
 

 زبان فارسی  زبان انگلیسی 

running out تمام شدن 
broke  ورشکستگی، بی پولی 

Welcome aboard  خوش اومدی به اینجا 
dumbass  احمق 

runny nose  بینی گرفتن 

outfit لباس 

tidy مرتب 

borrow  قرض گرفتن 

Boring environment محیط خسته کننده 

nerdy colleagues  یوبسهمکاران  

combination ترکیب 

throw up  در اینجا یعنی باال آوردن 

spirit  روحیه 

catch some Z’s  چرت زدن 

 

 زبان انگلیسی 

Oh man I’m running out of money. I must keep this 

job or else I’m gonna be broke get yourself together 

man you can do this just control yourself. 



Morning. Welcome aboard James. 

Look at this dumbass. I bet he can’t handle a runny  

nose. His mommy must have ironed his outfit what 

kind of man wears a pink shirt? He’s too tidy. 

Thanks boss. You look so handsome. You’re dressed 

to kill. 

Hi James. Can I borrow your pen? 

Touch my pen and I'll break every single finger of 

yours. There you go. Tell me if you need anything 

else anything… 

Are there any blank papers left in the copy 

machine? 

Move your fat ass get to the machine and open 

your freaking eyes. That’s all you need to do. You’ll 

find out yourself How the hell would I know? 

Allow me to check for you, please! 

How’s your first day? 

Boring environment and nerdy colleague’s perfect 

combination. Immana throw up. 



Wow, words cannot express how excited I am to be 

here. Honestly I didn’t expect such cool colleagues. I 

think this job matches my spirit perfectly. 

 

I have no idea what you talking about. 

Let me catch some Z’s. 

 زبان فارسی 

  یسی به پ  وگرنه  شغلو حفظ کنم نی ا دی با کشهی اوه پسر پولم داره ته م

فقط   یای از پسش برب  یتون ی م تو جمع و جور کن پسر  خودتو فتمی م

 . خودتو کنترل کن

 . مزی ج ی خوش اومد ری صبح به خ

 

احتمال   به  رهی بگ تونهی دماغشو نم بندمی م شرط احمقو نگاه کن  نی ا

  یلباس صورت  یمرد  کدوم  هم مامانش لباساشو اتو کرده  ادی ز

  نی شد پی خوشت   یلی خ سی ممنون رئ  . مرتبه ی ادی ز آخه؟  پوشهی م

 . نی شد  کی و پ  کی ش یحساب 

 

 رم؟ ی خودکارتو قرض بگ تونمی . ممز ی ج سالم

 



 دی بفرمائ . شکونمی و من تک تک انگشتاتو م به خودکارم بزن دست 

 ... یهرچ دی به خودم بگ دی داشت  ازی ن  ی ا گه ی د زی چ

 

 تو دستگاه چاپ مونده؟  یخال کاغذ

 

المصبو   ی اون چشما و سراغ دستگاه برو  قناستو تکون بده  کلی ه

 من یکن ی م داش ی پ  خودت  و بس  یانجام بد  دی رو با نای هم فقط باز کن

 . براتون چک کنم لطفا دی اجازه بد از کجا بدونم آخه؟ 

 

 مز؟ ی روزت چطوره ج نی اول

 

  خوام ی م یعال ب ی ترک هی  وبسی  یو همکارا حوصله سربر   طی مح

  جانی بودن ه نجای کنن چقدر از ا ف ی توص توننی کلمات نم. ارمی باالب 

فکر    رو نداشتم ی باحال یهمکارا نی همچ انتظار  راستش  زده ام 

 . سازگاره اتمی کار کامال با روح نی ا کنمی م

 

  هی دالر تو شرکت شما سرما  ونی لی م 20خواستم   ی م ری بخ وقت 

 . شم یمتوجه نم یسی متاسفانه انگل اما  کنم یگذار

 



 چرت بزنم  کمی بذار  یگی م ی دار یچ فهممی نم اصن

 

 ... یگذار هی اونجا سرما خواستمی من م یول


