




خواننده گرامی،

این نسخه الکترونیکی رایگان از کتاب یولسیز )جلد اول( مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر 
و مترجم این اثر، از بخشی از حقوق خود چشم پوشی کرده اند تا این کتاب بدون حتا یک کلمه سانسور، 

رایگان در اختیار خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد. 

اگرخارجازایرانزندگیمیکنید، لطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به وبسایت ما مراجعه کنید یا 
اگر مایلید نسخه الکترونیکی کتاب را مطالعه کنید، لطفا مبلغ ۱۵پوند از طریق وبسایت به حساب نشر 
نوگام واریز کنید. برای انتشار این کتاب، افراد زیادی بدون چشم داشت مالی ساعت ها و روزها با جان و 
دل کار کرده اند و حمایت شما از این کتاب به منزله ی حمایت از نشر آزاد و بدون سانسور است. پروژه 
ترجمه یولسیز به فارسی در شش جلد، پروژه ای چندساله است و ادامه ی این راه بدون حمایت های مادی 

و معنوی شما میسر نخواهد بود. 

لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران 
است. غیرقانونی 

اگردرایرانهستید و کتاب را رایگان دانلود کرده اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد 
ناشر آن )نوگام( محفوظ است و چاپ و توزیع و هرگونه کسب درآمد از این کتاب بدون مجوز رسمی از 
ناشر، پیگرد قانونی دارد. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این 
ترجمه را به خواننده نمی دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق نشأت  گرفته از این ترجمه، در هر رسانه و 

به هر شکلی متعلق به نوگام و مترجم اثر )اکرم پدرام نیا( است. 

اگر می خواهید این کتاب یا کتاب های دیگر نشر نوگام را به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا می کنیم حتما 
لینک مستقیم دانلود از خود وبسایت نوگام را برایشان بفرستید و از فرستادن فایل با ای میل یا شبکه های 
اجتماعی و اپلیکیشن های ارتباطی پرهیز کنید. دسترسی به آمار دقیق دانلود های کتاب برای نشر بسیار 

مهم است. 

نوگام به منظور توسعه نشر الکترونیک فارسی، توزیع آسان تر آثار به زبان فارسی در سراسر دنیا و حمایت 
از نویسندگان و مترجمان فارسی زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از را ه های موثر برای 
گسترش دانش و فرهنگ در جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب دوستان مهیا می کند. 
نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک تر نویسندگان با خوانندگان به وجود می آورد و با تشویق همگانی به 

حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی را فراهم می کند. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس

nogaam.com مراجعه کنید و یا با ای میل contact@nogaam.com تماس بگیرید. 

با مهر و احترام

نشر نوگام
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آن قدر معما و سخنان پیچیده در این اثر آورده ام که فرهیختگان باید قرن ها آن را مطالعه و درباره ی 
آن بحث کنند تا منظورم را دریابند، و این تنها راه جاودانگی است.  

                                                                                   جیمز جویس



ترجمه ی این اثر را به وحید تقدیم می کنم، با او این »ناممکن« ممکن شد. 



شماست،  روی  پیش  که  یکم،  جلد  می شود.  منتشر  جلد  شش  در  اثر  این  عزیز،  خواننده ی 
منابع  و  نام ها  نمایه ی  و  یولسیز  اول  مترجم، شش فصل  پیش درآمد  ناشر،  مقدمه ی  دربرگیرنده ی 

می آید. جلد  هر  پایان  در  جداگانه  اثر  هر  منابع  و  نام ها  نمایه ی  است. 
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مقدمهناشر

جیمز جویس، دوم فوریه ۱۸۸۲ در دابلن، پایتخت ایرلند، متولد شد. او فرزند ارشد خانواده بود و ۹ 
خواهروبرادر داشت. خانواده ی جویس مدت بسیار کوتاهی را در رفاه گذراندند اما چندی نگذشت که به 
ورطه ی تنگدستی افتادند. با این همه، او تحصیالت خود را در بهترین مدارس یسوعیان گذراند و سپس 

وارد دانشگاه کالج دابلن شد؛ جایی که استعداد فوق العاده اش را نمایان کرد. 

در سال ۱۹۰۲، پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، در اندیشه اینکه پزشکی بخواند به پاریس رفت. اما 
چیزی نگذشت که عطای پزشکی را به لقایش بخشید و به جای شرکت در کالس درس، مشغول سرودن 

شعر و نوشتن نثر شد. 

در آوریل ۱۹۰۳ به دلیل بیماری و مرگ مادر به دابلن فراخوانده شد و آرام آرام وارد عرصه ادبیات شد. 
در تابستان ۱۹۰۴ با دختری اهل گالوی به نام نورا بارنکل آشنا شد و موفق شد او را ترغیب کند تا باهم به 

اروپا بروند، با این برنامه که در اروپا زبان انگلیسی تدریس کند. 

آنها چندماهی را در ُپال )در کروواسی کنونی( گذراندند و پس از آن در سال ۱۹۰۵ به بندر تریسته در 
شمال شرقی ایتالیا نقل مکان کردند و به مدت ده سال، به جز سفرهای جسته گریخته به دابلن، در ایتالیا 

اقامت داشتند.  

مجموعه شعر موسیقی مجلسی اولین کتاب او بود که در این دوران نگاشته شد و سال ۱۹۰۷ در لندن 
منتشر شد. همین طور مجموعه داستان دابلنی ها که سال ۱۹۱۴ منتشر شد. 

با ورود ایتالیا به جنگ جهانی اول، خانواده جویس مجبور به مهاجرت دوباره شد. در ژوئن ۱۹۱۵، او 
به همراه نورا و دو فرزندش جورج و لوچیا به زوریخ رفتند و تا سال ۱۹۱۹ در آنجا زندگی کردند.  در این 
دوران او رمان چهره ی مرد هنرمند در جوانی )۱۹۱۶( و نمایشنامه تبعیدی ها )۱۹۱۸( را به چاپ رساند. 

تا  پاریس را داشت  به  نهایت قصد رفتن  اما در  به تریسته برگشت  در دوران صلح موقت، کوتاه مدت 
باالخره رمانی را که از سال ۱۹۱۴ مشغول نوشتنش بود در پاریس به چاپ برساند. یولسیز در روز تولدش، 

در سال ۱۹۲۲، در پاریس منتشر شد و برای او شهرت به ارمغان آورد. 

هر چند که شادی انتشار این کتاب دیری نپایید. همان سال بود که هم مشکالت چشم و محدود شدن 
 Finnegans  بینایی امانش را برید و هم بیماری روانی دخترش او را آزرد. با تمام این ها او نوشتن کتاب

Wake را در همین سال آغاز کرد و در سال ۱۹۳۹ به چاپ رساند.
با آغاز جنگ جهانی دوم او دوباره به پاریس رفت اما، در دسامبر ۱۹۴۰ به زوریخ بازگشت و تا زمان 
مرگ در این شهر زیست. جیمز جویس روز ۱۳ ژانویه ۱۹۴۱ در زوریخ درگذشت و در قبرستان فلونترن به 

خاک سپرده شد. 



دانشگاه  پزشکی  تهران،  دانشگاه  انگلیسی  ادبیات  دانش آموخته ی  پدرام نیا،  اکرم  اثر،  این  مترجم 
علوم پزشکی ایران و رشته ی تخصصی Health Informatics دانشگاه مک مستر کاناداست. تا امروز، 
آثار ادبی و سیاسی-اجتماعی  از نگارش مقاله های بسیار، سه رمان نوشته و منتشر کرده است.  گذشته 
دولت های فرومانده، نوشته ی نوام  به فارسی ترجمه کرده است، از جمله،  انگلیسی  از زبان  متعددی را 
چامسکی، لطیف است شب، نوشته ی اف اسکات فیتزجرالد، لولیتا، اثر والدیمیر ناباکوف. او از پیشگامان 
مبارزه با سانسور است. ترجمه و چاپ بی سانسور او از لولیتا در افغانستان و ورود آن به بازار زیرزمینی 
ایران به بروز واکنش های ادبی و سیاسی در داخل ایران منجر شد. پدرام نیا منتخب بورسیه ی تحقیقاتی 
سال ۲۰۱۹ بنیاد جیمز جویس در زوریخ )سوئیس( است. او از اعضای فعال بنیاد جهانی جیمز جویس 
است. از سپتامبر ۲۰۱۴، ترجمه ی یولسیز )اولیس( جیمز جویس را آغاز کرده که قرار است در شش جلد با 
همکاری نشر نوگام در لندن منتشر شود. او در کنار ترجمه ی این اثر، چهارمین رمانش را به زبان انگلیسی 

یسد.  می نو

 



سپاسنامه

از آیین انصاف دور است اگر از دوستان و عزیزانی یاد نکنم که در مسیر ترجمه و شکل گیری این کتاب 
مرا یاری داده اند. سپاسگزارم از خوانندگان آثارم که با استقبال گسترده از ترجمه ی لولیتا و فرستادن پیام های 

دلگرم کننده، برای شروع و ادامه ی این کار و چاپ بدون سانسور آن، مشّوق من بودند. 

بسی قدردانم از ناشر ارجمند نشر نوگام، آزاده پارساپور، و دیگر کارکنان این نشر که با تالش بسیار 
این اثر را با کیفیت مناسب در دسترس خوانندگان قرار داده اند. 

مداقه ی  و  باریک بینی  و  بسیار  تسلط  با  که  شکراللهی،  رضا  زبردست،  ویراستار  از  ویژه  سپاس 
مثال زدنی ویرایش این کتاب را به انجام رساند و عالوه بر هموارتر کردن نثر این ترجمه ی دشوار، در برگردان 
برخی بازی های زبانی جویس و نیز ساخت برابرنهادهای ابتکاری برای ابرواژه ها و کلمه های برساخته ی 

جویس یاور من بود. 

است  گفتنی  سپاسگزارم.  الکنرونیک  نسخه  سازی  آماده  برای  شیخ زاده  سمیه  و  بمانی  مرتضی  از 
با  که  بود  دشواری  کار  مخاطبان  برای  فراوان  پی نوشتهای  دلیل  به  کتاب  این  الکترونیک  نسخه  مطالعه 

برقراری ارتباط های درون متنی بین پی نوشت ها و متن اصلی، این مسیر هموار شد. 

بی نهایت ممنونم از یاور همیشگی ام، وحید یوسفی، که در جای جای این سفر بزرگ پشتیبان بی دریغ 
و همراه پرشکیبم بوده، پیش نویس های متعدد این کار را خوانده و پیشنهادهای ویرایشی مؤثر داده است. نیز 
مدیون فرزندانم، نورا و نیما، هستم که در تمام این سال ها با شکیبایی و عاشقانه مشّوق و مددکارم بوده اند. 

سپاسگزارم از مترجمان بزرگ پیش از من و دوستان و حامیان و استادانم در دیگر جاهای جهان. و 
امتنان ویژه از بنیادهای جهانی جیمز جویس، برگزارکنندگان سمپوزیوم های ساالنه ی آثار جویس، اعضا 
ترجمه ی  برای  را  و سمپوزیوم ها مسیر  به سخنرانی ها  از من  با دعوت  که  دابلن  کالج  دانشگاه  استادان  و 
بنیاد جیمز  فریتز سن، مدیر  دکتر  از جمله  بزرگ  از جویس شناسان  ویژه  اثر هموارتر کردند. سپاس  این 
استاد  کانلی،  ِتم  پروفسور  ایرلند،  دابلن  کالج  دانشگاه  استاد  کرسپی،  لوکا  پروفسور  زوریخ،  در  جویس 
ت، استاد ترینیتی کالج، که در برخی از کوره راه های این ترجمه چراغ 

ُ
دانشگاه براِک کانادا و دکتر سم اسل

راه بودند. قدردانم از همراهی های دکتر الیزابت بناپ فل، استاد دانشگاه برلین، پروفسور میشل مک سویگن 
پیتر کاچ،  پروفسور  براین و 

ُ
ا پیتر  نیویورک، دکتر ریتا سکر، استاد دانشگاه می نوث،  کلی، استاد دانشگاه 

بازدید  امکان  کردن  فراهم  برای  دابلن  در  ایرلند  ملی  کتابخانه ی  اعضای  از  تاگو. سپاس 
ُ
ا دانشگاه  استاد 

جیمز            موزه ی  کارکنان  از  سپاس  و  نیاز،  مورد  منابع  از  استفاده  و  داستان  در  مرکز  این  مهم  مکان های  از 
جویس در دابلن و مرکز جیمز جویس و نیز موزه ی ُرزنباخ در فیالدلفیا که امکان وارسی نسخه های اولیه 
یولسیز و برخی اشیاء به جامانده از جیمز جویس را برایم فراهم کردند. و نیز ادای احترام  و دست نویس 
می کنم به یولسیزشناس ایرلندی، فرنک دلینی، که با مرگ ناگهانی اش، او را در میانه ی این راه از دست دادم. 

                                                                                                          

اکرم پدرام نیا



                                                                                                                 



پیشدرآمدمترجم

در این پیش درآمد کوشیده ام خواننده را، به قدر میّسر، با جهان داستانی این اثر، ساختار و زبان آن، 
نحوه ی شکل گیری شخصیت های اصلی و شیوه ی روایت و نگارش نویسنده آشنا کنم، همراه با توضیحاتی 

درباره ی متن و چاپ اصل رمان و چگونگی ترجمه ی آن.

ویلیام باتلر ییتس، شاعر و نویسنده ی مشهور ایرلندی و از تحسین کنندگان جویس، در جلد هشتم 
مجموعه آثارش، رمان یولسیز را این گونه وصف می کند: »زندگی مردم معمولی در یک روز دابلن که ۷۰۰ 
صفحه به درازا می کشد.« )چاپ اول، ۲۰۰۳( خود جویس نیز درباره ی این اثر می گوید: »هیچ یک از 
شخصیت های کتاب های من بیش از صد پوند نمی ارزند.« )المن، ۱۹۸۲: ۵( به عبارت دیگر، باور هر دو 
این است که داستان یولسیز روایت یک روز از زندگی مردم معمولی دابلن است، با رفتار و کردار و گفتار و 
اندیشه های همان مردم معمولی. ناگفته نماند که در کنار روایت زندگی همین مردم معمولی، نویسنده گاه 
پرسش های فلسفی و اساسی طرح می کند و برخی افکار فالسفه ی بزرگ را از ذهن و زبان شخصیت هایی 

چون استیون ددلس و لیوپولد بلوم تحلیل می کند.

ساختاروزبان

ریچارد دیوید المن، منتقد ادبی برجسته ی آمریکایی و زندگی نامه نویس جویس، در پیش درآمدی بر 
نسخه ی یولسیِز هانس والتر گبلر می نویسد: »تم یولسیز ساده است، اما جویس برای بیان آن پیچیده ترین 
ابزار را به کار گرفته است. او هم، مثل دیگر نویسندگان بزرگ جهان، حس می کند که شیوه های موجود و 
به کارگرفته شده در ادبیاِت پیش از او برایش کافی نیست. پس بر آن می شود تا از آن ها پیشی بگیرد. برای مثال، 
در رمان های پیش از این اثر، هنگام غیبت حادثه و رویداد، راوی برای روشن شدن صحنه دست خواننده را 
می گرفت و او را همراهی می کرد. در یولسیز، جای او را چندین راوی پر می کنند؛ اغلب راوی های غیر قابل 
اعتماد که پدیدار می شوند و ناپدید می شوند، بی آن که شناسایی شوند. گاهی روایت از زبان شخص خاصی 
نیست و در یک فصل، گویی این شیوه را با تمسخر و زیادی به کار گرفته است؛ چشمی دوربین مانند بی ترتیب 
خاصی در دابلن دور می زند و بر پاره های به ظاهر نامربوِط زندگی شهری تمرکز می کند.« )ix :۱۹۸۶( و 
درباره ی زبان این اثر می گوید: »مذاکره ای که جویس در تمام عمرش با زبان دارد شکل های بسیار متنوعی 
در این کتاب به خود می گیرد. در یک فصل، مراحل هستی زایِی یک جنین در مراحل شکل گیری سبک شعر 
انگلیسی بازگو می شود. به عبارت دیگر، واژه ها به نقطه ای نزدیک می شوند که گویی قرار است نت موسیقی 

شوند.« )همان جا(

 فصل پانزده نمایشنامه است، فصل 
ً
هر فصل، سبک و شیوه ی روایتی متفاوت با فصول دیگر دارد. مثال

سیزده مثل رمانی عاشقانه است و فصل دوازده داستانی است با گسست های عجیب و افراطی. فصل هفت 
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که بخش عمده اش در دفتر روزنامه می گذرد، سرشار از آرایه های ادبی و جلوه هایی از سخن دانی و سخنوری. 
شیوه ی روایت فصل یازده، با استفاده از نام آواها و تکرار و تجانس آوایی، نوعی تقلید از موسیقی است و فصل 
چهارده روند تکامل نثر انگلیسی را از آغاز تا قرن نوزدهم بازتولید می کند. همه ی این ها در فصل آخر به اوج 
و کمال می رسد. این فصل در هشت پاراگراِف بلند، بدون عالئم سجاوندی و در قالب درون تک گویی مالی، 
دیگر شخصیت اصلی داستان، تعریف می شود. برخی قسمت ها چنان فشرده و سنگین است که به آسانی و 
کمال نمی توان آن را دریافت. کتاب سرشار از ارجاعات به متون کالسیک است، از فلسفه ی ارسطو و قرون 

وسطی و دانته تا زبان کوچه و بازار دابلن.

این است که کاری است بس دشوارخوان، و برخی حتا معقتدند غیر  یولسیز  باور همگانی درباره ی 
قابل خواندن است. اما این خوانندگان هنگام اثبات ایده ی خود به نکته ای جز زبان اثر نمی پردازند. جویس 
با نوشتن یولسیز و دیگر آثارش، فنون زبان آوری و سخن دانی و آرایه های ادبی بسیاری را به ادبیات انگلیسی 
وارد کرد و گرچه پایه گذار فن روایت سیال ذهن و تک گویی درونی نبود، شیوه ی بهره وری اش از این فنون از 
همه ی آن هایی که پیش تر آن ها را استفاده کرده بودند فراتر و شگرف تر بود. در واقع، عبارت سیال ذهن را ویلیام 
جیمز )۱۸۹۰( نخستین بار در اثری به نام اصول روان شناسی به میان آورد و در سال ۱۹۱۸، می سنکلر هنگام 

شرح نویسی بر رمان های دوروتی ریچاردسن، این عبارت ها را اولین بار در متنی ادبی به کار برد. 

از دیگر عوامل دخیل در سخت خوانی این اثر می توان به استفاده از زبان روایت ویژه، واژه های دورگه، 
جناس های آوایی در چند زبان، تکنیک روایت و جابه جایی و چرخش های راوی ها اشاره کرد. در حقیقت، 
سخت ترین جنبه ی مطالعه ی یولسیز در پیچیدگی کالمی و ساختارِی آن نهفته است. کم تر حادثه ای در داستان 
است که به حادثه ای، اثری، شعری یا فردی بیرون از دنیای داستان ارتباط نداشته باشد. و کم تر ماجرایی در 
داستان بیان می شود که بارها و به شکلی نمادین به آن اشاره نشده باشد، از این رو، خواننده باید آن را با توجِه 
کامل بخواند تا به هر کنایه و اشاره ی مربوط به حادثه ای که پیشتر رخ داده، و از آن مهم تر، به حوادث تاریخی، 

مذهبی، سیاسی و ادبِی بیرون از مرزهای کتاب پی ببرد.

تا کنون درباره ی زبان این اثر بسیار بحث شده و منتقدان معتقدند که جویس از زبان انگلیسی به شکل 
آزادانه استفاده کرده است. عالوه بر آوردن کلمه ها و عبارات و جمله هایی از زبان های ایتالیایی، فرانسه، آلمانی 

و التین، در بسیاری موارد با انگلیسِی هایبرنو یا انگلیسی ایرلندی مواجه می شویم. 

 در فصل یک، باک مالگن، یکی از شخصیت های داستان، از شخصیت دیگر می پرسد: »کلید را 
ً
مثال

تو داری؟« و به جای ?Have you got the key یا ?Do you have the key که هر دو انگلیسی  غیر 
ایرلندی اند به زبان هایبرنو – انگلیسی می پرسد: ?Have you the key نمونه هایی از این نوع انگلیسی 
رایج در ایرلند در بخش های دیگر داستان هم می آید: در فصل هشتم )لستریگون ها(، بلوم به همین سبک 

از صاحب رستوران می پرسد که آیا ساندویچ پنیر دارند: 

»Have you cheese sandwich?«

 در فصل یک، 
ً
 در این متن، بی شمار کلمه و اصطالح عامیانه و ضرب المثل ایرلندی به چشم می آید. مثال

انگلیسی ها را »رنگ پریده« و یا »َسِسناخ« )اصطالحی برای نامیدن انگلیسی های فاتح ایرلند( می خواند که 
هر دو اصطالح ایرلندی اند.

در قرن هجدهم، نفوذ فرهنگ انگلیسی در ایرلند، به خصوص دابلن، آشکار بود. این نفوذ در معماری 
اعتبار  به  کالج  رویال  تأسیس  یافت.  نمود  بیشتر  شدت  با  آن ها  آموزشی  نظام  و  مدارس  سپس  و  ایرلند 
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فرهنگ انگلیسی افزود، زیرا نمونه ی کاتولیک ترینیتی کالج تلقی می شد و کشیش های بومی را با هزینه ی 
سخاوتمندانه ی دولت انگلستان تعلیم می داد. در قرن نوزدهم، زبان انگلیسی به عنوان ابزار کاربردِی ارتباط 
استیال یافت و انگلیسی زبان رسمی مدارس ملی تازه تأسیس شد. ایرلندی هایی که برای فرار از فقر و گرسنگی 
به انگلستان و آمریکا مهاجرت می کردند، باید آن را می آموختند تا بتوانند در کشورهای جدید پا بگیرند و دوام 
بیاورند. قحطی بزرگ به ساکنان مناطق فقیرنشینی که زبان گفتارشان ایرلندی بود، آسیبی به مراتب جدی تر 
وارد کرد. بدین ترتیب، همه چیز در جهت نابودی مرتبه و کاهش رواج زبان ایرلندی پیش رفت. حاال دیگر، 
زبان ایرلندی در نگاه بسیاری از گویندگانش زبانی شکست خورده به حساب می آمد و برای برخی از انگلو – 
ایرلندی ها وسیله ی تخریب زبان انگلیسی. با این همه، وقتی مردم ایرلند انگلیسی حرف می زدند، قادر و مایل 
نبودند آن را بدون دخالت زبان بومی خود به کار بگیرند. به همین دلیل، گویش هایبرنو – انگلیسی نمادی 

است از تعارض فرهنگی و زبان شناختی.

در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، افراد و گروه های بسیاری برای احیای زبان و فرهنگ ایرلندی به 
پا خاستند و این تالش تا امروز هم ادامه دارد. گزاف نیست اگر ادعا شود که زبان انگلیسی مظهر قدرت کلیسا 
و حکومت است و به همین دلیل، افزودِن خواسته یا ناخواسته ی اصطالحات و چاشنی ایرلندی به این زبان، 
 بی ضرر. 

ً
ابزاری است محسوس برای تأکید بر ایرلندی بودن و، در پی آن، تخریب این قدرت به شیوه ای نسبتا

علّو درجه ی اعتبار زبان انگلیسی تا قرن نوزدهم روزافزون بود، اگرچه در همان زمان هم نفوذ زبان ایرلندی 
در گفتار مالکان ایرلندی چشمگیر. البته کسانی بودند که از چنین نفوذی ناخشنود بودند و آن را برای زبان 

انگلیسی مضّر می دانستند یا دست کم آن را برای »انگلیسی استاندارد« تحقیرآمیز تلقی می کردند.

جویس نیز در آثارش، به درستی، برای نشان دادن این واقعیت در فرهنگ مردم ایرلند، از زبان محلی 
بسیار و بجا استفاده می کند و برخی ویژگی های چشمگیر زبان ایرلندی را از طریق زبان انگلیسی به کار 
می برد. در فصل دوازده یولسیز به واضح ترین شکل از این ویژگی ها استفاده می کند و ضرب المثل ها را طوری 

تعدیل می کند تا کیفیت غیراستاندارد زبان انگلیسِی استفاده شده را نشان دهد.

به گفته ی دان گیفرد، »در واقع، رویدادهای یولسیز از درهم آمیزی دو گونه ی ادبی ساخته شده اند: گونه ی 
نمایشی و گونه ی حماسی. ارسطو این دو گونه را چنین وصف می کند: »تراژدی )نمایش( که از نظر زمانی به 
یک دور گردش خورشید محدود می شود، درحالی که گونه ی حماسی هیچ محدودیت زمانی ندارد.« منظور 
او از یک دور گردش خورشید همان یک شبانه روز است. )در آن دوران هنوز تصور می شد خورشید به دور 
زمین می چرخد. م( بر پایه ی نظر ارسطو، داستان یولسیز، که در یک دور گردش خورشید رخ می دهد )ساعت 
۸ صبح ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ تا صبح ۱۷ ژوئن ۱۹۰۴(، اثری است از گونه ی ادبی نمایشی. یولسیز از انواع دیگری 
نیز برخوردار است: وحدت مکان )دابلن و حومه(،  اثر نمایشی برمی شمارد،  از وحدت، که ارسطو برای 
وحدت زمان )همه ی رویدادها در همان روز رخ می دهند( و، درست مثل اثر نمایشی سوفوکل یونانی، وجود 
سه شخصیت اصلی )استیون ِددلس، لیوپولد بلوم و مالی بلوم( و جمعیتی از دابلنی ها که شاید بتوان گفت 
شخصیت چهارم داستان را می سازند. المن معتقد است که شخصیت ها دوباره بارور می شوند: »ترکیب هایی 
نو از قهرمان و ادای قهرمان را ارائه می دهند. افکارشان با شکلی از تک گویی درونی آشکار می شود به گونه ای 

که کوچک ترین نوسان ها و پس وپیش شدن های ذهن یا دنیای پیراموِن ذهن را ثبت می کند.« )۱۹۸۹: ۱۲(

دیگر  هم چون  داستان،  و  دارد.  نشان  آن  بودن  حماسی  از  اودیسه،  داستان  هم چون  رمان،  عنوان  اما 
حماسه ها، از میانه ی زندگی استیون )یعنی پایان رمان چهره ی مرد هنرمند در جوانی که از این پس به اختصار 
از آن با عنوان رمان چهره... یاد می کنیم( شروع می شود و با بازگشت به خاطره هایش، مشاهده های عینی و 
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حوادث ذهنی استیون ِددلس، داستان زندگی لیوپولد بلوم و مالی بلوم، از ذهن و زبان خود آن ها و راوی داستان، 
برای ما تعریف می شود. جویس نوشتن این اثر را سه تا چهار ماه پس از نوشتن رمان چهره... آغاز کرد.

درونمایه

المن درباره ی موضوع اثر می نویسد: »اصلی ترین معنای ضمنی یولسیز همدلی بلوم و استیون در موضوع 
عشق است. هر دو با استبداد کلیسا و نظام حاکم مخالفت می کنند، نیز با استبداد میهن پرستی افراطی؛ انواعی 
از استبداد که تاریخ را به کابوسی بدل می کند که بلوم هم مثل استیون می کوشد از آن بیدار شود.« )۱۹۸۶: 
xiii( و »جویس به زندگی خصوصی ما دست  درازی می کند و اتفاق هایی را که تا دیروز برای ادبیات بسیار 

محرمانه بود، مثل “رفتن به دستشویی”، به عنوان موضوعاتی عادی بیان می کند.« )همان جا(

یکی  جیمز جویس  زندگی نامه ی  که  مدعی اند  »بسیاری  کویسترا، )۱۹۹۳(  لورین جانزن  گفته ی  به 
از کامل ترین و برترین زندگی نامه های ادبی جهان است که به قلم ریچارد المن نگاشته شده، زیرا المن از 
هنر جویس به عنوان چراغی برای روشن کردن زندگی اش بهره برده است، و نیز به دلیل تحقیق گسترده و نثر 
شگفت انگیز آن.« در این زندگی نامه می خوانیم که »وقتی جویس به سوئیس کوچ کرد، بی درنگ با شمار زیادی 
از ایتالیایی ها، اتریشی ها و یونانی های آن جا آشنا شد. در همان زمان، یکی از شاگردانش در شهر تریسته ی 
ایتالیا نامه ای برای او فرستاد تا مرد جوانی به نام اتوکارو ویس را با او آشنا کند. ویس که برای تحصیل از تریسته 
به زوریخ آمده بود، جوانی بود بلند قامت، خوش ظاهر و خوش قلب و دانش خوبی در زمینه ی موسیقی و 
ادبیات داشت. جویس به واسطه ی او با رودالف گلدسمیت، تاجر غالت، آشنا شد و این تاجْر جویس را با 
گروه بزرگی از دوستان ثروتمندش، از جمله ژرژ ُبراک، آشنا کرد و قرار شد جویس به اعضای این گروه زبان 
انگلیسی بیاموزد. برخی از این افراد بیشتر به منظور حمایت مالی از جویس به کالس درس او می آمدند و 
گاهی جویس برایشان بخش هایی از داستان هایش را می خواند یا درباره ی شخصیت ها یا بن مایه های داستان ها 
از راه هم نشینی و  با آن ها گفت وگو می کرد. المن بسیاری از مطالبی را که در زندگی نامه ی جویس نوشته 
مصاحبه با این افراد و گفت وگوها و خاطره های دوستان و نزدیکان و برخی از شاگردان جویس، از جمله ژرژ 
براک، به دست آورده است. ُبراک خیلی زود از دوستان نزدیک او شد، به گونه ای که جویس، در موارد زیادی، 
با او درباره ی این کتاب گفت وگو می کرد. »در اول اوت ۱۹۱۷، جویس برای ُبراک درباره ی اودیسه ی هومر، 
هملت شکسپیر، ُدن کیشوِت سروانتس، کمدی الهی دانته و فاوسِت گوته و شخصیت پردازی این داستان ها و 
بن مایه های بی مانند و انسانی اودیسه به طور مفصل سخن گفته و ُبراک آن ها را یادداشت کرده است. مطلبی 

که در ادامه می خوانید بخشی از آن یادداشت است.« )۱۹۸۲: ۴۱۶(

»جی جی )جیمز جویس( بر این باور است که: 

اودیسه است. بن مایه ی این داستان از بن مایه ی  »زیباترین و فراگیرترین بن مایه ، بن مایه ی 
هملت، دن کیشوت و فاوست به مراتب انسانی تر و شگرف تر است. دوباره جوان شدن فاوست 
به  که  است  این  مثل  می کند،  را خسته  آدم  زود  دانته خیلی  دارد.  من  بر  ناخوشایند  تأثیری  پیر 
خورشید خیره شویم. زیباترین و بیشترین ویژگی های انسانی در اودیسه نهفته است. وقتی دوازده 
ساله بودم، در مدرسه، رویدادهای مربوط به جنگ تروا را خواندیم و اودیسه در ذهن من ماند. 
بگذار صادقانه بگویم که در دوازده سالگی، آن فوق طبیعی بودن اودیسیوس را دوست داشتم. 
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وقتی مجموعه داستان دابلنی ها را می نوشتم، اول قصد داشتم اسم آن را یولسیز در دابلن بگذارم، 
اما از این ایده صرف نظر کردم. وقتی رم بودم و نیمی از رمان چهره... را نوشته بودم، متوجه شدم 

اودیسه باید از پی این اثر بیاید و، این گونه، نوشتن یولسیز را شروع کردم.« )همان جا(

»چرا همواره به این بن مایه برمی گشتم؟ اینک، در نیمه راه عمر، ماجرای اودیسیوس هومر را 
از همه ی ماجراها در ادبیات جهان به انسان نزدیک تر می بینم. اودیسیوس نمی خواست به جنگ 
 گسترش فرهنگ یونان اعالم شده بود، 

ً
تروا برود، زیرا می دانست هدف از رفتن به جنگ، که رسما

فقط دستاویزی بود برای تاجران یونانی که پی بازارهای جدید می گشتند. زمانی که افسران برای 
سربازگیری به سراغ اودیسیوس آمدند، او که مشغول شخم زدن زمین بود با دیدن آن ها وانمود 
کرد دیوانه است. این شد که پسربچه ی دوساله اش را روی شیارهای جلوی گاوآهن انداختند. 
حاال بیا و زیبایی درونمایه ها را بنگر: تنها مردی که در یونان مخالف جنگ است، و این پدر. 
پیش از جنگ تروا خون قهرمان ها بیهوده پایمال شد. آن ها می خواستند محاصره را تنگ تر کنند. 
اودیسیوس با این تصمیم مخالفت کرد و حیله ی رزمِی اسب چوبی را به عنوان چاره پیش کشید. 
هست  مرد  یک  فقط  نیست.  گاممنون  آ و  منالئوس  آشیل،  از  حرفی  دیگر  تروا،  جنِگ  از  بعد 
که کارشان با او تمام نشده و دوره ی حماسه آفرینی اش تازه شروع شده و او اودیسیوس است.« 

)۱۷-۴۱۶ :۱۹۸۲(

 :۱۹۸۲( تحسین انگیزی!«  حکایت  چه   – کریبدس  و  ِسال  سرگردانی.  بن مایه ی  »سپس 
شش سِر  دیو  ِسال  می افتند.  گیر  کریبدس  و  ِسال  میان  تنگه ای  در  یارانش  و  )اودیسیوس   )۴۱۷
دریا بود در هیئت یک صخره و کریبدس گردابی بود دور از ساحِل جزیره ی سیسیل، و هر دو 
آن دو  از میان  به هم نزدیک که دریانوردان نمی توانستند بی خطر  آن قدر  از خطرهای دریایی و 
بگذرند. اودیسیوس برای گذشتن از این تنگه باید یکی را برای رویا رویی برگزیند که سرانجام 
بر آن می شود از کنار ِسال بگذرد. با این تصمیم فقط چند نفر از یارانش را از دست می داد ولی 
انتخاب مسیر دیگر سبب نابودی کل کشتی در گرداب می شد. براساس این داستان، که باید میان 
دو خطر یکی را انتخاب می کرد، آن اصطالح معروف انتخاب میان ِسال و کریبدس یا بد و بدتر 

ساخته می شود. م( 

»اودیسیوس هم چنین موسیقی دان بزرگی است؛ موسیقی را دوست دارد و باید گوش کند؛ 
بن مایه ی هنرمندی که جانش را به خطر می اندازد و از عالقه اش چشم نمی پوشد.« )همان جا( 
موسیقایی  آواز  با  و  می کنند  زندگی  صخره ای  جزیره ای  در  یونان  اسطوره های  در  )سایرن ها 
تا روی صخره های  به جزیره ی خود می کشانند  را  آن ها  و  اغوا می کنند  را  دریانوردان  زیبایشان 
این  به  یارانش  و  اودیسیوس  وقتی  اودیسه،  در  کشتی شکستگی  شوند.  دچار  سخت  و  نوک تیز 
آواز  به  می خواهد  دلش  موسیقی  عاشق  و  موسیقی دان  اودیسیوِس  می شوند،  نزدیک  جزیره 
که دست وپای  می خواهد  آن ها  از  و  می کند  فرو  پنبه  یارانش  در گوش  بسپارد.  سایرن ها گوش 

خودش را هم به دکل کشتی ببندند تا مبادا اغوا شود و کشتی را به آن سمت سوق دهد. م( 

»سپس آن شوخی دل نشین حضور غوِل یک چشم. “اسمم هیچ کس است. ”« )همان جا( 
)در سرود نهم اودیسه می خوانیم که »هیچ کس« نام مستعار اودیسیوس است. وقتی اودیسیوس 
دیگر  به  و  زد  فریاد  درد  با  پلیفموس  درآورد،  را  او  چشم  و  جنگید  غول  همان  یا  پلیِفموس  با 
از  هیچ یک  دلیل،  همین  به  بکشد.  مرا  می خواهد  »هیچ کس«  که  گفت  جزیره  سایکلوپ های 
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سایکلوپ ها به نجات او نیامدند. م( 

 کچل هم بود، 
ً
»یا در ناکسوس، ارتباط سالخورده ترین مرد از میان پنجاه مرد، که احتماال

با ناسیکا، دختری که هنوز هفده سال هم نداشت. چه بن مایه ی زیبایی! و موضوع بازگشت که 
 انسانی است. ویژگی بخشندگی هنگام گفت وگو با آژاکس در دنیای اسفل 

ْ
به عمیق ترین شکل

را نباید فراموش کرد، و بسیاری از اشاره ها و مضامین دیگر را. راستش تا اندازه ای از به کارگیری 
چنین بن مایه ای ترس دارم، زیرا بنیان افکن است.« )۱۹۸۲: ۴۱۷(

المن می نویسد: »جویس، در انزوایش، درباره ی همه چیز نظر می دهد؛ از آدم و حوا گرفته تا ددی 
و پیچز برونینگ )هنرپیشه ی آمریکایی و شوهرش که در دهه ی ۱۹۲۰ در رابطه ی زناشویی آن ها رسوایی 
معروفی به بار آمد. م(، اما جنگ و جامعه از بن مایه های داستان های او نیست. با این همه، این دو بن مایه او 
را جایی گیر می اندازند و وادارش می کنند نگرش هایی در مورد آن ها ارائه دهد. آثار جویس با شعر غنایی 
تا پیری و  انسانی را، از نوزادی  ناب شروع می شوند و به سترگ ترین دانشنامه ختم می شوند. او حیطه ی 
از تولد تا مرگ و از جوانِی جوانانی که به در می کوبند تا پیرِی پیرانی که از بسته نگه داشتن آن  ناتوان اند، 
این  او.  از  بیزار  و  بدبین، شیفته ی زن  و  و بدخلق، خوش بین  به تناوب شاد است  بررسی می کند.  به دقت 
نویسنده چنان گونه گون و متنوع است که با نویسندگان بزرگ دوره های گذشته مقایسه شده و این مقایسه ها 
به همان اندازه که عادالنه است، ناعادالنه است. جویس چندان مثل هومر نیست، چه در موضوع هایی که 
در اثرش آورده، چه در مشغله ی ذهنی اش نسبت به خودزندگی نامه نویسی، اما اسطوره ی هومری در پس و 
پشت بلوِم یولسیز پرسه می زند و پافشارانه سیاق اثرش را تغییر می دهد. در لحظه هایی، جویس به سختی 
و محکمِی )فرانسوا( رابله است، اما “سختی ” ویژگی متمایز او نیست و، به گفته ی جی ام کوهن، تشابه 
اساسی تر این است که به نظر می آید جویس از راه کلمه ها به چیزها می رسد، به جای آن که از راه چیزها به 
کلمه ها برسد.” « )۱۹۸۲( شاید دانته نویسنده ی محبوب جویس باشد و جویس به همان اندازه باریک بین 
و باوجدان، اما او بهشت و جهنم و گناه و کیفر دانته را پشت سر می گذارد و مثل بالزاک ترجیح می دهد 
انساِن کمدی اش را نگه دارد و از زندگی پرهنگامه ی دنیوی لذت ببرد؛  زندگی ای که دانته گناه می دانست 
و مجازات می کرد یا نادیده می گرفت. »جویس نخستین کسی است که شهروندی پیش پاافتاده  با عواقب 
قهرمانانه می آفریند. متأسفانه برای مدت های مدید نیت این نویسنده درست درک نشد و تصور می شد که 
اثر او هجونامه است. اگر چنین بود، این شور و عالقه به فردی از الیه های زیرین طبقه ی متوسط جامعه 
با این همه، در آن دوره، منتقدان چپ به او تاختند، به گونه ای که جویس  را چگونه می توان وصف کرد؟ 
در واکنش به این حمله ها، به یکی از دوستانش به نام یوجین جوالس گفت: “نمی دانم چرا به من حمله 
می کنند. هیچ یک از شخصیت های داستان هایم بیش از هزار ]یا به روایتی صد[ پوند ارزش مالی ندارند.” 
اما  بود،  یافته  اندازه ی کافی رواج  به  بدبختی ها و آت وآشغال های یک شهر  از  نوشتن  امیل زوال،  از  پس 
یولسیز اثری بی پروا بود و بی مالحظه. این ایده حتا برای نویسنده ی ایرلندی آن زمان، ویلیام باتلر ییتس، 
 بیگانه بود. ییتس اشراف زاده بود و دوست داشت مرز طبقاتی میان انسان ها مشخص باشد؛ چیزی 

ً
نیز کامال

که جویس در پی پاک کردن آن بود. ُجرج برنارد شا نیز هرکس را که فصیح و شیواسخن بود می پذیرفت، 
 شیواسخن نیست و افکارش گاه تند و پیوسته و گاه کند و 

ً
اما قهرمان اصلی داستان جویس در ظاهر ابدا

بریده بریده است.« )۱۹۸۲: ۴(

البته برنارد شا نسبت به خود اثر دیدگاهی متفاوت داشت و نظرش روزبه روز مثبت تر شد: »خالصی 
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از بی نزاکتی هایی که جویس در اثرش شرح می دهد و آن ها را داستانی می کند، شاید خالصی از خود اثر 
باشد، اما هیچ سودی بیش از این نخواهد داشت که امروز از نقشه ی جهان در قرن دوازدهم خالص شوی. 
سرکوب کردن این اثر و سرپوش گذاشتن بر بی نزاکتی و کثافت هایی که در آن نشان داده شده، حفاظت از 
آن کثافت خواهد بود نه حفاظت از اصول اخالقی. اگر یکی آینه ای را روبه روی سرشت تو بگیرد و به تو 
ثابت کند که ]سرشتت[ به شست وشو نیاز دارد نه گچ مالی، شکستِن آینه سودی ندارد. برو آب و صابون 

پیدا کن.« )المن، ۱۹۸۲: ۵۷۶(

 همه ی عناصر 
ً
تقریبا و  بن مایه  نظر سبک، ساختار،  از  اما  منتشر شد،  یولسیز در سال ۱۹۲۲  رمان 

هر  فردی  ویژگی های  می شود.  شناخته  مدرن  برتر  ادبی  آثار  معدود  از  یکی  به عنوان  هم چنان  داستانی 
وضعیت  و  اجتماعی  موقعیت  و  مشکالت  بیرون،  دنیای  با  روابطش  او،  گذشته ی  داستان،  شخصیت 
کنونی اش از طریق فن نوین و تجربی روایت سیال ذهن به آسانی در اختیار خواننده قرار می گیرد؛ روایتی که 
با عبارت هایی چون افکار به زبان نیامده، افکار بی تصویر، تک گویی درونی، باخودگویی و یا حتا خیال بافی 
و  این داستان سیال دنیایی است پررمزوراز  از  اگر بگوییم که هر جمله  وصف شده است. گزاف نیست 
کامل. ریچارد المن در همان زندگی نامه ای که برای جویس نوشته است، می گوید: »همه چیز در این رمان 
قابل وصف نیست، چون جویس معتقد بود رمان باید آینه ی زندگی باشد که هر چیزی از آن را نمی توان 

وصف کرد.« )۱۹۸۲(

شخصیت

از مجموعه داستان  داستان »مردگان«  از  )برگرفته  تبعیدی ها  نمایشنامه ی  برای  یادداشتی  در  جویس 
دابلنی ها(، شخصیت هایش را پی درپی با شخصیت های انجیل مقایسه می کند... اما در یولسیز، نه تنها از 
الگوهای اسطوره ای هومری و پساهومری بهره می برد که از طیفی دیگر از شخصیت ها نیز بهره  می جوید: 

استیون هم ددلس است هم ایکاروس هم هملت هم خود شکسپیر و هم لوسیفر. 

یولسیز جویس به ظاهر به اودیسه ی هومر شباهتی ندارد و برخی منتقدان شباهت یولسیز به اودیسه را 
صورت گرایانه وصف کرده اند و رابطه ی آن را با اثر هومر رابطه ای نمادین می دانند، اما جویس، به منظور 
باستان،  یونان  علم  و  هنر  و  ادب  شکوفایی  دوره ی  با  قیاس  در  امروزی  تهِی  و  بیهوده  دنیای  دادن  نشان 
شخصیِت  مشابه  را  بلوم  لیوپولد  آن،  در  و  برمی گزیند  شاهکارش  برای  را  هومر  اودیسه ی  از  چارچوبی 
اودیسیوِس داستان هومر می سازد و استیون را، که پسر معنوی بلوم است، مشابه تلماکس )پسر اودیسیوس 
در اودیسه( درمی آورد و مالی، زن بلوم، را مشابه پنه لوپی )زن اودیسیوس(. افزون بر این، به گفته ی جوزف 
از  اثر  دو  »هر  نیویورک،  و  کلمبیا  دانشگاه  اسطوره شناسی  پیشین  استاد  و  مشهور  جویس شناس  کمبل، 
دنیایی  به  مردی  معرفی  دو  هر  اصلِی  موضوع  و  برخوردارند   اسطوره ای  درونمایه ای  و  مشابه  ساختاری 

متفاوت با ادعای بی رحمانه ی مردانه است.« )۱۹۹۳(

»او می دانست که شخصیت های یولسیز مدرِن او باید در بخش های متعدد در دابلن بگردند تا داستان 
پیدا  بود که قهرمانی بی دین  این  هومر. کار اصلی اش  اودیسه ی  یابد، درست مثل شخصیت های  تکامل 
کند و در شهری کاتولیک رهایش کند تا اودیسیوس )اولیس( هومر را دابلنی کند. اما چون استیون ددلس 
پرسونای جویس خام و نابالغ است، جویس برای پرسونای بالغش، لیوپولد بلوم را برمی گزیند. استیون و 
بلوم از دو سوی مخالِف طیف ذهن و زندگی او می آیند، اما میان آن ها شباهت های بسیاری هم وجود دارد 
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و جویس را بر آن داشته تا مرد سن وسال دارتر را برای استیون مثل پدر کند. وقتی اودیسیوس در اودیسه به 
ارتش می پیوندد تا به رزمگاه تروا برود، پسرش، تلماکس، نوزادی است که بی پدر بزرگ می شود. هنگامی 
که تلماکس جوان بیست ساله می شود، باید برود پدرش را پیدا کند.« )کمبل ۱۹۹۳: ۴۹( کمبل معتقد 
است این یعنی »الگو و مدلت را پیدا کن و مسیر زندگی ات را بیاب.« )همان جا( پیدا کردن پدر )یا الگو و 
مسیر زندگی( برای او بخش بسیار مهمی در اودیسه و نیز در زندگی هر انسانی از جمله استیون در یولسیز 

است. 

همان طور که گفته شد، میان شخصیت ها و رویدادهای دو اثر یولسیز و اودیسه پیوندی گاه بسیار نامرئی 
و گاه آشکار یافت می شود. جویس، در طرح هایی که برای دوستانش، استوارت گیلبرت و کارلو لیناتی تهیه 
و شخصیت ها  بن مایه ها  میان  همانندی های  و  پیوندها  و  روابط  این  وجود  به  می آید،  اثر  این  در  و  کرده 
اعتراف می کند. و برخی از نویسندگان و منتقدان مانند استوارت گیلبرت بر یافتن و طرح این پیوندها و 
شباهت ها سخت پافشاری می کنند، اما برخی یگر از اهل ادب بر این باورند که تدقیق و جست وجو در این 
باره لذت یولسیزخوانی را از بین می برد. والدیمیر ناباکوف در درس گفتارهایش )ناباکوف و بوئرز، ۲۰۰۲: 
۲۸۸( با این دیدگاه که »ماجراجویی های کوچک و پرسه های مالل آور لیوپولد بلوم در یک روز تابستانی 
هزارتدبیر  مرد  )اولیس(،  اودیسیوس  نقش  تبلیغات چی  بلوم  است،  اودیسه  از  نزدیکی  پارودی  دابلن  در 
را بازی می کند و زن بی عفت بلوم تجسم پنه لوپی پرهیزکار است و به استیون ددلس نقش تلماکس داده 
 مخالفت می کند و با نوشتن نقد تندی علیه راهنمای استوارت گیلبرت در خواندن یولسیز، 

ً
شده« شدیدا

می نویسد: »گشتن برای یافتن همتاهای دقیق از هر شخصیت و هر صحنه از این کتاب در اودیسه ی هومر 
او  با  از جنبه های گوناگون  اودیسیوس هومر  بلوم، همتای  لیوپولد  اتالف وقت کامل است.« )همان جا( 
تفاوت دارد. اودیسیوس مردی اشراف زاده، صاحب امالک، خزانه و دارایی بسیار و موقعیت اجتماعی باال با 
 درجه دو، که حتا خانه اش اجاره ای است، صبحانه ی کم بهایش 

ً
بلوم، یهودی پذیرفته نشده، شهروندی تقریبا

را با گربه اش صرف می کند، در طول روز در رستوران های بسیار معمولی شهر خوراک های ارزان )مثل قلوه، 
پایان شب  پنیر و جگر( می خورد که هیچ شباهتی به خوراک های لذیذ شاهانه ی اودیسیوس ندارد و در 
دست هایش را با صابونی )صابون عطر لیمویی برینگتن( می شوید که فراموش کرده پولش را به داروخانه دار 
بدهد. برخالف اودیسیوس، بلوم از خواستگار زنش انتقام نمی گیرد و مثل استیون، دیگر شخصیت یولسیز، 

پیروزی اش فقط ذهنی است و شاید به همین دلیل ییتس گفته است که جویس »ذهنی اسطوره ای دارد.« 

ِلوین،  هری  گفته ی  به  و  بود  عجیب  گیلبرت  نمودار  یولسیز،  اولیه ی  خواننده های  از  بسیاری  برای 
»مثل هر طرح دیگر، این نمودار برای نویسنده حکم داربست برای ساختمان را داشته که در پایان باید از 
هم پاشیده شود تا عظمت واقعی عمارت زیر آن نمایان گردد. به همین دلیل، جویس اسامی هومری را از 
روی فصل های کتاب برداشت درحالی که در گفت وگوهای خصوصی اش آن ها را به کار می برد.« )کایبرد، 

)xxii :۲۰۱۰

جان گیفرد، سال ها پس از طرح نظرهایی مانند نظر ناباکوف، در حاشیه نویسی اش بر یولسیز، عالوه 
اشاره های  همه ی  دقیق  نشانی  کردن  مشخص  و  یولسیز  شخصیت های  واقعی  الگوهای  کردن  روشن  بر 
شهری و جغرافیایی در داستان و نیز یافتن بسیاری از حوادث تاریخی و منابع کنایه ها و اشاره ها و اشعار این 
داستان، مصرانه کوشیده تا یولسیز را آینه ی امروزی اودیسه ی هومر قلمداد کند و همتاهای هر شخصیت و 
جمله و اشاره از این اثر را در اودیسه بیابد. به نظر من، تمرکز بیش از اندازه بر یافتن همتاها و نمادهای هر 
کلمه و جمله در اودیسه شاید از لذت خواندن اثر کم کند، ولی نادیده گرفتن کامل آن ها نیز سبب می شود 
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که بن مایه های ارزشمندی از اثر از دست برود. به گفته ی دکلن کایبرد، »برخی استادان سعی کردند گردش 
از  اما هیچ کدام  اودیسیوس در مدیترانه همانند کنند،  به سفر  را  دابلن  امتداد محور شمال غربی  بلوم در 
این ها مد نظر استوارت گیلبرت نبود... لحظه ی خنده داری که در میخانه ی بارنی کی یرَنن، بلوم سیگاری را 
به سمت سیتی زِن نژادپرست تکان می دهد، بدون دانستن پارودی هومری آن ناکامل خواهد بود: در جایی 

)xxiv :۲۰۱۰( ».اودیسیوس شاخه ای از زیتون سوزان را تکان می دهد تا سایکلوپ ها را کور کند

ناگفته نماند که در برخی از همانندی هایی که گیفرد می یابد، تا اندازه ای اغراق وجود دارد، اما برای 
این که خواننده ی فارسی زبان نیز به آن ها دسترسی داشته باشد و امکان تصمیم گیری از او سلب نشود، بیشتر 

آن ها را به فارسی برگردانده ام و در مواردی نیز به ضعیف بودن این نوع ارتباط اشاره کرده ام. 

برخالف بسیاری از نویسندگان دیگر، از جمله هنری جیمز، جویس شخصیت هایش را به آن نقطه ی 
هیجانی و اوج ناگهانی نمی رساند و بیشتر وادارشان می کند تا ماجراهای هیجان انگیز و شورانگیزشان را 
منکوب کنند. جویس قهرمان های داستان هایش را از جایی به جایی می کشاَند و به آن ها اجازه می دهد به 
دنیای پیرامون شان واکنش نشان دهند. در عین حال به نظر می رسد منبع دل نگرانی ها و شور و وجدشان 
محیط پیرامون شان نیست. در واقع، آن قدر آن ها را از پیرامون شان جدا می کند که ورود خواننده به دنیای 

ذهنی آن ها، بدون همراهی نویسنده، به مثابه ی کشفی است که از او انتظار می رود به آن دست یابد.

گذشته از شخصیت های هومری، که منبع الهام جویس در شخصیت سازی بودند و پیشتر به آن ها 
اشاره شد، شخصیت های رمان یولسیز، چه اصلی و چه فرعی که شمار آن ها به صدها نفر می رسد، اغلب 
بر پایه ی شخصیت های واقعی و بسیاری از دابلنی های هم عصر او شکل گرفته اند. برای نمونه می توان از 
برخی رهبران سیاسی همچون چارلز  ِاْی ای(،  اسم مستعار  )با  ویلیام راسل  شخصیت هایی چون ُجرج 
بازی کرده اند مثل کشیش جان  از کسانی که در زندگی خود جویس نقش هایی  پارِنل، بعضی  استوارت 

کانمی که در رمان چهره... مدیر مدرسه است و یا پدر خود جویس، جان جویس، نام برد. 

برخی  و  نویسنده اند  خود  فردی  ویژگی های  از  بعضی  واجد  داستانی  ادبیات  شخصیت های  بیشتر 
دارای  حتا  گاهی  و  می شناسد،  نویسنده  که  دارند  را  دیگری  زنده ی  فردی شخصیت های  ویژگی های  نیز 
تخیل  قدرت  و  دانش  میان،  این  در  دیگرند.  داستان های  شخصیت های  یا  شخصیت  فردی  ویژگی های 
به گونه ای  را  فن  این  جویس  دارد.  مهمی  نقش  شخصیت ها  شکل گیری  چگونگی  در  هم  نویسنده 
بن مایه های  نظرگرفتن  در  با  رمانش،  اصلی  شخصیت های  آفرینش  برای  و  می بندد  کار  به  منحصربه فرد 
هومری، شاخصه های فردِی چندین شخصیت معاصرش را درهم می آمیزد و از گنجه ی ذهن خالق خود 

چاشنی هایی به آن ها می افزاید و از هرکدام شخصیتی مستقل و خاص می سازد:

۱( استیون در خانواده ای یسوعی بزرگ می شود ولی دیری نمی پاید که کلیسا را ترک می کند. از نظر 
سیاسی معتقد است که نظام پادشاهی، مشروطه یا غیرمشروطه، مشمئزکننده است. از نظر روحی ترسو 
و ناپایدار است و این ویژگی به خاطر ضعف چشم هایش، به ویژه پس از آن که عینکش می شکند، تشدید 
می شود. از منظر روشنفکری، تا حد نخوت به خود اطمینان دارد؛ خودباوری ای که خصیصه ی فردی و 
شاخص خود جویس است. در تأیید این ادعا، از جان هانت، استاد متون ادبی ایرلند در دانشگاه مینه سوتا، 
نقل قول می کنم: جویس در جایی می گوید: »هرگز کسی را از نظر خودباوری مثل خودم ندیده ام.« )۲۰۱۱( 

به گفته ی فرنک دلینی، »استیون جویس است و جویس استیون.« )۲۰۱۰(

آگهی های  برای  بازاریابی  راه  از  را  زندگی اش  که  ساله ای   ۳۸ دابلنی  بلوم،  لیوپولد  شخصیت   )۲
روزنامه ها می گذراند، بنا به قولی، برگرفته از شخصیت واقعی آلفرد هنری هانتر است. روزی جویس در 
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 همسر جویس شد، 
ً
دیداری با وینسنت کازگریو، دوستی قدیمی و از دوستداران سابق نورا بارنکل که بعدا

متقاعد می شود که در روزهای آغازین آشنایی اش با نورا بارنکل، نورا هر روز پس از خداحافظی با جویس 
با وینسنت قرار می گذاشته است. جویس احساس می کند که نورا به او خیانت کرده، و در نامه هایی نورا را 
به بی وفایی متهم می کند. نخست نورا نامه ها را بی پاسخ می گذارد، ولی بعد جویس به دروغ وینسنت پی 
می برد و از نوشتن نامه ها پشیمان می شود و فحوای سخنش را برعکس می کند و در نامه های بعدی حتا او را 
می ستاید. اما در یکی از همان شب ها ، جویس جوان و الیعقل به دختری در خیابان پیشنهادی می دهد و به 
دلیل ضعف بینایی اش متوجه حضور نامزد یا همسر دختر نمی شود. نامزد دختر با جویس گالویز می شود، 
اما وینسنت که شاهد این درگیری است، کنار می ایستد و مداخله نمی کند و در تمام مدتی که جویس کتک 
می خورد، او فقط تماشا می کند. سرانجام عابری به کمک جویس می شتابد؛ مردی به نام آلفرد هنری هانتر. 
جویس در سال ۱۹۰۶ نخستین بار در کارت پستالی که برای برادرش می فرستد به این موضوع اشاره می کند و 
می نویسد که »می خواهد در رمانش از شخصیت هانتر یهودی استفاده کند.« )المن، ۱۹۸۲: ۳۲( به خاطر 
کاتولیک درآمده،  به دین  یهودی ای است که  بلوم  تا سال ها تصور می شد که هانتر هم مثل  ظاهر هانتر، 
ولی »در واقع پرزبیتاری بود و اهل بلفاست، که به خاطر ازدواج با زنش کاتولیک شده بود. البته زنش هم 
مثل مالی زن وفاداری نبود. گفته می شود که جویس دیگر هرگز آلفرد هانتر را ندید، ولی با الگوبرداری از 

شخصیتش او را جاودانه کرد.« )دلینی، ۲۰۱۰(

شاعر  اشمتز  است.  اسِمت  هکتور  یا  اشِمتز  اتوِر  می خورد،  پیوند  بلوم  نام  با  اغلب  که  دیگری  نام 
و در  یاد بدهد  انگلیسی  زبان  او  به  بود که روزی »از جویس می خواهد  بسیار موفقی  تاجر  و  نویسنده  و 
اشمتز  و  بلوم  میان  )المن، ۱۹۸۲: ۲۷۱(  می کند.«  هم شرکت  اشمتز،  سینیورا  زنش،  درس،  این کالِس 
شباهت های بسیاری هست. پدر اشمتز، مثل پدر بلوم، مجارستانی بود. خود او یهودی ای بود که، باز هم 
مثل بلوم، به دین کاتولیک درآمده بود. به گفته ی فرنک دلینی، »سینیورا اشمتز هم مانند مالی بلوم بی وفا و 
لچر بود. نکته ی دیگر درباره ی این زوج این که جویس فرهنگ باورمندان یهود و جزئیات مذهب آن ها را در 

حد گسترده ای از آن ها آموخته و در این رمان از این آموزه ها بسی بهره گرفته است.« )۲۰۱۰(

نفر دیگر، جوزف بلوم، دندانپزشکی یهودی در دابلن بود و دیگری یکی از دوستان جویس به نام جان 
فرنسس برن، که هم قد و قامت و هم وزن بلوم بود و مدتی هم در همان نشانی منزل بلوم زندگی می کرد. با 
درهم آمیزی ویژگی های فردی و مستقل این افراد »لیوپولد بلوم« شکل می گیرد، اما جویس هر ویژگی را بجا 

 منحصربه فرد می سازد. 
ً
و در اندازه ی مناسب به بلوم می بخشد و شخصیتی نو و کامال

جویس درباره ی اودیسیوس می گوید: »کامل ترین مرد در ادبیات است؛ مردی که از جنبه هایی ترسو و 
از جنبه هایی قهرمان جلوه می کند، محتاط و بی پروا، همسر و عاشق، بزرگوار و دون، تحسین انگیز و مسخره 
– جویس تالش کرده که شخصیت ماجراجوی خود، لیوپولد بلوم، یهودی ایرلندی، را از روی همین نمونه ی 
هومری بسازد،« )دایچز، ۱۹۴۰: ۲۰۳( و به گفته ی سم اسلت، موفق شده که از او »به عنوان پدر، پسر، 
همسر، عاشق، قهرمانی که میل به قهرمان شدن ندارد، کامل ترین مرد ادبیات امروز را بسازد. همه ی این 

جنبه های مختلف منتقدان و خواننده ها را به این نتیجه می رساند که او »هر کسی« می تواند باشد.«

۳( مالی بلوم یکی دیگر از شخصیت های اصلی است که فقط در دو فصل از داستان ظاهر می شود: 
نخست در فصل چهار، که در سرتاسر آن از اتاق خواب و بسترش بیرون نمی آید، و سپس در فصل آخر 
داستان، که همه ی آن فصِل بلند از زبان و ذهن او تعریف می شود. به گفته ی ریچارد المن، »اگر مالی را 
به عنوان الهه ی هنر )موسیقی( در این اثر فرض کنیم، وقتی به این می اندیشیم که منبع الهام جویس زنش، 
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نورا بارنکل، بوده این فرضیه باورپذیرتر می شود. نورا از غرب ایرلند می آید و به رغم همه چیزدانی جویس، 
 کم سواد است. او حتا به نوشته های شوهرش چندان بها نمی دهد و معتقد است که جویس باید بچسبد 

ً
نسبتا

به موسیقی.« )۱۹۸۲( آنتونی بورخس در این باره می گوید: »گاهی تمایز میان قطعه های بلندی از نامه های 
نورا با قطعه های بلندی از آخرین درون تک گویی مالی کار مشکلی است.« )۱۹۷۳: ۵۹( سپس می گوید: 

»شباهت عمده و چشمگیر این دو در نبوِد عالئم سجاوندی است.« )همان جا(

نفر بعدی که ردپایی از شخصیت او در مالی بلوم دیده می شود، مادام مری تلن، خواننده ی تک خوانی 
است که بخش هنرِی مالی را می سازد. نفر سوم زن خوش قیافه و گیرای نیکوالس سنتاس، سبزی فروش شهر 
تریسته ی ایتالیاست. جویس اعتراف می کند که »قیافه ی ظاهری مالی و عالقه ی زیاد او به آرایش صورت را 

از این زن وام گرفته است.« )المن، ۱۹۸۲( 

از دوستان خانوادگی  یکی  را می سازد، دختر  اسپانیا  به  مالی  پیوند شخصیت  که بخش  زن چهارم، 
اوست؛ دختری به نام ِدلن. و نفر آخر امیلیا پاپر، که از شاگردان جویس بود، از شهر تریسته است »با ظاهری 

گرم و پرشور، که این ویژگی مالی را از او وام گرفته است.« )دلینی، ۲۰۱۰(

ناگفته نماند که این شخصیت ها با الگوهای مذکور در دنیای واقعی تفاوت های بسیار دارند و حتا در 
خود این اثر، هر کدام صدا، زبان خاص، سبک بیان، واژبندی و حتا شیوه ی اندیشیدن خود را دارد که با صدا، 

واژبندی و اندیشه ی دیگر شخصیت ها متفاوت است.

