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 گفتار مترجم

، تزویربی ،صادقانه لنا فرانته؛ا   نوشتۀ، «یچهارگانۀ ناپل»های رمانمانند سایر  داستان یک نام جدید
 خیانت، عشق ع  موضو، رماندر این  فرانتهست. ا دهندههای تکانشخصی و دارای اعترافشدت به

تمایل برای تمایل یا عدمزندگی زناشویی، وخیزهای ُافت تمایالت سرکش، و مرزهای باریک آن با
 آوارگی و شدگیسرخوردگی در عشق، ترکو نیز فرزند، تالش برای حفظ هویت در ازدواج سنتی،  داشتن

 .کشدمیبه تصویر  نگریقاطعانه و فارغ از سطحیطرزی به را
لنا فرانته )زادۀ  اهل ایتالیا است. شدۀ زن شناختهمیالدی در ناپل(، نام مستعار نویسندۀ  3491ا 

ها به حفظ حریم علت تمایل آنی قدیمی دارد که شاید بهانهیشیپنویسندگان زن از نام مستعار استفادۀ 
کارش توانست با خودداری از معرفی خود،  از خانه و خانواده باشد. فرانته بیست سال پیش در شروع 

 کاماًل شناخته شود. هنرشاثر هنری و از راه عنوان خالق هب ولی محافظت کند، شازندگی خصوصی
: دیگویمکه آثار خویش را با نام مستعار بنویسد، تصمیم قاطعش برای این درموردی امصاحبهاو در 

گرفتم، برای این یک» همین شدن و که خود را از تشویش و نگرانی  شناختهبار و برای همیشه این تصمیم را 
، برهانم. من اندآوردهچیزی را به چنگ کنند چهاز اجبار  واردشدن به حلقۀ کسانی که فکر می طور

ی من همگی نام نویسنده را روی خود دارند. آنچه که خود را از هاکتابماندن را انتخاب نکردم. ناشناس
 شدنشناخته رسمیتای بهکند بروبیش مجبور میست که نویسندگان را کمرسومی اورسم امدهیکشآن کنار 

ای روزافزون گونهی من استقالل خودشان را بههاکتاب، از وجهۀ شخصی مایه بگذارند. شانیهاکتاب
 «کافی هستند. هاکتاباند . برای آنان که عاشق ادبیاتگذارندیمنمایش به
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که بهی ااسندهینوفرانته  کند ست  قول خودش دوست دارد خود را درون یک کالف سردرگم تجّسم 
شدگی، محوشدن، های سردرگم برایش جاذبۀ زیادی دارند. در بسیاری از آثارش موضوع  ترکو کالف

: گویدمیهایش شود. در یکی از مصاحبهرفتن توسط فرهنگ ظاهر میخودمحوکردگی، و یا ازمیان
که گاهشود؛ تخریب همۀ آن تکیهسادگی ترمیم نمیکه به است نامرئی شدگی زخمیترک» هایی است 

ایم، بلکه خودمان هم خودمان را تنها ترک شدهزمانی باور داشتیم مایۀ امنیت زندگی ما هستند. ما نه
کرده   «ایم.ترک 

لنا (، نویسندۀ کانادایی، در مقدمۀ مصاحبهSheila Hetiشیال هتی ) های کتاب»نویسد: فرانته میاش با ا 
نوزدهم را  های قرنو در همان حال احساس رضایتی همانند بسیاری از رمان هستند فرانته عمیقًا معاصر

گویی فرانته در دنیای شلوغ  القا می وسایل ارتباط جمعی زندگی نکرده است، بلکه  آمیزرقابت کنند، تو 
که آرامش بیشتر در دنیایی می پذیر است، با تواند بدیهی باشد. سبکش ریسکخوانندگان مینویسد 
ی اگلولهطرف شوند که خواننده بهباعث می شیهاکتابنماید. گویی استاد میاین وجود در داستان

که توانسته شکاف  از پیچیدگی، کنجکاوی، احساس، و هیجان خیز بردارد. او از موارد نادری ا ست 
 «سندگان و آثار موردپسند مردم  عادی را پر کند.میان آثار موردتحسین نوی

(، 2131) داستان یک نام جدید(، 2132) دوست اعجوبۀ منهای نامبه« چهارگانۀ ناپلی»های رمان
که میآنان که می لنا ترین آثار ( از مهم2132) داستان کودک گمشده(، و 2139) مانندروند و آنان  فرانته ا 

گو رسد،یم انیبه پا یوقت هر جلد از مجموعه،است.   تیدو شخص یدوست وندیپ سو،کیاز  ایکه 
گسست و فروپاش یاصل  یهااز عامل یاتوسط مجموعه وندیپ نیا گر،ید یو از سو رود،یم یکاماًل رو به 

گسترش و ژرفا م یرونیب  .شودیم هادهیپد ۀهم یخود، سبب دگرگون نیو ا نهدیرو به 
قدرت و  ،«هویت، تمایالت سرکش، عشق، خانواده، و دوستی»، دربارۀ فرانته آثارخوانندگان در 

ها در یک زمینۀ اجتماعی همچون که همۀ این کنند، در حالیای کشف میزیبایی مسحورکننده
کند و آن را تا فرانته از تمرکز روی یک تمبر ُپستی شروع میتوان گفت، می اند.کالفی درهم پیچیده شده

 دهد.گسترش میابعاد جهانی 

 
 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 :هاتیشخص
 دوز(خانوادۀ چرولو )خانوادۀ کفش

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

 ندارد.
لنا او را لی امازنند لینا صدایش میرافائال چرولو، که  گوست او نامد. ال میا  به دنیا آمد و در  3499در آ

ی که انابغهآموز شود، دانشجا بگذارد از ناپل ناپدید می که اثری از خود بهسالگی، بدون آنوشششصت
-خواندن را رها میبعد از پایان مدرسۀ ابتدایی درس  نویسد.میرنگ پری آبینام سالگی داستانی بهدر ده

کفش  شود.دوزی مشغول میکند و به کار 
ال و پول استفانو کاراچی، لطف لیدوز. او با پدرش فرناندو و بهال و او هم کفشرینو چرولو، برادر بزرگ لی

ال کند. اسم اولین پسر لیازدواج میاندازد. با پینوچا کاراچی، خواهر استفانو کارخانۀ کفش چرولو را راه می
 هم رینو است.

