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روزنامه

کشکول

جزئیات مرگ گنده الت های ترسناک ایران 

گیالن امروز- فرقی ندارد در آتش سوزی کشته شوی، باالی دار بروی 
یا درگیری بمیری و حتی در خواب در زندان جانت را بگیرند؛ انتهای 
الت بازی نزاع، قتل، قصاص یا مرگ است. به قول بسیاری از آن ها اگر 
پا در راه شرارت گذاشتی، یا کشته می شوی یا می کشی که در هر دو 

صورت بازنده اصلی خودت خواهی بود.
اصغر خارجی، کلکسیونر جرم و شرارت

یکی از مجرمانی که کلکسیون جرایم را در پرونده خود دارد و هیچ 
جرمی نیست که نکرده باشد و جزو اراذل و اوباش دهه ۸۰ بود، اصغر 

نصیری معروف به اصغر خارجی است. 
این اراذل و اوباش که در آن زمان جزو اراذل سطح یک تهران بود، 
سرقت های خاص شگردش بود. جواهرات فروشی ها و فروشگاه های 
کیف و  کاال های لوکس کلکسیونردار ها را هم در کمتر از ۵ دقیقه 
خالی می کرد. او نیمی از عمرش را در زندان سپری کرد و از ۱۴ سالگی 
با بزن بهادری در کانون اصالح و تربیت برای خودش نامی فراهم کرد.

اراذل و  اراذل که به واسطه کارهایش نفر اول لیست دستگیری  این 
اوباش در طرح های دوره سردار رادان بود، توانست یکی دوبار قبل از 
دستگیری فرار کند، اما سرانجام در ۲۸ سالگی دستگیر شد و به زندان 
رجایی شهر منتقل شد. اصغر خارجی که کابوس مردم جنوب شهر و 
پلیس بود سرانجام در دهم مرداد سال ۸۵ در حالیکه روی تختش در 
زندان خواب بود با ضربات چاقو به قتل رسید. نوچه ها و رفقای اصغر 
خارجی بعد از دستگیری او از ترس دستگیری راهی شمال شده و در 

انفجار گاز ویال جانشان را از دست دادند.
مهدی سیاه کشته شده در زندان

سنی نداشت، اما بزن بهادر محله فالح بود و همه او را قبول داشتند. 
از بچگی معروف شده بود به مهدی سیاه، انواع شرارت ها را انجام داده 
بود و در اول جوانی به لیست اراذل و اوباش سطح یک تهران راه یافته 
بود و پلیس در به در دنبال او بود. اولین جرمش را در ۹ سالگی انجام 
داد و همکالسی اش را با چاقو مجروح کرد. نام او خیلی زود سر زبان 
ها افتاد و محله فالح تبدیل به جوالنگاه شرارت های او شد. هر روز 
تعداد شکایت ها از نزاع ها و درگیری های او با اهالی باالتر می رفت تا 
اینکه در لیست ۳۰۰ اراذل سطح یک تهران قرار گرفت، او دستگیر و 
به رجایی شهر منتقل شد، این شرور در زندان نزدیک به ۵۰ درگیری 
ایجاد کرده بود و در آخر در دی ماه سال ۸۹ در سن ۲۴ سالگی در 

زندان از سوی افراد ناشناس کشته شد.
پلیس علی مطلب را کشت

پلیس  اوباش  و  اراذل  دستگیری  طرح  جریان  در   ۸۶ سال  مردادماه 
متوجه شد »علی-ح« معروف به علی مطلب شرور محله هاشمی بار 
دیگر شرارت ها و اقدامات مجرمانه خودش را آغاز کرده است. بررسی 
ها نشان می داد مطلب سرکرده باندی مخوف است که معروف به یاکوزا 

هستند چرا که روی بدن خود عالئم یاکوزا ها را خالکوبی کرده اند.
اعضای این باند عالوه بر اعمال خالف عفت عمومی و عربده کشی از 
اعضا در محله  از  یکی  ابتدا  بودند.  مواد مخدر هم  توزیع  سرکردگان 
شریعتی با مواد مخدر دستگیر شد، اما خبری از علی مطلب در تمام 
مخفیگاه ها نبود. پلیس با پیگیری اطالعاتی متوجه شد شرور سطح 
یک، قاچاقچی مواد مخدر و از مجرمان تحت تعقیب در محله اکباتان 
مخفی شده است. شامگاه ۱۵ مرداد وقتی پلیس قصد داشت علی را 
دستگیر کند، این شرور روی پلیس آتش گشود و ماموران هم به ضرب 

