
 

 

 



 

 

 
   

  
  

 

 
 
 
 
 
 

 برای پسرم عاصف،
هایم را با خود برد.ها و رنجتندبادی که غم   

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گفتار مترجم

ست. او در کی از نویسندگان زن اهل ایتالیامیالدی در ناپل، نام مستعار ی3491زادۀ  ِالنا فرانته
آثار خویش را با نام مستعار بنویسد چنین  کهاینی در مورد تصمیم قاطعش برای امصاحبه

خود را از تشویش و نگرانِی  کهاینبار و برای همیشه این تصمیم را گرفتم، برای یک: »دیگویم
چیزی را به کنند چهطور از اجباِر واردشدن به حلقۀ کسانی که فکر میشدگی و همینشناخته

ی من همگی نام نویسنده هاکتابتخاب نکردم. ماندن را ان، برهانم. من ناشناساندآوردهچنگ 
ست که نویسندگان را ا رسم و رسومی امدهیکشرا روی خود دارند. آنچه که خود را از آن کنار 

از وجهۀ شخصی مایه  شانیهاکتاب شدِن رسمیت شناختهکند برای بهوبیش مجبور میکم
 نا. برای آنگذارندیمنمایش  وزافزون بهای رگونهی من استقالل خودشان را بههاکتاببگذارند. 

 «کافی هستند. هاکتاباند عاشق ادبیات که
 لیآن تما لیاز دال یکی دیشای قدیمی دارد که انهیشیپاستفادۀ نویسندگان زن از نام مستعار 

خودداری از  . فرانته بیست سال پیش در شروع کارش توانست باخانه و خانواده باشد میبه حفظ حر
اثر عنوان خالق هب ولی شخص محافظت کند،عنوان هش بااز زندگی خصوصیمعرفی خود، 
قول خودش دوست دارد خود ست که بهی ااسندهینواو  کاماًل شناخته شود. هنرشهنری و از راه 

های سردرگم برایش جاذبۀ زیادی دارند. در را درون یک کالف سردرگم تجسم کند و کالف



 

 

رفتن توسط فرهنگ ی، محوشدن، خودمحوکردگی، و یا ازمیانبسیاری از آثارش موضوِع وانهادگ
که  گفته است: وانهادگی زخمی است نامرئی شیهامصاحبهدر یکی از او . شودیمظاهر 

هایی است که زمانی باور داشتیم مایۀ امنیت گاه؛ تخریب همۀ آن تکیهشودینمسادگی ترمیم به
 .میا، بلکه خودمان هم خودمان را وانهادهمیاشدهتنها وانهاده زندگی ما هستند. ما نه

 :سدینویمبا ِالنا فرانته  اشمصاحبه(، نویسندۀ کانادایی، در مقدمۀ Sheila Hetiشیال هتی )
های معاصرند و در همان حال احساس رضایتی همانند بسیاری از رمان قاً یعمی فرانته هاکتاب»

آمیز وسایل ارتباط جمعی زندگی کنند، تو گویی فرانته در دنیای شلوغ رقابتقرن نوزدهم را القا می
بدیهی باشد. سبکش تواند نویسد که آرامش خوانندگان مینکرده است، بلکه بیشتر در دنیایی می

شوند که باعث می شیهاکتابنماید. گویی استاد می، با این حال در داستانپذیر استریسک
 بردارد. او از موارد نادری ی از پیچیدگی، کنجکاوی، احساس، و هیجان خیزاگلولهطرف خواننده به

عادی را  موردپسند مردمهای تحسین نویسندگان و کتابمورد شکاف میان آثارست که توانسته ا
 «پر کند.