پسزمینهییولسیز

آن  بر  »نخست جویس  می گوید:  است،  نوشته  رمان  این  بر  که  پیش گفتاری  در  گبلر،  والتر  هانس 
این  گرچه  بیفزاید.  دابلنی ها  مجموعه داستان  به  و  بنویسد  کوتاه  داستانی  به صورت  را  یولسیز  که  می شود 
در  و  نمی کند  رهایش  هرگز  یولسیز  با مضمون  داستانی  نوشتن  ایده ی  نمی نویسد،  هرگز  را  کوتاه  داستان 
مدتی که روی رمان چهره... کار می کند ـ از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۴ ـ ایده ی این اثر نهفته می ماند. و زمانی 
که دوباره در ذهنش بیدار می شود، با طرح اولیه ی رمان رخ می نماید.« )xv :۱۹۸۶( البته در آغاز، همه ی 
عناصر و روایت ها و ابزار داستان را در ذهنش ندارد و ـ به گفته ی المن در اثری به نام جیمز جویس ـ حتا 
کید می گوید: »همه چیز را از اول  بعدها، هنگام گفت وگو با یکی از دوستانش درباره ی داستان نویسی، با تأ

برنامه ریزی نکن، زیرا چیزهای خوب، خودشان هنگام نوشتن می آیند.« )۱۹۸۲: ۳۶۰(

ریچارد المن، در زندگی نامه ای که برای جویس نوشته، گفته است: »جویس از سال ۱۹۰۷ زمینه های 
آماده سازی نوشتن یولسیز را فراهم می کرد و پیوسته اشتیاقش به گستره و شیوه ی کار بیشتر می شد تا این که 
در سال ۱۹۱۴ همه ی آموخته هایش ناگهان فوران کرد. استفاده از سبک های گوناگون، نوع بسط داده شده ی 
سبِک به کار گرفته شده در رمان چهره... بود که نخست خام بود، سپس رمانتیک شد و در پایان، برای این که 
با هستی زایی استیون ددلس هم خوان شود، دراماتیک شد. در این زمان، جویس به یکی از ابزارهای بنیادی 

راوِی مستقل رسید.« )۱۹۸۲: ۳۵۷( 

»شیوه ی نگارش جویس این گونه بود که چند ردیف عبارت می نوشت، سپس وقتی فصلی از کتاب 
شکل می گرفت، هر عبارت را با رنگی خاص خط می زد تا معلوم شود این عبارت به کجای فصل باید برود. 
یادداشت ها  به  نگاه کردن  با  اما هیچ خواننده ای   هیچ چیز حذف نمی شد، 

ً
تقریبا شگفت انگیز است که 

کنند.  کامل  را  همدیگر  و  بنشینند  هم  کنار  است  قرار  چطور  تکه  پاره ها  این  که  سردربیاورد  نمی توانست 
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سرانجام پس از هفت سال کار مستمر، در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۱، با آرامش خاطر اعالم کرد که تمام شد. ناگفته 
این همه، چاپخانه ای کارآمد و  با  ادامه داد.  بازنویسی و ویرایش  به  نیز  پایان ژانویه ی ۱۹۲۲  تا  نماند که 
ناشری فداکار – موریس دارن تی یر و سیلویا بیچ آمریکایی، مالک کتاب فروشی شکسپیر اند کمپانی در 
پاریس – موفق شدند این اثر را در تاریخ مقرر چاپ کنند. در روز دوم فوریه ی ۱۹۲۲، چهلمین سال روز 

تولد جیمز جویس، دو نسخه از کتاب را به نویسنده تقدیم کردند.« )المن، ۱۹۸۲: ۵۲۳(

دست نوشته های جویس گویای این واقعیت است که او تا آخرین روزی که ویراست نهایی این اثر 
منتشر شد، از نوشتن، بازنویسی، اصالح و افزودن جزئیاتی که به داستان عمق و جان بیشتری می بخشید 
دست برنداشت. ازرا پاوند، شاعر و منتقد ادبی و از مشاوران و سردبیران مجله های ادبی گوناگون، همواره 
نوشته های جویس را دنبال می کرد و در انتشار آثار او نقش برجسته ای داشت. در سال ۱۹۱۷، وقتی پاوند 
از جویس خواست که یولسیز را با خط خوانا بنویسد تا ماشین نویس قادر به خواندن آن باشد، جویس تمام 
هیجده فصل را یک جا بازنویسی کرد. این دست نوشته، که اکنون در موزه ی ُرزنباخ در فیالدلفیا نگهداری 
می شود و مِن بیداربخت فرصت دیدن و مرور آن را داشته ام، کامل ترین دست نوشته ی او از یولسیز است، 
که البته با اثری که پیش روی شماست تفاوت بسیار دارد، زیرا هنگام آماده سازی اثر برای نشر، هربار که آن 
را به منظور بازبینی و تأیید برای جویس می فرستادند، به جای بازبینی معمول، به نوشتن آن ادامه می داد و در 
حاشیه ی هر صفحه چیزهای زیادی به آن می افزود. پس از ده ها سال کار استادان روی این اثر، عاقبت به 
 از هیچ یک از 

ً
 جویس تا پایان کار، آن را »یولسیز تا امروز« می نامیده و ظاهرا

ً
این نتیجه رسیدند که احتماال

ویرایش های نهایی به طور کامل خرسند نبوده است. 

جان کویین، از نسل دوم خانواده ای ایرلندی – آمریکایی و وکیلی نیویورکی که از حامیان هنرمندان 
را  بزرگ  ادبی  آثار  دست نوشته های  و  مدرن  هنری  آثار  بود،  مدرن  ادبیات  و  پسا امپرسیونیسم  هنر  بزرگ 
گردآوری می کرد. کویین هم چنین، به منظور پشتیبانی مالی از جویس، دست نوشته های او را نیز می خرید. 

یکی دیگر از گردآورنده های کتاب های ارزشمند، دکتر ای اس دبلیو ُرزنباخ بود که در سال ۱۹۲۴ 
دست نوشته های یولسیز را به بهای کمی بیشتر از آن چه جان کویین پرداخته بود )۱۹۷۵ دالر( از او خرید. 
جویس و دوستانش که آن زمان در پاریس بودند، »با شنیدن این خبر ملول شدند، زیرا معتقد بودند ُرزنباخ 
به شکلی توهین آمیز آن را ارزان خریده است.« )دلینی، ۲۰۱۰( این دست نوشته ها همانی است که در کنار 

نخستین ویرایش های جویس از آثارش در موزه ی ُرزنباخ در فیالدلفیا نگهداری می شود.

تاریخچهیکوتاهیدربارهیمتنونسخههایگوناگونآن

واینکهچرایولسیِزهانسوالترگبلررابرایترجمهبرگزیدم

همان طور که به اشاره بیان شد، تا امروز ویرایش های گوناگون از یولسیز منتشر شده است و هم چنان 
اهل ادب ویرایش های جدیدی از آن منتشر می کنند. از میان یولسیزهای موجود، از همه مهم تر یولسیز با 
ویرایش هانس والتر گبلر )۱۹۶۱ و ۱۹۸۶( است که به باور بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و 
اهل ادب، از جمله ریچارد المن، جوزف کمبل، لوکا کرسپی و تم کانلی، صحیح ترین و کامل ترین یولسیز 
موجود است. در مقدمه ی المن بر نسخه ی یولسیز گبلر می خوانیم که جویس نویسنده ای دقیق و موشکاف 
اولین  از آن که سیلویا بیچ، در ۲ فوریه ی ۱۹۲۲،  بود و هیچ اشتباهی را برنمی تابید. مدت کوتاهی پس 
اند کمپانی منتشر کرد، جویس دست به کار شد و از اشتباه ها  انتشارات شکسپیر  اثر را در  نسخه ی این 
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و لغزش های متن غلط نامه ای تهیه کرد، اما این فقط بخشی از غلط های متن بود و در چاپ های بعدی 
هم چنان به غلط گیری و اصالح ادامه داد. 

سپس در سال ۱۹۳۲، دوستش، استوارت گیلبرت، غلط های بیشتر پیدا کرد و آن ها را برای نسخه ی 
بعدی، نشر اودیسی در هامبورگ، اصالح کرد. سرانجام در سال ۱۹۳۶، خود جویس کتاب را برای چاپ 
حساب  به  گاهی،  آ از  درجه ای  با  هرکدام  گوناگون،  ناشران  بعد،  به  سال  آن  از  کرد.  بازخوانی  لندن  در 
خودشان، متن را غلط گیری کردند و در بیشتر موارد چیزهایی به آن افزودند و به این ترتیب تاریخچه ای 
یولسیز. معروف ترین آن ها نسخه ای است که در پایان فصل هفده آن، نقطه ای را حذف  ساختند با انواع 
کردند با این تصور که غلط تایپی است، درحالی که پاسخی مبهم اما اجتناب ناپذیر به پرسش دقیق و پایانِی 

»کجا؟« بود. جویس دستورالعملی خاص به ناشر داد و خواست اندازه ی نقطه را بزرگ کنند.

وضعیت آن قدر گیج کننده شده بود که مجبور شدند از کارشناسان حرفه ای کمک بگیرند. هانس والتر 
نسخه ای  ارائه ی  فکر  ویرجینیا،  دانشگاه  در  متن  ویرایش  دانش آموخته ی  مونیخ،  دانشگاه  پروفسور  گبلر، 
و  تایپی  نسخ  انواع  و  دست نوشته ها  که   ۱۹۲۲ نسخه ی  فقط  نه  کار  این  برای  پروراند.  سر  در  را  جدید 
نقطه گذاری  خاص  سبک  داشتند  دوست  حروف چین ها  و  ماشین نویس ها  گرفت.  کار  به  را  اصالح شده 
و امالی جویس را بر اساس شیوه های رایج روز تغییر دهند و جویس که به دنبال یافتن اشکاالت بزرگ 
، هنگام اصالح آخرین نسخه، کم تر 

ً
بود، گاهی متوجه این نوع خطاها و تغییرات جزئی نمی شد و ظاهرا

اتفاق می افتاد که نسخه های قبلی را دم دست داشته باشد. حتا بعضی  وقت ها متوجه عبارات از قلم افتاده ی 
که  ولی می فهمید  نمی آورد  یاد  به  را  قبلی  نسخه ی  در جاهایی جزئیات  و  نمی شد  بی دقت  ماشین نویس 

چیزی از قلم افتاده و جایگزینی دارای اطناب پیشنهاد می داد. 

به این مشکالت، ضعف بینایی و عجله ی دائمی را هم اضافه کنید. هدف گبلر رسیدن به یک متن 
ایده آل بود؛ متنی که خود جویس اگر در وضعیت ایده آل بود، آن را تدوین می کرد. نسخه ی گبلر با اتکاء 
بسیار به نشانه های موجود در دست نویس ها اصالح شده است و اگر در جاهایی این نشانه ها گم شده اند، 

به نسخه هایی مراجعه کرده که موارد مذکور را داشته اند. 

و معتقد  را شرح می دهد  این متن  بازسازی  در  گبلر  پروفسور  کار  و دقت  آراستگی  ادامه،  در  المن 
است که آن را در حدی تحسین آمیز آراسته است. ایرادهای فاحشی از متن را اصالح کرده و مواردی را که 

گاهی تغییر داده اند اصالح کرده است.  ماشین نویس ها از روی ناآ

برای مثال، در جایی از شخصیتی پرسیده می شود »آیا من را یادت رفته؟« در پاسخ می گوید »نله. َبه« 
)Nes. Yo( که حروف چین ها، به اشتباه، آن را به »بله. نه« تغییر می دهند. نمونه ی فاحش تر آن را می توانید 

در پی نوشت شماره ی ۱۴۸ از فصل سه بخوانید. 

گاهانه انجام داده اند  گبلر موارد بسیاری از این دست تغییرات را که ویراستاران یا حروف چین ها ناآ
یولسیز را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرده است. مواردی را که دارای  کشف و اصالح کرده و نسخه ی جدید 

اهمیت بوده اند در پی نوشت های این ترجمه شرح داده ام. 

چگونگیترجمهیایناثروراهنمایمطالعهیآن

شاید هیچ مترجمی نتواند ادعا کند که ترجمه اش بسنده و فراگیر است. در مورد یولسیز جویس، که 
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بسنده   ترجمه ای  ارائه ی  ترجمه ناپذیری،  به  دنیا مشهور شده است  زبان های  از  بسیاری  به  ترجمه  به رغم 
کاری است بس دشوارتر. ناگفته پیداست که ترجمه باید تا آخرین حد ممکن به متن اصلی نزدیک باشد. 
به نظر من این حد را هیچ نهایتی نیست. در بهترین حالت، ترجمه تصویر اثر در آینه است با درجه ای 
اثِر  این  و گاه شبانه روزی ام در ترجمه ی  پیوسته  بگویم که سال ها تالش  از شفافیت. می خواهم  متفاوت 
البته در بسیاری موارد،  اثر بوده است.  »ترجمه ناپذیر«، به قصد ارائه ی تصویری هرچه شفاف تر از اصل 
به گفته ی  زیرا  بنویسم،  گاه مفصل  و  کوتاه  گاه  بوده ام شرحی  ناگزیر  و زاللی،  این درخشش  برای حفظ 
بسیاری از استادان ادبیات از جمله جان هانت )۲۰۱۱(، »هر واژه ی این رمان و هر جمله اش بیش از یک 
الیه ی معنایی دارد« و، افزون بر این، سرشار از اشاره ها و ایماها و کنایه هایی است که شرح آن ها به تفصیل 
گاه حتا چند  دلیل،  به همین  بر گردن من.  بوده است  و وظیفه ای  داشته  منابع ضرورت  یا  منبع  با ذکر   و 
روز پی درپی را به جست وجو برای کشف دلیل یا منطق یا مفاهیِم فقط یک عبارت یا حتا فقط یک واژه 

گذرانده ام. 

الزم است اشاره کنم که جویس گاهی چند واژه را به هم چسبانده و اَبرواژه ای نو ساخته است، که 
بسیاری از آن ها را نیز تا حد ممکن به همان صورت ابرواژه به فارسی برگردانده ام. در جای جای یولسیز، 
جمله ها و عبارت هایی از زبان های التین، فرانسه، ایتالیایی یا آلمانی آمده است. این عبارت ها را در این 
کتاب با حروف فارسی اما با واژه های همان زبان ها در متن آورده ام و ترجمه ی آن ها را پانویس کرده ام تا در 
این بخش نیز دامان امانت داری را رها نکرده باشم. جویس اصطالحات عامیانه و خیابانی بسیاری در این 
اثر به کار برده است که برخی از آن ها فرانسوی و بیشتر ایرلندی است. از دیگر ویژگی های برجسته ی این 
اثر دیالوگ های آن است؛ دیالوگ هایی زنده، واقعی،  دقیق و بجا با ریزه کاری های بی کم وکاست، که شرح 

ویژگی های برخی از آن ها را نیز در پی نوشت  آورده ام. 

اثر و رعایت بیشتر جزئیات این سبک، شاید خواننده  به دلیل سبک روایت خاص و پیچیده ی این 
مواردی را عجیب وغریب بیابد، ولی به گفته ی فریتز سن، »این غریبگی از متن اصلی است و باید رعایت 
بدن  اعضای  به  و  کرده  استفاده  یا جان بخشی  انسان انگاری  از صنعت  مثال، جویس مکرر  برای  شود.« 
تجسم انسانی داده است. در فصل یک، »باک مالگن به صورتش در آینه« چیزی می گوید. در فصل دو، 
وقتی تالبوت به استیون درس پس می دهد، می خوانیم: »تالبوت به جلو خم شد و به سادگی پرسید: چی، 
آقا؟ دستش کتاب را ورق زد.« این کیفیت در متن ترجمه نیز رعایت شده است. برای شرح بیشتر به پانوشت 
شماره ی ۲۵۳ از فصل پنج مراجعه کنید. مورد دیگر، اشتباهاتی است که به عمد و از زبان شخصیت ها در 
رمان آمده است. در فصل یک پیرزن شیرفروش ایرلندی از ضمایر اشتباه استفاده می کند و درباره ی زبان 
ایرلندی می گوید: »از آن هایی که بلد است شنیده ام زبان بزرگی است.« جویس با آوردن آن نشان می دهد 

که پیرزن نه تنها زبان ایرلندی را نمی داند که زبان انگلیسی را هم خوب نیاموخته است.  

در جای جای اثر، راوی ناگهان و بی خبر عوض می شود و روایت از تک گویی درونی به سوم شخص 
یا برعکس تغییر می کند. در واقع، جویس یکی از روش های نوآوری اش را در قالب سیال ذهن و تک گویی 
درونی پی گرفته و از این فنون روایت بهره برده است تا واقعیت درونی و ذهنی همه ی شخصیت هایش را 
کشف کند. به گفته ی بسیاری از منتقدان ادبی، این شیوه ی روایت برای چنین داستانی حیاتی  است. گاهی 
چیزی در ذهن شخصیت داستان و به صورت تک گویی درونی مطرح می شود و بی آن که به زبان رانده شود، 
به آن واکنش نشان می دهد. لوک گیبسن این شیوه را  یا حتا  راوی یا شخصیتی دیگر آن را تکرار می کند 
 در جایی از فصل 

ً
»تراوش فکر از یک شخصیت به دیگری« می نامد و معتقد است: » اتفاقی نیست. مثال
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شش، وقتی بلوم به این فکر می کند که “قلب” پدی دیگنم و مرده ها دیگر نمی زند، “پمپ های زنگ زده ی 
پیر: مرده شور آن چیز دیگر را ببرد” این فکر، چند دقیقه بعد در شرح مارتین کانینگهم درباره ی لطیفه ی 
متصدی گورستان تکرار می شود و ادامه می یابد: “همه ی این ها به یک منظور انجام می شود... مرده شور 
آن چیز دیگر را ببرد.”« )۲۰۱۵: ۱۰( این ها که تکنیک های نو روایی محسوب می شوند، ممکن است 

خواننده را گیج کنند، اما در اغلب موارد چگونگی و دلیل آن را در پی نوشت مربوط به آن شرح داده ام.

در پی نوشت ها موارد گوناگونی را در نظر گرفته ام. نخست این که در هر یک، عالوه بر این که پیچیدگی 
و ابهام و ایهام سخن نویسنده گشوده شده و درک مطلب را میسر ساخته، علت بیان چنین کلمه یا جمله ای 
نیز در موارد ضروری شرح داده شده است. همان طور که خود جویس به درستی بر تارک این کتاب نوشته که 
این اثر اهل علم و دانش را تا چند سده به اندیشیدن و تحقیق و جست وجو دعوت می کند، تا کنون بی شمار 
اثر و جنبه های گوناگون آن پژوهیده اند. این مسئله کار ترجمه را  این  ادبیات درباره ی  استاد و پژوهشگر 
از یک سو آسان و از سوی دیگر بس دشوار کرد، زیرا خواندن تمام این مطالب بسیار وقت گیر بود. از آن 
مهم تر، آوردن همه ی آن دیدگاه ها، که در برخی موارد فقط در حد فرضیه است، باعث می شد حجم این 
کتاب از همین حد نیز افزون تر شود و در برخی موارد نیز اصل مطلب در پشت این همه حاشیه دور و گم 
شود. از این رو، به قدر وسع کوشیده ام تا مطالب اساسی و رهگشا را پانویس کنم. هم چنین، برای این که 
خواننده ی کتاب به همه ی مطلب یا شعری که جویس عبارتی، جمله ای، مصرعی، بیتی یا حتا کلمه ای از 
آن را به اشاره آورده دسترسی داشته باشد، آن را نیز ترجمه کرده ام. اگر کوتاه بوده است، همه ی آن را و اگر 
بلند بوده، بخش الزم آن را. در بیشتر موارد، هر دیدگاه یا حتا فرضیه ای که در پی نوشت ها آمده، گرهی از 
ظرائف داستان می گشاید و یا معمایی نهفته در آن را حل می کند. بنابراین، تصمیم گرفتم دیدگاه های متعدد 
و نغزی را که در مسیر پژوهش خود، پیش از آغاز یا هنگام ترجمه ی این اثر، یافته ام، در اندازه و  به گونه ای 

پذیرفتنی در پی نوشت ها بیاورم.

و  نیاز  با  متناسب  را  خود  مطالعه ی  شیوه ی  می خواهم  اثر  این  گرامی  خواننده ی  از  وصف،  این  با 
سلیقه ی خود برگزیند. شاید خوانندگانی باشند که بخواهند خودشان لذت این کشف و شهود را درک و 
لمس کنند. در این صورت می توانند نخست فصل یا بخشی از خود اثر را بخوانند و سپس به پی نوشت ها 

مراجعه کنند. 

به تلفظ درست آن، که  بنا  نامی را  تا حد ممکن هر  افراد و مکان ها کوشیده ام  نام های  در ترجمه ی 
همانا تلفظ بومیان آن زبان است، به فارسی برگردانم و اصل آن ها را در فهرست نام ها در پایان کتاب بیاورم. 
یوِلسیز است و نخست بار است که ترجمه ی آن به فارسی  مثل خود نام همین رمان که تلفظ درست آن 
ت، استاد ادبیات دانشگاه ترینیتی، »عنوان این اثر نه نام یونانی قهرمان 

ُ
منتشر می شود. به گفته ی سم اسل

داستان اودیسه )اودیسیوس( است، نه نام التین این شخصیت )اولیکِسس(، بلکه با تلفظ التین جدیدتر 
این اسم تطابق دارد: یولسیز. رمان از همین آغاز، یعنی عنوانش، میان اودیسیوس )اولیس( و بلوم فاصله 
می اندازد و ایده ی تشابه این دو اثر و شخصیت هایش را به بحث می گذارد.« با این وصف، اسم اثر باید 
همان »یولسیز« باشد. اولیس و دیگر اسامی هومری این اثر که به زبان فارسی راه یافته، در واقع براساس 
تلفظ فرانسوی این اسامی است، و از آن جا که اودیسه ی هومر و یولسیز جیمز جویس به زبان فرانسه نوشته 
نشده اند، کوشیدم اسامی را تا آن جا که زبان فارسی اجازه می دهد، نزدیک به تلفظ خود نویسنده ی یولسیز 
بیاورم. با این حال، برخی نام ها را که از دیرباز در زبان فارسی و ادبیات ترجمه جا افتاده اند، مشمول این 
به تلفظ صحیح  بنا  را  نام شخصیت های داستان  از جمله  ایرلندی  نام های  نداده ام. هم چنین،  قرار  قاعده 
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ایرلندی آن ها نگاشته ام. 

اعتراف می کنم که در دو دهه ی گذشته ی عمرم بارها به سراغ این اثر رفته ام، گاه چند صفحه و گاه چند 
ده صفحه از آن را خوانده ام و رها کرده ام تا عاقبت روزی مصمم شدم که با شکیبایی با این اثر سترگ همراه 
شوم، و دیری نپایید که خود را عاشق آن یافتم و ادامه ی زندگی بدون خواندن آن را ناممکن. این فقط نظر 
من نیست، بلکه بسیاری از رمان خوان ها و کتاب خوان های حرفه ای و اهل ادب و نویسندگانی که یولسیز را 
خوانده اند نیز همین را گفته اند و می گویند و اغلب درک و احساسی مشابِه همین را داشته اند و دارند. حتا 
ویرجینیا وولف را نیز نمی توان از این قاعده مستثنا کرد. وقتی هریت ویور چهار فصل اول یولسیز را به امید 
انتشارش در هوگارت پرس که ویرجینیا وولف مدیر آن بود، برای او فرستاد، به گفته ی ماد المن )۲۰۱۰(، 
»نخستین واکنش وولف به این چهار فصل این  بود: این “پیچیدگی چیرگی ناپذیر نه تنها برای نشر کوچک 
ما بسیار طوالنی است که هم چنین غیرمؤدبانه و مالل آور است. اول این که سگی ادرار می کند، بعد مردی 
بیرون روی دارد...”« اما فردای آن روز لحنش کمی عوض می شود و می نویسد: »به عنوان کاری تجربی 
جالب است؛ نویسنده روایت را حذف کرده، می کوشد افکار را بیان کند، اما نمی دانم آیا چیز جالبی برای 
یا نه.« و دوباره به حضور آن دو مورد بسیار طبیعی زندگی موجودات زنده در داستان ـ ادرار  گفتن دارد 
سگ و شرح تخلیه ی روده ها ـ ایراد می گیرد.« )همان جا( مقایسه ی نخستین واکنش یا واکنش های وولف 
با واکنش مارگرت اندرسن، مدیر تحریریه ی لیتل ریویو )Little Review(، به فصل سوم )پروتیوس( این 
اثر تکان دهنده است. مارگرت اندرسن با خواندن نخستین جمله ی فصل سوم به گریه می افتد و می گوید: 
»این زیباترین چیزی است که تا کنون داشته ایم. منتشرش می کنیم حتا اگر آخرین تالش زندگی مان باشد.« 

)المن، ۱۹۸۳: ۴۲۱(

 روی چند »علف هرز« 
ً
گاه نمی ماند و نگاهش را صرفا البته وولف از زیبایی این باغ نثِر جویس ناآ

آن ثابت نگه نمی دارد. در تأیید این سخن، در مقاله ای به نام »رمان های مدرن« نوشته ی ویرجینیا وولف 
داستانش  در  بیشتری  چیزهای  و  بنویسد  ناب”  “روان شناسی  براساس  می کوشد  »جویس  می خوانیم: 
و  می کند  تلقی  چیز«  »بهترین  را  هادس  هومری  نام  با  رمان  این  ششم  فصل   )۱۹۱۹ )آوریل  بیاورد.« 
می نویسد: »در اولین بار خواندن آن با هر درجه ای از خواندن نمی توان انکار کرد که این شاهکار است. 
اگر خود زندگی را بخواهیم، بی تردید در این جا داریم.« )همان جا( از آن جهت که این فصل با جهان اسفل 
و هادس رابطه ی مستقیم دارد و بیشتر آن در راه گورستان و خود گورستان می گذرد، جویس در پاسخ او 
می گوید: »راستش را بخواهی ویرجینیا، خود مرگ را.« )المن، ۱۹۸۲: ۳۳( وولف در فصل هفتم رمان، 
س، سخت تحت تأثیر مهارت جویس در نشان دادن مناظر، صداها و شعور و حواس 

ُ
با نام هومری ایول

قرار می گیرد و، روی هم رفته، او نیز مثل هر خواننده ی دیگر، هنگام نخستین بار خواندن یولسیز کمی گیج 
و سردرگم می شود. حتا به اشتباه گمان می کند که لیوپولد بلوم یکی »از اعضای تحریریه ی روزنامه« است. 
یولسیز اعتراف می کند و در ماه  )تی ال اس، آوریل ۱۹۱۹( اما سرانجام به وجود شواهد آشکار نبوغ در 
آوریل بعد، در پاسخ به وزیر کابینه ی انگلستان که هنگام ناهار از او می پرسد »نویدبخش ترین ادبای ما 
چه کسانی اند؟« بی درنگ می گوید: »جویس.« )وولف، بل و مک نیل، ۱۹۸۴( دیری نمی پاید که وولف 
این اثر را می ستاید و رواترین و بهترین عبارت را در وصف آن به زبان می آورد: »کتابی که هیچ کدام از ما 
نباید از خواندنش فرار کنیم.« )همان جا( به عبارت دیگر، وولف ضمن توصیه ی مطالعه ی این اثر به هر 
نویسنده و خواننده ی حرفه ای، معتقد است هیچ خواننده ای، پس از خواندن آن، نمی تواند از تأثیرپذیری 
از این نویسنده بگریزد. شاهد این ادعا گابریل گارسیا مارکز است. مارکز سال ها پس از آن، در تاریخچه ی 
شخصی ای که در سال ۲۰۰۳ در نیویورکر منتشر کرد، اثرگذاری یولسیز بر رشد و شکل گیری  شخصیت 
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خودش به عنوان نویسنده ی جوان را به خوبی توضیح داده است. 

فرنک دلینی، نویسنده و یولسیز شناس ایرلندی و از داوران جایزه ی بوکر، درباره ی این رمان می گوید: 
را  اثر  این  بی آن که  آن است که  از  آدمی کوتاه تر  و عمر  از لذت های زندگی است  یولسیز یکی  »خواندن 
بسیار  و  سرگرم کننده  طنزآمیز،  هیجان انگیز،  گیرا،  سترگ،  پیچیده،  رمانی  یولسیز  برسد.  پایان  به  بخواند 
لذتبخش است. کتابی است برای گم شدن در آن، سفر با آن و همواره در کنار خود داشتن و هر روز چیز 
تازه ای در آن کشف کردن، حرفی از آن نقل قول کردن، به یاد آوردن، درباره اش بحث و گفت وگو کردن، 
برای  است  کتابی  گذاشتن.  ارث  به  و  دادن  هدیه  برای  است  کتابی  چشیدن.  ذره ذره   و  کردن  غور  آن  در 
مردمان خردمند.« )۲۰۱۰( و مایکل گروِدن، پروفسور ادبیات انگلیسی دانشگاه وسترن انتاریو )کانادا( و 
نویسنده ی پس نگاشت یولسیز گبلر، در همین پس نگاشت می نویسد که »گذراندن یک عمر با این شاهکار 

جیمز جویس، گذراندن عمری باارزش است.« )۱۹۸۶(

در پایان، اشاره به این نکته هم ضروری است که برای رسیدن به ترجمه ی دقیق و آشنایی عمیق با 
جهان این اثر و بستر جغرافیایی آن و نیز برای کشف پاسخ »معماها« و چیستان های نهفته در آن و سپس 
ارائه  آن ها به خوانندگان، افزون بر سفر به شهرهای زوریخ، پاریس، فیالدلفیا و کنتیکت و اقامت در دابلن 
با  گفت وگو  عالوه بر  و  ساخته  را  رمان  این  فرهنگی  و  جغرافیایی  بستر  که  مکان هایی  جای جای  دیداِر  و 
ت و 

ُ
جویس شناسان و استادان نامدار این شهرها، از جمله فریتز سن، ان فوگرتی، لوکا کرسپی، سم اسل

ِتم کانلی، از آثار بسیاری از استادان ادبیات انگلیسی سراسر جهان نیز بهره برده ام. نام کامل این استادان 
در نمایه ی نام ها و عنوان اثرشان در بخش منابع آمده است. هم چنین، این ترجمه را با دو ترجمه ی اخیر 
و  زبان ها ترجمه شده  این  بار در  از یک  بیش  یولسیز  داده ام. گفتنی است که  ایتالیایی تطبیق  و  فرانسوی 
نخستین ترجمه ی فرانسوی آن با نظارت خود جویس انجام شده است. آخرین ترجمه ی فرانسوی آن در 

سال ۲۰۰۴ و ایتالیایی آن در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. 

و سرانجام این که این بخت را داشته ام که در سال های اخیر، در سمپوزیوم های ساالنه ی جیمز جویس 
دابلن  کالج  دانشگاه  در  یولسیز  ترجمه ی  و  ادبی  نقد  تدریس  برای  دعوت شوم  کنم،  و سخنرانی  شرکت 
)تابستان ۲۰۱۸( و دانشگاه نیویورک )زمستان ۲۰۱۹( و بورسیه ی تحقیقی سال ۲۰۱۹ بنیاد جیمز جویس 

زوریخ نیز نصیبم شود.

امید دارم شوق وصف ناپذیر این اثر در جان خوانندگان فارسی زبان آن نیز دربگیرد و تا پایان این سفر 
خوش، که شکیبایی و اهتمام بسیار می طلبد، با من هم سفر شوند.

                                                                             اکرم پدرام نیا / زمستان ۲۰۱۹



I



۱
* باک ماِلِگن گوشتالو و شکوهمند کاسه ی کف صابون به دست، با ریش تراش و آینه ای که صلیب وار 
در آن گذاشته بود، از سر پله بیرون آمد.۱ ربدوشامبر زردرنگی با کمربند باز، در نسیم مالیم صبحگاهی، 

پشت سر او، مالیم برپاداشته شده بود.۲ کاسه را باال نگه داشت و آواز داد: 
– اینترویی بو اد آلتری دای.۳

مکث کرد و از پله های تاریک مارپیچ به پایین چشم دوخت و بادرشتی فراخواند:

– بیا باال ِکنج!۴ بیا باال، یسوعی ترسو!۵ 

موقر پیش آمد و از سکوی گرد جایگاه توپ باال رفت. عقب گرد کرد و باوقار، برج، زمین پیرامون و 
کوه هایی را که بیدار می شدند، سه بار تبّرک داد.۶ سپس چشمش به استیون ِدِدلس افتاد، به سمت او خم شد 
و در هوا صلیب های تند کشید، در گلویش صدای غلغل درست می کرد و سرش را تکان می داد. استیون 
ددلس، ناخشنود و خواب آلود، بازو هایش را به باالی پلکان تکیه داد و به صورت غلغل کن و پرتکانی که 
او را تبّرک می داد ـ صورتی به درازی صورت اسب ـ و به موی روشن فرق سر نتراشیده، رنگ سایه دار و 

بلوطی فاِم مات، سرد نگاه کرد.۷

باک ماِلِگن، دمی دزدانه زیر آینه را دید زد و سپس روی کاسه را تند پوشاند. 

قاطعانه گفت: 
– برگردید به پادگان!۸

و سپس موعظه وار گفت: 

 .
ً
آرام لطفا این است مسیحه ی واقعی: جسم و روح و خون و ریش.۹ موسیقِی  آه، عزیز گرامی،   –

آقایان، چشم هایتان را ببندید. یک لحظه. یک کم دردسر با آن گویچه های سفید خون. سکوت، همه.۱۰

 
ً
کامال توجه  با  مدتی  داد. سپس  آهسته ی کشیده، صدا  با سوِت  و  کرد  نگاه  باال  به  دزدانه  یک وری 
می زد.  برق  طالیی  نقطه هایی  آن جا،  و  این جا  سفیدش،  و  مرتب  دندان های  روی  کرد،  مکث  معطوف 

کریسوستوموس.۱۱ از دل سکون، دو سوت قوِی تیز پاسخ داد.۱۲

تندوتیز داد زد: 
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– ممنون، رفیق دیرین. همین کارم را خوب راه می اندازد. جریان را قطع کن، باشد؟۱۳

تا های رهاشده ی ربدوشامبر را که دور پاهایش جمع می کرد، از سکوی جایگاه توپ پایین جست و 
جدی به تماشاگرش نگاه کرد. صورت گوشتالوی در سایه و لپ پایینی بیضی  شکِل حزن انگیزش یادآور 

مطراِن پشتیبان هنر در قرون وسطا بود.۱۴ لبخندی خوشایند، آرام روی لب هایش نشست. 

سرخوش گفت: 
– چه مضحک است، این اسم بی معنی تو، یک اسم یونانی باستان!۱۵

شوخ و دوستانه انگشت اشاره اش را باال برد و همان طور که با خود می خندید، به سمت دیواره ی برج 
رفت. استیون ِددلس باال آمد، تا نیمه ی راه، وامانده، دنبال او رفت و روی لبه ی سکوی جایگاه توپ نشست. 
هم چنان او را تماشا کرد که آینه را به دیواره ی برج تکیه داد، فرچه را در کاسه فرو برد و کف صابون را به 

گونه ها و گردنش مالید. 

صدای سرزنده ی باک مالگن ادامه داد:

– اسم من هم بی معنی است: َمِلکی مالِگن؛ دو داکتیلی. اما پژواکی از یونان باستان دارد، نه؟ چابک 
و آفتابی، مثل خود گوزن.۱۶ باید برویم آتن. اگر بتوانم عمه را وادار کنم بیست چوقی پیاده شود، تو هم 

می آیی؟

فرچه را کنار گذاشت، با خنده ای آمیخته با خوشی فریاد زد: 
– آیا او خواهد آمد؟ این یسوعی یأس آلود!۱۷

بازایستاد و شروع کرد بااحتیاط تراشیدن.

استیون آرام گفت: 

– بگو ببینم، مالگن.

– چی، عشق من؟
– تا کی هینز قرار است در این برج بماند؟۱۸

باک مالگن از روی شانه ی راستش گونه ی تراشیده اش را نمایان کرد. 

صاف و پوست کنده گفت: 

خت.۱۹ به نظرش تو نجیب زاده نیستی.۲۰ خدا، این 
َ
– ای خدا! آدم وحشتناکی نیست؟ این ساکسوِن ل

کسفورد رفته. می دانی ِددلس،  انگلیسی های لعنتی! دارند از پول و سوء هاضمه می ترکند. چون ایشان به آ
کسفوردی را تو داری. او نمی تواند تو را بفهمد. آه، این اسمی که روی تو گذاشتم بهترین  ولی رفتار واقعی آ

اسم است: ِکنچ، تیغه ی چاقو.۲۱

محتاطانه روی چانه اش را تراشید.

استیون گفت: 

– تا صبح درباره ی یک پلنگ سیاه هذیان می گفت. کیف هفت تیرش کجاست؟

مالگن گفت: 
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۱

– دیوانه ی فلک زده! زهره ترک شدی؟

استیون باانرژی و ترس فزاینده گفت: 

– البته که شدم. در این نقطه ی دور، در تاریکی، با مرد ناشناسی که هذیان می گوید و درباره ی شلیک 
کردن به پلنگ سیاهی برای خودش ناله می کند.۲۲ تو کسانی را از غرق شدن نجات داده ای. ولی من قهرمان 

نیستم.۲۳ اگر او این جا بماند، من رفتنی ام.

باک مالگن بااخم به کف روی تیغ ریش تراش نگاه کرد. از جایگاهش پایین پرید و تند جیب های 
شلوارش را گشت. 

خشن فریاد زد: 
– باد معده!۲۴

به سمت سکوی جایگاه توپ آمد و دستش را در جیب باالیی استیون انداخت و گفت: 
– دستمال دماغت را به ما قرض بده تا ریش تراشم را پاک کنم.۲۵

استیون گذاشت او دستمال کثیف مچاله شده ای را بیرون بکشد و از گوشه اش باال نگه دارد و آن را 
نمایش بدهد. باک مالگن تیغ ریش تراش را تمیز پاک کرد. سپس با نگاه خیره به دستمال گفت:

می توانی   
ً
تقریبا ُمف.۲۶  سبِز  ما:  ایرلندی  شاعران  برای  نو  هنری  رنگ  حماسه سرا!  دستمال دماغ   –

مزه اش را بچشی، نه؟

دوباره از دیواره باال رفت و به خلیج دابِلن خیره شد. موی بور بلوطی ماتش کمی تکان می خورد. 

 آرام گفت: 

– خدا! دریا همانی نیست که الجی به آن مادر عزیز بزرگوار می گوید؟۲۷ دریای سبِز مف.۲۸ دریای 
  بیضه کوچک کن.۲۹ اپی اوینوپا پونتون.۳۰ آه، ددلس، یونانی ها! باید به تو یاد بدهم. تو باید آن ها را به زبان 

اصلی بخوانی. تاالتا! تاالتا!۳۱ او مادر عزیز بزرگوار ماست. بیا و ببین.

استیون بلند شد و به سمت دیواره رفت. به آن تکیه داد و به پایین و آب و کشتی نامه بر، که از دهانه ی 
بندرگاه کینگزتاون بیرون می رفت، نگاه کرد.۳۲

باک مالگن گفت: 
– مادر مقتدر ما!۳۳

ناگهان چشم های خاکستری کنجکاوش را از دریا به سمت صورت استیون چرخاند و گفت:۳۴

– عمه فکر می کند تو مادرت را کشتی. برای همین به من اجازه نمی دهد با تو هیچ گونه رابطه ای داشته 
باشم.

استیون اندوه زده گفت: 
– یکی او را کشت.۳۵ 

باک مالگن گفت: 
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– وقتی مادر در حال مرگت از تو خواست، باید زانو می زدی، لعنتی، ِکنچ.۳۶ من هم به اندازه ی تو 
هایپربوریان ام.۳۷ اما وقتی به مادرت فکر می کنم که با آخرین نفسش التماس می کند زانو بزنی و برایش دعا 

کنی. و تو رد می کنی. چیزی شیطانی در وجود توست...

ساکت شد و دوباره آرام باالی گونه اش را کف  مالید. لبخند سازگارانه ای به لب هایش شکنج داد. 

با خود زمزمه کرد: 
– اما یک مامر دوست داشتنی. ِکنچ، دوست داشتنی ترین مامر همه ی دوران!۳۸

در سکوت، جدی، یک دست و محتاط صورتش را تراشید. 

استیون یک آرنجش را به گرانیت کنگره دار تکیه داد و کف دستش را بر پیشانی اش گذاشت و به دِم 
نخ نماشده ی آستین براق کت سیاهش خیره شد. درد، که هنوز درد عشق نبود، قلبش را آزرد.۳۹ مادرش 
پس از مرگش بی صدا به خوابش آمده بود،۴۰ بدن نزارش در کفن قهوه ای گشادش بوی موم و صندل سرخ 
نم زده.  از خاکستر  بوی خفیفی  بود، خاموش، سرزنش بار،  او خم شده  بر  که  نفسش،  متصاعد می کرد، 
استیون در آن سوِی سر آستین نخ نماشده دریا را دید که مانند مادر عزیز بزرگوار از صدای خوب تغذیه شده ی 
بغل دستی اش ادای احترام می بیند. حلقه ی خلیج و خط افق حجم زیادی از مایع سبِز کدر را در خود نگه 
می داشت. کاسه ی چینی سفیدی که کنار تخِت مرگ او قرار داشت، صفرای لزج سبزرنگی داشت که با 

حمله های غرنده ی بلنِد استفراغ، از جگر نیمه گندیده اش کنده بود.

باک مالگن دوباره تیغ ریش تراشش را پاک کرد و با لحنی مهربان گفت:

نبان دسِت دوم چطور 
ُ
– آه، سگ  لش۴۱ بیچاره! باید یک پیراهن و چند تا دستمال دماغ به تو بدهم. آن ت

است؟

استیون جواب داد: 

– خوب اندازه  است.

باک مالگن چاله ی زیر لب پایینی اش را نشانه رفت و خرسند گفت:

– مسخره است. باید پاِی دوم می بود. خدا می داند کدام سیفلیسی الت وپاتی آن را دور انداخته. من 
یک شلوار خوشگل با راه های نازک دارم، طوسی. تو با آن شلوار شیک وپیک می شوی. شوخی نمی کنم، 

ِکنچ. تو وقتی لباس خوب می پوشی، لعنتی، خیلی خوش قیافه می شوی. 

استیون گفت: 

– ممنون. اگر طوسی است، نمی توانم بپوشم. 

باک مالگن به صورتش در آینه گفت: 

– نمی تواند بپوشد. اتیکت اتیکت است. مادرش را می کشد، اما نمی تواند شلوار طوسی بپوشد.۴۲ 

ریش تراشش را منظم تا کرد و با نواختن نرمه ی انگشتانش پوست صاف را لمس کرد. 

استیون نگاهش را از دریا به آن صورت گوشتالو با چشم های آبی دودی ِ متحرکش چرخاند. 

باک مالگن گفت: 
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۱

– آن یارو که دیشب توی هتل رستوران شیپ با او بودم، می گوید تو ف ف ج داری.۴۳ در داتی ویل 
پیش کانلی نورمن است.۴۴ فلج فراگیر جنون!

آینه را در هوا نیم دور چرخاند تا خبر را در پرتوهای خورشید، که حاال روی دریا می تابید، به برون مرز 
مخابره کند.۴۵ لب های تراشیده و چین وشکن دارش خندید و لبه ی دندان های سفید براقش. خنده همه ی 

باالتنه ی قوی و کت وکلفتش را فراگرفت. 

به او گفت: 

– به خودت نگاه کن، تو، حماسه سرای وحشتناک!

استیون به جلو خم شد و در آینه ای که رو به او نگه داشته شده بود نگاه کرد؛ آینه ای با ترکی کج وکوله. 
موی سیخ سیخی. آن طور که او و دیگران مرا می بینند. چه کسی این صورت را برای من انتخاب کرد؟ این 

سِگ لش برای دور کردن حشرات. او هم از من می پرسد.۴۶

باک مالگن گفت: 

ساده رو  پیشخدمت های  َمِلکی  برای  همیشه  عمه  می بافد.  را  او  کار  رفتم.  کش  ت 
َ

کلف اتاق  از   –
استخدام می کند. تا وسوسه نشود.۴۷ و اسمش هم اورسوالست.۴۸

با خنده ای دوباره، آینه را از جلوی نگاه خیره ی استیون دور کرد و گفت: 
– خشم کالیبان از این که صورتش را در آینه نمی بیند. اگر فقط وایلد زنده بود و تو را می دید!۴۹

استیون همین طور که عقب می رفت و اشاره می کرد، به تلخی گفت: 
– این نمادی از هنر ایرلندی است. آینه ی ترک خورده ی پیشخدمت.۵۰

باک مالگن ناگهان دستش را دور بازوی استیون انداخت و با او دور برج قدم زد، قیچی و آینه اش که 
توی جیبش انداخته بود، تلق تلق صدا می داد.

بامهربانی گفت: 

– انصاف نیست این طور سربه سرت بگذارم، ِکنچ. انصاف است؟ خدا می داند که تو بیش از همه ی 
آن ها خمیره داری.

دوباره حمله را دفع کرد. او از نیشتر هنر من می ترسد، همان طور که من از نیشتر هنر او می ترسم. 
استیل قلم  سرد.۵۱ 

کسی۵۲ طبقه ی پایین بگو و یک گینی تیغش  – آینه ی ترک خورده ی پیشخدمت، این را به آن یاروی آ
به  جاالپ  فروش  با  پدرجدش  نیستی.  نجیب زاده  تو  می کند  فکر  و  می دهد  تعفن  بوی  پول  از  بزن.۵۳ 
سیاهپوستان زولو یا این و آن کالهبرداری لعنتی دیگر برایش پول و پله جمع کرده .۵۴ وای، ِکنچ، اگر من و تو 
می توانستیم با هم کار کنیم، ممکن بود برای این جزیره کاری بکنیم. آن را به آیین هلنیسم درمی آوردیم.۵۵ 

بازوی کَرنلی. بازوی او.۵۶

– و تصور این که تو مجبوری از این آدم های خوک صفت گدایی کنی. من تنها آدمی ام که می دانم تو 
کی  هستی. چرا بیشتر به من اعتماد نمی کنی؟ چی باعث شده با من سر ناسازگاری برداری؟ به خاطر هینز 
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است؟ اگر هر سروصدایی این جا بکند، سیمور را می آورم و با هم حالش را می گیریم بدتر از حالی که آن ها 
از کالیو کمثروپ گرفتند. 

زور  از  رنگ پریده:  چهره های  کمثروپ.۵۷  کالیو  اتاق های  در  پولدارها  جوان ِ  سروصدای  و  فریادها 
خنده شکم هایشان را گرفته اند و یکی دیگری را محکم گرفته.۵۸ آه، عمر من به سر می آید! خبر را آرام به او 
بده، آبری!۵۹ من خواهم مرد! با پریدن و جست وخیزهایش دور میز، نوارهای کنده شده از پیراهنش هوا را 
ِدس از مادلن با قیچی خیاطی او را دنبال 

َ
شالق می زد، با شلواری که تا پاشنه ی پاهایش پایین افتاده بود و ا

با مربای پرتقال طالیی رنگ شده بود. دلم نمی خواهد شلوارم را  می کرد.۶۰ صورت گوساله مانند ترسیده 
درآورند. با من گاوگیج بازی نکن!۶۱ 

فریادها از پنجره ی باْز شامگاِه محوطه را از خواب می پراند. باغبانی ناشنوا با پیشبند باغبانی و نقاب 
متیو آرنولد۶۲، ماشین چمن زنی اش را روی چمن تیره و تاریک هل می دهد و رقص خرده ساقه های چمن 

را دقیق تماشا می کند. 
به خودمان... نوپاگانیسم... امفالوس.۶۳

استیون گفت، 

– بگذار این جا بماند. او هیچ ایرادی ندارد، مگر شب ها.

مالگن ناشکیبا پرسید: 

 روراستم. از من چه بدی ای دیده ای؟
ً
– پس ماجرا چیست؟ حرفت را نخور. من با تو کامال

هر دو ایستادند و به سمت دماغه ی گرد بری هد، که مثل پوزه ی کوسه ای خوابیده در آب بود، نگاه 
کردند.۶۴ استیون بازویش را آرام بیرون کشید و پرسید:

 می خواهی بگویم؟
ً
– واقعا

باک مالگن پاسخ داد: 

– آره. بگو ببینم موضوع چیست؟ من هیچ چیز یادم نمی آید.

از پیشانی او گذشت و  وقتی استیون حرف می زد، باک مالگن در صورتش نگاه می کرد. نرمه بادی 
موهای شانه نشده ی بورش را مالیم باد زد و نقطه های نقره ای نگرانی را در چشم هایش جابه جا کرد.

استیون، افسرده از شنیدن صدای خودش، گفت:

– یادت می آید اولین روزی که بعد از مرگ مادرم به خانه ی شما آمدم؟

باک مالگن تند اخم کرد و گفت:

– چی؟ کجا؟ هیچ چیز یادم نیست. من فقط عقاید و احساسات یادم می آید.۶۵ چطور؟ تو را به خدا 
بگو چه اتفاقی افتاد؟

– داشتی چای درست می کردی و رفتی آن سمت راه پله تا آب جوش بیشتری برداری.۶۶ مادرت و یک 
مهمان از اتاق پذیرایی بیرون آمدند. مادرت از تو پرسید کی توی اتاق توست.

باک مالگن گفت: 
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– خب؟ چی گفتم؟ یادم نیست.

– گفتی: ِا..، فقط ددلس است که مادرش مثل حیوان مرد.

برافروختگی ای گونه های باک مالگن را در برگرفت که باعث شد جوان تر و گیراتر به چشم بیاید.

– این را گفتم؟ خب؟ حاال چه ضرری دارد؟

به حالتی عصبی فشار را از خود دور کرد.

– تازه، مگر مرگ چیست؛ مرگ مادرت، مرگ خودت، یا مرگ من؟ تو فقط مادرت را دیدی که مرد. 
من هر روز، توی ماتر و ریچموند، آدم هایی را می بینم که غزل خداحافظی را می خوانند و در اتاق تشریح 
 مهم نیست. مادرت در بستر مرگ از تو 

ً
تکه تکه شان می کنند.۶۷ این یک چیز حیوانی است و بس. اصال

خواست برایش زانو بزنی و دعا کنی، حاضر نشدی. چرا؟ چون آن رگ نفرین شده ی یسوعی را داری، با این 
ب های مغز مادرت 

ُ
تفاوت که از راه اشتباه به تو تزریق شده. برای من همه اش مضحکه و حیوانی است. ل

کار نمی کند. دکتر را ِسر پیتر تیزل صدا می کند و از روی لحاف گل های آالله می چیند.۶۸ به دلخواهش 
رفتار می کنی تا تمام کند.۶۹ تو آخرین خواسته ی پیش از مرگ او را رد می کنی و باز هم به من اخم وتخم 
می کنی که چرا مثل عزادار مزدبگیِر اللوئت گریه وزاری نمی کنم.۷۰ یاوه! فرض کن این را گفته ام. منظورم 

این نبود که به یادبود مادرت توهین کنم.

گفت و گفت تا از مرز گستاخی گذشت. استیون سِر زخم هایی را که با حرف های او به قلبش نشسته 
بود پوشاند و خیلی سرد گفت:

– منظور من توهین به مادرم نبود.

– پس چی بود؟

استیون جواب داد:

– توهینی بود که به خودم شده. 

باک مالگن روی پاشنه اش چرخید و تشر زد:

– آه، چه آدم عجیبی!

و تند به راه افتاد و دور دیواره ی برج قدم زد. استیون سر جایش ایستاد و از روی دریای آرام به سمت 
دماغه نگاه کرد. حاال دریا و دماغه نامشخص شده بودند. در چشم هایش نبض ها ضربان می زدند و جلوی 

دیدش را می گرفتند و داغِی گونه هایش را احساس می کرد.

صدایی از داخل برج بلند گفت:

– آن باالیی، مالگن؟

مالگن جواب داد:

– دارم می آیم.

به سمت استیون برگشت و گفت: 

 
ْ

– به دریا نگاه کن. به توهین چه اهمیتی می دهد؟ لیوال را ول کن، ِکنچ، و بیا پایین.۷۱ این َسِسناخ
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بیکِن صبحانه اش را می خواهد.۷۲

سرش دوباره باالی راه پله، هم تراز با سقف آن، برای لحظه ای مکث کرد. سپس گفت:

و  عبوسی  این  از  بردار  دست  هستم.  غیرمنطقی ای  آدم  من  نگیر.  ماتم  شب  تا  آن  به خاطر   –
خودخوری.۷۳

سرش ناپدید شد، اما ورور صدای پایین رونده اش از سِر پله به بیرون می غرید:

– دیگر بس است پشت کردن و در فکر فرو رفتن

برای سّر تلخ عشق
که فرگوس بر ارابه های برنجی فرمانرواست۷۴

درخت سایگان، بی صدا، از دل آرامش صبح، از سر پله به سوی دریایی که به آن می نگریست شناور 
شدند.۷۵ از کرانه و آن سوتر، آینه ی آب سفید شد و زیر ضربه ی پا های کم وزِن شتابان لگدمال شد.۷۶ سینه ی 
سفید دریای تیره. جفت شدن پافشاری می کند، دو به دو. دستی تارهای چنگی را می نوازد و ملودی های 

جفت شده را در هم می آمیزد. واژه های مزدوج سفیدموجی بر تیره جزری می لرزد.۷۷

 ابری رفته رفته روی خورشید را آرام پوشاند؛ سرتاسر، بر خلیج سایه افکند و سبزی اش را تیره تر کرد.۷۸ 
در زیر پای او، جامی از آب های تلخ گذاشت.۷۹ آهنگ فرگوس: آن را به تنهایی در خانه خواندم و نت های 
بلند غم انگیز را پایین نگه داشتم. دِر اتاقش باز بود: می خواست آهنگ مرا بشنود. خاموش و با هراس و 
افسوس به کنار تختخوابش رفتم.۸۰ روی تختخواب فلک زده اش گریه می کرد. برای آن واژه ها، استیون: سّر 

تلخ عشق. 