گلوله او را به قتل رساندند.
مصطفی بختی آدم کشت، قصاص شد

اواخر اسفندماه سال ۹۳ بود و همه آماده استقبال از عید نوروز بودند. 
خودرو دو جوان مقابل دکه ای در محل سراج توقف کرد تا پسر اهل 
محله خزانه سیگار بخرد، همان که پسر جوان از خودرو پیاده شد با 
مصطفی بختی ، شرور سراج چشم در چشم شد و درگیری آن ها باال 
گرفت، پسر ۲۷ ساله در یک چشم بهم زدن با چاقو شاهرگ پسر غریبه 

را می زند و از محل فرار می کند.
ساعتی بعد پسر مجروح می میرد و اراذل محله سراج به اتهام قتل تحت 
تعقیب قرار می گیرد. سه ماه بعد مصطفی دستگیر و مشخص می شود 
او از اراذل و اوباش محله سراج است که بسیاری از جرایمش عربده 
کشی، نزاع و قدرت نمایی است.این شرور که به خاطر جای چاقو روی 
صورتش به صورت زخمی مشهور بود، در زندان رجایی شهر اعدام شد.

وحید مرادی از الت مجازی تا کشته شدن در زندان
بدون شک جنجالی ترین الت دهه ۹۰ کسی نیست جز وحید مرادی، 
اینستاگرام و داخل  فردی که فیلم های رجز خوانی اش در هر پیج 
گوشی ها وجود داشت. مرادی ۴۳ ساله که چندین سابقه دستگیری 
به علت شرارت داشت، هر روز در فضای مجازی مشهور تر می شد تا 
اینکه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وحید مرادی 
دوستش را در ولنجک کشته و فرار کرده است. چند روز بعد پلیس رد 
وحید مرادی را در غرب کشور زد و موفق شد قبل از خروج از کشور 

او را دستگیر کند.
و فضای مجازی  ها  اول رسانه  تیتر  به  او  مرادی  با دستگیری وحید 
تبدیل شد. همه از او می نوشتند و لقب عقاب را به او می دادند. او از 
قتل گفت و بعد از تحقیقات مقدماتی به زندان رجایی شهر رفت، اما در 
دعوایی که در هواخوری آغاز و بعد به سلول ها کشیده شد با تیزی به 

قتل رسید و پرونده الت بازی و زندگی اش همزمان بسته شد.
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نظریه های علمی شوکه کننده

 10 نظریه علمی كه دود از سرتان بلند می كنند
گیالن امروز- دانشمندان شیوه های زیادی برای توضیح کیهان کشف 
سناریوی  از  است.  شده  کننده  دیوانه  ایده هایی  به  منجر  که  کرده اند 
شاخه ای از جهان گرفته که به شناور شدن جهان در فضایی با ابعاد باالتر 
بزرگ که توصیف  یا فروپاشی   Big Splat تا نظریه می پردازد گرفته 
می آید. پدید  درونی  فروپاشی  از  حاصل  جهان  یک  چگونه  که  می کند 

در اینجا برخی از عجیب ترین ایده ها درباره 
جهان هستی را مطرح می کنیم.

۱- جهان غشایی
جنبه ای از جهان که ما آن را ثابت و مسلم 
می دانیم این است که جهان سه بعدی است. 
یعنی سه جهت عمود بر هم وجود دارد که 
می توانید در آن ها حرکت کنید. با این حال، 
برخی نظریه ها بعد فضایی دیگری را، که ما 
در  کنیم  درک  را  آن  مستقیماً  نمی توانیم 
ترتیب  این  به  می دهند.  نشان  دیگر  جهت 
در  که  است  بعدی  غشاء سه  یک  ما  جهان 

داخل یک توده شناور است.
هر چند که فهم چنین وضعیتی پیچیده به 
نظر می رسد، اما تصویری که این نظریه ارائه 
حل  را  فیزیک  در  مشکل  چندین  می کند 
نظری،  فیزیکدانان  مثال،  عنوان  به  می کند. 
نسخه ای از جهان شاخه ای را پیشنهاد کردند 
ما  را  اتمی  زیر  نیرو های  در  تقارن  عدم  که 
توضیح می دهد و علت آن را وجود جهان های 
با  می توان  همچنین  می داند.  ما  با  موازی 

اندازه گیری امواج گرانشی ساطع شده از سیاهچاله بحث اتصال یک غشا 
به غشای دیگر را توضیح داد.