(، 2132) دوست اعجوبۀ منهای؛ نامهای فرانته، چهارگانۀ ناپلی است به رمانین ترمهم
داستان کودک (، و 2139) مانندمی که ناروند و آنمی که ناآن (،2131) داستان یک نام جدید

ی فرانته تاکنون به چندین زبان از جمله؛ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، هاکتاب(. 2132) گمشده
های در کتاب کشور ترجمه شده است. خوانندگان 14هلندی، اسپانیایی، و فارسی در بیش از 

ی امسحورکنندهاو، دربارۀ هویت، تمایالت سرکش، عشق، خانواده، و دوستی، قدرت و زیبایی 
 .اندشدهچون کالفی درهم پیچیده در یک زمینۀ اجتماعی هم هانیاکه همۀ کنند، در حالیکشف می

 یهاسال تگریرواچهارگانۀ ناپلی، از کتاب سوم  ،مانندروند و آنان که میآنان که می رمان
 های مجموعهکتاب ریسا مانند و ،الستیاش للنا و دوست اعجوبهاِ  نداستا یراو یانسالیم

چون  یلائمسبه موشکافانه  یبا نگاه سندهینودارد. ینگاه م قیها در حالت تعلخواننده را بار
 و روابط جنسی طالق، خواستن و نخواستن فرزند، ماللِت  ،یمادرانگ انت،یخ ،ییزناشو یزندگ

برجسته  اریاما بس یظاهر عادبه یاتئیدر ازدواج با ذکر جز تیحفظ هو یجسم و تالش برا یسرخوردگ
 ییجادوم ، جابه یپس از جنگ جهان یایتالیا یاسیالت سما را با تحو  این اثر همچنین  پردازد.یم

د. کنیآشنا م طرفانهیب ی، با نگاهتبع آن در ناپلکشور و به نیقدرت در ا



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :هاتیشخص
 دوز (خانوادۀ چرولو )خانوادۀ کفش

 دوزفرناندو چرولو، کفش
قدرت حمایت از او در برابر ، او به دخترش نزدیک است اما النونتزیا چرولو، همسر فرناندو و مادر لی

 پدرش را ندارد.
گوست .نامدمی الزنند و ِالنا او را لیرافائال چرولو، که همه او را لینا صدا می در  به دنیا آمد و 3499 در آ

سالگی ی که در دهانابغهآموز شد. دانشجا بگذارد از ناپل ناپدید اثری از خود به کهآنسالگی بدون  66
و به  کندمیخواندن را رها ابتدایی درس ۀاز پایان مدرس نوشت. او بعد رنگپری آبی ناِم  داستانی به

و اولین خواربارفروشی را در  کندبا استفانو کاراچی در سن کم ازدواج میاو  شود.مشغول میدوزی کفش
 بعد از کند.مارتیری با موفقیت اداره میکفش را در میدان پیاتزا دیمغازۀ محلۀ جدید و سپس 

عد از تولد پسرش او ب .شودجدا میشوهرش از  ،رخ دادجا آن اتفاقاتی که در خاطربه و تعطیالت ایسکیا
رود و در کارخانۀ تولید سوسیس که متعلق به برونو سوکاوو انزو به سان جووانی َا تدوچو میجنارو، همرا با 

 شود.است مشغول به کار می
ال و پول استفانو کاراچی او با پدرش فرناندو و با کمک لی .دوزال، او هم کفشلیینو چرولو، برادر بزرگ ر

کند و صاحب پسری اندازد. با پینوچا کاراچی، خواهر استفانو ازدواج میکفش چرولو را راه می ۀکارخان
 رینو است. شاسمال هم پسر لی .زنندینو صدا میدشود که او را فردیناندو می ناِم  به

 فرزندان سایر



 

 

 خانوادۀ گرکو )خانوادۀ دربان(
گوست  شود،که لنوچا و لنو هم نامیده میلنا گرکو، اِ  این داستان طوالنی  ۀبه دنیا آمد. او نویسند 3499آ

ال اش لینا گرکو که او را لیفهمد دوست دوران بچگیکند که میلنا نوشتن را وقتی شروع میاست. اِ 
دهد و ابتدایی به درس خواندن ادامه می ۀلنا بعد از مدرساِ  کند ناپدید شده است.صدا می
هایش و حمایت پروفسور گالیانی کند، در دبیرستان با تکیه بر تواناییهای روزافزونی کسب میموفقیت

ماند. به درخواست نینو کند در امان میالقدس میروح ۀکه با معلم دینی دربار برخوردیاز عواقب 
نویسد که در نهایت این برخورد می ۀای دربارال مقالهو با کمک لی اشرن بچگیدوست دوا ،ساراتوره

