




هــدفازراهانــدازیمجموعــۀادبیــاتداســتانینشــربیــدگل
کــهبــابهرهجســتنازتجــاربگذشــتۀایــننشــروبــا آنبــوده
کنــارمهــارتهنــری ــاندان،در ب ــاریمترجمانــیخــوبوز ی
وفنــیســایراعضــاینشــر،ترجمههایــیخــوبودقیــقاز
یســندههاوآثــارایــن کــهدرخــورنــامنو آثــارادبــیارائــهشــود

مجموعــهباشــد.
یبایــیوپیراســتگیظاهــریومحتوایــی بهجــزتوجــهبــهز
ازفرهنگهــایمختلــفدر آثــاری ترجمههــا،میخواهیــم
اختیــارخواننــدۀفارســیزبانقــراردهیــموتالشــمانبــرآن
بــاناصلیشــانبرگردانــده ازز

ً
خواهــدبــودکــهمتنهــاترجیحــا

کــهخواننــدۀفارســی یــم شــوندوبدینترتیــب،امیــدآندار
هــمبیشــتربخوانــدهــمدقیقتــر.
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فهرست



۹

درقرنبیستم،مجارستاننیزازآتشخشمونفرتیکهسراسر
کشـورنیـزمثـل پـارافراگرفتـهبـودبینصیـبنمانـد.ایـن ارو
پـایشـرقینقطـۀبرخـوردایدئولوژیهای سـایرکشـورهایارو
را مجارسـتان مورخـان از برخـی سـو، یـک از بـود. متضـاد
و کاتولیـک کلیسـای پیـرِو پـا ارو غـرب کشـورهای مثـل کـه
پروتسـتاناسـت)برخالِفکشـورهایارتدوکسمذهِبشـرق
پـایمرکـزیمیداننـد، پـا(بهلحـاظفرهنگـیبخشـیازارو ارو
وازسـویدیگردرتقسـیمبندیهایجنگسـرد،اینکشـور
راازکشـورهایبلـوکشـرقمحسـوبمیکننـد.ایـنمسـائل
ازجنگ

ً
زمینهسـازکشـمکشهاوتنشهاییشـدهکهعمدتا

جهانـیاولبـهبعـدمجارسـتانرادرگیـرخـودکـردهاسـت.
کارتِلج،دیپلماتومورخانگلیسی،دربخشیاز برایان
یخمجارستان۱کهدرآنبهدهههای کتابخودارادۀبقا:تار

یسد: پرالتهابمجارستاندرقرنبیستمپرداخته،مینو

مقدمٔه مترجم



۱۰

طینیمقرنپسازپایانجنگجهانیاول،مجارستانسهفاجعه
گراینمصیبتهابرایهرکشوریغیرازمجارستان راازسرگذراند؛ا
)کهدربرابرحوادثفاقدانعطافوتوانترمیمالزمبود(پیشمیآمد،
کارشبهنابودیمیکشید:معاهدهایزمینگیرکنندهوغیرمنصفانه،
استالینیستی یمی رژ تحمیلشدن و نازی آلمان توسط اشغال
و برد  بهدر ایندورانجانسالم از امامجارستان بیرحم. و 
کشوریآزادودموکراتیکاحیاشد. بعدهادر۱۹۸۹بهعنوان

)کارتلج،۳۱۹:۲۰۱۱(

یسـندۀخیابانکاتالین،کهخـودشـاهـد گـداسـابو،نو مـا
عینِیتحوالتسیاسیسالهایپرآشوبوپراختناِقتسلط
فاشیستهاوحکومتاستالینیستهابود،دررماندرتأثیر
ایندورانرابرقهرمانرمان»ِاِمرنسِسِرداس«وخودراوی
یرمیکشد.ازخاطرات یفوغیرمستقیمبهتصو بهشکلیظر
ید( شخصیامرنسگرفته)کهازدورانجنگوسرکوبمیگو
کودکیخودبازگومیکند:  کهراویرماناز تاخاطرهای

یررگبارمسلسلآلمانها. تکهپارهشدنگلهایگاوز
کــهوقایعـشمربـوطبــه یسـندهدرآنرمـان، گــرنو امـاا
سالهــایبعـدازجنـگوبهعبارتدیگــرسـالهــایآغــاز
یدادهـایسیاسـی اصالحـاتاسـت،اشـارۀمسـتقیمیبـهرو
گاهـِیشـخصیتهانمیکنـدو یـژهجنـگواثراتـشبـرآ وبهو
ایـنخـودخواننـدهاسـتکـهبایـدایـنجنبـهراازدلروابـطو



۱۱

احساسـاتوعاداتافرادداسـتانبیرونبکشـد،درعوضدر
رمـانخیابـانکاتالیـنصـدایگلولههـاازدوردسـت،ازپشـت

دیوارهـایخانـه،شـنیدهمیشـود.
ازهمیـنرواشـارهایکوتـاهبـهوقایعمهمیکهمجارسـتان
درقـرنبیسـتمازسـرگذرانـدکمـکخواهـدکـردکـهخواننـدۀ
و اتفاقهـا وقـوع زمانـۀ و زمینـه از روشـنتری یـر تصو رمـان
شـکلگیریشـخصیتهابهدسـتآورد،بهخصوصدرمورد
بخـشدومرمـانکـهعنـوانهرفصلشیکیازاینسـالهای

پرکشـمکشاست.
یـٔه کـهدرسـال۱۹۲۰بـهتجز ازتبعـاتمعاهـدۀصلحـی
امپراتـوریاتریشـــمجارسـتانانجامیـداینبودکهمجارسـتان
دیگربهاقیانوسوراههایآبیدسترسینداشتوبهاینترتیب