۲- فروپاشی بزرگ
در آینده ای دور، کهکشان ها سرانجام آنقدر دور می شوند که نور یکی از 
آن ها هرگز به دیگری نمی رسد. وقتی ستاره ها پیر می شوند و می میرند، 
زمانی فرا می رسد که دیگر نور یا گرمایی باقی نمی ماند. جهان یک فضای 
تاریک، سرد و خالی خواهد بود. به نظر می رسد این پایان همه چیز است. 
اما بر اساس یک نظریه، این در واقع آغاز جهان در یک چرخه تکراری بی 
پایان است. این زمانی اتفاق می افتد که یک غشای سرد و خالی با دیگری 
برخورد می کند. چنین برخوردی انرژی کافی برای ایجاد یک جهان کاماًل 

جدید تولید می کند.
۳- کیهان پر از پالسما

بیگ بنگ همچنان نظریه ترجیحی بسیاری از دانشمندان است که دو 
مشاهدات کلیدی آن را تایید می کنند: گسترش جهان و زمینه مایکروویو 
کیهانی. بالفاصله پس از انفجار بزرگ، جهان بسیار کوچک تر و گرم تر بود 
و با یک پالسمای درخشان مانند خورشید پر شده بود. ما هنوز شاهد پایان 
این مرحله فوق داغ به شکل دریایی از تشعشعات هستیم که کل فضا را پر 
کرده است. انبساط جهان در طی میلیارد ها سال، دمات را تا منفی ۴۵۴ 
درجه فارنهایت )منفی ۲۷۰ درجه سانتیگراد( خنک کرده است، اما هنوز 

هم این انفجار ها توسط تلسکوپ های رادیویی قابل تشخیص است.
امواج ماکروویو کیهانی تقریباً از هر جهت یکسان به نظر می رسد یعنی اگر 
جهان همیشه با سرعت فعلی خود گسترش یافته باشد، نمی توان گسترش 

و چگونگی عمل این امواج را توضیح داد. بسیاری از دانشمندان بر این 
باورند که در کسری از ثانیه مه بانگ یا انفجتر بزرگ رخ داد و از مقیاس 

زیراتمی به چندین سال نوری رسید.
۴-جهان هولوگرافیک

امنیتی فکر کنید. این هولوگرام در اصل یک شی دو  به یک هولوگرام 

بر  می کند.  رمزگذاری  را  بعدی  سه  کامل  تصویر  یک  که  است  بعدی 
اساس این نظریه، ممکن است کل جهان سه بعدی در مرز دو بعدی خود 
»رمزگذاری« شود. این نظریه با مشاهدات و آزمایش هایی که دانشمندان 

داشته اند همخوانی دارد.
۵- جهان حالت پایدار

به گفته ناسا، انفجار بزرگ یا مه بانگ بهترین حدس ما در مورد چگونگی 
آینده  در  و  بود  متراکم تر  گذشته  در  جهان  است.  جهان  گیری  شکل 
متراکم تر خواهد شد. همه دانشمندان از این موضوع راضی نبودند، بنابراین 
راهی برای ثابت ماندن چگالی جهان در حال گسترش ارائه کردند. این 
تفکیک شامل ایجاد مستمر ماده با سرعت حدود سه اتم هیدروژن در متر 
مکعب در میلیون سال است. این مدل با کشف ماکروویو کیهانی از بین 

رفت و با مشاهدات تجربی اخیر ناسازگار از آب درآمد.
۶- جهان چندگانه

برخی از دانشمندان تصور می کنند که وقتی جهان ما از این مرحله تورمی 
خارج شد، تنها یک حباب کوچک در دریایی وسیع از فضای در حال تورم 
بود. در این نظریه که »تورم ابدی« نامیده می شود و توسط پل اشتاین 
هارت پیشنهاد شده است، جهان های حبابی دیگری دائماً در سایر نقاط 
را  چندگانه«  جهان  »یک  کل  و  هستند  ظهور  حال  در  تورمی  دریای 