لنا در مدرسه به او شود. سوابق درخشان تحصیلی اِ نویسد چاپ نمیای که نینو هم در آن میدر مجله
شده و با او جا با پیترو آیروتا آشنا دهد و در آنتحصیل در دانشگاه اسکوال نرماله در پیزا می ۀامکان ادام
ای که در آن بزرگ شده ها با چاپ داستانش که برگرفته از زندگی او در محلهکند. این موفقیتازدواج می

 رسد. او در ایسکیا است به اوج خود می و تجربیات نوجوانی
 نا هستند.ِال  کوچکترو الیزا و خواهر  برادران ؛ه، جانیپِ پِ 

 .دربان شهرداری است ،پدر
 دهد.لنا را آزار میاِ  ،اوپای لنگی دار است. خانه ،مادر

 
کیله(  خانوادۀ کاراچی )خانوادۀ دون آ

کیله کاراچی، غول داستان  رسیده است.خوار. او به قتل های جن و پری، دالل بازار سیاه و نزولدون آ
کیله، مادر استفانو، پینوچا و آلفونسو. در خواربارفروشی  خانوادگی کار ماریا کاراچی، همسر دون آ

 کند.می
کیله، شوهر لی گیرد و به مرور ثروتی را که پدرش جمع کرده در دست می . اوالاستفانو کاراچی، پسر دون آ

شود که این شود و صاحب دو خواربارفروشی و یک فروشگاه کفش پررونق میدار موفقی میزمان مغازه
ال وتابش با لیاندازد. او از ازدواج پرتبمارتیری راه مییکی را با شراکت برادران سوالرا در میدان دی 

 کنندها زندگی مشترک را آغاز میشود آنوقتی آدا حامله می .بندد یبه آدا کاپوچو دل مو  ،ناراضی است
 رود.می ال به سان جووانی َا تدوچوو لی

کیله در مغاز ، کند. او با رینوکفش کار می ۀخواربارفروشی خانوادگی و سپس در مغاز ۀپینوچا دختر دون آ
 کنند.فردیناندو دارد که او را دینو صدا می ناِم  ال ازدواج کرده است و پسری بهبرادر لی

کیله همکالس اِ  لنا است و با ماریزا ساراتوره دوست است و مدیر فروشگاه کفش آلفونسو پسر دون آ
 شود. می میدان دی مارتیری

 
 خانوادۀ پلوسو )خانوادۀ نجار(
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کیله که به زندان می، آلفردو پلوسو  میرد.جا میفتد و در آنانجار، کمونیست. متهم به قتل دون آ
سیگار. او خود را وقف فرزندان و شوهر در بندش  ۀژوزپینا پلوسو همسر آلفردو. کارگر سابق در کارخان

 کند. خودکشی میکند و بعد از مرگ شوهرش می
، او اولین کسی بود که جوستیزهکارگر ساختمانی، کمونیست  پاسکواله پلوسو، پسر بزرگ آلفردو و ژوپینا،

 نامزد آدا کاپوچو بود.او . او از سوالراها متنفر است. و عشقش را به او ابراز کرد ال پی بردبه زیبایی لی
ال او را اما لی خرازی فروشی.در یک فروشنده  ،خواهر پاسکوالهزنند، او را کارمن صدا می. کارمال پلوسو

نامزد انزو اسکانو بود، اما انزو بعد  هامدتکند. او برای کار در خواربارفروشی جدید استفانو استخدام می
با صاحب پمپ بنزین  بعدها. او شوداز او جدا میاز گذراندن خدمت سربازی بدون هرگونه توضیحی 

 کند. رادونه ازدواج میخیابان است
 سایر فرزندان

 
 خانوادۀ کاپوچو )خانوادۀ بیوۀ دیوانه(
 عاشق. شویدمیقدیمی  ۀها را در محلهای آپارتمانپلهاو راه .بیوه .ملینا، یکی از بستگان نونتزیا چرولو

رود و ملینا بعد از رفتن اش با ملینا از محله میرابطه دلیلبه. ساراتوره بوده استپدر نینو  ،دوناتو ساراتوره
 دهد.او از محله تقریبًا مشاعرش را از دست می

 رود. از دنیا میدر شرایط نامعلومی  کند،خالی میشوهر ملینا، که در بازار میوه و سبزی بار 
ال در خواربارفروشی کند. او با کمک لیکمک می هاپلهکردن ار تمیزبه مادر در ک .دختر ملینا ،آدا کاپوچو
زندگی مشترک  وارداو با  ،استاستفانو کاراچی  ۀشود. او معشوقعنوان فروشنده استخدام میکاراچی به

