
 
 

 ...اگر جلوی همه زمین خوردید 

 

کنیی و کفی     ها نگاه میی  به آرامی به ویترین. در حال قدم زدن در یک مرکز خرید بزرگ هستی      

 افتد از دور چشمت به پله برقی می. هایت است سنگفنی پر از دفتر و کتاب روی شانه

 .برقی استفاده کنی های معمولی، از پله دوست داری به جای باال و پایفن رفتن از پلههمفشه 

... کنید  هیا ووجتیت را جلیی میی     دیگر چفزی نمانده که به پایفن برسی ولی ویترین یکی از مغیازه      

و ومام کسیانی کیه    تو بدجوری زمین خوردیبله،   ...دفعه  یک وماشای ویترین ورود به  حواست می

 .کنند قدم زدن بودند دارند با وعجی و نگرانی نگاهت میدر حال 

خجالیت،  . اند وا کمک کنند اند و چند نفر دورت را گرفته کف  و کتابت در اطراف پخش و پال شده     

 :خفال شو کنی؛ اما شرم و خجالت را فعالً بی اولفن چفزی است که در وجودت احساس می

 .اول سر و وضعت را مروی کن - 1

 .ای ای ندیده دنت ومرکز کن و مطمئن شو که آسفی جدیروی ب - 2

 .آرامشت را حفظ کن! شوی وا به دیگران ثابت کنی که چفز متمی نبوده سعی نکن بالفاصله بلند - 3

به آنتیا اطمفنیان بیده کیه سیالمی و      . اند وا کمک کنند، وشکر کن از افرادی که دورت جمع شده - 4

 .مشکل خاصی پفش نفامده

اگر یک بار جلیوی  . سعی نکن این کار را با عجله انجام بدهی. وجور کن وسایلت را با آرامش جمع - 5

پاچگی باعث شود وا برای بار دوم وسایل یا دفتر و کتابت را این طرف  ای، نباید دست همه زمفن خورده

 !دار خواهد بود و آن طرف بفندازی؛ چون کمی خنده

دار بیه   مام شد نگاهی به اطراف بفنیداز و چنید جملیه کوویاه و خنیده     وقتی جمع کردن وسایلت و - 6

 :مثل یکی از اینتا. کنند، بگو کسانی که هنوز نگاهت می

 !شدی ووانم، چون خودم هم نفتمفدم چ خواهفد یادوان بدهم که چطور زمفن بخورید، نمی اگر می* 

 شانسی منه، نه؟ که امروز، روز خوش خی، مثل این* 

 !ها چه احساسی دارند ن فتمفدم ووپهمفن اآل* 

 ...!شوم دفعه بعد سوار آسانسور می* 

 .آوری دست می کنی و اعتماد به نفست را دوباره به ها احساس بتتری پفدا می با گفتن این جمله      

و مواظی بیاش   ...ولی !جا دور شوی حاال وقتش است که دوباره روی پاهایت بایستی و خفلی آرام از آن

 .افتد ها برای همه می این اتفاق از قبیل ایت را نگاه کن و یادت باشدخوب جلوی پ
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