 .سایر فرزندان
 خانوادۀ گرکو )خانوادۀ دربان(

لنا گوست  . اوزنندکه لنوچا و لنو هم صدایش میگرکو،  ا  و نویسندۀ داستان طوالنی  به دنیا آمد 3499در آ
لناحاضر است.  لنالینا چرولو که فقط  اشیبچگفهمد دوست دوران کند که مینوشتن را وقتی شروع می ا   ا 

لناکند، ناپدید شده است. ال صدا میرا لیاو  دهد و خواندن ادامه میبعد از مدرسۀ ابتدایی به درس ا 
 کند. او از بچگی پنهانی عاشق نینو ساراتوره بوده است. ی روزافزونی کسب میهاتیموفق

لناتر کوچکپپه، جیانی و الیزا، برادران و خواهر   هستند. ا 
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 دربان شهرداری است. ،پدر
لنادار است. لنگی پای او خانه ،مادر   دهد.را آزار می ا 

کیله( ۀخانوادۀ کاراچی )خانواد  دون آ
کیله کاراچی، غول داستان  رسیده است.خوار. او به قتل نزول و های جن و پری، دالل بازار سیاه،دون آ

کار می ، کهاستفانو، پینوچا و آلفونسوماریا کاراچی، همسر دون اکیله، مادر   کند.در خواربارفروشی خانوادگی 
کیله، شوهر لی ال. او ثروتی را که پدرش جمع کرده بود در یک استفانو کاراچی، پسر مرحوم دون آ

 کند.گذاری و آن را با کمک خواهرش پینوچا، آلفونسو، و مادرش ماریا اداره میخواربارفروشی سودآور سرمایه
کیله ،پینوچا کار می ۀدر مغاز که دختر دون آ  ال ازدواج کرده است.با رینو، برادر لی و کندخواربارفروشی 
کیله. او  ،آلفونسو لنا کالسهمپسر دون آ   پسر ماریزا ساراتوره است.و دوست ا 

 نجار( ۀخانوادۀ پلوسو )خانواد
کمونیست کیله و محکوم که در زندان و  ،آلفردو پلوسو، نجار،   .بردسر میبهمتهم به قتل دون آ

کارگر سابق در کارخانۀ سیگار. او خود را وقف فرزندان و شوهر در بندش کرده  ،همسر آلفردو ،ژوزپینا پلوسو
 است. 

او اولین کسی بود که  .جوکمونیست ستیزهو پسر بزرگ آلفردو و ژوپینا، کارگر ساختمانی،  ،پاسکواله پلوسو
 ال پی برد و عشقش را به او ابراز کرد. به زیبایی لی

فروشی. او نامزد انزو اسکانو زنند، خواهر پاسکواله، فروشنده در یک خرازیاو را کارمن صدا می ،پلوسو کارمال
 است.

 .سایر فرزندان
 دیوانه( ۀخانوادۀ کاپوچو )خانوادۀ بیو

 معشوقۀشوید. را در محلۀ قدیمی می هاآپارتمانی هاپلهبیوه. او راه ،نونتزیا چرولوملینا، یکی از بستگان 
مشاعرش را از  باً یتقررود و ملینا از محله می همین رابطه دلیل. ساراتوره بهبوده استدوناتو ساراتوره، پدر نینو 

 دهد.دست می
 رود. در شرایط نامعلومی از دنیا می و کند،شوهر ملینا، که در بازار میوه و سبزی بار خالی می

کار تمیزکردن  که ،دختر ملینا ،آدا کاپوچو در خواربارفروشی  ،الکند. با کمک لیکمک می هاپلهبه مادر در 
 شود. او نامزد پاسکواله پلوسو است. دار استخدام میعنوان صندوقکاراچی به

لناپسر کاپوچو، برادر آدا، مکانیک. او دوست آنتونیو  کند.می ست و به نینو بسیار حسادتا 
 .سایر فرزندان

 آهن و شاعر(خانوادۀ ساراتوره )خانوادۀ کارگر راه
. وقتی داشته استباره که با ملینا کاپوچو رابطه مردی زنو  ،نویسقطار، شاعر، روزنامه مأمور ،دوناتو ساراتوره
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لنا  شود.ی دوناتو مجبور به ترک سریع ایسکیا میهامزاحمت خاطربهرود، برای تعطیالت به ایسکیا می ا 
 .لیدیا ساراتوره، همسر دوناتو

 .است دانشجوی ممتازاو از پدرش متنفر است.  که فرزند از پنج فرزند دوناتو و لیدیا نیتربزرگنینو ساراتوره، 
 خواند.گری میآموز متوسطی است و درس منشیساراتوره، خواهر نینو، دانشماریزا 
 دوناتو و لیدیا.تر کوچکفرزندان  ،و چیرو ساراتوره لیاکلهپینو، 

 میوه و سبزی( ۀفروشند ۀخانوادۀ اسکانو )خانواد
 .میوه و سبزی ۀنیکال اسکانو، فروشند

 .آسونتا اسکانو، همسر نیکال
شود که انزو از وقتی شروع میدو  ال از بچگی به او عالقه دارد. دوستی آنانزو اسکانو، پسر نیکال و آسونتا. لی

 دهد.در مسابقات درسی مدرسه استعدادی غیرمنتظره در ریاضیات از خود نشان می
 .سایر فرزندان

  فروشی سوالرا(شیرینی _خانوادۀ سوالرا )مالِک بار 
کفش ی غیرقانونی قاچاق در محله. او با باندهاوابسته به  فروشی  بار و شیرینی مالک   ،سیلویو سوالرا کارخانۀ 

 .است در ضدیت چرولو
 .هراس دارند های اوکتاباز دفتر قرمز حساب در محله همه .خوارنزول و همسر سیلویو،، مانوئال سوالرا

فخرفروش و خودپسند، با وجود این همۀ دختران محله  که و میکله سوالرا، پسران سیلویو و مانوئال مارچلو
دهد. میکله برادر ال به او جواب رد میال است ولی لیال. مارچلو عاشق لیجز لیها هستند بهآن ۀمردکشته
 پز است.است. او نامزد جیلیوال دختر شیرینی ترخشنو  ترباهوشتر، عاطفهمارچلو بیتر کوچککمی 

 آیروتا خانوادۀ
 استاد ادبیات یونانی. ،آیروتا

 .آیروتاهمسر  ،دلها  
 .است استاد تاریخ هنر در میالن او .شاندختر بزرگ ،آیروتا زاوماریار

 دانشجو. ،پیترو آیروتا
 هامعلم

 آقای فرارو، معلم و کتابدار.
لناال و خانم اولیویرو، معلم. او اولین کسی بود که به استعداد لی  رنگپری آبیداستان ال پی برد. وقتی لی ا 

لنارا نوشت،  که از این داستان خوشش آمد آن را به خانم اولیویرو داد تا بخواند. اما معلم که از دست والدین  ا 
متوسطه ندادند، هرگز دربارۀ این داستان نظری  ۀنام در مدرسثبت ۀال ناراحت بود که به دخترشان اجازلی

لناال توجهی نشان نداد و روی نداد. در واقع او دیگر به لی  ی او متمرکز شد. هاتیموفقو  ا 
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 .معلم دبیرستان ،پروفسور جراچه
گالیانی سرعت جذب نبوغ معلم دبیرستان. او زنی بافرهنگ است و عقاید کمونیستی دارد. به ،پروفسور 

