هــدف از راهانــدازی مجموعــۀ ادبیــات داســتانی نشــر  بیــدگل
آن بــوده کــه بــا بهرهجســتن از تجــارب گذشــتۀ ایــن نشــر و بــا
یــاری مترجمانــی خــوب و زبــاندان ،در کنــار مهــارت هنــری
و فنــی ســایر اعضــای نشــر ،ترجمههایــی خــوب و دقیــق از
آثــار ادبــی ارائــه شــود کــه درخــور نــام نو یســندهها و آثــار ایــن
مجموعــه باشــد.
بهجــز  توجــه بــه ز یبایــی و پیراســتگی ظاهــری و محتوایــی
ترجمههــا ،میخواهیــم آثــاری از فرهنگهــای مختلــف در
اختیــار خواننــدۀ فارســیزبان قــرار دهیــم و تالشــمان بــر آن
ً
خواهــد بــود کــه متنهــا ترجیحــا از زبــان اصلیشــان برگردانــده
شــوند و بدینترتیــب ،امیــد آن دار یــم کــه خواننــدۀ فارســی
هــم بیشــتر  بخوانــد هــم دقیقتــر.
نصراله مرادیانی

فهرست

ٔ
مقدمه مترجم

خیابان کاتالین
جاها
آنات و برشهایی از اتفاقها
۱۹۳۴
۱۹۴۴
۱۹۵۲
۱۹۵۶
۱۹۶۱
۱۹۶۸

پینوشتها
فهرست نامها
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17
23
81
83
141
221
273
313
347
363

367

ٔ
مقدمه مترجم

در قرن بیستم ،مجارستان نیز از آتش خشم و نفرتی که سراسر
ارو پـا را فرا گرفتـه بـود بینصیـب نمانـد .ایـن کشـور نیـز مثـل
سـایر کشـورهای ارو پـای شـرقی نقطـۀ برخـورد ایدئولوژیهای
متضـاد بـود .از یـک سـو ،برخـی از مورخـان مجارسـتان را
پیـرو کلیسـای کاتولیـک و
کـه مثـل کشـورهای غـرب ارو پـا ِ
مذهب شـرق
(برخالف کشـورهای ارتدوکس
پروتسـتان اسـت
ِ
ِ
ارو پـا) بهلحـاظ فرهنگـی بخشـی از ارو پـای مرکـزی میداننـد،

و از سـوی دیگر در تقسـیمبندیهای جنگ سـرد ،این کشـور
را از کشـورهای بلـوک شـرق محسـوب میکننـد .ایـن مسـائل
ً
زمینهسـاز کشـمکشها و تنشهایی شـده که عمدتا از جنگ
جهانـی اول بـه بعـد مجارسـتان را درگیـر خـود کـرده اسـت.
کارتلج ،دیپلمات و مورخ انگلیسی ،در بخشی از
برایان ِ

کتاب خود ارادۀ بقا :تار یخ مجارستان ۱که در آن به دهههای
پرالتهاب مجارستان در قرن بیستم پرداخته ،مینو یسد:
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طی نیم قرن پس از پایان جنگ جهانی اول ،مجارستان سه فاجعه
را از سر گذراند؛ اگر این مصیبتها برای هر کشوری غیر از مجارستان
(که در  برابر حوادث فاقد انعطاف و توان ترمیم الزم بود) پیش میآمد،
کارش به نابودی میکشید :معاهدهای زمینگیرکننده و غیرمنصفانه،
اشغال توسط آلمان نازی و تحمیل شدن رژ یمی استالینیستی
و بیرحم .اما مجارستان از این دوران جان سالم به در برد و
بعدها در  1989بهعنوان کشوری آزاد و دموکراتیک احیا شد.
(کارتلج)319 :2011 ،

مـاگـدا سـابو ،نو یسـندۀ خیابان کاتالین ،که خـود شـاهـد
پراختناق تسلط
عینی تحوالت سیاسی سالهای پرآشوب و
ِ
ِ

