
 

 



 

 

 
   

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  شهایزندگی و رنجبرای 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 میگی و همینشدشناخته

ی من همگی نام نویسنده هاکتابماندن را انتخاب نکردم. ، برهانم. من ناشناساندآوردهچنگ 
ست که نویسندگان را ا رسم و رسومی امدهیکشچه که خود را از آن کنار را روی خود دارند. آن

از وجهۀ شخصی مایه  شانیهاکتاب شدِن رسمیت شناختهکند برای بهمجبور میوبیش کم
 نا. برای آنگذارندیمنمایش  ای روزافزون بهگونهی من استقالل خودشان را بههاکتاببگذارند. 

 «کافی هستند. هاکتاباند عاشق ادبیات که
 لیآن تما لیاز دال یکی دیشاکه  ی قدیمی داردانهیشیپاستفادۀ 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  ی است نامرئیگفته است: وانهادگی زخم 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 انندگان مینویسد که آرامش خونکرده است، بلکه بیشتر در دنیایی می

شوند که باعث می شیهاکتابنماید. گویی استاد میپذیر است، با این حال در داستانریسک
 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

تاکنون به چندین زبان از جمله؛ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ی فرانته 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 هانیاهمۀ  کهدر حالیکنند، کشف می
های فرانته قدرتی سحرآمیز دارند و از بینشی عمیق نسبت به مسائل فرهنگی  و روانشناسی نوشته

کنندۀ چهارگانۀ ناپلی است النا فرانته در جلد چهارم که پایان خیره برخوردارند. به نظر بعضی منتقدان
کند. او در این جلد پیوند عمیق بین امور عنوان شاهکاری ادبی تثبیت میجایگاه این رمان را به

 گیرد.سیاسی و خانگی را پی می



 

 

 :هاتیشخص
 (دوز)خانوادۀ کفش خانوادۀ چرولو

 الدوز، پدر لیفرناندو چرولو، کفش
 النونتزیا چرولو، مادر لی

گوست  زنند،ال صدا میرافائال چرولو، که او را لینا یا لی سالگی بدون  66به دنیا آمد و در  3499در آ
سالگی با استفانو کاراچی ازدواج کرد، شد. او در شانزدهپدید جا بگذارد از ناپل ناکه اثری از خود بهآن

هرش را ترک کرد. بعد از پایان او شو خاطربهاما در تعطیالتی در ایسکیا عاشق نینو ساراتوره شد و 
که دند(، و بعد از آنزاش با نینو، و به دنیا آمدن پسرش جنارو )که او را رینو هم صدا میانگیز رابطهغم

علنی ترک کرد. او با انزو  طوربهفهمید استفانو منتظر فرزندی است که از آدا کاپوچو دارد، شوهرش را 
 انزو و جنارو به ناپل برگشت.مکان کرد، اما چند سال بعد با کانو به سان جووانی َا تدوچو نقلاس

 کرد و از او دو پسر دارد.ال. او با پینوچا کاراچی، خواهر استفانو ازدواج رینو چرولو، برادر بزرگ لی
 سایر فرزندان

 
 خانوادۀ دربان(خانوادۀ گرکو )

گوست لنا گرکو، که لنوچا و لنو هم نامیده میاِ  داستان طوالنی به دنیا آمد. او نویسندۀ این  3499شود.آ
افزون از دانشگاه روز یهاتیدهد، و با موفقاست. النا تحصیل را بعد از مدرسۀ ابتدایی ادامه می

کند و برای شود. در دانشگاه با پیترو آیروتا آشنا شده و با او ازدواج میالتحصیل میمالۀ پیزا فارغنر
شود، و الزا دارند. که دده نامیده می ادله یاهها دو فرزند به نامرود. آنزندگی مشترک به فلورانس می

 ،هاشود و سرانجام با بچهالنا ناکام از ازدواج با پیترو، با نینو که از بچگی عاشق او بود، وارد رابطه می
 کند. پیترو را ترک می

رود تا با مارچلو هستند. با وجود مخالفت النا، الیزا می او ترکوچکو الیزا خواهر  النا برادران ؛، جانیِپِپه
 سوالرا زندگی کند. 