 شود.ماریا می ناِم  او صاحب دختری به و از شده
 و به نینو ساراتوره بسیار حسادت لناستاِ سابق  پسراو دوست .کاپوچو، برادر آدا مکانیک آنتونیو

لنا نزد برادران ساراتوره کند و وقتی اِ سربازی او را عمیقًا نگران میموضوع رفتن به خدمت . ندکمی
اش را شود که رابطهها برای معافیت او از سربازی کمک بگیرد، آنتونیو چنان ناراحت میرود تا از آنمی
شود، او به محله شود و از خدمت معاف میکند. در سربازی دچار فروپاشی عصبی میلنا قطع میبا اِ 
رود و میکله او را برای شغلی فشار مالی شدید سرانجام برای کار نزد میکله سوالرا می زیرگردد و میبر

 فرستد.مرموز و دراز مدت به آلمان می
 سایر فرزندان

 آهن و شاعر(خانوادۀ ساراتوره )خانوادۀ کارگر راه



 

 

. داشته استباره که با ملینا کاپوچو رابطه نویس. مردی زنو روزنامه ،دوناتو ساراتوره مأمور قطار، شاعر
ای است که ساراتوره ها در آن اقامت مهمان همان خانه رود،لنا برای تعطیالت به ایسکیا میوقتی اِ 

لنا از شود. اما تابستان بعد اِ های دوناتو مجبور به ترک سریع ایسکیا میخاطر مزاحمتلنا بهدارند. اِ 
لنا برای خالص شدن از کند. اِ ال و نینو در ساحل خود را به او تسلیم میبین لی ۀشدت ناراحتی از رابط

 شود.نویسد که بعدها چاپ میباره میاین تجربه، داستانی دراین شر  
 همسر دوناتو لیدیا ساراتوره،
 ایستهبرج ین فرزند از پنج فرزند دوناتو و لیدیا. او از پدرش متنفر است. دانشجویبزرگترنینو ساراتوره، 

 .کنندمدتی کوتاه با هم زندگی می ، وال داردی پنهانی و طوالنی با لیاست و رابطها
 ماریزا ساراتوره، خواهر نینو.

 دوناتو و لیدیا هستند. کوچکتر، و چیرو ساراتوره فرزندان ِکِللیاپینو، 
 

 (فروشندۀ میوه و سبزی همگیخانوادۀ اسکانو )
 میرد.الریه میاز ذاتاو  .نیکال اسکانو

 میرد.از سرطان میاو  .همسر نیکال، آسونتا اسکانو
گردد کارمن پلوسو بود ولی وقتی از سربازی برمی نامزدانزو مدتی طوالنی . پسر نیکال و آسونتا، انزو اسکانو

اش کند و دیپلم فنیدر سربازی دوباره درس خواندن را شروع می. کندبدون توضیحی کارمن را ترک می
ال و پسرش جنارو ، او مسئولیت لیجدا شوداستفانو از گیرد ال سرانجام تصمیم میگیرد. وقتی لیرا می

 روند.وانی َا تدوچو میویرد و هر سه برای زندگی به سان جگرا به عهده می
 سایر فرزندان

 
 فروشی سوالرا(خانوادۀ سوالرا )مالِک بار _ شیرینی

وابسته به باندهای  3طلب فاشیست و کاموریستیفروشی، سلطنتبار و شیرینی سیلویو سوالرا، مالِک 
 ضدیت دارد.کفش چرولو  ۀغیرقانونی قاچاق در محله است. او با کارخان

در محله وحشت  شیهاکتابحساب و  خواری که همه از دفتر قرمزِ همسر سیلویو، نزول ،مانوئال سوالرا
 دارند.