حاال کجا؟۸۱ 

از  و تسبیحی  پودر مشک،  با  َپِر قدیمی، کارت پستال های  منگوله دار رقص،  بادبزن های  او:  رازهای 
آفتاب گیر  پنجره ی  پشت  پرنده ای  قفس  دختربچگی اش  زمان  در  او.۸۲  قفل   کشوی  در  کهربا  مهره های 
با دیگران  آواز می خواند و  ترِبل  رکو د 

ُ
ت پانتومیم  پیر را شنید که در  بود.۸۳ صدای رویس  آویزان  خانه اش 

خندید وقتی رویس خواند: 

من پسرم 

که دوست دارم 
غیب شوم۸۴

خنده  و شادِی وهمی جمع شد و رفت: مشک زده.

و دیگر بس است پشت کردن و در فکر فرو رفتن.

مادر با بازیچه هایش در حافظه ی طبیعت جمع شد و رفت.۸۵ خاطره ها ذهن خودخور استیون را از 
هر سو در بر می گرفتند. لیوان پرشده اش از آب شیر آشپزخانه وقتی برای آیین مقدس تقرب یافته بود.۸۶ 
کنده از شکر سرخ، روی اجاق تفت داده می شود.  در غروب تاریک پاییزی، برای او سیبی هسته گرفته، آ

ناخن های خوش ریخت سرخ شده از خون شپش های له شده روی پیراهن بچه ها.۸۷ 
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در خوابی، بی صدا به سراغش آمده بود؛ بدن نزارش در کفن قهوه ای گشادش بوی موم و صندل سرخ 
متصاعد می کرد، نفسش، که با واژه های رازآمیِز خاموش روی او خم شده بود، بوی خفیفی از خاکستر 

نم زده.۸۸ 

چشم های شیشه ای او از روی مرگ زل زده بود تا روحم را بلرزاند و خم کند. به من تنها. شمع روحی 
دعا  زانوان شان  بر  همه  درحالی که  شکنجه شده .  چهره ی  بر  شبح زده  نوری  او.  رنج  کردن  روشن  برای 
می کردند، نفس خش  دار بلندش خس خسی وحشتناک به راه انداخته بود. چشم هایش بر من، تا با ضربه ای 
مرا به زمین بیندازد.۸۹  لیلیاتا روتیلنتیوم ته کانفسوروم تورمه سرکومدت: یوبیالنتیوم ته ویرجینیوم کورس 

اکسی پَیت.۹۰
غول! جونده ی جسدها!۹۱

نه، مادر! بگذار باشم و بگذار زندگی کنم.۹۲

– هی ِکنچ!

صدای باک مالگن از درون برج به ترنم درآمد. دوباره صدا   زد، صدایش به باالی راه پله ها نزدیک تر 
شد. استیون که هنوز از غرش روحش می لرزید، پرتوهای گرم و جاری خورشید و واژه های دوستانه را در 

هوای پشت سرش شنید:۹۳

– ِددلس، بیا پایین، مثل یک خرامنده ی خوب. صبحانه حاضر است. هینز به خاطر این که دیشب ما 
را بیدار کرده، عذرخواهی می کند. اوضاع خوب است.

استیون که برمی گشت، گفت: 

– دارم می آیم.

باک مالگن گفت:

– بیا، به خاطر خدا، به خاطر من، به خاطر همه مان.

سرش ناپدید شد و دوباره پدیدار شد.

– نماد هنر ایرلنِد تو را به او گفتم. می گوید خیلی ماهرانه است. یک چوق تیغش بزن. خب؟ یک 
گینی منظورم بود.۹۴

استیون گفت: 

– امروز صبح حقوق می گیرم.

باک مالگن گفت:

– روسپی خانه ی مدرسه؟ چند؟ چهار چوق؟۹۵ یکی به ما قرض بده.

استیون گفت:

– اگر بخواهی.

باک مالگن با لذت فریاد زد: 

را شگفت زده  باشیم که دروئیدهای دروئیدی  داشته  باشکوهی  براق. چنان مستِی  چهار ساورین   –
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کنیم. چهار ساورین قادر متعال.۹۶

دست هایش را در هوا تکان می داد، پایکوبان از پله های سنگی پایین می رفت و آهنگی را ناکوک و با 
لهجه ی کاکنی می خواند:

آ آ، اوقات خوشی خواهیم داشت
با آبجو، با ویسکی و با شراب!۹۷

تو جشن تاج گذاری

تو روز تاج گذاری!

آ آ، اوقات خوشی خواهیم داشت

تو روز تاج گذاری! 

پرتوهای گرم خورشید بر دریا شادی بخش بود. کاسه ی کف صابون ورشوی برق می زد، فراموش شده، 
روی دیواره ی برج. چرا باید آن را ببرم پایین؟ یا بگذارم تا شب آن جا بماند، دوستی فراموش شده؟ 

استیون به سمت کاسه رفت، مدتی آن را توی دستانش نگه داشت، خنکی اش را احساس کرد، و بوی 
بود. همان طور که آن روزها در کالنگوز  به آن چسبیده  بزاقی را، که فرچه  ناخوشایند کف صابون  سرد و 
ظرف عود را حمل می کردم. حاال کسی دیگرم و هنوز همانم. باز هم خدمتکار. خادم خدمتکاری دیگر.۹۸ 

در اتاق نشیمِن نیمه تاریک و سقف گنبدِی برج، هیکل باک مالگن با جامه ی بلند و گشادش، چابک، 
دور آتشدان پس و پیش می شد و شعله ی زرد آن را پنهان و آشکار می کرد. دو کمان از نور مالیم روز، از 
باروهای بلند، بر سنگفرش کف می تابید:۹۹ و در محل تالقی پرتوهای باروها، ابری از زغال دود و بخارهای 

روغن سرخ شده شناور بود، می چرخید.

باک مالگن گفت: 
– خفه می شویم، هینز. آن در را باز کن، باز می کنی؟ ۱۰0

استیون کاسه ی ریش تراشی را روی صندوق گذاشت. هیکلی بلندقامت از ننویی که روی آن نشسته 
بود بلند شد، به سمت در رفت و درهای داخلی را کشید و باز کرد.۱۰۱

صدایی پرسید:
– کلید را تو داری؟۱۰۲

باک مالگن گفت: 

– دست ددلس است. جْینی مک، خفه شدم!۱۰۳ 

بی آن که نگاهش را از روی آتش باال بیاورد، فریاد زد:

– ِکنچ!

استیون جلو آمد و گفت: 
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– توی قفل است.

کلید دو بار با صدای ناهنجار، گوش خراش چرخید و وقتی دِر سنگیْن کمی باز شد، روشنایی دلپذیر و 
هوای درخشان وارد شد. هینز توی چارچوب در ایستاد و بیرون را نگاه کرد. استیون چمدان دستی هَرمی اش 
را تا کنار میز کشاند و به انتظار نشست. باک ماِلگن خوراک سرخ شده ای را پرت کرد توی بشقاب کنارش. 
سپس بشقاب و قوری بزرگی را به سمت میز آورد و آن ها را محکم گذاشت و از سر آسودگی آهی کشید 

و گفت:

– دارم آب می شوم، همان طور که شمع گفت... اما هیس!۱۰۴ حتا یک کلمه ی دیگر هم در این باره  
نگو. ِکنچ، بیدار شو. نان، کره، عسل. هینز، بیا تو. قاتق آماده است. خدایا، به ما برکت بده و این نعمت های 

تو.۱۰۵ قند کو؟ اه، جْی!۱۰۶ شیر نداریم.

استیون رفت و از توی صندوق، قرص نان و قوطی عسل و ظرف کره سردکن را آورد. باک مالگن با 
ترشرویی ناگهانی نشست.

– این چه جور روسپی خانه ای است دیگر.۱۰۷ به او گفتم بعد از ساعت هشت بیا.

استیون با عطش گفت: 

– می توانیم آن را خالی بخوریم. یک لیمو توی صندوق هست.

باک مالگن گفت:
– مرده شور تو و آن رسم های پاریسی ات را ببرد! من شیر سندی کو را می خواهم.۱۰۸

هینز از درگاه به درون آمد و آرام گفت:

– آن زن دارد با شیر می آید باال.

باک مالگن از روی صندلی اش پرید و داد زد: 

به  نمی توانم  این جا،  است.  کیسه  توی  قند  بریز.  را  چای  آن جا،  بنشین.  باد!  تو  بر  خدا  رحمت   –
تخم مرغ های لعنتی ور بروم. 

خوراک سرخ شده ی توی بشقاب را با ضرب برید و تکه ها را روی سه بشقاب پرت کرد و گفت: 
– این نامینی پتریس ات فیلی ات اسپیریتوس سنکتی۱۰۹

هینز نشست تا چای بریزد.

– من به هر کدام تان دو حبه می دهم. اما این را هم بگویم؛ مالگن، تو چای را خوب پررنگ درست 
می کنی، نه؟

باک مالگن، که برش های کلفتی از نان می برید، با صدای پیرزنانه چرب زبان گفت: 

درست  آب  وقتی  و  می کند  درست  چای  می کند،  درست  چای  من  وقتی  گروگن،  مادر  قول  به   –
می کند، آب درست می کند.۱۱۰

هینز گفت: 

– به خدا قسم این چای است.
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باک مالگن به بریدن نان و چرب زبانی ادامه داد:

– مادر گروگن می گوید: بله درست می کنم، خانم کاهیل. خانم کاهیل جواب می دهد: خدا خیرت 
بده، پس دو تا را تو یه قوری درست نکن.

باک مالگن، به ترتیب، برش های  کلفت نانی را که به نوک چاقویش کشیده بود به سوی هم سفره ای هایش 
پرت کرد.۱۱۱

خیلی جدی گفت: 

– این فولکلور است، برای کتاب تو، هینز.۱۱۲ پنج خط متن و ده صفحه پانوشت درباره ی فولکلور و 
ماهی خدایگان داندروم. چاِپ خواهران عجیب وغریب در سال توفان سهمگین.۱۱۳

رو به استیون برگشت، ابروهایش را باال کشید و با صدای نازک و متحیر پرسید:

در  یا  شده  برده  اسم  َمبناگی ین  در  گروگن  مادر  آب  و  چای  قوری  از  که  می آید  یادت  برادر،   –
اوپانیشادها؟۱۱۴

استیون با وقار گفت: 

– گمان نمی کنم. 

باک مالگن با همان لحن گفت: 

؟ دالیلت، استدعا می کنم؟
ً
– واقعا

استیون همان طور که می خورد گفت: 

 مادر گروگن از خویشاوندان مری 
ً
– خیال می کنم درون مبناگی ین یا بیرون آن وجود نداشت. ظاهرا

ن بود.
َ
ا

صورت باک مالگن با شادی لبخند زد.

دندان های سفیدش را که نشان می داد به شیوه ای خوشایند چشم هایش را به هم زد و با لحن دیرپسند 
دلچسبی گفت: 

– زنی دلربا! به نظرت نبود؟ بسیار دلربا!

سپس ناگهان همه ی وجناتش در هم رفت و هما ن طور که دوباره پرتوان نان را می برید با صدای کلفت 
گوش خراش غرید: 

– مری ان پیر

به یه ورش نیس

خش و خش و خش، زیردامنی ش رو

می کشه باال...۱۱۵ 

دهانش را با خوراک سرخ شده پر کرد و لف لف خورد و ِورِور حرف زد.

درگاه با هیکلی که وارد می شد تاریک شد.
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۱

– آقا، شیر!

مالگن گفت: 

– بیا تو، خانوم. ِکنچ، پارچ را بیاور.

پیرزنی جلو آمد، کنار آرنج استیون ایستاد و گفت:

– صبح خیلی قشنگی است، آقا. شکر خدا.

مالگن نیم نگاهی به زن کرد و پرسید: 

!
ً
– شکر کی؟ آه، واقعا

استیون دستش را رو به عقب دراز کرد و از صندوق، پارچ شیر را برداشت.

مالگن عادی به هینز گفت: 
– جزیره نشین ها بیشتر وقت ها از جمع کننده ی پوست های ختنه گاه حرف می زنند.۱۱۶

پیرزن پرسید: 

– چقدر، آقا؟

استیون گفت: 

– یک چهارم.

پیرزن را نگاه کرد که شیر پرچرب سفید، نه شیر خودش، را ابتدا در پیمانه و سپس درون پارچ ریخت. 
از دنیای  پر رمز و راز  پیر و  پیمانه ی دیگر هم ریخت و مقداری چرب تر.  پیر پالسیده.۱۱۷ یک  ممه های 
در  می کرد.  تعریف  خوبی هایش  از  می ریخت  که  را  شیر  پیامبری.۱۱۸  شاید  بود؛  شده  وارد  صبحگاهی 
سپیده دم در مزرعه ای بسیار سبز و خرم، جادوگری بر چارپایه اش، خم شده کنار گاوی صبور، و انگشتان 
ماغ  دوروبرش  و  می شناختند  را  او  ابریشم شبنمی  گاوهای  جهنده .  پستان های  نوک  بر  فرز  چروکیده اش 
می کشیدند. ابریشم چهارپایان و پیرزن بی نوا؛ اسم هایی که در زمان های قدیم به او داده بودند.۱۱۹ عجوزه ی 
سرگردان، مدلی فرومایه از فناناپذیری که به فاتح و خیانت کاِر مسرورش خدمت می کند، زن مردقحبه ی 
تشخیص  نمی توانست  استیون  خرده گیری،  یا  خدمت  برای  اسرارآمیز.  صبح  از  پیام آوری  مشترک شان، 

بدهد: اما عار داشت که از او خواهشی بکند.۱۲۰ 

باک مالگن، شیر را که در فنجان آن ها می ریخت، گفت: 

 همین طور است، خانوم. 
ً
– دقیقا

پیرزن گفت: 

– بچشید، آقا.

 بلند به او گفت:
ً
باک مالگن به دستور او نوشید و با صدای نسبتا

و  پوسیده  دندان های  از  پر  بخوریم، کشوری  این  مثل  فقط خوراکی های خوب  می توانستیم  اگر   –
از  مفروش  خیابان های  و  نامرغوب  غذاهای  خوردن  لجن زار،  در  زندگی  نمی داشتیم.  پوسیده  روده  های 

گردوغبار، ِپِهِن  اسب و آب دهان مسلول ها.
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پیرزن پرسید: 

– شما دانشجوی پزشکی  هستید، آقا؟ 

باک مالگن جواب داد: 

– بله، خانم.

پیرزن گفت: 

– این یکی را ببین. 

استیون در سکوتی تحقیرآمیز گوش می داد. زن کله ی پیرش را برای صدایی که با او بلند حرف می زند 
خم می کند، برای شکسته بند تجربی اش، برای دواپیچش: من را حقیر می شمرد. برای صدای کسی که به 
اقرار گناهان او گوش خواهد داد و او را خواهد بخشید و هر چه را از او هست برای گور روغن خواهد زد 
به جز اندام زنانگِی ناپاک او، آن وجود بشری اش که مثل خدا ساخته نشده، آن بخش اسیر اهریمن.۱۲۱ و 

برای صدای بلندی که حاال با چشم های حیران و متحرک او را به سکوت دعوت می کند. 

استیون از زن پرسید: 

– می فهمی او چه می گوید؟

پیرزن به هینز گفت: 
– آیا این زبانی که حرف زدی فرانسوی بود، آقا؟۱۲۲

هینز دوباره با اعتمادبه نفس سخنرانی طوالنی تری برای او کرد.

باک مالگن گفت: 
– ایرلندی، گْی لیک در تو هست؟۱۲۳

پیرزن گفت:
– از آوایش فکر کردم ایرلندی باشد. از غربی، آقا؟۱۲۴

هینز جواب داد: 

– من اهل انگلستانم.

باک مالگن گفت: 

– او انگلیسی است و فکر می کند ما در ایرلند باید ایرلندی حرف بزنیم.

پیرزن گفت: 

 باید حرف بزنیم، و من خودم شرمنده ام به این زبان حرف نمی زنم. از آن هایی که بلد است 
ً
– واقعا

شنیده ام زبان بزرگی است.۱۲۵

باک مالگن گفت: 

– بزرگ برای این زبان اسم مناسبی نیست. یکسر عالی. ِکنچ، یک مقدار بیشتر برایمان چای بریز. 
شما هم یک فنجان می خواهی، خانوم؟ 
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۱

پیرزن گفت: 

– نه، ممنون، آقا. 

و حلقه ی ظرف شیر را روی ساعدش ُسر داد و آماده ی رفتن شد.

هینز به او گفت: 

– صورت حساب ما را داری؟ بهتر است به او بپردازیم مالگن، نه؟

استیون دوباره سه فنجان را پر کرد.

پیرزن مکثی کرد و گفت:

یک  تا می شود  دو  دوپنی هست هفت  به  پاینت  یک  تا صبح  آقا؟ خب، هفت  صورت حساب،   –
شیلینگ و دوپنی باال و این سه صبح یک چهارم به چهارپنی سه چهارم می شود یک شیلینگ. این هست 

یک شیلینگ و یک و دو می شود دو و دو، آقا.

باک مالگن آهی کشید و دهانش را با کناره ی خشک نانی که به هر دو رویش الیه ی غلیظی از کره 
مالیده بود، پر کرد، پاهایش را به جلو دراز کرد و جیب های شلوارش را گشت.

هینز لبخندزنان به او گفت: 

– آدم خوش معامله شریک مال مردم است.

 استیون فنجان سوم را پر کرد، یک قاشق پر از چای به شیر پرچرب غلیظ اندکی رنگ می دهد. باک 
مالگن یک فلورین۱۲۶ بیرون آورد، توی انگشتانش به آن چرخی داد و فریاد زد: 

– یک معجزه!

سکه  را از روی میز به سمت پیرزن فرستاد و گفت: 

– بیش زین از من مخواه ای دلبرا، 

هرچه بودم در توان، دادم تو را.۱۲۷ 

استیون سکه را توی دست بی تمنای زن گذاشت و گفت:

– حاال دوپنس بدهکاریم.
پیرزن سکه را برداشت و گفت: 

– دیر نمی شود، آقا، دیر نمی شود. صبح خوبی داشته باشید، آقا.
با ادای احترام از آن جا رفت و از پی آن نغمه ی لطیف باک مالگن بلند شد:

– دلبرم ای دلبرا، گر بدی گنجی مرا
ریخته بودم یک نفس در پا تو را۱۲۸

رو به استیون چرخید و گفت: 

– جدی می گویم، ددلس. من آس وپاسم. عجله کن، برو روسپی خانه ی مدرسه ات و برایمان کمی پول 
بیاور. امروز حماسه سرایان باید بنوشند و سور بزنند. در این روز، ایرلند از هر کس انتظار دارد وظیفه اش 
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را انجام دهد.۱۲۹

هینز برخاست و گفت: 
– یادم آوردی که امروز باید از کتابخانه ی ملی شما دیدار کنم.۱۳۰

باک مالگن گفت: 

– شنایمان اول.
رو کرد به استیون و با مالیمت پرسید:

– امروز روز شست وشوی ماهانه ی تو نیست، ِکنچ؟
سپس به هینز گفت:

– حماسه سرای ناپاک در این ماه به ماه شست وشویش نکته ی مهمی دارد.۱۳۱
استیون، که عسل را روی برشی از نان گرفته بود تا قطره هایش بچکد، گفت: 

– همه ی ایرلند با گلف استریم شسته می شود.۱۳۲ 
نجی که داشت شالی را راحت دور یقه ی شل پیراهن تنیسش گره می زد، گفت:

ُ
هینز از آن ک

– اگر اجازه بدهی، مایلم از ضرب المثل های تو مجموعه ای درست کنم.
اینویت. وجدان. هنوز  با من حرف می زند. دارند می شویند و می سایند و آب می کشند. اگن بایِت 

این جا لکه ای هست.۱۳۳ 

– آن یکی درباره ی آینه ی ترک خورده ی پیشخدمت، که نماد هنر ایرلند است، بدجوری عالی است.
باک مالگن از زیر میز به پای استیون لگد زد و با لحنی گرم گفت:

– صبر کن تا نظر او را درباره ی هملت بشنوی، هینز.۱۳۴
هینز که هنوز با استیون حرف می زد گفت: 

– ولی من جدی می گویم. داشتم به همین موضوع فکر می کردم که آن موجود پیر بی نوا از راه رسید.
استیون پرسید: 

– از این کار پولی هم دست مرا می گیرد؟
هینز خندید و کاله نرم دودی رنگش را از روی قالب ننو برداشت و گفت:

.
ً
– نمی دانم. حتما

سالنه سالنه به سوی در رفت. باک مالگن به سمت استیون خم شد و با حدت و خشن گفت:

– با این حرفت حسابی مالیده شد. برای چی این را گفتی؟
استیون گفت: 

– خب؟ مشکل گرفتن پول است. از کی؟ از زن شیرفروش یا از او. احتمال پنجاه پنجاه است به نظرم.
باک مالگن گفت: 
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۱

و  هرازگاه  هرزگِی  آن  با  تو  حاال  و  کند  افتخار  تو  با  آشنایی  به  که  زدم  را  مخش  حسابی  خودم   –
یبس بازی های یسوعی محزونت خودت را وسط می اندازی.

استیون گفت: 

– من هیچ امیدی ندارم، نه به آن زن و نه به این مرد. 
باک مالگن آه دلخراشی کشید و دستش را روی بازوی استیون گذاشت.

– به من، ِکنچ.
با یک تغییر لحن ناگهانی اضافه کرد: 

– خدایی، اگر راستش را بخواهی، فکر می کنم حق با توست. مرده شور ببرد بقیه ی چیزهایی را که 
این ها به دردشان می  خورند.۱۳۵ چرا تو هم مثل من آن ها را به بازی نمی گیری؟ همه شان بروند به جهنم. بیا 

از این روسپی خانه بزنیم بیرون.

برخاست، جدی کمربندش را باز کرد و ربدوشامبرش را از تنش کند و با حالتی از تسلیم گفت:
– مالگن خلع لباس می شود.۱۳۶

جیب هایش را روی میز خالی کرد و گفت:

– این هم کهنه عن دماغ تو. 
وقتی یقه ی آهار و کراوات بدقلقش را می بست، با آن ها و هم چنین با زنجیر ساعت آویزانش حرف 
می زد، سرزنش شان می کرد. دست هایش را در چمدان بزرگش فرو برده بود و در جست وجوی دستمالی 
تمیز دقیق می گشت. خدا، فقط مجبوریم متناسب با شخصیت لباس بپوشیم. دستکش های آلبالویی رنگ 
و چکمه های سبز می خواهم. تناقض. آیا با خودم در تناقضم؟ پس بسیار خوب، من با خودم در تناقضم.۱۳۷ 

َمِلکِی مرکوریایی.۱۳۸ موشک شل  و ول سیاهی از میان دستان سخنگویش پرواز کرد. 

– و این هم کاله محله ی التین تو.۱۳۹ 
استیون کاله را برداشت و روی سرش گذاشت. هینز از الی در آن ها را صدا کرد. 

– هی، بچه ها، دارید می آیید؟
باک مالگن به سمت در رفت و جواب داد: 

– من آماده ام. بیا بیرون، ِکنچ. فکر کنم هر چه ما جا گذاشتیم تو خوردی.
دست شسته، با واژه ها و قدم های اندوه زده به زبان آمد و کمابیش با تأسف گفت: 

– و همان طور که می رفت، به ادوین می نگریست.۱۴۰ 
استیون چوبدستی زبان گنجشک خود را از تکیه گاهش برداشت و دنبال آن ها بیرون آمد. آن ها که از 

ند را کشید و قفل کرد. کلید بزرگ را در جیب تویی اش گذاشت.۱۴۱
ُ
نردبان پایین رفتند، دِر آهنی ک

باک مالگن از پای نردبان پرسید:

– کلید را آوردی؟
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استیون گفت: 

– پیش من است. 
و از آن ها پیشی گرفت.

پیش رس  جوانه های  سنگینش  حوله حمام  با  مالگن  باک  که  می شنید  سرش  پشت  از  و  می رفت 
سرخس ها یا چمن ها را شالق می زند. سپس به استیون گفت: 

– ایست، آقا. چطور جرئت می کنی، آقا!
هینز پرسید:

– برای این برج اجاره هم می دهی؟
باک مالگن جواب داد: 

– دوازده چوق.۱۴۲
استیون سرش را تا روی شانه برگرداند و اضافه کرد: 

– به وزیر جنگ.
ایستادند تا هینز برج را برانداز کرد و سرانجام گفت:

– به نظرم، توی زمستان حسابی در معرض باد و سرماست. بهش می گویید مارتلو؟۱۴۳
باک مالگن گفت: 

– وقتی فرانسوی ها روی دریا بودند، بیلی ِپت داد این  برج ها را ساختند. اما مال ما امفالوس است.۱۴۴
هینز از استیون پرسید: 

– آن ایده ات درباره ی هملت چیست؟۱۴۵
باک مالگن با اندوه فریاد زد: 

کویناس برابر نیستم؛ و پنجاه وپنج دلیلی که ساخت تا آن را حفظ کند.۱۴۶ اول  – نه، نه! من با تامس آ
صبر کن تا چند پاینت به درونم بریزم. 

رو به استیون که برمی گشت لبه های تیز جلیقه ی زرد کهربایی اش را منظم پایین کشید و گفت:۱۴۷

– تو با کمتر از سه پاینت نمی توانی از عهده اش بربیایی، ِکنچ. می توانی؟
استیون بی حوصله گفت: 

– این همه وقت نگفته ام، این مدت هم روی آن.
هینز دوستانه گفت: 

– تو کنجکاوِی من را برمی انگیزی. آیا نوعی پارادوکس است؟
باک مالگن گفت: 

– په! ما وایلد و پارادوکس ها را پشت سر گذاشته ایم.۱۴۸ خیلی ساده است. استیون با ریاضیات ثابت 
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می کند که نوه ی هملت پدربزرگ شکسپیر است و این که خودش هم روح پدر خودش است.۱۴۹

هینز، همین طور که داشت انگشت اشاره اش را رو به استیون می گرفت، پرسید: 

– چی؟ او خودش؟
با خنده ای لجام گسیخته خم شد و زیر گوش  افکند و  زّنار وار دور گردنش  باک مالگن حوله اش را 

استیون گفت: 
– آه، سایه ی ِکنچ بزرگ! یافث در جست وجوی یک پدر!۱۵۰

استیون به هینز گفت: 

– آدم همیشه صبح ها خسته است و راستش این موضوع طوالنی تر از آن است که بتوان گفت.
باک مالگن دوباره جلو رفت و دست هایش را باال برد و گفت: 

– فقط پاینت مقدس می تواند زبان ِددلس را باز کند.۱۵۱
آن دو که دنبالش راه افتادند، هینز به استیون گفت: 

– می خواهم بگویم که این برج و این صخره ها مرا یک طوری به یاد السینور می اندازد. همان که از 
روی پایه اش به درون دریا آویزان است. درست است؟۱۵۲

باک مالگن ناگهان لحظه ای به سمت استیون چرخید، اما حرفی نزد. استیون در آن یک دم سکوت 
درخشان، تصویر خود را با لباس سوگواری ارزان گردگرفته در میان جامه های شاد آن ها دید.۱۵۳ 

هینز دوباره آن ها را از رفتن باز داشت و گفت: 

– حکایت شگفت انگیزی است.
چشم ها، به ماتی دریایی که باد به آن طراوت بخشیده، حتا مات تر، استوار و حسابگر. حاکم دریاها 
به سوی جنوب و خلیج خیره شد،۱۵۴ خلیجی که هیچ چیز در آن نبود  جز ستون دوِد مبهم در خط روشن 

افق و قایقی بادبانی که ماگلینز مسیر آن را تغییر می داد.۱۵۵

هینز گیج گفت: 

– جایی تفسیری مذهبی از آن خوانده ام. عقیده ی پدر و پسر. پسر می کوشد تا بر پدر منطبق شود.۱۵۶ 
خرسند  خوش ترکیبش  دهان  کرد،  نگاهی  آن ها  به  زد.  لبخند  شاد  و  گل وگشاد  ناگهان  مالگن  باک 
بیرون کشیده بود، دیوانه وار و  از آن   باز شد و چشم هایش، که به یک آن همه ی آن احساس بدسیرتی را 
شوخ وشنگ چشمک زد. سرش را مثل عروسک عقب و جلو می برد، لبه ی کاله پانامایی اش می  لرزید، و با 

 شاد زیر آواز زد:
ً
صدایی احمقانه و کامال

– آن جوان غریبم که هرگز ندیدی

مادرم یهود و پدرم قمری  است

با جلجتا با حواریون گفتم
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با یوسف یوسه کار نه همراهم۱۵۷

انگشت اشاره اش را به هشدار باال آورد.

– اگر کسی گمان کند که از آسمان نیستم  

از من نوشابی گوارا نخواهد گرفت

آن گاه که شراب از آب سازم،

باید که آب بنوشد خیال کند شراب است
همان پیشاب که از شراب ساختم۱۵۸

که  یکی  مثل  را  دست هایش  کشید،  را  استیون  زبان گنجشک  چوبدستی  بدرود،  نشان  به  ناگهان، 
بخواهد به سوی آسمان برود، مثل باله یا پر به دو سو گشود و تا نوک صخره ای دوید و این گونه خواند:۱۵۹

– بدرود اکنون بدرود! هر آن چه گفتم بنویس

به تام بگو به دیک به هری که من از ُمرده ی خویش برخاستم

نه گوشت نه استخوانم مرا از پر کشیدن باز نمی دارد
بدرود ای کوِه زیتوِن نسیم گیر، اکنون، بدرود!۱۶۰

تکان  را  بال مانندش  دست های  کرد،  ورجه وورجه  چهل پایی  حوضچه ی  سمت  به  آن ها،  پیشاپیِش 
می داد و فرز جست وخیز می کرد.۱۶۱ کاله مرکوری اش در باد فرحبخشی که صداهای پرنده وار کوتاهش را 

به پشت سر و به سوی آن ها می برد، می جنبید.۱۶۲

هینز، که محتاط می خندید و کنار استیون می رفت، گفت: 

– به نظرم ما نباید بخندیم. در واقع کفرآمیز است. راستش را بخواهی، من خودم هم معتقد نیستم. 
البته این شوخ وشنگی اش به گونه ای گناهش را کم می کند، درست است؟ اسمش را چی گذاشته؟ یوسف 

یوسه کار؟

استیون پاسخ داد: 
– چکامه ی مسیح مزاح گو.۱۶۳

 آن را شنیده بودی؟ 
ً
– آهان، قبال

استیون با لحن خشک گفت: 
– روزی سه بار، بعد از هر وعده  غذا.۱۶۴

هینز پرسید: 
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– تو خودت معتقد نیستی، هستی؟ منظورم معنای خشکه مقدس این کلمه است. آفرینش از هیچ۱۶۵ 
و معجزه ها۱۶۶ و خدایی انسانی.۱۶۷

استیون گفت:

– به نظر من این کلمه فقط یک معنی دارد.

هینز ایستاد تا جعبه سیگار نقره ای صیقل خورده ای را که در آن سنگ سبزی برق می زد، درآورد.۱۶۸ با 
انگشت شستش، جعبه را فنروار باز کرد و تعارف کرد. 

استیون سیگاری برداشت و گفت: 

– ممنونم. 
از  و  گذاشت  پهلویش  جیب  در  را  آن  بست.  تق  را  درش  و  برداشت  خودش  برای  یکی  هم  هینز 
و  کرد  را روشن  کرد، سیگارش  باز  فنروار  را هم  آن  دِر  آورد.  بیرون  نیکلی   جلیقه جیبش یک جعبه فندک 

آتش زنه ی۱۶۹ شعله ور را میان دو دستش، که چون صدف جمع کرده بود، به سمت استیون گرفت.

دوباره که به راه افتادند هینز گفت: 

خدای  عقیده ی  این  نمی توانم  به شخصه  من  است؟  درست  نداری،  یا  داری  ایمان  یا  البته.  بله،   –
انسانی را هضم کنم. به نظرم تو هم طرفدار این عقیده نیستی، هان؟

استیون با دلخوری اندوه زده ای گفت: 

– تو در من نمونه ی وحشتناکی از افکار آزاد۱۷۰می بینی. 
دوباره حرکت کرد. چوبدستی زبان گنجشکش را در کنارش می کشید و منتظر بود او چیزی بگوید. 
کالهک فلزی چوبدستی آرام روی جاده او را همراهی می کرد و غیژ به پاشنه هایش می خورد. همزادم،۱۷۱ 
آن ها که  بر کف گذر.  پرپیچ و تاب  پشت سرم، صدایم می زند: استی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  یون!۱۷۲ خطی 
امشب در تاریکی به این جا بیایند روی آن راه خواهند رفت. او کلید را می خواهد. مال من است. من اجاره 
را دادم. حاال من نان شور او را می خورم. کلید را هم باید به او بدهم. تمام.۱۷۳ او کلید را خواهد خواست. 

این از نگاهش پیدا بود. 

هینز شروع کرد: 

– با این همه...
استیون برگشت رو به او و دید آن نگاه سردی که او را سنجیده بود خیلی هم نامهربان نیست.

– با این همه، فکر می کنم تو می توانی خودت را آزاد کنی. به نظر من تو ارباب خودتی.۱۷۴
استیون گفت: 

– من خدمتکار دو اربابم، یکی انگلیسی و دیگری ایتالیایی.۱۷۵
هینز گفت:

– ایتالیایی؟

ملکه ای دیوانه، پیر و حسود.۱۷۶ در برابرم زانو بزن.
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استیون گفت: 

– و سومی، او هم کسی است که مرا برای کارهای عجیب می خواهد.
هینز دوباره گفت: 

– ایتالیایی؟ منظورت چیست؟ 
استیون رخسارش به رنگ ورو آمد و گفت: 

– دولت امپراتوری بریتانیا، و کلیسای مقدس کاتولیک و کلیسای حواریون.۱۷۷
ند. سپس آرام گفت:

َ
هینز پیش از آن که چیزی بگوید خرده رشته های تنباکو را از روی لب پایینی اش ک

– این را خوب می فهمم. به جرئت می گویم که یک ایرلندی باید این طور فکر کند. ما در انگلستان 
 تاریخ مقصر است.۱۷۸

ً
احساس می کنیم که برخورد ما با شما ناروا بوده. ظاهرا

عنوان های قدرتمند و پرافتخار ناقوس های برنجی پیروزی شان را در ذهن استیون دنگ دنگ به صدا 
در آورد: ات اونم سنکتم کتولیکم ات اپوستولیکم اکلزیم:۱۷۹ رشد و تغییر آهسته ی اعتقادات و آیین مذهبی 
پاپ  برای  ربانی  عشای  مراسم  در  حواریون  سمبل  ستارگان.180   کیمیای  خودش،  استثنایی  افکار  مثل 
مارسلوس، صداها در هم آمیخت، تک خوانی با صدای بلند برای اعتراف: و در پس نغمه هایشان، فرشته ی 

مراقب کلیسای ستیزه جو سربدعت گذاران کلیسا را تهدید و خلع سالح کرد.۱۸۱ 

که مالگن  فوتیوس و مسخره گرهای همزاد  با کاله مطران کج می گریختند:  از بدعت گذاران  ه ای 
ّ
گل

یکی از آن ها بود، و آریوس که همه ی عمرش با تئوری هم گوهری پدر با پسر جنگید، و ولنتاین که جسم 
خاکی مسیح را رد کرد و سابلیوس، سربدعت گذار زیرک آفریقایی، که معتقد بود پدر، خود، پسِر خودش 
بیهوده.  کردن های  بود.۱۸۲ مسخره  گفته  بیگانه  به  تمسخر  به  پیش  لحظه  مالگن یک  که  بود. حرف هایی 
بی گمان لعنت ابدی در انتظار همه ی آن هایی است که باد می بافند:۱۸۳ تهدید، خلع سالح و شکست از 
آن فرشته های جنگنده ی کلیسا، سپاه میکائیل، که همیشه، در هر لحظه ی کشمکش، با نیزه و سپرشان از 

کلیسا دفاع می کنند.۱۸۴ 
بشنو، بشنو! تشویق و کف زدن های طوالنی! زوت! نوم ِد دیو!۱۸۵

صدای هینز گفت: 

– خب البته من یک بریتانیایی ام و خودم هم خودم را بریتانیایی می دانم. دلم هم نمی خواهد ببینم 
کشورم به دست یهودیان آلمانی می افتد. این مشکل ملی ماست، متأسفانه، در حال حاضر.۱۸۶

دو مرد روی لبه ی صخره ایستاده بودند به تماشا: بازرگان و قایقران. 
– این کشتی دارد می رود بندرگاه بوالک.۱۸۷

قایقران با یک جور تحقیر به سمت شمال خلیج سر تکان داد و گفت:

– آن جا پنج فاتوم عمق دارد.۱۸۸ نزدیک ساعِت یک که خیزاب بیاید، آن سمت به باال کشیده می شود. 
امروز ُنه روز است.۱۸۹

مردی که غرق شده بود. قایقی بادبانی دور خلیج خالی دور می زد و منتظر بسته ی باد کرده ای بود که 
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باال بزند و صورت پف کرده، به سفیدی نمک، رو به خورشید بچرخد. این جام. 

روی  جلیقه  و  بی کت  پیراهنی  با  مالگن  باک  رفتند.۱۹۰  جوی  سمت  به  پرپیچ وخم  مسیر  از  آن ها 
صخره ای ایستاد، کراوات گیره نشده اش روی شانه اش موج می زد. مرد جوانی که برآمدگی صخره ی نزدیِک 

او را گرفته بود، آرام و وزغ وار پاهای سبزش را در بخش گوِد لزج و لیز آب تکان می داد. 

– برادر پیش شماست، َمِلکی؟
– وست میت است،۱۹۱ پیش خانواده ی َبِنن.۱۹۲

– هنوز آن جا؟ از َبِنن یک کارت پستال به دستم رسیده. نوشته آن جا یک عدد جوان تودل برو پیدا کرده. 
اسمش را گذاشته دخترعکاس.۱۹۳ 

– عکس فوری، اوهوم؟ پرده برداری کوتاه؟۱۹۴
باک مالگن نشست تا بند چکمه هایش را باز کند. صورت شکفته و سرخ پیرمردی از کنار برآمدگی 
صخره پدیدار شد. با دشواری از صخره ها باال می آمد. آب روی فرق سر و حلقه ی موهای سفیدش برق 

می زد، از سینه و پیزی اش جاری می شد و از لنگ سیاه آویزانش بیرون می جهید.۱۹۵

نیم نگاهی  استیون  و  هینز  به  بگذرد.  کنارش  از  تا چهاردست وپا  کرد  باز  او  برای  را  راه  مالگن  باک 
انداخت و با ناخن شستش زاهدانه روی پیشانی، لب ها و جناغ  سینه اش صلیب کشید.۱۹۶ 

مرد جوان دوباره به برآمدگی صخره ی سمت خودش چنگ زد و گفت: 
– سیمور برگشته به این شهر. پزشکی را ول کرده و دارد می رود به ارتش.۱۹۷

باک مالگن گفت: 

– آه، خدا حفظش کند!
– از هفته ی بعد می رود برای جان کندن. تو لی لی، آن دختر سرخ کارالیلی، را می شناسی؟۱۹۸

– آره.
– دیشب روی اسکله با او هم کاسه شده. پدرش از پول زیادی فاسد شده.

– لی لی شکم دار شده؟۱۹۹
– بهتر است این یکی را از سیمور بپرسی.

باک مالگن گفت: 

– سیمور، یک افسر عوضی!
شلوارش را که درمی آورد، با خودش سر تکان داد و ایستاد و به ابتذال گفت:

– زنان کله سرخ مثل بزها جفتک می پرانند.۲۰۰ 
ناگهان وحشت زده ساکت شد، از زیر پیراهن شل و آویزانش به پهلویش دست مالید و فریاد زد:

– دنده ی دوازدهمم گم شده. من اوبرمانشم. من و ِکنچ بی دندان، دو ابرمرد.۲۰۱
پیراهن را با تقال از تنش درآورد و پرت کرد پشت سر، جایی که بقیه ی لباس هایش را گذاشته بود.
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– داری می آیی این جا، َمِلکی؟
– آره. توی بستر جا باز کن. 

مرد جوان، در آب، خودش را به عقب راند و با دو ضربه ی بلند و تمیز به میان جوی رسید. هینز روی 
صخره نشست به سیگارکشیدن.

باک مالگن پرسید: 

– تو نمی آیی توی آب؟
 می آیم. بعد از صبحانه، نه. 

ً
– بعدا

استیون پشت کرد و گفت:

– من دارم می روم، مالگن.
باک مالگن گفت: 

– آن کلید را بده به ما، ِکنچ، تا قبایم تخت بماند.۲۰۲
استیون کلید را به او داد. باک مالگن آن را روی توده ی لباس هایش گذاشت و گفت:

– و دوپنس برای یک پاینت. پرتش کن آن جا.

استیون دو پنی را روی توده ی نرم پرت کرد. می پوشد. درمی آورد.۲۰۳ باک مالگن، شق با دست های 
قفل کرده جلویش، با ابهت گفت: 

– آن که از بیچارگان می دزدد، به خدا قرض می دهد. چنین گفت زرتشت.۲۰۴
تن گوشتالویش در آب فرو رفت.

وقتی استیون وارد جاده می شد و به ایرلندی وحشی لبخند می زد،۲۰۵ هینز برگشت رو به او و گفت:

– دوباره می بینیمت.
شاخ گاو نر، سم اسب، تبسم یک ساکسون.۲۰۶

باک مالگن داد زد: 
– توی شیپ، دوازده و نیم.۲۰۷

استیون گفت: 

– باشد.
از مسیر سرباالیی  پیچ دار باال  رفت.

لیلیاتا روِتلنتیوم.

تورما سرکومدت.
یوبیلنتیون تی ویرجینیوم.۲۰۸
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۱

با احتیاط لباس می پوشید.۲۰۹ من  او  هاله ی سفید دور سر کشیش در فرورفتگی صخره؛ جایی که 
امشب این جا نخواهم خوابید. به خانه هم که نمی توانم بروم. 

صدایی خوش لحن و دلگرم کننده از دریا او را خواند. پیچ را که دور می زد، دستش را تکان داد. دوباره 
صدا زد. کله ی قهوه ای نرم و براق، کله ی یک خوک آبی، در دوردسِت آب، گرد.۲۱۰

غاصب.۲۱۱
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)تلماکس(

← این اثر ابتدا به صورت پاورقی در چند مجله، از جمله لیتل ریویو، منتشر می شد. در آن زمان، 
جویس بر تارک هر فصل نامی از نام های هومری می گذاشت که این نام، مستقیم یا گاهی با نخ های نامرئی، 
اثر به صورت کتاب منتشر شد، فصل ها را فقط شماره بندی  اودیسه ی هومر ربط داشت. اما وقتی این  به 
کردند. هرچند خود جویس، در طرح هایی که برای دوستانش کشید و در این پی نوشت آمده ، این نام ها را 

برای فصل های رمانش حفظ کرد. 

تلماکس، شخصیتی از اودیسه ی هومر، پسر پنه لوپی و اودیسیوس، به معنای جنگجویی دور از میدان 
نبرد است. وقتی تلماکس کودکی بیش نیست، اودیسیوس به قصد نبرد از خانه و کاشانه دور می شود، و از 
آن پس، تلماکس هیچ گاه او را نمی بیند. یکی از بن مایه های یولسیز رابطه ی پدر و پسر است. اسم اودیسه 

به معنای سفر دور و دراز است که به سفر دور و دراز اودیسیوس اشاره دارد.

با همکاری رابرت جی سدمن  انگلیسی دانشگاه ماساچوست،  ادبیات  پیشین  پروفسور  دان گیفرد، 
)در این اثر به اختصار فقط نام گیفرد را آورده ام( در اثری به نام Ulysses Annotated می نویسد: »دفتر اول 
لمپ ادامه می یابد. پس 

ُ
اودیسه ی هومر با شعری آغاز می شود و سپس با روایتی از مشورت خدایان در کوه ا

از این مشورت، زئوس نتیجه می گیرد که اودیسیوس باید به خانه برگردد. سپس صحنه عوض می شود و به 
ایتاکا می رود، و این جاست که تلماکس، پسر اودیسیوس، وارد داستان می شود. تلماکس رؤیای بازگشت 
پدر را در سر می پروراند و در زمان نبود پدر، غمگین است از خیانت خواستگاران مادرش که دور او جمع 
شده اند و هم چنین از این که او را آواره کرده اند. این خواستگاراِن پرنخوت را آنتینوس و یوروماکس رهبری 
تا آن جا پیش می روند که نقشه ی  می کنند. آن ها نوید هایی را که زئوس می فرستد مسخره می کنند و حتا 
کشتن تلماکس را می کشند و الف می زنند که وقتی اودیسیوس تنها بیاید او را هم خواهند کشت.« )۱۹۸۹: 

)۱۲

»پاالس آتنا، ایزدبانوی خرد، جنگ و صلح، هنر، کشاورزی و صنایع دستی، تغییر قیافه  می دهد و در 
هیئت منتس، پادشاه تافوس و دوست قدیمی خانواده، بر تلماکس ظاهر می شود و به او پند می دهد که از 
مادر اعالم استقالل کند و برای یافتن خبری از پدر به سرزمین اصلی سفر کند. در زمان نبود اودیسیوس، 
ِمنتور مسئولیت نگهبانی خانه و سروری برده های اودیسیوس را بر عهده دارد. در سرود دوم اودیسه، آتنا 
در هیئت منتور بر تلماکس ظاهر می شود و به او کمک می کند که برای این سفر، کشتی و افرادی فراهم 

کند.« )همان جا( 
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این  دارد. شرح  هومر  اودیسه ی  با  بسیاری  همانندی های  تلماکس،  آن،  یک  به ویژه فصل  یولسیز،   
همانندی ها در جای جای پی نوشت ها ذکر خواهد شد. 

در سال ۱۹۲۰، جویس جدولی برای یولسیز درست کرد تا درک ساختار اصلی کتاب را برای دوستش، 
کارلو لیناتی )Carlo Linati(، آسان کند، که به طرح یا چکیده نمای لیناتی معروف است. در سال ۱۹۲۱ 
نیز طرح دیگری برای ژاک بنوا می شین ساخت که استوارت گیلبرت آن را در سال ۱۹۳۱ منتشر کرد و به 
طرح یا چکیده نمای گیلبرت معروف است. براساس این طرح ها، داستان یولسیز از ساعت هشت صبح روز 

پنجشنبه ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ شروع می شود و تا صبح جمعه، ۱۷ ژوئن ۱۹۰۴ ادامه می یابد. 

بر پایه ی این طرح ها، یولسیز از سه بخش و هجده فصل تشکیل شده است: 

بخش اول، تلماکیاد که دربرگیرنده ی سه فصل است: 

۱: تلماکس

۲. نستور

۳. پروتیوس

بخش دوم، اودیسه، سرگردانی های اودیسیوس که دربرگیرنده ی دوازده فصل است:

۱. کلیپسو

۲. لوتس خواران

۳. هْی دیز

س
ُ
۴. ایول

۵. لستریگون ها

۶. اسکال و کریبدس

۷. صخره های سرگردان

۸. سایرن ها

۹. سایکلوپ ها

۱۰. ناسیکا

۱۱. گاوهای خورشید

۱۲. سرسی

بخش سوم به نام ُنستوس، بازگشت به خانه، که دربرگیرنده ی سه فصل است:

۱. یومی یس 

۲. ایتاکا

۳. پنه لوپی
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شیوهیبیانهنرنمادرنگعضوساعتصحنهعنوان

سفید/ هیچ۸ صبحبرج مارتلوتلماکس
طالیی

روایتی )جوان(یزدان شناسیوارث

پرسش و پاسخ  تاریخاسبقهوه ایهیچ۱۰صبحمدرسهنستور
)شخصی(

ساحل پروتیوس
سندی مونت

تک گویی واژه شناسیجزرومدسبزهیچ۱۱صبح
)مرد(

روایتی )بالغ(علم اقتصادپریچهنارنجیقلوه ۸ صبحخانه ی لیوپولدکلیپسو

اعضای ۱۰صبححماملوتس خواران
باروری

گیاه شناسی/ عشای ربانیهیچ
شیمی

خودشیفتگی

گورستان هْی دیز
پراسپکت

متصدی سفید/ سیاهدل ۱۱صبح
گورستان

کابوس واردین

س
ُ
ش ها۱۲ظهردفتر روزنامهایول

ُ
سردبیر قرمزش

روزنامه
قیاس ضمنی سخن وری

فرمانده ی هیچمری۱ عصررستورانلستریگون ها
گاردسلطنتی

شل کن، معماری
سفت کن

اسکال و 
کریبدس

کتابخانه ی 
ملی دابلن

استرت فورد/ هیچمغز۲ عصر
لندن

بحث منطقیادبیات

صخره های 
سرگردان

خیابان های 
دابلن

پیچ درپیچمکانیکشهروندانهیچخون۳ عصر

دختران هیچگوش۴ عصرتاالر کنسرتسایرن ها
ساقی

فوگ مطابق موسیقی
قاعده

بزرگ نماییسیاستفنیانهیچماهیچه۵ عصرنوش خانهسایکلوپ ها

صخره های ناسیکا
ساحل 

سندی مونت

خاکستری/ گوش، بینی۸ شب
 آبی

انبساط/ نقاشیباکره
انقباض

گاوهای 
خورشید

رشد رویان پزشکیمادرانسفیدزهدان۱۰شببیمارستان
)جنین(

دستگاه ۱۲شبروسپی خانهسرسی
گوارش

توهمجادوگریروسپیهیچ

جان پناه یومی یس
درشکه چی ها

روایتی )پیر(ناوبری دریانوردانهیچاعصاب۱ صبح

ستاره های هیچاسکلت۲ صبحخانهایتاکا
دنباله دار

پرسش و پاسخ علم
)غیرشخصی(

تک گویی )زن(هیچزمینهیچتنهیچبسترپنه لوپی

طرحگیلبرت
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معناعلم/هنرافراد/همانندهارنگزمانعنوان

طالیی / ۸-۹ صبحتلماکس
سفید

تلماکس، منتور، آنتینوس، خواستاران، 
پنه لوپی

پسر محروم شده یزدان شناسی
در هماوردی

تلماکس، نستور، پیسیستراتوس )ستمگر قهوه ای۹-۱۰ صبحنستور
آتن(، هلن

خرد مردمان تاریخ
باستان

ماده ی اولیهمتن شناسیتلماکس، پروتیوس، هلن، مگاپنتسآبی۱۰-۱۱ صبحپروتیوس

کلیپسو، پنه لوپی، اودیسیوس نارنجی۸-۹ صبحکلیپسو
)اودیسیوس(، کالیدیکه

رهرو عازماسطوره شناسی

قهوه ای ۹-۱۰ صبحلوتس خواران
سوخته

وسوسه ی ایمانشیمیکلیپسو، پنه لوپی، اودیسیوس، ناسیکا 

گاممنون، سیاه ـ سفید۱۱-۱۲ صبحهْی دیز اودیسیوس، الپنور، آژاکس، آ
هرکول، اریفیل، سیسسیفوس، اوریون، 

لرتیز، پرومیتوس، سربروس، تایریسیس، 
هْی دیز، پروسرپینا، تلماکس، آنتیوس

فروروی در هیچ
نیستی

س
ُ
س، پسرها، تلماکس، منتور، قرمز۱۲-۱ عصرایول

ُ
ایول

اودیسیوس
تمسخر پیروزیسخن وری

ترس و نومیدیمعماریآنتیفاتیس، دختر اغواگر، اودیسیوسقرمز خونی۱-۲ عصرلستریگون ها

اسکال و 
کریبدس

اسکال، کریبدس، تلماکس، اودیسیوس، هیچ۲-۳ عصر
آنتینوس

شمشیر دولبهادبیات

صخره های 
سرگردان

بومگاه کین آمیزمکانیکاشیاء، مکان ها، نیروها، اودیسیوسرنگین کمان۳-۴ عصر

لوکوتیا، پارتنوپی، اودیسیوس، اورفیوس، مرجانی۴-۵ عصرسایرن ها
منالئوس، آرگونات ها

حقه ی عالیموسیقی

وحشت از جراحیپرومیتوس، نومان، گاالتیا، اودیسیوسسبز۵-۶ عصرسایکلوپ ها
خودنابودگری

ناسیکا، کنیزها، آلسینوس، آریستوس، خاکستری ۸-۹ شبناسیکا
اودیسیوس 

سراب مورد نظرنقاشی

گاوهای 
خورشید

المپوت، فائیتوسا، هلیوس، هیپریون، سفید۱۰– ۱۱ شب
ژوپیتر، اودیسیوس

گله های جاودانهفیزیک

سرسی، تلماکس، آدم خوک صفت، بنفش۱۱-۱۲ شبسرسی
اودیسیوس، هرمس

دیوهای بیزار از رقص
انسان

یومی یس، اودیسیوس، تلماکس، بزچران هیچ۱۲-۱ صبحیومی یس
بد، پیام آور دروغگو

سربازان در کمین هیچ
در حیاط خانه

اودیسیوس، تلماکس، اوریکلیا، هیچ۱-۲ صبحایتاکا
خواستگاران

امید مسلحهیچ

رخوت  های هیچاودیسیوس، لرتیز، پنه لوپیهیچ∞پنه لوپی
گذشته

طرحلیناتی
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نماداندامشیوهیبیانعنوان

گفت وگوی میان دو یا سه نفر، روایت، تلماکس
تک گویی درونی

وارث هملت، ایرلند، استیونهیچ

گفت وگوی میان دو نفر، روایت، تک گویی نستور
درونی

آلستر، زن، منطقی عملیهیچ

جهان، جزرومد، ماه، فرگشت، هیچتک گویی درونی در حضور دیگرانپروتیوس
دگردیسی

زنانگی، تبعید پریچه، اسرائیل قلوهگفت وگوی میان دو نفر، تک گویی درونیکلیپسو
در اسارت

میزبان، ذکر در حمام، کف، اعضای باروریگفت وگو، عبادت، تک گویی درونیلوتس خواران
گل، دارو، اختگی، جو دوسر

گورستان، قلب مقدس، گذشته، دلگفت وگو روایت،هْی دیز
مرد ناشناس، بی هوش، نقص 

قلب، بقایا، دل شکستگی

س
ُ
سخنوری چاره جویانه برای نشست، سخنوری ایول

مناظره ای برای دادگاه، سخنوری تشریفاتی 
برای مراسم عمومی، استعاره 

ش
ُ

دستگاه چاپ، باد، بلندآوازگی، ش
بادبادک، فرجام های ناکام، 

روزنامه ها، تغییرپذیری

قربانی خونین، غذا، شرممرینثری با حرکت دودیلستریگون ها

اسکال و 
کریبدس

هملت، شکسپیر، عیسی، مغزگرداب ها
سقراط، لندن، استرتفورد، 

مدرس گرایی، عرفان، افالطون، 
ارسطو، نوجوانی، بلوغ

صخره های 
سرگردان

قیصر، عیسی، اشتباه ها، خونتغییر جهت پیچ دار میان دو ساحل
همنام ها، هم زمانی ها، 

همانندی ها

وعده ها، مونث، صداها، آذین هاگوشفوگ مطابق با قاعدهسایرن ها

ملت، دولت، مذهب، دودمان، ماهیچهعدم تقارن متناوبسایکلوپ ها
ایده آلیسم، گزاف گویی، 

تندروی، اشتراک

دورویی زنانگی استمناگوش، بینیپیش برد واپسگرایانهناسیکا

گاوهای 
خورشیدی

باروری فریب کاری بکرزاییرحم، زهداننثر، جنین، نوزاد، تولد

دستگاه گوارش، خیال در حال انفجارسرسی
اسکلت

جانورشناسی انسان انگاری 
همه خداگرایی جادوگری زهر 

پادزهر گیجی

هیچ اعصابنثر رهایومی یس

هیچشیره ی بافتگفت وگو، سبک دلجویانه، هم آمیزیایتاکا

هیچچربیپنه لوپی

ادامهطرحلیناتی
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۱. جان هانت، استاد متون ادبی )ادبیات انگلیسی( ایرلند در دانشگاه مینه سوتا، در پروژه ای به نام 
The Joyce Project می نویسد: »هجده فصل یولسیز نه شماره دارد نه عنوان. با این همه، گاهی خواننده ها با 
شماره به آن ها اشاره می کنند و در بیشتر موارد با نام های هومری اودیسه که خود جویس در دو طرح گیلبرت 

و لیناتی آورده است.« )۲۰۱۷( در این ترجمه ی از قاعده ی نسخه ی گبلر پیروی کردم. )م(

»مکان رویدادهای فصل اول این اثر که لقب هومری “تلماکس” را دارد، برج نظامی قدیمی در کنار 
ایتاکا در شروع  ساحل سنگی سندی کو، هفت مایلی جنوب شرقی دابلن مرکزی است و وضعیت قصر 

حماسه ی باستانی را باز می نمایاند.« )همان جا(

آن ها  به  مراجعه  که  معتقدند  و  می کنند  رد  را  یولسیز  و  اودیسه  میان  روابط  خواننده ها  از  »برخی 
حواس شان را از خود رمان پرت می کند، اما شواهد بی شماری، اگرچه غیرمستقیم، دیالوگ بینامتنی رمان 
جویس را با شعر هومر نشان می دهد... این بازنمایی ها عجیب، غیرروشمند، تخیلی و اغلب مضحک 
است، اما فکر خواننده را درباره ی شباهت های زندگی انسان باستانی و مدرن هم برمی انگیزد.« )همان جا(

»نخستین واژه های مالگن تقلیدی ریشخندآمیز از عشای ربانی است. در صحنه ی آغازین، مالگن 
با ردایی که کمربند آن را نبسته و کاسه ای در دست که ریش تراش و آینه را صلیب وار در آن گذاشته خرامان 
به  نان  تبرک شده ی  کوچک  برش های  با  )که  است  شراب  جام  همان  کف صابون  کاسه ی  گویی  می آید. 
باشندگان در مراسم دعا می دهند( و جمله ای که آواز می دهد و به زبان می آورد، از آیه های انجیل است، که 

معنی آرزوی رسیدن به خدا را دارد.« )هانت، ۲۰۱۱(

»شاید ادای این مراسم در آغاز رمان یولسیز دلیل دیگری هم داشته باشد. همان طور که حماسه های 
هومر با بهره گیری از عبارتی شاعرانه شروع می شود، عبارت مالگن نیز خبر می دهد که قرار است حماسه ای 

بخوانیم، اما این بار از نوع مسخره.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲(

دلینی معتقد است که »در جمله ی اول این اثر، جویس سه واژه ی “شکوهمند، گوشتالو و باک” را، 
 واژه های چندمعنا به کار می گیرد. 

