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  داستان
كند. سپس در آيد. كمي ورزش مييها بيرون مشود و از زير كتاببا صداي زنگ ساعت از خواب بيدار ميمت، 

هايي قرار كند و در آن كتابباز ميكند. درِ يخچال را گردد، اما در آن فقط كتاب پيدا ميكمد آشپزخانه دنبال چيزي مي
را در ظرفي بشكند، خواهد آنآورد. هنگامي كه ميمرغ بيرون ميهاي درون يخچال، يك تخمدارد. از پشت كتاب

كند. كسي يك كتاب گذارد و به سمت در رفته و آن را باز ميشود. آن را در ظرف ميخانه شنيده مي صداي زنگِ درِ 
هايي كه روي شود و كتابدهد. پس از بسته شدن درِ خانه، لرزشي به شير آب وارد ميبندي را به او تحويل ميبسته

افتد و در نتيجه مرغ درون آن است ميكه تخم» تابهيماه«ي ها، روي دستهريزند. يكي از كتابشير آب قرار دارند، مي
  خورد.و به صورت مت مي شودمرغ پرتاب ميتخم

بيند. اين كتاب، يك كتاب راهنماي ساخت وسايل گوناگون است. مت، كند و صفحات آن را ميباز مي او كتاب را
هاي زياد درون خانه كه در همه جا روي كتاب خواهد برايكند. ظاهراً او ميي كتاب را آماده ميي ساخت قفسهصفحه

بلمه، و ليوان استفاده ااند، يك كمد كتاب بسازد. براي ساخت كمد كتاب، او از صندلي، كيف، گلدان، قهم چيده شده
  چيند.آورد و در آن ميها را ميقواره است. كتابسازد كه بيكند. يك كمد ميمي

  
  

كند. چند مجلد كتاب در آن است. آن گيرد و باز ميآورد. مت آن را ميب ميي كتاشود و يك بستهپت وارد مي
يد و آماند. بيرون ميها ميريزد. مت زير كتابلرزد و ميگذارد. كمد كتاب ميساز ميها را در كمد كتاب تازهكتاب
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رود. خريد وسايلي از خانه مي شمرد و برايها را ميكند. پت پولكتاب راهنماي ساخت كمد كتاب را دوباره نگاه مي
ها را به هم متصل ها را آماده كرده و با ميخ و چكش آنگردد. تختهچند لحظه بعد، با تعدادي ميخ و چكش برمي

گردد. ي كماني برميرود و با يك ارهها، به اره نياز است. پت با پول قلك، براي خريد اره ميكنند. براي بريدن تختهمي
ي دو بينند كه يك ارهشود كه تا انتهاي تخته بريده شود. چاره را در اين ميبرند. اما كمانِ اره مانع مين ميتخته را با آ

ي دو برد و ارههايي را ميهايي را براي فروش ببرند. پت كتابشوند كتابنفره تهيه كنند. چون پول ندارند، مجبور مي
ي نجاري روند و تعدادي وسيله. پت و مت مدام با تعدادي كتاب ميتري نياز استخرد. وسايل نجاري بيشنفره مي

  گردند.خرند و برميمي
  ها فروخته شده است تا وسايل نجاري خريده شود.ي كتابشود، اما همهباالخره كمد كتاب ساخته مي

فني نجاري شده  ها در كمد كتاب كه اكنون تبديل به كمد ابزاردرنتيجه، همان وسايل نجاري را به جاي كتاب
  دهند.است قرار مي

  
  

  پت و مت هايگيريتصميم
 1 .ها در همه جاي اتاق پهن و پخش هستند.كتاب  
 2 .آيد، صداي زنگ از برخورد چنگالي است كه به جاي چكش زنگ به ساعت زنگ ساعت كه به صدا در مي

  وصل شده است.
 3 .ن را جدا نكرده است و با همان سوسيس آن را روي مت، هنگام اتصال چنگال به ساعت، سوسيس نوك آ

  ساعت قرار داده است.
 4 .ها خوابيده است.مت، زير كتاب  
 5 .ها خوابيده، قرار داده است.هايي كه زير آنراديو را روي كتاب  
 6 .برد.مت، سوسيس روي چنگال متصل به ساعت را جدا كرده و براي استفاده به آشپزخانه مي  
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 7 .روي  -روي آن كمد - درون كمد آشپزخانه -آشپزخانه، همه جا كتاب چيده شده است: كف آشپزخانه در
  و درون يخچال. -شوييظرف

 8 .مرغ و ها بيرون بياورد و تخمرا از زير آن» تابهماهي«آورد تا شويي را در ميهاي درون ظرفوقتي كتاب
  چيند.ها را روي شير آب ميسوسيس را درون آن بپزد، كتاب

