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 :۱داستان شماره 

هي سِ جلسِ دس ّفتِ دس داًطگاُ اقتصاد تذسیس هی کٌن. ضٌثِ ّفتِ ی گزضتِ دس اتتذای کالس تا ضادی اص 

داًطجَیاى پشسیذم کِ ّفتِ ی قثل چگًَِ گزضت؟ یکی اص داًطجَیاى گفت: تِ اٍ اصالً خَش ًگزضتِ صیشا دًذاى 

ل اٍ جولِ ای سا کِ قثالً دس رّي داضتن سا تِ عقلص سا کطیذُ تَد. اٍ اص هي پشسیذ: چشا ّویطِ خَضحال ّستیذ؟ سؤا

تِ اٍ گفتن: هي  "ّش صثح صهاًی کِ اص خَاب تیذاس هی ضَیذ حق اًتخاب داسیذ کِ سٍص سا چگًَِ تگزساًیذ.  "یادم آٍسد. 

الی هی داًطجَی کالس اداهِ دادم: تشایتاى هث 06ضاد تَدى سا اًتخاب هی کٌن، ضکش تش ًعوتْا سا تشهی گضیٌن. خطاب تِ 

کیلَهتش اص خاًِ ام دٍستش است ًیض تذسیس هی کٌن. چٌذ  06صًن؛ هي عالٍُ تش ایي داًطگاُ دس داًطگاُ هذیشیت کِ حذٍد 

ّفتِ پیص، ٍقتی عاصم داًطگاُ تَدم ٍ پس اص پطت سش گزاضتي اتَتاى، اص آى خاسج ضذُ ٍ دس خیاتاى هٌتْی تِ داًطگاُ 

لِ داضت، ًاگْاى هاضیي خاهَش ضذ. ّش چِ سعی کشدم سٍضي ًطذ. هاضیي سا کِ حذٍد یک کیلَهتش تا داًطگاُ فاص

ّواًجا پاسک کشدم. کتاتْاین سا تشداضتِ ٍ تِ سوت داًطگاُ سفتن. پس اص سسیذى تِ داًطگاُ تِ دٍست تعویشکاسم تلفي 

ُ؟ خٌذیذم ٍ گفتن: اهشٍص صدم ٍ اص اٍ خَاستن تشای تعویش هاضیي تِ سوت داًطگاُ تیایذ. هٌطی داًطکذُ پشسیذ: چی ضذ

سٍص خَش ضاًسی هي است. اٍ تا تعجة گفت: هاضیي ضوا خشاب ضذُ ٍ ضوا اهشٍص خَش ضاًس ّستیذ؟ هٌظَستاى 

کیلَهتش ساًٌذگی کٌن ٍ هوکي تَد هاضیي هي دس اتَتاى خشاب ضَد ٍلی ًطذ ٍ دس  06چیست؟ پاسخ دادم: هي تَاًستن 

صلِ داضت ٍ ّن اهکاى پاسک کشدى داضتن ٍ دس ضوي ًضدیک داًطگاُ تَد ٍ هی عَض جایی خشاب ضذ کِ ّن اص اتَتاى فا

تَاًن تِ کالس تشٍم ٍ تذسیس کٌن ٍ پس اص تذسیس ّن دٍستن هاضیي سا تعویش خَاّذ کشد ٍ چشا خَضحال ًثاضن........... 

ٍلی ّوِ تیذاس ٍ سش حال  داًطجَی حاضش دس کالس ًگاُ کشدم. گشچِ اٍلیي سٍص ّفتِ تَد ٍ صثح صٍد، 06تِ چْشُ ی 

 تَدًذ. آًْا ّوِ ضاد تَدًذ ٍ غٌیوت ضوشدى فشصتْا سا اًتخاب کشدُ تَدًذ. 

 

 

 



 :۲داستان شماره 

پادضاّی ًسثت تِ یکی اص صیشدستاى خَیص تسیاس تَجِ هی ًوَد ٍ ایي اهش حسادت اطشافیاى سا تاعث ضذُ تَد. پادضاُ 

تشتیة داد ٍ دس ایي هجلس جاهْای تسیاس صیثایی تشای ًَضیذًی تذاسک دیذُ کِ تِ ایي حسادت پی تشدُ تَد، هجلسی 

تَد کِ دس ًَع خَد تی ًظیش تَد، پس اص ایٌکِ ّوگی جاهْا سا دس دست گشفتٌذ، تِ یکثاسُ پادضاُ گفت: ظشفْا سا اص دست 

پادضاُ گفت: ّوگی ضوا ًسثت تِ  خَد تیٌذاصیذ. تٌْا کسی کِ ایي کاس سا فَساً اًجام داد آى ضخص صیشدست پادضاُ تَد.

 اسصش فشهاى پادضاُ کوتش اص اسصش یک ظشف تشخَسد کشدیذ، هگش ایي ضخص ٍ علت تَجِ هي تِ ٍی ّویي هسألِ است.

 

 :۳داستان شماره 

 تعضی ٍقتْا پطت ٍاًت تاسّا ٍ سٍی دس ٍ دیَاس جوالت عاهیاًِ ای تِ چطن هی خَسد کِ قاتل تأهل است. هاًٌذ:

 ذگی ّن دًذُ عقة داضت.ای کاش صً

 سٍصگاس تشخالف آسصٍّاین گزضت.

 