ً
که مفهوم خوشگذرانی در آن ها نهفته، کنار هم می آورد. جویس معموال

به عبارت دیگر، در هر واژه و عبارت این داستان بیش از یک منظور و معنا نهفته است. در این جا، جویس 
ربانی  آیین عشای  اجرای  هنگام  را  ادای کشیشی  و هجوآمیز  نمایشی  به گونه ای  که خود  را،  مالگن  باک 
درمی آورد، مسخره می کند. به همین دلیل، راه رفتنش باشکوه است، گرچه خودش باک )یعنی مرد جوان 

شاد، نره خر و گوزن نر( است و گوشتالو.« )۲۰۱۰(

مراسم  این  در  کاسه،  و کشیش قصاب.  است  نشانه ی سالخ  »قیچی  می نویسد:  باره  این  در  گیفرد 
 جام شراب است و راه پله های برج، پلکان محراب یا آلتار. جامی که در مراسم 

ً
عشای ربانِی مضحکه، مثال

واقعی در دست کشیش است حاوی شراب است که به خون حضرت عیسی تبدیل می شود.« )۱۹۸۹: ۱۳(

»براساس نموداری که جویس به استوارت گیلبرت داده، زمان این فصل ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه 
۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ است و مکان آن برج مارتلو در سندی کْو، ساحل خلیج دابلن، در هفت مایلی جنوب 

شرقی دابلن مرکزی است.« )همان جا(

فریتز سن، به گواهی جویس شناسان، بزرگترین جویس شناس در قید حیات، در یکی از جلسه های 
از  داستان  خود  در  ما  که  باری  »نخستین  گفت:  )تابستان ۲۰۱۸(  دابلن  کالج  بوستون  در  یولسیزخوانی 
گاه می شویم صفحه ی ۱۵ کتاب است و پیش از آن اشاره ای به نام یا  نام مکان صحنه ی آغازین داستان آ
موقعیت جغرافیایی این مکان نمی شود. این در واقع، در مورد برخی از چیزهای دیگر داستان صدق می کند 
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که بسیاری از خواننده ها از پیش خبر دارند.« 

بخش اول یولسیز شامل سه فصل است، بخش دوم دوازده فصل و بخش سوم سه فصل.

Stately( است که حرف اول  به گفته ی گیفرد، »حرف آغازین بخش اول این اثر اس )در کلمه ی 
اسم استیون ددلس )Stephen( است. حرف آغازین بخش دوم ام )در کلمه ی Mr( است که حرف اول 
اسم مالی بلوم است، و حرف آغازین بخش سوم پی )در کلمه ی Preparatory( است که حرف اول اسم 
خودمانی لیوپولد بلوم یعنی پولدی است. این سه حرف اول، S M P بیانگر شخصیت اصلی هر کدام از 
سه بخش است: استیون در بخش اول دل مشغول خودش است )S( در بخش دوم لیوپولد بلوم دل مشغول 
هستند.«   )P( پولدی  یا  لیوپولد  دل مشغول  دو،  هر  استیون،  و  مالی  سوم  بخش  در  و  است   )M( مالی 

)۱۲ :۱۹۸۹(

»اس، ام و پی نیز نشانه های قراردادی سه عامل یک قیاس صوری اند: اس، subject؛ ام، middle؛ 
پی، predicate.« )همان جا( این نوعی از قیاس است که در آن دو گزاره ی پیشنهادی یا فرضی، که همانا 
مبتدا و خبر است، به نتیجه ای )معتبر یا نامعتبر( می انجامد، هر گزاره یک عامل مشترک با نتیجه دارد و یک 
 همه ی سگ ها پستاندارند. همه ی پستانداران بچه زا هستند، 

ً
عامل مشترک با گزاره ی میانی )middle(. مثال

پس همه ی سگ ها بچه زا هستند. )م(

۲. »انتخاب رنگ زرد برای ربدوشامبر باک مالگن می تواند چند دلیل داشته باشد: نخست این که 
زرد رنگ حافظه است و جویس که پس از سال ها دوری از دابلن این رمان را می نویسد، بیشتر رویدادها 
و بستر جغرافیایی داستان را با تکیه بر حافظه اش می سازد. کوچه ها و خیابان ها و حتا خانه ها را چنان دقیق 
و با ریزه کاری بازسازی می کند که، بنا به گفته ی خودش، اگر زمانی دابلن به دلیلی با خاک یکسان شود، 
بتوان از روی تنها همین رمان آن را از نو و به همان شکل اولیه اش بنا کرد. هم چنین، رنگ زرد نشانه ی بزدلی 
است و منظور جویس دکتر آلیور جان گوگرتِی دابلنی است، از دوستان پیشین جویس که شخصیت باک 
مالگن را بر اساس شخصیت او ساخته است. گوگرتی در زمان دوستی اش با جویس بسیار سر به سر او 
می گذاشت و همواره به او طعنه می زد و، بنا به حادثه ای که در این فصل شرح آن می رود، سبب  شد جویس 
دابلن را برای بار دوم و همیشه ترک کند. گوگرتی نیز پس از انتشار یولسیز دابلن را به مقصد آمریکا و برای 
همیشه ترک کرد و گفت: “یولسیز زندگی اش را نابود کرد.” یکی از بن مایه های یولسیز انتقام گیری است و 

از این نظر نیز مانند اودیسه ی هومر است.« )هانت، ۲۰۱۷(

»۱۶ ژوئن روزی است که برای سینت جان فرنِسس رگیس )۱۵۹۷-۱۶۴۰( جشن می گیرند. جشن 
لباس  باید  آن ها  دلیل  همین  به  دارند،  اعتراف  شنیدن  صالحیت  که  است  کشیش هایی  ویژه ی  روز  این 
 طال. در واقع طالی این رداها پارچه ی زردرنگ 

ً
مناسب این آیین را بپوشند که ردایی است سفید با احتماال

نیست بلکه پارچه های زربفت اند. در آیین نیایش رنگ زرد بار معنایی منفی دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳(

ُجرج فرگوسن در این باره می نویسد: »رنگ زرد را گاهی برای نشان دادن نور جهان اسفل، فرومایگی، 
زردرنگ  لباس  با  اغلب  را  یهودای خیانتکار  دلیل  به همین  استفاده می کنند.  نیرنگ  و  حسادت، خیانت 

نقاشی می کنند. در قرون وسطا، مرتدها وادار می شدند که لباس زرد بپوشند.« )۱۹۶۶: ۱۵۳(

»وقتی کشیشی مراسم عشای ربانی را برگزار می کند ردای سفیدی می پوشد و کمرش را با کمربندی 
منگوله دار می بندد. بازگذاشتن این کمربند بیانگر زیرپاگذاشتن پیمان پرهیزکاری کشیش است.« )گیفرد، 

)۱۳ :۱۹۸۹
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۳. هانت معتقد است که »این عبارت التین را، که مالگن به زبان می آورد، باشندگان در آغاز مراسم 
عشای ربانی می گویند و به این معناست که “به سوی محراب خدا می روم.” )انجیل مزامیز ۴۳:۴( سپس 
کشیش پاسخ می دهد: “به خدایی که برای جوانی ام لذت آفریده است.” در این نمایش مسخره، استیون با 

بی میلی نقش خدمتکار کشیش )مالگن( را بازی می کند.« )۲۰۱۱(

بریدن چاقوست.«  از صدای  تقلیدی  یا  بچه،  به معنای   kinchin کلمه ی  از  )ِکنچ(،   Kinch«  .۴
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳(

»اسمی که بعد درمی یابیم خود مالگن روی استیون ددلس گذاشته، در زبان محاوره ی باستان به معنای 
بچه ی فردی جنایتکار یا خانه به دوش است.« )دلینی، ۲۰۱۰(

ویلیام یورک تین دال )۱۹۰۳-۱۹۸۱(، استاد پیشین دانشگاه کلمبیا و جویس شناس برجسته، و دبلیو 
یورک در این باره می نویسند: »این کلمه در kinchin ریشه دارد که به معنای »بچه« است و نیز اسم صوت 

برای ادای صدای بریدن چیزی با چاقو.« )۱۹۵۹: ۲۱۹(

نیز  یولسیز  رمان  در  که  است  در جوانی  هنرمند  مرد  چهره ی  رمان  اصلی  ددلس شخصیت  استیون 
به گفته ی هانت، »جویس در ویرایش نخسِت رمان  حضور دارد و یکی از شخصیت های اصلی است. 
چهره...، برای استیون اسم خانوادگی ددلس را برمی گزیند که برداشتی از اسم ددلس، معماری در یونان 
قدیم، است. شاه مینوس با او قرارداد می نویسد که برایش ساختمانی پیچاپیچ بسازد تا مینوتور، پسر زنش، 
را در آن زندانی کند. شخصیت استیون ددلس در یولسیز قرینه ی شخصیت تلماکس در اودیسه و هملت در 

نمایشنامه ی هملِت شکسپیر است.« )۲۰۱۱( 

ریچارد دیوید المن، منتقد ادبی برجسته ی آمریکای قرن بیستم، تأیید می کند که »اسم کنچ را گوگرتی 
روی خود جویس گذاشته است. می گوید ادای کلمه ی “ِکنچ” صدای بریدن می دهد )قرچ( و در این صدا 

نفرتی نهفته است که نشانگر نفرت او از جویس بوده است.« )۱۹۸۲: ۱۳۱(

۵. »یسوعی عضوی از جامعه ی عیسی، مرتبه ای مذهبی  از کلیسای کاتولیک است. ایگنیشس لیوال 
)۱۴۹۱-۱۵۵۶(، سلحشوری اسپانیایی از خانواده ی اشراف زاده ی باسکی، این انجمن را در قرن شانزدهم 
بنیان نهاد. استیون ددلس هم )مثل خود جویس( در سال های تحصیلش تا پیش از دانشگاه، تمام احکام 
این دین را آموخت. جامعه ی یسوعی به سازش ناپذیری در پیروی از خرد معروف است. صفتی که مالگن 
به استیون نسبت می دهد بیانگر این است که استیون سختگیری در شدت خردورزی را درونی کرده است. 

نیز شاید در این مسیِر ژرف اندیشِی شدید، از زندگی می ترسد.« )هانت، ۲۰۱۵(

دلینی معتقد است: »در این جا جویس برای کلمه ی یسوعی صفت fearful را آورده که نه به معنای 
گاه است که استیون احکام و قواعد دین یسوعی را بسیار خوب  ترسو بلکه به معنای عالی است، و مالگن آ

می داند.« )۲۰۱۰(

۶. منظور برج مارتلوست که در خلیج دابلن واقع شده و داستان یولسیز در آن جا آغاز می شود. )م(

»مارتلو برداشتی از نام کیپ مارتلو در جزیره ی کورس، در دریای مدیترانه، است... )در سال های 
۶-۱۸۰۳( این برج ها، در ساحل ایرلند، به عنوان نقاط کلیدی، به منظور دفاع در برابر حمالت احتمالی 
فرانسوی ها، در زمان جنگ های ناپلئون ساخته شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۳( »آن دایره ی روی باِم برج جایگاه 
به عنوان توپ گردان استفاده می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳(  از آن  توپ های جنگی بوده است و زمانی 
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شرح بیشتر برج های مارتلو را در پی نوشت شماره ی ۱۴۳ از همین فصل بخوانید. 

از اجرای  باره می نویسد: »منظور آن بخشی از سِر کشیش است که درست پیش  این  ۷. هانت در 
فرمان مقدس می تراشند. البته فرق سِر نتراشیده ی مالگن و کمربند نبسته ی ردایش نشانگر آن است که فقط 

ادای این مراسم را در می آورد.« )۲۰۱۷( 

همان طور که در مقدمه ی مترجم آمده، جویس به طور مکرر از کیفیت انسان انگاری یا جان بخشی 
استفاده می کند و اعضای بدْن انسان انگاشته می شوند. در این جا نیز به صورت مالگن تشخص می بخشد و 
صورت او غلغل می کند. دو پاراگراف باالتر عبارت »لبخند سازگارانه« را داریم و همان طور که در پی نوشت 
شماره ی ۴۲ آمده به صورت و دست شخصیت های داستان تجسم انسانی داده می شود. شرح کامل آن را 

در پی نوشت شماره ی ۲۵۳ از فصل پنج )لوتس خواران( بخوانید.

۸. »این جا مالگن به شیوه ای هجوآمیز و با صدای بلند به حباب های کف صابون فرمان می دهد و 
توپ  پرتاب  مالگن روی جایگاه  این صحنه، خود  در  این که  و مهم تر  تشبیه می کند،  به سربازها  را  آن ها 
ایستاده است. از سوی دیگر، کاسه را به جامی مانند می کند که کشیش هنگام برگزاری مراسم عشای ربانی 
در دست می گیرد و در آن آب متبرک )نمادی از خون حضرت عیسی( می ریزد و به مردم می دهد.« )هانت، 

)۲۰۱۷

گیفرد معتقد است که »مالگن حباب های کف صابون را به گونه ای به سربازها شبیه می بیند و حاال 
که رژه ی صبحگاهی شان را انجام داده اند می توانند مرخص شوند. اما این حباب های کف صابون هنوز 
و  به خون مسیح،  تبدیل شدن  نداده اند:  انجام  بودند  آن گماشته شده  بر  که  را  وظیفه ای  دو  از  هیچ کدام 

تراشیدن صورت مالگن.« )۱۹۸۹: ۱۴(

بریتانیایی  با اطمینان گفت که »در سال ۱۹۰۴ حضور سربازهای  به هر روی، یک چیز را می توان 
واقعیتی ملموس در زندگی مردم ایرلند بود و این سربازها در همه ی خیابان های دابلن پراکنده بودند و شهر 
با پادگان های نظامی محاصره شده بود. حتا خود جویس در آغاز نوشتن یولسیز، در یکی از این پادگان ها 
یا دژها زندگی کرده است. آلیور سینت جان گوگرتی، دوست قدیمی جویس، این برج را اجاره می کند تا 
جویس جایی برای زندگی و نوشتن رمانش داشته باشد، اما دیری نمی پاید که با کشیدن نقشه ای او را وادار 

می کند از این برج برود.« )هانت، ۲۰۱۷(

برای شناخت آلیور سینت جان گوگرتی پی نوشت شماره ی ۲ از همین فصل را بخوانید.

۹. »این عبارت ها تقلیدی از سخنان کشیش کاتولیک در مراسم عشای ربانی است که حرف های 
خود مسیح را در شام آخر بازگو می کند. وقتی حواریون به خوردن شام شان مشغول بودند، حضرت عیسی 
و  “بردارید  و گفت:  تقسیم کرد  آن ها  میان  و  قطعه کرد  قطعه  را  آن  دعا خواند،  آن  بر  برداشت،  تکه نانی 
بخورید، این جسم من است.” سپس به جام پر از آب دعا خواند و به آن ها داد و گفت: “همه اش را بنوشید، 

این خون من است که ریخته شد تا گناهان بسیاری بخشیده شود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۴(

گیفرد در ادامه می گوید که »مالگن با جایگزینی )هجوآمیز( مسیحه به جای مسیح، “مراسم عشای 
 Blood and ouns برهنه اجرا می شود.  بدن زنی  بر  این مراسم  را اجرا می کند.  ربانی سیاه شیطانی” 

کوتاه شده ی God’s blood and wounds است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۴(

زنانگی در سراسر یولسیز نقش و حضور آشکار دارد. )م(



67پینوشتفصلیک|

در این جا واژه ی »ریش« را در معنای زخم آورده ام، زیرا خود جویس از واژه ی مهجور ouns )مربوط 
به پایان قرون وسطا( به جای wounds استفاده کرده است. )م(

به خون مسیح  تبدیل شدن  در حال  که  را  مالگن کاسه ی آب صابون  به گفته ی هانت، »وقتی   .۱۰
است در دست دارد، اعتراف می کند که برخی حباب ها در روند تبدیل شدن به “گویچه های سفیِد” خون 
دچار مشکل اند. مالگن به عنوان دانشجوی پزشکی وقتی با معجزه ای روبه رو می شود دوست دارد همه چیز 

روشن و سرراست باشد.« )۲۰۱۳(

در مورد دو کلمه ی »سکوت، همه« باید اشاره کنم که جویس با نوع بیان و کالم شخصیت هایش هم 
شخصیت سازی می کند. در این جا نشان می دهد که مالگن به شیوه ی خاصی حرف می زند. به جای آن که 
بگوید، »همگی ساکت باشید« یا »همه سکوت را رعایت کنید،« با دو کلمه ی »سکوت، همه« منظورش 

را بیان می کند. برای شرح بیشتر درباره ی این دو کلمه پی نوشت شماره ی ۱۲ از همین فصل را بخوانید.

)دهان(؛   Stoma و  )طال(   Chrysos از  مرکب  است  یونانی  کلمه ای   Chrysostomos«  .۱۱
داده اند،  توانمند در فن سخنوری  از اسقف های  اندک شماری  به  را  این لقب  باستان،  دهان طال. در عهد 
به ویژه سینت جان کریسوستوم، سخنور پرآوازه ی قرن چهارم و یکی از سه پیشوای مقدس مذهب ارتودکس 
یونان. این نخستین نمود طرح متفاوِت تک گویی درونی در یولسیز است که اغلب به اشتباه “سیال ذهن” 

تلقی شده است.« )هانت، ۲۰۱۱(

گیفرد در این باره می نویسد: »دندان های با روکش طالی مالگن یادآور لقب دهان طالیی اطالق شده 
به سخنورانی چون دیون کریسوستوم و سینت جان کریسوستوم است.« )۱۹۸۹: ۱۴( هیو کنر، پروفسور 
کانادایی و استاد دانشگاه جان هاپکینز و کالیفرنیا، در نسخه ای از یولسیز با ویرایش خودش می گوید: »پاپی 
)۵۴۰-۶۰۴( که هیئت انگلیسی را فرستاد، در ایرلند به گرگورِی دهان طالیی معروف بود.« )۱۹۸۷: ۳۵(

احتمال  فقط یک  فکر می کند؟  مبهم  و  این کلمه ی غیرمنطقی عجیب  به  دارد  این جا چه کسی  در 
وجود دارد: کسی که کنار باک مالگن ایستاده و به دهان او که باز و بسته می شود، خیره مانده و به هنرنمایی 
کالمی او گوش سپرده است. راوی سوم شخِص جمله ی پیش از این با دیدن »دندان های سفیدی که این جا 
و آن جایش برق می زند« تا حدی به فکر استیون نزدیک می شود و آن ها را از نگاه او وصف می کند. به همین 
دلیل، جمله ی تک واژه اِی پس از آن )کریسوستوموس( یک راست ما را به ذهن استیون می برد که دارد تاج 

دندان او را به طالی ادبی تبدیل می کند. )م(

۱۲. در این جا چه اتفاقی می افتد؟ رابرت بل در پیش گفتاری بر فصل شش )هْی دیز( جویس در این 
باره می نویسد: مالگن »انتظار دارد که در این لحظه از صبح، صدای بوق کشتی حمل نامه ها را، که در 
با دو سوت حرکتش را  این لحظه  اگر کشتی در  لنگر می اندازد، بشنود.  ایرلند(  اسکله ی کینگزتاون )در 
اعالم کند، “دو سوت تیز” باید همان باشد و چون مالگن می داند که این کشتی همیشه به موقع حرکت 
می کند، درست در همین لحظه با خدا رازونیاز می کند تا صدای سوت کشتی را پاسخی از آسمان ها تلقی 

کند.« )۲۰۰۱: ۶(

به گفته ی هانت، »به نظر می رسد که مالگن به شکل تقلیدی و کنایه آمیز درخواستی برای خدا )رفیق 
دیرین در پاراگراف بعدی( می فرستد و شگفت آمیز، پاسخی دریافت می کند. مفسرانی چون گیفرد با این 
تصور که این سوت هایی که مالگن از دوردست می شنود شاید به دنیای واقعِی پیرامون برج مارتلو ربطی 
آیین  اجرای  نتیجه رسیده اند که خادمان هنگام  این  به  و  پرداخته  تاریخی  متون  بررسی  به  باشند،  نداشته 
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عشای ربانی زنگی را به صدا در می آورند تا لحظه ی تبرک کردن نان و شرابی را که نماد گوشت و خون 
خون  و  جسم  یا  گوشت  به  شراب  و  نان  تبدیل  لحظه ی  عبارتی  به  یا  کنند،  اعالم  است  عیسی  حضرت 
حضرت عیسی را اعالم کنند )Transubstanciation(. هم چنین در این صحنه گونه ای از همانندی با 
سرود دوم اودیسه دیده می شود، جایی که زئوس دو عقاب را در آسمان نمایان می کند تا تلماکس را تشویق 

کند؛ همان طور که صدای سوت به خواسته ی مالگن پاسخ می دهد.« )۲۰۱۱(

۱۳. »در این جا نیز هم چنان نگاه موشکافانه ی علمی به دکترین مذهب ادامه دارد. اگر معجزه ای در 
مراسم عشای ربانی رخ می دهد و آب را به خون و گویچه های قرمز و سفید تبدیل می کند، پس بنا به قوانین 
باال نشسته  آن  آن دوست دیرین )یعنی خدا( که  باشد.  به سیستم وارد شده  انرژی ای  باید  فیزیک مدرن 
باید به کشیش کمک کرده باشد تا جریانی الکتریکی در مدار بیندازد و به موقع به رازونیاز او پاسخ دهد.« 

)هانت، ۲۰۱۳(

۱۴. هانت معتقد است که »با توجه به بصیرت استیون نسبت به واژه ی کریسوستوموس، راوی دوباره 
وارد همان مدار می شود و مالگن را به آن مطران تشبیه می کند.« )۲۰۱۳(

ولدان تورنِتن، پروفسور ادبیات انگلیسِی دانشگاه کارولینای شمالی، در این باره می نویسد: »با مراجعه 
به جستاری از خود جویس در سال ۱۹۱۲ به این نتیجه رسیدم که در این جا جویس پاپ الکساندر ششم 

را در ذهن داشته است؛ اسقف بدنام و فاسد دوره ی رنسانس که از هنر حمایت می کرد.« )۱۹۶۸: ۱۲(

کریستوفر استرت من معتقد است: »باک مالگن خشک و جدی بودن مراسم عشای ربانی را وارونه 
او را، به رغم تصویری که  با سبکی و جلفی جایگزین می کند. در این جمله می بینیم که  می کند و آن را 
استیون در رمان چهره... از خود رسم می کند، کشیشی خوشدل و سرشاد و شاید حتا پریشان حواس معرفی 

می کند.« )۲۰۰۶: ۱۰۹(

۱۵. »شاید اسم “استیون ددلس” بنا به دانش یک فرد معمولی ایرلندی اسمی بی معنا باشد، اما از 
نام خانوادگی  این   منظور مالگن این است که 

ً
نام هاست. احتماال از معنادارترین  نظر ادبی بی شک یکی 

باستان اند و هر دو نشان می دهند که  یونان  به  از اسامی مربوط  اما استیون و ددلس هر دو  بیگانه است، 
 )Daidalos( یونانی ها نام هایی برمی گزیدند که بیانگر ویژگی یا رفتاری باشد. صورِت التیِن اسم ددلس
به معنای “کارگر ماهر” یا “استادکار خوب” یا “صنعتکار عالی” است )این عبارت آخر از رمان چهره... 
است که جویس آن را در فصل نهم، “اسکال و کریبدس”، هم تکرار می کند.( صورِت التین اسم استیون 
)Stephanos( به معنای تاج یا حلقه ی گل است و با حلقه ی گلی که دور گردن گاو برگزیده برای قربانگاه 
می اندازند ارتباط دارد. ناگفته نماند که به دلیل همین رابطه ی معنایی، نام نخستین شهید مسیحی نیز سینت 
استیون است. استیون یهودی تحصیل کرده ای بود که در قرن اول میالدی به دین مسیح گروید و به دلیل 

خروج از دین یهود او را به قتلگاه بردند.« )هانت، ۲۰۱۱(

»در افسانه های یونان، ددلس استاد مجسمه سازی و نجاری بود که کارهایش را شاعران باستان، از 
هومر تا اوید )شاعر نامدار رومی ۴۳ پیش از میالد(، نقل کرده اند. ددلس که به نوآوری مشهور بود، پس 
از آن که می شنود خواهرزاده اش، تالوس، مبتکر و نوآور موفقی شده است او را از روی حسادت می کشد و 
در نتیجه ی این آدم کشی از آتن به جزیره ی گاوپرستاِن کرت تبعید می شود. در آن جا به بارگاه شاه مینوس 
می رود و برای ملکه پنه لوپی گاوی مصنوعی می سازد تا عشق و میل فراوان او را به گاو نیمه ملکوتی ارضاء 
کند. سپس برای جا دادن فرزندان نیم گاو ـ نیم انسان او و پنه لوپی دهلیزهایی پنهان می سازد. اما وقتی خبر 
به شاه مینوس می رسد خشمگین می شود و او و پسرش را در این دهلیزها زندانی می کند. اوید در اثری به 
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نام Metamorphoses روایت می کند که وقتی استادکار و پسرش، ایکاروس )همانی که شبیه استیون در این 
رمان است(، در دام شاه مینوس )در کرت( گرفتار می شوند، استادکار دو جفت بال مصنوعی می سازد تا از 
زندان جزیره ی او آزاد شوند. ددلس به پسرش هشدار می دهد که زیاد اوج نگیرد تا مبادا بال های مومیایی 
او از نزدیک شدن به خورشید و گرمای آن آب شود. پسر غرق در لذِت پرواز، پند پدر را فراموش می کند 
رمان  استیوِن  اگر  می شود.  غرق  و  می افتد  دریا  به  بال هایش  آب شدن  با  می شود.  نزدیک  به خورشید  و 
یولسیز بیشتر به پسر شبیه است تا پدر، پس تالشش برای پرواز به شکستی فاجعه آمیز خواهد انجامید تا به 

پیروزی.« )همان جا( 

اوید:  جمله های  از  است  بازگویه ای  چهره...  رمان  »در  می نویسد:  موضوع  این  ادامه ی  در  هانت 
پیر،  استادکار  پیر،  “پدر  پایان می دهد:  این دعا  با  و  به کار می بندد”  ناشناخته  برای هنرهای  را  “فکرش 
مرا اینک و همیشه در وضعی به دردبخور قرار ده.” منظور هر دو ددلس است. استیون ددلس خودش را 
بنویسد. می گوید: امیدوارم که  ایرلند را  اثر هنری  تا بزرگ ترین  هنرمندی ادبی می داند که آماده می شود 
روزی “در کوره ی آهنگرِی روحم آن وجدان خلق نشده ی نژادم را شکل بدهم.” در رمان چهره... استیون، 
از نظر استعداد هنری و استادی در حد استادکار افسانه ای یونان، پدر معنوی اش معرفی می شود. این که 
 چنین هنرمندی خواهد شد یا نه پرسشی است که یولسیز مطرح می کند، ولی پاسخ صریحی به آن 

ً
واقعا

نمی دهد.« )همان جا(

»هر دو داستان چهره... و یولسیز این پیش بینی را به ظهور می رسانند. در رمان قبلی، الگویی تکراری 
از پیروزی و شکست می سازد؛ اوج گیری و در پی آن، فرود. استیون اراده می کند که از روی دام هایی که در 
ایرلند برای گیر انداختن روحش گذاشته شده تا مانع پروازش شوند عبور کند. به پرنده های در پرواز نگاه 
می کند و به “انسان قوش مانندی” فکر می کند که نام او را دارد و برای فرار از زندان با بال های مصنوعی 
به  او را می بینیم که  یولسیز  اما در  پاریس(.  آماده ی رفتن می شود: رفتن! رفتن! )به  پرواز می کند. استیون 
َند. ناموفق است و هیچ کس او را هنرمند 

َ
دابلن برگشته و دارد خزه های دریایی را از بال های شکسته اش می ک

نمی داند و به زودی بی عشق و معشوق، بی خانه و بیکار می شود.« )همان جا(

به گفته ی دلینی، »در افسانه های یونان باستان آمده ددلس، که معنای استادکار مبتکر و نوآور می دهد، 
مجسمه هایی می ساخت و به آن ها زندگی می بخشید. بر پایه ی این که خود جویس هم یولسیز را به نوعی 
او هم  اوست، می توان گفت که  بازساخته ی شخصیت خود  استیون ددلس  و  زندگی نامه ی خود می داند 
استادکاری است که انسان ها را می سازد و به آن ها روح و حیات می بخشد. سرزمین کرت در ایلیاد هومر 
این گونه وصف می شود: “در کنار دریای تیره ی شرابی رنگ سرزمینی هست به نام کرت؛ سرزمینی غنی 
و زیبا که از هر سو موج ها آن را شسته اند.” جویس هم ایرلندی است و ایرلند نیز از هر سو با امواج دریا 
شسته شده. او نیز، همچون “استادکار نوآوِر” اسطوره ای، دهلیزها و کالف های سردرگمی از زبان ساخته 

است.« )۲۰۱۰(

۱۶. داکتیل عبارت است از یگان شعر، مرکب از یک هجای موکد و سپس دو هجای غیرموکد، یا 
رکن سه هجایی ضرب آغاز. گیفرد که درباره ی اسم »َمِلکی« تحقیق کرده، می نویسد: »این اسم هم به زبان 
عبری یعنی “پیامبر من” و بنا به انجیل عهد عتیق، َمِلکی پیامبری است که در قرن پنجم پیش از میالد 
مسیح می زیسته و ظهور الیاس پیامبر را “قبل از آمدن روز مهیب و عظیم خدا” پیش بینی می کند. )َمِلکی 
۴:۵( این اسم هم چنین یادآور َمِلکی کبیر، پادشاه ایرلند در پایان قرن دهم میالدی، است و دیگری سینت 

َمِلکی که بنا به سنت ایرلندی ها زمینه و استعداد پیامبری داشت.« )۱۹۸۹: ۱۴(
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به گفته ی هانت، »هدف اصلی از انتخاب این نام این است که مالگن را پیامبری از جانب خدا معرفی 
کند.« )۲۰۱۱(

در این جا نویسنده برای کلمه ی »بز« واژه ی باک )buck( را آورده است که اسم دیگر مالگن است 
و در زبان انگلیسی یعنی »بز«، »گوزن نر«، »نوعی حیوان چهارپا شبیه به گوزن« و یا »مرد جوان شنگول 
کلمه  این  می بیند.  گوزن،  مثل  آفتابی،  و  چابک  را  خودش  مالگن  دلیل  همین  به  کسفورد(  )آ قرتی.«  یا 
در جاهای گوناگون این اثر با معانی متفاوت آمده است. برای شرح بیشتر درباره ی نام »باک« پی نوشت 

شماره ی ۲۵۸ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. 

به گفته ی الیزابتا ِچت کنی، وقتی مالگن اسم استیون را مسخره می کند با سکوت او روبه رو می شود و 
احساس می کند که باعث »دلخوری اش شده است. بنابراین، برای دلجویی از او خودش را هم در آن دسته 
از آدم ها جا می دهد که اسم عجیب دارند... و اسم خودش را هم با ضمیر انعکاسی )خود( مسخره می کند: 
“مثل خود باک” یا “گوزن نر”، و از انتقال خوی انسانی خود به گوزن و خصیصه های حیوانی گوزن به 
خود لذت می برد.« )۲۰۰۷: ۴۵( در این جا، ترجمه ی کلمه ی )buck( به »گوزن« و یا آوردن آن به همان 

شکل »باک«، در هر صورت، یک وجه از وجوه معنا را از دست می دهد. 

به گفته ی ای ال اپشتین، در اثری به همت و ویرایش کالیو هارت و دیوید هی من، »روشنایی از آِن 
با  آفتابی”  و  “چابک  مالگ،  باک  آفتاب”،  “محبوب  مدرسه،  مدیر  دیسی،  گرت  است؛  استیون  دشمن 
“موی روشن فرق سر نتراشیده” و “دندان های سفید براق...” هینز، با چشم های مات دریایی... در واقع، 
همه ی دشمنان اصلی استیون نورانی و درخشانند و یا با رنگ های مات و روشن وصف می شوند. اما خود 
استیون کشش عجیبی به تیرگی دارد و این حس را از آغاز رمان چهره... نشان داده است. اکنون، این حس، 

او را از قهرمان های آفتابی با فلسفه های روزانه شان جدا می کند.« )۱۹۷۷: ۲۵(

در مورد »پژواکی از یونان باستان« پی نوشت شماره ی ۵۳ از همین فصل را بخوانید. 

je�« ۱۷. همان طور که مالحظه می کنید در این جا دو کلمه ی »یسوعی یأس آلود« که ترجمه ی عبارت 
june jesuit« است دارای تجانس آوایی از نوع هم گونی آغازین است. کلمه ی jejune یعنی خسته کننده، 
مالل آور؛ و خام، که برای حفظ تجانس آوایی آن با کلمه ی یسوعی، به نزدیک ترین معنای ممکن با آن، 

یأس آلود، ترجمه کردم که با کلمه ی یسوعی تجانس آوایی داشته باشد.

۱۸. همان طور که اشاره شد، جویس شخصیت استیون را همانند خودش و شخصیت باک مالگن 
مهمان  مشابه  نیز  را   )Haines( هینز  است. »شخصیت  درآورده  مشابه شخصیت دوستش، گوگرتی،  را 
و هم قطارانش  او  است.  انگلوایرلندی، ساخته  ترنچ  ریچارد سموئل شنِوکس  برج،  آن  در  دوستش  دیگِر 
می خواستند کشور را تا آن جا که ممکن است انگلیسی کنند و مذهب مردم را به پروتستان تغییر دهند. ترنچ 

کسفورد بود و از پولدارهای انگلیس.« )هانت، ۲۰۱۱(  دانشجوی دانشگاه آ

به گفته ی گیفرد، »la Haine به زبان فرانسه یعنی “نفرت”،« که نماد نفرت استیون از هینز یا نفرت 
ایرلندی ها از انگلیسی هاست »یا نفرت خوِد هینز از یهودیان.« )۱۹۸۹: ۱۴-۱۵(

۱۹. »در مدت ۷۵۰ سالی که انگلیسی ها ایرلند را اشغال کرده بودند، ایرلندی ها واژه های گوناگونی 
بیگانه،  خارجی،  ساکسون،  است:  آمده  آن ها  از  برخی  کتاب  این  در  که  ساختند  بیگانه  مهاجِم  برای 
خت« در معنای شلی و 

َ
چهره های رنگ پریده، انگلیسی و َسِسناخ.« )هانت، ۲۰۱۷( در این جا کلمه ی »ل

سستی ناشی از سنگینی به کار رفته است. )م(
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یک  “برای  می گوید:  که  می کند  تأیید  را  شا  برنارد  ُجرج  سخن  جمله  »این  دلینی،  گفته ی  به   .۲۰
انگلیسی محال است که دهانش را باز کند و فرد انگلیسی زبان دیگری را از خودش متنفر نکند.” منظورش 
این است که طبقه ی اجتماعی و اقتصادی آن ها در لهجه شان مشخص می شود. اما در مورد یک ایرلندی 
با لهجه ی تحصیلکرده ی دابلنی حرف  مثل جویس )در این داستان، استیون( که فردی فرهیخته است و 

می زند، نمی توان طبقه ای اجتماعی و اقتصادی تعیین کرد.« )۲۰۱۰(

۲۱. به تأیید ریچارد دیوید المن )۱۹۷۶( »گوگرتی این اسم را روی خود جویس گذاشته است و ادای 
کلمه ی »ِکنچ« صدای بریدن )قرچ( می دهد.« )۱۹۸۲: ۱۳۱(

 سپس المن می نویسد: »در سپتامبر ۱۹۰۴ جویس چند روزی در این قلعه یا برج )واقع در جنوب 
دابلن( زندگی کرده است. فصل یک )تلماکس( از رمان یولسیز باالی این برج و یک طبقه پایین تر از آن 
البته  یعنی اتاق نشیمن برج را به تصویر می کشد. حتا به تاریخچه ی نظامی این دژها هم اشاره می کند. 
جویس این برج را بیشتر به خاطر بن مایه ی نمادینش انتخاب کرده تا به دلیل تجربه ی زیستی اش در آن، با 
این هدف که رمانش را موازی با اودیسه ی هومر و هملت شکسپیر شروع کند. داستان هر دو اثر داستان 

زورِستانی و انتقام است و هر دو در قصر سلطنتی ارباب قدرت رخ می دهند.« )همان جا(

بس  اتفاقی  پی  از  برج  همان  در  جویس  شبی  داستان،  از  بیرون  دنیای  »در  هانت،  گفته ی  به   .۲۲
رنج  و  خرج  به  »جویس  می کند:  تعریف  این گونه  را  حادثه  این  المن  ریچارد  می شود.  بیدار  وحشتناک 
گوگرتی )در این برج( زندگی می کرده و چون گوگرتی نمی خواسته آبرو و اعتبار خودش را به خطر بیندازد 
از  )وقتی  شود،  ظاهر  جویس  داستان  در  خوب  شخصیتی  به عنوان  که  بدهد  دست  از  را  فرصت  این  و 
ترنچ،  نیمه شب ۱۴ سپتامبر ۱۹۰۴  بیرون نمی کند. در  برج  از  را علنی  او  دست جویس خسته می شود( 
مهمان دیگر گوگرتی، ناگهان از خواب می پرد و فریاد می زند: “پلنگ سیاهی می خواهد روی من بپرد” و با 
هفت تیرش به آتشدان کنار تخت جویس شلیک می کند و سپس می خوابد. پس از مدتی بار دیگر جویس 
با فریاد او بیدار می شود. این بار می گوید: “پلنگ سیاه. هفت تیرم کو؟” گوگرتی هفت تیر را برمی دارد و 
باالی سر جویس شلیک  به کاسه بشقاب های  بعد  و  بگذار”  به عهده ی من  را  پلنگ  “تکلیف  می گوید: 
می کند و آن ها را می شکند. خرده های بشقاب های شکسته روی سر او می ریزد. جویس وحشت زده فکر 
می کند که آن ها نقشه کشیده اند او را بیرون کنند. برای همین بلند می شود و در دل شب، پیاده به سمت 
دابلن می رود و فردای آن روز به دوستی یادداشتی می نویسد و از او می خواهد که به برج برود و وسایلش را 
ل، همسر 

ُ
جمع کند. این حادثه سبب می شود که جویس برای بار دوم و این بار برای همیشه )با نورا بارنک

آینده اش( دابلن را ترک کند. چند سال بعد، ترنچ شاید با همان هفت تیری که قصد داشت سر جویس را 
نشانه برود، سر خودش را نشانه می رود و خودکشی می کند.« )۲۰۱۱( استیون )جویس( نمی خواهد اولین 
نفری باشد که برج را ترک می کند، زیرا با اخالق پشت سرگویی مردم دابلن آشناست و می داند که هر کس 
از مالگن  به همین دلیل  دابلن.  نقل مجلس مردم  و  بود  بر سر زبان ها خواهد  فردا  برود،  آن جا  از  زودتر 

می پرسد: “هینز )ترنچ( تا کی در این برج می ماند؟”« )دلینی، ۲۰۱۰(

۲۳. به گفته ی هانت، »عبارت “من قهرمان نیستم” نخست اشاره ای است به ترس کشنده ی استیون 
برمی گردد.  نیز  او  داستانی  اولیه ی  اسم  به  دیگر،  سوی  از  او.  ستیزه گریزی  خوی  روی هم رفته  و  آب  از 
وقتی جویس در آن برج با گوگرتی زندگی می کرد، روی کتابی کار می کرد به نام قهرمان استیون، رمان ـ 
زندگی نامه ای بلند و ناتمام که سرانجام جویس با استفاده از مواد خام آن، رمان چهره... را نوشت.« )هانت، 

)۲۰۱۱
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شدن  غرق  از  را  نفر  چهار  دست کم   ۱۹۰۱ تا   ۱۸۹۸ سال  از  »گوگرتی  می نویسد:  ادامه  در  هانت 
نجات داد. در نوامبر ۱۹۲۲، فرمانده جناحی از ارتش جمهوری خواه ایرلند که با پیمان نامه ای میان ایرلند 
از این سناتورها  ایرلند را روا دانست. یکی  آزاد  بریتانیای کبیر مخالفت کرد، کشتن سناتورهای دولت  و 
نگهش   Chapelizod نزدیک  خانه ای  در  و  دزدیدند  را  او  ارتش  سربازهای  بعد،  ماه  دو  بود.  گوگرتی 
داشتند. او که می دانست ممکن است به زودی اعدام شود، وانمود کرد اسهال دارد. پس به او اجازه دادند که 
به باغ برود. او هم از فرصت استفاده کرد و گریخت. به رودخانه ی لیفی پرید و تا فینیکس پارک شنا کرد و 

بدین گونه از مرگ خالصی یافت. در یولسیز بارها به این قهرمان آب اشاره می شود.« )همان جا(

در اثری به نام نامه های انتخابی جویس به ویرایش المن می خوانیم: »در سال ۱۹۰۵، جویس وقتی 
هنوز روی داستان قهرمان استیون کار می کرد در نامه ای به برادرش، اسَتِنس الس، نوشت: “اما شک ندارم 
که تمام ساختار قهرمانی و قهرمان بازی دروغ محض بوده است و خواهد بود.”« )۱۹۷۵: ۱۹۲( به گفته ی 
هانت، »عقیده ی جویس درباره ی قهرمان عوض نشد. البته به جای استیون ددلس، لیوپولد بلوم را قهرمان 
داستانش کرد و بلوم هم بنا به معیار حماسه های یونان باستان و به عمد ضدقهرمان است. الگوهای قهرمانی 
در سراسر کتاب، از ورزشکاران گرفته تا جنگاوران، تابع نگاه موشکافانه ی کنایه آمیز است و در فصل دوازده 
 این پرسش در مورد استیون مطرح 

ً
 مسخره می شود. در این اثر، ظاهرا

ً
)سایکلوپ ها(، “قهرمانی” کامال

نیست که آیا او یک قهرمان است یا نه، بلکه سؤال این است که آیا او یک شکست خورده ی تمام عیار است 
یا نه.« )۲۰۱۱(

یا  »بروبیا«  به معنای  لغتنامه ها  همه ی  در  که  می برد  کار  به  واژه ای  مالگن  باک  این جا  در   .۲۴
کسفورد در اینترنت هم به معنای »تند دویدن« ثبت شده. هیچ یک  »جنب وجوش« است و در واژه نامه ی آ
از این معانی راضی ام نمی کرد، زیرا با جمله های پس و پیش  آن هیچ گونه پیوند معنایی نداشت. با تحقیق و 
تفحص در واژه نامه ها و فرهنگ نامه های زبان گْی لیک ایرلندی دریافتم که برابرنشین تحت اللفظی این واژه 
»اسهال« است که بی شک هنوز نمی تواند برابرنشین درستی باشد. سرانجام به فرهنگ نامه ی گویش انگلو 
 An Anglo-Irish Dialect Glossary ایرلند در کارهای جویس نوشته ی ریچارد وال )۱۹۸۶( با نام –
for Joyces Works رسیدم که این واژه را در معنای مجازی »چرند و پرند، مزخرف و سخن چرت« آورده 
است که بی گمان، بنا به شیوه ی حرف زدن و رفتار مالگن، به خوبی در این متن می نشیند. هم چنین، برای 

امانت داری عبارت »باد معده« را که معنای مجازی آن »سخن پوچ« است، برابرنشین آن گذاشتم. )م(

۲۵. جویس بسیاری از واژه های دو بخشی را به صورت یک کلمه آورده است. به همین دلیل، در متن 
 دستمال دماغ یا کهنه عن دماغ. )م(

ً
فارسی هم هر جا که میسر بوده این موضوع رعایت شده است؛ مثال

۲۶. »با توجه به ارتباط فرهنگ دیرپا و هزارساله ی ایرلند با رنگ سبز، شاید مالگن دارد به جنبش ملی 
– فرهنگی چند دهه ی اخیر اشاره می کند که به نام جنبش احیای ادبیات و فرهنگ و زبان ایرلند معروف 
تأسیس کردند.  ادبی گوناگونی  بودند، سازمان های  این جنبش  از تالشگران  ایرلندی که  نویسندگان  بود. 
هدف این جنبش زنده کردن خط و زبان و فرهنگ گی ْلیک و مقابله با خط و زبان و فرهنگ انگلیسی بود یا 
به عبارت دیگر، رنسانس ایرلندی. این احیای فرهنگ و زبان پدیده ای بود از دو دهه ی پایانی قرن نوزدهم 
و دو دهه ی آغازین قرن بیستم که با نویسندگانی مثل ویلیام باتلر ییتس، ُجرج مور، داگالس هاید، لیدی 

گرگوری و جان سینگ شناسایی می شد.« )هانت، ۲۰۱۱( 

»جویس در غربت زندگی می کرد، اما درباره ی زندگی در ایرلند و فرهنگ مردم آن می نوشت. با این 
حال معتقد بود که کشورش برای پیدا کردن جایگاه درست خود در جامعه ی جهانی نباید به بازگشت به 
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زبان و اسطوره های گذشته اش روی آَوَرد.« )همان جا(

در  نورث آمبرلند،  نوزدهم  قرن  شاعر   ،)۱۹۰۹-۱۸۳۷( سوین برن  چارلز  الجرنون  یا  »الجی   .۲۷
The Triumph of این بیت شعر را می نویسد: مادر عزیز بزرگوار: “به مادر عزیز   Time شعری به نام
بزرگوار برمی گردم/ دریا، مادر و عاشق انسان / نزد او می روم، من و هیچ کس دیگر/ نزدیکش می شوم...”« 

)هانت، ۲۰۱۷(

»در سال ۱۹۰۴، ییتس لقب “پادشاه گربه ها” را به سوین برن، بزرگ مرد آوانگارد قرن نوزدهم، داد.« 
به  بود  ساله  هشت  و  سی  زمان  آن  در  که  ییتس  او،  مرگ  از  پس   ،۱۹۰۹ سال  در   )۱۵  :۱۹۸۹ )گیفرد، 
از سرزمینی  پادشاه گربه هایم.« حکایت شده است که روزی مردی مسافر  اینک »من  خواهرش گفت: 
ناآشنا برای  به او می گفت: »به فالنی )نامی  می گذشت و به گربه ای رسید یا صدای گربه ای را شنید که 
مرد( بگو که بهمانی )این نیز ناآشنا برای او( ُمرد.« نمونه ی دیگر این حکایت این گونه است که مرد مسافر 
گروهی از گربه ها را می بیند که گربه ای مرده  را بر سر دست می برند تا خاک کنند، و می گویند: این »پادشاه 
گربه ها«ست. مرد که به خانه می رسد داستان را تعریف می کند و می شنود که گربه ی خودش می گوید: 

»پس من پادشاه گربه هایم« و از لوله ی بخاری باال می دود و دیگر برنمی گردد. )م(

۲۸. »در این بخش از فصل یک )تلماکس( با ویژگی دیگری از زبان جویس آشنا می شویم که در 
رمان چهره... آغاز می شود و تا پایان یولسیز ادامه می یابد. با موجی از واژه ها روبه رو می شویم که یکی از 
پی دیگری می آید و پیوندی با واژه ی پیشین یا پسین دارد یا همان مراعات نظیر است که سبب تداعی معانی 
می شود: دریای سبِز مف بی درنگ به زرداب سبزرنگی پیوند می خورد که مادر استیون در کاسه ای استفراغ 
بزرگوار”  عزیز  “مادر  را  دریا  مالگن  زیرا  می آید،  آن ها  گفت وگوی  میان  به  استیون  مادر  سپس  می کند، 
می نامد. دریای سبز “کاسه ای از آب تلخ”، مثل همان چیزی که کنار تخت مادر استیون بوده، و آب ها 
تلخ اند نه فقط به این دلیل که یادآور رنج مادر استیون است بلکه به این خاطر که شعر دبلیو بی ییتس را هم 
به یادش می آورد. همان شعری که بر بالین مادر در حال مرگش خوانده است: “عشق رازی تلخ است.”« 

)هانت، ۲۰۱۷(

انقباض  است:  جویس  خودساخته ی  واژه های  »scrotumtightening از  هانت،  گفته ی  به   .۲۹
بیضه یا کوچک شدن بیضه. از نظر فیزیولوژی چند عامل باعث جمع شدن یا کوچک شدن موقت بیضه در 
مردان می شود: ترس، سرما یا حتا استفراغ. در این پاراگراف ما هر سه عامل را داریم: ترس استیون از آب، 

استفراغ مادرش و سرمای آب دریا که پس از شنا سبب انقباض بیضه ها می شود.« )۲۰۱۷( 

تکرار  اودیسه  در  اغلب  که   Epi oinopa ponton »عبارت  می نویسد:  باره  این  در  هانت   .۳۰
اشاره ای کنایه آمیز است  و عبارت مالگن )سبز مف(  تیره”  “بر دریای شرابی  این معناست:  به  می شود، 
به این حماسه ی ستوده ی هومر و دریای رنگارنگ )شرابی تیره ی( آن. در فصل سه )پروتیوس( بار دیگر 
استیون این عبارت را به یاد می آورد و هر چه داستان پیش می رود استیون بیشتر در آن غور می کند.« )۲۰۱۱(

پی نوشت شماره ی ۲۹۳ از فصل سوم )پروتیوس( را بخوانید.

» “دریای شرابی تیره” یکی از عبارت های پرشمار وصفی تکرارشونده است که شاعران هومری برای 
پر کردن فضاهای خالی از آن استفاده می کردند و رامشگران دیگر سنن باستانی نیز هنگام بداهه پردازی، 

این قبیل شیوه های خاص را به کار می گرفتند.« )هانت، ۲۰۱۱(

دلینی: »رنگ “سبز” رنگ ملی ایرلند ا ست و جویس با این عبارت که در دهان مالگن می گذارد، 
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بی شک می خواهد او را نزد ایرلندی ها خوار کند.« )۲۰۱۰(

۳۱. به گفته ی هانت، »تورنتن واژه ی Thalatta را در یک اثر تاریخی هفت جلدی به نام آناباسیس 
در  دوم  داریوش  )پسر  کهتر  کورش  یا  کورش جوان  لشکرکشی  درباره ی  اثر  این  می یابد.  زنوفن  نوشته ی 
سال ۴۰۱ پیش از میالد( است.« )۲۰۱۱( به گفته ی حسن پیرنیا، »کورش کهتر در زمان زندگی پدرش 
فرمانداری سواحل و مناطق یونانی نشین آسیای صغیر را به عهده داشت. وقتی متوجه شد که حکومت های 
هخامنشی به دلیل بی اعتنایی ها و بی تجربگی ها و بی کفایتی های پادشاهان متأخر، از جمله برادرش اردشیر 
دوم، در سراشیب سقوط و اضمحالل قرار گرفته، به منظور به چنگ آوردن تاج وتخت برادرش، اردشیر دوم، 
با ده هزار سرباز یونانی به ایران حمله کرد. اما در این نبرد کشته شد و سربازان در پی از دست دادن سردار 

خود از ادامه ی جنگ دلسرد شدند و به یونان بازگشتند.« )۱۳۸۸(

زنوفن خود یکی از آن سربازان بود یا سردار گروهی از سربازان. وقتی سربازان در راه برگشت به یونان، 
دریای سیاه را دیدند، از خوشحالی این که از مرگ حتمی نجات یافته اند این عبارت را به زبان آوردند: 

!Thalatta! Thalatta یعنی دریا... دریا! )م(

»یادآوری این حادثه ی بزرگ و ارجاع های جویس به اودیسه، بیش از پیش بیانگر آن است که یولسیز 
به گونه ای در حال بازسازی دنیای یونان باستان است. مالگن با استفاده از واژه های پیروزمندانه ی تاریخ نگار 
یونانی، زنوفن، و نیز رابطه  اش با استیون، نقش آنتینوس )رهبر خواستگاران پنه لوپی( را بازی می کند؛ کسی 

که تلماکس باید با او بستیزد و نابودش کند.« )هانت، ۲۰۱۱(

۳۲. »لنگرگاهی در ساحل جنوبی خلیج دابلن که در یک مایلی شمال شرقی برج مارتلو واقع است. 
هر صبح و شام )سر ساعت ۸:۱۵(، کشتی های تندرِو نامه رسان، انگلستان را در همین بندرگاه به ایرلند 

مرتبط می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۵(

۳۳. به گفته ی دلینی، “Our mighty mother” »عبارتی است از شاعر دیگر ایرلندی به نام ُجرج 
ویلیام راسل با نام مستعار A. E. )ِاْی ای(.« )۲۰۱۰( 

گیفرد در این باره می نویسد: »راسل در مقاله ای در سال ۱۹۰۴ با نام “مذهب و عشق” مادر مقتدر را 
همان طبیعت وصف می کند و در شعری با عنوان To One Consecrated می گوید: “...مادر مقتدر تو 

را شیر داد/ از سینه ای که از خلوتگهان رمزآمیزش پر می شد/ ...”« )۱۹۸۹: ۱۵( 

مادر  به شکلی زیرکانه و ظریف درمی یابیم: دریا، مادری مقتدر،  را  تداعی معانی  این جا همان  در 
طبیعت، مادر استیون. بار دیگر موازی سازی یولسیز با اودیسه ی هومر. دو بخش اول اودیسه نیز درباره ی 

پنه لوپی، زن اودیسیوس و مادر تلماکس، است. )م(

درضمن جویس از کلمات متجانس mighty mother استفاده کرده که این هم آغازی در ترجمه 
نیز رعایت شده است. )م(

۳۴. یولسیزشناس ها بر سر صفتی که برای چشم های مالگن به کار می رود اختالف نظر دارند. برخی 
چون هانت )۲۰۱۱( معتقدند که »جویس چشم های او را درشت )great( وصف می کند« و برخی مانند 
great searching�« :است.« هانت می نویسد )grey( عقیده دارند که »خاکستری رنگ )۱۹۸۶ )گبلر 

eyes یا چشم های درشت جست وجوگر مالگن یکی از بسیار چشم هایی است که خواننده در داستان با آن 
روبه رو می شود. مهم ترین راه های دسترسی عینی ما به شخصیت های یولسیز یکی از راه وصف چشم های 
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به ذهن آن ها  از راه توصیف چشم شخصیت ها  از راه وصف لباس آن ها. در ضمن،  آن هاست و دیگری 
نزدیک می شویم. برخی چون گبلر به جای great واژه ی grey یا خاکستری رنگ را گذاشته اند و به همین 
دلیل او را به آتنا در اودیسه تشبیه کرده اند. اما جویس در جایی از همین فصل چشم های او را آبی دودی 
تعریف می کند که شاید بتوان گفت مایل به خاکستری، نه خاکستری. تشبیه مالگن به آتنا چندان پذیرفتنی 
نیست، چون مالگن نمی تواند هم حامی استیون باشد )مثل آتنای اودیسه( و هم مثل آنتینوس، آنتاگونیست 

او.« )۲۰۱۱(

۳۵. »منظور این است که اگر خدا آفریننده  است و زندگی می دهد، پس خود او هم می کشد و زندگی 
را می گیرد.« )هانت، ۲۰۱۳(

۳۶. اشاره ای است به سرپیچی استیون ددلس از دعا کردن برای مادِر در حال مرگش. این بخش در 
رمان چهره... آمده است. 

»جویس این جمله را بر اساس گفته ی گوگرتی نوشته است. گوگرتی به همه ی آشنایانش گفته بود که 
“جویس دیوانه است، چون باورهایش را به مادرش گفته.”« )هانت، ۲۰۱۱(

المن درباره ی بیماری مادر جویس می نویسد: »ترس مادرش از مرگ او را به یاد بی ایمانی پسرش 
می اندازد. از این رو روزهای پس از عید پاک می کوشد تا او را وادار کند به اعتراف و رفتن به مراسم عشای 
نمی شود.  تسلیم  او  اما  می آورد.  باال  سبز  و صفرای  می کند  گریه  مادرش  نمی پذیرد.  اما جویس  ربانی، 
خاله اش، جوزفین موری، او را سرزنش می کند.« )۱۹۸۳: ۱۲۹( چهار ماه بعد، »وقتی مادر جویس به کما 
می رود و خانواده دور تخت او زانو می زنند، جان موری، دایی جویس، می بیند که باز هم جیمز از زانو زدن 
خودداری می کند. اما با آن که خودش حاضر به نمایش دروغین نمی شود، به عقاید دیگران احترام می گذارد 
و پس از مرگ مادر به خواهر نه ساله اش، می بل، دلداری می دهد. روی پله ها کنار او می نشیند. دستش 
را دور گردنش می اندازد و می گوید: “تو نباید گریه کنی. مادر در بهشت است و حاال از همه ی روزهای 
زندگی اش در دنیا خوشحال تر است. گریه ی تو می تواند این خوشحالی را خراب کند. هر وقت گریه ات 
گرفت، به یاد این باش. می توانی برایش دعا کنی. او همین را دوست دارد، اما گریه نکن.” استیون ددلس 
نسبت به مادرش همان قدر حساس بود که جویس نسبت به خواهرش.« )۱۹۸۳: ۱۳۶( جویس در ماه 
اوت ۱۹۰۴، در نامه ای به نورا نوشت: “به نظرم مادرم از رفتار بد پدرم مرد، از سال ها رنجی که به او داد، 
از بدبینی صریح من. وقتی به صورتش در تابوت نگاه کردم... احساس کردم به صورت یک قربانی نگاه 

می کنم و به سیستمی که او را قربانی کرد ناسزا گفتم.”« )۱۹۸۳: ۱۶۹(

hy�( هایپربوریان ام  تو  اندازه ی  به  هم  “من  می گوید:  استیون  به  »مالگن  هانت،  گفته ی  به   .۳۷ 
perborean( یا هیپربوریان.” فردریک نیچه به مردانی که خود را از باورهای مسیحی و متافیزیک آزاد 
در  که  می خواند،  هایپربوریان  را  آن ها  کتابش  اول  بخش  در  و  می گفت  ابرمرد  یا  اوبرمانش  می کردند، 
اسطوره ی یونان به هر یک از ساکنان بخش شمالی گفته می شد و تحت اللفظی یعنی ورای باد شمال )در 
باستان خانه های مردم  یونان  نویسندگان  از  باد است.( شماری  بوریاس خدای  باستان،  یونان  افسانه های 
هایپربوریان را نوعی بهشت معرفی کرده اند، با بهاری جاودانه و خورشیدی همیشه تابان و جوانِی پایدار. 
 از راه های مختلف به گوش جویس رسیده بود، اما 

ً
این افسانه در قرن نوزدهم معروف شده بود و احتماال

محتمل ترین راه می تواند نیچه باشد.« )۲۰۱۱(

تورنتن کاربرد خود فیلسوف )نیچه( از این واژه را در اثری به نام The Antichrist )۱۸۹۵( می یابد: 
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»بگذار با خودمان رودررو شویم. ما هایپربوریان ایم و خوب می دانیم که زندگی مان چه قدر ریشه ی تاریخی 
دارد. نه از راه خشکی و نه از راه دریا راه مان را به سرزمین هایپربوریان نمی یابیم ـ پیندار )شاعر یونانی( 
درباره ی ما می داند. ورای شمال، یخ و مرگ – زندگی مان، شادی مان. ما شادی را کشف کردیم، راه مان را 

می دانیم و آن را از پیچ و خم هزاران سال یافتیم.« )۱۹۶۸(

گیفرد اضافه می کند که »این صفت در اثری به نام The Will to Power در تاریخ ۱۸۹۶ استفاده 
مالگن و سخن  دیدگاه  زمینه ساز  بی شک  نیچه  فلسفه ی ضدمسیحی  کند.  ترسیم  را  ابرمرد  تا  شده است 
اوست، زیرا مالگن درباره ی مقاومت استیون در اجرای خواسته ی مادرش و خواندن دعایی مسیحی نظر 

می دهد.« )۱۹۸۹: ۱۵(

دلینی معتقد است که »هایپربوریان کسی است که خارج از معیارها و هنجارهای اجتماعی زندگی 
می کند.« )۲۰۱۰(

۳۸. در این جا جویس از واژه ی Mummer )مامر( استفاده کرده است. مامر به معنای بازیگری است 
که در جشن ها و مراسم ایام کریسمس جامه ی ویژه می پوشد و نقاب به چهره می زند. به گفته ی هانت، 
نمایشنامه های  مردم  در خانه های  یا  و جاهای عمومی  متل ها  در خیابان ها،  که  بودند  بازیگرانی  »این ها 
 داستان بازی شان حول و حوش مردن و زنده کردن کسی می چرخید. قهرمان 

ً
کمدی بازی می کردند. معموال

جوانی کشته می شد و پزشکی او را زنده می کرد. این نمایش برگرفته از بازی های نمایشی اقوام سکوالر در 
عصر میانه است که به آئین مذهبی کارناوالی دیگر مانند رقص های مورها مربوط است، اما با نمایش هایی 
 در ایام کریسمس، ماسک 

ً
که کلیسا بانی آن ها بود فرق دارد. اغلب برای گدایی بود و بازیگران، معموال

به چهره می زدند و در لباس ناشناس به خانه های اشراف می رفتند تا شاید اعانه ای دریافت کنند. مامری تا 
اوایل قرن بیستم هم ادامه داشت.« )۲۰۱۱(

فرنسیس جنت فچ در پایان نامه ی دکترایش با عنوان جیمز جویس، دوست داشتنی ترین مامر همه ی 
و  اسکال  فصل  )در  او  شکسپیری  سخنرانی  هنگام  استیون  دلقک گونه ی  »بازیگرِی  می نویسد:  دوران 
پیوندی  این نمایش کمدی  با  نیز  او هم چنین می نویسد: »اسم استیون  کریبدس( نمایش داده می شود.« 
خاص دارد، زیرا روز ۲۶ دسامبر در ایرلند به روز سینت استیون معروف است و در این روز، بنا به آداب و 

رسوم ایرلند، بیشترین نمایش کمدی مامری اجرا می شود.« )۱۹۸۹: ۱۵( 

»مالگن معتقد است که استیون به جای زندگی کردن، نقش آن را بازی می کند و صورت واقعی اش 
با ماسک پوشانده است. از سوی دیگر، بن مایه ی نمایشنامه هایی که مامرها بازی می کردند، کشتن و  را 
مامر  را  او  دلیل  به همین  و  را کشته  مادرش  استیون  که  است  معتقد  مالگن  و  بود،  زندگی  به  بازگرداندن 

می نامد.« )دلینی، ۲۰۱۰(  

کلمه ی مامر را به دلیل بار فرهنگی و تاریخی پیچیده اش به صورت آوایی ترجمه کردم.