لنا لنادهد و در برخورد شود. به او کتاب میمی ا   کند.با معلم دینی از او حمایت می ا 
 هاتیشخصسایر 

 .چیداروخانهجینو، پسر 
لناکند و دخترخالۀ خانم معلم الیویرو، که در بارانو، در ایسکیا زندگی می ،نال اینکاردو   شبرای تعطیالت نزد ا 

 او بود.پیش رفت و 
گالیانی.  آرماندو، دانشجوی طب، پسر خانم پروفسور 

گالیانی. ،آموزدانش ،نادیا  دختر پروفسور 
 زدیک ناپل.ندر سان جووانی ا  تدوچو،  دارپولداری ساراتوره و پسر کارخانهبرونو سوکاوو، دوست نینو 

 دانشجو. ،فرانکو ماری



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

تواند ی فلزی حاوی هشت دفترچه به من داد. گفت دیگر نمیاجعبهال با نگرانی زیاد، ، لی3411بهار 
کند و بخواند. به هاآنترسد شوهرش دارد. از این می نگاهآن را در خانه  چند اشارۀ طنزآمیز جز را پیدا 

گرفتم.  که دور جعبه پیچیده بود، حرف دیگری به او نزدم و جعبه را  آن زمان  مانرابطهبابت نخ زیادی 
دیدیم، ندرت، همدیگر را میکردم. وقتی بهمیر طور فکرسید فقط من اینمینظر بهخیلی بد بود، اما 

 داد. زد، فقط محبت نشان میهرگز حرف خصمانه و تندی نمی .کردمرا ناراحت نمی
که هرگز جعبه را باز نمی که در قطار محض اینکنم، قسم خوردم؛ اما بهاز من خواست قسم بخورم 

کردم،  کردم. نمی هادفترچهنشستم، نخ دور جعبه را باز   هاآنشود گفت را برداشتم و شروع به خواندن 
که از سال آخر مدرس اشیزندگدفترچه خاطرات بودند، بلکه شرح دقیقی از وقایع  ابتدایی شروع  ۀبودند 

، رهایآبگپر از توصیف بود: توصیف  هاهنوشتشد. با نظمی دقیق و سرسختانه نوشته شده بود. می
ی مختلف هاقسمتهای آشپزخانه، های سفید آن، ظرفهبرگی و رگۀ سنگی، دانشاخۀ درختی، تکه

سازۀ فلزی  استرادونه،سنگ، نقشۀ بسیار دقیق محله، خیابان پهن ی زغالهاتکهساز، منقل، یک قهوه
کلیسا،  هاباغ، رهایآبگپشت  زدۀزنگ کنار ریل راهی بریدههادرختو  ی هاساختمانآهن، شدۀ افتاده 

کفش پدر و برادرش،  کار شانیهاژستجدید، خانۀ والدینش، ابزار تعمیر  خصوص به ، وهنگام 
نبود.  هافیتوصفقط شامل این  هانوشتهاما  مختلف روز. هایی در ساعتهرچیزی هارنگها، رنگ

ها بدون توضیحی دایره کشیده بود. کلماتی به زبان محلی یا ایتالیایی هم نوشته بود و دور بعضی از آن
ی محله و هامغازههایی به انگلیسی در توصیف ی ترجمۀ التین و یونانی و عبارتهانیتمرحتی 
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گاری میوه واجناس نوشته شده بود.  دفترهاو قاطرش در خیابان، در این  سبزی انزو اسکانو شان، 
کلیسا دیده بود هالمیفهایی که خوانده بود، و مشاهدات خود را از کتاب هابرداشت که در سالن  یی را 
که در بحث با پاسکواله و در گفتهادهیاو افکار و  که در آنگوهای گذشتهویی  ها بر نظرهایش اش با من 

کرده بود،  کرده بود. را پافشاری   یرسیدند، حتی خطمی نظربه پراکنده اما مهم هانوشتههم یادداشت 
که مربوط به یازده یا دوازدههانوشتهاز   آمد. ینم نظربهگانه شد، بچهمی اشیسالگیی 

که طور همان درست  .اش زیبا بودها درست، و دستخطگذاریبسیار دقیق، نقطه معموالً  هاجمله
قادر  ،جاری شده شیهارگبخش در دارویی آرام انگارخانم معلم اولیویرو به ما یاد داده بود. اما گاهی 

کرده بود تحمل کند. سپس همه نبود که بر خود اعمال  شد، جمالت ریتمی جان میبی چیزنظمی را 
که به همان روال کشید رفت. اما طولی نمیگذاری از بین مییافت و نقطهبیش از حد هیجانی می

گهان به نوشتن خاتمه داده بود و بقیۀ صفحه را با روشن و آسان اولیه بازمی گشت. در جاهایی نا
کرده بود. شیفتهاچهرههای غبارآلود، و وتاب، کوهی کوچک درختان پر پیچهاینقاش  ۀی عبوس پر 
شوم. کردم بیشتر مسحور میخواندم، احساس میشده بودم و هرچه بیشتر مینظمی همه نظم و بیاین

کرده بود؛ ی که سالانامهچقدر برای نوشتن داند خدا می ها پیش برایم به ایسکیا فرستاده بود تمرین 
گذاشتم و به خود قول دادم  هادفترچهقدر خوب نوشته بود. همۀ برای همین آن را این را دوباره در جعبه 

 ها کنجکاوی نکنم. آن درموردکه دیگر 
ال از بچگی از خود ساطع که لیداشتند را  یاها همان نیروی اغواکنندهزود تسلیم شدم. دفترچهاما 

کرده رحمانه ی بیدقت بای را هرچیزیا  هرکسو  ،اش، سوالراها، استفانواو محله، خانواده .کردمی وارسی 
که  ،کرده بودمفکر  یا گفته بودمو آنچه نسبت به من اش توان گفت از لحن آزادانهو چه می ،بود و مردمی 

بدون نگرانی  کننده و مهم راتعیین هایلحظهاو  .امیخصوصیات ظاهر ازداشتم، حتی میشان دوست
کرده بود. در این نوشتهم از چیزی یا کسی، پری که از نوشتن داستان  هم لذتی ،وضوحبه ،هاشخص 

که از بیدر ده رنگآبی و در حقیقت  ،نسبت به خودخانم اولیویرو  اعتناییسالگی برده بود و هم رنجی 
کتابش متحمل شده بود، دیده میهنادید که من به رنج و خشم از این یش،هاشتهنوشد. در گرفتن 
کرده بودم او از توسطه رفته بودم،ۀ ممدرس برای یادگیری تعمیر  ششوروشوق، و غافل شده بودم و او را رها 
در  .کرده بود تا کفشی جدید طراحی کند شترغیب اثبات خود،برای که شوروشوقی  شد؛دیده میکفش 