 دربان شهرداری است. ،پدر
 دار است.مادر، خانه

 
کیله(  خانوادۀ کاراچی )خانوادۀ دون آ

کیله  رسیده است.خوار. او به قتل کاراچی، دالل بازار سیاه و نزول دون آ
کیله، مادر استفانو، پینوچا و آلفونسو است دختر  ماریا  استفانو و آدا همماریا کاراچی، همسر دون آ



 

 

 نام دارد.
کیله، مغازهاستفا ال تابش با لیوبتال است. او از ازدواج پراول لی دار و شوهرنو کاراچی، پسر دون آ

ها زندگی مشترک را آغاز شود آنشود. وقتی آدا حامله میناراضی است و با آدا کاپوچو وارد رابطه می
 و ماریا از آدا است.ال، کنند. او پدر جنارو از لیمی

کیله. او با رینو، برادر لی  ال ازدواج کرده است و از او دو پسر دارد.پینوچا، دختر دون آ
کیله که با ماریزا ساراتوره بعد از یک نامزدی طوالنی ازدواج می   کند.آلفونسو، پسر دون آ

 
 خانوادۀ پلوسو )خانوادۀ نجار(

 میرد.در زندان می . اواست کمونیستو  آلفردو پلوسو، نجار
 کند. ژوزپینا پلوسو، همسر فداکار آلفردو. او بعد از مرگ شوهرش خودکشی می

کارگرپاسکواله پلوسو، پسر بزرگ آلف   است.و کمونیستی مبارز  ساختمانی ردو و ژوپینا. او 
ها نامزد انزو اسکانو بود، زنند، خواهر پاسکواله است. او مدتکارمال پلوسو، که او را کارمن صدا می

 . شودفرزند میدو صاحب کند و از او ازدواج می استرادونهاما بعدها با روبرتو صاحب پمپ بنزین خیابان 
 سایر فرزندان

 
 خانوادۀ بیوه دیوانه(خانوادۀ کاپوچو )

بستگان نونتزیا چرولو است، او بیوه است. بعد از پایان رابطه با دوناتو ساراتوره تقریبًا  ملینا، یکی از
 دهد.مشاعرش را از دست می

 ی نامعلوم از دنیا رفت. دلیلبهشوهر ملینا، 
شود و ها نامزد پاسکواله پلوسو بود. او معشوقۀ استفانو کاراچی میمدت ، کهآدا کاپوچو دختر ملینا

 شود.کند و از او صاحب دختری به نام ماریا میشود با او زندگی میاو باردار میوقتی از 
 پسر النا بود.رادر آدا که مکانیک است. او دوستآنتونیوکاپوچو، ب

 سایر فرزندان
 

 و شاعر( آهنراهخانوادۀ ساراتوره )خانوادۀ کارگر 
 خاطربهاز شدت ناراحتی  گرکو نیزباره که با ملینا کاپوچو رابطه داشت. النا ساراتوره، مردی زن دوناتو

 کند.در ساحل ایسکیا به او تسلیم میرا  در سن خیلی پایین خود، ال و نینورابطۀ بین لی
 .لیدیا ساراتوره، همسر دوناتو
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ال ای پنهانی و طوالنی با لیفرزند از پنج فرزند دوناتو و لیدیا است. او رابطه نیتربزرگنینو ساراتوره، 
آلبرتینو و لیدیا دارد. او با النا وارد  یهاکند و از او دو فرزند به نام. سپس با الئونورا ازدواج میشتدا

 شود.رابطه می
د. معشوقۀ میکله سوالراست و از او دو کنماریزا ساراتوره، خواهر نینو. او با آلفونسو کاراچی ازدواج می