۳۹. به گفته ی هانت، »رمان یولسیز، بیش از هر واقعیت انسانی دیگری، درباره ی عشق است؛ عشقی 
جنسی. ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ همان روزی است که جویس برای قدم زدن با نورا بارنکل به ساحل سندی مونت 
می رود و در آن جا نخستین تماس جنسی اش با نورا را تجربه می کند. در دنیای این رمان در همین روز، 
ناکامی رابطه ی جنسی بلوم و زنش مالی به اوج می رسد، به گونه ای که مالی با بلیزس بویلن رابطه برقرار 
بلوم را به شخصیت جوان خودش در  ازدواج  می کند. در فصل یک )تلماکس(، جویس سربسته بحران 

مسیر رشد و بلوغ ربط می دهد: “درد، که هنوز درد عشق نبود، قلبش را آزرد.”« )۲۰۱۱(
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پی نوشت شماره ی ۱۹۶ از فصل سوم )پروتیوس( را بخوانید.

۴۰. »جان بارگر در سال ۱۹۰۸ جویس را دیده بود که در دفترچه ی یادداشتش این جمله را می نویسد: 
پس از مرگش بی صدا به خوابم آمد...« )هانت، ۲۰۱۱(

دلینی درباره ی این جمله می گوید: »یکی از بن مایه های یولسیز با یکی از بن مایه های هملت پیوند 
دارد: سرگردانی روح و حضورش در دنیای زندگان. شباهت های زیاد استیون به هملت، و دوست هملت به 
دوست استیون )مالگن(، که هر دو بیشتر دوست نما هستند تا دوست واقعی، روح پدر هملت و روح مادر 
استیون و ریزه کاری های دیگِر پیوند داستان یولسیز به نمایشنامه ی هملت را آشکارتر می سازد.« )۲۰۱۰(  

۴۱. هانت معتقد است که »Dogsbody در انگلیسی بریتانیایی به معنای پایین ترین رتبه  از رتبه های 
اداری است، مثل پادو.« )۲۰۱۱( ولی انتخاب واژه ای ترکیب یافته از انسان و حیوان در برابر این واژه را به 
این دلیل ضروری دیدم که به گفته ی جان هانت، »راوی بارها بدن انسان و سگ را در متن پیوند می دهد و 
حتا گاهی با بهره گیری از صنعت مراعات نظیر، Dogsbody را به God’sbody )جسم عیسی( تبدیل 
می کند، که اشاره ای است به قلب ماهیت در دین مسیحیت. همان دکترین تبدیل انسان پس از مرگ در 
 نان و شراب در عشای ربانی به جسم و خون عیسی(. استیون به رغم 

ً
مذهب مسیحی و قلب ماهیت )مثال

اعتقاد مسیحیان یا هگل معتقد است که زندگی به سوی مرگ می رود، متالشی می شود و دوباره بازسازی 
می شود،  انسان  “خدا  آفرید:  خود  مانند  را  انسان  یهوه  که  است  آمده  یهود  دین  در  هم چنان که  می شود. 
ماهی می شود، غاز می شود...” اگر این منطق امکان خروج از دنیای مادی را سبب نشود، احتمال حضور 
معنوی در هستی مادی را مجاز می سازد: حیوانات، انسان ها و الوهیت ممکن است وجود داشته باشند و 
در یک دایره شناور باشند.« )همان جا( البته آشکار است که ترجمه ی کلمه ی Dogsbody )سِگ لش( 
نمی تواند همه ی منظور واژه ی اصلی را برساند و صنعت مراعات نظیر در آن لحاظ نمی شود تا به واژه ی 
دیگری )God’sbody( که مفهوم قلب ماهیت و دکترین تبدیل نان و شراب به جسم و خون عیسی را در 

خود دارد تبدیل شود.

 )۲۰۱۱( درباره ی »خدا انسان می شود، ماهی می شود، غاز می شود...« پی نوشت شماره ی ۳۵۶ از 
فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

»این نام تحقیرآمیز که مالگن به استیون می دهد به هیچ وجه مناسب استیوِن تحصیلکرده نیست و او 
 Dogsbody,( حتا از نظر ظاهر یا رفتار هم با چنین نامی هم خوانی ندارد. اما در این جابه جایی حروف

God’sbody( نوعی سرپیچی از مذهب نیز نهفته است.« )دلینی، ۲۰۱۰(  

۴۲. مشاهده می کنیم که در این جا، »باک مالگن به صورتش در آینه« چیزی می گوید. در این اثر، 
مکرر با کیفیت انسان انگاری یا جان بخشی مواجه می شویم و به اعضای بدن تجسم انسانی داده می شود. 
در فصل دو )نستور( وقتی تالبوت به استیون درس پس می دهد، می خوانیم: »تالبوت به جلو خم شد و 
به سادگی پرسید: چی، آقا؟ دستش کتاب را ورق زد.« این کیفیت در متن ترجمه نیز رعایت شده است. 

برای شرح بیشتر پی نوشت شماره ی ۲۵۳ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

از نظر هانت، »رفتار استیون یادآور هملت است که بر پوشیدن لباس سیاه و سوگواری برای پدرش 
پافشاری می کرد. در قرن نوزدهم و در میانه ی دوره ی ویکتوریایی، فرزند پسر باید پس از مرگ مادرش تا 
یک سال و یک روز کت و شلوار و کفش و کراوات سیاه می پوشید و از حضور در جامعه خودداری می کرد. 
پیشنهاد  او  به  مالگن  که  طوسی رنگی  شلوار  و  بپوشد،  سیاه  مادرش  سوگ  در  سال  یک  باید  هم  استیون 
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می دهد برایش مناسب نیست.« )۲۰۱۱(

۴۳. به گفته ی گیفرد، »هتل رستوران شیپ در شماره ی ۵ خیابان ابی پایینی است در ربع شمال شرقی 
 General Paralysis« :نزدیک لیفی.« )۱۹۸۹: ۱۵( هانت درباره ی این بیماری می نویسد 

ً
دابلن، تقریبا

of یا به طور خالصه  .G.P.I به معنای فلج فراگیر جنون است؛ اصطالحی پزشکی برای   the Insane
بیماری سیفلیِس سیستم عصبی مرکزی.« )هانت، ۲۰۱۱( و به گفته ی گیفرد، »اسم صحیح آن فلج خفیف 
عقل بوده است.« )۱۹۸۹: ۱۵( هانت در ادامه می نویسد: »جویس در مراوده هایش با دانشجویان پزشکی 
دیده است که آن ها به شوخی این اصطالح ).G.P.I( را برای آدم های عجیب وغریب و غیرعادی استفاده 

می کنند.« )۲۰۱۱(

James Joyce and the Bur- نام به  اثری  در  فریس  تلین 
َ
ک زبان  از  )به ویژه  شده  گفته  گاهی   »حتا 

 
ً
den of( که خود جویس هم به نوع خفیف این فلج مبتال بوده است. فریس می گوید، احتماال  Disease

بیماری روانی دخترش لوچیا جویس که در سال ۱۹۳۰ اسکیزوفرنیا گزارش شده، با این مشکل جویس 
رابطه ای ژنتیک داشته است. اما فلج عصبی سیفلیس مشکل بسیار مهم تری است و می تواند از راه آمیزش 
منتقل شود. لوچیا یک بار به پدرش گفته بوده که سیفلیس دارد. در واقع ، فریس رد پای این بیماری را در 
شخصیت های تخیلی جویس می یابد: در استیون و بلوم درجه هایی از این بیماری دیده می شود )سفتی 

بدن هنگام راه رفتن، بینایی ضعیف، مشکالت گوارشی، توهم(.« )همان جا(

»فردی که مالگن این جمله را – استیون بیماری سیفلیس دارد – از او نقل قول می کند، کسی است 
که با دکتر کانلی نورمن، رئیس بیمارستان، کار می کند و شاید دانشجوی پزشکی باشد.« )دلینی، ۲۰۱۰( 
اما سیفلیس عصبی که در رمان لطیف است شب )اف اسکات فیتزجرالد( هم بارها به آن اشاره شده، چون 

پایه ی علمی ندارد، در فهرست بیماری های پزشکی مدرن ثبت نشده است. )م(

در شخصیت های داستانی جویس، عالوه بر سیفلیس، عدم تعادل روانی هم دیده می شود. )م(

Dottyville« .۴۴ اسم مسخره ای برای مرکز روانی ریچموند در شمال غربی دابلن است. کانلی 
نورمن، روان پزشک معروف ایرلندی، از سال ۱۸۸۶ تا ۱۹۰۸ مدیر آن بیمارستان بود. عالقه ی جویس در 
ایرلند برای درمان جنون است. کشوری که پیشینه ای درازمدت در  رمان هایش به جنون همپای عالقه ی 

ساختن بیمارستان های روانی برای مراقبت از بیماران روانی دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۵( 

۴۵. به گفته ی هانت، »تصمیم جدی مالگن که برای ایرلند کاری بکند )که آن را جلوتر به زبان هم 
“برای این جزیره کاری بکنم، یونانی اش کنم”( او را به پیامبری تبدیل می کند که با مسیح سر  می آورد: 
آینه را نیم چرخی در هوا  با معرفی او به عنوان پیام آور، این فرضیه را تأیید می کند:  ناسازگاری دارد. راوی 
گرداند تا زیر پرتوهای خورشید که حاال روی دریا تابیده بود، پیامش را به آن سوی مرزها مخابره کند.« 

)۲۰۱۲(

۴۶. بنا به بررسی های هانت )۲۰۱۷(، »استیون که خودش را در آینه ی مالگن می بیند به یاد دو بیت 
 On a Louse: On seeing one on a lady’s شعر معروف رابرت برنز، شاعر اسکاتلندی می افتد )با عنوان
bonnet at church(: “آن گونه خود را ببینیم که دیگران می بینند...” برنز معتقد است که مردم می توانند 
ما  برداشت خودپسندانه ی  پای  به  ببیند، زیرا واقعیت وجود ما هرگز دقیق  بیرونی  را مثل شیئی   خودشان 
از خودمان نمی رسد. دمی پس از این که استیون به تصویر خودش در آینه نگاه می کند و به یاد شعر برنز 
من  برای  را  این صورت  )چه کسی  می پرسد”  من  از  را  “همین  آینه هم  توی  تصویر  می گوید  و  می افتد 
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انتخاب کرد...(، مالگن به دیدگاه اسکار وایلد درباره ی آینه اشاره می کند که معنای دیدگاه ناخرسندی از 
خود دارد.«

پی نوشت بعدی )شماره ی ۴۷ از همین فصل( را بخوانید.

با  را  شپشی  استیون  آن جا  در  می دهد.  رخ  استیون  برای  چهره...  رمان  در  دیگر  بار  یک  حادثه  این 
گاهی  دو انگشت، روی گردنش می کشد و بعد با تصور این که شپش ها به او هجوم آورده اند، به ارزش آ
نقطه ضعف های  که  است  معتقد  و  دارد  افکار مشابهی  برنز هم  بی مانند خود شک می کند.  و هوشیاری 
هشت  فصل های  در  هم چنین  اتفاق  این  می شود.  ذهن  ادعاهای  پست شماری  و  خواری  باعث  جسم 
غذایی  که  می بیند  را  مردانی  لستریگون ها،  در  می دهد.  بلوم رخ  برای  )ناسیکا(  و سیزده  )لستریگون ها( 
ببینیم که  آن طور  را  این طوری ام؟ خودمان  »آیا من  فکر می کند:  با خود  و همان جا  را می بلعند  بدترکیب 
دیگران ما را می بینند.« و در فصل سیزده )ناسیکا( مرد ناشناسی را می بیند و با خود فکر می کند که »او 
را تعقیب کنم تا در او احساس پوچی ایجاد کنم، همان کاری که امروز پسربچه های روزنامه فروش با من 

کردند... خودمان را آن طور ببینیم که دیگران ما را می بینند.« )م(

۴۷. به گفته ی گیفرد، برای کلمه ی کلفت از واژه ای skivvy »به معنای کلفت پرکار و همه کاره استفاده 
کرده است.« )۱۹۸۹: ۱۵( و به گفته ی هانت، »با وظایفی که برای سگ لش در نظر گرفته می شود و مالگن 

چند دقیقه پیش به استیون تخصیص داد تفاوتی ندارد.« )۲۰۱۱(

»این دعایی از انجیل است: “ما را از وسوسه دورکن و از شیطان رهایی ده.”« )همان جا(

)هانت،  می کند.«  توهین  خدمتکار  زن  ظاهر  به  هم  و  رفتار  به  هم  جمله اش  این  با  »مالگن   .۴۸
)۲۰۱۷

به  باکر گی  ستایِش  برای  که  بود  میالدی  سوم  قرن  مسیحی  شهید  و  مقدس  زنان  از  یکی  »اورسوال 
ازدواج اعتقاد نداشت و یازده هزار زن باکره را در اروپا با خود همراه کرد.« )همان جا(

تورنتن در اثری به نام زندگی مقدسان )۱۸۴۶( اثر آلِبن باتلر، چنین یافته است که »اورسوال “الگویی 
اما بی شک مالگن  است برای آن هایی که می خواهند نوجوانان را در جهت پاکی و ایمان تعلیم دهند.” 

ترجیح می دهد که تعلیم نیابد.« )۱۹۶۸(

 The اشاره ای است به پیش درآمد اثری به نام  “خشم کالیبان...”  ۴۹. به گفته ی تورنتن، »جمله ی 
Picture of )۱۸۹۱( نوشته ی فن دی سیکل، نویسنده ی ایرلندی. و هم چنین از ایده های   Dorian Gray

اسکار وایلد است.« )۱۹۶۸(

هانت در این باره می نویسد: »وایلد دو جنبش ادبی بزرگ قرن نوزدهم بریتانیا )و فرانسه( را از نظر 
واکنش عمومی این گونه بیان می کند: “نفرت قرن نوزدهم از رئالیسم مثل خشم کالیبان از دیدن صورت 
خودش در آینه است/ نفرت قرن نوزدهم از رومانتیسم مثل خشم کالیبان از ندیدن صورت خودش در آینه 
است.” منظور وایلد روشن است: کالیبان مردی مسخره، مست و ازریخت افتاده در نمایشنامه ی طوفان 
نفوذ  برابر هرگونه  در  طوفان شکسپیر،  نمایشنامه ی  قهرمان  کالیبان، ضد  کوته فکر چون  بورژوایی  است. 
از دیدن خودشان که  واقع گرایانه نسخه برداری می کند،  آن ها  از روی  تمدن مقاومت می کند. وقتی هنر، 
به جای  ارائه می دهد و  نو  اما وقتی هنر رومانتیسم گزینه ای  این گونه غیرجذاب اند خشمگین می شوند. 
مخاطب میان مایه، نبوغ آوانگارد هنرمند را نشان می دهد، با فریاد اعتراض می کنند که چرا در آن هیچ چیز 

از خودشان را نمی بینند.« )۲۰۱۱(
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به گفته ی دلینی، »بی شک شکسپیر دو قرن از مردم زمانش جلوتر بوده است و گزینش این اسم برای 
برده ای در نمایشنامه اش گویای این ادعاست، زیرا این کلمه )kaliban( در زبان رومانیایی یعنی سیاه، و 

منظور برده گرفتن سیاهان است.« )۲۰۱۰(  

»استیون از دیدن خودش در آینه پر از نفرت و ترس می شود، چون این تصویر با تصوری که او از 
خودش در ذهن دارد بسیار متفاوت است و این همان تصویری است که باک مالگن از او می شناسد.« 

)۲۰۱۱(

۵۰. به گفته ی هانت، »ام اچ. آبرامز پس از مطالعه ای دقیق این گونه نتیجه  گرفته است که آینه، به عنوان 
ایرلند زندگی  از  بیرونی است. وقتی جویس خارج  واقعیت های  نمایشگر راستگوی  دیرباز  از  نماد هنر، 
می کرد و موفق نمی شد دابلنی ها را چاپ کند، به ناشرش در ایرلند، گرنت ریچاردز، نامه نوشت و گفت، 
“این بوی گند چاله ی خاکستر و علف هرز پوسیده و دل وروده ای که دورتادور داستان من آویزان است، 
تقصیر من نیست. من از صمیم قلبم معتقدم که شما با بی بهره کردن مردم ایرلند از دیدن خودشان در آینه ی 
)نامه ها ۶۳-۶۴( او این داستان را  خوب صیقل خورده ی من دارید تمدن ایرلند را به عقب می کشانید.” 
نوشته بود تا تصویر کالیبان را در آینه نشان دهد. اگر ایرلندی ها شپش ها را روی گردن شان ببینند شاید از 

نادانی و خودرضامندی رهایی یابند.« )۲۰۱۱(

از نظر دلینی، »آینه ی رخ نمای ترک خورده  دست کم دو چیز را می رساند: نخست صورت استیون را از 
ریخت می اندازد و دوم، هم زمان، از او چند تصویر نشان می دهد.« )۲۰۱۰(

The Decay of اثر اسکار وایلد   Lying به گفته ی گیفرد، »این عبارت تعبیری است از گفت وگویی در
که در آن یکی از شخصیت ها به نام سیریل می گوید: “مخالفت تو را با این که با هنر باید مثل آینه برخورد 
کرد خوب درک می کنم. باور تو این است که این تئوری، نبوغ را تا حد آینه ای ترک خورده پایین می کشد. اما 
وقتی می گویی زندگی از هنر تقلید می کند، منظورت این نیست که زندگی در واقع آینه است و هنْر واقعیت. 
 منظورم همین است.” به عبارت دیگر، وایلد معتقد است که این 

ً
هست؟” ویوی ین جواب می دهد: “دقیقا

زندگی است که از هنر تقلید می کند، و اگر هنر از زندگی تقلید کند، نبوغ را تا حد آینه ای ترک خورده تنزل 
می دهد.« )۱۹۸۹: ۱۶(

۵۱. »اگر کمی دقت کنیم، متوجه می شویم که جویس هر واژه را با وسواس و دقت خاصی برگزیده 
این  پایان  در  یا  انتخاب می کند.  را  نیشتر  پزشکی، سالح  دانشجوی  مالگن،  باک  برای  این جا  در  است. 

جمله، قلم استیل را: سرد است ولی می تواند از هر سالح تیز و برنده ای برنده تر باشد.« )دلینی، ۲۰۱۰( 

بلکه  بوده،  کسفورد  آ دانشجوی  مدتی  هینز  چون  است،  کسفوردی  آ نه تنها   Oxy« از  منظور   .۵۲
منظور ساکسونی )انگلوساکسون( نیز هست.« )هانت، ۲۰۱۱(

۵۳. »گینی برابر با بیست و یک شیلینگ یا یک پوند و یک شیلینگ است. سکه ی با ارزشی که نایاب 
است و در گذشته هم فقط پولدارها داشتند.« )هانت، ۲۰۱۱(

به گفته ی دلینی، »سکه ی گینی در سال ۱۶۶۳ در آفریقای غربی، برای خرید و فروش ضرب زده شد 
و از جنس طال بود. اما در این اثر، مثل بسیاری از موارد دیگر، جویس هیچ اشاره ای را تنها و به اعتبار خود 
باقی نمی گذارد. گینی پول رایج نجیب زاده ها بود، به همین دلیل بی درنگ پشت سر آن مالگن می گوید: 

“هینز فکر می کند تو نجیب زاده نیستی.”« )۲۰۱۰(

)این  را استخدام کرد  ایرلندی ها  از  بیستم بسیاری  تا  از قرن هجدهم  بریتانیا  امپراتوری  ارتش   .۵۴
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دوره هم زمان بود با دوره ای که برای کسب سلطه بر آفریقا می کوشید.( »در این مدت دراز، ارتش بریتانیا 
از کشورهایی غیر از انگلستان و اسکاتلند، سربازهای بسیار گرفت، که کشور ایرلند در رأس همه بود. در 
دابلِن این داستان، بر سر زبان ها بود که مردانی که به ارتش بریتانیا پیوستند، از ماشین جنگ سود زیادی به 

جیب زدند، و این در نگاه ایرلندی های ملی گرا ناپسند است.« )هانت، ۲۰۱۱(

»جاالپ یا ژاالپ ریشه ی خشکانده ی گیاهی مکزیکی است که برای درمان اسهال تولید می شد و در 
این جا، باک مالگن معتقد است که نیاکان هینز با فروش این ریشه به زولوها در آفریقای جنوبی و یا از راه 
جنگ افروزی به پول و ثروت رسیده اند. در  واقعیت نیز پدر ترنچ، که هینز شخصیت داستانی اوست، در 

ارتش انگلستان رتبه ی نظامی باالیی داشت و چند جستار نظامی نیز نوشته است.« )همان جا(

۵۵. »هلنیسم، فرهنگ و آرمان ها و نحوه ی زندگی یونان در زمان پریکلس است. برخالف اخالقیات 
سختگیر عبرانی که در تورات آمده، از هلنیسم معانی شادی دنیوی، آزادی و عشق به زندگی به ذهن متبادر 

می شود.« )مصاحب، ۱۳۸۷(

یونانی کنیم”،  را  این جزیره  “بیا  یا  دارد  باستان”  یونان  از  “پژواکی  »وقتی مالگن می گوید اسمش 
انگاره ای از مقابله با فرهنگ ویکتوریایی را بیان می کند.« )هانت، ۲۰۱۷(

را متیو آرنولد ساخته است. آرنولد، شاعر، مقاله نویس،   )Hellenise( به گفته ی گیفرد، »این فعل
متفکر و معلم قرن نوزدهم، در فصل چهارم فرهنگ و هرج ومرج، یهودی گری را )که معتقد است “دنیا 
پایه ی  بر  حقیقت  “کشف  که  باور  این  )با  هلنیسم  برابر  در  می کند”(  هدایت  وحیانی  و  الهی  منبعی  را 

جست وجوی بی طرفانه و آزاداندیشانه ی انسان میسر می شود”( قرار می دهد.« )۱۹۸۹: ۱۶(

به گفته ی دلینی، »متیو آرنولد معتقد بود که رویکرد ما به همه چیز ماشین وار و از روی عادت است و 
مشکالت مان را به سیاق همیشه و بی تفکر حل می کنیم، و جویس معتقد بود که مردم ایرلند بنا به فرهنگ 
بیستم، هنردوستان و  آغاز قرن  این رویکرد زندگی می کنند. در  با   

ً
باورهای کاتولیک دقیقا و  ویکتوریایی 

“اصول  هم عصرانش  آن چه  و  آزمون  و  توازن  خویشتن داری،  بر  را  آرنولد  کید  تأ زیبایی شناسی  عاشقان 
اخالقی” در ادبیات می نامیدند، مظهر هنرستیزی تلقی می کردند، گرچه بسیاری از واژه ها و سخنان شان، 

که از خود آرنولد و تأثیر او برداشت می شد، در نقدهای انگلیسی سرآمد بود.« )۲۰۱۰(

یونانی های قدیم و نگرش بی تعصب شان  به  بار گذرا  »یولسیز یکی دو  هانت معتقد است که رمان 
به مسئله ی روابط جنسی با جنس موافق اشاره می کند. در فصل نهم )اسکال و کریبدس(، وقتی مالگن 
بلوم را می بیند که به لپ های پایینی مجسمه ای از خدایان یونان خیره مانده، به این نتیجه می رسد که بلوم 
یونانی تر است.”«  یونانی ها  از  او  از خودم می ترسم.  “آه، من  روابط ممنوع عالقه مند است:  این گونه  به 

)۲۰۱۱(

که  آدمی ام  تنها  “من  می گوید:  و  می گیرد  را  استیون  بازوی  مالگن  »وقتی  می نویسد:  هانت   .۵۶
می دانم تو کی هستی. چرا بیشتر به من اعتماد نمی کنی؟”، استیون به یاد بازوی کَرنلی در رمان چهره... 
با او بحث می کند و مخالفتش را  به تئوری ها و حرف های استیون گوش می کند و  می افتد. وقتی کرنلی 
بروز می دهد، به او نزدیک می شود و بازویش را فشار می دهد. کرنلی یکی از شخصیت های اصلی رمان 
چهره... است و کسی است که با پرسش هایش از استیون ما را به دنیای درون او می برد. استیون در پاسخ به 
یکی از سؤال های او می گوید: “به تو می گویم که چه کار خواهم کرد و چه کار نخواهم کرد. به آن چه دیگر 
باور ندارم خدمت نخواهم کرد، حتا اگر وطنم باشد، سرزمین پدری ام یا کلیسایم. و خواهم کوشید خود را 
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در آزادترین و کامل ترین شیوه ی زندگی یا هنر بیان کنم و برای دفاع از خود به خود اجازه خواهم داد که فقط 
از این سالح ها  استفاده کنم: سکوت، تبعید و نیرنگ.” البته آن دوستی با دلخوری تمام می شود. در دنیای 
واقعی، کرنلی جوانی است به نام جی اف برن، از نزدیک ترین دوستان جویس. اما جویس متوجه می شود 
که برن نامه هایش را به کسان دیگری نشان داده، و از این رفتار او آزرده می شود و رابطه ی دوستی اش را با 
او قطع می کند. و در همان شبی که تصمیم می گیرد به این دوستی پایان دهد، با گوگرتی آشنا می شود.« 

)۲۰۱۱(

به گفته ی گیفرد، »اسم کرنلی از اسم تامس کرنلی )۱۴۱۷-۱۳۹۷( برداشت شده است. راهبی که 
با  موفق شد به مقام اسقف اعظمی دابلن برسد... کرنلی صدر اعظم ایرلند هم شد. ترکیب مقام کلیسا 

مسئولیت دولتی داللت دیگری بر خیانت انگلو-ایرلندی است.« )۱۹۸۹: ۱۶(  

کسفورد نرفته  کسفوردی آن هاست و استیون هرگز به آ ۵۷. »شاید کالیو کمثروپ از هم کالسی های آ
و  کالیو  هویت  می شود.  مجسم  استیون  ذهن  در  مالگن  گفته های  از  که  است  حادثه ای  این  پس  باشد. 
سیمور بیرون از این متن ناشناخته  است. این حادثه در ذهن استیون می گذرد که در پاراگراف بعدی می آید 
و در پی نوشت شماره ی ۶۱ درباره ی آن توضیح داده ایم. در این جا جویس واژه ی rag را آورده که عالوه بر 
معنای “دست انداختن” معنای اذیت کردن تا حد پایین کشیدن یا پاره کردن شلوار هم می دهد.« )گیفرد، 

)۱۶ :۱۹۸۹

۵۸. »چهره های رنگ پریده )Paleface(«، به گفته ی گیفرد، »لقب مصطلحی است که مردم ایرلند 
به انگلیسی ها داده اند. البته ابتدا بومیان آمریکایی به انگلیسی های سفیدی که سرزمین آن ها را اشغال کرده 
پایانی قرون وسطا  بودند این اسم را داده بودند. از سوی دیگر، گیفرد و سدمن معتقدند که در دهه های 
Pale بخش کوچکی از ایرلند بود که در پایان قرن دوازدهم و پس از حمله های انگلونرمن ها، ناحیه ی زیر 
نفوذ پادشاهی انگلستان شد. چون انگلیسی ها برای پیشگیری از حمله ی “ایرلندی های وحشی” دورش را 
 Palus این واژه از کلمه ی التین .Pale خندق کنده و دیوارهای بلند کشیده بودند، به این منطقه می گفتند
می آید، به معنی دیرک هایی برای مرزبندی. از این رو، به هرکس که بیرون از این ناحیه بود، ساکنان بیرون 
ازPale، و به هر کس که درون این مرز بود، Paleman می گفتند و چون سفیدهای انگلیسی داخل این 

ناحیه زندگی می کردند، آن ها به این نام معروف شدند.« )۱۹۸۹: ۱۷(

۵۹. »شاید این جمله بخشی از آهنگ Break the News Gently to Mother از چارلز کی هریس 
باشد. این نخستین آهنگ از بسیار آهنگ های مشهور خیابانی یا سالن های موسیقی است که در جای جای 

یولسیز آمده است.« )هانت، ۲۰۱۱(

»این آهنگ درباره ی مرگ پسری است که در میدان جنگ برای وطنش جان می دهد: “فقط خبر را به 
مادر بده/ او می داند که چه عاشقانه دوستش دارم/ بگو به انتظار من منشین/ که من به خانه باز نمی گردم/ 
بگو به او که کسی دیگر نیست/ که بگیرد جای تو را ای مادر/ بوسه بگذار بر لبان شیرینش/ و خبر را به او 

بده دیگر”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷(

 به زن اطالق می شود و برای ابراز همان نوع تحقیری 
ً
گیفرد می نویسد: »نام آبری )Aubrey( معموال

استفاده می شود که در این متن از آن برداشت می شود.« )همان جا(

کسفورد از چهار کالج تشکیل شده که  Ades of، دانشگاه آ  Magdalen« ،۶۰. به گفته ی هانت
ِدس، در داستان مشخص نیست. اگر یادتان باشد، “کریسوستوم” 

َ
مادلن یکی از آن هاست. اهمیت این آدم، ا
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نخستین نمونه ی گفت وگوی درونی این رمان بود و صحنه ای که از پی این قسمت می آید، نخستین نمونه 
از ذهن  از ماجرایی خیالی که  به کار می برد: کوته نگاشتی  داستان  در  بارها  تکنیکی است که جویس  از 

شخصیتی از شخصیت های داستان بیرون می زند.« )۲۰۱۱(

۶۱. در این جا استیون صحنه ی ترسناکی به یاد می آورد: مالگن با قیچی دنبال هینز می دود و پیراهنش 
را پاره می کند و شلوارش را تا مچ پا پایین می کشد. صورت هینز از ترِس کشته شدن خیس عرق است و برق 
گاهش آن قصه  کسفورد نرفته و شاید ضمیر ناخودآ می زند. همان طور که پیش تر گفتیم، استیون هرگز به آ
را می سازد. »جویس در رمان چهره... و در یولسیز گاهی چنین لحظه های تخیلی و ناواقعی را می آفریند و 

نشان می دهد که استیون این ماجراها را در ذهنش می سازد.« )هانت، ۲۰۱۱(

است.«  داده  رخ  )گوگرتی(  واقعی  دنیای  در  مالگن  همتای  برای  رویداد  »این  می نویسد:  گیفرد 
)۱۷ :۱۹۸۹(

حاال اهمیت این نشخوارهای ذهنی در چیست؟ هانت در این باره می نویسد: »در این داستان، گذشته 
از نشان دادن طبقه ی ممتاز درس خوانده ی بریتانیایی، خشونت دانشجویان و همجنس گرایی، ارتباط مکرر 
استیون با گاو نر را هم بارها می بینیم. در این جا صورت گوساله ی ترسیده یا ox giddy به معنای گاو گیج 
کسفورد  در نظر استیون مجسم می شود. از سوی دیگر، ox همان اسم کوتاه شده ای است که دانشجویان به آ
داده بودند.« )۲۰۱۱( هانت هم چنین رابطه ی اسم استیون )که اسمی یونانی و به معنای حلقه ی گل است( 
با گاو را هم این گونه وصف می کند: »در یونان قدیم، دور گردن گاوی که به قربانگاه می بردند، حلقه ای گل 
آویزان می کردند. در این جا، در ذهن استیون، صورت گوساله ای که به مربای پرتقال آغشته شده مجسم 
می شود و احساس رفتن به قتلگاه )یکی هم او را با قیچی خیاطی دنبال می کند.( از این رو در ادامه می بینیم 
که استیون به جای آن که دعوت مالگن برای دعوا با هینز را بپذیرد، خودش را هدف این دعوا می انگارد و 

رفتارش را نسبت به هینز تعدیل می کند و پس  می نشیند.« )۲۰۱۱(

همین جا بگویم که Don’t you play the giddy ox with me اصطالحی است به معنای »ما 
را سر کار نگذار.« )م(

۶۲. متیو آرنولد )۱۸۲۲-۱۸۸۸( همان بنیان گذار مکتب هلنیسم است. پی نوشت شماره ی ۵۵ از 
همین فصل را بخوانید. 

مالگن  به  به گونه ای  همه  که  می کند  فکر  متفاوت  بسیار  اصطالح  سه  به  استیون  این جا  »در   .۶۳
بردارند:  در  را  تلویحی  معانی  از  گسترده ای  دامنه ی  اصطالح ها  مربوط اند.  برج  این  برای  نقشه هایش  و 
سیاسی، هنری و زیبایی شناسی، عرفانی و جنسی. اما همه با یک دیدگاه ضدفرهنگ پیوند دارند: آوانگارد 

و ضدبورژوایی.« )هانت، ۲۰۱۱(

به دین های غیرابراهیمی و چندخدایی دوران   Paganus از واژه ی التین   )paganism( پاگانیسم«
باستان گفته می شود. باری دیگر جنبش ها و گروه هایی متأثر از رومانتیسم قرون هجدهم و نوزدهم با عنوان 

نوپاگانیسم ظهور کردند. باورمندان این جنبش ها به خدایان طبیعت اعتقاد داشتند.« )همان جا(

در  کشاورز  به معنای   peasant کلمه ی  ریشه ی   paganism« می گوید:  واژه  این  شرح  در  دلینی 
انگلیسی است و منظور کسانی است که دور درختان می رقصیدند و خورشید و ماه و کوه ها را می پرستیدند. 
اما آن چه مد نظر استیون است، همان جنبش رمانتیسمی است که در قرن نوزدهم، ویلیام شارپ، شاعر و 
 Pagan Review فیلسوف اسکاتلندی، مطرح کرد و از آن پس رواج یافت. شارپ در این باره اثری را با نام
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حاشیه نویسی کرد.« )۲۰۱۰(  

به گفته ی گیفرد، »نوپاگانیسم شعار آوانگاردهای جوان دهه ی ۱۸۹۰ بود. ویلیام شارپ در پیش گفتار 
شماره ی ۱ پاگان ریویو آن را توضیح داده و نیز مورد پرسش قرار داده که به نوعی گمراه کننده است. شارپ 
مدعی است که “مذهب پدران ما” دیگر نیروی اصلی نیست و “عصر نوی آغاز شده است”، عصری که 
با پایان دادن به “دوئل میان زن و مرد” و درک و تحقق نهایی ایده آِل “شریک” ترسیم می شود. )ص ۲( با 
این عزیمت، “طبیعی است که ادبیاتی که انواع نیروهای شور جنسی بر آن غلبه یافته کامیاب شود.” )ص 
۳( در پایان این پیش گفتار، شارپ نیروی “شور جنسی” را به عنوان تنها “نیرو در میان بسیاری از نیروهای 
محرک زندگی” تأیید می کند، نیرویی که در سراسر آن “حیات و منفعت همگانی سعادت روح و جسم” 

قلمرو “نوپاگانیسم” است )ص ۴(.« )۱۹۸۹: ۱۷(

که  می کند  تجسم  را  کسفورد  آ خودشیفته ی  و  زورگو  دانشجویان  استیون   
ً
»ظاهرا ت، 

ُ
اسل گفته ی  به 

)به  خودشان  سالمتی  به  برتری شان،  و  بودن  پاگان  به خاطر  نیز  و  کرده اند   اذیت  را  نگون بخت  کمثروِپ 
سالمتی خودمان( نوشیده اند.« )۲۰۱۳: ۱۴(

هانت معتقد است که »اصطالح “ما خودمان” مشابه اصطالح گْی لیک ایرلندی “شین فْین” است.« 
)۲۰۱۱( و به گفته ی گیفرد، »این عبارت یکی دو سال پس از زمانی که در این رمان مطرح شد، به شعاری 
برای استقالل سیاسی تبدیل شد.« )۱۹۸۹: ۱۷( هانت در ادامه می نویسد:.»آرتر گریفث از برج مارتلو 
دیدار کرد و در سال ۱۹۰۵ با کمک آلیور گوگرتی جنبشی را برنامه ریزی کرد که در سال ۱۹۰۷ به جنبش 
با احیای  بیشتر  این عبارت )ما خودمان(  بیستم،  اوایل قرن  و  اما در دهه ی ۱۸۹۰  تبدیل شد.  فْین  شین 

ادبیات ایرلند پیوند داشت، نه فقط با سیاست.« )۲۰۱۱(  

»یکی دو سال پس از انتشار این رمان، شعار هواداران جنبش استقالل سیاسی ایرلند شد. شین فْین 
هم چنین نام شاخه ی نظامی ارتش جمهوری خواه ایرلند در سال ۱۹۰۷ شد. این اصطالح در کنار اصطالح 
نوپاگانیسم ها نشانگر فرهنگ زیبایی شناسی ایرلندی است که ترکیبی است از ملی گرایی و شهوت گرایی. 
این عبارت شعار هنرمندان جوان آوانگارد دهه ی ۱۸۹۰ میالدی بود که معتقد بودند دوره ی مسیحیت به سر 

آمده و هنر باید هلنیزه شود. بدین ترتیب با هلنیسم مالگن هماهنگ می شود.« )همان جا(

و  روشنفکران  )زبان  یونانی  زبان  در  که   ،)omphalos( سوم  اصطالح  با  شهوت گرایی  بر  کید  »تأ
امفالوس سنگ بزرگی  پیوند می خورد.  “ناف” است،  به معنای  از نگاه مالگن(  آزادی جسمانی  هواداران 
است که در قرن چهارم پیش از میالد ساخته شده و به ناف و بیشتر به سر آلت تناسلی شبیه است و در 
دلفی، معبد خدایان یا مرکز دنیای باستان و منبع زندگی معنوی، قرار دارد. مالگن در فصل دیگری از داستان 
می خواهد ملکی را در جزیره ای به دست آورد )جزیره ی لمبی(، برای باروری درست کند به نام امفالوس و 
به سنت مصری ها سنگی بتراشد و در آن زمین برافرازد و زنان را از هر طبقه ی جامعه به طریقی باردار کند. 

مالگن می خواهد برج مارتلو ناف زمین شود.« )همان جا(

به گفته ی المن، »گوگرتی این برج را، که جویس هم مدتی در آن می زیست و ماجرای یولسیز هم در 
همین برج شروع می شود، امفالوس نامیده بود. به این دلیل که شبیه ناف بود و هم چنین به این دلیل که شاید 

معبد نوپاگانیست های آن زمان بود.« )۱۹۸۳(

Bray Head .۶۴ »تپه ای است در هفت مایلی برج که ارتفاع آن ۲۴۱ متر است.« )هانت، ۲۰۱۱(

برخی از اهل نظر، از جمله گیفرد، از جویس خرده گرفته اند که »بری هد از برج مارتلو در سندی کو 
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دیده نمی شود.« )۱۹۸۹: ۱۷( »این واقعیت محض است و این دماغه در مسیر دابلن به برج مارتلو دیده 
می شود، اما جویس هم اشتباه نمی کند و نمی گوید “به دماغه ی گرد بری هد نگاه کردند” بلکه می گوید 

“به سمت دماغه ی گرد بری هد... نگاه کردند.”« )دلینی، ۲۰۱۰(

۶۵. به گفته ی هانت، »جمله ی “من فقط عقاید و احساسات را به یاد می آورم.” واگویه ای است از 
برداشت ماده گرایی فیلسوف انگلیسی، دیوید هارتلی، و هم چنین جان الک و آیزک نیوتن. بنا به فلسفه ی 
تجربه های  از  به یادمانده  نشانه های  فقط  انسان  و  است  ناممکن  بیرون  دنیای  از  اعتماد  قابل  درک  الک، 
گذشته را در اختیار دارد؛ تجربه هایی که خودشان هم احساسات شکل گرفته در ضمیر ذهنی او هستند. 
آن ها معتقد بودند که یادآوری خاطره ی چیزها توهمی بیش نیست و فقط عقاید و احساسات اند که در ذهْن 
حضور واقعی دارند. و در این جا مالگن با خشنودی این جمله را به عنوان توجیهی برای مکتب هدونیسم و 

لذت گرایی خودمحورش استفاده می کند.« )۲۰۱۱(

۶۶. فاعل این جمله در برخی از نسخه های یولسیز )I( نوشته شده که منظور همان استیون است، ولی 
در نسخه ی ویراسته ی گبلر )you( آمده که منظور باک مالگن است. به عبارت دیگر، بنا به یولسیِز نسخه ی 
ویرایش شده ی گبلر، خود مالگن می رود از آن سوی پاگرد پله ها آب جوش برمی دارد و بنا به یولسیِز نسخه ی 

ویرایش شده ی کایبرد، استیون می رود و از آن سوی پاگرد پله ها آب جوش برمی دارد. )م(

Rich� و  بود  دابلن  بیمارستان عمومی  بزرگ ترین  )ماتر(   The Mater Misericordiae«  .۶۷ 
mond Lunatic Asylum )ریچموند( مرکز بیماران روانی در همین شهر.« )هانت، ۲۰۱۴(

۶۸. »دکتر پیتر تیزل شخصیت پیر و مهربانی است در اثری به نام The School for Scandal نوشته ی 
ریچارد برینزلی شریدن )۱۷۵۱-۱۸۱۶(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸( 

ریچارد المن می نویسد: »این که می ددلس، مادر استیون ددلس، دکتر خوش پوشی را که به بالینش 
و سرخوش  شاد  می کوشد  بلکه  نیست،  فراموشی  بیماری  به  ابتال  نشانه ی  می خواند،  تیزل  پیتر  آمده سر 
باشد.« )۱۹۸۳، ۱۳۵( »اما مالگن فکر می کند که در پایان عمرش عقلش را از دست داده است.« )هانت، 

)۲۰۱۱

۶۹. باک مالگن در توجیه حرف زننده اش درباره ی چگونگی مرگ مادر استیون، لحظه ی مرگ او را 
به استیون یادآور می شود و او را سرزنش می کند و می گوید: در آخرین لحظه »به دلخواه او رفتار می کنی تا 
تمام کند.« اما به جای آن، حتا آخرین آرزویش را که از تو خواسته زانو بزنی و برایش دعا کنی رد می کنی. 

)م( 

۷۰. بر اساس پژوهش های هانت، »در دوره های ویکتوریا و ادوارد، در بریتانیا سوگوارانی بودند که 
مزد می گرفتند و دور خانه، کلیسا یا گورستان با قیافه های غم زده می ایستادند، لباس های سیاه می پوشیدند 

و برای مرده شیون و زاری می کردند.« )۲۰۱۱( 

»واژه ی mute بارها و بارها در یولسیز آمده است و در بسیاری از موارد به معنای خاموش و بی حرف. 
در فصل شش  ترکیب شده است.  مزدبگیر  با صفت  که  آمده  به معنای عزادار  و  اسم است  این جا  در  اما 
از  بیشتر پی نوشت شماره ی ۲۱۱  برای شرح  آمده است.« )همان جا(  )هْی دیز( هم در  معنای نعش بردار 

فصل شش )هْی دیز( را بخوانید.

برای  کالسکه  کردن  فراهم  و  دفن  و  کفن  مرکز  )اللوئت(   Lalouette« :می نویسد ادامه  در  هانت 
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تشییع جنازه در دابلن بوده است. صاحبان عزا پولی به این مرکز می پرداختند و آن ها افرادی را به مراسم 
از  این سنت  بخشند.  آبرو  و  رونق  به مجلس شان  و  کنند  زاری  برایشان شیون  و  تا  عزاداری می فرستادند 
دوره ی ملکه الیزابت مرسوم بود و مرکز اللوئت در دابلن هم برای ارائه ی خدماتی از این دست معروف 

بود.« )همان جا(

از  فرمان برداری  به  که  یسوعی  جامعه ی  مؤسس  شانزدهم(،  )قرن  لیوال  از  ایگنیشس  »سینت   .۷۱
مذهب معروف است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸(

فاتح  انگلیسی های  به  ایرلندی  گْی لیک زبان های  که  است  اسمی   )Sassenach( »سسناخ   .۷۲
کشورشان داده اند، افزون بر القابی چون سفیدها، ساکسون ها و بیگانه ها.« )هانت، ۲۰۱۷( 

پی نوشت شماره ی ۱۸ از همین فصل را نیز بخوانید.

 rasher گوشت خوک دودی و سرخ شده که با صبحانه می خورند. )م(

۷۳. »در این جا به نظر می رسد که مالگن خودش را سرزنش می کند، اما در اصل می گوید که استیون 
باید متعادل تر عزاداری کند و دست از بی خردی بردارد. رمان هم به خوبی این تصور را جا می اندازد که 

هدف مالگن بیشتر خودخواهانه است و به خوشی خودش می اندیشد.« )هانت، ۲۰۱۱(

گیفرد در این باره می نویسد: »ماتم زدگی استیون او را به تلماکس اودیسه شبیه می کند و هم چنین به 
هملت که مادرش به او اصرار می کند دست از سوگواری پدرش بردارد. اگر چنین باشد، مالگن در این جا 
نقش آنتینوس، کالدیوس و هم چنین گرترود را بازی می کند و شاهزاده ی جوان را وامی دارد که از ادامه ی 
سوگواری دست بردارد تا روحیه اش با اهداف خودخواهانه ی خودشان متناسب شود. این همان جمله ای 
بزدلی  نوعی  را  ماتم  این  کالدیوس  می گوید.  هملت  به  کالدیوس  و  خودش  جانب  از  گرترود  که  است 
می داند و مادرش گرترود می گوید: “پسرش باید دست از سوگ و ماتم بردارد، زیرا همه باید بمیرند و از 

طبیعت بگذرند و به جاودانگی برسند.”« )۱۹۸۹: ۱۸(

آزادکردن  )برای  را  تلماکس  درخواست  پنه لوپی  خواستگاران  آن که  از  پس  اودیسه،  دوم  سرود  »در 
محاصره ی خانه ی اودیسیوس( رد می کنند، آنتینوس برای تلماکس سخنرانی پرشوروحرارتی ایراد می کند: 
“تلماکس خودسر، خشمت را مهار کن! / بیا و پشت سر بگذار این افکار اندوهناک را / بلکه با من بخور و 

بنوش، همان گونه که همیشه می کردی.”« )همان جا(

هدف  می افتد،  ییتس  خوش نیت  شعر  یاد  “خودخوری”  واژه ی  آوردن  زبان  به  با  مالگن  »گرچه 
واقعی اش خوش گذرانی خودش است.« )هانت، ۲۰۱۱(

پی نوشت شماره ی ۷۰ از همین فصل را بخوانید. 

“کنتس  ۷۴. »این ها بیت هایی از شعری از ویلیام باتلر ییتس است که در نمایشنامه ای از او با نام 
پایین تر می فهمیم که استیون هم این شعر را به خوبی می داند و هنگام مرگ  کاتلین” آمده. در چند خط 
مادرش برای او خوانده است. سایه های درختان در جمله های بعدِی رمان یادآور بیت دیگری از این شعر 
است: “سایه ی درختان” و “سینه ی سفید دریای تیره”« )هانت، ۲۰۱۱( سپس استیون به یاد می آورد که 
»در پایان این آواز، مادرش در تخت فالکت بارش برای “سّر تلخ عشق” گریه می کند. بدین ترتیب وقتی 
مالگن این شعر را می خواند، تأثیر توهین او دو برابر می شود. به رغم فرار مالگن از غم و میل او به غرق شدن 
در خوش گذرانی، استیون درمی یابد که همانا بیشتر به عمق درگیری های احساسی فرو می رود.« )همان جا( 
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»کنتس کاتلین نخستین بار در سال ۱۸۹۲ منتشر شد و در ۱۸۹۹ روی صحنه رفت. جویس هم در 
آن موقع این نمایشنامه را دیده بود، اما به پیام سیاسی آن اهمیت چندانی نمی داد و هم چنین به واکنش های 
شدید علیه آن.« )هانت، ۲۰۱۱( اما به قول المن، »جویس به شدت تحت تأثیر این شعر بود. دیری نپایید 

که برای این شعر آهنگی ساخت و به عنوان بهترین شعر جهان تمجیدش کرد.« )۱۹۸۳: ۶۷( 

»جویس که صدای خوبی هم داشت، این آهنگ را بر بالین برادر نوجوان بیمارش )که بیماری تیفوئید 
داشت( خواند. مدتی بعد از آن، برادرش از دنیا رفت.« )دلینی، ۲۰۱۰(

»حاال چه کسی با فرگوس خواهد راند،

و سایه های تنیده در عمق جنگل را خواهد شکافت

و بر ساحل یکدست خواهد رقصید؟

مرد جوان، گره از ابروان قهوه ای ات بگشا،

و پلک های ظریفت را باز کن، دخترک،

دیگر بس است اندیشه ی بیم و امید،

دیگر بس است پشت کردن و در فکر فرو رفتن، 

برای سّر تلخ عشق،

چون فرگوس بر ارابه های برنجی فرمانرواست

و بر سایه ی جنگل 

و بر سینه ی سفید دریای تیره و تار

و بر همه ی ستارگان پریشان و سرگردان« )هانت، ۲۰۱۱( 

توجه  کاتلین  کنتس  پررنج  عشق  به  بیشتر  استیون  اما  می دهد،  شادی  نوید  مالگن  برای  شعر  »این 
دارد. کاتلین شاهزاده ای ایرلندی است که برای نجات مردمش از گرسنگی، روحش را به نیروهای سیاهی 
می فروشد، و به همین سبب حق عشق ورزیدن از او گرفته می شود. مادر استیون، که او را از ترس و گناه پر 
می کند، مثل کاتلین می داند که عشق آدم را از استبداد خودپرستی دور می کند. استیون بیت ده و یازده این 

شعر را واگویه می کند.« )همان جا(

»فرگوس در اسطوره های ایرلندی فرگوس مک روی است؛ پسر شاه که مثل هملت وارث سلطنت پدر 
نمی شود و مثل جویس تصمیم می گیرد که ساز خود را به پشتش ببندد و وطن را ترک بگوید و در پی هنر و 

موسیقی و زبان روانه شود.« )دلینی، ۲۰۱۰(

َند و واژه ها را فرامی خواند و حاال عبارت های شعری که 
َ
۷۵. »ذهن استیون از کشمکش با مالگن می ک

برای مادرش خوانده در ذهنش پرسه می زند: “درخت سایگان”« )هانت، ۲۰۱۱(

۷۶. به گفته ی هانت، »“پا های سبک که شتابان از دریا می گذرند” اشاره ای است به الهه ی پیام رسان 
)مرکوری یا هرمس( که در اودیسه بارها با کفش های بالدار بر سطح اقیانوس می دود تا پیامی را به انسان 

میرا برساند.« )۲۰۱۱(

۷۷. »اصرار به جفت شدن، دو به دو. استیون این را از شعر اسپاندی )شعری با دو هجای بلند و دو 
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هجای کوتاه( از ویلیام ییتس به یاد می آورد: سینه ی سفید، دریای تیره. تصور کنید که چنگی را دو دست، 
با هم، بنوازند و هر دست بر تارهای سمت خودش ضربه بزند. آهنگ ها در هم می پیچند و ترکیبی متضاد 
جفت شدن های  این  می افزاید.  آن  به  می سازند  متضاد  ترکیب  که  بیشتری  جفت های  استیون  می سازند. 
زیر  آب  آینه ی  دریا،  میانه ی  تا  کرانه  از  معناست:  لحاظ  از  یا  دارد.  متفاوت  گونه  های  تضادمند  کمابیش 
ضربه ی پاهای سبک و شتابان لگدمال شد. یا از لحاظ جناس آوایی است: کفش های کم وزن/ و یا چنگی 
)در معنای انگشتان دست( و چنگ )در معنای ساز موسیقی( / سفیدموجی و تیره جزری / سخنان و سینه 

به سینه« )هانت، ۲۰۱۱(  

»ایرلند تنها کشوری است که نماد ملی اش یک ساز است: هارپ یا چنگ. سایه و روشن در این جا 
به دو معنا به کار می رود: سایه روشنی که ابرها و درختان و خورشید بر دریا و برج می اندازند. صبح پر از 
سایه و نور است که مثل امواج دریا می آیند و می روند. و سایه  و روشن در روحیه ی آدم ها. جویس در این 
 پاره ابری را که استیون نظاره می کند و 

ً
اثر از فنی استفاده می کند که سبب یکپارچگی داستان می شود. مثال

آهسته روی خورشید را می پوشاند، بلوم، شخصیت اصلی دیگر داستان در فصل چهارم، کیلومتر ها دورتر 
از این جا، هنگام بازگشت از خرید صبحگاهی نظاره می کند.« )دلینی، ۲۰۱۰(  

۷۸. راوی سه فصل اول این رمان استیون است و راوی سه فصل دوم آن لیوپولد بلوم. جویس سه 
فصل بخش اول را با سه فصل بخش دوم از نظر زمان و بسیاری موارد دیگر موازی و مشابه هم پیش می برد. 
لقی و فیزیکی واکنش مشابه نشان می دهند. 

