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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  سان، استراتژيست كوچككيواي

  سازيتصميمعنوان درس: 
  وكيل مدافع :يكمبخش  -سانكيوايانيميشن آموزشي: ابزار كمك

  26 شماره جلسه:

  29/07/1391 تاريخ:

  مدارتصميم كرد:روي

  

  داستان
ول كار است. او براي كمك به مادر خود در تأمين سقف شيرواني مشغ روي در باغ قصر ژنرال، در» چيتاروكي«
  كند. ي زندگي، كار ميهزينه
بيند. او را چي را روي سقف ميكند، تاروكيچي، كه از خيابان جلو قصر عبور ميدخترك آشناي تاروكي» سايو«

  دهد. كند و براي او دست تكان ميصدا مي
خواهد پاسخ او را بدهد، تعادل خود را از دست داده و از شود و هنگامي كه ميي او ميمتوجه ،چيتاروكي

ي ژنرال، موجب شكستن آن گلدان و . سقوط او در پايين ديوار، بر روي گلدان مورد عالقهافتدبام، به زير ميپشت
  شود. ي تزئيني درون آن گلدان ميشدن درختچه» له«

  

  
  

تصميم دارد كه او  وضعيت او بحراني است و ظاهراً ژنرال چي به دليل شكستن گلدان، بايد محاكمه شود.تاروكي
  كند. را اعدام 
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  چي شد؟حكم ژنرال را تغيير داد و مانع كشته شدن تاروكي توان: چگونه مي 1ي لهأمس

  

بيند كه نشان دهد هوش او روند. ژنرال فرصت را مناسب ميبراي وساطت به كاخ ژنرال مي» سهشين«و » كيواي«
كيو، ژنرال ا قبل از وساطت ايپذيرد. امسان را به حضور خود ميكيوكيو بيشتر است. ايسازي از اييمدر تصم

چي را بزند. او گري شما فايده ندارد، چون او تصميم گرفته است كه با شمشير گردن تاروكيگويد كه ميانجيمي
گويد كسي كه فرزند او را نابود كرده و مي چون فرزند خود دوست داشته استدرون آن را هم يگلدان و درختچه

  بايد به سختي مجازات شود. 
  كند كه ژنرال، رحم كند و تارو را ببخشد. سان درخواست ميكيواي
  چون روز اوّل آن بازسازي شود.همكه گلدان  بخشدگويد، نه! تنها در صورتي تارو را ميرال، مغرورانه ميژن

* * * * *  
  اي بيابد. كند تا راه چارهكند، تعمق فكري پيدا ميرود، تمركز مير فرو ميسان، به فككيواي

  سان، ظاهراً فكر خوبي كردي و راه چاره را پيدا كردي؟! كيوگويد: ايژنرال به او مي
 ، چون اودهد: بله! فكر كردم و راهي پيدا نكردم. تنها راه همان است كه شما او را اعدام كنيدكيو پاسخ مياي

  مقصر است. شما هم همين تصميم را گرفته بوديد. 
* * * * *  

ا كند. ام چي را اجرابرند. ژنرال تصميم دارد با شمشير، حكم مرگ تاروكيچي را براي اعدام ميتاروكي
  دهد. شود و در مورد اجراي حكم نظر ميسان مانع ميكيواي

بام به پايين بيفتد، تا مانند تارو كه روي گلدان كند اين است: ژنرال بايد از روي پشتنهاد مياي كه او پيشچاره
  چي فرود بيايد و حكم اجرا شود و تارو مانند گلدان نابود شود. كيافتاد، او نيز بر سر تارو

شود و تارو را به حبس ابد محكوم صرف ميتارو من حكم مرگاز شود. ژنرال سان موثر واقع ميكيوي ايچاره
  كند. مي

  

  چي شد؟رفتن تاروكي زندان توان شكستن گلدان را جبران كرد و مانع به: چگونه مي 2ي مسأله

  

ي ژنرال قرار دهد. اي مانند درختچهگزين كند و درون آن درختچهكند گلدان جديدي جاينهاد ميكيوسان پيشاي
  كه گلدان مانند همان گلدان شكسته شده باشد.شرط اينپذيرد به ژنرال مي
ي طال است. اين مقدار پول را هيچ كند. اما قيمت آن گلدان ده سكهكيوسان، گلدان را در يك مغازه پيدا مياي

  دزدد.ها را يكي از اهالي محله ميكنند. اما پولكدام از اهالي محله ندارند. در نتيجه، از مردم اعانه جمع مي
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  د؟اي را پيدا كننهاي اعانهدزدِ پولچگونه اكنون : 3ي مسأله
  

اند را ي اهالي كه در جمع كردن اعانه شركت كردهخواهد كه همهمي» سهشين«انديشد و از اي ميكيوسان چارهاي
رخانند، تا ي برنج را يك دور، پيرامون زنگ محله بچبه همراه همسرانشان جمع كند. هر مرد با زنش بايد بشكه

  ها را دزديده است.مشخص شود چه كسي پول
  

  
  

ي در بشكه» سايو«ها را برده است. شود كه چه كسي پولدهد و مشخص ميكيوسان، نتيجه ميي اياين چاره
هاي دزديده شده با هم شنود كه در مورد پولهاي يكي از مردها با همسرش را ميبرنج پنهان شده بود و صحبت

  كردند.صحبت مي
ها، گلدان گران قيمت را كيو با آن پولگيرند. ايها را پس ميكيوسان، سراغ آن مرد رفته و پولسه و ايشين

  . بردكارد و براي ژنرال به قصر ميرا در گلدان مي خريده و درختچه
  

 * * * * *  
كيو باشد. اما اي ،كسته شدهي درخت خود او كه توسط تارو شكند كه درختچه بايد اندازهژنرال اعتراض مي

  ي درختچه را مشخص نكرده بود.كند كه ژنرال در قرار خود، اندازهيادآوري مي
سازي چي را از مرگ و از زندان نجات دهد و ژنرال را نيز در تصميمشود تاروكيكيوسان موفق ميباالخره اي
  شكست دهد. 