 بچه دارد.
ِکِللیا، و چیرو ساراتوره، فرزندان   دوناتو و لیدیا هستند. ترکوچکپینو، 

 
 میوه و سبزی( ۀخانوادۀ اسکانو )همگی فروشند

 میرد.الریه میگرد میوه و سبزی که از ذاتدوره ۀنیکال اسکانو، فروشند
 میرد.سرطان می بر اثرآسونتا اسکانو، همسر نیکال که 

طوالنی نامزد گرد میوه و سبزی است. انزو مدتیال و آسونتا. او هم فروشندۀ دورهانزو اسکانو، پسر نیک
گیرد عهده می رزو مسئولیت او و پسرش جنارو را بکند انال استفانو را ترک میکارمن پلوسو بود، وقتی لی

 برد.ها را به سان جیوانی َا تدوچو میو آن
 سایر فرزندان

 
 فروشی سوالرا(انوادۀ سوالرا )مالک بار_ شیرینیخ
 فروشی است.یلویو سوالرا، مالک بار و شیرینیس
 رسد.اش به قتل میخواری پیر که در آستانۀ دِر خانهانوئال سوالرا همسر سیلویو، نزولم

ها دهد و او سالمارچلو جواب رد میال به مارچلو و میکله سوالرا، پسران سیلویو و مانوئال هستند. لی
مارچلو با جیلیوال  ترکوچک. میکله برادر شودمشترک میزندگی وارد النا  ترکوچکبعد با الیزا خواهر 

گون ها با وسواسی بیماراش دو بچه دارد. او سالمعشوقه ماریاروزاکند، از پز ازدواج میدختر شیرینی
 کند.ال فکر میبه لی

 
 پز(پانیولو )خانوادۀ شیرینینوادۀ اسخا

 فروشی و بار سوالراها است.پز در مغازۀ شیرینیسینیور اسپانیولو، شیرینی
 رزا اسپانیولو، همسر او است.

 اش است.ها و همسر میکله سوالرا و مادر دو بچهجیلیوال اسپانیولو، دختر آن



 

 

 سایر فرزندان
 

 خانوادۀ آیروتا
 استاد ادبیات یونانی است. ،گایدو آیروتا

 همسر اوست. ،ادله
 دخترشان، استاد تاریخ هنر در میالن است. ماریاروزا

 شوهر النا و پدر دده و الزا است.پیترو آیروتا، استاد خیلی جوان دانشگاه، 
 

 هامعلم
 ِفّرارو، معلم و کتابدار.
 خانم اولیویرو، معلم.

 پروفسور جراچه، معلم دبیرستان
گالیانی، معلم دبیرستان.   پروفسور 

 
 :هاتیسایر شخص

 پسر النا است.چی و اولین دوستینو، پسر داروخانهج
 خالۀ خانم معلم اولیویرو است.نال اینکاردو، دختر 

 آرماندو، دکتر طب، پسر خانم پروفسور گالیانی است. او با ایزابال ازدواج کرده و پسری به نام مارکو دارد. 
دختر نینو بود. در جریان مبارزات سیاسی تر پروفسور گالیانی است. او دوستآموز، دخدانشنادیا، 

 با پاسکواله رابطه پیدا کرد و به او وابسته شد.
 شود.اش کشته میبرونو سوکاوو، دوست نینو ساراتوره و وارث کارخانۀ سوسیس است. او در کارخانه

 یهاتیاول دانشگاه است. او خود را وقف فعال یهادانشجو و دوست النا در سال ،فرانکو ماری
 دهد.از دست می هاستیکند و یک چشمش را در حملۀ فاشسیاسی می

.با نینو ساراتوره پسری به نام میرکو دارد اشهاه و فعال سیاسی است. او از رابطدانشجوی دانشگ ،سیلویا



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دورۀ پختگی
 

1 

ال اجتناب پایدار با لی یارابطهکه برای زندگی به ناپل برگشتم، از ایجاد  3494تا  3496از اکتبر 
کار آسانی نبود. می  کردم. اما 