تشکیل می دهند.
۷- گرانش را اشتباهی فهمیده ایم

نظریه هایی که دربارۀ جهان ارائه می شوند به درک دقیق گرانش بستگی 
دارد. گرانش تنها نیرویی است در فیزیک که در مقیاس بسیار بزرگ بر 

نجومی  مشاهدات  نمی تواند  تنهایی  به  گرانش  اما  می گذارد.  تأثیر  ماده 
را  اگر سرعت ستارگان در حومه یک کهکشان  توضیح دهد.  را  خاصی 
اندازه گیری کنیم، می بینیم که آن ها بسیار سریع حرکت می کنند تا در 
مدار باقی بمانند، تنها چیزی که آن ها را عقب می اندازد، گرانش کهکشان 
قابل مشاهده است. به طور مشابه، به نظر می رسد که خوشه کهکشان 
با نیرویی قوی تر از آنچه که با گرانش ماده 
نگه  هم  کنار  در  می شود،  محاسبه  مرئی 
داشته شده اند. دو راه حل ممکن برای فهم 
این مسئله وجود دارد. استانداردی که اکثر 
دانشمندان از آن استقبال می کنند این است 
نشده  دیده  تاریک  ماده  حاوی  جهان  که 
است که گرانش گم شده را توضیح می دهد.

۸- فضا-زمان فوق سیال
باشد،  داشته  بعد  سه  فقط  فضا  اگر  حتی 
هنوز بعد چهارم در قالب زمان وجود دارد، 
فضا- در  موجود  جهان  می توانیم  بنابراین 
زمان چهار بعدی را تجسم کنیم. بر اساس 
چارچوب  یک  فقط  این  نظریه ها،  برخی 
فیزیکی  اجسام  حاوی  که  نیست  انتزاعی 
به  اما  باشد،  کهکشان ها  و  ستارگان  مانند 
خودی خود یک ماده فیزیکی است، شبیه 
اقیانوس آب. همانطور که آب از مولکول های 
بی شماری تشکیل شده است، فضا زمان-بر 
اساس این نظریه-از ذرات میکروسکوپی در 
سطحی عمیق تر از آنچه ابزار های ما به آن 

دسترسی دارند، تشکیل شده است.
این نظریه فضا-زمان را به عنوان یک ابرسیال با ویسکوزیته صفر تجسم 
می کند. ویژگی عجیب چنین مایعاتی این است که نمی توان آن ها را مانند 
گرداب های  به  آن ها  بکنید  را  کار  این  وقتی  زد.  معمولی هم  مایع  یک 
کوچکی تجزیه می شوند-کهبر مبنای این نظریه- ممکن است دانه هایی 

باشند که کهکشان ها از آن ها تشکیل می شوند.
۹- نظریه شبیه سازی

از  یکی  اینجا  در  اما  است،  آمده  دانشمندان  از  نظریه ها  همه  کنون،  تا 
فیلسوفان را هم داریم که نظریه ای درباب جهان دارد. اگر همه اطالعات 
جهان از طریق حواس و ابزار علمی به مغز ما برسد، چه کسی می تواند 
بگوید که همه این ها به صورت یک توهم هوشمندانه طراحی نشده است؟ 
ممکن است کل جهان چیزی جز یک شبیه سازی کامپیوتری فوق العاده 
نباشد. این ایده ای است که بعد از فیلم هایی از قبیل »ماتریکس« رواج 
یافت. هرچقدر که این ایده عجیب به نظر برسد، اما برخی از فیلسوفان آن 

را جدی می گیرند.
۱۰. سفر کیهانِی خودمحور

گرانش،  قدرت  که  است  ثابتی  مفاهیم  دارنده  بر  در  فیزیک  قوانین 
الکترومغناطیس و نیرو های زیر اتمی را تعیین می کند. تا آنجا که می دانیم، 
این اعداد می توانند هر مقدار ممکن داشته باشند، اما اگر آن ها حتی از 
مقادیری که در واقع دارند کمی فاصله بگیرند، جهان مکان متفاوتی خواهد 
بود. اما بسیاری از افراد این تصور را دارند که جهان به شکلی ساخته شده 
است که برای تکامل زندگی بشر باشد. این نوع نگاه عمیقاً انسان محور است.

