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משפט הפתיחה של הספר כבר נכנס לַפּנֵתּאֹון פתיחות הספרים המהוללות. "שנתיים לפני שעזב 
את הבית אמר אבי לאמי שאני מכוערת מאוד". במשפט אחד אנו למדים כי הכותבת היא נערה, 
בעלת אב ואם, וכי משפחתה צפויה להיקרע בשל עזיבת אביה את ביתו. זאת מלבד עצם התבטאותו 
הקשה נגדה )שתוכחש על ידו כמובן מכל וכל בהמשך הספר(. והכל בלשון שקטה ומדויקת שאיננה 

מרמזת דבר וחצי דבר על ההשלכות של המשפט ומשפטים דומים לו.

"הרומאנים  סדרת  את  ֶפַרנֶטה  ֶאֶלנה  שסיימה  לאחר  שנים  חמש  באיטלקית  לאור  יצא  הספר 
)באיטלקית  לזקנתן  ועד  מלידתן  ילדות  שתי  בין  בקשר  העוסקים  ספרים  ארבעה  הנפוליטניים", 
נקראה הסדרה כולה 'החברה הגאונה' ובאנגלית 'הרומאנים הנפוליטניים'. בעברית קוראים לסדרה 
שיוצא  הראשון  שהוא  זה  וספר  לסדרה  קודם  עוד  לפניה  יצא  שמה  אלטרנטיבית(.  השמות  בשני 

אחריה, איננו נופל מקודמיו.
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וכן הלאה. לעתים הם  ִאָּמהֹות  ָנִׁשים,  ְנָערֹות,  ְיָלדֹות,  ספריה של פרנטה עוסקים תמיד במין הנשי, 
גיבורה  אותה  אחרי  עוקבים  אנו  ולעתים  ההתבגרות(,  גיל  )כגון  יחסית  קצרה  בתקופה  מתרכזים 
בשלבים שונים של חייה. יש גם גברים בספריה אך הם בדרך כלל לווינים מסביב לגיבורה העיקרית. 
רובם גם אינם דמויות מופת ומודלים להערצה )בלשון המעטה(. את כולם/ן היא מתארת כתערובת 
של מעלות וחסרונות, שמחה ותוגה, רגש ואינטלקט. הדמויות הן עגולות 
לגיבוריה  לבוז  אם  יודעים  לא  הקוראים  אנו  רבות.  בפנים  לפרשן  וניתן 
לחייך  או  הקשות,  בשעותיהם  עליהם  לחמול  יפות,  הלא  בשעותיהם 
אליהם בשעותיהם היפות. ומפעם לפעם כקוסמת היא פותחת לנו זווית 

נוספת להסתכלות שמשנה לחלוטין את השקפתנו.

הגיבורה.  של  בחייה  שקורה  גדול  בשבר  נפתחים  פרנטה  של  ספריה 
לפעמים השבר מתאחה והשמים נוטפים עסיס, ולפעמים השבר מתרחב 
אין  מפתיעה.  בהכרח  לא  העלילה  ממש.  של  חיים  מכה  למשבר  והופך 
מעשי רצח מזוויעים, אין הצלות חיים הירואיות, אין התאבדויות מסעירות. ובכל זאת, אנו קוראים 
בנשימה עצורה את טלטלות החיים שבהם המעורבים/ות משקרים זה לזה, כועסים זה על זה, רבים, 

אוהבים, מתפייסים, או סתם חיים זה בצד זה.

גם הספר שלפנינו מתאים לסגנונה הכללי. הגיבורה, ג'ֹוָבָנה, חוותה ילדות מוגנת כבת יחידה לשני 
הורים אינטלקטואלים מהמעמד הבינוני גבוה של נאפולי. כל מכריה וחברותיה שייכים בדיוק לאותו 
מעמד מוגן ושבע, שבו אין לקלל, לדבר בצורה גסה, או אפילו לבטא את מחשבותיך כשאלו יכולים 

לפגוע באחר. אפילו הלבוש הוא ורוד ונשי, בסגנון מכובד עד מתקתק.

בגיל שתים עשרה היא מגלה כי אביה מטיח בעת כעס לאימה שהיא מכוערת ודומה לדודתה ויטֹוריה. 
דודה מושמצת שהוריה מנסים למחות את זכרה ולהתעלם מקיומה. דודה שהשכלתה לא הגיעה 
מעבר לכיתה ה', עובדת במשק בית, חצופה, גסה ואלימה. היא שמה לב כי אביה שצמח ב-'נאפולי 

של מטה', העלים את משפחתו ממנה, ובכוונה תחילה. 