 9 .مرغ درون آن تابه برگشته و تخمريزند و ماهيمي» تابهماهي«ي هاي روي شير آب بر روي دستهوقتي كتاب
شود. مرغ شكسته آغشته ميشكند، تمام صورت او به تخمخورد و ميشود و به صورت مت ميپرتاب مي
  كند.بنديِ كتاب پاك ميمرغ روي صورت خود را با كاغذ بستهپت تخم

 10 .كند:براي ساخت كمد كتاب، از روي كتاب راهنما، از وسايل نامناسب استفاده مي  
1(- .صندلي  
2(- .ميز اطو  
3(- .كيف اداري  
4(- .جاروي برقي  
5(- .گلدان  
6(- .غلتك خمير  
7(- .سبد  
8(- .قابلمه  
9(- .قوطي كنسرو  
10(- .راديو  
11(- كس.آلبوم ع  
12(- ي كفش.لنگه  
13(- .ليوان  

 11.  بايد كمد را به ديوار چسباند.كه در حالي. ندها را در آن چيدكمد ساخته شد، كتابهمان جا كه  
 12 . مت كه فرصت زيادي براي مطالعه ندارد، چرا بايد اين مقدار كتاب جمع كند؟ با اين شلوغي، پت هم كه

  آورد.و ميشود، چند كتاب براي اوارد مي
 13 .كنند. هيچ خرند و بالفاصله شروع ميشوند، ابتدا ميخ و چكش ميوقتي دوباره براي ساختن كمد آماده مي

  دهند.گيري انجام نمياندازه
 14 .كوبند.هارا كج ميميخ  
 15 .شود. به دن تخته ميي بريكند و مانع ادامهبرند، كمانِ اره به تخته گير ميوقتي با اره كماني تخته را مي

ي بريدن تخته را از طرف مقابل محل برش انجام دهند تا كمان اره به تخته گير نكند، كه ادامهجاي اين
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ي دو نفره فروشند و يك ارهي دو نفره بخرند تا اين مشكل حل شود. چند كتاب ميگيرند ارهتصميم مي
  خرند كه اصالً ضروري نيست.مي

 16 .گيرد. ها را با متر اندازه ميها، ابتدا پنج كتاب را كنار هم چيده و سطح آنگيري تختهپت براي اندازه
  شود تخته كوتاه بريده شده است.كند و مشخص ميگيري ميگاه اندازهسپس تخته را بريده، آن

 17 .هاي متعدد، رنده، دريل و مته، و ... .خرند، مانند ارهوسايل غير ضروري نجاري مي  
 18 .دوزند.ها را با سيم به هم ميكنند و آنها را با مته سوراخ ميتخته  
19 .كنند.پيچي به هم متصل ميها را با ميخ، برخي را با پيچ، و برخي ديگر را با سيمبرخي تخته  

  
  درس
ي اتاق هاي زيادي بود كه در همه جاداري كتاببندي و نگههدف مت، ساختن يك كمد كتاب، براي دسته –الف 

ي ابزار نجاري، وقتي كمد ساخته شد، هيچ كتابي نماند كه در ها براي تهيه. اما با فروش آنندو آشپزخانه پراكنده بود
  هاي كمد چيدند.آن كمد قرار دهند. در نتيجه، آن همه ابزاري كه خريده بودند را در قفسه

شد. او در مسير رسيدن به هدف خود، منحرف شد و خانه بود، اما به كمد ابزار نجاري تبديل هدف مت، كمد كتاب
به مقصد ديگري غير از هدف خود رسيد. در واقع او هدف خود را گم كرد. نسبت به اين انحراف از هدف هم اصالً 

  نگران و متأسف نشد، چون در هدف خود مصمم نبود.
  خريدند.ميفروختند و ابزار ها را مياگر در هدف خود مصمم بود، نبايد با پت كتاب

  ي زيادي پرداخت شد:كار پت و مت بسيار پر هزينه بود. براي ساخت كمد كتاب هزينه –ب 
  ها.ي پول نقد آنهمه -
  انداز مت در قلك او.ي پسهمه -
  ها.ي كتابپول فروش همه -

اما كمد خانه ضروري است ساخت كمد براي وسايل و ابزار نجاري غيرضروري بود. در خانه، كمد كتاب –ج 
نه مناسب خانه. پس كار پت و  ،براي اين همه ابزار نجاري ضرورتي ندارد. اين همه ابزار، مناسب كارگاه نجاري است

  فايده بود.مت بي
  »وقتي عقل نباشد، جان در عذاب است.«اند: گيري كردند. از قديم گفتهسازي، تصميمپت و مت، بدون تصميم –د 


