
تاچ لرن، مرجع دانلود رایگان خالصه کتاب صوتی و متنی

www.touchlearn.ir

https://touchlearn.ir


کتاب تولستوی و مبل بنفش اثر نینا سنکویچ

نویسنده: نینا سنکویچ
مترجم: لیال کرد

ناشر: کتاب کوله پشتی
گروه سنی: بزرگسال
تعداد صفحه: 270

سال انتشار: 2012 میالدی
افتخارات: جز 20 کتاب برتر سایت گودریدز

برای دسترسی به خالصه صوتی کتاب تولستوی و مبل بنفش اثر نینا سنکویچ و بررسی نظرات کاربران اینجا را کلیک کنید.

https://touchlearn.ir/210-tolstoy-and-the-purple-chair-by-nina-sankovitch-book-summary


سرآغاز: روی صخره

همهجا به جستوجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی، تکوتنها با کتابی کوچک. 

توماس ِای. ِکمپیس

 

در سپتامبر ۲۰۰۸ من و همسرم، جک به تعطیالت آخر هفته رفتیم و چهار فرزندمان را نزد خانوادۀ من سپردیم. با ماشین از حومۀ کنتیکت بهسمت سواحل

النگآیلند اقیانوس اطلس راندیم. یک تختۀ موجسواری داشتیم که آن را محکم به سقف ماشین بسته بودیم و دوچرخهای که بهزور در صندوقعقب روی چند

ساک پر از لباس و کتاب که برای سفر سهروزهمان کافی بود چپانده بودیم. آن سفر آخر هفته هدیۀ من بود به جک به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولدش.

اسمش را در یک کارگاه موجسواری پیشرفته نوشته بودم، برای خودمان اتاقی در هتلی دورتر از جادۀ مونتاک گرفته بودم و برای شام با زرنگی در رستورانی

معروف که راهپیداکردن به آن خیلی مشکل بود جا رزرو کرده بودم.

روز اول، وقتی جک بیرون مشغول موجسواری بود، دوچرخهام را برداشتم و کتاب دراکوال اثر برام استوکر، یک بطری آب و بستهای شکالت در سبد دوچرخهام

گذاشتم و بهسمت شرق، بهطرف مونتاک به راه افتادم. در تپههای پرپیچوخم جادۀ قدیمی مونتاک راندم، جادهای نزدیک خط ساحلی اقیانوس که اطرافش

فقط از خلنگزار، درختان صنوبر و صخره پوشیده شده بود. بعد از نیم ساعت یا بیشتر، دوچرخهام را کنار بوتهزاری نگه داشتم. پان راهی باریک، یک جای

عالی پیدا کردم. نیمکتی چوبی لبۀ صخره نصب شده بود. طوری بود که انگار با نور خورشید، شن، باد و باران صیقل داده شده و به رنگ خاکستری روشن

درآمده بود. با درختچهای آویزان بر باالیش، محفوظ از نور خورشید و رو بهسمت اقیانوس اطلس، گویی نیمکت هم تنها و هم در محاصره بود. میتوانستم

تنها آنجا بنشینم و به دنیا نگاه کنم که پیش رویم بهشکل آبشاری از امواج آبی و سفید و نور درخشان خورشید بر آب پدیدار میشد. دوچرخهام را به صخرهای

تکیه دادم. کتاب، شکالت و آب را از سبد بیرون آوردم و روی نیمکت نشستم تا کتاب بخوانم.



روزم را روی آن نیمکت گذراندم. گهگاه بلند میشدم و تکانی به بدنم میدادم و یکبار هم برای پیداکردن دستشویی و خوردن ناهار رفتم. اما دوباره برای

خواندن کتاب برگشتم، جذب سفر گوتیک دراکوال از ترانسیلوانیا به انگلستان و بازگشت دوبارهاش به ترانسیلوانیا شده بودم. همراه آدمهای خوِب قصه،

جوناتان هارکر، َونهلسینگ و مینا از باالی کوهها سفر کردم، از میان روستاان آشفته گذشتم و از دست خونآشامها گریختم. ما داشتیم برای نجات جهان از

سلطۀ خونآشامها میجنگیدیم.