ُ
برای مثال، هر دو مرد در حضور و غیاب خورشید از نظر خ

به گفته ی هانت، »پرتو خورشید که در نخستین صفحه ی فصل اول برای استیون خوشایند است، در فصل 
چهارم هم برای بلوم هنگام خروج از خانه و رفتن به قصابی خوشایند است. چند صفحه بعد، هر دو ابری 
را می بینند که خورشید را می پوشاند و اشاره دارد به طوفان بسیار سهمگینی که قرار است در همان روز در 
دابلن بوزد. این خورشیدپوشیدگی خیلی کوتاه مدت است و با کنار رفتن ابرها و باز شدن روی خورشید، 

حال هر دو بهتر می شود.« )۲۰۱۱(

را در همان  پاره ابر  بلوم هر دو همان  و  استیون  داستان، خواننده درمی یابد که  بعدی  در چند فصل 
ساعت روز دیده بوده اند، یکی در سندی کو و دیگری در دابلن. و اهمیت نمادین ابر برای هر کدام از دو 
شخصیت متفاوت است و بر هر یک از آن ها، بنا به دیدگاه مذهبی و تجربی شان، اثر متفاوت می گذارد. )م(

۷۹. بنا به پژوهش های گیفرد درمی یابیم که »وقتی زنی مشکوک به زنا بود، کشیش با کاسه ای آب 
تلخ پیش او می آمد و او را نفرین می کرد و به او می گفت: اگر گناهکار باشی “مایع داخل کاسه به درون 
روده های تو می رود و شکمت باد می کند و ران هایت می پوسد.” و اگر گناهکار نباشی، زهر و نفرین آن بر 
تو اثر ندارد. بنا به قولی دیگر، اگر زنی بچه ای نامشروع در شکم داشته باشد، با خوردن این مایع بچه اش 

می میرد.« )۱۹۸۹: ۱۸(

۸۰. در پی نوشت شماره ی ۳۶ از همین فصل از قول المن خواندیم که جویس پس از مرگ مادرش 
به خواهر کوچکش، می بل، دلداری می دهد و از او می خواهد دیگر گریه نکند و برای مادرشان دعا کند. 
هانت می نویسد: »استیون ددلِس این داستان هم نسبت به رنج مادرش حساس است به همان اندازه که 
جویس نسبت به رنج خواهرش حساس بود: “خاموش و با هراس و افسوس به کنار تختخوابش رفتم...”« 

)هانت، ۲۰۱۱(

»شاید جویس نپذیرفت که صداقت معنوی اش را با ایمان دروغین تعدیل کند، اما آن قدر پارسانمای 
متعصب نبود که بخواهد عاملی تسلی روانی دیگران را خراب کند. پس از مرگ مادرش خواهر نه ساله اش 
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)به  اتهامی که گوگرتی )به جویس( و مالگن  پیچیده ای،  را تسلی می دهد. در چنین دینامیک خانوادگی 
فقط  اما  اندازه ای،  تا  اتهام  این  که  می کرد  احساس  است. جویس  بی مایه  و  بی رحمانه  می زنند  استیون( 
تا اندازه ای، درست است.« )همان جا( به گفته ی المن، در نامه ای به نورا )اوت ۱۹۰۴( نوشت: »مادرم 
آرام آرام کشته شد، با رفتار بد پدرم، با سال ها رنج، و با رفتار بدبینانه ی صریح من. وقتی به صورتش در 
نگاه  قربانی  به صورت یک  که  فهمیدم  از سرطان،  نابودشده  و  نگاه می کردم، صورتی خاکستری  تابوت 

می کنم و به سیستمی که از او قربانی ساخته بود ناسزا گفتم.« )۱۹۸۳: ۱۶۹(

جویس دیدگاه ارسطو به تراژدی را وصف می کند. »ارسطو معتقد بود که تراژدی نه تنها با افسوس که 
با وحشت نیز همراه است.« )دلینی، ۲۰۱۰(  

۸۱. »منظور مادرش است؟ این پرسشی است که برای هر کاتولیکی پس از مرگ عزیزی پیش می آید: 
حاال کجاست؟ برزخ، دوزخ یا بهشت؟« )دلینی، ۲۰۱۰(  

۸۲. استیون در حال مجسم کردن دوران دخترِی مادرش است و، به گفته ی هانت، »چیزهایی را به یاد 
می آورد که از آن روزها در کشویی نگه داشته؛ بادبزن هایی که با پرهای زیبای پرندگان سراسر دنیا درست 
می کردند و کارت ها یا دفترچه هایی که در آن اسم آهنگ ها و اسم پسرها یا حرف اول اسم و اسم خانوادگی 
پسرهایی را می نوشتند که با آن ها رقصیده بودند. اگر اسم پسری بیش از یک بار نوشته شده بود، معنایش 
این بود که بیش از یک بار از او خواسته با هم برقصند و نشانه ی این بود که پسر از دختر خوشش آمده، 

وگرنه رقص بار اول فقط برای ادای احترام بود.« )۲۰۱۱(

پنجره ی  لب  قفس  از  وقتی  می دهد.  تصویر جای  در یک  را  تصویر  دو  مثل همیشه  ۸۳. »جویس 
دوره ی جوانی زن می گوید، منظور دیگرش خوِد زن است که در قفس تن بیمارش زندانی است. اما این جا 
چه کسی آواز می خواند؟ خود استیون. این سمبلی از آزادی بیان نیز هست. روانکاوها می گویند کسی که 
خواب قفس می بیند، از آزاد شدن می ترسد و کسی که خواب پرنده ای در قفس می بیند، از بروز آن چه در 
درون اوست ناتوان است، زیرا موضوع دردناک تر یا بزرگ تر از آن است که بتواند در آن لحظه آن را بیان کند. 

در این جا مادِر استیون دارد می میرد و او فقط می تواند آواز بخواند.« )دلینی، ۲۰۱۰(  

۸۴. پانتومیم را نباید با نمایش سکوت یا نمایش کمدی اشتباه گرفت. در این نمایش، بازیگران ادای 
Turko the Ter�  همه را درمی آورند. به گفته ی هانت، »در دابلن، نمایش هایی مثل پانتومیم یا ادانمایش

rible در سالن  های تئاتر رویال و گی یتی به نمایش درمی آمد.« )۲۰۱۱(

»پانتومیم از یونان باستان می آید و در قرون وسطای انگلستان، آن را با بسیاری از عناصر سنن باستانی 
دوره ی  ایتالیایی  پانتومیم  از  بود  ترکیبی  جویس  زمان  در  پانتومیم  کردند.  ترکیب  مامرها  نمایش های  در 
رنسانس به نام کمدیا دل آرته با تئاترهای اوایل قرن هجدهم که تا دوره ی ویکتوریا )دهه ی ۱۸۷۰( معنای 
واقعی اش را پیدا نکرده بود. ولی در این دوره، این هنر پیراسته نه تنها در انگلستان و ایرلند که در کانادا، 
استرالیا، آفریقای جنوبی، هندوستان، جامائیکا و دیگر کشورهای امپراتوری انگلستان اجرا می شد. پانتومیم 
ویکتوریایی به معنای حرکات صامت نبود، بلکه کمدی موزیکالی بود که در ایام کریسمس در دابلن اجرا 
که  می کردند  اجرا  را  کودکانه ای  داستان های  بیشتر  و  نداشت  کریسمسی  بن مایه های   

ً
الزاما البته  می شد. 

 همه ی شنوندگان حاضر با آن آشنا بودند. هم چنین افسانه های خاورمیانه مثل علی بابا و سندباد را 
ً
ظاهرا

نیز اجرا می کردند. ادوارد ویلیام رویس، بازیگر کمدی انگلیسی، بیشتر اوقات بخش هایی از پانتومیم ها را 
اجرا می کرد.« )همان جا(
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در سال  نخستین بار  و  است  باستان  یونان  در  پانتومیم  نوع  این  »ریشه ی  می نویسد:  ادامه  در  هانت 
رکو د تربل یا ترکوی وحشتناک، که اسم دیگرش ُرز جادویی بود، از 

ُ
۱۸۷۳ در گی یتی روی صحنه رفت. ت

پانتومیم های مشهوری بود که همواره در دابلن اجرا می شد و نخستین بار در سال ۱۸۶۸ در تئاتر گی تِی لندن 
اجرا شد. شعر این پانتومیم را مستر ادوین همیلِتن نوشته است. این شعر را شاه ترکو بر تخت پادشاهی اش 
می خواَند و منتظر است تا از رز جادویی اش لذت جاری شود. زمانی که فکر می کند “ناپیداها مال من 
است/ من پسری هستم/ که دوست دارم/ غیب شوم.” هدیه ی غیب شدن و نامرئی شدن در رز جادویی را 

به ترکو می دهند. مادر استیون هم با مرگش نامرئی می شود.« )همان جا(. 

برای خودش  ذهنی  کامل  مالکیت  و  به غیب شدن  »استیون هم شاید  که  است  معتقد  هانت  جان 
فکر می کند. در بخش پایانِی رمان چهره... سه نوع هنر ادبِی سلسله مراتبی را وصف می کند: شعر غنایی، 
حماسی و نمایشی. هنرمنِد آفریننده ی هنِر “دراماتیک یا نمایشی” از نظر قدرت از دو هنرمند دیگر باالتر 
کردن  زندگی  چگونه  در  را  نویسندگی اش  هنر  و  می رود  فراتر  خودش  ذهنی  موقعیت  از  زیرا  می ایستد، 
دیگران نشان می دهد. فراَروی هنرمند دراماتیک او را مثل خدا می کند: “هنرمند، مثل خدای آفریننده، در 
درون، پشت و باالی کارش باقی می ماند: ناپیدا، پاالیش شده از بودن، که خونسرد نشسته و پوست دور 
َند.” استیون هنوز به چنین حس واالی بیرون زدن از جسم و محو شدن نرسیده است. 

َ
ناخن هایش را می ک

اما با متمایز کردن آن به عنوان کاری عالی و نو، آن را تا پایان یولسیز هدف خود قرار می دهد. ویلیام شکسپیر 
هم هنگام نوشتن نمایشنامه هایش، به ویژه نمایشنامه ی هملت، به “روح، سایه، باد در صخره های السینور 

یا صدای دریاها” تبدیل می شود.« )همان جا(

در سراسر یولسیز و نیز Finnegans Wake، بارها از پانتومیم ها سخن به میان می آید. )م(

۸۵. به گفته ی گیفرد، »اشاره ای به باور عارف انگلیسی، آلفرد پرسی سیِنت، )۱۸۴۰-۱۹۲۱( در اثری 
The Growth of است. پرسی سینت به مفهوم حافظه ی جهانی معتقد بود و می گفت همه ی   Soul به نام

لحظه ها و فکرها در آن انبار و جمع می شود.« )۱۹۸۹: ۱۹(

آب  دارند  اجازه  فقط  و  بگیرند  روزه  نیمه شب  از  باید  ربانی،  مراسم عشای  از  پیش  »در شب   .۸۶
بنوشند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹( 

۸۷. به گفته ی گیفرد، »حضور شپش در میان خانواده های فقیر دابلنی شیوع داشت. خانواده ی جویس 
و  کردند  مکان  نقل  فقیرنشین تر  و  فقیر  محله های  و  شمال  سمت  به  دابلن  جنوب  در  خوبی  محله ی  از 

سرانجام در محله ای سکنا گزیدند که این حشره در آن خیلی زیاد بود.« )۱۹۸۹: ۱۹(

۸۸. پی نوشت شماره ی ۴۰ از همین فصل را بخوانید. گاهی جویس جمله ها یا عباراتی را، به اقتضای 
جمله ها  این  میان  نیست،  کم  آن ها  شمار  که  مواردی،  در  اما  می کند،  تکرار  مختلف  جاهای  در  متن، 
تفاوت هایی، گرچه جزئی، وجود دارد که این تفاوت ها هم در ترجمه هم رعایت شده است. این جمله 

یکی از آن هاست.

۸۹. این جمله ها رشته ای از افکاری کابوس وار را وصف می کند که در آن، مادر استیون مثل خون آشام 
مرا  “روح  مرده اش  جسد  از  که  هیوالیی  تصویر  و  فقط”  من  “روی  »عبارت  هانت،  گفته ی  به  ا ست. 
می لرزاند و خم می کند” آشکارا یادآور احضار روح پدر هملت است. نمایش اول، پرده ی چهارم و پنجم 
از نمایشنامه ی هملت، زمانی که هملت روح پدرش را می بیند با این پرده از رمان یولسیز هماهنگی بسیار 

دارد.« )۲۰۱۱( 
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پی نوشت شماره ی ۱۹۲ از فصل سوم )پروتیوس( را بخوانید.

۹۰. گیفرد این دعا را در بخش دعایی برای افراد محتضر از کتاب Layman’s Missal یافته است و 
Liliata rutilantium te confessorum turma circum�  می نویسد: »عبارت اصلی این است:
det: iubilantium te virginum chorus excipiat و معنای آن: باشد که خیل نیکان مثل گل های 
سوسن تابناک تو را در میان گیرند. باشد که گروه فرشتگان باکره دست افشان به تو پناه دهند.« )۱۹۸۹: ۱۹(

 همانی است که استیون در فصل یک )تلماکس( می گوید: جونده ی 
ً
۹۱. به گفته ی هانت، »غول دقیقا

جسد. در کیمیاگری تخیلش، مادر از جسد به هیوال یا غولی بدل می شود که جسدها را می خورد. در فصل 
با  به عنوان خوراک مصرف می شوند  این فکر که جسدها  این ظاهر مبدل می آید.  با  ۱۵ )سرسی( دوباره 

بسیاری از موارد دیگِر اندیشیدن به میرایی انسان در رمان ارتباط دارد.« )۲۰۱۷(

»در فولکلور بدوی، غول موجود خبیثی بود که در جاهای متروکه زندگی می کرد. انسان هایی را که از 
حوالی او می گذشتند گول می زد و گوشت شان را می خورد. انگار، غول ها گاهی مرده هایی هستند که از گور 
بیرون می آیند، اما در زمان باستان نقش اصلی شان این نبود تا قرن هجدهم که با ترجمه ی هزار و یکشب به 

فرهنگ مردم غرب وارد شدند. جویس ترجمه ی ایتالیایی آن را در خانه داشت.« )همان جا(

به  از سوی دیگر  و  به پدر هملت شبیه است  ۹۲. هانت معتقد است که »از یک سو مادر استیون 
خشمگین  هنگام  هملت  را  کنم”(  زندگی  بگذار  و  باشم  بگذار  مادر!  )“نه  استیون  عبارت  این  او.  مادر 
شدن مادرش گرترود به او می گوید. و دیگر این که در اولین سرود اودیسه، هنگامی که پنه لوپی با تلماکس 
سرزنش آمیز حرف می زند، این جمله را به زبانی دیگر از دهان تلماکس می شنویم. از میان این دو نفر، یعنی 
هملت و تلماکس، استیون بیشتر به تلماکس شبیه است. گیفرد و سدمن می گویند “آتنا به تلماکس فشار 
می آورد که بیشتر مرد باشد” و وقتی پنه لوپی به ضیافت شام وارد می شود، از تلماکس می خواهد شعری 
برای خواندن به رامشگر بدهد که این قدر اندوهناک نباشد و دیگر افسانه ی غمناک بازگشت جنگجویان از 
تروا را نخواند. تلماکس می گوید که او دیگر مردی مستقل است؛ مرِد خانه در غیاب پدر، و حتا می گوید: 
“حاال دیگر من مسئولم.” پنه لوپی دمی پای پله ها می ایستد تا حرف های تلماکس را هضم کند. سپس 
فرمانبردار از پله ها باال می رود. این گفت وگو لحظه ای را نشان می دهد که تلماکس آغوش مادر و بچگی را 

رها می کند و به مردان دیگر می پیوندد.« )۲۰۱۱(

۹۳. همان طور که در پی نوشت شماره ی ۷۸ از همین فصل گفتیم، سه فصل اول کتاب که راوی آن ها 
استیون است با سه فصل دوم که راوی آن ها لیوپولد بلوم است، از نظر زمانی و بسیاری موارد دیگر، موازی 
لقی و فیزیکی واکنش مشابه 

ُ
پیش می رود. برای مثال، هر دو مرد در حضور و غیاب خورشید از نظر خ

نشان می دهند. )م(

۹۴. منظور آینه ی شکسته ی پیش خدمت باک مالگن است. پی نوشت شماره ی ۵۰ از همین فصل را 
بخوانید.

۹۵. در این جا و جاهای دیگر این اثر، مالگن از واژه ی Kip استفاده می کند که، به گفته ی گیفرد، 
»اصطالحی عامیانه با معانی متفاوت است: “چیزی که ربوده یا قاپیده شده، زورگیری” یا “روسپی خانه” 

یا “پانسیون” و یا “تخت.”« )۱۹۸۹: ۱۹(

وایکینگ ها  و  است  آمده  ایرلند  به  وایکینگ ها  حمله ی  زمان  از  و  پیش  قرن  ده  از  بیش  واژه  »این 
نخستین کسانی بودند که روسپی خانه را دایر کرده اند. در این جا منظور باک مالگن این است که این برج و 
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حتا مدرسه ای که استیون در آن درس می دهد، به بدِی روسپی خانه است.« )دلینی، ۲۰۱۰(  

مالگن به جای کلمه ی پوند از واژه ی قدیمی و عامیانه ی quid استفاده می کند که کمی کمتر از یک 
پوند است. از این رو آن را به واژه ی عامیانه ی چوق ترجمه کردم و برای یک دستی زبان در جاهای دیگر این 

اثر هم برابرنهاده ی »چوق« را برای آن استفاده کردم. )م(

Sovereign .۹۶ )ساورین( به گفته ی گیفرد یعنی »سکه ی طال )تصویر سمت راست( و هر سکه ی 
ساورین برابر با بیست شیلینگ است.« )۱۹۸۹: ۱۹(

منظور از دروئید )druids( کاهنان مذهب سلتی در انگلیس و ایرلند و فرانسه ی باستان است. )م(

۹۷. این آهنگ نمونه ای است از آهنگی که انگلیسی ها در سال ۱۹۰۲ در ماه تاجگذاری شاه ادوارد 
هفتم می خواندند. گیفرد هم چنین معتقد است که “روز تاجگذاری” اصطالحی برای روز پرداخت حقوق 
است، به این دلیل که روی سکه ها عکس تاج )تصویر سمت چپ باال( بوده است.« )۱۹۸۹: ۱۹( استیون 

قرار است حقوق بگیرد. )م(

۹۸. به گفته ی هانت، »server یا پسرک خادم عشای ربانی کسی است که در مراسم عشای ربانی به 
کشیش کمک می کند و جام یا کاسه ی آب مقدس را برای کشیش حمل می کند. استیون که در آغاِز این پرده 
مثل خادم برگزارکننده ی مراسم مذهبی در کنار باک مالگن می ایستد، حاال با آوردن کاسه ی کف صابون به 
درون برج احساس می کند که همان شاگرد کشیش است، به ویژه که مالگن با لباسی شبیه به کشیش ظاهر 
می شود و مراسم عشای ربانی سیاه را اجرا می کند. همان طور که زمانی در مدرسه ی شبانه روزی یسوعی 
کالنگوز )Clongowes Wood College( در خدمت کشیشی بوده و خود او در خدمت خدا بوده، 
بند  از  است. گرچه  انگلیسی  هینز  بزرگ،  ارباب  در خدمت  که خود  است  مالگن  در خدمت  حاال هم 
کلیسای کاتولیک رها شده، هنوز آزاد نیست.« )۲۰۱۱( درباره ی کالنگوز پی نوشت شماره ی ۸۰ از فصل 

سه )پروتیوس( را بخوانید.

را  “نوح”  پدرش  که  “حام”  مثل  است.  کار  در  انجیلی  نفرین  نوعی  »پای  که  است  معتقد  تورنِتن 
برهنه دید و تمام نوادگانش از درگاه خدا بیرون رانده شدند )انجیل(، استیون هم به همان شیوه نفرین شده 

و نمی تواند از خدمتگزاری بگریزد.« )۱۹۶۸(

به گفته ی گیفرد، »در مراسم عشای ربانِی مدرسه ی کالنگوز، استیون خادم کشیشی بود که خود خادم 
خدا و کلیسا بود.« سپس آن را به ماجرای حام و نوح تشبیه می کند و در ادامه می گوید: »عبارت “خادم 
خدمتگزار خدا” )التین آن: Servus Servorum Dei( عنوانی است که زمانی اسقف ها و حاکمان به 
کار می بردند، اما از قرن دوازدهم فقط پاپ ها استفاده می کردند و امروز زَبرنوشت فتواهای پاپ هاست.« 

 )۲۰ :۱۹۸۹(

۹۹. امروز، این برج یا قلعه، به این دلیل که جویس چند روزی در آن زندگی کرده و ماجراهای فصل 
اول یولسیز در آن می گذرد، به موزه تبدیل شده است. )۲۰۱۱(

مجسمه ای هم از پلنگ سیاه، به صورت نمادین، در این موزه گذاشته اند. درباره ی پلنگ سیاه پی نوشت 
شماره ی ۲۲ از همین فصل را بخوانید.

۱۰۰. گرچه تا کنون بارها به این شخصیت، هینز انگلیسی، اشاره شده، در این جا نخستین بار است 
یولسیز است و چند باری گذرا  که در داستان ظاهر می شود. یکی از شخصیت های بسیار کوچک رمان 
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و  می بیند  خواب  در  را  سیاهی  پلنگ  که  است  شخصیتی  همان  »او  دلینی،  گفته ی  به  می رود.  و  می آید 
وحشت زده و با فریاد بیدار می شود و استیون را می ترساند. پلنگ )پنتر( نماد زیبایی است و هم زمان نماد 
خطر. در ضمن، در میان داستان های مذهبی باستانی ایرلند، داستانی داریم که به مطراِن بلندپایه ی انگلو – 
ایرلندی ای به نام نیکالس وایزمن )قرن نوزدهم( نسبت داده می شود. در این داستان آمده که از پلنگ برای 
کشتن مؤمنان استفاده می شد و آن ها را به شهادت می رساند.« )۲۰۱۰( دلینی معتقد است که »جویس 
خود را شهیدی سیاسی اجتماعی می داند.« )همان جا( سپس می گوید: »دیگر این که در اسطوره ای آن را به 
حضرت عیسی نسبت می دهند. در این اسطوره گفته می شود که وقتی پنتر پس از سه روز ماندن در غاری 
بیرون آمد، صدایش از هر گوشه  ی جهان شنیده شد و گرمای نفسش همه ی انسان های روی زمین را افسون 
کرد. رابطه ی این افسانه با حضرت عیسی در این است که او از دیدگاه مسیحیان کاتولیک فرزند خداست، 
اما درباره ی پدر واقعی او نیز گفته شده که او فرزند نامشروع سربازی رومی به نام پنتراس است و از این 
روی نام خودش پنتر است. تلفیق و ترکیب و درهم آمیزی چند افسانه و اسطوره و حادثه ی تاریخی از فنون 

شگفت انگیزی است که جویس در جای جای اثرش به کار برده است.« )۲۰۱۰(  

۱۰۱. پی نوشت شماره ی ۱۱۱ از همین فصل را بخوانید.

“بزرگ” ترکیب می شود و دِر محکم برج مارتلو  با صفت  پاراگراف جلوتر  ۱۰۲. »کلیدی که چند 
را قفل می کند هشت بار در این فصل مطرح می شود. استیون خوب می داند که مالگن آن را می خواهد و 
حوادث بعدی داستان این تئوری را ثابت می کند.« )هانت، ۲۰۱۱( درباره ی این کلید پی نوشت شماره ی 

۲۰۲ از همین فصل را بخوانید.

 در جمله ی »کلید را 
ً
در این اثر، بارها با انگلیسی هایبرنو یا انگلیسی ایرلندی مواجه می شویم. مثال

تو داری؟« که به جای ?Have you got the key یا ?Do you have the key که هر دو انگلیسی  
غیر ایرلندی اند به سبک ایرلندی ها می گوید: ?Have you the key نمونه هایی از این نوع انگلیسی رایج 
در ایرلند در بخش های دیگر داستان هم می آید: در فصل هشتم )لستریگون ها(، بلوم به همین سبک از 

صاحب رستوران می پرسد که آیا ساندویچ پنیر دارند: »?Have you cheese sandwich« )م( 

Janey Mack .۱۰۳ عبارتی است شبیه »لعنت بر شیطان« در زبان فارسی. به گفته ی گیفرد، »این 
 ایرلندی  است و هنگام خشم به جای عبارت “یا عیسی” به زبان می آید« )۱۹۸۹: ۲۰( و 

ً
عبارت کامال

کمک می کند که در عین تخلیه ی خشم، کلمه ی زشتی به زبان نیاوریم. 

چون هینز می کوشد فرهنگ و زبان ایرلند را بیاموزد، از خود ایرلندی ها ایرلندی تر حرف می زند. 

۱۰۴. »شروع یک شوخی بی ادبی است که به خودارضایی زن ها مربوط است. اما مالگن همین جا 
رهایش می کند و ادامه نمی دهد.« )هانت، ۲۰۱۱(

۱۰۵. »یکی از دعاهای مرسوم پیش از غذاست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۰(

Jay .۱۰۶ یا Jeez یا Jesus تکیه کالم های ندایِی مرسوم در محاوره ی انگلیسی است که برای فرار از 
ناسزا گفتن و بر زبان آوردن واژه های نامناسب و زشت استفاده می شود. )م(

۱۰۷. درباره ی »روسپی خانه« پی نوشت شماره ی ۹۵ از همین فصل را بخوانید.

۱۰۸. سندی کو همان ساحلی است که برج مارتلو، محل زندگی کنونی آن ها، در آن جا بنا شده و در 
جنوب دابلن واقع است. )م(
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۱۰۹. یعنی »به نام پدر، پسر و روح القدس« و به گفته ی هانت، »مالگن از خبری که هینز داده )آمدن 
آن ها  را که توی بشقاب  را دعا می کند و سپس غذایی  او  ابتدا خود  و  زن شیرفروش( خوشحال می شود 
می اندازد متبرک می کند. التین آن می شود: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti، عبارتی 
که هنگام دعا کردن برای آدم ها یا متبرک کردن چیزها به زبان رانده می شود.« )۲۰۱۱( مالگن هم چنان نقش 

کشیش را بازی می کند و با همان شیوه ی مرسوم کلیسایی به خوراک شان برکت می دهد. )م(

۱۱۰. اشتباه دستوری از متن اصلی است و نشانه ی کم دانشی مادر گروگن است. به گفته ی گیفرد، 
»اسم “مادر گروگن” در شعر بی نام ونشان ایرلندی آمده است. جنبه ای از شعر، که ممکن است ویژگی 
هرزه گویی مالگن را بیان کند، حساسیت روابط جنسی است که پیرزن آن را نادیده می گیرد. مادر گروگن 
به پسرش ند گروگن شیوه های آمیزش را می آموزاند و از او می خواهد که در پایان هم بیاید پیش مادر برای 
پندهای بیشتر، چون عقل دو کله بیش از یک کله است. مالگن این بی پردگی جنسی را به شاشیدن تبدیل 
می کند. استیون تصور می کند که زن “خویشاوند مری  ان بوده.” مالگن زود این اشاره را درمی یابد و به 
سراغ آهنگی می رود که هم خودش و هم استیون آن را بلدند: مری ان پیر / به یه ورش نیس / خش و خش و 

خش، زیردامنی ش رو / می کشه باال...« )۱۹۸۹: ۲۰(

 Mary .هانت در این باره می نویسد: »از متن درمی یابیم که کلمه های افتاده باید ادرار کردن باشد
Ann آهنگ عامیانه ی دیگری از آهنگ های عامیانه ی ایرلند است به نام “مری ان، دختر مک گیلیگان” 
نوشته ی ای تی یرنی. مری ان زن جوان بسیار گیرایی است که از نظر استخوان بندی، حرف زدن و رفتار به 
مردها شباهت دارد. در یکی از نمونه های این آهنگ، در پایان هم می گوید: و مثه مردا می شاشه زمین.« 

)۲۰۱۱(

۱۱۱. همان طور که پیش تر گفتیم، در آغاز اودیسه مردان مسلحی هستند که می خواهند با پنه لوپی، 
مادر تلماکس، ازدواج کنند. )م( هانت در این باره می نویسد: »تلماکس از میراث پدرش به آن ها خوراک 
و نوشیدنی می دهد و می گوید خوراک و نوشیدنی شان را تا زمانی فراهم خواهد کرد که هیچ کدام با مادرش 
ازدواج نکنند و اگر یکی از آن ها با مادرش ازدواج کند، دیگر چیزی برای خوردن و نوشیدن به آن ها نخواهد 
مالگن  بیان شد،  اشاره  به  پیش تر هم  که  ایتاکا حمله می کنند. همان طور  به قصر  مردان مسلح  این  داد. 
از چند جهت به آنتینوس، رئیس خواستگارهای پنه لوپی، شبیه است و روحیه ی آمیخته از شادخواری و 
بدخواهی اش یادآور روحیه ی غالب بر تاالر جشن قصر ایتاکا در اودیسه است. مالگن هنگام صبحانه به 
هم خانه هایش می تازد. کمی بعدتر استیون را، برای این که خیلی غذا می خورد، سرزنش می کند. در پایان 
اودیسه، تاالر سور و مهمانی به کشتارگاه بدل می شود و تلماکس و پدرش اودیسیوس خواستگارها را خلع 

سالح می کنند و همه را تا آخرین نفر می کشند.« )۲۰۱۱(

۱۱۲. »یکی از هدف های جنبش ایرلندی ها در زنده کردن هویت فرهنگی ملی )در پایان قرن نوزدهم 
توجه  گاهی  از جنبش  این جنبه  بود.  فولکلور کشور  به  بازگرداندن عالقه ی همگانی  بیستم(  قرن  آغاز  و 
گْی لیک  زبان  کردن  زنده  می شد.  واقع  آن ها  نقد  مورد  گاهی  و  می کرد  جلب  را  ادب  اهل  و  دانشمندان 

ایرلندی هدف دیگر این جنبش بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۰(

 جمله ی “پنج خط متن و ده صفحه یادداشت” اشاره ای است به 
ً
۱۱۳. به گفته ی تورنتن، »احتماال

کار کارشناسان کتاب های کهن که در همان زمان، فولکلور و ادبیات قدیمی ایرلند را تصحیح و ویرایش 
می کردند و بر آن ها شرح و حاشیه می نوشتند.« )۱۹۶۸( گیفرد معتقد است که کل این جنبش »زمانی به 
موشکافی بیش از اندازه و مته به خشخاش گذاشتن منجر شد و زمانی به سانتی مانتال بسیار بد.« )۱۹۸۹: 
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 )۲۰

هانت در این باره می نویسد: »مالگن به خاطر منافع هینز نقش معلم مالنقطی مته به خشخاش گذار 
را بازی می کند و تا آن جا پیش می رود که با بیان انواع عقیده های نامعتبر، کار جدی و علمی اعضای این 
جنبش را کوچک جلوه می دهد. یکی از افراد اصلی که مالگن مسخره می کند، ویلیام باتلر ییتس است که 
 Fairy and Folk Tales of در سال ۱۸۸۸ به صف آن ها پیوست و مسئولیت ویرایش مجموعه ای به نام
the Irish Peasantry را به عهده گرفت. اشعار ییتس در دهه های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ نشان داد که این افسانه ها 
به  به آسانی فرد را  ایرلندی  شکل بدهند و هم زمان و  به تصویر زندگی  به گونه ای گسترده و زیبا  می توانند 

گریزگرایی، احساسات آزاد و شناور و گرایش به اندیشه های مبهم ترغیب کنند.« )۲۰۱۱(

The fishgods of ماهی خدایگان – موجودات عظیم دریایی یا گروهی از مردم   Dundrum«
اسطوره ای پیش از تاریخ در ایرلندند. عبارت “ماهی خدایگان داندرام” در واقع وسواس ییتس را به سخره 
می گیرد. داندرام دهکده ای است در جنوب دابلن که عالوه بر یک بیمارستان روانی، دفتر انتشارات دان 
ایمر گیلد نیز در آن واقع بود. این دفتر را الیزابت، خواهر ییتس، تأسیس کرده بود تا کارهای تازه ی ییتس 
و دیگر نویسنده های ایرلندی را منتشر کند. دان ایمر گیلد شخصیت اسطوره ای ایرلند است که او هم با 
این ناحیه ی داندرام ارتباطی دارد. لی لی، خواهر دیگر ییتس، هم در کار نشر به الیزابت کمک می کرد و 
با  )ماهی خدایگان(  اسطوره شناسی  از  بخش  یک  ترتیب  بدین  می کرد.  پارچه دوزی  و  گلدوزی  هم زمان 
زنده کردن سنت های باستانی ترکیب می شود و هر دو به جنبش خانواده ی ییتس در زنده کردن هنر ایرلند 
پیوند می خورد. اما هر دو خواهر و هم چنین برادر ییتس، به بیماری های روانی مبتال می شوند و سرانجام 
در بیمارستان روانی داندرام بستری می شوند. از این رو مالگن می گوید: “چاپ خواهران غیرعادی.” البته 
“خواهران غیرعادی” به اسطوره شناسی ایرلند هیچ ربطی ندارد، بلکه این خواهران در نمایشنامه ی مکبث، 
اثر شکسپیر، در جایگاه جادوگران اسکاتلندی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، همین خواهران ییتس بودند 
که عبارت “طوفان سهمگین” را به کار بردند. وقتی کتاِب در جنگل هفتم نوشته ی ییتس را انتشارات دان 
ایمر )همان نشر خواهران ییتس( چاپ کرد، دو خواهر هنگام تبلیغ آن اعالم کردند که “کتاب در روز ۱۶ 
ژوئیه ی ۱۹۰۳، سال طوفان سهمگین چاپ شد.” البته سال طوفان سهمگین ۱۸۳۹ بود که صدها خانه را 

در ایرلند خراب کرد؛ گویا طوفانی شبیه به آن در سال ۱۹۰۳ هم وزیده است.« )هانت، ۲۰۱۱(

 instructions to“ است:  ولزی  کلمه ای   Mabinogion« گیفرد،  پژوهش های  به  بنا   .۱۱۴
young bards” اثری برای راهنمایی رامشگران جوان. عنوان ترکیبی از افسانه های ولزی، برخی از رسوم 
سلت های باستان و برخی از رمانس آرتوری فرانسه ی قرون وسطا، که لیدی شارلوت گست در سال ۱۸۳۸ 

منتشر کرد.« )۱۹۸۹: ۲۰(

اندیشه ای فلسفی  به  آثار ودایی که  از  از زبان سانسکریت: اسم طبقه ای  »Upanishads کلمه ای 
روشنفکران  دیگر  و  ییتس  عالقه ی  این جا  در  آن  از  منظور  و  می پردازد  انسان  و  جهان  سرشت  درباره ی 

ایرلندی به اشراق است.« )همان جا( 

هانت در ادامه می نویسد: »مالگن در آخرین حمله اش، از توهین کردن به ییتس و خانواده اش دست 
با  و  کادمی  آ استادان  از  تقلید  با  و  استیون  به  برمی گردد رو  به سوی اسطوره شناسی می رود؛  و  برمی دارد 
آثار مکتوب می پرسد.  بر  استناد  برای  او  از  را  نکته  این  و  باال می اندازد  ابرو  اندیشمندانه،  بسیار  صدایی 
پرسش به همان اندازه ی سؤالی که فست، شخصیت دلقک نمایشنامه ی دوازده شب شکسپیر، می پرسد 
در  شخصیت  یک  نه  است  ایرلندی  آهنگی  در  بی پایه ای  و  لوده  شخصیت  گروگن  مادر  است.  بی مایه 
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فولکلور باستان. َمبناگی ین پر است از اسطوره های سلتیک باستان که ولزی است نه ایرلندی و اوپانیشاد 
هم متنی است به زبان سانسکریت درباره ی مذهب و فلسفه ی هندو که عالوه بر عالقه مندی ییتس به آن، 
هیچ ارتباط دیگری با ایرلند ندارد. استیون با وقار در این گفت وگوی اندیشمندانه شرکت می کند و با پاسخ 

مضحک خودش به پرسش مالگن، به این مسخره بازی پایان می دهد.« )همان جا(

۱۱۵. پی نوشت شماره ی ۱۱۰ از همین فصل را بخوانید.

۱۱۶. به گفته ی گیفرد، »منظور از جمع کننده ی پوست های ختنه خداست با در نظر گرفتن فرمانی که 
همه ی فرزندان پسر باید ختنه شوند.« )۱۹۸۹: ۲۱( 

هم قطار  برای  را  بومیان  عجیب  فرهنگی  باورهای  و  می کند  بازی  را  قوم شناس ها  نقش  »مالگن 
بازدیدکننده اش از این شهر شرح می دهد. مالگن باورهای آن ها را درباره ی خدا عجیب می داند؛ خدایی 
که میزان ایمان بندگانش را از روی ختنه کردن نوزادان پسرشان می سنجد. تنها بخشی از حضرت عیسی 
که روی زمین ماند، پوست به جامانده از ختنه ی او بود )به جز ناخن و موهایش( که در میان کاتولیک ها از 

بقایای مقدس است.« )هانت، ۲۰۱۱(

۱۱۷. »رابطه های بسیاری میان سه فصل اول داستان، که استیون شخصیت اصلی آن هاست، با سه 
این روابط، غور کردن در شیر  از  بلوم شخصیت محوری آن هاست، وجود دارد. یکی  فصل دوم آن، که 
 شیر دادن زن، ممه های پیر پالسیده. گویی به انسان 

ً
است. واژه ی شیر هفتاد بار در رمان تکرار می شود، مثال

از این منظر نگاه می کند که اعضای بدن حیوان را داراست. شاید هم جنبه ی پژمرده شدن انسان بر اثر گذر 
عمر را نشان می دهد؛ شیر پرچرب سفید و سپس ممه های پیر پالسیده.« )هانت، ۲۰۱۷(

۱۱۸. »استیون زن شیرفروش را نماینده ای از سوی خدا می بیند، اما چند لحظه پیش او را پیرزن بی نوا 
می دانست که یادآور Shan Van Vocht، شخصیت افسانه ای ایرلندی، است. تصور او از زن شیرفروش 
به عنوان “عجوزه ی سرگردان” به نظر نمادین است. اما پیامبر ما را به فضای الوهیت هومری می برد و زن 
ل و در نقش پیرمرد در برابر 

ّ
شیرفروش را به پاالس آتنا همانند می کند. آتنا در اودیسه دو بار با قیافه ی مبد

تلماکس ظاهر می شود تا راه و چاه را به او نشان دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۱(

»در سرود اول اودیسه، آتنا با قیافه ی مبدل به زیارت ایتاکا می رود تا به او شجاعت بیشتری ببخشد و 
تشویقش کند که در برابر خواستگارهای مادرش ایستادگی کند و بکوشد تا از پدرش خبری بگیرد. جویس 
این شخصیت روحانی اودیسه را در ذهن استیون بازسازی می کند و استیون گمان می برد که زن شیرفروش 
َند و حتا از این که 

َ
آمده تا “در خدمت او باشد یا سرزنشش” کند. اما استیون از این ریشه ی هومری می ک

“به او التماس کند تا در حقش لطفی بکند، عار دارد.”« )همان جا(

به گفته ی هانت، »جویس از این ظاهر ربانی تقلید می کند و استیون را به این فکر فرو می برد که زن 
شیرفروش آمده تا “در خدمتش باشد یا او را شماتت کند.” اما استیون “عار دارد که از این که از او خواهشی 
بکند”، و همین جا از اصل هومری فاصله می گیرد. این انحراف از قیاس پذیری با هومر در فصل دو )نستور( 
ادامه می یابد و برخالف تلماکس، که برای یافتن خبری از پدرش با سلحشور پیر، نستور، مشورت می کند، 

استیون احساس می کند که پیرمرد بدخلق )مدیر مدرسه( چیزی برای یاد دادن به او ندارد.« )۲۰۱۱(

»زیباتریِن  یا  چارپایان  ابریشم  به معنای   the silk of  the kine« هانت،  جان  گفته ی  به   .۱۱۹
چارپایان« و نیز به معنای »پیرزن بی نوا« هر دو نام های قدیمی اند برای ایرلند.« )۲۰۱۱(

گاهی ایرلند را پیرزن بی نوا، گاهی رزلین موسیاه زیبا و گاهی، مثل این جا، زیباترین چارپا نامیده اند. 
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 a بدین ترتیب، استیون پیرزن شیرفروش را نماینده ی اسطوره های کشور تصور می کند. عبارت اول«
shíoda na mbó به زبان ایرلندی به معنای »زیباتریِن چازپایان« بخشی از یک شعر قدیمی ایرلندی است. 
و عبارت دوم )پیرزن بی نوا( Shan Van Vocht )بنا به تحقیقات Vincent Deane( در زبان ایرلندی 
شخصیتی افسانه ای است از چکامه ای مربوط به دهه ی ۱۷۹۰ که گرچه مثل یک پیرزن است، به چشم 
وجود  واقعی ای  میهن پرست  هیچ   

ً
ظاهرا مثال،  این  در  می آید.  زیبا  و  جوان  ملکه ای  واقعی  میهن پرستان 

ندارد، چون ما فقط “الگویی دون از فناناپذیری” می بینیم “که به فاتحش )هینز( و خیانتکار سرخوشش 
)مالگن( خدمت می کند.”« )همان جا( 

»Shan Van Vocht به  طور خاص از سال ۱۸۹۵ در ذهن مردم ماند، چون دو زن جوان آلستری به 
نا جانسِتن در بلفاست دفتر انتشار ماهنامه ای به همین نام را بنا کردند. این ماهنامه 

َ
لیس میلیگن و ا

َ
نام های ا

از سال ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۹ منتشر می شد و هدف آن نشر مطالبی درباره ی استقالل ایرلند از انگلستان و احیای 
فرهنگ ایرلند بود.« )همان جا(

دلینی در این باره می نویسد: »اگر بپذیریم که ایرلند در آن زمان زیر سلطه ی انگلستان بود، هینز فاتح 
پیرزن یا کشورش است و مالگن که در خدمت هینز است، خیانتکاری است سرخوش و القید.« )۲۰۱۰( 

هانت در ادامه می نویسد: »استیون رابطه ی خوبی با »پیرزن بی نوا« )ایرلند( برقرار نمی کند. در این جا 
زن شیرفروش را الهه ای می بیند که ممکن است برایش پیامی داشته باشد، “اما عار دارد که از او خواهشی 
بکند.” دیری نمی پاید که از توجه او به مالگن و هینز بیزار می شود و در جایی دیگر از همین فصل، به ایرلند 
به عنوان “ملکه ی دیوانه، پیر و حسودی” می اندیشد که “مرا برای کارهای عجیب می خواهد.” در فصل 
پانزدهم )سرسی(، این شخصیت به عنوان Old Gummy Granny عجوزه یا پیرزنی ددمنش و ملی گرا 

به داستان برمی گردد و از استیون می خواهد که برای کشورش بجنگد و کشته شود.« )۲۰۱۱(

دلینی: »واژه ی kine که به جای چارپایان و رمه و گاو ها استفاده می شد، تا اندازه ای آرکائیک است، 
گرچه تا آغاز قرن بیستم هم از زبان کشاورزان و گاوداران شنیده می شد.« )۲۰۱۰( 

 ۱۲۰. به گفته ی هانت، »استیون پیرزن شیرفروش را خداگونه ای زمینی می پندارد: “الگوی فرومایه از 
فناناپذیری” و هم چنین او را “پیرزن بی نوا” می بیند که یادآور Shan Van Vocht، شخصیت افسانه ای 
اسطوره های ایرلند، است. )پی نوشت شماره ی ۱۱۹ از همین فصل را بخوانید.( تصور “عجوزه ی سرگردان” 
هم هنوز پیرزن را گرد همان موضوع حفظ می کند. اما “پیام آور” بودنش ما را به سمت الوهیت هومری 
می کشاند و پیرزن را به آتنا تشبیه می کند که دو بار در شمایل پیرمرد بر تلماکس ظاهر می شود.« )۲۰۱۱(  

پی نوشت  شماره ی ۱۱۸ از همین فصل را بخوانید.

۱۲۱. به گفته ی گیفرد، »زنان در دوره ی عادت ماهانه و پس از به دنیا آوردن بچه ناپاک به حساب 
می آیند. براساس عهد عتیق، زن از جسم مرد ساخته شده  )از دنده ی مرد( و اسیر شیطان است و با فریب 
شیطان در لباس مبدل به دام گناه می افتد. اندام زنانگی زن در مراسم تدهین کلیسای کاتولیک روغن مالی 

نمی شود.« )۱۹۸۹: ۱۲۱( 

دکتر ویلیس ای مک نلی در جستاری ادبی در این باره می نویسد: »در مذهب کاتولیک، در مراسم 
مذهبِی تدهین )روغن مالی(، کشیش با مالیدن روغن زیتون به چشم، گوش، بینی، دهان، دست، پا و اندام 
جنسی فرد در حال مرگ، به او آرامش می بخشد. اما آییِن مالیدن روغن به اندام جنسی زن همیشه حذف 

می شود.« )۱۹۶۵(
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»در این جا استیون در سکوتی تحقیرآمیز به کرنش پیرزن و احترامی که برای مالگن قائل است )این 
روده های  و  دندان ها  درباره ی  اعتمادبه نفس  با  که  مالگن حکیم  به  و هم چنین  فکر می کند  ببین(  را  یکی 
پوسیده ی ایرلندی ها رجزخوانی می کند. باک مالگن با ادامه ی بازی در نقش کشیش موجب خیال بافی های 
عجیب در ذهن استیون می شود. استیون دکتر را کشیشی مدرن می بیند که به اتاق کالبدشکافی وارد می شود 
تا جنازه ی عضوی از اعضای کلیسا را )به جز اندام جنسی او( برای مراسم خاکسپاری مقدس آماده کند.« 

)هانت، ۲۰۱۱(  

»خط سیر فکری خود جویس هم چندان متفاوت نبود و پس از دیدارش با نورا بارنکل راهش را پیدا 
لویی  گفته ی  به  )هانت، ۲۰۱۲(  فاصله گرفت.«  به زن  نسبت  کاتولیک  دیدگاه جنسی مذهب  از  و  کرد 
مناند، “وقتی نورا در روز ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴، با جویس بیرون رفت و با دست به او کمک کرد تا کارش را 

بکند، جیم حیرت کرد.« برای شرح بیشتر پی نوشت شماره ی ۴۰ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

و  مالگن  درباره ی  و  می رود  فرو  خیال  دنیای  به  استیون  وقتی  این جا  »در  هانت،  گفته ی  به   .۱۲۲
می زند.  حرف  پیرزن  با  ایرلندی  گْی لیِک  زبان  به  بلند  صدای  با  هینز  می کند،  فکر  زن  بدن  روغن مالی 
با ذهن استیون همراه می شود و حرف های هینز را نمی شنود. در ضمن پیرزن هم زبان او را  اما خواننده 
نمی فهمد. این بی تردید بسیار طعنه آمیز است، زیرا پیرزنی که نماد ایرلند معرفی می شود، زبان بومی اش 
را نمی فهمد و می پرسد: “این که گفتی، فرانسوی بود؟” و این نیز طعنه آمیز است که گردشگری انگلیسی 
به بومیان دستور بدهد فرهنگ شان را احیا کنند، و از آن مهم تر، زبان گْی لیک را چنان درست بلد باشد که 
پیرزن به اشتباه فکر کند او از غرب ایرلند است. از این بخش، مخالفت جویس را با انجمن احیای فرهنگ 
و زبان ایرلند احساس می کنیم، زیرا نشان می دهد که شاید چند نفری از تحصیلکرده ها چیزهایی از زبان 

گْی لیک ایرلندی بدانند، ولی کل مردم چیزی از آن نمی دانند و برای آن ها زبانی بیگانه است.« )۲۰۱۱(  

هانت در ادامه می نویسد: »ناگفته نماند که از سال ۱۹۲۲، دولت ایرلند آموزش زبان گْی لیک ایرلندی 
را در مدرسه ها اجباری کرد، اما جویس معتقد بود که زبان انگلیسی زبان ماندگار این کشور خواهد بود، و 
می بینیم که خود او بزرگ ترین آثار ادبی جهان را به این زبان خلق کرده است. با این همه، بیزار بود از این که 
مردمش از دیرباز از نظر زبان تن به استعمار انگلستان داده اند و مستعمره ی این کشور شده اند.« )همان جا(  

برخی اهل ادب Finnegans Wake را نوعی انتقام گیری نویسنده از زبان انگلیسی می دانند. متن آن 
هم این دیدگاه را به طور ضمنی تأیید می کند. سبک و زبان بسیار غریب این اثر، که در اساس انگلیسی 
است، سرشار از واژه هایی از بیش از ده زبان  دیگر است که نشان می دهد نویسنده زبان انگلیسِی معمول را 

در جای جای کتاب رد می کند. )م(

بلدی؟”  “ایرلندی  بگوید  آن که  جای  به  ایرلند  غرب  محلی  »روستایی  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۲۳
می پرسد “آیا هیچ گی ْلیک در تو هست؟”« )۱۹۸۹: ۲۱(

۱۲۴. »غرب ایرلند جایی بود که زبان گْی لیک ایرلندی در آن هنوز زبان رایج کشاورزان بود. اما تا 
سال ۱۹۰۰ نفوذ زبان انگلیسی آن قدر زیاد شد که زبان ایرلندی در بیشتر بخش های دسترس پذیر کشور از 
بین رفت. ناگفته نماند که در چند جمله پایین تر، پیرزن زبان انگلیسی را هم خوب نمی داند و اشتباه حرف 

می زند.« )هانت، ۲۰۱۱( 

۱۲۵. پیرزن از ضمایر اشتباه استفاده می کند و جویس نشان می دهد که پیرزن نه تنها زبان ایرلندی را 
بلد نیست که زبان انگلیسی را هم خوب نیاموخته است. پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۲۴ از همین فصل( 
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را بخوانید.

۱۲۶. به گفته ی دلینی، »florin سکه ای است برابر با دو شیلینگ که از قرن چهاردهم رایج شد. یک 
سویش گل بود و سوی دیگرش اسم شهری که سکه برای نخستین بار در آن ضرب  شده بود. ابتدا فیورینو 

نام داشت از ریشه ی فیرنزی به معنای فالور )گل(، که خود برگرفته از کلمه ی فلورنس است.« )۲۰۱۰(

ترانه ی  اول  آن می آید، چهار خط  از  که پس  دو مصرعی  و  پیرزن  به  مالگن  »این جمله های   .۱۲۷
به  بنا  ترانه، که  این  بند نخسِت  )۱۸۷۱( ترجمه ی   .The Oblation با عنوان  از سوین برن است  کوتاهی 
بررسی های تورنتن، تئوفیل مارزایلز خواننده ی معاصر سوین برن آن را خوانده و پیتر تامسن آن را بازخوانی 
کرده، به این قرار است: “دلبرم ای دلبرا، گر ُبدی گنجی مرا / ریخته بودم یک نفس در پا تو را / قلب را و سینه 

را دادم تو را / عشق را تا زندگی بخشد تو را / نغمه را تا بر خروش آرد تو را”« )هانت، ۲۰۱۱(

The Obla� )»چرا جویس در این جا بیتی از این ترانه را از زبان مالگن می خواند؟ زیرا اسم ترانه 
tion( یعنی نذر و قربانی و قربانی دادن، یا قربانی دادن در راه خدا. پیشتر نیز متوجه شدیم که پیرزن ممکن 
است پیام آوری از سوی خدا باشد و نماینده ای برابر با الهه ی پاالس آتنا که بر استیون ظاهر شده تا راه و چاه 
را به او نشان دهد. به عبارت دیگر، مالگن دارد نذرش را نزد این پیام آور یا الهه ادا می کند. بدین گونه جویس 

به هر سطر از داستانش الیه ای دیگر می بخشد.« )دلینی، ۲۰۱۰(

۱۲۸. پی نوشت شماره ی ۱۵۷ از همین فصل را بخوانید.

هوراشیو  تیمسار  بریتانیا،  دریایی  نیروی  فرمانده  معروف  فراخوان  »مالگن  هانت،  گفته ی  به   .۱۲۹
نلسن، را به گونه ای مسخره تکرار می کند. نلسن در نبرد ترافالگار در سال ۱۸۰۵، برای پیشگیری از حمله ی 
ناپلئون خطاب به انگلیسی ها گفت: “انگلستان از هر فرد انتظار دارد که وظیفه اش را به انجام برساند.” 
این جمله در سال ۱۸۱۱ کمی تغییر کرد و شد: “در این روز، انگلستان از هر فرد انتظار دارد که وظیفه اش 
را انجام دهد.” نلسِن شجاع، که پیشتر یک چشم و یک دستش را در نبردی از دست داده بود، نزدیک به 
پایان نبرِد سرنوشت ساز ترافالگار کشته شد و همین اتفاق تأثیر پیام پرشور او را تشدید کرد. در سال ۱۹۰۴ 
و  دادند  قرار  بزرگ  بسیار  فراز ستونی  بر  را  او  دابلن، مجسمه ی  خیابان  اصلی ترین  خیابان سک ویل،  در 
مجسمه ی دیگری از او را هم در میدان ترافالگار در لندن گذاشتند. مالگن هم مثل شورشیان ضدفرهنگی 
“آمیزش کنند نه جنگ”، فکر  با هم  تا  آمریکایِی دهه ی ۱۹۶۰، که مردم کشورشان را تشویق می کردند 
می کند که وظیفه ی هر ایرلندی خوب این است که روزی دست کم یک پاینت نوشیدنی بنوشد. واکنش 
را  باشیم که دروئیدهای دروئیدی  باشکوهی داشته  استیون )چنان مستی  ماه  مالگن در مورد حقوق یک 
اندازه ی  از  بیش  مصرف  به  داستان  این  اشاره های  از  یکی  متعال(  قادر  ساورین  چهار  کنیم.  شگفت زده 

نوشیدنی در ایرلند است.« )۲۰۱۱(

برای »روسپی خانه« پی نوشت شماره ی ۹۵ از همین فصل را بخوانید.

۱۳۰. این کتابخانه در قلب دابلن است و بسیار باشکوه. جویس نیز ساعت های زیادی از اوقاتش 
جویس  خود  آثار  به  را  کتابخانه  این  اول  طبقه ی  از  بخشی  اینک  است.  کرده  سپری  کتابخانه  این  در  را 

اختصاص داده اند و می توان در آن جا نشست و حتا به کتاب گویای یولسیز گوش سپرد. )م(

»این جا، در قرن نوزدهم، مرکز بازسازی و احیای زبان و فرهنگ ایرلندی بوده است. به همین دلیل 
برای هینز، که خود از هواداران این جنبش است، مثل زیارتگاهی است که باید برود و آن را زیارت کند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۲(
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۱۳۱. »به نظر می آید که این جمله ی مالگن درباره ی استیون دور از انصاف باشد )ماهی یک بار حمام 
کردن(، اما به واقع نسبت به او بزرگواری می کند یا شاید واقعیت را درست نمی داند: استیون هشت ماه است 

که حمام نکرده است.« )هانت، ۲۰۱۱(

»تا کنون مالگن او را “یسوعی ترسو” معرفی کرده است، ولی ترس واقعی او از حمام کردن به یسوعی 
افتاده )در رمان  او  اتفاقی که در شش سالگی برای  اتفاق دیگری برمی گردد؛  به  بودن او ربط ندارد بلکه 
چهره...(. روزی بچه های مدرسه ی شبانه روزی او را به آبریز مستراح پرت می کنند، چاله ای که خود بچه ها 
در آن دستشویی می کردند. آب “سرد و لجن آلود” بود و یکی از پسرها یک بار دیده بود که موش گنده ای 
 می میرد. 

ً
توی آن پریده است. استیون از ابتالء به عفونت چنان سخت بیمار می شود که فکر می کند حتما

حاال در ۲۲ سالگی هنوز از آب می ترسد.« ) همان جا(

۱۳۲. »این سطر از کتاب جغرافیای مدرسه های ایرلند است. گلف استریم نقش حیاتی بر آب وهوای 
ایرلند دارد و عامل اصلی مالیم بودن آب وهوای این کشور است، به ویژه در جنوب شرقی که حتا نخل هم 
می روید. در این جا جویس عسل طالیی رنگ گرمی را که چکه می کند، نمادی از گلف استریم می داند.« 

)دلینی، ۲۰۱۰(

۱۳۳. وقتی هینز می کوشد که نزد استیون خودشیرینی کند، استیون فکر می کند این رفتار ناشی از 
احساس گناهی است که وجدان هینز را آزار می دهد و می فهمد که هینز نگران انتقامی است که ایرلندی ها 
و  آلوده است )می شویند  ایرلندی ها  به خون  از مردمی که دست شان  بگیرند،  انگلیسی ها  از  می خواهند 
 Agenbite( در این جا استیون به عبارتی قدیمی فکر می کند: اگن بایِت اینویت ).می سایند تا آن را بزدایند
of،( که معنای عذاب وجدان می دهد. تورنِتن این عبارت را در دو اثر باستانی می یابد: »یکی عنوان   inwit
Agen� که دن مایکل آن را به نام Somme des Vices et Vertus  رساله ای دینی است از قرون وسطا به نام
bite of ترجمه کرده است. و دیگری مکبث شکسپیر است که آن هم همین را بیان می کند و نشان   Inwit
می دهد که ذهن قاتل چگونه او را شکنجه می دهد. روح بانکو در پذیرایی شام به سراغ مکبث می آید. خانم 
مکبث در خواب راه می رود و دستانش را می ساید تا لکه های خون دانکن را از روی آن ها پاک کند. در هر 

دوی این آثار ادبی می بینیم که وجدان با این شخصیت ها چه می کند.« )۱۹۶۸(

به گفته ی گیفرد، »اگن بایت اینویت یا اِین بایت اینویت )۱۳۴۰(، کتاب مبانی پاکدامنی و نابکاری، به 
این منظور نوشته شده بود تا به عالی رتبه های غیرکشیش گناهان و تمایزشان را یادآوری کند.« )۱۹۸۹: ۲۲(

و  می شویند  آورند:  دست  به  را  او  دل  تا  تالش اند  در  مالگن  و  هینز  که  می کند  احساس  »استیون 
می سایند... شاید چون قرار است حقوقش را بگیرد. بعد فکر می کند که از رفتارشان پشیمان خواهند شد.« 

)دلینی، ۲۰۱۰(

۱۳۴. مالگن کمی پیشتر به هینز می گوید: »صبر کن تا نظر استیون درباره ی هملت را بشنوی.« و 
در این جا هینز به اجبار از استیون می پرسد: »نظرت درباره ی هملت چیست؟« اما استیون از پاسخ دادن 
شانه خالی می کند، گرچه در فصل نهم )اسکال و کریبدس( برداشت خودش از هملت را بیان می کند و بر 
اساس مباحث زیادی درباره ی زندگی شکسپیر، تئوری زیبایی شناسانه ای ارائه می دهد. برای خواندن دلیل 

سکوت استیون در برابر خواسته ی هینز، پی نوشت شماره  ی ۱۴۵ از همین فصل را بخوانید. )م(

درد  این  به  فقط  انگلیسی ها  که  است  این  آن  منظور  و  است  ناسیونالیستی  دیدگاهی  »این   .۱۳۵
می خورند که از آن ها پول بگیری.« )دلینی، ۲۰۱۰( البته چند خط باالتر استیون به این ایده شک می کند 
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و می گوید: من نه به آن زن )زن شیرفروش که نماد ایرلند بینوای کهن است( امید دارم نه به این مرد )هینز 
انگلیسی که نماد انگلستان ثروتمند.(

۱۳۶. به گفته ی تورنتن، »مالگن هم چنان نقش کشیش را بازی می کند و خودش را به شکل ناجی ای 
درمی آورد که مقامات رومی او را خوار داشتند. در انجیل متا )۲۷:۲۸( آمده: “او را خلع لباس کردند و 
به او عبای قرمز پوشاندند.”« )۱۹۶۸: ۲۲( به گفته ی گیفرد، »اشاره ای است به مرحله دهم از چهارده 
صلیب  به  تا  می برند  را  عیسی  که  مسیری  اورشلیم،  در  طریق اآلالم  در  عیسی  رنج  دادن  نشان  مرحله ی 

بکشند.« )۱۹۸۹: ۲۲(

 :۱۹۸۹( است.«  نوزدهم  قرن  زیباگرایی  به  متعلق  تک ویژگی  رسم  »این  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۳۷
در فصل سوم  آماده شوند. هم چنین  از خانه  برای خروج  تا  پرتاب می کند  را  استیون  »مالگن کاله   )۲۲
)پروتیوس(، استیون به یاد دوره ی زندگی اش در پاریس می افتد و به رفتارهایی می اندیشد که او و مالگن 
برخالف فرهنگ مرسوم و هم رنگ بخش خاص و آوانگارد جامعه داشتند: “آه خدا، مجبوریم فقط متناسب 
و  نرم  هینز هم کالهی  کنیم. حتا  بازی  نقش  پوشش مان  با  دیگر،  عبارت  به  بپوشیم.  لباس  با شخصیت 

غیررسمی بر سر می گذارد.”« )هانت، ۲۰۱۱(

هومر،  راسل،  )سوین برن،  می کند  نقل  عالقه اش  مورد  نویسنده های  از  را  مطالبی  یکریز  »مالگن 
این  به  می گردد،  چمدانش  توی  لباس های  البه الی  که  همان طور  حاال،  و  وایلد(،  ییتس،  نیچه،  زنوفن، 
Song of. ویتمن   Myself کار ادامه می دهد. این عبارت معروف والت ویتمن است در آهنگی با عنوان
در این ترانه چنین می آورد: “آیا با خودم در تناقضم؟ بسیار خب، من با خودم در تناقضم، )من فراگیرم، و 

ر(.”« )هانت، ۲۰۱۱(
ّ
متکث

گیفرد معتقد است که »شهرت ویتمن در انگلستاِن پایان قرن نوزدهم، در تقدیرنامه ای که سوین برن 
نوشت و او را شاعر “آزادی زمین – خدا” خواند منعکس می شود. این عبارت را سوین برن در اثری به نام 

To Walt Whitman in America  )۱۸۷۱( نوشته است.« )۱۹۸۹: ۲۲(

یاد می آورد و  به  نیز این جمله را  استیون در فصل های سوم و نهم )پروتیوس و اسکال و کریبدس( 
هنگام سخنرانی اش درباره ی شکسپیر نیز به وایتمن اشاره می کند. )م(

»مالگن می خواهد نقش کشیش را بازی کند، ولی کاله و دستکش مخصوص او را ندارد. بنابراین با 
خودش در تضاد و تناقض است.« )دلینی، ۲۰۱۰(

باستان  روم  افسانه های  در  »مرکوری  می نویسد:   Mercurial Malachi درباره ی  هانت   .۱۳۸
پیام رسان خدایان  نیز  باستان،  یونان  افسانه های  در  او  همتای  و هرمس،  بود  از جانب خدایان  پیام آوری 
است. هرمس، که همیشه کاله بالداری به سر داشت، در اودیسه نقشی کلیدی بازی می کند و در سرود 
پنجم اودیسه، با دخالت در فرمان زئوس، اودیسیوس را از حبس در جزیره ی کلیپسو نجات می دهد و در 
 پیام رسان زئوس و خدایان دیگر بود و از 

ً
سرود دهم، از خطر جادوی سرسی حفظ می کند. مرکوری معموال

کوه المپ، فرمان خدایان را برای انسان های روی زمین می آورد. َمِلکی هم در زبان عبری به معنی پیام آور 
است و پیامبری در پنج قرن پیش از میالد مسیح بوده است.« )۲۰۱۱( 

فراموش نکنیم که چند پاراگراف باالتر، پیام آور دیگری )پیرزن( را دیدیم. در این متن، مالگن کاله 
پانامایی اش را کاله مرکوری می خواند. 