که ازرنجنیز بار و شد دیده میبرادرش رینو  همراهبهکامل اولین کفش ساختن  ها لذت  این نوشته  ی 
ویژه نفرت از بود، اما به چیزهمهها در آن نوشته به دوش کشیده بود. پدرش فرناندوکنندۀ رفتار نفی

گرفته تربزرگعشق برادر  ،که با آن یمحکم ۀسوالراها و اراد کرده بود و در عوض تصمیم  ، مارچلو را رد 
کاراچی خواربارفروش  که بههم ازدواج کند، مهربان بود با استفانو  خواسته بود  ،الخاطر عشق به لیاو 
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کرده بود بخرد و قسم خورده بود تا ابد آن که او درست  ها د. در این نوشتهاردمی نگاها را هاولین کفشی را 
که در آن سنهم  اشیسالگپانزده ۀالعادخارق ۀلحظ خود را بانویی ثروتمند و متشخص احساس  ،بود 

عشق به او، پول زیادی را با مشارکت پدر و برادرش  خاطربهکه فقط  ،کرده بود، دست در دست نامزدش
کرده بود و چقدر خشنود بود روی کفش سرمایه پیوسته  تواقعیبه زیادی  ۀتا اندازیاهایش ؤرکه گذاری 

کرده بود، سالگیدر شانزده همآنجدید داشت،  ۀدر محل یا، خانهبودند  طی مراسمی باشکوه ازدواج 
به را  ییهاکفش کهدر حالی  مارچلو سوالرا با برادرش میکله وسط مراسم ظاهر شده بود، و در آن مراسم

گفته بود برایش پا داشت  کرده بود؟ اکنون وقتی جور ند. با چهاعزیزبسیار که شوهرش  مردی ازدواج 
کنار رفته بود و چهرصورتک ، به پایان رسیده بودچیز همه آشکار شده  اشکریهواقعی  ۀدروغین استفانو 
که داشتیمدادن به فقروبرگبدون شاخاو بود.  کرده بود هاسؤال ی  ها . روزها و هفتهو حقایقی را مطرح 

، ه بودمرا که دوست داشت ییهاها را خواندم. قسمتآن را به خواندن این صفحات اختصاص دادم.
خاطر سپردم. در پشت را به یا کوچکم شمرده بود، ه بودکرد م، هیپنوتیزمه بودمرا تکان دادکه 

کنم.  هابود، اما نتوانستم آن ییهامهارت اً ها، مطمئنبودن این نوشتهطبیعی  را کشف 
و  مها به ستوه آمده بودم جعبه را برداشتاز این نوشته کهدر حالی  نوامبر،ماه در نهایت، شبی در 

که از  داشتم در اختیار خارج از ناپل  یایزندگ برخوردار بودم و نفساعتمادبهبیرون رفتم. حتی اکنون 
کنم. روی پل سولفرینو ایستادم تا چراغ درموردال را لیتوانستم احساس نمی که در خود تحمل  هایی را 

تا زمانی  .آرامی هل دادمرا به آنزدند تماشا کنم. جعبه را روی حفاظ پل گذاشته و مه سرد سوسو می
گویا جعبه خود او باشد، خود لی ،بیفتد آبکه جعبه در  گهان  و ها واژه و ال را همراه با افکارنا

، هرکسیکه طور همان ، گرفتمی نفوذ خود زیرکه مرا ی اوهیش، و اشیبدجنسروی از ی هازبانوزخم
نفوذ خود  زیر کردیکوتاه با آن برخورد م یافکری را که حتی برای لحظههر رویدادی یا هر ی، هرچیز
برگشتن به محله در و ها، ازدواج و شب عروسی، و خشونت هایها، مهربانها و کفشکتاب ،آورددرمی

کاراچی که درهمه را  ،نقش جدید سینیورا رافائال   کرد.سقوط میرودخانه  دیدم 
 

2 
کنم استفانونمی الی خردسال را به مارچلو طراحی و زحمات لی ۀنتیج ،مهربان و عاشق یتوانستم باور 

 سوالرا داده باشد. 
که پشت میز نشسته بودند و با چشمانی  زدند، با هم حرف میزد که برق میآلفونسو و ماریزا را 

کردم. دیگر حواسم به خنده در  یهامادر نبود. صدای موسیقی و خواننده، زوج ۀمستان یهافراموش 
یا خیره ، لبریز از حسادت به شهر خشن و دریاشهیسوی در شآن روی تراس که ،و آنتونیو ،حال رقص
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مقرب بدون اعالم  یارنگ شدند. حتی تصویر نینو که سالن را مانند فرشتهشده بود، همه در نظرم کم
کرد، ب که با رنگال را میطور فزاینده ضعیف شد. حاال فقط لیهترک  ورویی پریده در لباس دیدم، 

که بیاستفانو را  استفانو چیزی گفت و زیر گوشعروسی با هیجان   چهرۀ هیچ لبخندی،دیدم 
کارناوالمانند  ها،پیشانی تا چشماز شدت نگرانی از  اشبرافروخته . چه زدبه سفیدی میها ماسک 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستم با هر دو دست و با تمام قدرت بازوی شوهرش  ؟افتادیمداشت اتفاقی 
کاماًل می دیکشیرا م که او را  کردم اگر و من  کند را از جا می توانست بازوی استفانومیشناختم، احساس 

روی زمین ش سرپشتخون  یهاقطره کهدر حالی  کرد،گرفت و از سالن عبور میو آن را باالی سرش می
گرزی، یا استخوان آروارآن بازوی کنده چکید و او ازمی کرد تا صورت االغی استفاده می ۀشده مانند 

کند. بله، او  کارمارچلو را با یک ضربه له  صدای طپش شدید قلبم را حس  با این فکر کرد ورا می این 
گلویم خشک شد. سپس چشمان هر دو مرد را از حدقه درم ، گوشت صورتشان را از آوردیکردم و 

گاز می آن کرد واستخوان جدا می کردم دلم میرا  پایان عشق  اتفاقی بیفتد. بهخواهد چنین زد. احساس 
کردم ،غوشی در بستری در آمالفیآتحمل، بدون همو پایان آن جشن غیرقابل ال و لی جا کهنآتا  ؛فکر 

گذاشتن  سرپشتبا با هم به جایی دور برویم،  و کنیمن ووداغدرب هکس را در محلچیز و همهمن همه
م این تنها پایان برای آن نظربهبا خیالی آسوده در شهری ناشناخته فرود آییم. و ، هایوخوارخفت ۀهم

گر پول توانست ما را نجات دهد پس باید ما هم فورًا نمی و حتی مطالعه، یک مرد،وجود ، روز بود. ا
کنیم. خشم او در سین چیزهمه  یافت، نیرویی که هم مال من بود و هم نبود ومن گسترش می ۀرا نابود 