تغر جهت ناگهانی نسیم خنک عصرگاهی مرا به جایی که بودم بازگرداند؛ روی نیمکت باالی صخرۀ مونتاک. باید به هتل برمیگشتم تا برای قرار شام آماده

شوم. در مسیر بازگشت کنار بازار ترهباری توقف کردم و کمی سیب و تکۀ بزرگی پنیر آبی و نان خریدم. کنار نوشیدنیفروشی ایستادم و شراب قرمز هم خریدم و

بعد بهسمت هتل برگشتم. سبد دوچرخهام پر شده بود.

جک هنوز برنگشته بود. با خودم فکر کردم چه عالی! پس برای شام آماده نمیشوم و به خواندن ادامه میدهم. برای رفع گرسنگیام کمی پنیر بریدم و آن را

داخل قسمت برشتۀ نان چپاندم و پیکی دستودلبازانه شراب ریختم و درحالیکه دستم دور گیالس بود، به خواندن ادامه دادم. َونهلسینگ حسابی مشغول

تعقیب دراکوال بود و داشت به خونآشام اشرافزاده نزدیک و نزدیکتر میشد.

وقتی جک از موجسواری برگشت روی کتاب خوابم برده بود، گیالس خالی روی زمین و نیمی از پنیر تمام شده بود. حتی وقتی کنارم روی مبل به خواب

فرورفت اصالً متوجهش نشدم. وقتی ساعت دهونیم از خواب بیدار شدم، کنارم داشت خروپف میکرد و بوی عرق و نمک دریا میداد. از زمان رزرو شاممان

خیلی گذشته بود. تکانی به خودم دادم، صاف نشستم و برای خودم گیالس دیگری شراب ریختم و دراکوال را به پایان رساندم.

روز بعد متوجه شدم که موفق شدهام یک کتاب را، آن هم یک کتاب گردنکلفت را که بیشتر از چهارصد صفحه بود، یکروزه بخوانم. البته روزهای دیگری هم

در زندگیام بودند که کتابی را در یک نشست یا در یک روز با شتاب بلعیده باشم، اما این کتاب در این روز برایم یک خودآزمایی بهحساب میآمد. حاال دیگر

میدانستم که آمادهام، آماده برای اینکه یک سال، هر روز یک کتاب بخوانم.



وقتی جک بعد از صبحانه رفت تا یک روز دیگر را با موجسواری بگذراند، من با دوچرخه راهی رستورانی شدم که شب قبل قالشان گذاشته بودیم. خاکآلود و

عرقریزان از راه رسیدم و مشتاق بودم تا به سرپیشخدمت توضیح دهم که ما دیشب در زمان رزرومان خواب مانده بودیم. او زن زیبای خوشاندامی بود که

وقتی داستان را برایش تعریف کردم خندید. درحالیکه داشت با مداد برای ساعت هشت شب کنار اسممان را ستاره میزد گفت: «این یکی را تا حاال نشنیده

بودم.»

آن شب موقع شام، گیالس شراب سفید ایتالیاییام را که پیشخدمت حرفهایمان درست همان موقع پر کرده بود باال بردم و به چشمان جک نگاه کردم.

توجهش به من جلب شد.

اعالم کردم: «به سالمتِی یک سال کتابخوانی من.»

پرسید: «واقعًا میخواهی این کار را بکنی؟»

سرم را به عالمت تأد تکان دادم.

پرسید: «روزی یک کتاب؟! چطور است هفتهای یک کتاب بخوانی؟»

نه؛ من نیاز داشتم روزی یک کتاب بخوانم. نیاز داشتم بیحرکت بنشینم و کتاب بخوانم. سه ساِل گذشته را صرف دویدن و مسابقه دادن کرده بودم. زندگی

خودم و همۀ خانوادهام را با فعالیت و جنبوجوِش بیوقفه پر کرده بودم و با اینکه اینقدر خودم را از زندگی انباشته بودم، با اینکه اینقدر سریع دویده بودم،

موفق نشده بودم از رنج خالص شوم.

