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  داستان
اي نان و يك قوطي كنسرو را كه در فر اجاق گاز گرم كرده است در يك سيني قرار مت، در يك سيني، قطعه

  .دهدمي
. كشو بسيار شلوغ است و در آن هر نوع ابزاري ديده گرددميسپس در كشو ميز آشپزخانه، دنبال قاشق و چنگال 

  .شودمي
در قوطي كنسرو را باز كند.  كندمي. با استفاده از چنگال، سعي دهدمياو، سيني را به اتاق آورده و روي ميز قرار 

گوشتي بلند، رود و تعدادي ابزار مانند پيچ. ناچار ميشوندميچنگال كج  هايشاخه يهمه، اما زندميچند ضربه 
. شدت ضربه، زندميآورد. قلم فلزبري را روي قوطي كنسرو قرار داده و با چكش به آن ضربه چكش، و قلم فلزبري مي

  .شودميموجب فوران و پاشيدن محتواي قوطي كنسرو به ديوارهاي اتاق 

  
  

آورد. پارچه را خيس كرده و بدون مواد مي اي پارچهتكهمت، سراسيمه به آشپزخانه رفته و يك سطل آب و 
ي و چهره كندميها را بر روي ديوار پخش ها را از روي ديوار پاك كند. اما آب پارچه، لكهلكه كندمي شوينده، تالش

  .شودميديوار بدتر 
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تا قوي شود. سپس  كندميشويي، يك فنر ورزشي در آورده و كمي ورزش به آشپزخانه رفته و از كمد زير ظرف
. اكنون كه خود را قوي شودميبندد و وارد اتاق در كمد را مي شويي پرت كرده و با لگدآن را به درون كمد ظرف

برد. پرده را كشيده و آن را وسايل خانه از كمد و ميز تا صندلي و قاب عكس را بيرون از اتاق مي يهمهبيند، مي
خزد و ها ميبرد، از زير آن. بعد از آن كه وسايل خانه را به آشپزخانه شودميي پرده نيز كنده اي كه گيرهبه گونه كندمي
موي رود تا به وسايل نصب كاغذ ديواري برسد. يك جاروي بلند، يك سطل چسب، يك رول كاغذ ديواري، قلممي

ي بلند جارو، ديوار را اندازه گرفته و آن را ريزد. با دستهآورد و در كف اتاق ميكش را ميچسب، قيچي، تيغ، و خط
موي مخصوص، چسب را بر برد. سپس با قلمي جارو، كاغذها را با قيچي ميي دستهندازهروي كاغذ قرار داده و به ا

هاي كاغذ كوتاه بريده شده و فقط، تا چسباند. قطعههاي كاغذ را كه بريده است، به ديوار ميمالد. قطعهروي ديوار مي
  افتد.نيز از ديوار جدا شده و ميپوشاند. اما همان قطعه كاغذ كه نصف ديوار را پوشانده نصف ديوار را مي

چسباند. و با جارو، آن را مي كشدميو كاغذ را روي آن  زندميگيرد. ديوار را چسب او روش ديگري را به كار مي
  چسبد.و به دور مت كه جارو را در دست دارد پيچيده شده و بهم مي شودمياما كاغذ ديواري كنده 

. پت در دهدميي جارو به كف اتاق كوبيده و عالمت مورس به ناچار با دستهتواند خود را نجات دهد و مت نمي
ي كاغذ و لبه شودميرساند. از وضعيت پيش آمده متعجب ي پايين، عالمت را گرفته و فوراً خود را به باال ميطبقه

كه مت  گرددمي. كاغذ از دور مت جدا شده و سبب كشدميگيرد و يكباره ديواري به دور مت پيچيده شده را مي
  ي جارو، شروع به چرخش كند.ي دستهچون فرفره بر پايههم

مرغي را از جيب در آورده و در كه چسبندگي آن ضعيف است. تخم  شودميپت، چسب را آزمايش كرده و متوجه 
ريزد. در نتيجه آورده و همه را در سطل چسب ميي تخم مرغ شكند، اما كافي نيست. به ناچار يك شانهچسب مي سطل

  .شودميچسبندگي آن كامل 
، اما ساطور را در يك سوي محل اندازه قرار زندميو اندازه  دهدميسپس پت، متر تاشو را در روي زمين قرار 

طور، آن را با گيري، از محل قرار گرفتن سا، و سوي ديگر آن، مشخص نيست. كاغذ را كشيده و بدون اندازهدهدمي
گيرد، اما بسياري از كاغذها كوتاه بريده ها را با متر تاشو اندازه مي. قطعات كاغذ يك اندازه نيستند. آنكندميچاقو قطع 

  اند.شده
چسباند. كاغذها، كج و نامناسب به مت، چسب را به ديوارماليده و قطعات كاغذ را از پت گرفته و به ديوار مي

كشند و در نتيجه هاي كثيف و چسبي، به روي كاغذها در روي ديوار مي. پت و مت با دستودشميديوار چسبيده 
مو از دست پت جدا شود اما به تا قلم كندميچسبد. مت كمك موي چسب، به دست پت مي. قلمشودميكاغذها كثيف 

