

رو مشغول   می تمام زندگ من سختم ی من مرد کار ها، هی خوب  نکته

 ی کالهبردار سرقت، شغل آزاد  اکثرشون  مختلف بودم  یکارها

 و فروش مواد   دی خر، ای چ گهی د نمی بب  بذار

 

 هر حال  به

 

 نه؟  یاهل جنوب  تو  شناسمتی م کنمی فکر م  من ،سای لحظه وا هی 

 

 ؟ یدون ی .شما چطور مدرسته

 

هر روز   ادتهی  . ادمه ی رو  تو یهست  ییهمون خرخون دوران ابتدا تو

دفعه هم   هر  تو صورت؟ خوابوندمی مشت م ،یلی دل چی ه بدون صبح

شد   خی به تنم س مو  !ییچه روزا پسر  اوه  ؟ یزدی بلند بلند زار م

 ؟ یدی د

 ؟ یمز ی همون الته ج تو



اون خاطرات خوش دوباره   کنمی م یکار  ای  استخدامم کن حاال ، اره

 شن   لی تبد تی به واقع

 

 ی اک یاک

 

  د،ی انتخاب شد اگر فرستمی م یاب ی ارز  یرزومتون رو برا  من جناب

 باشه؟ ،می ری گی باهاتون تماس م

 

 کارو دارم  ن ی ا تی من فکر کنم من صالح یول

 

 دی بود. نگران نباش می در تماس خواه باهاتون

 

 