حاال دیگر وقتش رسیده بود که از دویدن دست بردارم. وقت آن بود که دست از انجام هر کاری بردارم. وقت آن بود که شروع به کتاب خواندن کنم.



جک گیالسش را به گیالس من زد و با گفتن این جمله موافقت خود را اعالم کرد: «پس، به سالمتِی یک سال کتابخوانی تو، به این امید که همان چیزی باشد

که میخواهی و حتی از آن هم بیشتر.»

عبور از ُپل

میخواهد از پسرش در برابر وقوف به مرگ محافظت کند. با خود میاندیشد تا آنگاه که من زندهام، بگذار آن کسی باشم که [حقیقت را] میداند! به هر قیمت

ممکن، بگذار من آن کسی باشم که میان زمین و آسمان معلق است. 

ِجی. ام. کوتسیا

استاد پترزبورگ

 

خواهرم چهلوششساله بود که از دنیا رفت. در مدت زمان کوتاه چند ماهۀ بین تشخیص بیماری تا مرگش، برای دیدنش بین خانهام در کنتیکت و نیویورک

مدام در رفتوآمد بودم. معموالً با قطار میرفتم. اینطوری میتوانستم کتاب بخوانم. آنموقع به همان علتی کتاب میخواندم که همیشه میخواندم، برای

لذت و فرار. اما اکنون کتاب میخواندم - فقط برای نیمساعت یا کمی بیشتر- تا حقیقِت آنچه را که داشت بر سر خواهرم میآمد فراموش کنم. او دچار سرطان

کیسۀ صفرا شده بود. سرطان بهسرعت و بیرحمانه پیشرفت کرده بود و رّدی از درد، درماندگی و ترس از خود برجا گذاشته بود.

همیشه در قطار یکی دو کتاب برای آنماری همراه خودم داشتم. بعد از اینکه از بیماری سرطان او مطلع شدم، خشمگین و عصبانی در اینترنت به جستوجو

پرداختم -همۀ کسانی که درگیر این بیماری میشوند همین کار را میکنند- و در آنجا خواندم که مطالعۀ کتابهای طنز میتواند برای مقابله با بیماری مؤثر

باشد. کتابهای فراواقعی هم میتوانند در مبارزه با سلولهای اهریمنی مؤثر واقع شوند، مقالههایی هم خواندم که در آنها توصیه میشد از خواندن هرگونه



منابع مطالعاتی سنگین پرهیز شود. برای همین، برای آنماری آثاری از وودی آلن و استیو مارتین و کلی رمان جنایی میبردم. رمانهای جنایی-معمایی

بهنحوی با مرگ در ارتباطاند. هیچکدام از ما نمیخواست به مرگ فکر کند، اما آنماری همیشه برای رفع خستگی و رسیدن به آرامش رمانهای معمایی

میخواند. او بهعنوان کارشناس تاریخ هنر روزهایش را با بررسی انبوه متنها، طرحها، عکسها و جزئیات مربوط به معماری میگذراند. رمانهای جنایی-

معمایی برایش حکم آبنبات، تونیِک ودکا و واِن پر از کف داشت. او عاشق رمانهای معمایی سرشار از جزئیات، با فضایی پیچیده و طرحی مبهم بود. حاال در

این شرایط امکان نداشت اینجور کتابها را از او دریغ کنم. اواسط آوریل یک کتاب معمایی برایش بردم که خودم هنوز آن را نخوانده بودم. کتابهای کارل

هیاسن رمزآلود و خشن هستند. مطمئن بودم که هیاسن میتواند پادزهر خوبی برای درد و ترس باشد. در قطار، کتاب خودم را کنار گذاشتم و کتاب معمای

الینحل را گشودم. خیلی بامزه و پر از فضاسازی فضای پرشوروحال فلوریدای جنوبی بود. اما خیلی زود متوجه شدم که کتاب خیلی شبیه اوضاع و احوال

ماست. قهرمان اصلی داستان، َجک َتِگر، مطمئن بود که در چهلوشش سالگی خواهد ُمرد. خواهر من باید- باید- تا چهلوهفت سالگی زنده میماند و من

اجازه نمیدادم در این مورد هیچ شکی به دل راه دهد. کتاب را مخفیانه و سریع خواندم و هرگز آن را به آنماری ندادم.

