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  مدارتصميم كرد:روي

  

  داستان
ها سفيد ي مهرهمتوجه شدند كه همه ها روي صفحه،پت و مت مشغول بازي شطرنج شدند. هنگام چيدن مهره

  هستند. 

  
  

ها را جمع ي مهرهاز قرار داد و در آن پودر سياهي ريخت. پت همهبزرگي را پر آب كرد و روي اجاق گ مت ديگ
ها سياه شدند. ها را دو دسته كرد و يك دسته را در ديگ ريخت. پس از چند دقيقه، مهرهكرد و به آشپزخانه برد. مهره

اند، چاره را در هاي ساده را رنگ كردهي شطرنج چيدند، اما متوجه شدند كه مهرها را به اتاق آورده و روي صفحههآن
  هاي سفيد را بردارد.هاي سياه و مت مهرهاين ديدند كه پت مهره

  

* * * * *  
  

كنار كشيدند و مت روي  ها ميز بازي رابازي را شروع كردند، اما چند لحظه بعد، المپ روشنايي اتاق سوخت. آن
اي را خيس كرد و روي دوش مت دوش پت رفت تا المپ را باز كند. المپ داغ بود و دست مت سوخت. پت پارچه

رفت، تا المپ را با آن پارچه باز كند. اما پارچه روي صورت مت افتاد و او تعادل خود را از دست داد و هر دو سقوط 
پت رفت و المپ را به دست گرفت. او از پت خواست تا در جاي خود  مت، دستكش پوشيد و روي دوش كردند.

شود. اما پيچد و باز ميهاي او چرخيد، با اين خيال كه المپ در دستان مت ميبچرخد. در نتيجه مت نيز بر روي شانه
چرخيد و به  فايده بود. مت با سيم و المپ برعكس پيچش پت،ها بيالمپ و سرپيچ و سيم برق، پيچيدند. تالش آن
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زمين افتاد. در اثر چرخيدن او، شمع خاموش شد. او كه دستكش به دست داشت، سعي كرد با كبريت، شمع را روشن 
-ها را خراب كرد. پت آخرين چوب كبريت را از او گرفت و شمع را روشن كرد. سپس دستكشي كبريتكند، اما همه

  د و باز كرد.ها را پوشيد، بر دوش مت سوار شد و المپ را چرخان
  

* * * * *  
  

گزين نياز داشتند. يك المپ بزرگ آوردند، اما به سرپيچ برق اتاق اكنون كه المپ سوخته باز شده بود، المپ جاي
  نخورد. چاره اين شد كه المپ آشپزخانه را باز كنند. اما المپ آشپزخانه نيز كوچك بود.

  

* * * * *  
المپ بزرگ را به سرپيچ برق اتاق متصل كنند. اما وقتي كليد برق را زده و ي بعدي اين شد كه با سيم مفتول، چاره

  ي اتاق صدمه ديد.المپ را روشن كردند، المپ بزرگ، منفجر شد و با تركيدن آن، همه

  
  

 * ** * *  
  

اي غلط هي نهايي، اين بود كه به حياط بروند و زير نور المپ روشنايي حياط، به بازي شطرنج خود، با مهرهچاره
  ادامه دهند.

  

* * * * *  
  

  
  پت و مت هايگيريتصميم

 1 .ها را تر اين بود كه آنجوشاند. سادهها را با پودر سياه در ديگ ميهاي شطرنج، آنمت، براي رنگ كردن مهره
  گذاري كند.با ماژيك سياه، عالمت
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 2 .هاي چيده شده كند، هر دو رديف مهرهي شطرنج جمع ميهاي سفيد را از روي صفحهپت، هنگامي كه مهره
-هاي سفيد را ميكه تنها بايد يك رديف از مهرهبرد. در حاليريزد و براي رنگ كردن، به آشپزخانه ميرا در جعبه مي

  برد.
 3 .ها را ها را به درون ديگ آب سياه بريزد، مت به او گفت كه بايد آني مهرهخواست همهپت، هنگامي كه مي
ي آن، ي غلط تقسيم كرد كه يك دستهها را در كف آشپزخانه ريخت و به دو دستهدسته تقسيم كند. پت نيز آنبه دو 
  هاي ساده را در ديگ آب فرو ريخت.ي مهرههاي ساده بود. سپس آن دستهمهره

 4 .نه از روي رنگ، كه ها را ها را به ميز شطرنج منتقل كردند. پت و مت، مهرهها رنگ شدند، آنهنگامي كه مهره
ها درست ي شطرنج چيدند. چيدن آنها، يعني سرباز و وزير و غيره، تقسيم كردند و در دو سوي صفحهاز روي نقش آن

ي شطرنج، سياه هستند. مت، چاره را در اين ديد كه هاي ساده در دو سوي صفحهي مهرهبود، اما متوجه شدند همه
ترتيب، بازي شطرنج هاي سفيد را به پت بدهد. با اين بودند، براي خود بردارد، و مهرههاي سياه را  كه ساده ي مهرههمه