از مسواک جویدنی فوق سریع تا جا دستمالی سیار 

اختراعاتی که به  درد نمی خورند
گیالن امروز- وقتی صحبت از اختراع می شود، ذهن ما به سمت اختراعات 
خوب و بزرگی مثل برق، تلفن، دوربین فیلم برداری، هواپیما و... می رود. 
از طرفی واژه اختراع هم چیزی نیست که ما را به شک بیندازد تا گمان 
کنیم در این دنیای بزرگ اختراعاتی وجود دارند که نه تنها بی فایده و 
غیرضرروی اند بلکه اساساً مضحک و خنده دار هستند! مخترعان همیشه 
به فکر راحتی زندگی ما هستند که دست به ابداع و نوآوری می زنند، اما 
گاهی باوجود ایده جالب و جذابی که دارند، نمی توانند آن چنان که باید 
تصویر ذهنی خود را به واقعیت تبدیل کنند. در پرونده امروز زندگی سالم 

می خواهیم نگاهی به فهرست بلند وباالی این اختراعات بیاندازیم.
چتری برای کفش ها

بسیاری از افراد روی تمیزی کفش هایشان حساس هستند و اگر کوچک ترین 
کثیفی روی آن بنشیند به سرعت تمیزش می کنند. ممکن است درنگاه اول 
بگوییم این اختراع چتر نجاتی برای این دسته از افراد است، اما آیا خود شما 
هم به عنوان شخصی که روی تمیزی کفش هایش حساس است، راضی 

می شوید این چتر های خنده دار را به کفش تان وصل کنید؟
گجت گوشی برای معتادان تلفن

این گجت یک مکعب مستطیل پالستیکی در اندازه یک گوشی هوشمند 
است. زمانی که آن را در جیب خودتان می گذارید یا به دست می گیرید، 
این  می دهد.  به شما  گوشی  داشتن  که  دارید  را  احساسی  همان  دقیقا 
وسیله برای افرادی که اعتیاد زیادی به گوشی دارند، طراحی شده تا با 
استفاده از آن به جای گوشی بتوانند اعتیادشان به گوشی را کنار بگذارند و 

در عین حال، دچار استرس همراه نبودن گوشی تلفن نشوند.
کالهی برای خوابیدن درمترو

ایمنی  کاله  این  اختراع  ژاپنی ها  عجیب وغریب  اختراعات  از  دیگر  یکی 
برای داشتن خوابی راحت درمترو، تاکسی و اتوبوس است. همان طور که 
می بینید حتی اگر شب تا دیروقت هم بیدار باشید، می توانید باچسباندن 
این کاله به شیشه بدون تکان خوردن گردن تان تا رسیدن به محل کار 
بخوابید. اگر خواب تان عمیق شود و ایستگاه مقصد را رد کنید مخترعان 
ژاپنی بی تقصیراند چرا که روی کاله می توانید یادداشت بگذارید و ازدیگران 

بخواهید که بیدارتان کنند، البته اگر کسی یادش بماند!
مسواک جویدنی فوق سریع

اگر شب ها حوصله مسواک زدن ندارید یک شرکت فرانسوی وسیله ای را 

اختراع کرده است که درعرض ۱۰ ثانیه دندان های شما را مسواک می زند. 
درواقع ۵ ثانیه برای دندان های باال و ۵ ثانیه برای دندان های پایین. برای 
استفاده فقط باید مسواک را درون دهان قرار دهید و آن را گاز بگیرید، 
البته اگر در آن ۱۰ ثانیه دندان های تان آسیب ندید و حالت تهوع نگرفتید. 
نباید فراموش کنید که حداقل زمان الزم برای مسواک زدن ۳ دقیقه است.

جمع کننده مو هنگام غذا خوردن
اگر موقع غذا خوردن نگران ریزش موهای تان درون ظرف هستید، این 
اگر شکل ظاهری  را حل کند. حاال  تا مشکل شما  اختراع شده  وسیله 
خنده دار این ابتکار را نادیده بگیریم احتماالً مخترع آن هیچ تصوری از 

ِکش و کلیپس مو نداشته است!
پوششی برای دهان در زمان غذا خوردن

فرض کنید در یک مهمانی بزرگ نشسته اید و موقع غذا خوردن تکه ای 
در  یا  ندارید  هم  دندان  خالل  می کند،  گیر  دندان های تان  بین  آن  از 
همان حین تلفن تان زنگ می خورد و می خواهید جواب دهید، چه کار 
می کنید؟ عده ای از مخترعان نابغه وسیله ای را برای قرار گرفتن در چنین 
وسیله  این  از  استفاده  با  می توانید  شما  کرده اند.  درست  موقعیت هایی 
هرطور که دوست دارید لقمه درون دهان تان بگذارید، دندان های تان را 
تمیز کنید، بادهان پر حرف بزنید و حتی با تلفن صحبت کنید. البته اگر 

