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 داستان

ز این گرامافون جدید موسیقی بشنوند. کار با آن را بلد کند تا با هم اپت، گرامافون جدیدی خریده است. مت را دعوت می

 کند، صدای آن ضعیف است.نیستند. در نتیجه وقتی گرامافون کار می

شود که باندها و کنند صدای آن را بهتر بشنوند، اما اشتباه پت در کشیدن سیم باند گرامافون، موجب میت و مت تالش میپ

 گرامافون بشکنند.

 

 

* * * * * 

 

بخار و  یی گرامافون را با اطود تا صفحه را در آن بگذارند اما صفحه، کج و خم شده است. صفحهنآور رامافون کهنه را میگ

خورد. پت با کنند. اما صفحه بزرگ شده و به گرامافون قدیمی نمیتابه، روی اجاق گاز، صاف میسپس با روغن داغ در ماهی

 شود.برد، اما خراب میقیچی دور آن را می

* * * * * 

ها را پت با قیچی و مت با گازانبر آندور یکی روند. یکیهای سالم گرامافون میشوند و سراغ صفحهاز آن صفحه منصرف می

گیری نصب میوهکدام برای نصب روی گرامافون مناسب نیستند. در نهایت، یک صفحه را به موتور دستگاه آبچینند، اما هیچمی

 شود.کنند که دور آن را ببرند. اما این صفحه نیز کوچک میی چاقو سعی میغهکنند و با تیمی
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* * * * * 

 

ی خورد. در نتیجه همهورد، اما پای او به صندلی گیر کرده و به زمین میآ ی گرامافون میی صفحهرود و یک مجموعهپت، می

 کند.ی گرد را پیدا نمیا شکل یک صفحهچسبانند. امها را میشکنند. با استفاده از چسب آنها میصفحه

ها را روی آن کنار هم بچینند و به هم بچسبانند. غافل از شود که روی سطح گرامافون چسب زده و قطعات صفحهچاره این می

 شود.قطع و گوناگونی شنیده میننتیجه، صداهای می گرامافون است. در ه، از یک صفحهکه هر قطعاین

 

* * * * * 

 

بینند که دریل را به جای پاشد. چاره را این میکنند، اما از هم میکاری می ن را روغنچرخد. آفون قدیمی، به دشواری میگراما

آورند و به گرامافون کند. دوچرخه را به اتاق میموتور دستی گرامافون قرار دهند. سرعت چرخش موتور دریل، گرامافون را خراب می

ی گرامافون درآورد، اما این راه نیز ناموفق است و شود کمی صدای موسیقی را از صفحهب زدن، موفق میکنند و مت با رکامتصل می

 کند.گرامافون و دوچرخه را خراب می

 

* * * * * 

 

نند شود که از قطعات و وسایل موجود که به اتاق آورده شده بود، تا گرامافون را به کار اندازند، استفاده کی نهایی این میچاره

 و یک دستگاه مکانیکی موسیقی بسازند که با به حرکت درآوردن آن، پت و مت، خود بتوانند موسقی تولید کنند.

 
 

* * * * * 

 

 پت و مت هایگیریتصمیم

 1 .آید.ی باال، پایین میی جارو به زیر سقف زده، و مت از طبقهکه مت را دعوت کند، با دستهپت، برای این 
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 2 .را  نیز در اثر برخورد با گلدان آن سوزنکنند، و ی آن قرار داد، رها میمافون را که با دست باید روی صفحهسوزن گرا

 شکند.انداخته و می

 3 .که سوزن گرامافون را با دست روی صفحه قرار دهند، آن را رها کرده و برای یافتن مشکل، گرامافون را با پیچبه جای این-

 یابی غلط(کنند. )علتگوشتی باز می

 4 .کنند.که ولوم صدا را زیاد کنند، از قیف برای بهتر شنیدن استفاده میبرای شنیدن صدای گرامافون، به جای این 

 5 .آن بیشتر شود.کنند، شاید صدای جا میهای مختلف اتاق جابهپت و مت، باندهای گرامافون را در محل 

 6 .ها و گرامافون بیفتند و شود تا باندکشد و موجب میباره میپت، سیم باند گرامافون، که به دور او پیچیده شده بود را یک

 بشکنند.

 7 . آورد. اما ی موسیقی آن، پت، گرامافون کوکی کهنه را میکنند و برای شنیدن صفحهمیگرامافون نو، اما شکسته را رها

 شود.پرد. اما صاف نمیدهند و مت روی آن میی گرامافون خم شده است. برای صاف کردن آن، یک کتاب روی آن قرار میصفحه

 8 . اند.میز اطو را روی دو ردیف کتاب، در آشپزخانه قرار داده 

 9 .کند.ه را پاک میحفکند. حرارت اطوبخار، خطوط صه میی گرامافون، مت از اطوبخار استفادبرای صاف کردن صفحه 

 11 .کند.ی گرامافون، از غلتک خمیر استفاده میی بعد، مت برای صاف کردن صفحهدر مرحله 

 11. کند تا صاف شود.ز، در روغن، داغ میتابه، روی اجاق گاگیرد و در ماهیی گرامافون را از مت میپت، صفحه 

12 .برد تا کوچک شود.خورد. پت دور آن را با قیچی میی بزرگ شده، به گرامافون قدیمی و کوچک نمیصفحه 

13 .برد.ها را نیز با قیچی میی صفحهبقیه 

14 .چیند.را می هاکند و دور آنهای گرامافون، از گازانبر استفاده میمت، برای کوچک کردن صفحه 

15 .ی چاقو، دور آن را کوتاه کند.ی گرامافون را بچرخاند و با تیغهکند تا صفحهگیری استفاده میمیوهمت، از موتور آب 

16 .ی نتیجه وقتی پت با تعداد زیادی صفحه در دارند.صندلی را که جلو در ورودی اتاق، واژگون شده است، برنمی

 شکنند.ها میی صفحهکند و به زمین افتاده و همهد، به آن صندلی برخورد میشو گرامافون وارد اتاق می

17 .چسبانند.های گرامافون را با چسب به هم میصفحه 

18 .آید.چسبانند. در نتیجه، صداهای مختلفی از آن در میهای مختلف گرامافون را به هم میقطعات صفحه 

19دهند.فون قرار می. دریل را به جای موتور دستی گراما 

21ی چند هم صفحهشود صدای در ا رکاب زدن، موفق میکنند. مت ب. دوچرخه را به اتاق آورده و گرامافون را به آن وصل می

 ی گرامافون را در آورد.تکه

 

* * * * * 

 

 درس

 1- زنند.ها خیلی ضرر میگر است. آنکار پت و مت بسیار پرهزینه و ویران 
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 2-  ی ی موسیقی توسط گرامافون، به تولید کنندهکنندهدر موضوع گرامافون و موسیقی، توانستند از مصرفپت و مت

 موسیقی تبدیل شوند.

 

 