  دهد.معني نمي
 5 .جا را روشن كرد تا شمع را هنگامي كه المپ روشنايي اتاق سوخت، مت به آشپزخانه رفت و المپ آن

از خروج از آشپزخانه، المپ آن را خاموش كرد، در حالي كه نور المپ آشپزخانه، كمي اتاق را روشن د. پس ربياو
  كرد، هر دو نفر اين اشتباه را پنج بار تكرار كردند.مي

 6 . مت، براي باز كردن المپ سوخته، بر پشت پت باال رفت و بدون توجه به حرارت المپ، سعي كرد آن را باز
  كرد.چرخاند و باز ميدستش سوخت. در حالي كه بايد با يك پارچه، يا دستكش، آن المپ را ميكند كه ناگهان 

 7 . پت دستمال خود را خيس كرد و آن را به المپ سوخته نزديك كرد. اين كار خطرناك است و هر لحظه
  ممكن است رطوبت پارچه، موجب تركيدن المپ داغ شود.

 8 . شد و روي صورت مت افتاد. مت تعادل خود را از دست داد و به ميز  ي خيس از دست پت رهاپارچه
شطرنج خورد و افتاد. در نتيجه، پت نيز از روي دوش او افتاد و سر او در سطل آب گير كرد. براي انجام كار حساسي 

گري، روش دوش ديچون باز كردن المپ سوخته، بايد از چهارپايه و نردبان مخصوص استفاده كرد و روش رفتن روي 
  مناسبي نيست.

 9 .ي شطرنج شد و از كه پت را از گرفتاري گير كردن در سطل آب برهاند، متوجه صفحهاينمت، به جاي
جا كرد تا در بازي از پت جلو بيفتد. كلك و حقه در بازي، هاي خود را جابهفرصت گرفتاري پت استفاده كرد و مهره
  نمردانه است.در هنگام گرفتاري حريف، رفتاري ناجوا

 10 .ي شطرنج آمد و مت را به آشپزخانه فرستاد تا دستكش پت پس از رهايي از سطل آب، به سراغ صفحه
هاي خود را حركت داد. اين نيز رفتن مت، پت از فرصت استفاده كرد و مهره پس ازبياورد تا المپ سوخته را باز كنند. 
  رفتاري ناجوانمردانه در بازي است.
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 11. ،با دستكش آمد و روي دوش پت رفت. با دو دست خود المپ را گرفت و از پت خواست تا در جاي  مت
خيال كه با چرخيدن پت، مت نيز روي دوش او بچرخد و المپ سوخته باز شود. اما اين چرخش  اينخود بچرخد، با 

، يون فرفره، برعكس حركت قبلموجب شد كه كل المپ و سيم برق، بپيچند و در نهايت كه پت، مت را رها كرد، او چ
  بچرخد.
12شمع كه خاموش شد، مت تالش كرد با كبريت آن را روشن كند. اما چون دستكش به دست داشت، كبريت .-

  ها را خراب كرد.
13خورد.ي پيچ آن، به سر پيچ آويز برق نميگزين را كه آورد، بزرگ بود و اندازهاي. مت، المپ ج  
14ي ميز اطو را به كشوي كمد آشپزخانه تكيه باال رفتن، و باز كردن المپ آشپزخانه، تخته . در آشپزخانه، براي

  دادند و پت از آن باال رفت.
15.كليد برق آشپزخانه را روشن گذاشتند و پت المپ روشن را باز كرد كه كار خطرناكي بود .  
16خورد، المپ آشپزخانه، كوچك بود. پت و . برعكس المپ قبلي كه بزرگ بود و به سر پيچ آويز برق اتاق نمي

طرناك، كه يز برق اتاق وصل كردند. يك كار خپيچ آومپ بزرگ را با سيم مفتول، به سري ديگري يافتند. المت چاره
  پس از روشن كردن آن المپ، فوراً منفجر شد و تركيد.

17ياط رفتند. و در زير نور چراغ المپ ي بازي، به ح. كار درست كردن المپ اتاق را رها كردند و براي ادامه
  حياط، به بازي پرداختند.

18هاي ديگر به رنگ هاي ساده به رنگ سياه، در سمت پت و مهرههاي ناجور، بازي را ادامه دادند: مهره. با مهره
  سفيد در سمت مت.

  

* * * * *  
  

  درس
 1 - .كار پت و مت، بسيار پر هزينه و خطرناك بود  
 2-  دانند كه روش صحيح انجام كاري مانند بازي شطرنج يا تعويض ها نميمت، جاهالنه بود. آنكار پت و

گونه باشد، يعني نداند ي غلط كار خود راضي هستند. كسي كه اين. به اين دليل، هميشه به نتيجهچيستالمپ سوخته 
  زند.داند، او جاهل است. جاهل به خودش و ديگران خيلي صدمه ميكه نمي

 3- ارزش است. در جهل ، بيي جاهالنهكار و ارادهي پت و مت خوب است. اما پشترادهكار و اظاهراً پشت
 نبايد پشت كار داشت.