פריה של פרנטה נפתחים בשבר ס
גדול שקורה בחייה של הגיבורה. 
והשמים  מתאחה  השבר  לפעמים 
נוטפים עסיס, ולפעמים השבר מתרחב 

והופך למשבר מכה חיים של ממש.
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אנו למדים רבות על החברה המעמדית של נאפולי. חברה שבה ככל שאתה בחלק התחתון והנמוך 
ביותר של העיר, כך אתה גם עני יותר, משכיל פחות, גס רוח ואלים. אביה של ג'ובנה צמח בנאפולי 
התחתית אך עזב אותה בטריקת דלת תוך כדי סכסוך והתעלמות מאחיו ואחותו שנשארו לגור שם. 
הוא התחבר לשכבת אינטלקטואלים כמותו, העוסקים רבות בתיקון העולם )באופן תיאורטי כמובן(, 
משוכנעים בעליונותם האינטלקטואלית, ובזים לאותם מהשכונות הלא נכונות של נאפולי, שאפילו 

לשונם היא דיאלקט איטלקי פגום.

ג'ובנה מתאמצת ומצליחה ליצור קשר עם אותה דודה ויטוריה ארורה, ואיכשהו חייה משתנים מכאן 
ולהבא. הקשר בין דודתה המשוקצת לבינה משפיעה על שתיהן. היא מוצאת שמה שסיפר לה אביה 
על דודתה אכן נכון. היא תוקפנית, חצופה, משמיצה, וגסה. אך מצד שני 
יש בה אמת בסיסית ונכונות לעמוד ישר מול העובדות. לא רק זאת אלא 
שויטוריה מתייחסת אליה כמבוגרת ולא כילדה. בנקודה זו דווקא היא דומה 
לג'ובנה המגלה כי משפחתה המוגנת והאידיאלית רחוקה מלהיות כזאת. 
'המבוגרים' מתנהגים באופן לא מתמיה בצורה מאוד שונה מהעקרונות 
שהם מטיפים להם, ובמיוחד אלו שהם מבקשים מילדיהם לדבוק בהם. 
למרות ההבדלים בין הוריה לבין דודתה, חיי השקר של המבוגרים זהים 
בנאפולי של מעלה ובנאפולי של מטה. חשיפות הצביעות והבגידות שהיא 
עדה להן, אינן עושות טוב לג'ובנה ופוגעות לא רק ביחסה אליהן, אלא גם 

ביחסה לעצמה. בני הנעורים יודעים להיות רעים לעתים ומשקרים לא פחות מהמבוגרים.

לא ניכנס לפרטי העלילה כדי להימנע מקלקלנים, אך זו מפתיעה ומפותלת כתמיד, וקריאה להפליא. 
קשה להינתק מהספר ובדרך כלל הוא נקרא במהירות ותוך זמן קצר. נראה גם שפרנטה הותירה 

פתח להמשכתו בעתיד, ואולי גם כאן אנו צפויים לסדרה חדשה.

ואי אפשר להתעלם ממסתוריותה של אלנה פרנטה עצמה. עד היום לא ידוע מיהי אותה סופרת, או 
שמא סופר? או אפילו זוג סופרים? היא לא נתנה ראיונות ולא חשפה את זהותה. רק לאחר לחצים 

החברה א על  רבות  למדים  נו 
חברה  נאפולי.  של  המעמדית 
התחתון  בחלק  שאתה  ככל  שבה 
גם  אתה  כך  העיר,  של  ביותר  והנמוך 
עני יותר, משכיל פחות, גס רוח ואלים. 
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הסכימה לתת ראיונות בכתב ללא התייחסות לפרטיה האישיים. יש הטוענים שמדובר במתרגמת 
שהוא  סטארנונה,  דומניקו  הסופר  בבעלה  למעשה  מדובר  כי  שאומרים  ויש  ראג'ה'  'אניטה  בשם 
מדובר  שפשוט  לזכור  צריך  וראשונה  בראש  אך  ספריה,  לקסמי  מוסיף  זה  כל  נאפולי.  יליד  אכן 

בספרות טובה.

מומלץ לכל אוהביה של אלנה פרנטה, ולכל אלו שלא קראו את ספריה מקודם, מהווה הספר נקודת 
התחלה מצויינת להכירה.
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