فاشیستها و حکومت استالینیستها بود ،در رمان در تأثیر
این دوران را بر قهرمان رمان ِ«ا ِمرنس ِس ِرداس» و خود راوی
بهشکلی ظریف و غیرمستقیم به تصو یر میکشد .از خاطرات

شخصی امرنس گرفته (که از دوران جنگ و سرکوب میگو ید)
تا خاطر های که راوی رمان از کودکی خود بازگو میکند:
تکهپاره شدن گلهای گاو ز یر رگبار مسلسل آلمانها.
امـا اگــر نو یسـنده در آن رمـان ،کــه وقایعـش مربـوط بــه
سالهــای بعـد از جنـگ و به عبارت دیگــر سـالهــای آغــاز
اصالحـات اسـت ،اشـارۀ مسـتقیمی بـه رویدادهـای سیاسـی
گاهـی شـخصیتها نمیکنـد و
و بهویـژه جنـگ و اثراتـش بـر آ ِ

ایـن خـود خواننـده اسـت کـه بایـد ایـن جنبـه را از دل روابـط و
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احساسـات و عادات افراد داسـتان بیرون بکشـد ،در  عوض در
رمـان خیابـان کاتالیـن صـدای گلولههـا از دوردسـت ،از پشـت
دیوارهـای خانـه ،شـنیده میشـود.
از همیـن رو اشـارهای کوتـاه بـه وقایع مهمی که مجارسـتان
در قـرن بیسـتم از سـر گذرانـد کمـک خواهـد کـرد کـه خواننـدۀ 
رمـان تصو یـر روشـنتری از زمینـه و زمانـۀ وقـوع اتفاقهـا و
شـکلگیری شـخصیتها به دسـت آورد ،بهخصوص در  مورد
بخـش دوم رمـان کـه عنـوان هر فصلش یکی از این سـالهای
پرکشـمکش است.
از تبعـات معاهـدۀ صلحـی کـه در سـال  ۱۹۲۰بـه تجزیـهٔ
امپراتـوری اتریشـــ مجارسـتان انجامیـد این بود که مجارسـتان
دیگر  به اقیانوس و راههای آبی دسترسی نداشت و به  این  ترتیب
بـه سـرزمینی محصـور در خشـکی بدل شـد.
شورایی مجارستان ،پس از
در مارس  ۱۹۱۹جمهوری
ِ

زور ارعاب و
پشتسر  گذاشتن دورۀ موسوم به وحشت سرخ ،به ِ
سرکوب تشکیل میشود ،که خیلی زود ساقط میشود و در نوامبر

دستراستی ،قدرت را
همان سال میکلوش هورتی ،سیاستمدار ِ
به دست میگیرد و حکومت او در قبال اعمال خشونت علیه
کمونیستها و یهودیان (موسوم به دوران وحشت سفید) هیچ
واکنشی نشان نمیدهد .در چنین وضعیت حاد و بغرنجی است
که معاهدۀ صلح «تر یانون» به مجارستان تحمیل میشود.
11