 من همکاش آن نیرو سرریز کند. اما متوجه شدم  کردم ای کرد. آرزوپر می مدادن خودازدست مرا از لذت  
که میاز آن نیرو می زیرا قادر به انجام  ،تحمل کنمسکوت ناراحتی را در توانم ترسم. بعدها فهمیدم 

خشم و انزجار در وجودم  کهدر حالی دهم ترسم، ترجیح میها میآمیز نیستم، از آناعمال خشونت
ال مثل من نبود. هنگام ترک صندلی چنان مصمم از جا بلند . لیخاموش بمانمیابد آرام و گسترش می

که میز و قاشق و چنگال کثیف تکان خورد؛ و گیالسی شراب واژگون شد.  یهاروی بشقاب یهاشد 
که  هرجاال لباسش را به والرا شود و لیاراده دوید تا مانع ریختن شراب روی لباس سینیورا ساستفانو بی

کردم بهسپس کشید و میبا شتاب کرد گیر می دنبال او بروم، از دری فرعی بیرون رفت. با خود فکر 
 یاجا برویم. اما از جایم تکان نخوردم. استفانو بعد از لحظهدستش را بگیرم، در گوشش بگویم بیا از این

کرد و به او رسید.  حال در یهاراهش را از میان زوج ،تردید  رقص باز 
کردم. همه متوجه شدند که عروس از چیزی ناراحت است. گرم اما مارچلو  به اطراف نگاه  هنوز 

های عادی بود. حرفامری ها برایش گویا به پا داشتن آن کفشبا رینو بود.  جویانهدسیسهی هاصحبت
کردند در انتهای که احساس می . کسانیشدبیشتر میهمراه با نوشیدن بیشتر و مستهجن تاجر فلزات 
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رسید می نظربه چیز را خوب جلوه دهند.کردند همهمراتب میزها و مهمانان قرار دارند تالش میسلسله
ک ،البرای لیکس جز من متوجه نشد که هیچ گرفته شده بود و احتمااًل ه همازدواجی  باید اکنون جشن 

شادی و غم و  در بسیار بیشتر، یهازیاد و نوه یهادر میان تولد بچه ،ا روز مرگ عروس و دامادت
که استفانو  از قبل تمام شده بود.یافت میسالگی ادامه پنجاهسالگی و وپنجبیستسالگرد  مهم نبود 

 کرد.شدن چقدر باید تالش میبرای بخشیده
 

3 

توجه  شانگویوگفتکه به نشستم، بدون آن آلفونسو و ماریزا کنار ناراحت شدم.این اتفاقات از ابتدا 
که چه در سر از شورش و بلوا بودم، اما اتفاقی نیفتاد. طبق معمول فهمیدن این ییهاکنم. منتظر نشانه

 بسیارتهدیدش را نشنیدم. استفانو نیم ساعت بعد و سخت بود: صدای فریاد  شتگذال میلی
کرده بود شیهاخوشحال برگشت. لباس هایش روی پیشانی و چشمسفیدی ناشی از نگرانی ؛ را عوض 

ال با لباس سفرش و وقتی لی چرخیدمیبین دوستان و خویشان منتظر آمدن همسرش . از بین رفته بود
به او  رنگ و کاله آبی به سالن برگشت، استفانو فوراً خیلی کم یهاآبی روشن و دکمه ودامنکتبا 

کرد، بعد سر میزها  یاکریستال با قاشقی نقرهاز ظرفی  هابچهبین ال پیوست. لی شیرینی بادامی پخش 
تعارف  ،بعد به بستگان استفانو و و اول به بستگان خود ،کوچک هدیه را به مهمانان یهارفت و بسته

که از او با اسوالرا را ن ۀولی کل خانواد کرد. و با  نامطمئنلبخندی دیده گرفت و حتی به برادرش رینو 
متفکر  یهدیه را به پینوچا داد. نگاه ۀبست ونداد،  یسید: دیگر مرا دوست نداری؟ جوابپر ینگران

گونهداشت و استخوان پرتی و شد. وقتی به من رسید با حواسمعمول دیده می اش بیش از حد  های 
آغشته به  یهاظرف سرامیکی پیچیده در تور سفید پر از بادامبه نشانۀ تشکر  بدون حتی لبخندی،

 به من داد. را شکر 
 انه،جویرویی و دلخوش ، باکندجبران بخواست ، اما استفانو نداحترامی برآشفتسوالراها از این بی

گفت ها را در آغوش گرفتیک آنبهیک  «د.یخسته است، صبور باش» :و 
که براداما شنید رینو را هم بوسید، یهاگونه   از خستگی نیست، سته،ا  » نش با ناراحتی گفت:رزم 

 .«سفمأت متیغریبی است، برااو موجود عجیب
 «.شودهمۀ مشکالت حل می» :ت جواب دادباجدیاستفانو 

که  گروه ارکستر صداهای مستانهبه باعجلهبعد او را دیدم   یادنبال همسرش رفت، در همان حال 
 سردادند و مردم برای خداحافظی آخر جمع شدند. 

قیافه و عروس و داماد خوش !کردیمنمی های دنیا فراراز خیابانبا هم ما  و ز جدایی خبری نبودپس ا
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کروکی شدند. آن کردند و هر زودی در ساحل آمالفی، در هتلی لوکس اقامت میها بهزیبا سوار ماشین 
خود را ال قطعًا . لیراه دیگری وجود نداشت رفت.می آسانی از بینبهی پیامد آن هایاخالقدبو توهین 

کرده بود. و  گهاناز من جدا  ازدواج  فقط. او است شده زیاد تصورم حد از فاصلۀ ما بیش رسید منظربه نا
کردن نکرده بود، انجام وظایف زناشویی توسط او تنها به که ؛ شدمرد محدود نمییک با  سر  چیزی بود 

که  تیواقع نیفرود آوردن در برابر ابا سر ال لیآشکار بود.  کامالً ولی در آن لحظه من نفهمیده بودم، 
رضایت داده  همسرش و مارچلو شده بود نیب یگرید زیچ ای یاش باعث توافق تجارزحمات دخترانه

که به استفانو بیش از هر شخصب گر  ییا چیز یود  گر  قبلاز توجه کند. ا آن توهین  از قبلتسلیم شده بود، ا
 مانندعاشق او بود،  البایست محکم باشد. لیمی حقیقتاً پیوندش با استفانو اما  رده بود،ورا فروخ

ایص و خص هایژگیو همۀعاشق استفانو بود. در تمام زندگی  ی عاشقانۀ مصور،هادختران رمان
شد، استفانو با احساس، کرد و استفانو حتی متوجه این ایثار نمیاش را در پای استفانو فدا میبرجسته