“ملکی مرکوری” می تواند تک گویی درونی استیون باشد و فکر می کند  به گفته ی دلینی، »عبارت 
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چقدر مالگن ناسازگار است و هم چنین شیواسخن و مکار؛ همه ی ویژگی های مرکوری.« )۲۰۱۰(

۱۳۹. کاله محله ی التین )Latin Quarter hat( به رغم کاله های سفتی که در آن زمان در دابلن 
مرسوم بود، کاله نرمی بود که دانشجویان بخش التین پاریس بر سر می گذاشتند. )م(

»در ماه دسامبر ۱۹۰۲، جویس از پاریس عکسی از خودش برای دوستش جی اف بایرن می فرستد که 
در آن عکس چنین کالهی روی سرش گذاشته است. ظاهرش با بیشتر کاله هایی که در آن زمان در دابلن 

استفاده می شد، بسیار متفاوت است.« )المن، ۱۹۷۳: ۱۱۷(

۱۴۰. »شوخی های آمیخته با بی حرمتی بخشی جداناپذیر از گفت وگوی ایرلندی هاست. یولسیز پر 
از شوخی ها و لطیفه هایی است که در آن ها باورهای دین کاتولیک، با مالحظه و به طور ضمنی، با مطالب 

پیش پاافتاده در هم می آمیزد.« )دلینی، ۲۰۱۰(

»در انجیل آمده است که پیتر سه بار حضرت عیسی را انکار کرد و “همان طور که می رفت، غمگین 
ادوین  به  که می رفت،  »و همان طور  آن می گوید:  به جای  مالگن  )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۲(  می گریست.”« 
می نگریست.« )البته این نوع فارسی آن است. انتخاب ادوین به جای باترلی، به این دلیل است که باترلی 
نام است و با حرف بزرگ نوشته شده است و نیز ادوین با غمگین هم آواست همان طور که بیترلی با باترلی.( 

با  که   ،butterly به مسخره می گوید:  )تلخ و غمگین(   bitterly این جا مالگن به جای واژه ی  در 
حرف بزرگ نوشته شده است. به گفته ی دلینی، »این کلمه یک نام خانوادگی  در ایرلند است. باترلی ها در 
کار کشاورزی و تولید تخم مرغ بودند.« )۲۰۱۰( نیز به جای واژه ی wept به معنای گریست واژه ی هم آوای 

آن، met را آورده است به معنای دید، که من هم به نگریست برگرداندم. )م(

»بر اساس کتابچه ی راهنمای تام، موریس باترلی در سال ۱۹۰۴ در دهکده ای به نام بلنچردزتاون، در 
کانل، 

ُ
غرب دابلن، از اعضای دادگاه بوده است. بهترین نمونه از این لطیفه ها را متصدی گورستان، جان ا

تعریف می کند. از افرادی که در مراسم خاکسپاری شرکت کرده اند می پرسد: “شنیده اید دو نفر مست دنبال 
قبر دوستی به نام مولکهی می گشتند؟” سپس می گوید: “وقتی آن دو نفر قبر را پیدا می کنند، یکی روی قبر 
را می خواند و دیگری به مجسمه ی حضرت عیسی که باالی قبر دوست شان گذاشته بودند، خیره می شود 
و می گوید: لعنتی حتا یه ذره هم مثل خودش نیست. هر کی درستش کرده خوب درست نکرده. این که 

مولکهی نیست.”« )هانت، ۲۰۱۱(

تهیدست  پیرمردهای  که  زبان گنجشک  یا  ون  درخت  جوان  تنه ی  از  ارزان قیمتی  »چوبدستی   .۱۴۱
از این نوع عصا استفاده می کردند. این درخت را از زیر خاک می ُبرند. ریشه ی اصلی آن چند اینچ افقی 
می رود و سپس مسیرش را عمودی به داخل زمین ادامه می دهد که وقتی آن را وارونه بگیری، خودبه خود به 

شکل عصا درمی آید.« )هانت، ۲۰۱۷(

»این چوب در اسطوره های سلت و ایرلند مقدس است و روایت شده که این درخت در زمین شاه 
)ورزش  هرلینگ  بازی  چوب  حتا  و  جنگی  سالح های  از  زیادی  بخش  شاه،  نیزه ی  دسته ی  و  می روید 
مخصوصی در ایرلند( را از این چوب می ساختند. وقتی پاالس آتنا وارد خانه می شود و به پسرش تلماکس، 
که حاال دیگر بزرگ خانه و رئیس خدمتکاران قصر است، ادای احترام می کند، چوبدستی اش را )که از 
جنس درخت ون یا زبان گنجشک است( روی جالباسی آویزان می کند. استیون نیز همان نوع چوبدستی را 
در برج مارتلو از جایش برمی دارد. به عبارت دیگر، جویس حتا این بن مایه های کوچک را به گونه ای ضمنی 

تکرار می کند.« )دلینی، ۲۰۱۰(
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در فصل های دیگر این اثر، مثل فصل های سوم و پانزدهم )پروتیوس و سرسی(، هم به این چوبدستی 
اشاره می شود و در فصل سرسی نقشی مهم بازی می کند. به گفته ی بالمایرز این چوبدستی که »دوباره در 

داستان مطرح می شود نماد صلیب است و بجاست.« )۱۹۹۶: ۲۳( 

دن، 
ُ
»در اپرای دوم از چهار اپرای حلقه ی نیبلونگ )۱۸۵۳-۷۴(، اثر ریچارد وگنر به نام والکوره، ا

پدر  زیگموند،  و  می کارد  غول پیکری  زبان گنجشک  یا  ون  درخت  قلب  در  را  نیزه اش  ایزدان،  سرکرده ی 
زیگفرد، نیزه را از دل آن بیرون می کشد و در آخرین اپرا با نام غروب خدایان، زیگفرد بی خبر، از این نیزه 

استفاده می کند تا سبب غروب خدایان شود.« )هانت، ۲۰۱۷(

استیون  چرا  که  کند  روشن  وگنر  اپرای  ضمنی  و  درونی  معنی  »شاید  می نویسد:  ادامه  در  هانت 
چوبدستی اش را با سحر و جادو پیوند می دهد. وقتی استیون چراغ سقفی را خرد می کند، در برابر فریاد 
شیطانی مادرش، که از او می خواهد توبه کند و به خدای بزرگ برگردد، با خشونت مقاومت می کند. ویرانی 
چراغ او را به یاد “ویرانی همه ی کیهان” و همه ی دوران می اندازد؛ همان تخریب نظم مقرر آسمانی که او 

از فصل دوم )نستور( به آن می اندیشد.« )همان جا(

در بخش پنجم از رمان چهره... استیون چوبدستی اش را مثل چوب انحنادار غیبگو می بیند و در فصل 
نهم )سرسی( نیز آن را چوب غیبگو می نامد. )م(

جان گروین در سال ۱۹۷۶ اثری منتشر کرد و بخش کاملی از این اثر را به درخت ون یا زبان گنجشک 
می نویسد:  چوبدستی  و  درخت  نوع  این  درباره ی  گیفرد  دیدگاه های  تأیید  ضمن  گروین  داد.  اختصاص 
»این چوب را در آتشدان یا شومینه به عمل می آوردند و با سرب گداخته پر می کردند. گروین هم چنین 
عصای  وست میت،  حومه ی  و  مولینگار  از  دیدار  هنگام   ،۱۹۰۰ سال  در  جویس  که  است  گمان  این  بر 

چوب ونی اش را پیدا کرده است.« )۱۹۷۶: ۲۷-۳۲(

درباره ی کلید در برج پی نوشت شماره ی ۱۰۲ و ۲۰۲ از همین فصل را بخوانید.

۱۴۲. به گفته ی گیفرد، »اجاره بهای واقعی این برج ۸ پوند بود که سینت آلیور گوگرتی پرداخته است.« 
)۱۹۸۹: ۲۳( بنا به مدارک ثبت شده، اجاره ی واقعی این برج به وزارت جنگ، ساالنه هشت پوند بوده که 

مالگن آن را دوازده quid )یا چوق که نزدیک به ۱۲ پوند است( اعالم می کند.  

۱۴۳. »در اوایل قرن نوزدهم دولت بریتانیا به رهبری بیلی ِپت )نخست وزیر وقت( برای پیشگیری 
ایرلند )دوازده برج در شمال  یا برج های مارتلو را در سواحل  از حمله های نظامی فرانسوی ها، این دژها 
بودند.” گویا نخستین برجی که  “وقتی فرانسوی ها روی دریا  بنا کرد، درست  و شانزده برج در جنوب( 
ساختند همین برج کنار ساحل سندی کو بود تا از پیشروی دشمن به داخل دابلن پیشگیری کنند.« )هانت، 

)۲۰۱۱

هانت در ادامه می نویسد: »اگر این موضوع درست باشد، یکی از دالیلی است که مالگن می گوید: 
“مال ما امفالوس است.” یا ناف یا مرکز اصلی برای بقیه ی برج ها )پی نوشت شماره ی ۶۳ از همین فصل 
به آسانی  کشتی  داخل  از  که  بود  به گونه ای  برج ها  ساختار  است.(  پرداخته  موضوع  این  به  کامل  به طور 
نمی شد نابودشان کرد. از سوی دیگر، دیوارهای بلند و محکم در برابر توپ ها و هم چنین مرتفع بودن آن ها 
سبب می شد که از آن باال بتوانند به آسانی کشتی ها را هدف بگیرند. اما از داخل کشتی ها غلبه بر نیروی 
جاذبه ی زمین و زدن برج ها به نیروی بسیاری نیاز داشت. هم چنین طرح برج ها بسیار هوشیارانه بود. به 
دلیل گرد بودن این برج ها، سربازان می توانستند از هر جهت با دشمن بجنگند. کف برج در هر طبقه شیب 
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مالیمی داشت که شکست آن ها را برای دشمن سخت تر می کرد... اسم “مارتلو” از روی دماغه ی مارتلو 
در کورسیکا گرفته شده است. در این دماغه، برجی با همین ساختار بوده که انگلیسی ها برای خراب کردن 

آن سختی بسیار کشیدند.« )همان جا(

معنی  )به   The Shan Van Vocht شعر  از  بیتی  بودند”  دریا  روی  فرانسوی ها  “وقتی  »عبارت 
پیرزن بی نوا یا همان ایرلند( است. در اواخر قرن هجدهم ایرلندی های میهن پرست از فرانسوی ها کمک 
می خواستند تا با بریتانیا بجنگند. به رغم واقعیت تلخ تاریخی، در این شعر امیدی هست که “فرانسوی ها 
رانژ نابود می شود.” در این شعر آمده است: 

ُ
در خلیج اند”، و در جایی از این شعر پیش بینی می شود که “ا

“آه، فرانسوی ها روی دریا هستند/ پیرزن بی نوا می گوید/ آه فرانسوی ها در خلیج اند/ پیرزن بی نوا می گوید/ 
رانژ نابود می شود/ پیرزن بی نوا می گوید/ آن گاه ایرلند آزاد می شود؟/ آری، 

ُ
به زودی به این جا می رسند/ و ا

ایرلند باید آزاد شود/ از مرکز تا دریا/ پیرزن بی نوا می گوید/ پس هورا برای آزادی”.« )همان جا(

رانژها پی نوشت شماره ی ۶۲ از فصل دوم )نستور( را بخوانید.
ُ
گاهی بیشتر درباره ی ا برای آ

۱۴۴. بیلی پت، به گفته ی گیفرد، »ویلیام پت )۱۸۰۶-۱۷۵۹( نخست وزیر وقت در زمان ساخت 
برج های مارتلو بود.« )۱۹۸۹: ۲۳( پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۴۳ از همین فصل( را بخوانید.

 طوالنی است و کم وبیش همه ی فصل نهم )اسکال و 
ً
۱۴۵. سخنرانی استیون درباره ی هملت نسبتا

کریبدس( را تشکیل می دهد. به همین دلیل بعد از صبحانه، مالگن نشان می دهد که حوصله ی شنیدن آن 
را ندارد و استیون هم حوصله ی بیان آن را در چند دقیقه ی پیش از رفتن به مدرسه و درس دادن ندارد. این 
بی حوصلگِی سر صبح قابل درک است که چند جمله بعد، از زبان خود استیون هم بیان می شود: »همه سر 
صبح خسته اند و این موضوع طوالنی  تر از آن است که بتوان گفت.« یا وقتی مالگن می گوید »با حساب و 
جبر ثابت می کند...« به گفته ی هانت، »گرچه هینز به شنیدن سخنان استیون درباره ی هملت عالقه نشان 
می دهد، در جای دیگری از داستان این عالقه فقط از روی احترامی ظاهری است. چون روزی که هینز 
او  به  به کتابفروشی می رود و وقتی مالگن  برای خرید کتاب  در کتابخانه ی ملی سخنرانی  می کند، هینز 
می گوید نیامدی، کتاب تازه خریده اش را باز می کند و با عذرخواهی می گوید: “شکسپیر شکارچِی مناسب 

ذهن هایی است که تعادل شان را از دست داده اند.”« )۲۰۱۱(

کویناس )۱۲۲۵-۱۲۷۴( می نویسد که »او راهب فرقه ی دومینیک و  ۱۴۶. هانت درباره ی تامس آ
دانشمند الهیات بود. دومینیک مقدس در سال ۱۲۱۵ میالدی این فرقه را بنا نهاد. هواداران رسته ی دومینیک 
کویناس در کتاب بسیار حجیم ولی  کویناس به دکتر روحانی. آ به روشنفکران سختگیر معروف بودند و آ
دین  باورهای  با  را  ارسطو  استداللی  فلسفه ی  الهیات(،  )مدخل   Summa Theological نام  به  ناکاملی 
مسیحی سازش داد، که این کار در زمان خودش بسیار بحث برانگیز شد. بیشتر به این دلیل که باورهای 
 مرسوم شد و 

ً
کویناس کامال مذهبی با فلسفه ی بی دینی درهم آمیخت. در پایان قرن نوزدهم افکار تامس آ

خودش نیز به عنوان بزرگ ترین و راست آیین ترین فیلسوف تأیید شد.« )۲۰۱۱(

کویناس کتاب های حجیمی داشت و، بنا به سنت، خوِد فیلسوف هم بسیار چاق و گنده بود و از  »آ
کویناس جلوی میزش  این نظر درباره ی او حکایاتی از زبان مردم ثبت شده است. برای مثال می گویند که آ
را بریده بوده تا جا برای شکمش باز کند. یا می گویند: وقتی از دنیا رفت راهب ها نمی توانستند جنازه ی 

سنگینش را از پله ها پایین ببرند.« )همان جا(  

چهره... استیون تئوری زیباشناختی ای را شرح می دهد که مدعی است  به گفته ی گیفرد، »در رمان 
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کویناِس کاربردی” است.« )۱۹۸۹: ۲۳( “آ

»عبارت مالگن )پنجاه و پنج دلیل( ادعای کیهان شناسی ارسطو در اثر متافیزیک او است که کیهان 
از پنجاه و پنج کره ی هم مرکز تشکیل شده است: چهار کره ی تغییرپذیر زمین و پنجاه و پنج جسم یا کره ی 
و  دوار  پنج  و  پنجاه  آن  دارد. حرکت طبیعی  را  اولیه اش  یا محرک  دلیل  تغییرناپذیر، که هر کدام  آسمانی 

تغییرناپذیر بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۳(

تقسیم  در  کویناس  آ تقسیم  شیوه ی  به  اشاره  بی شک  دلیل”  پنج  و  »“پنجاه  که  است  معتقد  هانت 
عنوان های بزرگ به زیرعنوان های کوچک و کوچک تر است. سپس دیدگاهی را بیان می کند و دیدگاه های 
بسیار قوِی مخالف نظر خودش را، که گمان می کند ممکن است علیه او مطرح شود، بیان می کند و سپس 

با دالیل پر شمار و دقیق، نظر خودش را ثابت می کند.« )۲۰۱۱(

اما گیفرد می نویسد: »عبارت مالگن )پنجاه و پنج دلیل( ادعای کیهان شناسی ارسطو در اثر متافیزیک 
او است که کیهان از پنجاه و پنج کره ی هم مرکز تشکیل شده است: چهار کره ی تغییرپذیر زمین و پنجاه و 
پنج جسم یا کره ی آسمانی تغییرناپذیر، که هر کدام دلیل یا محرک اولیه اش را دارد. حرکت طبیعی آن پنجاه 
و پنج دوار و تغییرناپذیر بود.« )۱۹۸۹: ۲۳( اگر چنین باشد، جویس به طور طبیعی در حال ربط دادن 
فیلسوفی که خود جویس هم خیلی دقیق  ارسطوست؛  با عقاید کیهان شناسی معلمش  کویناس  آ دیدگاه 

کارهایش را می خواند و استیون هم در چند جای این کتاب آن ها را طرح می کند.

می پوشیدند  یا شش دگمه ای  پنج  ادوارد، جلیقه های  دوره ی  »اشراف زادگان  هانت،  گفته ی  به   .۱۴۷
و دگمه ها از جنس پارچه ی کت و شلوارشان بود. رنگ زرد کهربایِی لباس مالگن از چند جهت اهمیت 
دارد. او را کمی شیک پوش می نمایاند و نشان می دهد که از آداب  و رسوم بریتانیایی بدش نمی آید، زیرا از 
قرن هجدهم جلیقه ی زرد کهربایی در انگلیس مد بود. شاید هم زرد بودنش، مثل ربدوشامبر او، به گونه ای 
ارزش  که  کژ اندیش می پندارد؛ کسی  را  او  که  قوت می خشد  مالگن  درباره ی  استیون  به قضاوت  نمادین 
واقعی هنر استیون را نادیده می گیرد. از سوی دیگر، لباس روشن و شاد مالگن روحیه ی سرخوش او را نشان 
می دهد، همان طور که لباس های تیره وتار استیون، و در فصل های بعدی نیز لباس های سیاِه بلوم.« )۲۰۱۱(

»اهمیت نمادین رنگ زرد ربدوشامبر یا جلیقه ی مالگن به اندازه ی آینه و قیچی در یولسیز مشخص 
نشده، اما رابطه ی این رنگ با بدعت گذاری شنیدنی است.« )همان جا(

هانت در ادامه می نویسد: »در قرون وسطا )سال ۱۲۱۵ میالدی(، پس از برپایی مجمع لوتَرن چهارم، 
جنگ  از  پس  بزنند.  لباس شان  به  زردرنگ  شرم  نشانه ی  که  می کردند  وادار  را  یهودی ها  کشورها  برخی 
بقیه ی  داد که  فتوا  پاپ گریگوری چهارم  کاتارها )Albigensian Crusade( در سال ۱۲۲۹،  صلیبی 
کاتارها به عنوان نشان شرم، صلیب زرد به لباس شان نصب کنند. این سبک بخشی از فرهنگی گسترده شد تا 
گروه های خاصی را بدنام کنند. در قرن بیستم، نازی ها این سنت قرون وسطایی و نصب نشان شرم به لباس 
را دوباره زنده کردند و یهودی ها را وادار کردند ستاره ی داوود زرد به لباس هایشان بدوزند و هم جنسگرایان 
 در داستان متوجه می شویم که این بلوم است 

ً
را مجبور کردند مثلث صورتی به لباس هایشان بزنند. البته بعدا

که در نگاه مردم ایرلند بدعت گذار یا ملحد است نه مالگن، چون از جانب پدر یهودی است.« )همان جا(
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۱۴۸. »به گفته ی گیفرد، »پارادوکس از محصوالت عمده ی فکر اسکار وایلد بود.« )۱۹۸۹: ۲۳( و 
به گفته ی هانت »اشاره ای است به سنت شکنان انگلیس و ایرلند در دهه های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ که در سال 

۱۹۰۴ ستاره شان به خاموشی گرایید.« )۲۰۱۱(

دلینی: »پارادوکس یا سخن و عبارتی که با خودش در تضاد است و هم زمان می تواند واقعیت داشته 
باشد. پارادوکس در میان مردم ایرلند بسیار رایج است.« )۲۰۱۰(

برای  و  است  واقعیت  شیوه ی  پارادوکس ها  »شیوه ی  می گوید:  وایلد  اسکار  قول  از   )۲۰۱۱( هانت 
آزمودن واقعیت باید طناب بندباز را بیازماییم. وقتی واقعیات بندباز شوند، آن گاه می توانیم درباره ی آن ها 
قضاوت کنیم.« در این فصل از کتاب، یک بار پارادوکس اسکار وایلد مطرح شده است، وقتی می گوید: 
»نفرت قرن نوزدهم از رئالیسم مثل خشم کالیبان از دیدن صورت خودش در آینه است/ نفرت قرن نوزدهم 
از رومانتیسم مثل خشم کالیبان از ندیدن صورت خودش در آینه است.« برای خواندن شرح آن به پی نوشت 

شماره ی ۴۹ از همین فصل مراجعه کنید. 

»چند نمونه ی دیگر از پاردوکس های وایلدی عبارت اند از: 

* در برابر هر چیزی می توانم مقاومت کنم به جز در برابر چیزهای وسوسه کننده.

* من آسان گیرترین سلیقه را دارم. همیشه بهترین چیزها راضی ام می کنند.

* باید از بحث کردن دوری کرد؛ بحث ها همیشه زننده و اغلب قانع کننده اند.« )همان جا(

۱۴۹. »در این جا مالگن هم می کوشد تا به گونه ای تقلیدی، پارادوکسی بسازد. حتا روایت داستان هم 
نقش تقلیدی مالگن از کشیش ها را بهتر نشان می دهد.« )دلینی، ۲۰۱۰( در فصل نه )اسکال و کریبدس(، 

استیون سعی می کند برای جمعی در کتابخانه ی ملی ثابت کند که روح پدر هملت خود شکسپیر است.

۱۵۰. کشیش ها دور گردن شان شالی مخصوص )یا همان زّنار امروزی( می اندازند و مالگن نیز در 
این جا، درست به همان شیوه، حوله اش را دور گردنش می اندازد. )م(

سومین  یافث  می شود.  داستان  وارد  بعد  فصل  چند  در  که  است  استیون  پدر  بزرگ،  ِکنچ  از  منظور 
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به گفته ی  پدر است.  یافتن  برای  یولسیز جست وجو  اصلی  از مضمون های  یکی  بود.  نوح  پسر حضرت 
Japheth in search of اسم رمانی است از کاپیتان فردریک مری یت که در سال ۱۸۱۶   a father« ،گیفرد
منتشر شد. این داستان درباره ی یک بچه ی سرراهی   است که دنبال پدرش می گردد... یافت نیز سومین و 
کوچک ترین پسر نوح بود و نیاک اسطوره ای گروه هایی متغیر از ملل مختلف، از جمله یونانی ها.« )۱۹۸۹: 

)۲۳

تورنِتن )دبلیو، ۱۹۷۳: ۲۳( چند جمله از »یافث« را درباره ی نیازش به یافتن پدر و مادر بازگو می کند: 
»اگر مردی را ببینم که دماغش شبیه دماغ من است، فوری از خود می پرسم آیا او پدر من است... و روزی 

صدبار زیر لب زمزمه می کنم که پدرم کیست؟« 

یولسیز  »خواننده پس از درک مضامین فصل های سه و نه )پروتیوس و اسکال و کریبدس( از رمان 
درمی یابد که استیون ددلس هم به همان میزان به پدر نیاز دارد، البته نه پدر خونی )که پدر خودش سایمن 
ددلس یا، به قول مالگن، ِکنچ بزرگ زنده و سرحال است و در دابلن زندگی می کند( بلکه به پدری معنوی 

نیاز دارد که به او نیرو و توان هنرمند شدن ببخشد.« )هانت، ۲۰۱۱(

»مالگن با مقایسه ی استیوِن آرزومند با شخصیت وسواسی “یافث” در رمان مری یت او را مسخره 
می کند. “یافث” سرانجام پدرش را پیدا می کند. پدرش افسری پیر و بدخلق از هند شرقی بود. اما از سوی 

دیگر، جویس با مقایسه ی استیون با تلماکس و هملت او را از آن جایگاه باالتر می برد.« )همان جا(

می شود.  مطرح  یولسیز  در  عمیق  اعتقادی  با  که  است  لطیفه ای  نوشیدنی ها  »مقدس شماری   .۱۵۱
مالگن می گوید که نوشیدنی نه فقط برای استیون که در واقع برای همه ی مردم آن کشور مقدس است.« 

)هانت، ۲۰۱۱(

Elsinore .۱۵۲ قصری است در نمایشنامه ی هملت )اثر شکسپیر(. در آغاز این نمایشنامه، درست 
حال  در  دانمارک  هم زمان  و  دارند  نشستی  هم  با  السینور  کاخ  یا  برج  باالی  نگهبانان  سپیده دم،  از  پیش 
آماده شدن برای جنگ با نروژ است. در همین پرده، روحی در برابر هملت ظاهر می شود و برایش از دو 
دشمن داخلی و خارجی حرف می زند و به او می گوید که عموی هملت، کالدیوس، پدرش را می کشد و 
تاج وتخت پادشاهی دانمارک را به زور به دست می آورد. در پرده ی اول، هوراشیو به هملت هشدار می دهد 
که دنبال روح نرود و به او می گوید: از کجا معلوم تو را وسوسه نکند و به درون سیلی نکشاند/ یا به قله ی 
وحشتناک کوهی/ همان که از روی پایه اش به درون دریا آویزان است. هوراشیو، نزدیک ترین دوست هملت، 
نگران است که روحی که هملت را با خود می کشاند او را اذیت کند و هملت از فراز صخره ای که نوک آن 
از پایه اش بیرون زده بیفتد و غرق شود. به گفته ی هانت، »داستان یولسیز هم مثل نمایشنامه ی هملت در 
سپیده دمی شروع می شود و استیون و مالگن باالی برجی همدیگر را مالقات می کنند. در جایی از داستان 
هم می گوید: “استیون در حال نگهبانی است.” جنگی در کار نیست، ولی سال ۱۹۰۴ است و هنوز ایرلند 
زیر اشغال بریتانیاست. برج مارتلو بنا به واقعیت تاریخی و هم چنین بنا به واقعیت داستانی اش، که مرد 
انگلیسی )هینز( با مالگن و استیون در آن زندگی می کنند، نمایانگر اشغال ایرلند به دست بریتانیاست. هینز 

هم به استیون می گوید »“این برج مرا به یاد السینور می اندازد...”« )۲۰۱۱(

»در آغاز اودیسه نیز قصر ایتاکا را مردان جوان مسلح اشغال می کنند و تلماکس به آن ها غذا می دهد، 
درست مثل مالگن که در برج مارتلو به دو مرد دیگر، که یکی از آن ها انگلیسی است و اشغالگر کشورش، 
غذا می دهد. در این جا هینز جمله ی هوراشیو را بی کم وکاست تکرار می کند: “همان که از روی پایه اش به 
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درون دریا آویزان است.”« )همان جا(

۱۵۳. درباره ی لباس استیون پی نوشت شماره ی ۴۲ از همین فصل را بخوانید.

۱۵۴. »وقتی هینز می ایستد و با چشم هایی به سفیدی دریایی که باد به آن طراوت بخشیده به خلیج 
خیره می شود، استیون او را حاکم دریاها تصور می کند.« )هانت، ۲۰۱۱(

از  فرمانروایی می کند.”  امواج  بر  “بریتانیا  از سرودی است که می گوید  “حاکم دریاها”  »عبارت 
سوی دیگر، کنایه ای است به سلطه ی بین المللی نیروی دریایی بریتانیا و کشتی های بازرگانی آن ها. این 
سلطه طی دهه ها و تا پیش از سال ۱۹۱۴ ادامه داشت. به روایت دیگر، اشاره ای است به پوسایدون )خدای 
دریاها که رومی  ها به آن نپِتن می گفتند.( پوسایدون با ایجاد طوفان های سهمگین در دریاها اودیسیوس، 

پدر تلماکس، را اذیت می کند و می کوشد او را از رسیدن به ایتاکا و خانه بازدارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۳(

۱۵۵. درباره ی کشتی نامه بر پی نوشت شماره ی ۳۲ از همین فصل را بخوانید. »جزیره ی دالکی در 
جنوب شرقی برج مارتلوست که امروزه دیگر کسی روی آن زندگی نمی کند، اما بقایای ساکنان دیرینش 
هنوز بر آن یافت می شود. در شرق آن، آب تِل سخت گذری است به نام ماگلینز که خطرهای بزرگی برای 
کشتیران ها آفریده و به همین دلیل چراغی روی آن نصب کرده اند تا کشتی ها بتوانند از دور آن را ببینند. 

استیون و هینز می بینند که قایقی دارد این مانع را دور می زند و راهش را پیدا می کند.« )هانت، ۲۰۱۱(

۱۵۶. یکی از رمز و رازهای اصلی آیین دین مسیح این است که حضرت عیسی را، هم خدا می داند و 
هم انسان. به عبارت دیگر، الوهیت حضرت عیسی را با الوهیت خدا برابر می دانند. »از نظر یزدان شناس های 
اولیه، عیسای ناصره )در فلسطین( از “پدر” که در آسمان هاست جدا بود. اما او هم خدا بود. این تناقض 
ل، زن جویس، که از خود او بسیار مذهبی تر 

ُ
بسیاری از باورمندان را به شک می اندازد. )حتا نورا بارنک

بود هم دچار سردرگمی می شود و از او می پرسد: “جیم هم عیسی است هم خدا؟”( دانشمندان نابغه ی 
الهیات راه حلی ارائه می دهند و می گویند: “پدر و پسر و هم چنین روح القدس اشخاصی متفاوت اند، اما 
باورمنداِن تثلیث نشان می دهند که این ها سه شخص متفاوت اند، ولی همه  در سرشت الهی واحدند.” 

خدایند.« )هانت، ۲۰۱۱(

)تثلیث، طرح از مترجم(
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برای  پدر”  با  پسر  “هم گوهری  درباره ی  مسیحی  الهیات  به ویژه  و  تثلیث  درباره ی  مسیحیان  »آیین 
استیون و رسیدن او به درکی از خودش و هنرش حیاتی است. فصل های یک )تلماکس( و سه )پروتیوس( 
نشان می دهند که او در روابطش غور می کند. استیون به تلماکس و هملت تشبیه می شود. هر دو در رنج 
یافتن پدر و استیون در رنج درک رابطه اش با دنیای معنوی. در فصل نهم )اسکال و کریبدس( به مطالعه ی 
عمیق تری از نمایشنامه ی هملت شکسپیر می پردازد و با تکیه بر همین تحقیق ها، هینز آن را “عقیده ی پدر 
این مجموعه  به  می کشد،  رنج  پدر  روح  به خاطر  که  عیسی هم  به گونه ای، حضرت  می نامد.  پسر...”  و 
افزوده می شود. وقتی حضرت عیسی در معبد گم می شود، یوسف نجار به سراغ او می رود و با نگرانی از او 
می پرسد: برای چه این جایی؟ حضرت عیسی پاسخ می دهد: “نمی دانی من باید به کاروبار پدرم بپردازم؟” 
منظورش این است که آمده تا پیام خدا را به کشیش برساند. مالگن در این اثِر اسطوره ای شخصی و رازآمیز، 
نقش بدعت گذار را بازی می کند؛ نماینده ی مدرن گروهی که رمز و راز تثلیث را انکار می کنند: فوتیوس، 

آریوس، والنتینوس، سابلیوس.« )همان جا(

هانت درباره ی هر کدام از این افراد بررسی کرده و شرح مختصری نوشته است: 

کاتولیک ها  بدعت گذاری  برابر  در  کلیسا  مدافع  به عنوان  شرق  ارتودکس  کلیساهای  در  »فوتیوس 
قدرت  آوردن  به دست  مورد  در  یکی  کرد:  مخالفت  پاپ  با  موضوع  دو  در  فوتیوس  است.  معروف شده 
سیاسی و دیگری برای این که کلیسای روم روح القدس را امتداد “پسر” نیز می داند. واژه ی “پسر” قرن ها 
در غرب می چرخید و رومی ها می خواستند مرامنامه ترمیم شود و روشن شود که روح القدس در امتداد پدر 
و پسر است. تورنِتن می نویسد که دانشنامه ی کاتولیک فوتیوس را “یکی از بدترین دشمنان کلیسای مسیح” 
می داند. از نگاه زیبایی شناسانه ی استیون، موقعیت کلیسای ارتودکس تاسف آور است، زیرا برتری را به پدر 

می دهد، درحالی که آیین کاتولیک  توانمندی پدر و پسر را برابر می داند.« )همان جا(

»آریوس در قرن سوم و چهارم میالدی می زیست. آریوس برای سه رأس تثلیث مراتب پیشوایانه قائل 
بود و “پدر” را تنها خدای واقعی می دانست. پدر یا همان خدای واقعی، لوگوس یا عقل کل را از عدم وجود 
آفرید. لوگوس همان پسر است، اما پیش از مرحله ی جسم گرفتن. لوگوس هم به همین ترتیب روح القدس 
واژه ی  یونانی ها  مرامنامه ی  در  آغاز  در  آفرید.  را  مادی  دنیای  ترتیب  همان  به  هم  روح القدس  آفرید.  را 
homoousion را به کار بردند تا نشان دهند که پدر و پسر از یک گوهرند؛ موجوداتی غیرمادی. استیون 
در جایی از داستان به آریوس فکر می کند و این عنصر اساسی در اعتقادنامه ی حواریون حضرت عیسی را 

تأیید می کند.« )همان جا(

اولیه در مقابل  به قرن دوم؛ زمانی که کلیساهای  به زمان دور تر می برد،  را  ما  َولنتاین  یا  »َولنتینوس 
آموزه های عرفان گرایانی که دنیای مادی را دنیای شیطانی می پنداشتند، آموزه های متفاوتی ارائه می دادند. 
را  دنیا  که  می آموخت  شاگردانش  به  و  بود  هم  عرفان گرا  می دانست،  مسیحی  را  خودش  َولنتاین  گرچه 
خدا نیافریده بلکه نایب افالطونی نمای خدا آفریده، که یک بدخواه بوده است. مسیح آمد تا انسان را از 
مادی گرایی نجات دهد اما چون او خدا بود و پاک بود، نمی شد او را از هیچ راهی در این مادی گرایی شرکت 
ولنتاین  که  می کند  فکر  استیون  جسم دمیده.  در   

ِ
روح نه  داشت،  اعتقاد  خالص  روح  به  هم چنین  او  داد. 

جسم خاکی عیسی را رد می کند و عیسی شناسی را میان انسان فیزیکی و جوهر معنوی تقسیم می کند.« 
)همان جا(

او  است.  نمانده  باقی  او  درباره ی  که چیز چندانی  است  قرن سوم  پرنفوذ  »سابلیوس مذهب شناس 
آشکارتر در برابر تثلیث ایستاد و معتقد بود که پدر، پسر و روح القدس، هر سه همان خدا نیستند و یک 
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عقیده  این  با  نیز  روم(  کلیسای  بزرگان  )از  ترتولیان  خدایند.  از  مختلف  تجلی  سه  بلکه  ندارند،  ماهیت 
مخالف بود که چون پسر به صلیب کشیده شد پس پدر هم، که با او هم گوهر است، بر صلیب رنج برد. 
استیون به یاد می آورد که چند لحظه پیش مالگن گفت: استیون با حساب و جبر ثابت کرده که نوه ی هملت 
را  سابلیوسی  باور  این  جمله ها  این  با  است.  پدرش  روح  هم  خودش  این که  و  است  شکسپیر  پدربزرگ 

به گونه ای پیچیده بیان می کند که “پدر پسر خودش بود.”« )همان جا(

به  نمادی  به شکلی  را  استیون  یولسیز  پیش تر هم گفتیم،  ادامه می نویسد: »همان طور که  در  هانت 
غایب شان  پدران  وقف  را  زندگی خود  و  بودند  که غمگین  پسری  دو  و هملت همانند می کند؛  تلماکس 
کردند. حضرت عیسی هم مثل تلماکس و هملت در دنیای معمول انسان ها جوانی بود که زندگی اش در 
داشتن رابطه با روح پدر غایب معنا می گرفت. این روابط این احتمال را مطرح می کند که زندگی انسان بر 

پایه ی روابط معنوی ساخته شده، و همین جان مایه ی پرسونای استیون است.« )همان جا(

مسیحیان  می کند.  جریحه دار  را  کاتولیک ها  احساسات  جهت  دو  از   
ً
ظاهرا مالگن  »شعر   .۱۵۷

نبوده و جبرئیل مژده می دهد که روح القدس  باور بوده اند که مادر حضرت عیسی یهودی  بر این  همیشه 
مری )نه هر پرنده ای( به بالین حضرت مریم می آید و او باردار می شود )که فرزندش همان پسر 

ُ
در قالب ق

خداست.(« )هانت، ۲۰۱۴(

کالمِی  بازی  حفظ  )برای  است  بوده  باکره  مریم  همسِر  درودگر  یوسف  یا   Joseph the Joiner
 Joiner .)نویسنده، واژه ی یوسه کار را، به معنای کسی که با اّره کار می کند، برابِر این واژه گذاشتم. یوسه: اّره

هم چنین معنای پیونددهنده هم می دهد که منظور از آن پیوند یوسف درودگر با مریم است. )م(

۱۵۸. در آغاز انجیل یوحنای ۲، حضرت عیسی، مادرش و حواریون به یک جشن عروسی در قانا 
دعوت می شوند و در این مراسم، وقتی شراب تمام می شود، حضرت عیسی آب را به شراب تبدیل می کند. 
با تمام وجود به آن  به گفته ی هانت، »این نخستین معجزه از بی شمار معجزه های اوست که ایرلندی ها 
از نوشیدنی معجزه ی من  او قرار می دهد و می گوید برای آن که  اعتقاد دارند. مالگن خودش را در جای 
بنوشی باید به من ایمان بیاوری، و اگر ایمان نیاوردی باید آب بخوری )بازگشت به داستان مادر گروگن که 
یا چای درست می کرد یا ادرار(. آبی که پس از مصرف شراب تولید می شود، همان ادرار یا به عبارت دیگر 

پیشاب است.« )۲۰۱۱(

Olivet« .۱۵۹ یا کوه زیتون کوهی است در اورشلیم شرقی. در شیب غربی این کوه، باغ ِجتسمانی 
واقع بود. عیسی در همین باغ عبادت می کرد و در همین باغ دستگیر شد و روز بعد به صلیب کشیده شد. 

اما “نسیم گیر” کنایه ای است از نقطه ی عروج که در قله ی این کوه واقع است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۴(

آماده  مالگن  این صحنه  در  آسمان ها عروج کرد.  به  و  زنده شد  دوباره  زیتون مسیح  کوه  قله ی  »در 
یا نه، ولی در فصل دوازده  به ما گفته نمی شود که موفق می شود  می شود به عروج معنوی خودش برود. 
)سایکلوپ ها( می بینیم که بلوم موفق می شود: و صدایی از آسمان ها می آید و می خواند: “الیاس! الیاس!” 
و او پاسخ می دهد: “!Abba! Adonai و آن ها او را مشاهده می کنند. حتا او، بن بلوم الیاس، در میان 

ابرهایی از فرشتگان به سوی شکوهی تابان... صعود می کند.”« )هانت، ۲۰۱۱(

۱۶۰. پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۵۹ از همین فصل( را بخوانید.

۱۶۱. »این گودال چهل پایی بخشی از اقیانوس است که در آن شنا می کنند و صد یارد با برج مارتلو 
فاصله دارد. نکته ی عجیب این است که جویس در این داستان، دو بار این گودال را جوی می خواند. شاید 
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رفت و آمد بی وقفه ی آب به این گودال باعث شده در خیالش آن را رودخانه ببیند. شاید هم به این دلیل که 
عمق آب در این جا کم است و موج های کوتاه دارد.« )هانت، ۲۰۱۱(

۱۶۲. »کاله مرکوری نوعی کاله لبه پهن، که به مرکوری نسبت داده می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۴( 
پی نوشت شماره ی ۱۳۸ از همین فصل را بخوانید.

۱۶۳. »آن چه استیون “چکامه ی مسیح مزاح گو” می نامد، بریده ی شعری از آلیور گوگرتی است با 
عنوان آهنگ مسیح مسرور که کمی دستکاری شده است. دستکاری جویس سبب شده هجوآمیزتر شود. 
برای جویس  به مناسبت کریسمس ۱۹۰۴  از برج می نویسد و  از رفتن جویس  این شعر را پس  گوگرتی 
می فرستد. مالگن بندهای اول و دوم و نهم شعر را از بر می خواند. آخرین بند را تغییر می دهد.« )هانت، 

)۲۰۱۱

واژه ی »مزاح گو« را برای رعایت جناس نهفته در کالم نویسنده برگزیدم. )م(

تا  با جویس می فرستد  هانت از قول ریچارد المن می نویسد، »گوگرتی این هدیه را به منظور آشتی 
رابطه ای را که به دلیل بیرون کردن جویس از برج مارتلو به کدورت انجامیده بود، دوباره برقرار کند. جویس 
هم گویی با گذاشتن بخشی از این شعر هجو در دهان مالگن )در صبح ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴( عملی متقابالنه 

انجام داده و این بخش را از جنبه ی کمدی اش به سطح باالتری برده است.« )۲۰۱۱(

»در این جا مالگن بندهای ۱، ۲ و ۹ از نه رباعی شعر گوگرتی را که بازنویسی و ویرایش شده است، از 
بر می خواند. شاید بتوان گفت که جویس گوگرتی را به باالترین درجه ی ادبی اش برده و معرفی کرده است، 
زیرا سه بند اصلی )که به منظور حفظ قافیه از معنا خالی شده( به مراتب مسخره تر از نمونه ی آمده در این اثر 
 بند ُنِه بی روح و عاری از تازگی و لطف گوگرتی چنین است: “بدرود، اکنون، بدرود، بی شک 

ً
است. مثال

آن چه هست به پای تو ریزم / بر بالینم که آیی، آن گاه که از مرده ی خویش برخیزم”، که جویس آن را به 
“بدرود اکنون بدرود! هر آن چه گفتم بنویس / به تام بگو به دیک به هری که من از ُمرده ی خویش برخاستم” 

ویراسته و تغییر داده است، که بسیار برتر از بیت اصلی است.« )هانت، ۲۰۱۱( 

اما المن می نویسد: »در واقع، گوگرتی هرگز هیچ کدام از ابیات هرزه نگارانه اش را منتشر نکرد و از 
این دیدگاه ها )چه از طرف جویس چه دیگران( که هرزه گویی هایش مهم تر از اشعار اوست دلخور شد. با 
این همه، جویس با انتشار دو بند از “چکامه ی مسیح مزاح گو” در یولسیز به او کم لطفی کرد.« )۱۹۷۶: 

)۲۶۳

»او هم چنین دو سطر خوب از بند سه را شناسایی کرده و به جای آن که از آن بگذرد، در فصل پانزده 
)سرسی،( فرصت مناسبی یافته و آن ها را به کار گرفته است.« )هانت، ۲۰۱۱(

»گوگرتی بعدها شش دفتر شعر منتشر کرد و به خاطر لطف ییتس، که در سال ۱۹۳۶ بخش زیادی 
Oxford Book of انتخاب کرد، به “شاعر بزرگ”   Modern Verse 1892-1935 از اشعار او را برای

معروف شد، که شایسته ی این عنوان نبود.« )همان جا(

۱۶۴. »مثل داروی تجویزشده.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۴(

۱۶۵. »اشهدگویی که )در شورای نخست نیقیه در سال ۳۲۵ شکل گرفت( در مراسم عشای ربانی 
“به خدا ایمان  هر یکشنبه و جشن های مهم تر کلیسای کاتولیک تکرار می شود. این گونه شروع می شود: 
دارم، پدر قادر مطلق، آفریننده ی زمین و آسمان ها و همه ی چیزها، مرئی و نامرئی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۴(
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۱۶۶. منظور »نه فقط معجزه ی شفای بیماران، بیرون راندن شیطان و زنده کردن مرده ها که عیسی کرد، 
بلکه معصوم کردن لقاح و رستاخیز و عروج است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۴(

۱۶۷. درباره ی »خدای انسانی« گیفرد معتقد است که »در کالم مذهبی، تثلیث سه نفر است: پدر، 
کید عجیب وغریب پروتستان ها  پسر و روح القدس؛ اما در دهان هینز منظور از این عبارت ممکن است تأ
یابد )بدون حضور واسطه(، زیرا  با خدا دست  به یک رابطه ی مستقیم  باید  این که: هر مسیحی  بر  باشد 
خدا به هر فردی عالقه ی شخصی دارد.« )۱۹۸۹: ۲۴( بدین ترتیب گیفرد معتقد است که جویس کلمه ی 

personal را در دو معنا مد نظر دارد: »انسانی« و »شخصی.«

۱۶۸. »“جعبه سیگار نقره ای” که از جنس نقره است و صاف و صیقل خورده، مناسب مردی است 
ایرلند  نماد  نقره  میان جعبه ی  دارندگی است. جواهر زرق وبرق دار سبز  نشانه ی  و  آمده،  کسفورد  آ از  که 
سبز است میان دریایی که استیون و هینز کنارش ایستاده اند؛ دریایی که انگلیسی ها مالک آن اند. پیش تر 
هم خواندیم که انگلستان حاکم دریاهاست )پی نوشت شماره ی ۱۳۸ از همین فصل را بخوانید.( شاید 
جویس در انتخاب این نماد برای سلطه ی امپراتور بریتانیا بر ایرلند از داستان هدیه ی پاپ آدریان چهارم به 
شاه هنری دوم، شاه انگلیس در سال ۱۱۵۵، متأثر باشد. در اثری به نام Metalogicus نوشته ی ادرَین بیس 
)۱۶۱۰( آمده که پاپ با دادن این هدیه، به همراه حلقه ای طال با نگینی زمرد، به او اجازه می دهد که بر 

ایرلند حکومت کند.« )هانت، ۲۰۱۱(

۱۶۹. »در این جا جویس از واژه ی spunk به معنی “چوب دودکن” استفاده می کند. این واژه گذشته 
از معانی دیگری مانند “شجاعت” یا حتا “مایع منی”، از ریشه ی اسفنج می آید و چوب آتش زنه، که با آن 

کبریت می سازند، از همین اسفنج است.« )دلینی، ۲۰۱۰(

۱۷۰. »افکاری که از دستورات تجلی مسیحیت آزاد است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۴(

۱۷۱. »موجودی که همراه انسان است و اغلب به او کمک می کند، یک ساحر یا جادوگر.« )گیفرد، 
 )۲۴ :۱۹۸۹

۱۷۲. نوک چوبدستی استیون بستی فلزی دارد تا بر اثر تماس های پی درپی با زمین نشکند یا ساییده 
نشود. جان هانت در این باره می نویسد: »صدای کشیده شدن این فلز به سنگ، او را به یاد همزادش یا 
موجودات ماورای طبیعی می اندازد و همین طور که با چوبدستی اش راه می رود خیال می کند که این موجود 
استیون  اسم  در  با حرف ی  که  است  ای ی ی   مثل  تولیدی صدایی  )۲۰۱۷( صدای  می زند.«  را صدا  او 
هم خوانی دارد. جویس در حاشیه ی دست نویس این اثر نوشته است: .N. B )که سرواژه های نوتا بنه است 
به معنای خوب توجه کن( و سپس نوشته است: ۱۲ و منظورش این بوده که خوب توجه کن به این که حرف 

ای در اسم استیون ۱۲ بار تکرار شود. )م(

را  برج  اجاره ی  است(  مالگن  داستانی اش  شخصیت  )که  گوگرتی  آلیور  واقعی،  دنیای  در   .۱۷۳
می پردازد و در تابستان سال ۱۹۰۴، جویس به مدت یک هفته در این برج زندگی می کند. پیش از ورود 
 ایرلندی شود( هم در این 

ً
جویس به برج، سموئل ترنچ )که نامش را به دورمات ترنچ تغییر داده بود تا واقعا

برج در کنار گوگرتی بود. 

به گفته ی هانت، »به دنبال این فکر که مالگن او را از برج بیرون خواهد انداخت یا این که نباید این 
ادعا را بپذیرد که مالگن مالک برج است، به این فکر می رسد: “حاال او به من نان شور می دهد.” معلوم 
است که به یاد سرود سوم کمدی الهی دانته، بهشت، می افتد. این سرود درباره ی تبعید و بی خانمانی دانته 
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 پدربزرگش کاچاگویدا می شنود که او از فلورانس تبعید خواهد شد و 
ّ

است، به یاد این که دانته از روح جِد
در ایتالیا سرگردان دنبال سقف و حمایت و پناهگاه خواهد گشت. فلورانسی ها در نان شان نمک نمی ریزند 
و همین نان های شور برای او شکنجه خواهد بود: “هر چیز لذتبخش را پشت سر می گذاری... درمی یابی 

که چقدر نان دیگران شور است و چه سخت است باال و پایین رفتن از پلکان غربت.”« )۲۰۱۱(

استیون که این روزها از پلکان برج مالگن باال و پایین می رود، در این اندیشه است که کلید را به او 
 بی خانمان شود: »کلید را هم به او بدهم. تمام.« )م(

ً
تحویل بدهد و کامال

با زندگی خود جویس این گونه شرح می دهد: »در همین سال ها  ریچارد المن ارتباط این حادثه را 
از  نامه ای  تبعید می اندیشد. در سال ۱۹۰۰  در  نویسنده ای  به عنوان  به خودش  )۱۹۰۰-۱۹۰۴( جویس 
به  آن  در  که  او می رسد  به دست  بیستم[  و  نوزدهم  قرن  نروژی  نمایشنامه نویس  و  ایبسن ]شاعر  هنریک 
این جوان )جویس( هشدار می دهد از دوستانش فاصله بگیرد. پیش از این نامه، جویس خود را ایرلندی 
می دانست اما پس از آن، اروپایی. بر این اساس همه ی آثار ادبی دهه های پایانی قرن نوزده اروپا را مطالعه 
کرد و در کنار آن به مطالعه ی آثار دانته ادامه داد. به همین دلیل آلیور گوگرتی به او لقب “دانته ی دابلن” را 

داد.« )۱۹۷۶: ۱۰۹(

»در سال ۱۹۰۲ جویس نخستین بار از اسکله ی شهر کینگزتاون جالی وطن کرد و در اکتبر ۱۹۰۴ 
برای بار دوم و آخرین بار با نورا از ایرلند رفت.« )همان جا(  

ریچارد المن در بررسی هایش درباره ی تبعید جویس به این نتیجه می رسد که »بار اولی که جویس 
و  ]نمایشنامه نویس  گرگوری  لیدی  به  نامه ای  در  اما  نمی کرد،  استفاده  تبعید  واژه ی  از  کرد،  ترک  را  وطن 
فولکلوریست ایرلندی قرن نوزدهم و بیستم[ اشاره هایی به آن کرده است.« )۱۹۷۶: ۱۰۹( البته جویس 
برای  المن معتقد است که »جویس  نبود.  ایرلند هم قدغن  به  بازگشتش  برود و  بود که  هرگز وادار نشده 

سرزنش دیگران و توجیه خود به این تبعید نیاز داشت.« )همان جا(

»من  بگیرد:  هنلی  ارنست  ویلیام  اثر   Invictus از  پرشور  نتیجه ای  دارد  قصد  بی شک  »هینز   .۱۷۴
ارباب سرنوشت خودم/ من ناخدای روح خودم.« آدم عاقل، سکوالر و درست اندیش باید بتواند مسئول 
پیوند   

ً
اتفاقا بپاالید.  انسان وار«  زندگی اش باشد و ذهنش را از چیزهای بی ارزشی چون »عقیده ی خدای 

آزادی و خوداربابی در کالم هینز یادآور دکترین آیین کاتولیک است که در بخش دیگری از کمدی الهی 
نمایان می شود.« )هانت، ۲۰۱۱(

 دانته وارد بهشت زمینی می شود و به دانته می گوید که همه ی دستورات شاق 
ِ

»ویرژیل در کتاب برزخ
و خودمهاری اش به پایان رسید. حاال دانته می تواند خوشی های خود را دنبال کند: “دیگر برای فرمان یا 
عالمتی از جانب من منتظر نمان / آزاد، شریف و محکم بر خواسته ی خود...” دانته خود را از گناه آزاد کرده 

و می تواند راهبر عملکرد خود باشد.« )همان جا(  

»در این جا استیون در حرف های هینز پژواک آیین کاتولیک را می شنود. آزادی ای که کلیسای کاتولیک 
می دهد به این معناست که مذهب را یا باید تأیید کنیم یا رد، و تأیید آن یعنی تسلیم کامل در برابر مشّیت 
به یک  ایرلندی نسبت  برای یک  این رهایی  دانته در کتاب بهشتش شرح می دهد.(  الهی )همان گونه که 
پروتستان انگلیسی به مراتب سخت تر است. استیون دارای نمونه ی “وحشتناکی از افکار آزاد است” زیرا 
دائم به خاطر از دین برگشتگی اش در شکنجه و رنج است و به خاطر گناهی که در مورد مادرش مرتکب شده 

شکسته شده و در برابر عیسایی که به او ایمان ندارد، می لرزد.« )همان جا(
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۱۷۵. به گفته ی هانت، »استیون خودش را خدمتکار دو ارباب می نامد: دولت امپراتوری انگلستان 
و کلیسای مقدس کاتولیک و کلیسای پاپی یا حواریون در ایتالیا. او قصد دارد که که افکارش را از هر دو 

سازمان کنترل کننده ی ذهن رها کند.« )۲۰۱۱(

گلدونی  کارلو  اثر  ایتالیایی،  نمایشنامه ی  »از  گیفرد،  گفته ی  به  اربابم«  دو  خدمتکار  »من  جمله ی 
)۹۳-۱۷۰۷( است. نمایشنامه ی کمدی مرسوم آن زمان که در آن دختری در نقش پسر بازی می کند... 
نیز اشاره ای است به موعظه ی عیسی در باالی کوه. عیسی می گوید: “هیچ انسانی نمی تواند در خدمت دو 
ارباب باشد: زیرا از یکی نفرت خواهد داشت و عاشق دیگری؛ یا به یکی جلب خواهد شد و از دیگری 

رویگردان. تو نمی توانی در خدمت خدا باشی و در خدمت مال دنیا.” )متی، ۶:۲۴(« )۱۹۸۹: ۲۵(

چهره... خودش را آزاد از تمام نظم و نظام موجود معرفی می کند و همان قدر که  »استیون در رمان 
این که  از  با همه ی نظام های سیاسی هم مخالف است. پس  با دستورات و قواعد مذهبی مخالف است 
تصمیم می گیرد کشیش نشود و هم زمان کلیسا را ترک کند، به دوستش لنچ می گوید: “من خدمت نخواهم 

کرد،” و گفته ی لوسیفر هنگام قیامش علیه خدا را تکرار می کند: Non Serviam.« )هانت، ۲۰۱۱(

را  اربابانش  فهرست  »استیون  می نویسد:  حسود...«  و  پیر  دیوانه،  »ملکه ی  درباره ی  هانت   .۱۷۶
گسترش می دهد و “سومی کسی است که مرا برای کارهای عجیب وغریب می خواهد.” “ملکه ای دیوانه، 
 از انگلیس 

ً
پیر و حسود” بی گمان ملکه ی انگلیس نیست، چون او در سال ۱۹۰۴ مرده بود و استیون قبال

چشم  به  که  است  ایرلند  کشور  همان  ملکه  این  ترتیب،  بدین  است.  برده  نام  ارباب ها  از  یکی  به عنوان 
میهن پرستان واقعی )Shan van vocht( زن جواِن زیبا می آید.« )۲۰۱۴(

هملت  و  هومر  اودیسه ی  از  درون مایه هایی  آن،  زیرین  الیه های  در  و  اثر  این  جای  جای  در 
شکسپیر نهفته است و سومین نویسنده ای که گاهی از الیه های زیرین باال می آید، دانته است. برخی از 
زندگی نامه نویس های جویس معتقدند که دانته نویسنده ی مورد عالقه ی جویس بود. جویس در یکی از 
کالس های درسش در ایتالیا می گوید: »ادبیات ایتالیا با دانته شروع شد و با دانته پایان پذیرفت...« دانته 

با برداشت از آثار هومر می نویسد و جویس با برداشت از آثار دانته، که خود از هومر تأثیر گرفته است.