آیا اگر مطمئن بودم که خواهرم به چهلوهفت سالگی نخواهد رسید به نیویورک نقلمکان میکردم تا به او نزدیکتر باشم؟ آیا همسر و چهار پسرم را در

کنتیکت تنها میگذاشتم تا از خودشان مراقبت کنند؟ احتماالً نه. آنماری میخواست مرتب مرا ببیند. من بین سه خواهر کوچکترین بودم، آنماری بزرگترین

و ناتاشا خواهر وسطی. در تمام طول عمرمان همیشه آنماری بود که به ما میگفت چه زمانی میخواهد دوروبرش باشیم یا اینکه برویم و ما هم به حرفش

گوش میدادیم.

ما را والدینی مهاجر در شهر ِاوانستون ایالت ایلینوی بزرگ کردند. آنها برای یافتن فرصتهای جدید، خانواده و داروندارشان را ترک کرده و به ایاالت متحده

نقلمکان کرده بودند. ما خانوادۀ متحد پنجنفرۀ خودمان را تشکیل داده بودیم. من و خواهرانم با اینکه کلی دوست و رفیق داشتیم، بیشتر وقتها احساس

غریبگی میکردیم. خانوادۀ ما با خانوادههای دیگر فرق داشت. خانۀ ما بیشتر از خانههای دیگران کتاب، آثار هنری و گردوخاک داشت. هیچ فامیلی دوروبرمان

زندگی نمیکرد. عیدها و تعطیالت از پدربزرگ و مادربزرگ خبری نبود، هیچ خاله و عمهای نبود که گهگاه از ما مراقبت کند و دخترخاله یا دخترعمویی برای بازی



نداشتیـم. والــدین من لهجۀ خارجی غلیظی -در مورد پدرم حتی میشود گفت ترسناکی- داشتند. مادرم از زمان ورود من به مهدکودک مشغول به کار بود،

اوایل بهعنوان دانشجو و بعدها بهعنوان استاد تماموقت دانشگاه. من و خواهرانم تنها بچههایی در محله بودیم که ناهار را در مدرسه میخوردیم و تنها

بچههایی در کِل منطقۀ میدوست بودیم که با خودمان فلفلسبز ُخردشده و گالبی سفت قرمز با ساندویچهای نان سفید و توئینکی همراه میبردیم.

کتابها بخشی از زندگی خانوادۀ من بودند و در همۀ اتاقها حضور داشتند. والدینم هر شب برای ما و خودشان کتاب میخواندند. مادرم برای ما دخترها در

اتاقنشیمن کتاب میخواند. عاشق این بودم که روی فرش به پشت دراز بکشم و به سقف ترکخورده خیره شوم و به قصههای آرتورشاه و میزگرد گوش

فرادهم. ِسر گاوین قهرمان موردعالقهام بود، اگرچه مطمئنًا خود او بعدها باعث آویزان بودن من از پسرها شد؛ البته آنها در مقایسه با گاوین خیلی زود گول

میخوردند. لیدی برتیالِک زیبا هر روز به گاوین نزدیک و نزدیکتر میشد، اما گاوین هرگز تسلیم بوسههایش نشد. اما پسرانی که با آنها بزرگ میشدم بدون

کمترین تالشی تسلیم بوسههای من میشدند، با اینکه این نام و اعتبار من بود که در خطر بود نه آنها. بعد از آرتورشاه نوبت رسید به حیواناِت کتاب باد در

میان شاخههای بید. بعد از ماجراهای سرزمین کملوت، زندگی در دهات انگلستان کسلکننده بهنظر میرسید. ماجراجوییهای معروف موش کور و موش

صحرایی درحقیقت فقط یکسری بدبیاری بودند و آخرین نبرد داستان، مرا به خمیازه انداخت، حملۀ راسوها و وزغی الغرمردنی نمیتوانست مرا به هیجان

بیاورد.