خیابان کاتالین

فراینــد پیر شــدن آدمهــا بــه چیــزی کــه رمانهــا یــا کتابهــای
پزشــکی دربــارۀ پیر شــدن میگو ینــد ربــط چندانــی نــدارد.
نـه هیـچ اثـر ادبـی نـه هیـچ دکتـری آن نـور روشـناییبخش
را بـه سـاکنان سـابق خیابـان کاتالیـن نبخشـیده بـود کـه بنـا بود
در سـنین پیـری بـر گذشتهشـان بتابـد ،نـوری کـه دهلیـز  تـار و
محـوی را کـه در دهههـای گذشـتۀ زندگیشـان از آن گـذر کـرده
بودنـد روشـن میکـرد ،نـوری کـه بـه خاطرههـا و ترسهایشـان
شـکلی تـازه میبخشـید و به  این  ترتیـب داوریهـای اخالقـی و
نظـام ارزشیشـان را ز یـر  و  رو میسـاخت .آنهـا البته میدانسـتند
کـه از دگرگونیهـای بیولوژ یـک گر یـزی نیسـت :کـه بـدن بـا
همـان دقـت و ظرافتـی کـه بـه یـاریاش از لحظـۀ لقـاح خـود
را بـرای سـفر  پیـش رو آمـاده میکنـد رونـد تباهـیاش نیـز آغـاز
میشـود .آنهـا پذیرفتـه بودنـد کـه ،بهجز تغییـر ذائقه ،عادتها و
نیازهایشان ،ظاهرشان نیز تغییر خواهد کرد و حواسشان تحلیل
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خواهـد رفـت؛ اینکـه شـاید پـا بـه سـن کـه بگذارنـد ُپرخور شـوند
یـا اشتهایشـان را بـهکل از دسـت بدهنـد ،اینکه ترس وجودشـان
را فرا بگیـرد یـا زودرنـج و بدعنـق شـوند .آنهـا بـا مشـکالت
گوارشـی بیشـتر  یـا بیخوابـی کنـار آمـده بودنـد ،مشـکالتی کـه،
مثـل خـود زندگـی ،وقتـی جـوان بودنـد برایشـان محلـی از اعراب
نداشـت .امـا هیچکـس بـه آنهـا نگفتـه بـود کـه وحشـتنا کترین
چیـز در مـورد از دسـت رفتن جوانـی آن چیزهایـی نیسـت کـه آدم
از دسـت میدهد ،بلکه آن چیزی اسـت که به او داده میشـود.
نـه خردمنـدی؛ و نـه آسـودگی .نـه قـوۀ تمیـز  بیعیبونقـص نـه
آرامـش .بلکـه فقـط آ گاهـی از فرو پاشـی همگانـی.
ایــن را هــم فهمیــده بودنــد کــه پا به سن گذاشــتن گذشــته را،
گذشــتهای کــه در کودکــی و آغــاز بلوغشــان مشــخص و سربســته
بــود ،از آنهــا گرفتــه و مثــل نامـهای سرگشــاده بــازش کــرده اســت.
هــر آنچــه تــا بــه حــال برایشــان اتفــاق افتــاده بــود همچنــان بــه
گذشتهشــان شــکل مــیداد ،امــا حــاال بهیکبــاره اوضــاع فــرق
کــرده بــود .از زمــان چیــزی نمانــده بــود جـز  لحظاتــی بهخصــوص،
از اتفاقهــای مهــم هیــچ جــز گوش ـهای از آنهــا ،از جاهــای آشــنا
فقــط پسزمینــهای از تکصحنــهای ،و اینگونــه ،در آخــر
کار ،میفهمیدنــد کــه از میــان همــۀ چیزهایــی کــه تــا حــاال بــه
زندگیشــان شــکل داده اســت تنهــا یک ـیدو جــا و چنــد لحظــه
ً
ً
واقعــا اهمیــت دارد .باقــی چیزهــا صرفــا مثــل پوشــال وجــود
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شکنندهشــان را در میــان میگرفــت ،پوشــالی کــه تــوی چمــدان
چپانــده میشــد تــا از محتو یــات چمــدان در برابــر ســفری
دور و دراز کــه در راه اســت محافظــت کنــد.
درعینحــال دریافتــه بودنــد کــه تفــاوت میــان زندههــا و
ً
مردههــا صرفــا تفاوتــی کیفــی اســت ،تفاوتــی که چندان به حســاب
نمیآیــد؛ و پــی بــرده بودنــد کــه در زندگـ ِـی هرکــس تنهــا یــک نفــر
هســت کــه آدم نامــش را در لحظــۀ مــرگ فریــاد میزنــد.
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