کرد دوباره بهاو  گرفتم و ام شود، ولی او را نادیده میزور وارد زندگیتقریبًا فوری سعی 
خواست در شرایط سخت کرد که انگار فقط میکردم. گرچه جوری عمل میاش میتحمل

که در رفتارش به من کرده بود فراموش کنم.کنارم باشد، اما نمی  توانستم اهانتی را 
که مرا رنجاند_ وقتی به او دربارۀ نینو گفتم، پشت تلفن کنم اگر فقامروز فکر می ط ناسزایش بود 

گرفته هرگز با من با این لحن صحبت نکرده بود_ زود آرام  تاکنون،سر من فریاد زد که تو احمقی. او 
فکر کن »اش به دده و الزا بود. در واقع موضوعی که بیشتر از این توهین مرا رنجاند، اشارهبودم. 

لحظه توجهی به در آن من و او به من هشدار داده بود،  «زنی.آسیبی به دخترهایت میچه 
کردند و اغلب به اما با گذشت زمان آن حرف ؛هشدارش نکرده بودم ها سنگینی بیشتری پیدا 

طور حتم و الزا نشان نداده بود و شاید بهبه دده  یاعالقهین ترکمال هرگز . لیکردمها فکر میآن
گفتم، کردند میها میآورد. اگر پشت تلفن از کارهای جالبی که آننمی خاطربههم را  هاآننام 



 

 

نۀ را در خا هاآنکرد. وقتی برای اولین بار کرد و موضوع صحبت را عوض میحرفم را قطع می
ه انداخت و چند عبارت نوازشگران هاآناعتنایی نگاهی کوتاه به مارچلو سوالرا دید، فقط با بی

که  شانیموهازیبایی که پوشیده بودند و  یهالباسبه  یااشارهین توجه و ترکماو  _به زبان آورد
چه خوب توانستند خودشان را  شانکمکه با وجود سن زیبایی شانه شده بود نکرد، و اینبه 

 .ودم بودندها بخشی از وجآن را به دنیا آورده بودم و بزرگ کرده بودم و هاآنمعرفی کنند. اما من 
گویم از نمی گرفت،در نظر می اممادرانهخاطر غرور د دوستش بودم: او باید این را بهکه تا اب، من

 هاآنمهربانانه به  یااشارهحتی سعی نکرده بود کم از روی ادب. اما روی محبت، بلکه دست
به  خاطر نینو_حسادت، بهمطمئنًا از  _اعتنایی نشان داده بود، همین. اما حاال؛ کاماًل بیکندب

که گرچه ه بودیاد دخترها افتاد کی بودم،  کید کند که من مادر وحشتنا به بهای ، و خواست تأ
که به این چیزها فکر کردم  یالحظهشدم. می هاآن، داشتم باعث ناراحتی ی خودخوشحال

در کارخانه پیش خاطر کار را به اشبچه زمانی که ،جدا شداستفانو  ازنگران شدم. آیا وقتی 
ش خالص شود، نگران نوعی از شروقتی او را پیش من فرستاد تا به گذاشت،می هاهیهمسا

 طور حتم نسبت به او مادر بهتری بودم.خود را داشتم، اما به یهااشتباهجنارو شده بود؟ آه، من 
 

2 
ال که در هر صورت، از روی انگار لیچرخید. میآن روزها همیشه چنین افکاری در ذهنم 

دده و الزا به زبان آورده بود، شده بود وکیل مدافع  دربارۀبدخواهی، فقط همان یک اشاره را 
شدم تا به خودم بپردازم، غافل می هاآنو هر وقت از  ،ی منهادخترانۀ بچه یهاخواسته

که او در اشتباه بود. اما این صدای تابثاکردم مجبورم احساس می حساسیت  ی بود که ازکنم 
کرد. در واقع، ادر چه فکری میمعنوان دانم او در مورد رفتار من بهنمیشد؛ واقعًا زیاد ناشی می