بـهسـرزمینیمحصـوردرخشـکیبدلشـد.
مارس۱۹۱۹جمهوریشورایِیمجارستان،پساز در
ارعابو پشتسرگذاشتندورۀموسومبهوحشتسرخ،بهزوِر
سرکوبتشکیلمیشود،کهخیلیزودساقطمیشودودرنوامبر
همانسالمیکلوشهورتی،سیاستمداردسِتراستی،قدرترا
بهدستمیگیردوحکومتاودرقبالاعمالخشونتعلیه
کمونیستهاویهودیان)موسومبهدورانوحشتسفید(هیچ
واکنشینشاننمیدهد.درچنینوضعیتحادوبغرنجیاست

یانون«بهمجارستانتحمیلمیشود. کهمعاهدۀصلح»تر



خیابان کاتالین



۱۹

فراینــدپیرشــدنآدمهــابــهچیــزیکــهرمانهــایــاکتابهــای
بــطچندانــینــدارد. ینــدر بــارۀپیرشــدنمیگو پزشــکیدر

نـههیـچاثـرادبـینـههیـچدکتـریآننـورروشـناییبخش
کنانسـابقخیابـانکاتالیـننبخشـیدهبـودکـهبنـابود رابـهسـا
کـهدهلیـزتـارو گذشتهشـانبتابـد،نـوری درسـنینپیـریبـر
محـویراکـهدردهههـایگذشـتۀزندگیشـانازآنگـذرکـرده
کـهبـهخاطرههـاوترسهایشـان بودنـدروشـنمیکـرد،نـوری
شـکلیتـازهمیبخشـیدوبهاینترتیـبداوریهـایاخالقـیو
یـرورومیسـاخت.آنهـاالبتهمیدانسـتند نظـامارزشیشـانراز
بـا بـدن کـه نیسـت: یـزی گر یـک بیولوژ دگرگونیهـای از کـه
کـهبـهیـاریاشازلحظـۀلقـاحخـود همـاندقـتوظرافتـی
رابـرایسـفرپیـشروآمـادهمیکنـدرونـدتباهـیاشنیـزآغـاز
میشـود.آنهـاپذیرفتـهبودنـدکـه،بهجزتغییـرذائقه،عادتهاو
نیازهایشان،ظاهرشاننیزتغییرخواهدکردوحواسشانتحلیل 



۲۰

خواهـدرفـت؛اینکـهشـایدپـابـهسـنکـهبگذارنـدُپرخورشـوند
یـااشتهایشـانرابـهکلازدسـتبدهنـد،اینکهترسوجودشـان
مشـکالت بـا آنهـا شـوند. بدعنـق و زودرنـج یـا فرابگیـرد را
گوارشـیبیشـتریـابیخوابـیکنـارآمـدهبودنـد،مشـکالتیکـه،
مثـلخـودزندگـی،وقتـیجـوانبودنـدبرایشـانمحلـیازاعراب
ین نداشـت.امـاهیچکـسبـهآنهـانگفتـهبـودکـهوحشـتناکتر
چیـزدرمـوردازدسـترفتنجوانـیآنچیزهایـینیسـتکـهآدم
ازدسـتمیدهد،بلکهآنچیزیاسـتکهبهاودادهمیشـود.
نـهخردمنـدی؛ونـهآسـودگی.نـهقـوۀتمیـزبیعیبونقـصنـه

پاشـیهمگانـی. گاهـیازفرو آرامـش.بلکـهفقـطآ
ایــنراهــمفهمیــدهبودنــدکــهپابهسنگذاشــتنگذشــتهرا،
گذشــتهایکــهدرکودکــیوآغــازبلوغشــانمشــخصوسربســته
بــود،ازآنهــاگرفتــهومثــلنامــهایسرگشــادهبــازشکــردهاســت.
ــه ــانب ــودهمچن ــادهب ــاقافت ــهحــالبرایشــاناتف ــاب ــرآنچــهت ه
گذشتهشــانشــکلمــیداد،امــاحــاالبهیکبــارهاوضــاعفــرق
کــردهبــود.اززمــانچیــزینمانــدهبــودجــزلحظاتــیبهخصــوص،
ــا،ازجاهــایآشــنا ــچجــزگوشــهایازآنه ــمهی ازاتفاقهــایمه
آخــر در اینگونــه، و تکصحنــهای، از پسزمینــهای فقــط
کــهتــاحــاالبــه کــهازمیــانهمــۀچیزهایــی کار،میفهمیدنــد
ــدلحظــه ــایکــیدوجــاوچن زندگیشــانشــکلدادهاســتتنه
پوشــالوجــود مثــل 

ً
باقــیچیزهــاصرفــا اهمیــتدارد. 

ً
واقعــا



۲۱

ــویچمــدان ــهت ــانمیگرفــت،پوشــالیک شکنندهشــانرادرمی
ســفری برابــر در چمــدان یــات محتو از تــا میشــد چپانــده

کنــد. کــهدرراهاســتمحافظــت دورودراز
و زندههــا میــان تفــاوت کــه بودنــد یافتــه در درعینحــال
تفاوتــیکیفــیاســت،تفاوتــیکهچندانبهحســاب

ً
مردههــاصرفــا

ــِیهرکــستنهــایــکنفــر ــدکــهدرزندگ ــردهبودن ــد؛وپــیب نمیآی
ــد. ــادمیزن ی ــرگفر ــهآدمنامــشرادرلحظــۀم هســتک