روند و با توانند، به آشپزخانه ميمو ناآيد. اما هر دو كه از جدا كردن قلمچسبد. پت به كمك مت ميدست خودش مي
و نگاهي به كاغذهاي كج و كثيفي كه بر روي  گردندبرميدهند. به اتاق ها نجات ميشست و شو، خود را از چسب

  زند.انداميديوار است 
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. با اين كار، دور تا دور اتاق كشدمي، و ديگري، كاغذ را به روي آن زندميسپس يكي جلو رفته و ديوار را چسب 
، هم پنجره، هم در ورودي. مت با يك چاقو، در محل پنجره، كاغذ ماندمي. اما همه چيز زير كاغذ شودميكاغذكشي 

زد. او محل در ورودي را نيز پيدا كرده و كاغذ انداميبرد. اما پنجره را نيز بريده و به پايين ديواري را دور تا دور مي
  برد.جا ميدر آن ديواري را

ي ميز را چيده چينند. در آخر نيز سفرهپت و مت، وسايل خانه را به درون اتاق آورده و ميز و صندلي و كمد را مي
دهند. خوشحال و خرسند از فعاليت خود، و راضي از كار و سيني حاوي نان و كنسرو را آورده و روي ميز قرار مي

ه و كوبد. و دوباره كنسرو فوران كردقوطي كنسرو گذاشته و با چكش روي آن ميفلزبر را روي خود، باز هم مت قلم
  شد.پامحتواي آن به در و ديوار مي

  
  گيري پت و متتصميم
 1داري ابزار و وسايل گوناگون در كشو وجوي قاشق و چنگال در كشو ميز آشپزخانه. روش غلط نگه. جست

  ميز آشپزخانه.
 2 . ،نشسته را در سيني قرار داد.قاشق و چنگال مت  
 3كرد نه در اتاق.. قوطي كنسرو را بايد در آشپزخانه باز مي  
 4.از چنگال براي باز كردن قوطي كنسرو استفاده كرد. قوطي كنسرو، در باز كن مخصوص دارد .  
 5 . ،از قلم و چكش براي باز كردن قوطي كنسرو استفاده كرد.مت  
 6 ي پاك كننده و مواد شوينده مورد نياز بود.ديوار، از آب و پارچه استفاده كرد. ماده. براي پاك كردن  
 7ها از جا درآورد.. پرده را از گيره در نياورد، بلكه آن را با گيره  
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 8توانست ديوار را رنگ كند، اما تالش كرد ديوار را با كاغذ ديواري بپوشاند.. مي  
 9.لباس كار نپوشيد .  
 10ري، به زير آن وسايل بتدا وسايل خانه را به آشپزخانه برد، سپس براي آوردن وسايل نصب كاغذديوا. ا

  كرد.كرد، سپس وسايل خانه را به آشپزخانه منتقل ميبايد وسايل كار را خارج ميخزيد. در واقع اول 
 11كوتاه در آمد.گيري كرد و بريد. در نتيجه كاغذها كاغذها را اندازه ،ي جارو. با دسته  
 12توانست با تيغ يا قيچي كاغذ را از دور مت جدا كند. اما كاغذ را كشيد و مت . (پت هم كه وارد شد) مي

  فرفره شد.
 13.پت هم لباس كار نپوشيد .  
 14.با تخم مرغ چسب را غليظ و چسبناك كرد .  
 15ي، دو سر محل را اندازه نزد، فقط يك سر آن گيرگيري كرد. در محل اندازه. پت نيز كاغذها را غلط اندازه

  را با ساطور عالمت گذاشت.
 16ها دست كشيدند.روي آن ،. كاغذها پس از نصب كثيف شدند، چون با دست آلوده به چسب  
 17موي چسب، از دست پت و سپس مت. بايد با مايع شوينده آن را جدا . روش غلط جدا كردن قلم

  كردند.مي
 18ها روي همان كاغذها، دور جديد كاغذهاي ارها، قطعات كج و كثيف كاغذ نصب شده بود و آن. روي ديو

  ديواري را نصب كردند.
19.مت، هنگام بريدن كاغذ، كل پنجره را در آورد و آن را بيرون انداخت و شكست .  
20ها را نشسته، پاي ميز غذا نشستند.. دست  
21 با قلم و چكش جوري باز كردند كه ديوارها دوباره كثيف شد.. با تكرار اشتباه قبلي، كنسرو را  

  
  درس
  دردسر زا است. يك كار غلط، اين همه –الف 
. [اگر مت براي خوردن كنسرو به رستوران رفته بود فقط پنج هزار تومان كار پت و مت، بسيار پرهزينه است –ب 

هزينه ايجاد كرد. در واقع خوردن يك كنسرو براي مت، يك كاري، يك ميليون تومان كرد، اما با اين خرابپرداخت مي
  ميليون تومان هزينه داشت.]

: آزموده را دوباره آزمودن چكش باز كردند، حكم اين مثال را دارد اين كه دوباره قوطي كنسرو را با قلم و –ج 
  خطاست.

  شويم.يسازي كرد. و اال به پت و مت تبديل مقبل از تصميم گرفتن، بايد تصميم –د 