کرد. می شانها چه کند، نابودکه بداند با آنشد و بدون آناحاطه می ال بود،که مال لیخیالتی و تنبوغ 
کردم من نمی که میتوانم کسی را اینبا خود فکر  دانم طور دوست داشته باشم. حتی نینو را. تمام چیزی 

کنم. و برای لحظهاین است که چگونه با کتاب کوتاهاها سر  که  یبشقاب مانندخود را  ی بسیار  دیدم 
گربه گربه ناپدید شد و تا این داد.ولگرد غذا می یاخواهرم الیزا سابقًا در آن به  گرد،بشقاب که   خالی در پا

گرد و غبار که با نگرانی  رها شد. پر از  که بیش از اندازه جسارت زیاددر آن لحظه بود  ، مطمئن شدم 
کارمال،امدهیورز گفتم باید برگردم، باید مثل  کنم، آدا و جیلیوال و خود لی . به خود  ال شوم. محله را قبول 

کنار بگذارم، جسارت را سرکوب کنم، وقتی  .که مرا دوست دارند بردارمتحقیر کسانی دست از  غرور را 
کرد کج  آنتونیو  در بالکن به ومادر برخورد نکنم ه تا بم آلفونسو و ماریزا رفتند تا نینو را ببینند، راهم را 

 پیوستم. 
کرده بود و هوا رو به سردی میکافی نپوس لبا محض رفت. آنتونیو بهشیده بودم. خورشید غروب 

کرد هنوز به دریا نگاه میکه متوجه حضور من شدآن کرد و وانمود   کند.، سیگاری روشن 
 «بیا برویم.» گفتم:

 «خودت برو، با پسر ساراتوره.»
 «.اشمخواهم با تو بمی»
 «گویی.دروغ می»
 «چرا؟»
 «کردی.ها میجا رمرا اینبدون حتی خداحافظی  خواست،چون اگر او تو را می»

اگر درک » :نان گفتمغرولندک زیر لبعصبانی شدم.  اشییگورک همهاینگفت، اما از راست می
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که با وجودنمی که هرکنی  جا این تو کتک بزند، خاطربهلحظه ممکن است مادرم از راه برسد و مرا  ی 
که فقط به خودت فکر می اشیمعنهستم پس  « وجه برایت اهمیتی ندارم.هیچمن به وکنی این است 

 را از دست داد. ش کنترلو گفت صورت شرطی بهبلند  یارا شنید، جمله میهازحمت حرفهب
کرد، که بم دستمچ  سیگار را پرت  گرفت و فریاد زد، فریادی سختی قابلهرا با قدرتی  کنترل بود 

گلو، شدهحبس گفته بودم در ، فقط بههجا بودخاطر من آنکه او به در  که به او  خاطر من، چون من بودم 
کنارم باشد . قسم» :نفس افتادبه نفس «.و تو مرا مجبور کردی قسم بخورم ،بله، من» :کلیسا و در جشن 

که هرگز مرا تنها نمی کتتو گفتی  و خود را تا خرخره شلوار دوختم گذاری و به همین دلیل من یک دست 
کنم، تا خواست تو را عملی کنم. حتی یک دقیقه هم با مادر یا  ۀزیر قرض سوالراها بردم تا تو را خوشحال 

وقت با پسر آن مثل آشغال با من رفتار کنی، تمام کهاین ؟خواهران و برادرانم نبودم و پاداش من چیست
تو من  نظربهدوستانم تحقیر کنی، مرا آدمی مضحک جلوه دهی، چون  یزنی و مرا جلوبحرف  شاعر
که تو میام، چون و من نخوانده یاچیز نیستم، چون تو درس خواندههیچ گویی من چیزهایی را 
که من تو را درک نمینمی ، لنو، به من نگاه هانیکنم. اما لعنت بر افهمم، درست است، حقیقت دارد 

توانم بگویم کنی نمینهی کنی، فکر میتوانی به من امروکنی میفکر می کن:کن، به صورتم نگاه 
دانی اگر همین حاال با من از آن در بیرون دانی، اما نمییمچیز کنی، تو همهست، اما اشتباه میکافی

که تو آن پسر اح بروی، اگر همین حاال من به تو بگویم باشد و مق، نینو با هم بیرون برویم، اما بعد بفهمم 
کن. همینبینی میمی داند دیگر کجا،ساراتوره را در مدرسه و خدا می جا،  کشمت لنو، پس خوب فکر 

با چشمان سرخ و  کهدر حالی و  «.است همین االن مرا رها کن، مرا رها کن، چون برایت بهتر
که فریاد سر من بدون آنکرد و کرد، کلمات را با دهان باز و گشاد ادا میش به من نگاه میاشدهگشاد

کردم شاید چیزی اش آنلرزید و در چهرهمی اشینیسیاه ب یهازد، پرهبزند فریاد می که فکر  قدر درد بود 
گلویش فریاد می .زنداز درون به او آسیب می که در  کلماتی  که بودند و بدون آن اشنهیزدند در سگویا 

 . فتندرو حلقش فرو می هاهیآهن تیز در ر یهامانند تکه در فضا پخش شوند،
آسیب م دست ترسیدم به، دادرا فشار میم دستمچ  اشبه آن پرخاشگری داشتم. پنجه ینیاز مبهم

کلمات .برساند ک  شسیل  که حداقل برایم ارزش قائل نظربه بخش بود.در نهایت تسلی امادردنا م رسید 
 «مچم درد گرفت.» آهسته گفتم: است.
کرد، اما نگاهش آرام شدن سرخبا من همراه روی من خیره ماند. با دهان باز آرام فشار دستش را کم 

 «؟یکنکدام را انتخاب می» پرسید: شد.گاهم میتکیه او دادم وبه او وزن و اقتدار میم دستپوست 
گرفته و عبوس گفتم.این را اما « .اشمخواهم با تو بمی: »گفتم  با حالتی 

هایش پر از اشک شد، به دریا نگاه کرد تا به خود فرصت دهد که اشک شیهاچشم .بستدهانش را 
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کند.   را پنهان 
کس خداحافظی و دخترها نشدیم، از هیچ ،بالفاصله به خیابان رفتیم. منتظر پاسکواله، انزوسپس 

که مادر ما را نبیندمسئل نیترنکردیم. مهم هوا تاریک  دیگر .افتادیمراه به سپس پای پیاده  .ه این بود 
که تماسی با هم داشته باشیم قدم زدیم، بعد آنتونیو با تردید بدون آن کنار هم،در ی هایهبود. لحظشده 

که انتظار بخشش دارد، انداخت.  میهابازویش را دور شانه  ،او مقصر بود گویاخواست به من بفهماند 
گرفته بود ساعاتی را که درست جلو چشمش با نینو گذرانده بودم و چون عاشق من بود،   توهمتصمیم 

گیرد  . در نظر 
کردم؟» کرد مچم را بگیرد، پرسید:سعی می کهدر حالی  کبود   «دستت را 

کردم،را با دستان بزرگش فشار داد،  میهاجواب ندادم. شانه فشار دستش  یفور با ناراحتی حرکتی 
کرد عال من هم. او منتظر بود، شترا بردا م دست، نشان دهداز تسلیم ئمی منتظر بودم. وقتی دوباره تالش 

 را دور کمرش انداختم. 
 

