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  : از متن این کتاب بخشهایي 

  . ورونيکا به این نتيجه رسيد که عاقبت لحظه خودکشي اش فرا رسيده است 1997 نوامبر 11روز  
نخست آنکه همه چيز در زندگيش : دو دليل براي مرگش داشت . ورونيکا ميدانست که انساني طبيعي و سالم است 

دیگر جواني را پشت سر ميگذاشت و به سراشيب زندگي مي افتاد ، کم کم نشانه هاي یکنواخت بودو زماني که 
  برگشت ناپذیر سالخوردگي پدیدار ميشد

ورونيکا روزنامه ميخواند و تلویزیون تماشا ميکرد و ميدانست در دنيا چه ميگذرد همه چيز غلط بود و او به : دوم 
  .ان بدهدهيچ طریقي نميتوانست سرو ساماني به اوضاع جه

ورونيکا در زندگي بارها متوجه شده بود که عده زیادي از آشناهایش چنان از بدبختي هایي که بر سر دیگران آمده 
بود حرف ميزدند که انگار واقعا دلشان ميخواست به آنان کمک کنند ، در حالي که در حقيقت ، از رنج دیگران 

رین ، باور ميکردند که خودشان خوشبختند و زندگي نسبت به لذت ميبر دند ، چون با مشاهده رنج و بدبختي سای
  .او از چنين اشخاصي متنفر بود. آنان سر لطف داشته است

خوردن چند تا قرص و یک مرگ سریع ، یک موضوع بود و پنج روز . با وجود این ، شب کم کم دچار ترس شد 
  .رده بود یک موضوع کامال متفاوت بودیا یک هفته انتظار کشيدن براي مرگي که آن طور در آن غوطه خو

  .معموال مردم در روزي که کمتر از هر روز دیگري انتظار مرگ را مي کشند ، مي ميرند

جادوگر قدرتمندي که ميخواست مملکتي را به کلي نابود کند، در چاهي که . ميخواهم برایت قصه اي تعریف کنم 
  .ت ، به طوري که هر کس از آن آب مي نوشيد دیوانه ميشد همه مردم از آن آب برميداشتند زهري جادویي ریخ

صبح روز بعد تمام مردم از آن آب نوشيدند و همگي دیوانه شدند ، جز پادشاه و خانواده اش که چاه آب جداگانه اي 
 از در حالي که افراد پليس نيز. پادشاه نگران شد و براي حفظ امنيت و سالمت عموم دستوراتي صادر کرد. داشتند 

وقتي دستورات به گوش ساکنين رسيد همگي . آن آب نوشيده بودند و دستورات پادشاه به نظرشان مزخرف مي آمد 
مردم به طرف قصر پادشاه راه افتادند و از . معتقد شدند که پادشاه به سرش زده که این دستورات نامعقول را ميدهد

اما ملکه مانع شد و گفت بيا من . شد که از تاج و تخت کناره بگيردپادشاه با نا اميدي آماده . او خواستند کناره بگيرد
همين کار را انجام دادند و بي . و تو نيز از همان چاهي که همه آب نوشيده اند آب بنوشيم تا ما هم مثل آنان شویم 

اینقدر عاقل است مردم از تقاضاي خود از پادشاه پشيمان شدند حاال که پادشاه . درنگ شروع کردند به چرند گفتن 
چرا نگذارند به حکومت ادامه دهد؟ خالصه همه با صلح و صفا به زندگي خود ادامه دادند ، هر چند رفتارشان با 

  .رفتار ملل همسایه بسيار متفاوت بود و پادشاه تا آخر عمر حکومت خود را حفظ کرد

  دیوانگي ، نا تواني در بيان عقایدت است

  هي همه فکر کنند تو خوبي ، خوش رفتاري و به همنوعت عشق مي ورزي؟ اینکه ميخوا احترام چيست

چون در غير اینصورت ، ما هنوز در بهشت . خجالت آور بود که حضور خدا دیگر در جهان امروز احساس نميشد
بي شمار به سر ميبردیم و او گرفتار استينافها ، درخواست ها ادعاها ، احکام داوري اوليه بود و باید در دادگاههاي 

تصميم خود را در مورد اخراج آدم و حوا از بهشت به خاطر نقض یک قانون دلبخواه که هيچ پایه و اساسي در 
اگر . آن قانون این بود که شما نباید از درخت دانش خير و شر بخورید. قوانين طبيعي نداشته توجيه ميکرد

  ار داد نه در پشت دیوارهاي بهشت؟ميخواست آن اتفاق نيافتد ، چرا آن درخت را در وسط باغ قر
اگر ماري را براي دفاع از آدم و حوا فرا ميخوتندند ، بدون تردید از سهل انگاري در مدیریت سخن ميراند ، چون 
عالوه بر این درخت که در جاي نادرستي کاشته بودند ، دور تا دور آن هشدارها و موانعي قرار نداده بودند ، حتي 



  .بنا بر این هر کس در معرض این خطر قرار داشت. نيتي انجام نشده بودکوچکترین اقدام ام
ماري همچنين مدعي مي شد که خدا هم در وقوع این جرم نقش داشته ، زیرا دقيقا نقطه اي را که قرار بود درخت 

ي از مردم فکر یعني عده زیاد. طبيعي بودن صرفا یک مفهوم توافقي است.را آنجا پيدا کنند به آن دو نشان داده بود
  .ميکنند کاري درست است و به این ترتيب آن کار درست تلقي ميشود

  هرگز این سئوال را از خود کرده اي که چرا کليدهاي صفحه تایپ به این شکل خاص قرار گرفته اند؟
نخستين دسنگاه .  کورتي گذاشته ایم چون حروف ردیف اول اینگونه استCWERTYما اسمش را صفحه کليد 

اما با مشکلي روبرو شد اگر کسي .  به منظور پيشرفت خط اختراع کرد1873پ را کریستوفر شولز در سال تای
شولز طرح صفحه کليد کورتي را . خيلي سریع تایپ ميکرد ، کليدها به هم گير مي کرد و دستگاه از کار مي افتاد

  .ریخت تا تایپيستها مجبور باشند آهسته تر تایپ کنند

  .، ما را به شوق مي آورد که با شور و حال یسشتري زندگي کنيمآگاهي از مرگ 

   

   

 


