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 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 سان، استراتژیست کوچک کیو ای

 سازیتصمیمعنوان درس: 

 وکیلمدافع:یکمبخش -سانکیوایانیمیشنآموزشی:  ابزار کمک

26شماره جلسه:

22/70/1921تاریخ:

مدارتصمیمکرد: روی



 داستان

ی  ول کار است. او برای کمک به مادر خود در تأمین هزینهسقف شیروانی مشغ روی در باغ قصر ژنرال، در« چی تاروکی»

 کند.  زندگی، کار می

بیند. او را صدا  چی را روی سقف می کند، تاروکی چی، که از خیابان جلو قصر عبور می دخترک آشنای تاروکی« سایو»

 دهد.  کند و برای او دست تکان می می

بام، به زیر  خواهد پاسخ او را بدهد، تعادل خود را از دست داده و از پشت شود و هنگامی که می ی او می متوجه ،چی تاروکی

ی تزئینی  شدن درختچه« له»ی ژنرال، موجب شکستن آن گلدان و  . سقوط او در پایین دیوار، بر روی گلدان مورد عالقهافتد می

 شود.  درون آن گلدان می

 

 
 

تصمیم دارد که او را اعدام  وضعیت او بحرانی است و ظاهرًا ژنرال چی به دلیل شکستن گلدان، باید محاکمه شود. تاروکی

 کند. 
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 چی شد؟ حکم ژنرال را تغییر داد و مانع کشته شدن تاروکی توان : چگونه می 1ی  لهأمس

 

بیند که نشان دهد هوش او در  روند. ژنرال فرصت را مناسب می برای وساطت به کاخ ژنرال می« سه شین»و « کیو ای»

گوید که  کیو، ژنرال می ا قبل از وساطت ایپذیرد. ام سان را به حضور خود می کیو کیو بیشتر است. ای سازی از ای یمتصم

درون آن  ی چی را بزند. او گلدان و درختچه گری شما فایده ندارد، چون او تصمیم گرفته است که با شمشیر گردن تاروکی میانجی

 گوید کسی که فرزند او را نابود کرده باید به سختی مجازات شود.  و می چون فرزند خود دوست داشته است را هم

 کند که ژنرال، رحم کند و تارو را ببخشد.  سان درخواست می کیو ای

 چون روز اّول آن بازسازی شود. همکه گلدان  بخشد گوید، نه! تنها در صورتی تارو را می رال، مغرورانه میژن

* * * * * 

 ای بیابد.  کند تا راه چاره کند، تعمق فکری پیدا می رود، تمرکز می ر فرو میسان، به فک کیو ای

 سان، ظاهرًا فکر خوبی کردی و راه چاره را پیدا کردی؟!  کیو گوید: ای ژنرال به او می

مقصر است.  ، چون اودهد: بله! فکر کردم و راهی پیدا نکردم. تنها راه همان است که شما او را اعدام کنید کیو پاسخ می ای

 شما هم همین تصمیم را گرفته بودید. 

* * * * * 

سان مانع  کیو ا ایکند. ام چی را اجرا برند. ژنرال تصمیم دارد با شمشیر، حکم مرگ تاروکی چی را برای اعدام می تاروکی

 دهد.  شود و در مورد اجرای حکم نظر می می

بام به پایین بیفتد، تا مانند تارو که روی گلدان افتاد، او نیز  کند این است: ژنرال باید از روی پشت نهاد می ای که او پیش چاره

 چی فرود بیاید و حکم اجرا شود و تارو مانند گلدان نابود شود.  کی بر سر تارو

 کند.  شود و تارو را به حبس ابد محکوم می صرف میتارو من حکم مرگاز شود. ژنرال  سان موثر واقع می کیو ی ای چاره

 

 چی شد؟ رفتن تاروکی زندان توان شکستن گلدان را جبران کرد و مانع به : چگونه می 2ی  مسأله

 

ی ژنرال قرار دهد. ژنرال ای مانند درختچهگزین کند و درون آن درختچهکند گلدان جدیدی جاینهاد میکیوسان پیشای

 که گلدان مانند همان گلدان شکسته شده باشد.شرط اینپذیرد به می

ی طال است. این مقدار پول را هیچ کدام از اهالی کند. اما قیمت آن گلدان ده سکهکیوسان، گلدان را در یک مغازه پیدا میای

 دزدد.ها را یکی از اهالی محله میکنند. اما پولمحله ندارند. در نتیجه، از مردم اعانه جمع می

 

 د؟ای را پیدا کننهای اعانهدزِد پولچگونه اکنون : 3ی مسأله
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اند را به همراه ی اهالی که در جمع کردن اعانه شرکت کردهخواهد که همهمی« سهشین»اندیشد و از ای میکیوسان چارهای

رخانند، تا مشخص شود چه کسی ی برنج را یک دور، پیرامون زنگ محله بچهمسرانشان جمع کند. هر مرد با زنش باید بشکه

 ها را دزدیده است. پول

 

 
 

ی برنج پنهان در بشکه« سایو»ها را برده است. شود که چه کسی پولدهد و مشخص میکیوسان، نتیجه میی ایاین چاره

 کردند.های دزدیده شده با هم صحبت میشنود که در مورد پولهای یکی از مردها با همسرش را میشده بود و صحبت

 ها، گلدان گران قیمت را خریده و درختچهکیو با آن پولگیرند. ایها را پس میکیوسان، سراغ آن مرد رفته و پولسه و ایشین

 . بردکارد و برای ژنرال به قصر میرا در گلدان می

 

 * * * * * 

-کیو یادآوری میباشد. اما ای ،کسته شدهی درخت خود او که توسط تارو شکند که درختچه باید اندازهژنرال اعتراض می

 ی درختچه را مشخص نکرده بود.کند که ژنرال در قرار خود، اندازه

 سازی شکست دهد. چی را از مرگ و از زندان نجات دهد و ژنرال را نیز در تصمیمشود تاروکیکیوسان موفق میباالخره ای