بعدازظهرهای یکشنبه هم به کتابخوانی میگذشت، ماههای زمستان در خانه و تابستانها در حیاط کوچکمان. این روند تا زمانی که به دبیرستان رفتم و یک

دوستپسر آمریکایی پیدا کردم ادامه داشت. بعدازظهر یکشنبهای بازی فوتبال تماشا میکردیم. بازی سوپر بول بود. َدن کرومر آن روز دالورانه قواعد بازی را

برای من و والدینم توضیح داد. اما این آخرین باری بود که با من صحبت کرد. بعد از آن، در راهروهای مدرسه خودش را به ندیدن میزد و بعد از اینکه به

خانهاش تلفن کردم و برایش پیغام گذاشتم، هرگز به من زنگ نزد. اگر من قواعد بازی فوتبال را متوجه نمیشدم، پس به چه دردی میخوردم؟!

اولین کتابی که یادم میآید ادعای مالکیتش را داشتم، از کتابخانۀ مدرسه ابتدایی لینکلنوود دزدیده بودم. کتاب مادر من زیباترین زن دنیاست نوشتۀ ِبکی

رِِیر. هنوز هم آن کتاب را دارم. در قفسۀ اتاقخوابم، کنار بقیۀ کتابهای موردعالقۀ کودکیام است و هنوز هم کارت تاریخ بازگشت کتاب داخلش



است: ۶ دسامبر ۱۹۷۱. عاشق آن کتاب بودم و وقتی موعد بازگشتش فرارسید دلم نیامد آن را برگردانم. یادم نمیآید هزینۀ گم شدن آن را به کتابخانه پرداختم

یا نه.

در این کتاب، دختربچهای اوکراینی به نام واریا هنگام کار در مزرعه از مادرش جدا میافتد. ساکنان روستای همسایه که مشغول دروی گندم بودند سعی میکنند

به واریا در پیدا کردن مادرش کمک کنند، اما تنها توصیفی که بچه از مادرش میدهد این است که مادرش «زیباترین زن دنیاست.» اهالی روستا قاصدانی را به

همۀ مزارع اطراف میفرستند و میخواهند که زیباترین زن دنیا را به مکانی که واریا گریهکنان در انتظار است برگردانند. زیباترین زنها یکییکی مقابل دخترک

قرار میگیرند، اما او در مقابل هر کدام از آنها به عالمت نفی سرش را تکان میدهد و بلندتر و سختتر گریه میکند، و بعد، زنی دواندوان از راه میرسد:

«صورتش بزرگ و پهن بود و هیکلش خیلی َپتوپهنتر. چشمانش دو شکاف کوچک و بیفروغ بودند که دو طرف یک بینی خیلی بزرگ قرار داشتند. تقریبًا

دندانی در دهان نداشت.» او مادر واریاست و مادر و بچه همدیگر را پیدا میکنند. «لبخندی که واریا مشتاق و منتظرش بود، دوباره به رویش تابید.» هنوز که

هنوز است این داستان اشک مرا درمیآورد. چه بهعنوان کودکی ُنهساله و چه حاال، این داستان برای من بیانگر معصومیت و شکوه عشق بین والدین و فرزند

است.