طوالنی کلمات بخزد تا  های زنجیرتوانسته است در میان حلقهتواند بگوید آیا فقط خود او می
ی یهاسروصدا حلقهبی کند وی گمشده را به آن اضافه یهادهد، و عمدًا حلقه متن مرا تغییر

آن چیزی که  از خواهم دربارۀ من بگوید، بیشترچه خودم میدیگر را حذف کند، و بیشتر از آن
کردم به من آرزوی این مداخله را داشتم. از وقتی شروع به نوشتن داستان قادرم بگویم.خود  مان 

همین حاال این کار  اگر . _پایان آن برسمۀ داستان باید به ، اما برای بررسی همامشدهآن امیدوار 
؛ لحظه امخستهنویسم و دارم می هاست. مدتخوردمبست میکردم مطمئنًا به بنرا شروع می
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، حوادث کوچک هاسالشود که سررشتۀ داستان را در گذر آشوب می ترسختبه لحظه برایم 
 باشم. به همین دلیل تمایلمدست داشته  محکم در امیروحو در حاالت مختلف ، و بزرگ

که با خود  ییهایدگیچیپال و همۀ است که یا از حوادث زندگی خودم بگذرم و فقط به لی این
آوَرد بپردازم ویا از این بدتر، اجازه دهم فقط حوادث زندگی خودم مرا دنبال خود بکشند، فقط می

کنم. نباید اولین راه انتخاب صرف است. اما باید از این ترآسان هاآنبه این دلیل که نوشتن  نظر 
ال پیدا را در پیش بگیرم، که اگر خود را کنار بگذارم، در نهایت حتی ردپاهای بیشتری از لی

کرد کند که فقط با عبور از خودم که هر حالتی از رابطۀ بین ما این را به من القا میچرا_ خواهم 
ام راه را که، در حقیقت، از تجربیاتاین د انتخاب کنم. توانم به او برسم. اما راه دوم را هم نبایمی

طور حتم مورد کنم، این درست راهی است که بهت یات بیشتر صحبئبا جز یاندهیفزاطور به
کسی به سو رفت؟ چهبه کدام  اتیزود باش، به ما بگو زندگ»: عالقۀ اوست. او خواهد گفت

و در  «زندگی من حتی برای تو هم جالب نیست.دهد؟ اعتراف کن که زندگی من اهمیت می
نامناسب  خطی هستم، کامالً خط یانوشتهخطی روی خط یانوشتهمن »پایان خواهد گفت: 

 «کند.شدگی را تعریف نمیآن را فراموش کن، کسی داستان محو؛ تیهاکتاببرای یکی از 
بودن به معنی حق با اوست؟ بپذیرم که سالخورده بعد چه کنم؟ دوباره اعتراف کنم که

 شدن است؟ شدن تا مرحلۀ محوناپدیدشدن است، به معنی یادگرفتِن پنهان
 دانم؟ال خیلی کم میاز لی هاسالاعتراف کنم که با گذشت 

کردم و دوباره پشت میز نشستم. اکنون به   نیتردردناکامروز صبح خستگی را از خود دور 
خواهد تعادلی را که نتوانستم در زندگی، حتی بین شوم. دلم مینزدیک می داستانمانبخش 

 .بیابمخودم و او پیدا کنم، در صفحات کاغذ 
 

3 
ام. خارج از نبوده جاآنآورم؛ انگار هرگز ، به یاد میجز شهر، بهز راچیهمه ِپلِیراز روزهای مونت

هتل، خارج از سالن بزرگ کنفرانس دانشگاهی که نینو در آن شرکت داشت، امروز تنها پاییزی 
. اما جایی است و آسمانی آبی که روی ابرهای سفید به استراحت مشغولبینم میهمراه با باد 

نماد رهایی باقی مانده است. من  عنوانبه امحافظهر، بنا به دالیل بسیار، در یلپبه نام مونت