گیره های درون بینی برای تان مشکل تنفسی ایجاد نکند!
دسته برای حمل شمع

احتماالً این اختراع برای زمان هایی است که درتاریکی شب برق ها قطع 
شده و شما صدا های عجیب وغریب می شنوید، پس می توانید با آن وسیله 
ازخودتان دفاع کنید. درظاهر مخترع فکر بکری کرده است، اما اگر یک بار 
از آن استفاده کنید، می بینیدکه شمع با تکان دادن دست خاموش می شود 

و ازطرفی این وسیله آن قدر محکم نیست که بتواند از شما دفاع کند.
لباس زمین پاک کن کودک

این اختراع به زبان خودمان همان استفاده ابزاری از بچه ها می شود! فکرش 
کردن  سینه خیز  با  که  می کنید  دلبندتان  فرزند  تن  سرهمی  بکنید  را 
را جارو  و سرامیک  رفتن گردوغبار های روی فرش  راه  یا چهاردست وپا 
می کند. این کار شاید ایده ای بامزه به نظر برسد، اما ممکن است سالمتی 
کودک شما را به خطر بیندازد. شاید مخترع این لباس شخصی بوده که 
فرصت تمیز کردن خانه اش را نداشته، ولی به هر حال فکر خوبی برای 

رهایی از این مشکل نکرده است.
نگهدارنده گوشی در سقف

فکرش را بکنید مثل هرشب در تختخواب دراز کشیده اید و تصمیم دارید 
باگوشی خود فیلم ببینید. دوست دارید به جای این که گوشی را دردست 
بگیرید تلفن تان در زاویه دید مناسب درست درخط چشم شما نگه داشته 
شود؟ این ابتکار شاید چند شب اول قابل تحمل باشد، اما بعد از مدتی 
باعث گردن درد می شود و چشم های شما را اذیت می کند به طوری که از 

استفاده کردنش پشیمان می شوید.
جادستمالی سیار

اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارید و سرتاسر پاییز و زمستان سرما خورده اید 
این اختراع می تواند همه جا همراه تان باشد و در کسری از ثانیه کمک تان 
کند. جادستمالی سیار را ژاپنی ها درست کرده و برای مدتی هم از آن 
دادند  ترجیح  آن ها  که  نکشید  طول  زیادی  زمان  البته  کردند.  استفاده 
مواقع  برای  کاغذی  دستمال  چند  مسخره  کاله  این  از  استفاده  به جای 

ضروری درون جیب شان بگذارند.
نگهدارنده کتاب برای دوچرخه

بسیاری از افراد در طول سفر های شهری از زمانی که در تاکسی، اتوبوس یا 
مترو می گذرد، استفاده می کنند و با خواندن کتاب یا گوش دادن پادکست 
برای  باشید،  دوچرخه سوار  یک  اگر  اما  می کنند،  پر  را  خودشان  وقت 
خواندن کتاب در زمان دوچرخه سواری نیاز به یک اختراع خاص دارید، 
یک نگهدارنده کتاب برای نصب روی دوچرخه! حاال این که آیا می شود 

روی دوچرخه کتاب خواند یا نه، پاسخش مثل روز روشن است!
فروشگاه اختراعات غیرضروری!

بندیتو« شغلش  نام »متی  به  بدانید که شخصی  اگر  باشد  شاید جالب 
ساخت وسایل بی فایده، غیرضروری و حتی خنده دار است. متی در فضای 
وب سایتش  ازطریق  حتی  و  دارد  زیادی  دنبال کننده های  هم  مجازی 
اختراعات خود را می فروشد. برخی از وسایلی که در باال به آن ها اشاره 
کردیم مثل پوششی برای دهان در زمان غذا خوردن و نگهدارنده گوشی 
روی  از  افراد  بعضی  هر حال ظاهرا  به  است.  متی  هنر دست  در سقف 
کنجکاوی یا برای سرگرمی یا حتی برای حل کردن مشکالت جزئی خود 
ترجیح می دهند از این وسایل استفاده کنند، هرچند اگر گرهی از کار باز 

نکند و باعث پشیمانی شان شود.


