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 داستان

شد، انداز ميكه پسهايي داشتند. پولها رو توي قلك نگه ميپول ناو و تري داشتندپت و مت، قبالً كه پول كم
  هاي فلزي بودند.سكه

  اي نيست، پول اسكناس يا همون پول كاغذي است.كهت و مت پول بيشتري دارن. پولشون ساما حاال پ

  
  

  .ن، مردد هستنداراسكناس رو كجا قايم كنن، يا كجا نگه پت و مت، بر سر اين كه
داره ميزير تشك، روي تخت. پت اونو بر گذارهمي، اونو رهااي دتوي تنگ سفيد. مت نظر ديگه گذارهميپت اونو 

  .دهميخانه قرار ي كتابو كتاب رو در قفسه گذارهميو داخل يك كتاب 
و زير  آرهمي. پت، پول اسكناس رو از الي كتاب دررهميو براي عملي كردن اون  گيرهمياي مت يه تصميم ديگه

  .گذارهميها كتاب
  .هو آورد گاوصندوق خريده ،، درحالي كه روي يك گاريگردهميمت بر

  .ننزمين اما به در و ديوار و وسايل صدمه برميبا كمك پت اونو به درون خونه 
: روي ديوار، پشت كننميكه گاوصندوق رو كجا نصب كنن. باالخره جاي مناسب رو پيدا  بگيرنحاال بايد تصميم 

  قاب عكس.
و با كمك مت گاوصندوق رو در محل  هكنميآماده  روسيمان ،. پتتراشنميو ديوار رو  دارنميقاب عكس رو بر

. بدن بايد پول اسكناسي رو در گاوصندوق قرار. حاال كننمي. اطراف اونو با سيمان پر دنميي ديوار قرار تراشيده شده
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. اما كنهمي. باالخره زير آخرين كتاب اونو پيدا يستها ن، اما الي هيچ كدوم از كتابگردهميها رو مت الي كتاب
، بعد توي كشوها رو، اما گردهميهاي خودشو . پت ابتدا توي جيبيست؛ كليد گاوصندوق نرهاي وجود دامشكل ديگه

  كه كليد از روي ميز سر خورد و افتاد توي ظرف سيمان. ندوننمي. يستن
، ديناميت شهنميبا آچار و وسايل ديگه هم  .شهنميي دريل، در گاوصندوق رو باز كنه، اما پت سعي كرد با مته

منفجر كردن. در اثر انفجار، بخشي از سيمان اطراف گاوصندوق كنده شد و ريخت. از  اونو گاوصندوق را با ند آورد
، كليد گاوصندوق پيدا شد. مت كليد رو برداشت و در گاوصندوق رو باز كرد، اما در گاوصندوق در اثر هااونزير 

  د و افتاد.از جاي خود كنده ش ،، دراون چرخوندانفجار، خراب شده، و درنتيجه تا مت كليد را در 
نصب كنن. اين كار را كردند.  اوننهاد كرد: قاب عكس را به جاي در گاوصندوق، روي ي ديگري پيشمت چاره

ن قرار داده، و سپس با يك قفل بزرگ، قاب آقاب عكس را تبديل به در گاوصندوق كردند و پول كاغذي خود را در 
  امن شد. هاآنقفل كردن. حاال ظاهرًا محل پول عكس را به ديوار 

  
  

* * * * *  
  گيري پت و متتصميم

 1 .كندميپنهان  پت، اسكناس را در تنگ.  
 2 . ،دهدميقرار مت، آن را زير تشك.  
 3 . گذاردميپت، آن را الي كتاب.  
 4 . داري پول، گاوصندوق بخرد.كه براي نگه گيردميمت، تصميم  
 5 . اما به مت ، دنچيميغلتك  چونهاي چوب را همخانه، روي زمين قطعهپت، براي انتقال گاوصندوق به درون

  تا با گاري آن را وارد محوطه كند. هددفرمان مي
 6 .ون خانه پرتاب كرد و گاوصندوق، به پت چسبيد و تا انتهاي اتاق رمت گاوصندوق را از روي گاري به د

  ها صدمه زد.رفت. در مسير خود به ميز و صندلي
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 7 . ي مقوايي قرار داد. بعداً اين جعبه كه تحمل وزن ميز را نداشت، له ي ميز، يك جعبهي شكستهزير پايهپت
  ميز به جلو خم شد و كليد از روي آن به درون ظرف سيمان افتاد. ،شد و در نتيجه

 8 .طراحي روي كاغذ ي در گاوصندوق را گيري دور گاوصندوق براي نصب روي ديوار، همهمت براي اندازه
  كرد.

 9 . پت و مت تصميم گرفتند گاوصندوق را در پشت قاب عكس روي ديوار نصب كنند تا گاوصندوق در پشت
  قاب عكس، پنهان شود و كسي آن را نبيند.

 10 .كرد، مت آجرهاي كنده شده پت و مت در درون اتاق، روي موكت، كار بنّايي كردند. پت سيمان درست مي
  داد.روي زمين هل مي را با جارو
 11 - ها را روي زمين ريخت.ها را گشت و آني كتابوجوي اسكناس، همهمت، در جست  
 12- هاي خودش و سپس توي كشوهاي ميز را گشت. اصالً او كليد را پت، دنبال كليد گاوصندوق، توي جيب

  در جيب يا در كشو نگذاشته بود.
 13 - اري و ابزار فني قرار داده شده.داخل كشوها، هويج، و لوازم نج  
 14 - .پت، كشو پاييني ميز را با لگد بست  
 15 - ي دريل استفاده كرد.پت، براي باز كردن در گاوصندوق از مته  
 16 - گوشتي استفاده كرد.مت، براي باز كردن در گاوصندوق، از پيچ  
 17 - .در نهايت، پت با آوردن ديناميت، در گاوصندوق را منفجر كرد  
 18 - .مت از قاب عكس به جاي در گاوصندوق استفاده كرد  

* * * * *  
  درس
 كارهاي پت و مت، بسيار پرهزينه است. – الف  
 كردند؟ي خود صدمه زدند و هزينه داري آن، اين همه به خانهند كه براي نگهرمگر چقدر پول دا -ب  
  داري پول نيست.خانه، محل نگه –ج  
 دانستند:وجه تصميم را نمي 6 گيري پت و مت، غلط بود، چونتصميم -د  
  ».چيست«دانستند كه نمي -
  ».چرا«دانستند كه نمي -
  ».چگونه«دانستند كه نمي -
  ».كجا«دانستند كه نمي -
  ».چه كسي«دانستند كه نمي -
  ».كِي«دانستند كه نمي -

 