دختران محله  ۀهم ،اینال. فخرفروش و خودپسند، با وجود ئپسران سیلویو و مانومارچلو و میکله سوالرا، 
دهد. ال به او جواب رد میال است ولی لیلنا. مارچلو عاشق لیال و اِ لی جزبهها هستند آن ردۀم  کشته

است نامزد جیلیوال دختر  ترخشنو  ترباهوشتر، عاطفهمارچلو که بی کوچکترمیکله برادر کمی 
 کند.ال فکر میها با وسواسی بیمارگون به لیاما سال پز است،شیرینی

 
 

 باندی غیرقانونی شبیه به مافیا   .3
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 پز(خانوادۀ اسپانیولو )شیرینی
 بار سوالراها فروشی_شیرینی پز درشیرینی ،سینیور اسپانیولو

 ها و نامزد میکله.همسر او و جیلیوال دختر آن ،رزا اسپانیولو
 سایر فرزندان

 
 آیروتا ۀخانواد

 استاد ادبیات یونانی. ،گایدو آیروتا
 کند.لنا را چاپ میکند و رمان اِ برای نشر میالن کار می .گایدوهمسر  ،ادله

 استاد تاریخ هنر در میالن. .خانواده دختر بزرگ ،زاوماریار
 دارد. باال در دانشگاه همیک شغل  .لنا و نامزد اودانشگاهی اِ هم .دانشجو ،پیترو آیروتا

 
 هامعلم

خاطر پشتکاری که در خواندن کتاب داشتند چندبار لنا بهال و اِ آقای فرارو، معلم و کتابدار. او به لی
 دهد.جایزه می

سالگی داستان ال در دهالنا پی برد. وقتی لیال و ِ او اولین کسی بود که به استعداد لی .خانم معلم اولیویرو
اما معلم  که از این داستان خوشش آمد آن را به خانم اولیویرو داد تا بخواند.لنا را نوشت، اِ  پری آبی رنگ

هرگز  نداده بودندمتوسطه  در مدرسۀ ناماجازۀ ثبتدخترشان به ال ناراحت بود که که از دست والدین لی
هایش موفقیتلنا و ال توجهی نشان نداد و روی اِ این داستان نظری نداد. در واقع او دیگر به لی ۀدربار

لنا از دانشگاه از دنیا التحصیل شدن اِ متمرکز شد. او بعد از یک بیماری طوالنی و بالفاصله بعد از فارغ
 رفت.

 پروفسور جراچه، معلم دبیرستان
لنا سرعت جذب نبوغ اِ . بهی داردکمونیستعقاید پروفسور گالیانی، معلم دبیرستان. او زنی بافرهنگ و 

لنا را به مهمانی کند. او اِ لنا با معلم دینی از او حمایت میدهد و در برخورد اِ میبه او کتاب  شود.می
کند، رابطۀ شود و دخترش نادیا را ترک میال میوقتی نینو عاشق لیکند. فرزندانش در خانه دعوت می

 شود.ها سرد میآن
 

 هاتیشخصسایر 
 .چیجینو، پسر داروخانه

 اشخانه هاتابستانو  کند.خانم معلم الیویرو، که در بارانو، در ایسکیا زندگی می ۀدخترخال نال اینکاردو،



 

 

 رفت و با او بود.لنا برای تعطیالت نزد او دهد. اِ ساراتوره اجاره می ۀرا به خانواد
 آرماندو، دانشجوی طب، پسر خانم پروفسور گالیانی.

ایسکیا ال شد از که وقتی نینو عاشق لی، نینو دختردوستآموز، دختر پروفسور گالیانی و نادیا، دانش
 .او را ترک کردی برای او فرستاد و انامه

داری پولدار در سان جووانی َا تدوچو، نزدیک ناپل. او به برونو سوکاوو، دوست نینو ساراتوره و پسر کارخانه
 دهد.پدرش کار می ۀال در کارخانلی

 ی اول دانشگاه.هاساللنا در دانشجو و دوست اِ  ،فرانکو ماری
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میانسالی
 
1 

با  استرادونهدیدم. صبح زود در خیابان  2112بار پنج سال قبل در زمستان ال را برای آخرینلی
کردیم. تنها من حرف ها دیگر با هم احساس راحتی نمیسال با گذشتزدیم. هم قدم 

ندرت ها بهکرد اما آنوبش میوجوش بود، با مردم خوشآورم پرجنبزدم. به یاد میمی
تعجب  ۀکرد، تنها چند عبارت به نشانکه حرفم را قطع هم اندک چند مورد دادند. پاسخی می