4 
. گرفتیمدر آغوش میرا یکدیگر وقفه بیی تاریک هاکوچهدرختی، در راهروی ساختمانی و در  کنار

رفتیم، در  رهایآبگسمت سپس اتوبوسی سوار شدیم و بعد اتوبوسی دیگر و به ایستگاه رسیدیم. پیاده به
کنار  باً یتقرخیابان  که از   گذشت.آهن میی راههالیرخالی 

گهانی نفوذ گرمم بود؛ با آن گرمای پوستم با لرزشی نا که لباسی نازک به تن داشتم و سرمای شب در 
گرمایش گرفت هرازگاهی در جاهای تاریک مرا با چنان حرارتی در آغوش می . آنتونیوکردیم که 

ال و استفانو االن در هتل باشند. شاید مشغول شام خوردن هستند. آزاردهنده بود. به خود گفتم شاید لی
 شوند. شاید برای شب آماده می

گم می و زمین متعفن در رایحۀ هاخزهنور بود. بوی ی کمهاستارهآسمان تیره پر از  شد. خوش بهاری 
گویا بلوطی، سنگی، یا چمن گاه از آب صدایی مانند سکسکه بلند شد.  ی اقورباغهها خیس بودند، نا

و  هاکندهشناختیم و به یک ردیف درختان خشک و در آن افتاده بود. از مسیری که خوب می
کارخانۀن ادامه دادشد، به رفتی شکسته ختم میهاشاخه کنسروسازی را با سقف  یم. کمی دورتر 

که مرا از درون مثل چیزی دیدیم. به لذتی شدید نیاز داشتم؛  اشیفلزو اسکلت  هارآهنیتفروریخته، 
که توانایی  روبان نرم مخملینی بیرون کشد. میلی در من بود تا به رضایتی خشن دست پیدا کنم، میلی 

کردم. آنتونیو مصرانه به زبان محلی حرفویرانگری داشته باشد و آن را در  های آغوش آنتونیو احساس 
کت بودم و فقط آه میزدیم عاشقانه کت بودم. همیشه در چنین مواقعی سا  کشیدم. ، و من سا
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کرد:   «بگو دوستم داری.»التماس 
 «دارم.»
 «به من بگو.»
 «دارم.»

خواستم نفسم بند بیاید. آن شب، . میدر آغوش کشیدمحرف دیگری نزدم. او را با تمام نیرویم 
گناه  به ورطۀ کردم. برایم مهم نبودخواستم از او جدا شوم. آن شب نیاز مبهمی به تغییر احساس مینمی

که از باال اعمال ما را مشاهده می ش اهمیتی هایالقدس یا جانشینکردند، به روحبیفتم. به فرشتگانی 
کرد و گیج و سردرگم شد. نمی  دادم و آنتونیو این را احساس 

 «صبر کن.»گفتم: 
کرده بود تا حس شدت میقلبم به که بر من غلبه  طپید، از این مکان، از خودم، از میل شدیدی 

خواستم برگردم و در محله غرق شوم، همانی ترسیدم. میبیگانگی را از رفتار و صدایم، از بین ببرم. می
ی پر از تکلیف را دور بیندازم. تمرین برای هادفترچهخواندن، خواستم درسحاال بودم باشم. میکه تا 

، در اشیعروسرسیدم ارزشی نداشت. من در مقایسه با او در لباس ال به هر جا میچه؟ بدون سایۀ لی
کروکی، با کاله آبی و کت و دامن رنگارنگش چه بودم؟ چه بودم، این با  ،ونیو، دزدکیبا آنت جاماشین 

که لیمیلی شدید و مضطرب کتانی دراز کشیده بودهامالفهال در هتلی رو به دریا روی ؛ در حالی   ،ی 
 نگرانی و دلهره. بی

که برگشتم به لیدانستم. فقط میمن چه بودم؟ نمی کاری را میخواستم وقتی  کنم ال بگویم: من هم 
 توانی از من جلو بزنی. کنی ، نمیکه تو می

 «جا و با این وضعیت.. نه ایننه، لنو ..»و به زبان محلی گفت: اما آنتونیو با نفسی عمیق 
که به من احترام می رهایآبگوقتی   کردیم آنتونیو با ناراحتی گفت  ر خواهد مرا واداگذارد و نمیرا ترک 

که بعد پشیمان شوم کاری کند  که زیادهبه  گویا او بود  کرده بود و شاید باورش این بود. تمام راه .  روی 
کرد و، بدون داد و فریاد، بدون  کردم. در زدم، مادر در را باز  حرفی نزدم و با آسودگی فقط خداحافظی 

کرد به کلمه و یا سرزنشی  شروع  کردند زدن. برادران و خواهرم بیهوده سعی میکتک گفتن حتی یک 
کردی؟ عینکم »ی فریاد زدم: ازنندهمانع او شوند. عینکم روی زمین افتاد. فورًا با خوشحالی  ببین چه 

 «خواهم به مدرسه بروم.نمی اصالً توانم درس بخوانم، را شکستی و حاال دیگر نمی
که با آن مرا می ، خواهر کوچکم، تبر، در هوا باقی ماند. الیزا ۀزد مانند تیغمادر شوکه شد، حتی دستی 

  «لنو، بیا، نشکسته.»عینک را برداشت و با مهربانی گفت: 
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5 
اولین رفت. برای خستگی از تنم بیرون نمی بازهمکردم استراحت می هرچهبیش از حد خسته بودم و 

کردم. فکر می بار که دیگراز مدرسه فرار   کنم حدود دو هفته به مدرسه نرفتم. حتی به آنتونیو هم نگفتم 
کنم ونمی قصد رفتن به مدرسه خانه را د دارم ترک تحصیل کنم. هر روز بهقص توانم مدرسه را تحمل 

 زهایچخیلی  روزهادر آن  زدم.جای رفتن به مدرسه تمام صبح را دور شهر پرسه میکردم ولی بهترک می
گرفتم. میان کتاب ناخواسته جذب عناوین و زدم و آلبا گشت میی پورتهادکههای دربارۀ ناپل یاد 

یا ادامه میشدم و راهم را بهاسامی نویسندگان می دو و در رو در خیابان سمت تول  کوه ُوم  دادم. یا از 
 را گشتم. یا دوگاناّل می  ترایوبررفتم و از طرف پ  می باالروبهطرف سن مارتینو رفتم. بهسالواتور روزا باال می