مادر من واقعًا زیباترین زن دنیا بوده و هست و آنماری هم همینطور: دو تا از زیباترین زنان دنیا در یک خانواده. روزی که خواهرم ُمرد، حالش به اندازهای

خوب بود که بتواند روی تخت بنشیند و خطچشم، ریمل و رژلب بزند. او هرگز برای اینکه خوب بهنظر برسد به آن چیزها نیاز نداشت، اما آنها فقط کمی

آبورنگ به او میدادند، حتی وقتیکه خیلی مریض بود. آن روز اجازه داد موهایش را شانه بزنم، موهای زیبای بلوند تیرهاش را. نگران بود موهایش در طول

دورۀ درمان بریزد، اما هرگز به آن مرحله نرسیدیم. همۀ ما حاضر بودیم برای تمام عمر موهای سرمان را بدهیم، فقط برای اینکه شانس مقابله با بیماریاش را

داشته باشیم. اما سرطان کیسۀ صفرا بهسرعت پیش رفت. درمان فقط شکنجه بود و شفایی در کار نبود.

روزی که آنماری ُمرد قرار نبود به دیدنش بروم. از اوایل ماه مه که دوباره در بیمارستان بستری شده بود هر روز به دیدنش میرفتم. او در یک روز زیبای بهاری

موقع بیدار شدن از خواب متوجه شد که شکمش بهطرز وحشتناکی ورم کرده. سیستم گوارشیاش از کار افتاده بود و صفرا و مایعات به داخل شکم برگشته



بودند. به امید اینکه گوارشش دوباره بهکار بیفتد در خانه مانده بود، اما عصر دیگر فهمید که مجبور بود به بیمارستان برگردد. وقتی با من تماس گرفتند من و

جک برای جشنگرفتِن سیزدهمین سالگرد ازدواجمان بیرون بودیم و داشتیم کنار رودخانهای که در امتداد پشت خیابان اصلی شهرمان پیچوتاب میخورد قدم

میزدیم. بعد از شنیدن این خبر تلفنم را بستم، از جک فاصله گرفتم و بهسمت اسکله رفتم که در زمین باتالقی حاشیۀ کنار رودخانه قرار داشت. سطح آب

بهخاطر جزر در پانترین حدش بود و بوی نمک، کثافت و گندیدگی با بوی نسیم مالیم و گرم بهاری درآمیخته بود. چشمانم را بستم و گریستم.

روز بعد با قطار راهی نیویورک شدم و سی بلوک فاصلۀ تا بیمارستان پرسبیتری نیویورک را پیاده رفتم. روز بعدش هم دوباره با قطار به آنجا رفتم، و روز

بعدیاش هم همینطور.

روزی که پدرم هشتادساله شد، آنماری حسوحال خوردِن یک ترافل شکالتی و جرعهای شامپاین را داشت. من به عیادت هرروزهام در بیمارستان ادامه دادم و

آنماری هم به بهتر و بدتر شدن هرروزهاش. در روزهای آخر کمی بیشتر غذا میخورد و بهراحتی حرف میزد و میخندید. دو جفت عینک مطالعه روی سرش

گذاشته بود، یکی از آنها را برای روز مبادا روی دیگری قرار داده بود. برای هر چیزی آماده به نظر میرسید.

آن روز تصمیم گرفته بودم برای انجام کارهای عقبافتاده و شستن یکعالم رختچرک و پرداخت قبضهای عقبافتاده از خانه بیرون نروم، اما جک اصرار کرد

به دیدن آنماری بروم.

«صبح، همراه من بیا. عصر موقِع برگشتن پسرها از مدرسه، برمیگردی.» منظورش از پسرها، پسرهای بزرگم پیتر، مایکل و جورج بود. کوچکترین فرزندم،

مارتین، هنوز پیشدبستانی بود و آن روز همراهم بود. دیدن او باعث خوشحالی مادرم میشد. او میتوانست مارتین را به زمین بازی نزدیک بیمارستان ببرد و

من هم میتوانستم کنار آنماری باشم.



این یک نسخه نمونه از کتاب است، برای دریافت نسخه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت نسخه کامل کتاب تولستوی و مبل بنفش اثر نینا سنکویچ
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برای دانلود کتابهای بیشتر و همچنین دستیابی به نسخه صوتی خالصه کتابها، به سایت تاچ لرن
مراجعه کنید.
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