اتفاقات  ،هاگفتم ربطی نداشت. طی سالبه آنچه من می آشکارایا هیجان به زبان آورد که 
دست آوردن صمیمیت بسیار بد زیاد و در چند مورد وحشتناک روی داده بود. باید برای به

ها را نداشتم و او زدیم، اما من انرژی یافتن واژهرازها و افکارمان با هم حرف می ۀگذشته دربار
 دید.نمی آنای در کار نداشت و فایدهتمایلی به اینشاید که این انرژی را داشت هم 

اما هر  ،ترسیدمباید اعتراف کنم کمی از او می کهآناما من به او عالقه داشتم و با وجود 
ر کرده بود. در آن زمان ببینم. او خیلی تغییکردم او را آمدم همیشه سعی میوقت به ناپل می

جنگیدم، می که من با گرایش به چاقینمایان شده بود و در حالی نماوسال بر هر دویاثرات سن



 

 

شد. موهای کاماًل سفید کوتاهی داشت که خودش آن را کوتاه کرده تر میروز استخوانیاو روزبه
توجهی بود. روی صورتش خود او نبود بلکه از بیبه انتخاب موهایش  سفیدی و نامرتبی .بود

هایش عصبی و انداخت. خندههای عمیق داشت و مدام آدم را به یاد پدرش میچروک
تکان  شدتبهدستش را چنان  و زد. مدام سربلند حرف می خیلیبه جیغ بود، و شبیه تقریبًا 

نیم کند. ما تا و مرا به دو ناها، خیابان، عابرخواهد خانهرسید میمینظر بهداد که می
زنان از ، نفسبود ناشناسی که برای من ابتدایی رفته بودیم که مرد جوان ۀهای مدرسنزدیک

 .ال گفت که جسد زنی در باغ بغل کلیسا پیدا شده استکنار ما رد شد، و با صدای بلند به لی
طرف جمعیت کنجکاو کشید و با ال دستم را گرفت و بهجا رفتیم، لیما با عجله به آن

 ۀتیر سبزِ  که بیش از حد چاق بود، به پهلو افتاده بود و بارانِی  جسدجسارت راه را باز کرد. 
مان او دوست دوران بچگی ه.ال فوری او را شناخت، اما من نای به تن داشت. لیافتادهازمد

 جیلیوال اسپانیولو، همسر سابق میکله سوالرا بود. 
ای از زیبایی نبود و مچ پایش نشانه اشچهرهدر دیگر چندین دهه بود که او را ندیده بودم. 

ها ای بود، حاال قرمز آتشی و مثل موی دختربچهشدت ورم کرده بود. موهایش که زمانی قهوهبه
پشت و کثیف بود و روی زمین پخش شده بود. یکی از پاهایش در کفشی کم بلند، اما

و کهنه بود، و پای دیگرش با جوراب پشمی خاکستری که جای انگشت شستش  کوتاهپاشنه
خاطر از پایش افتاده بود، انگار به کفشش کمی جلوتر ۀلنگ یکسوراخ بود پوشیده شده بود. 

ال با ناراحتی به من لی را با پا پرت کرده بود. با دیدن این صحنه به گریه افتادم. درد یا ترس آن
 نگاه کرد.
جیلیوال را بردند. چه  ۀنیمکتی در همان نزدیکی نشستیم و منتظر ماندیم تا جنازروی 

دانست. به چگونه مرده بود؟ تا آن لحظه کسی چیزی نمی ؟افتاده بود جیلیوال اتفاقی برای
ال رفتیم، به آپارتمان کوچک و قدیمی والدینش، که اکنون او و پسرش رینو در آن زندگی لی ۀخان
زندگی، به  شیوۀال به جیلیوال انتقاد داشت، به مان حرف زدیم؛ لیدوستی ۀبارکردند. درمی

های اما اکنون این من بودم که حواسم متوجه حرف هایش.رفتارهای متظاهرانه و خیانت
های لکهو به بلند،  پشِت آن موهای کمبه رخ جیلیوال روی زمین کثیف، ال نبود. به نیملی

که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم  انیاز دخترچند تن کردم. می اش فکرسفید روی جمجمه
و دردها  هارنجقادر به تحمل  دیگر کهاینخاطر بیماری، و یا از ها بهدیگر بین ما نبودند. آن


