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  داستان
ارو برقي استفاده كند، ج از جارو خواهدميوسايل خانه است. وقتي  كشيدستمالپت، در حال تميز كردن و 

  .دهدميپس  راآنجاي مكش هوا، به
. وقتي جارو را كندميجا هي جاروي برقي را در آن جابي زبالهگيرد. مت توري صافي هوا و كيسهاز مت كمك مي

- اك ميروي، و لباس پت پر از گرد و خ و . سركندمي، جارو گرد و غبار درون خود را به بيرون پرتاب كندميروشن 

  . اما فرش پر از گرد و غبار شده است.كندميروي پت را پاك  و شود. مت با دستمال سر
ي فرش گيرند كه فرش را جمع كرده و آن را به بيرون ببرند و بتكانند. اما كمد كنار ديوار، روي لبهتصميم مي

گذارند. آن كتاب ميهاي كنند و زير پايهمي آيد. كمد را بلندكشند، از زير آن بيرون نمياست. ابتدا هر چه فرش را مي
  گيرد. ي فرش قرار ميهاي كمد روي لبهها از زير فرش كشيده و مجدداً پايهبار كتابكشند، اما اينسپس فرش را مي

هاي بندند، و از سوي ديگر، پايهي آب رادياتور شوفاژ ميهاي كمد را از يك طرف به لولهبا طناب و قرقره، پايه
آيد. فرش را لوله كرده و از زير كمد بيرون كنند. قرقره را كشيده و كمد باال ميي در خانه متصل ميكمد را به دستگيره

ي كمد ي در، با طناب به پايهخواهند فرش لوله شده را از خانه خارج كنند، چون دستگيرهكشند. هنگامي كه ميمي
  توانند در را باز كنند.متصل شده، نمي

ي جا، با طناب و قرقره، آن را به حياط برسانند. لولهشوند از پنجره، فرش را به روي بالكن ببرند، و از آنور ميمجب
شوند. برند. سپس مشغول تكاندن آن ميداربست را در آورده، و زير فرش قرار داده و با آن فرش را روي داربست مي

  كنند.و وارد اتاق مي هبالكن باال كشيد هب و قرقره، بپس از پاك شدن فرش از گرد و غبار، آن را با طنا
شود برد. كمد رها ميي در را ميي كمد به دستگيرهكنند. مت با چاقو، طناب اتصال پايهفرش را در اتاق، پهن مي

به روي شود و يك قوطي رنگ آبي، از كمد گيرد. اما در اثر افتادن و تكان خوردن، در آن باز ميو روي فرش قرار مي
رنگ را با كف دست از روي فرش  خواهدميريزد. مت شود و رنگ آن به روي فرش ميافتد. درِ قوطي باز ميفرش مي

شود. ها، آن را پاك كنند، اما بدتر ميكنند با مواد شوينده و روغنمالد. سعي ميپاك كند، اما آن را به سطح فرش مي
  ي فرش نيست.ي رنگ شدهي لكهاما اندازه ،دهدميمت، دستمال خود را روي آن قرار 

  ماند.ي بزرگ از فرش بريده شده و جاي آن خالي ميبرد و يك دايرهي رنگ را ميمت با قيچي، كل محل لكه
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ي اتومبيل را روي محل بريده آورد و با كمك مت، يك حلقه الستيك فرسودهپت از بالكن، يك گلدان گل مي
دهند. سپس از ابتكار خود، به هم ها را در آن جا ميخاك گلدان را درون آن ريخته و گلو  دهدميي فرش قرار شده

  گويند.تبريك مي

  
  

  پت و مت هايگيريتصميم
 1 .كشيد كه بايد ابتدا جارو ميجارو بزند. در حالي خواهدميكشد، سپس ها و ميز را دستمال ميپت ابتدا ميوه

  كرد.سپس وسايل را با دستمال پاك مي
 2 .ي جارو را به سقف كوبيد.ي پايين، دستهبراي خبر كردن مت، از طبقه  
 3 .ي جاروي ها و غبار درون كيسهي زبالهجا كرد و در نتيجه، همههمت، كيسه و فيلتر هواي جارو را جاب

  در سطح اتاق و در سر و صورت پت پخش شد.برقي، 
 4 .ند ، سعي كردند كه فرش را بيرون ببربه جاي حل مشكل جارو برقي و تعمير آن، و سپس جارو كردن فرش

  و بتكانند.
 5 .هاي كمد، زير آن كتاب گذاشتند.براي كشيدن فرش از زير پايه  
 6 .ي ي درِ خانه، و لولهبا طناب و قرقره، به دستگيره هاي آن رابراي باال بردن كمد از روي فرش، پايه

  رادياتور شوفاژ متصل كردند.
 7 .كرد كه در را باز كرده و ي كمد متصل شده است، مت تالش ميي درِ خانه، با طناب به پايهوقتي دستگيره

  فرش را بيرون ببرند.
 8.  استفاده از طناب براي پايين رفتن خود و بردن انتقال فرش از بالكن به حياط با طناب و قرقره، روش غلط

  فرش به حياط.
 9 ..پرتاب فرش لوله شده، بر روي غلتك داربست  
 10 .ي فرش از روي غلتك، كه موجب لوله شدن آن به دور خود او گرديد.روش غلط پت، در كشيدن لبه  
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 11.  باالي داربست.روش غلط مت، در جدا كردن غلتك، و انتقال فرش بر روي غلتك به  
 12 ..روش غلط باال بردن فرش به بالكن و باال كشيدن مت، از طريق بستن سندان به طناب  
 13 .ي چاقو. بايد طناب را از ي فرش، با بريدن طناب به وسيلهروش غلط پايين آوردن كمد، برروي لبه

  ي در.رهي رادياتور، نه از سمت دستگيكردند، از سمت لولهي آن آزاد ميقرقره
 14 ..قرار داشتن قوطي رنگ در كشو كمد. جاي قوطي رنگ در انباري است  
 15 . ،كردند.يختن رنگ از قوطي به روي فرش را فقط نظاره ميرپت و مت  
 16 ..ماليدن رنگ با كف دست به سطح فرش، توسط مت  
 17 .و سپس با روغن و دستمال.پت و مت، در پاك كردن رنگ از روي فرش، با مواد شوينده  روش غلط  
 18 .لكه، با دستمال جيبي. پوشاندن  
19 .ي رنگ.بريدن فرش در محل لكه  
20 . الي كردن خاك گلدان در آن.خقرار دادن الستيك اتومبيل در وسط اتاق در محل بريدن فرش، و  

  
  درس
براي حل يك مشكل ساده شود. پت و مت، بار ميفاجعه ويك اشتباه كوچك، موجب اشتباهات بزرگ  –الف 

-(يعني مشكل جاروي برقي)، مشكالت عجيبي به وجود آوردند. آنان، يك اشتباه كوچك را با اشتباهات بزرگ مي

  پوشانند.
كار پت و مت در جمع كردن، بردن، تكاندن، آوردن، پهن كردن، پاك كردن، و بريدن فرش بسيار پرهزينه  –ب 

  شود.ش، يك چنين ضرري بزنند، زندگي خيلي دشوار ميبود. اگر براي هر بار جارو كردن فر

  »عقل كه نباشد، جان در عذاب است.«اند: گيري كردند. از قديم گفتهسازي، تصميمپت و مت بدون تصميم –ج 
  