کت و طی می خواندم. گاهی مردان جوان ها را میزدم و اسامی مردهآرام پرسه میکردم، در قبرستان سا
کردند. ی کثیف تعقیبم میشنهادهایپمحترم با  سالمیانی احمق و حتی مردان رمردهایپبیکار، 

کارم ادامه و با احساس خطر فرار می انداختمیم کردم، سرم را پایینرا تند می میهاقدم کردم، اما به 
کردم. در زمان تعطیلی از مدرسه و درس و مشق بیشتر دوری می هازدنپرسه واقع با آن دادم. درمی

 را به خواندن رمان ظهرهاکسی از فرارم از مدرسه بویی نبرد. بعداز ماندم تامدارس در خانه می
که از حاضروآماده بودنم بسیار خوشحال بود، می  سمتبه باعجلهگذراندم و سپس برای دیدن آنتونیو 
را در  سؤالیا نه. این  امدهیدخواست بپرسد آیا پسر ساراتوره را رفتم. آنتونیو دلش میمی رهایآبگ

عصبانی ترسید میترسید، جروبحث میآوردنش را نداشت. از به زبان جرئتخواندم، اما چشمانش می
باشم، تا  اوردار بُ تا مطیع و فرمان کردبغل میآن چند دقیقه را از او بگیرم. مرا  شیرینی مصاحبتشوم و 

 .کنمفقط به او فکر می هالحظهکرد در آن هر تردیدی را از خود دور کند. فکر می
گناه می  کردم. کردم ولی فقط به نینو فکرمیاما در اشتباه بود، در حقیقت، اگرچه احساس 
مرا تحقیر کند،  اشیبرترترسیدم نینو با ترسیدم. میخواستم ببینمش و با او حرف بزنم، از طرفی میمی

گیرانۀ سردبیر نشدن مقالۀ مربوط به بحث با معلم دینی اشاره کند، و از قضاوت سختعلت چاپبه
کنم. به خیابان می هاحرفتوانستم این مجله بگوید. نمی در رختخواب، به  هاشبو یا  رفتمرا تحمل 

که کردم. ترجیح میفکر می امیاقتیلبی کنم  . بودخاطر کمبود جا رد شده فقط به اممقالهدادم باور 
کنم و رنگ شوند. اما سخت بود. نمیگذاشتم تا این افکار ضعیف و کممی توانستم با نبوغ نینو برابری 

گوش بدهم و دربارۀ افکارم با او حرف بزنم. ولی چه افکاری؟ من هیچ فکری  شیهاحرفبا او بمانم، به 
کار باشد، نه داشتن کتابی در  کنم، تا دیگر نه  ی، و نه تحسینی. امیدوار انمرهم. بهتر است خود را محو 

که به ذهنم هجوم چیز را بهبودم همه زنده و مرده، زبان  هازبان، آوردیمتدریج فراموش کنم. خیاالتی 
که اکنون وقتی با برادران و خواهرم حرف می کردم تقصیر دآمیمزدم سر زبانم ایتالیایی  . با خود فکر 
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کنم: لیلی خواهد و دانست چه میال همیشه میالست، اگر در این مسیر بیفتم، باید او را هم فراموش 
بودم. امیدوار بودم بدون هیچ  شدهخواستم، از هیچ ساخته نمی ؛ اما من چیزیآوردیمدست آن را به

که وقتی از هر اشتیاقی خالی باشم محبت آنتونیو به  آرزو و اشتیاقی از خواب بیدار شوم. تصورم این بود 
کافی خواهد بود.   من و محبت من به او 

که لی برگشته  عسلماهال از سپس یک روز، در راه خانه، پینوچا، خواهر استفانو را دیدم و باخبر شدم 
 وبرادرش داده است. خواهرشوهرمهمانی ناهار بسیار مفصلی به مناسبت جشن نامزدی  و

 «؟دیاشدهتو و رینو نامزد »با تعجبی دروغین پرسیدم:  
که رینو به او داده بود به من نشان داد.احلقهو « بله.»او با خوشحالی جواب داد:   ی را 

جدیدش مهمانی  ۀال در خانکردم که چرا لیمیزد، فقط به این فکر وقتی پینوچا با من حرف می
خواهم رسد. دیگر نمیاما چه بهتر، خوشحالم، رقابتم با او به پایان می .داده و مرا دعوت نکرده است

دوستم پرسیدم. او با  ۀیات نامزدی را به پایان برد، با تردید دربارئببینمش. فقط وقتی پینوچا تمام جز
چیزی را. وقتی به خانه رسیدم، . نپرسیدم چهگیرددارد یاد میمحلی گفت: پوزخندی خائنانه به زبان 

 خوابیدم.  بعدازظهرتمام 
صبح روز بعد طبق معمول ساعت هفت از خانه بیرون آمدم تا به مدرسه بروم، یا بهتر بگویم وانمود 

که به مدرسه می که لیاسترادونه روم. تازه از خیابان کنم  کروکی پیاده ال را رد شده بودم  دیدم. از ماشین 
کند وارد محوطشد. بدون آن که پشت فرمان بود خداحافظی  ساختمان  ۀکه حتی برگردد و از استفانو 

که بزرگی به چشم زده بود. از این ۀکه آن روز آفتابی نبود، عینک تیردقت لباس پوشیده بود و با آنشد. به
گره زده بود که لب اشیآبروسری  کردم. با عصبانیت با خود را جوری  هایش را هم پوشانده بود تعجب 

که این مدل جدید لی کردم  کردیم روزی نه ژاکلین کندی بلکه بانویی الست. از بچگی تصور میفکر 
کنم به راهم ادامه دادم. اسرارآمیز خواهیم شد. بدون آن  که او را صدا 

که نمیبعد از چند قدم رفتن، ب توانستم خود را دون قصدی مشخص برگشتم، فقط به این دلیل 
کنم. قلبم می که  رورودرخواستم او وبرهم بود. شاید میطپید و احساساتم درهمکنترل  به من بگوید 

که مان به پایان رسیده است. شاید میدوستی  خواندندرس امگرفتهتصمیم  من همخواستم فریاد بزنم 
کنم و به خان کنار بگذارم و ازدواج  کنم. و مثل  ۀرا  آنتونیو بروم و با مادر و برادران و خواهرانش زندگی 

کردمرا بشویم. به هاپلهملینای دیوانه  که وارد ورودی  و سرعت محوطۀ ساختمان را طی  او را دیدم 
که زمانهاپلهباال رفتم، همان  هاپلهشد. از ش مادرشوهرساختمان  بچگی باال رفته بودیم، تا از دون  یی 

کیله   را پس بگیریم. مانیهاعروسکآ
 «برگشتی.»گفتم:  