به  آزاد کنی.  را  تو می توانی خودت  “فکر می کنم  استیون می گوید  به  دلینی، »وقتی هینز  به گفته ی 
نظر من تو ارباب خودتی”، واگویه ای است از لحظه ای که ویرژیل، قهرمان دانته، دانته را آزاد می کند.« 

)همان جا(

در رمان چهره... وقتی دوست استیون می گوید: »ایرلند اول است، استیوی. تو می توانی بعد از آن، 
شاعر یا عارف باشی«، استیون می پرسد: »می دانی ایرلند چیست؟ ایرلند  ماده خوکی است که بچه هایش 
را می خورد.« این نه تنها اشاره ای است به کوته فکری های فرهنگی مردم کشورش بلکه از هم دستی آن ها با 
دولت بریتانیا برای به زیر سلطه درآوردن این کشور سخن می گوید. در ادامه می گوید: »نیاکانم زبان شان 

را دور انداختند و زبان دیگری را پذیرفتند. به مشتی بیگانه اجازه دادند که بر آن ها فرمان برانند...« )م(

ایرلند است؛ می گوید:  به  یولسیز هم قبول ندارد که متعلق  چهره... که در  نه تنها در رمان  »استیون 
“ایرلند به این دلیل مهم است که او به من تعلق دارد.”« )دلینی، ۲۰۱۰(

۱۷۷. پی نوشت شماره ی ۱۷۵ از همین فصل را بخوانید.

ایرلند، که استیون آن را مثل کابوسی از سر می گذراند و  ۱۷۸. »احساس گناه هینز درباره ی تاریخ 
بی ربط به کابوس خود هینز هم نیست، از دهان هینز به صورت واژه هایی نیک در وصف امپراتور بریتانیا 
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بیرون می آید: “ما انگلیسی ها احساس می کنیم که برخورد ما با شما ناروا بوده.” سپس از زیر بار مسئولیت 
 تاریخ مقصر است.” اما دست کم احساس گناه می کند.« )هانت، ۲۰۰۱(

ً
شانه خالی می کند: “ظاهرا

یعنی   ”et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“ »عبارت   .۱۷۹
کلیسای مقدس کاتولیک و کلیسای حواریون. پس از آن که استیون از دو اربابش اسم می برد، به منبع این 
نام های پرافتخار فکر می کند. این دو نام از اعتقادنامه ی نیقیه )در سال ۳۲۵ میالدی( آمده است.« )گیفرد، 

)۲۵ :۱۹۸۹

رهبران  میالدی،   ۳۲۵ سال  »در  می نویسد:  نیقیه  اعتقادنامه ی  شکل گیری  اساس  درباره ی  هانت 
مسیحی به دعوت کنستانتین یا قسطنتین و به منظور ارائه ی یک تعریف واحد درباره ی تثلیث و رابطه ی پدر، 
پسر و روح القدس، شورایی عام به نام شورای نیقیه تشکیل دادند. این شورا در پاسخ به نظر آریوس تشکیل 
شد که معتقد بود “پدر از پسر برتر است و پسر از روح القدس”. در واقع سیر تغییر و تحول اعتقادات دین 

ند بود و به همین دلیل استیون سیر افکار خودش را به آن مانند می کند.« 
ُ
مسیحی در سه قرن اول ک

۱۸۰. گیفرد »کیمیای ستارگان« از زبان استیون را »اشاره ای به برخی عقاید کیمیاگرانه می داند. در 
پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، در میان عارفان، از جمله ویلیام باتلر ییتس، کیمیاگری مرسوم شده 
بود. او به ویژه از کتاب The Key to Theosophy نوشته ی مادام هلنا پترونا بِلَوتسکی نقل می کند و او را از 
کیمیاگران کم اهمیت تر که هدف شان “تبدیل فلزات بی ارزش به طال” بود، برتر می داند،« زیرا معتقد است 
که »این عارفان به نهان جویی معتقد بودند و سعی داشتند جنبه های مادی وجود انسان را به واقعیات معنوی 
و سه گانه ی برتر الهی )شامل سطوح روحانی، فکری و فیزیکی( تغییر ماهیت دهند.« )۱۹۸۹: ۲۵( »اما 
در کتاب بلَوتسکی حرفی از کیمیای ستارگان یا کیمیای کیهانی نیست و، به همین دلیل، فرضیه ی گیفرد 

 حدس و گمان است.« )هانت، ۲۰۱۱( 
ً
ظاهرا

به گفته ی گیفرد، »مادام بِلَوتسکی، عارف و رهنورد روسی، دایره ی عالقه اش به روح گرایی و کیمیاگری 
را با مطالعه های امپرسیونیستی از آموزه های رمزآمیز هندوستان، خاور میانه و عرفان و نهان گرایی یهودیان 
و مسیحیان قرون وسطا گسترش داد. بلَوتسکی شخصیتی بحث بر انگیز بود. معتقد بود که می تواند معجزه 

کند و پس از مرگ روحش را به جسمش باز خواهد گرداند.« )۱۹۸۹: ۲۵(

بخوانید.  را  )پروتیوس(  از فصل سه  پی نوشت شماره ی ۱۰۷  بلَوتسکی  مادام  با  بیشتر  آشنایی  برای 
هم چنین در فصل هفت )ایولس( نیز به مادام بلَوتسکی اشاره می شود. )م(

۱۸۱. به گفته ی گیفرد، »اعتقادنامه ی حواریون، یکی دیگر از اعتقادنامه های دین مسیح است که پیش 
از اعتقادنامه ی نیقیه تدوین شده و شهرتش به این نام به این دلیل است که هریک از بند های دوازدگانه از 
: ۱( پیتر: من به خدا، قدرت مطلق، آفریننده ی 

ً
دیرباز به یکی از دوازده حواریون نسبت داده می شود. مثال

آسمان و زمین ایمان دارم؛ ۲( جان: و به حضرت عیسی مسیح، تنها پسر او و ارباب ما؛ ۳( جیمز ارشد: 
او که در زمان پونتیوس  اندرو:  به دنیا آمده؛ ۴(  از مریم مقدس  یافته و  از روح القدس لقاح  به کسی که 
پیالطس، رنج بسیار برد، به صلیب کشیده شد، ُمرد و دفن شد؛ ۵( فیلیپ: او به جهنم نزول کرد؛ ۶( تامس: 
او که روز سوم باری دیگر زنده شد؛ ۷( جیمز کهتر: او که به بهشت صعود کرد و دست راست خدای متعال 
به روح القدس  ناتانیل: من  تا برای زندگان و مردگان داوری کند؛ ۹(  او که می آید  نشانده شد؛ ۸( متیو: 
معتقدم؛ ۱۰( سایمن: کلیسای کاتولیک مقدس، هم سخن با مرده و زنده؛ ۱۱( متیاس: بخشنده ی گناهان؛ 

۱۲( یهودای نبی: احیاکننده ی مرده در روز قیامت و بخشش عمر بی پایان پس از آن.« )۱۹۸۹: ۲۵(



|  یولسیز   116

»پاپ مارسلوِس دوم در نیمه ی اول قرن شانزدهم می زیست و فقط ۲۲ روز پس از تاج گذاری اش 
زنده ماند.« )هانت، ۲۰۱۱(

» “موسیقی مراسم عشای ربانی برای پاپ مارسلوس” اثر جوواّنی پی یرلوییجی َپلسترینا )۱۵۲۵�
ایجاد  در  توانایی  نظر  از  چه  است،  رنسانس  دوره ی  مذهبی  موسیقی  دستاوردهای  برترین  از   )۱۵۹۴
خلسه ی معنوی و چه از لحاظ زیبایی هنر موسیقی. استیون به این تناقض می اندیشد؛ به دستاورد هنری 
آن )صداها درهم می آمیزند، تک خوانی با صدای بلند به منظور اعتراف(  و به اهمیت مذهبی آن )و در پس 
نغمه هایشان فرشته ی مراقب کلیساست که مرتدها را خلع سالح و تهدید می کند.( این قطعه نشان می دهد 
که در ذهن موسیقیدان، میان نغمه های تک آوایی و چندآوایی تنش ایجاد می شود و این که آیا باید تسلیم 
ادبی خودش  با هنر  ارتباط آن دو را  این جا دارد  باید بدعت  گذاشت. گویی استیون هم در  یا  مطلق شد 

می سنجد.« )همان جا(

»استیون در حال مقایسه ی تمام مسیر تکامل دین کاتولیک از آغاز )که مثل ذهن خودش بسیار هم 
ند بوده( با تغییراتی است که در ذهن و باورهای خودش ایجاد شده، و جویس دارد دو چیز را موازی با هم 

ُ
ک

پیش می برد و ذهن استیون را مثل چرخی میان تقدس و جهش و تکامل، میان فرامین بی بروبرگرد مذهب و 
سحر و جادو، به حرکت درمی آورد.« )دلینی، ۲۰۱۰(

هر  و  ایستاده  خواننده ها  صداهای  پس  در  مقرب،  فرشته ی  میکائیل،  که  می کند  گمان  »استیون 
می کند.  تهدید  دارد  مخالفت  و  ستیز  سر  آن  با  یا  می اندازد  خطر  به  را  مسیحی  آیین  درستی   که  را  کس 
بررسی های سدمن و گیفرد نشان می دهد که در قرن شانزدهم، هنگام مخالفت های پروتستان ها با کلیسای 
کاتولیک، همواره میکائیل فراخوانده شده است. یکی از جنبه های این ستیزها مقابله با جنبش اصالحی 
در برابر موسیقی مذهبی و تالش برای پاکسازی آن بوده است. در همان قرن شانزدهم، شورای شهر ترنت 
این شورا  و اعضای سختگیر  فتوا صادر کرد”  بود،  ناپاکی  و  آن هرگونه هرزگی  در  “موسیقی ای که  علیه 
موسیقی هایی را که دارای تنوع ملودی و صدا بود و در پایان عصر میانه رایج و در دوره ی رنسانس مشهور 

شده بود منع کردند و فقط سرودهای ساده و تک صدایی را مجاز شمردند.« )هانت، ۲۰۱۱(

»ِپلسترینا از نوازندگان برجسته ی موسیقی پلی فونیک قرن شانزدهم بود. در سال ۱۵۵۵، وقتی پاپ 
مارسلوس دوم از دنیا رفت، جانشین او پل چهارم پلسترینا را از دم و دستگاه پاپ بیرون کرد. اما چهار 
سال بعد که پل درگذشت، جانشین او، پیوس چهارم، پلسترینا را به جایگاهش بازگرداند و از او خواست 
که آهنگی با گوناگونی ملودی و بری از ناپاکی و هرزگی بسازد تا بدین ترتیب صدای بنیادگرایان را خاموش 
پدر  و  پادشاه موسیقی مقدس  مقام  به  را  پلسترینا  که  مارسلوس است  پاپ  آهنگ همان سرود  این  کند. 

جاودانه ی موسیقی ایتالیا رساند.« )همان جا(

فرنک باجن، نویسنده و نقاش انگلیسی و یکی از دوستان نزدیک جویس، در سال ۱۹۳۴ اثری منتشر 
James Joyce and the Making of  که در آن مشاهده های دقیق خود را از زندگی   Ulysses کرد به نام
یولسیز و چگونگی نگارش آن ثبت کرد. طرح جلد آن هم  خصوصی و اجتماعی جویس هنگام نوشتن 
که پرتره ای از جویس است به قلم خود او رسم شده است. باجن در این اثر درباره ی ِپلسترینا و این آهنگ 
با نوشتن این آهنگ موسیقی کلیسا را نجات داد.« )۱۹۸۹: ۱۸۷،  از قول جویس می نویسد: »پلسترینا 

بازچاپ(

»روی هم رفته، استیون با اندیشیدن به سرودخوان های کلیسا به این نتیجه می رسد که این موسیقی از 
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درست آیینِی زیبایی و هنر دفاع می کند. صداها درهم می آمیزند )گوناگونی چندصدایی یا همان پلی فونیک( 
اما هر کدام به تنهایی می خوانند، به صورت نغمه ای موزون )مثل چندین صدایی که هم صدا می شوند تا 

آهنگ فراموش نشدنی کلیسای کاتولیک را بسازند.(« )هانت، ۲۰۱۱(

»ادوارد مارتین کوشید که عالقه به این قطعه از پلسترینا را رونق بخشد. در سال ۱۸۹۸، در دابلن، 
زیاد  احتمال  به  کردند.  اجرا  را  قطعه  این  ترزا،  کلیسای سینت  در  مارسلوس  پاپ  مراسم سالگرد  هنگام 
جویس در این مراسم حضور داشته است. جویس به آهنگ های بربط انگلیسِی دوره ی رنسانس عالقه مند 
بود. در فصل هجده )پنه لوپی( هم می بینیم مالی بلوم به سرودی می اندیشد که در کلیسای سینت ترزا در 

خیابان کالرندن اجرا کرده است.« )همان جا(

»بخش دوِم این جمله به چند نفر از نخستین و معروف ترین بدعت گذاران در دین کاتولیک و باور 
تثلیث اشاره دارد: فوتیوس که در قرن نهم میالدی می زیست، باور پدر، پسر و روح القدس را به نقد کشید. 
استیون )جویس( مالگن را از گروه او می داند، زیرا کمی پیش تر در این متن، مالگن هملت، پدر و پسر را 

مسخره می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۶( 

»آریوس کشیشی از مصر بود که در حدود قرن سوم می زیست و معتقد بود که پدر و پسر مقام برابر 
ندارند و جایگاه پسر از پدر پایین تر است. این نظریه اعضای کلیسای کاتولیک را خشمگین کرد. کفر او این 
بود که کالم خدا )عیسی( نخستین خلقت خدا بود و خدا او را از هیچ ساخت؛ و سپس عیسی روح القدس 
را خلق کرد؛ و روح القدس جهان ما را. عیسی نخستین خلقت خداست و در مقامی پایین تر از اوست و 
روح القدس نخستین خلقت عیساست و در مقامی پایین تر از او. اولین شورای نیقیه در سال ۳۲۵ برگزار 

شد و آریوس را به بدعت گزاری محکوم کرد.« )همان جا(

بود حضرت عیسی هرگز جسم خاکی نداشت و در  بود، معتقد  به ولنتینوس معروف  »ولنتاین، که 
مادی،  دنیای  نائب خدا، خالق   )Demiurge( که  یاد می داد  به شاگردانش  او  نشد.  انسان ظاهر  شکل 
از اعضای تثلیث نبود، بلکه اهریمنی بود دور از خدای درک نشدنی. بدین ترتیب دنیای مادی و خالق آن 
را ضد الهوت می پنداشت... به گفته ی ولنتاین عیسی را خدا فرستاده که انسان را به سوی اسرار روحانی 
راهنمایی کند و چراغ راهی باشد برای او تا بتواند از دنیای مادی، قلمرو تاریکی که مقدر شده در آن بماند، 

بگریزد، آن تاریکی مطلق جاودانه.« )همان جا(

 »سابلیوس، آخرین نفر از بدعت گذاران که جویس هم از او نام می برد، معتقد بود که “نام های پدر و 
پسر و روح القدس سه نام مختلِف یک نفر است یا سه جنبه یا حالت متفاوت از یک وجود.”« )همان جا(

تثلیث  ارتودوکس  و  ذاتی  مفاهیم  با  که  هستند  »آن هایی  همزاد  مسخره گرهای  از  منظور   .۱۸۲
از پسر خلق نشده )همان  از پدر و  ادعا شروع شد که روح القدس  این  با  مخالف اند. مخالفت فوتیوس 

اعتقاد کلیسای کاتولیک(، بلکه از خود پدر خلق شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۶( 

»بیگانه« لقب مصطلحی است که ایرلندی ها به انگلیسی ها داده اند. پی نوشت های شماره ی ۱۸ و ۷۲ 
از همین فصل را بخوانید. )م(

۱۸۳. »خود استیون در حال بافتن شبکه ای از پژواک های درهم تنیده ی ناکام است.« )هانت، ۲۰۱۱(

گیفرد در انجیل اشعیا و در اثری به نام The Devil’s Law Case نوشته ی جان وبستر این عبارت 
را یافته و می نویسد: »منظور این است که اینان در برابر قدرت خدا ناتوان اند. جان وبستر می گوید: “...

می بافند اما تور هایی که باد صید می کنند.”« )۱۹۸۹: ۲۶(
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ارتباط  پیش گویی  هنر  با  قدیم  ایرلند  در سنت  بافندگی  »کار  می نویسد:  جمله  این  درباره ی  گیفرد 
داشته است، اما این ارتباط به افکار تیره و تباه استیون درباره ی تاریخ یا به تالش بیهوده ی او برای رسیدن 
 Gerontian به مفهومی تئوری ربطی ندارد. چیزی که بیشتر با افکار استیون تناسب دارد بیتی است که در
نوشته ی تی اس الیوت آمده است. در این اثر می گوید “ماکوهای تهی/ باد می بافند.”« )۱۹۸۹: ۲۶( اما 
هانت معتقد است »اگر قرار بر اقتباس ادبی باشد، الیوت باید از یولسیز وام گرفته باشد، چون الیوت در 
سال های پیش از انتشار آثارش، رمان یولسیز را خوانده و یک بار هم نوشته است: “شاعراِن بد وام می گیرند/ 

شاعران خوب می دزدند.”« )۲۰۱۱(

الیوت در سال ۱۹۱۷، دو سال پس از انتشار فصل یک )تلماکس( یولسیز، کار نوشتن Gerontian را 
شروع کرد. جویس این فصل را در سال ۱۹۱۷ به پایان رساند و در سال ۱۹۱۸ در Little Review منتشر 

کرد. کتاب الیوت در سال ۱۹۲۰ چاپ شد. )م(  

۱۸۴. پی نوشت شماره ی ۱۸۱ از همین فصل را بخوانید.

می شود  آن  لغت  به  لغت  معنای  که  است  فرانسوی  عبارتی   »Zut! Nom de Dieu!«  .۱۸۵
»مرده شور! به خاطر خدا!« و معنای مجازی آن می شود »عجب قطعه ی هنری عالی ای!« در این جا استیون 
می زنند.«  کف  برایش  دارند  جلسه  در  حاضراِن  که  می کند  تجسم  دارد  زیرا  می کند،  مسخره  را  خودش 

)هانت، ۲۰۱۴(

استیون که استعداد آوازخوانی و بازیگری دارد، کار ادبی خود را در قالب نمایشی قابل اجرا می بیند. 
البته تا کنون بیش از چند بیت شعر نسروده، اما همین مقدار کار را بزرگ و قابل تقدیر تصور می کند و حتا 
شیوه ی خم شدن و ادای احترام برای کف زدن حاضران در جلسه را جلوی آینه تمرین کرده است. در فصل 
سه )پروتیوس( خودش را با شوخی بی رحمانه تری مسخره می کند و می گوید: »تو جلوی آینه برای خودت 

خم شدی...« )م(

نشان می دهد  تلخ هم  این تصویرهای  استیون،  پیشین  از فکرهای  بسیاری  هانت می نویسد: »مثل 
که او تا چه اندازه از موفقیت هنری و شادمانی فاصله دارد. از سوی دیگر، با مسخره کردن خودش نشان 
می دهد که آماده ی یادگیری از اشتباه های گذشته اش است و شاید همین سبب شود که اثر بزرگی بنویسد. 

یک بار جویس گفته بود: “هرگز کسی را از نظر خودباوری مثل خودم ندیده ام.”« )۲۰۱۴(

 شخصیت هینز را از روی شخصیت ریچارد ترنچ، 
ً
۱۸۶. »این عبارت ثابت می کند که جویس واقعا

کسفورد با ترنچ آشنا می شود.  دوست انگلیسی گوگرتی، ساخته است. گوگرتی در یک ترم تحصیلی اش در آ
در  داشته است.  بسیار  ایرلند عالقه ی  زبان  و  فرهنگ  به  ترنچ هم  گفته شد،  هینز  مورد  در  که  همان طور 
انگلستان اسم کوچکش ساموئل بود، ولی در ایرلند می خواست او را با نام ایرلندی دورمات صدا کنند.« 

)هانت، ۲۰۱۱(

»از سوی دیگر، ترنچ، که بنا به شرح پی نوشت شماره ی ۱۷ از همین فصل الگوی بیرونی شخصیت 
به قرون  از یهودیان  اروپایی  تاریخ نفرت مسیحیان  هینز است، افکاری ضدیهودی داشت. در واقع مبدأ 
وسطا می رسد، ولی این نفرت در آغاز قرن بیستم با شکلی نو شروع می شود. واژه ی یهودستیزی را برای 
 The Victory of  Judaism over نخستین بار ویلهلم مار )۱۸۱۹-۱۹۰۴( در سال ۱۸۷۹ در اثری به نام
Germandom به میان آورد و نوشت: “در آلمان، یهودیان صنعت چاپ و نشر و روزنامه ها را قبضه کرده اند 
و دیکتاتورهای نظام مالی شده اند.” البته ویلهلم مار دگم نبود و از چهار زنی که با آن ها ازدواج کرد، سه 
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زن به گونه ای یهودی یا نیمه یهودی بودند. ویلهلم تحت تأثیر محیط و فرهنگ جامعه اش بود و در سال های 
پایان زندگی اش، افکار ضدیهود و ناسیونالیستی اش را انکار کرد. جامعه ی فرانسه نیز در سال های ۱۸۹۴ تا 
۱۹۰۶، هنگام محاکمه ی آلفرد درایفوس، کاپیتان یهودِی متهم به جاسوسی برای ارتش آلمان، به دو قطب 
ضدیهود و هوادار یهود تقسیم شد. به هر روی، این نفرت از یهود به روسیه و سپس به انگلستان و ایرلند نیز 

نفوذ می کند و در جای جای رمان یولسیز به گونه های مختلف مطرح می شود.« )همان جا(

یعنی  فرانسوی  زبان  به  »هینز«  کلمه ی  آمده،  فصل  همین   ۱۲ شماره ی  پی نوشت  در  که  همان طور 
به  دیگر  به گونه ای  )نستور( هم  دو  در فصل  نفرت شدیم.  این  متوجه  پیش  در چند جمله ی  و  »نفرت«، 
آن اشاره می شود. نفرِت هینز، آن طور که استیون تصور می کند، از استیون نیست بلکه، به گفته ی هانت، 
»جویس به عمد اسم هینز )در فرانسه به معنای نفرت( را به دلیل نفرت هینز از یهودیان روی این شخصیت 

گذاشته است.« )۲۰۱۱(

اس  تی  سروده ی   Gerontian شعر  در  دیگر  شکلی  به  جمله  »این   ،)۲۰۱۰( دلینی  گفته ی  به 
الیوت می آید: “خانه ام خانه ای پوسیده است و یهودیان روی لبه ی پنجره چمباتمه زده اند.”« سپس دلینی 

می گوید: »برخالف جویس، الیوت یکی از یهودستیزان زمانش بود.« )همان جا(

۱۸۷. بوالک »بندرگاهی است در دماغه ی جنوب شرقی خلیج دابلن، نزدیک دالکی. قلعه یا قصر 
به بندرگاهی مصنوعی تبدیل شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  بوالک روی جویبار کوچکی آویزان شده که 

)۲۶

۱۸۸. »قایقران دارد از عمق سی پایِی آب در خلیج دابلن، محل پیوند خلیج به اقیانوس، حرف می زند. 
هر فاتوم برابر با شش پاست و پنج فاتوم برابر با سی پا. در شمال ساحل خلیج دابلن ناحیه ای هست به عرض 

دو و طول پنج مایل که در آن جا عمق آب به سی پا می رسد.« )هانت، ۲۰۱۷(

۱۸۹. »در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴، در ساعت ۱۲:۱۸ صبح و ساعت ۴۲:۱۲ عصر، دو جزر بلند در این 
ناحیه رخ داده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۶(

» “امروز ُنه روز است” بیانگر این دیدگاه خرافی است که وقتی کسی غرق می شود و پیدا نمی شود، 
جسدش پس از ُنه روز روی آب می آید.« )همان جا( 

۱۹۰. معلوم نیست چرا جویس در این اثر دو بار این بخش گودالی خلیج را جوی می نامد. شاید 
به خاطر عمق کم آن باشد. هانت می نویسد: »شاید به این دلیل است که آب یکریز وارد آن می شود و از 

آن بیرون می آید.« )۲۰۱۱(

۱۹۱. گیفرد در این باره می نویسد: »وست میت )Westmeath( در غرب دابلن و مرکز ایرلند واقع 
شده و مرکز استان مولینگار است.« )۱۹۸۹: ۲۶(

»جویس تابستان ۱۹۰۰ را با پدر و برخی از خواهر و برادرهایش در این شهر گذرانده است.« )هانت، 
رک بیرون می رود.« 

ُ
۲۰۱۷( به قول ریچارد المن، »این نخستین بار است که جویس از دابلن و منطقه ی ک

)۷۷ :۱۹۸۳(

۱۹۲. »اِلک َبِنن، شخصیتی فرعی در رمان است و از آشنایان مالگن. الک َبِنن در وست میت، ملی 
بلوم، دختر لیوپولد و مالی بلوم، دو شخصیت اصلی دیگر این داستان، را مالقات کرده است.« )گیفرد، 

)۲۷ :۱۹۸۹



|  یولسیز   120

۱۹۳. در این جا جویس دارد پیشاپیش به ما خبری می دهد. آن دختر عکاس، ِملی بلوم، دختر لیوپولد 
بلوم است که در فصل  چهار )کلیپسو( با او بیشتر آشنا می شویم. )م( هانت درباره ی او می نویسد: »در 
سراسر رمان، شخصیت غایب ِملی بلوِم پانزده ساله به آدمی با میل زیاد جنسی و عاملی برای نگرانی پدر 

متهم می شود.« )۲۰۱۱(

۱۹۴. مرد جوانی که در گودال پنجاه پایی شنا می کند، به مالگن خبر می دهد که دوست مشترک شان 
ِلک بِنن برایش نامه ای فرستاده و نوشته که در شهر وست میت با دختری که او را “photo girl” می نامد 

َ
ا

آشنا شده است. مالگن شغل دختر را دست مایه ی شوخی هرزه ای قرار می دهد و می گوید: »عکس فوری، 
 در داستان متوجه می شویم که ملی فقط در آن عکاسی 

ً
اهن؟ پرده برداری کوتاه.« هانت می نویسد: »بعدا

این  مردان  و  می انداختند  خاصی  عکس های  جوان  دختران  برخی  بیستم،  قرن  آغاز  در  اما  می کند.  کار 
عکس ها را می خریدند. البته در آن زمان این عکس ها را در فرانسه و بعد انگلیس می انداختند و این رسم 

هنوز به ایرلند سرایت نکرده بود، اما مردان ایرلندی هم از آن ها باخبر بودند.« )۲۰۱۱(

۱۹۵. »حتا تا چند دهه پیش هم کشیش ها باید فرق سرشان را می تراشیدند. منظور از تاج موی سفید، 
موی سفیدی است که به صورت تاج یا حلقه دور قسمت تراشیده ی فرق سر باقی مانده و نشانه ی این است 

که پیرمرد روحانی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۷(

۱۹۶. »در این جا شاید دوباره تصور این باشد که باک مالگن دارد به مسخره از مردان کلیسا تقلید 
می کند، اما این بار از این صلیب کشیدن منظور دیگری نیز دارد: با زبان اشاره به استیون و هینز می رساند 

که پیرمردی که دارد از گودال آب بیرون می آید کشیش است.« )هانت، ۲۰۱۸(

۱۹۷. امپراتوری بریتانیا از قرن هجدهم تا قرن بیستم، مردان کشورهای مستعمره اش را به استخدام 
ایرلند  مردان  از  بسیاری  بریتانیا،  امپراتوری  بلندپروازی های  دراِز  این مدت  در  درمی آورد.  بریتانیا  ارتش 
امپراتوری  پایتخت های  از  بریتانیا درآمدند. هانت می نویسد: »در دابلِن جویس، یکی  به خدمت ارتش 
بریتانیا، مردانی را که به ارتش بریتانیا می پیوستند آدم های بی وجدان می دانستند و یا می گفتند آن ها دارند 

از ماشین جنگ سود می برند.« )۲۰۱۱( برای سیمور پی نوشت شماره ی ۵۷ از همین فصل را بخوانید.

۱۹۸. »هویت و اهمیت این دختر در دنیای بیرون از داستان نامشخص است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۷(

۱۹۹. جویس برای اصطالح شکم دار بودن از being up the pole استفاده کرده است که به گفته ی 
هانت، »در زمان های و مکان های مختلف معانی متفاوت داشته است. اما منابع زیادی این نوع بیان آن را 
در ایرلند به بارداری نسبت می دهند و متن هم این معنا را تأیید می کند. فرهنگ لغت Urban آن را بارداری 

ناخواسته معنا کرده است.« )۲۰۱۱(

»دوست دختر باردار علت تصمیم ناگهانی سیمور را در ترک تحصیل پزشکی و استخدام در یکی از 
نادر شغل های موجود آن زمان دابلن شرح می دهد.« )همان جا( 

۲۰۰. گیفرد در این باره می نویسد: »از دیرباز موی سرخ نشانه ی خیانت بوده )مثل یهودا( و در این جا 
زنان مو سرخ را زنان غیرقابل اعتماد تصور می کنند.« )۱۹۸۹: ۲۷(

Üebermensch .۲۰۱ )آلمانی( به معنی ابرمرد، در آن زمان واژه ای نو بود که »فردریک نیچه در 
چنین گفت زرتشت به کار برد تا نشان دهد انسانی که بر آیین کشنده ی روح در مذهب مسیح و متافیزیک 
غلبه کند ابرمرد است. زرتشت می گوید: »من به تو می آموزانم که چگونه ابرمرد شوی. باید بر خودت غلبه 

کنی.« )۱۹۸۹: ۲۷(
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افسانه ی خلقت دین مسیحی ربط  به  را  تکامل  فلسفه ی  این  باره می نویسد: »مالگن  این  در  گیفرد 
می دهد: دنده ی دوازدهمش گم شده، پس او حضرت آدم است؛ اولین مرد و به همین دلیل ستودنی تر از 

همه ی ابرمردها.« )همان جا(

به گفته ی هانت، »اشاره به این باور است که “حوا را با دنده ی دوازدهم آدم ساخته اند.” در یولسیز 
گفت  چنین  اثرش،  دو  در  را  ابرمرد  مفهوم  نیچه  می داند.  ابرمرد  را  خودش  که  است  مالگن  باک  فقط 
زرتشت و The Gay Science آورده و آقای جیمز دافی، شخصیت اصلی داستان “حادثه ای دردناک” از 
مجموعه داستان دابلنی ها، هر دو کتاب نیچه را دارد.« )۲۰۱۶( با این همه، المن معتقد است که جویس از 
صمیم دل به نیچه اعتقاد نداشت.« )۱۹۸۳: ۱۴۲( در این اثر، اسامی داستان های مجموعه داستان دابلنی ها 

از ترجمه ی محمدعلی صفریان و صالح حسینی، انتشارات نیلوفر، چاپ ۱۳۸۶، گرفته شده است. )م(

»جویس پای کارت پستالی که در تاریخ ۱۳ ژوئیه ی ۱۹۰۴ برای ُجرج رابرتز، ناشر دابلنی اش، فرستاد، 
امضای “جیمز ابرمرد” را گذاشته است.« )المن، ۱۹۸۳: ۱۴۲(

»جویس از یک سال پیش از این تاریخ، آثار نیچه را می خواند.« )هانت، ۲۰۱۶(

۲۰۲. هانت درباره ی »بی کلیدی« می نویسد: »این یکی از درون مایه های اصلی داستان است که از 
استیون شروع می شود، سپس بلوم، شخصیت دیگر داستان، و سرانجام همه ی ایرلند را فرا می گیرد. هانت 
می نویسد، غصب در این داستان به موقعیت مشابهی در اودیسه ارتباط دارد و بیانگر این است که کلیدها 
بیرون  از خانه  برای کار  بلوم  از همین رمان،  س( 

ُ
)ایول به خود می گیرند. در فصل هفت  نمادین  اهمیت 

می رود و کلیدش را در شلواری که روز پیش پوشیده جا می گذارد. او هم مثل استیون به گونه ای نمادین 
بی خانه می شود. غصب در مورد بلوم به خیانت همسرش به او ربط دارد. بلوم در فصل هفده )ایتاکا( از 
همین رمان با ترفندی همانند ترفنِد به کاررفته در اودیسه )برای شکست خواستگارهای پنه لوپی( وارد خانه 
س( کلیدها رفته رفته 

ُ
می شود و به عنوان “شهروند شایسته ی بی کلید” وصف می شود. در فصل هفت )ایول

اهمیت مشابه دیگری به خود می گیرند.« )۲۰۱۱(

»بن مایه ی کلید و بی کلیدی در فصل های دیگر این اثر نیز جلوه گر می شود. در این فصل دیدیم که 
باک مالگن کلید برج مارتلو را به زور از چنگ استیون درمی آورد، که این حادثه با مورد مشابهی از غصب 

در اودیسه هم خوانی دارد.« )همان جا(

عالوه بر استیون، بلوم هم در این داستان بی کلید می شود. در فصل چهار )کلیپسو( بلوم برای انجام 
کارهای روزانه اش از خانه بیرون می رود و بعد متوجه می شود کلیدش را در شلوار دیروزی اش جا گذاشته و 
بی کلید است. به عبارت دیگر، او نیز مثل استیون به شکلی نمادین بی خانه شده با این تفاوت که زورِستانی 
یا غصب در مورد بلوم با خیانت زنش پیوند دارد. اما در فصل هفده )ایتاکا(، درست با همان ترفندی که در 
اودیسه ی هومر برای شکست خواستگاران پنه لوپی به کار گرفته می شود، بلوم وارد خانه می شود و به همین 
دلیل عنوان »شهروند ماهر بی کلید« را به دست می آورد. این بن مایه ی بی کلیدی در مقیاسی گسترده تر در 
رمان یولسیز به خانه و میهن نیز سرایت می کند و کلید اداره ی کشور نیز در دست دیگران )انگلیسی ها( 

است. بدین ترتیب، کلیدها با این ارتباط میان متنی اهمیت نمادین پیدا می کنند. )م(

به گفته ی بالمایرز »کلید از هر جهت ابزاری برای ورود است و به بیرون کردن و بیگانه سازی پایان 
می دهد.« )۱۹۹۶: ۳۸( پی نوشت شماره ی ۱۰۲ از همین فصل را بخوانید.

۲۰۳. در این جا منظور از »می پوشد. درمی آورد« می تواند دو چیز باشد: ۱( اشاره به کشیش و لباس 
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پوشیدن و درآوردن او پیش و بعد از مراسم ربانی، کشیشی که دمی پیش از آب بیرون آمد؛ ۲( این فصل 
با باک مالگن شروع می شود، هنگامی که با لباس کشیش ظاهر می شود، و در این جا با کشیش و لباس 

پوشیدن و درآوردنش برای مراسم مذهبی پایان می یابد، اما هیچ کدام از این دو مراسم واقعی نیست. )م(

۲۰۴. گیفرد در باره ی این جمله می نویسد: »شکل تغییریافته ی این آیه ی انجیل سلیمان نبی است 
)۱۹:۱۷( که می گوید: “آن که به بیچارگان محبت کند، به خدا قرض می دهد )و خدا در جایی به او پس 

خواهد داد.(”« )۱۹۸۹: ۲۷(

چنین  هانت می گوید: »مالگن در عین حال دارد ادای شیوه ی بیان داستان های اخالقی نیچه را در 
گفت زرتشت در می آورد.« )۲۰۱۶(

۲۰۵. به گفته ی هانت، »از نظر انگلیسی ها همیشه ایرلندی ها وحشی بودند و انگلیسی ها از همان 
آغاز می خواستند آن ها را اهلی کنند. در قرن های پانزدهم و شانزدهم، “ایرلندی وحشی” به آن هایی گفته 
می شد که بیرون از Pale )یا همان ناحیه ی سفیدپوستان( بودند و به شکل قبیله ای زیر فرمان رئیس قبیله 

زندگی می کردند.« )۲۰۱۱( 

 جمله ی “دیوانگی یا وحشی گری از ویژگی های روحی ایرلندی هاست” از کلیشه های معمول 
ً
»ظاهرا

بیستم، دبلیو اچ آدن،  این کشور نسبت داده می شد. حتا در همین قرن  به مردم  بود که در قرن دوازدهم 
شاعر انگلیسی قرن بیستم، درباره ی ویلیام باتلر ییتس می نویسد: “ایرلند دیوانه چنان تو را آزرده است که 
به شاعری روی آورده ای.” در فصل سه )پروتیوس(، استیون جانتان سویفت را همین گونه می بیند: “فرد 
بیزار از نوع خود از آن ها به جنگل جنون گریخت، یالش کف آلود زیر نور ماه، کره ی چشم هایش، ستارگان . 
جداسازی  جهت  است  سرگرمی ای  ایرلند  مردم  ذهن  در  جریان هایی  چنین  اسبی.”  پره بینی  هوی نیم، 

خودشان از انگلیسی ها؛ استیون به هینز توریست فکر می کند.« )همان جا(

۲۰۶. استیون با تمام وجود در برابر پیشنهاد دوستی هینز ایستادگی می کند و به سه چیزی می اندیشد 
که بنا به ضرب المثلی ایرلندی باید از آن ها حذر کرد: شاخ گاو نر، ُسّم اسب و تبسم یک ساکسون. )م( 

درباره ی ساکسون پی نوشت شماره ی ۱۸ و ۷۲ از همین فصل را بخوانید.

گیفرد )۱۹۸۹: ۲۷( در »مجموعه  ای به نام ضرب المثل های نژادی که در سال ۱۹۳۸ منتشر شده، 
ل را پیدا کرده است. هم چنین 

َ
)ضرب المثل شماره ی ۱۸۶( زیر عنوان جزیره های بریتانیا: ایرلندی،« این َمث

پی نوشت شماره ی ۱۸ از همین فصل را بخوانید.

نزدیک  و  دابلن  ابی، در قلب مرکز شهر  لِور  به میخانه ی شیپ در خیابان  بارها  اثر  این  ۲۰۷. »در 
رودخانه ی لیفی، اشاره می شود. قرار مالگن با استیون در میخانه ی شیپ سر ساعت دوازده و نیم بازخوانی 
نمادین دیگری از همانندی های یولسیز با اودیسه است که در فصل اول این کتاب ساخته می شود. این جا 

یادآور صحنه ی وسوسه ی خواستگارهای پنه لوپی برای کشتن تلماکس است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۷(

زنده ی  اجرای  از  دیرینی  سنت  بزرگ  میخانه ی  »این  می نویسد:  باره  این  در   )۱۹۶۹( پرل  سیریل 
موسیقی داشت و نویسندگان و خبرنگاران بسیاری به آن جا می رفتند. مالگن ساعت های زیادی را در آن جا 

می گذراند.«  

 Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te  .۲۰۸
virginum chorus excipiat یعنی: 
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“باشد که خیل مؤمنان چون سوسن ها گرد تو بدرخشند 

باشد که فرشتگان باکره، 

سرودخوان و دست افشان تو را در بر گیرند.”

 Prayers for the Dying in در بخش Layman’s Missal گیفرد »منبع این دعا را در کتابی به نام
the Catholic  )دعا برای محتضر در دین کاتولیک(« یافته است. )۱۹۸۹: ۲۷(

هانت می گوید: »در نبود کشیش، این دعا را بر بالین کسی که مرگش نزدیک است می خوانند. شاید 
یکی از نزدیکاِن محتضر که مؤمن است این دعا را برایش بخواند. سپس دیگر اعضای خانواده زانو می زنند 
و پس از او تکرار می کنند. استیون به یاد روز مرگ مادرش این ها را در ذهنش تکرار می کند و تا پایان روز 

گاهی خطی از این دعا را به یاد می آورد.« )۲۰۱۷(

 همان تاج یا حلقه ی موهای سفید اوست 
ً
۲۰۹. »همان پیرمرد کشیش است. “هاله ی سفید” احتماال

 شکاف صخره هاست که کشیش می تواند آبرومندانه و پنهان از دیده ها لباس شنایش 
ً
و “فرورفتگی” ظاهرا

را درآورد. هر دو کلمه بار مذهبی دارند: ۱. خدا هنگام ظاهرشدن بر بندگان خاصش به صورت هاله ظاهر 
می شود. ۲. فرورفتگی، که شبیه محراب است، در دین کاتولیک به فرورفتگی طاقچه مانندی در کلیساهای 
قرون وسطایی گفته می شد که برای گذاشتن مجسمه ی حضرت مسیح یا حضرت مریم ساخته می شد.« 

)هانت، ۲۰۱۱( 

هانت در ادامه می نویسد: »این دو واژه با هم می آیند تا نوعی رّبانّیت پنهانی را نشان دهند، و این با 
فکر استیون برای پیرزن شیرفروش )شاید پیام آوری است، الگویی فرومایه از فناناپذیری( هم خوانی دارد.« 

)همان جا( 

۲۱۰. »خوک آبی نماد فضولی بسیار است و در اودیسه ی هومر گله ای از این خوک های آبی را می بینیم 
که پروتیوس چوپان شان می شود و آن ها همه ی خبرها را به او می دهند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۲۷(

هانت می نویسد: »وقتی راوی حرکات دوست مالگن در آب را شرح می دهد، کمی مایه ی شاعرانه 
به آن می بخشد )مرد جوانی که برآمدگی صخره ی نزدیک او را گرفته بود، آرام و وزغ وار پاهای سبزش را در 
بخش عمیق لیز و لزج آب تکان می داد.( اما وقتی خود مالگن در پایان فصل مثل خوک آبی دیده می شود، 
این عدم قطعیت ساده ی ادراک حواس ممکن است باعث شود که انسان در ذهن بیننده به حیوان دگردیسی 
یابد. در آب های دابلن و حومه، خوک های آبی به وفور یافت می شوند. این احتمال بسیار قوی است که 
استیون نتواند به سرعت کله ی آدمی را که به همراه موجی باال می آید تشخیص دهد و تصور کند کله ی یک 

خوک آبی است.« )۲۰۱۱(

اودیسه ،  و  هملت  تاریخی،  بزرگ  اثر  دو  موازات  به  اثر  این  گفتیم،  هم  پیش تر  که  همان طور   .۲۱۱
پیش می رود. خانه و زندگی استیون )جویس(، هملت )شکسپیر( و تلماکس )هومر(، هر سه را به زور 
می ستانند. به گفته ی گیفرد، »هملت نسبت به عموکالدیوسش درست همین احساس استیون را دارد، چون 
پدرش را کشته، تاج وتخت او را ربوده و مادرش را به همسری خود درآورده است. او در این باره می گوید: 
“پادشاهم را کشت و مادرم را فاحشه کرد...” هم چنین خواستگارهای پنه لوپِی شکیبا در اودیسه به نیت 

غصب به خانه ی اودیسیوس آمده اند.« )۱۹۸۹: ۲۷(

به گفته ی هانت )۲۰۱۱(، »فصل یک )تلماکس( با وصف “باک مالگن” به عنوان فردی “گوشتالو” 
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آغاز می شود و باک مالگن را راوی سوم شخصی وصف می کند که می کوشد به موقعیت ذهنی او نزدیک 
به طور  این فصل  و  و گرسنه کشیده می شود  استیوِن الغر  دنیای  به  روایت  اما خیلی سریع صدای  شود، 
کامل از نگاه استیون وصف می شود و سرانجام با همان شخصی که با عنوان گوشتالو شروع شد با عنوان 

“غاصب” پایان می یابد.« 

هانت )۲۰۱۱( در ادامه ی این بحث می نویسد: »مالگن از نظر استیون از دو جهت “غاصب” است: 
نخست آن که آشکارا کلید برجی را که خود استیون کرایه اش را پرداخته، از او به زور می ستاند و دیگر در 
شکلی کمتر آشکار، استیون احساس می کند که مالگن خودش را به موقعیتی نزدیک می کند که صاحب 

اختیار زندگی او شود.« درباره ی کلید در برج پی نوشت شماره ی ۱۰۲ از همین فصل را بخوانید.

از  زور  به  را  ایرلند  و کشور  انگلستان است  نماد  که  انگلیسی است  هینز  دیگر  یا غاصب  زورِستان 
مالکان اصلی اش ستانده است. به عبارت دیگر می توان گفت که تمام این فصل با زیبایی و در همین یک 

کلمه خالصه می شود: »غاصب« )م(



۲
* – کاکرن، تو بگو ببینم از کدام شهر دنبال او فرستادند؟۱

– تارنتوم،۲ آقا.
– آفرین. خب؟

– جنگ بود، آقا.
– آفرین. کجا؟

صورت تهی پسرک از قاب تهِی پنجره پرسان شد.

دختراِن حافظه آن را به هم بافتند. با این همه، به گونه ای وجود داشت، هرچند نه آن طور که حافظه آن را 
به هم بافته بود.۳ بدین ترتیب، عبارتی از ناشکیبایی، کوبش بال های افراط کاری بلیک.۴ دارم صدای خراب 
شدِن همه ی گردون را می شنوم، شیشه ی خردشده و دیوارهای سنگی که واژگون می شود، و زمان، آن آخرین 

زبانه ی خشم. پس برایمان چه می ماند؟۵

– اسم جایش یادم رفت، آقا. سال ۲۷۹ قبل از میالد.

استیون نیم نگاهی به اسم و تاریخ نوشته شده در کتاب لکه دار۶ انداخت و گفت: 

– اسکولوم.
– بله، آقا. و او گفت: یک پیروزی دیگر مثل این ما را نابود می کند.۷

جمله ای که دنیا به خاطر سپرد. آسودگی مالل آور خیال.۸ بر فراز تپه ای بر دشتی پوشیده از جنازه، 
فرماندهی تکیه زده بر نیزه اش برای افسرانش سخن می گوید. هر فرماندهی برای هر گروهی از افسران. آنان 

سراپا گوش اند.۹

استیون گفت: 
– تو بگو آرمسترانگ،۱۰ پایان پیروس چگونه بود؟۱۱ 

– پایان پیروس، آقا؟

کامین گفت:۱۲ 
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– من می دانم آقا. از من بپرسید، آقا.
– صبر کن. تو بگو آرمسترانگ، چیزی از پیروس می دانی؟

کیسه ای از رولت انجیر توی کوله پشتی آرمسترانگ گرم ونرم و محفوظ نشسته است. گهگاه آن ها را 
س 

َ
میان دو کف دستش می پیچاْند و مالیم قورت شان می داد. خرده هایش به بافت لب هایش می چسبید. نف

مطبوع شده ی پسرک. آدم های پولدار، افتخار می کنند  که پسر ارشدشان در نیروی دریایی است.۱۳ جاده ی 
ویکو، دالکی.۱۴

– پیروس، آقا؟ پیروس، یک اسکله.۱۵
نگاه  به دوروبر و هم کالسی هایش  آرمسترانگ  و بی شادی.  بلند بدخواهانه  همه خندیدند. خنده ی 
گاه از نداشتن اقتدار من و از مبالغی که پاپایشان می پردازد، یک  کرد، در نیم ُرخ شادی ساده لوحانه ای. آ

لحظه بعد با صدای بلندتر خواهند خندید.  

استیون با کتاب به شانه ی پسرک سیخونک زد و گفت: 

– حاال بگو ببینم اسکله چیست؟
– اسکله، آقا؟ یک چیزی بیرون از آب. یک نوع پل. اسکله ی کینگزتاون، آقا.

آن ها  بله.  کردند.  پچ پچ  پشتی  نیمکت  در  نفر  دو  بامعنا.  ولی  بی شادی  خندیدند:  دوباره  بعضی 
نگاه  صورت هایشان  به  غبطه خوران  همه.  بوده اند.  بی گناه  هیچ گاه  نه  و  آموخته اند  هرگز  نه  می دانستند: 
شده،  مطبوع  مربا  و  چای  با  هم  آن ها  نفس های  آن ها:  شباهت های  لیلی.  گرتی،  اتل،  ایدث،  می کرد: 

دستبندهایشان هنگام تقال جیرینگ جیرینگ می کند.۱۶

استیون گفت: 
– پل کینگزتاون. بله، پلی ناکام.۱۷

این واژه ها نگاه شان را گیج کرد.

کامین پرسید: 

– چطور، آقا؟ پل چیزی است که روی رودخانه است.

نوشیدن های  میان  زبردستانه،  امشب  بشنوند.  تا  نیستند  این جا  هیچ کدام  هینز.۱۸  کتابچه ی  برای 
دیوانه وار و حرف زدن ها، برای شکافتن زره پیراسته ی فکرش.۱۹ خب، بعد چی؟ دلقکی در بارگاه اربابش، 
 
ً
تماما نه  کرده اند؟  انتخاب  را  نقش  آن  همه  چرا  سخاوتمند.۲۰  ارباب  تحسین  فاتح  حقیر؛  و  چاپلوس 
دیگر؛  شنوده ی  بارها  قصه ی  هر  مثل  بود  قصه ای  هم  آن ها  برای  تاریخ  خوشایند.  نازونوازش های  برای 

سرزمین شان دکان گروفروشی.۲۱   

اگر پیروس به دست عجوزه ای در آرگوس به زمین نخورده بود۲۲ و اگر ژولیوس سزار با چاقو کشته 
از بی نهایت احتمالی  اتاقی  به آن ها داغ ننگ زد و در  از آن ها سرسری گذشت. زمان  نباید  بود.۲۳  نشده 
وقتی می بینیم هرگز  باشند  آن ها می توانستند محتمل  آیا  اما  در غل وزنجیر ساکن شدند.۲۴  زدند  کنار  که 

نبوده اند؟ یا این تنها احتمال بود که رخ داد؟۲۵ بباف، بافنده ی باد.۲۶

– برای ما یک قصه بگو، آقا.
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۲

– آه، بگو آقا یک قصه از ارواح.
استیون کتاب دیگری باز کرد و پرسید: 

– در این کتاب از کجا شروع کنیم؟
کامین گفت: 

– بس است مویه.

– پس بخوان، تالبوت.
– پس داستاْن چی، آقا؟

استیون گفت:

.۲۷ بخوان، تالبوت.
ً
– بعدا

پسری سبزه رو کتابی را باز کرد و تر و فرز آن را به زیر سنگر کیف مدرسه اش تکیه داد و با نیم نگاه های 
گاه وبیگاه به متن، دو سه بیتی را جویده جویده از بر خواند:

– برای لیسیداس که اندوه شماست
ماتم و سوگ بیش از این نه رواست

چوپانان حزین، ناله و زاری بس است
او زنده گرچه زیر کف آبی فرو رفته...۲۸

پس باید جنبشی در کار باشد، فعلیتی از احتمالی محتمل.۲۹ عبارت ارسطو در دل ابیاتی تند و نامفهوم 
به خود شکل داد و به درون سکوت پژوهشِی کتابخانه ی سن ژنوِیو شناور شد، جایی که او در آن مطالعه 
کرده بود و از گناه پاریس به آن پناه برده بود، شبی از پی شبی دیگر.۳۰ کنار دست او، سیامی نازک اندامی 
کتابچه ای از استراتژی را با دقت می خواند.۳۱ دوروبرم مغزهایی سوخت گرفته و در حال سوخت رسانی: زیر 
چراغ های لوله ای، چهارمیخ  شده، با شاخک هایی که بی حال می زنند: و در تاریکی ذهنم، تنبلی از جهان 
اسفل، بی میل، ترسیده از روشنی، الیه های پوسته پوسته ی اژدهایی اش را جابه جا می کند.۳۲ فکْر فکِر افکار 
س، به گونه ای، همه ی آن چیزهایی است که هست: نفس صورت صورت هاست. 

ْ
است. درخشش آرام. نف

آرامش ناگهانی، گسترده، فروزان: صورت صورت ها.۳۳

تالبوت تکرار کرد:

– به واسطه ی قدرت گرانقدر خدا بود که بر امواج راه رفت
به واسطه ی قدرت گرانقدر...۳۴

استیون آهسته گفت: 

– ورق بزن، من هیچ چیز نمی بینم.
تالبوت به جلو خم شد و به سادگی پرسید: 

– چی، آقا؟
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دستش کتاب را ورق زد.۳۵ به عقب تکیه داد و دوباره آن چه را ناگهان به خاطر آورد خواند. از او که بر 
امواج راه می رفت. این جا هم سایه اش بر این دل های زبون و ترسو، بر دل و لب های ریشخندگر و بر من 
افتاده است؛ بر صورت های مشتاق شان که به او سکه ی خراج پیشکش کردند. به سزار آن چه از آِن سزار 
است، به عیسی آن چه از آِن عیسی است.۳۶ نگاه طوالنی چشم های سیاه، جمله ای معمایی برای بافته شدن 

و بافته شدن بر دستگاه بافندگی کلیسا. هان.۳۷ 

چیستان بگو، رومی پررو
پدرم بذر داد برای درو۳۸

تالبوت کتاب بسته اش را توی کیفش ُسراند.

استیون پرسید: 

– همه اش را خواندی؟
– بله، آقا. ساعت ده بازی هاکی، آقا.۳۹

– نصفه روزه است، آقا. پنجشنبه.
استیون پرسید: 

– کی می تواند پاسخ یک معما را بگوید؟
ورق ها خش خش صدا  به هم می خورد،  تق تق  مدادها  کردند،  و جمع  بستند  را  کتاب هایشان  همه 
می داد. دور هم جمع می شدند و بند و قفل کیف هایشان را می بستند و همه، با شادی، جویده جویده حرف 

می زدند:

– یک معما، آقا؟ از من بپرسید.
– َبْه، از من بپرسید، آقا.

– یک معمای سخت، آقا.
استیون گفت: 

– این هم معما.
خروسه گفت قوقولی قوقو

آسمان بود آبی کبود

زنگ های توی بهشت

صدا دادند پنج و شش

دیگر وقتش است روح بینوا 

برود بهشت، برود بهشت

– این چیست؟
– چی، آقا؟
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۲

– دوباره، آقا. ما نشنیدیم.
وقتی بندها را تکرار می کرد، چشم هایشان گشاد تر می شد. پس از سکوتی، کاکرن گفت: 

– جوابش چیست، آقا؟ ما تسلیم ایم.
استیون با خارشی در گلو جواب داد: 

– روباهی که مادربزرگش را زیر یک بوته ی راج خاک می کند.۴۰
از جایش بلند شد و چنان خنده ی بلند و عصبی ای سر داد که فریادهای آن ها دلهره ای را منعکس کرد. 

چوبی به در خورد و صدایی در راهرو بلند شد:

– هاکی!
پاره پاره شدند، از نیمکت ها یک وری بیرون رفتند، از روی آن ها پریدند. همه به سرعت رفتند و صدای 

تق  تق چوب های هاکی و سروصدای چکمه ها و حرف هایشان از انباری آمد.

داد.  نشان  را  گشوده ای  دفترمشق  و  آمد  جلو  آهسته  بود،  کرده  آن پا  این پا  که  کسی  تنها  سارجنت، 
موهای ضخیم و گردن استخوانی اش گواه آماده نبودنش بود. چشم های ضعیفش، از پشت عینک مه آلود، 
التماس کنان به باال نگاه کرد. روی گونه ی مات و بی خونش لک جوهرِی کم رنگی به شکل خرما بود و، 

مثل بستر حلزون، مرطوب و تازه. 

دفترمشقش را جلو آورد. باالی صفحه کلمه ی مسئله نوشته شده بود، زیر آن اعداد اریب و در پایین 
صفحه امضای کج ومعوجی با حلقه های کور و یک لکه. سیریل سارجنت: نام و مهرش.۴۱

– آقای دیسی۴۲ گفت که همه را از اول بنویسم و به شما نشان بدهم، آقا.
استیون به لبه های دفتر دست مالید. کار بیهوده.

پرسید: 

– حاال می دانی چطور باید حل شان کنی؟
سارجنت پاسخ داد: 

– شماره های یازده تا پانزده. آقای دیسی گفت که از روی تخته سیاه رونویسی کنم، آقا.
– می توانی خودت حل شان کنی؟

– نه، آقا.
زشت و بی عرضه: گردن الغر و موی ضخیم و لکی از جوهر، بستر حلزون. با این همه، یکی عاشقش 
بوده، او را در آغوشش و در قلبش نگه داشته. اما از نظر او شتاب دنیا پسرکش را زیر پا له خواهد کرد؛ 
او نشت کرده  به  از جان خودش  حلزون بی استخوان له شده.۴۳ زن به خون آبکی بی خاصیت پسرش که 
عشق ورزیده است. بنابراین آیا آن واقعی بوده؟ تنها چیز واقعی زندگی؟۴۴ کلومبانوس آتشی مزاج با شور 

مذهبی بر جسم به خاک افتاده ی مادرش گام نهاد.۴۵ 

و خاکسترهای  بوی صندل سرخ  نبود،  آتش  در  ترکه ی سوخته ای  لرزان  اسکلت  از  بیش  زن چیزی 
نم زده.۴۶ زن او را از این که زیرپا له شود نجات داده بود و رفته بود، گویی هرگز وجود نداشته. روح بیچاره 
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با  در خزش،  گند سرخ چپاول  بخار  روباهی،  زیر ستارگان چشمک زن،  در خلنگ زار  و  رفته:  بهشت  به 
چشم های روشن بی رحم زمین را می خراشاند، گوش می داد، زمین را می خراشید، گوش می داد، می خراشید 

و می خراشید.۴۷ 

استیون نشست کنارش و مسئله را حل کرد. از راه جبر ثابت می کند که روح شکسپیر پدربزرگ هملت 
است.۴۸ سارجنت از پشت عینک اریبش به او یک وری نگاه می کرد. چوب های هاکِی توی انباری به هم 

می خوردند و تق تق صدا می دادند: ضربه ی توخالی توپی و فریادهایی از زمین بازی. 

از این سر تا آن سر کاغذ، عالئم، در نمایش بی کالم با حروف شان، کاله های خوش ساخت مربع و 
مکعبی که بر سر داشتند، با رقص باوقار موریس جابه جا می شدند. دست به دست هم می دادند، پس و 
پیش می شدند، برای هم رقص شان خم می شدند؛ بدین ترتیب: تخم جن های تخیل مورها.۴۹ آن ها هم از 
دنیا رفته اند. ابن رشد و ابن میمون، مردان تیره در رخسار و رفتار، تاباننده ی روح تیره ی جهان را در آینه های 

مسخره شان،۵۰ تاریکی ای درخشنده در روشنایی که روشنایی نمی توانست درک کند.۵۱

– حاال می فهمی؟ می توانی دومی را خودت حل کنی؟
– بله، آقا.

انتظار  با قلم زدن های طوالنی و لرزان عالئم و اعداد را رونویسی کرد. دستش یکسره در  سارجنت 
ماتش  پوست  پشت  شرم  از  کم رنگ  سایه ای  می کرد،  جابه جا  وفادارانه  را  متغیر  عالئم  یاریگر،  کلمه ای 
مور متریس: حالت ملکی فاعلی و مفعولی.۵۲ او را با خون آبکی و شیرآب ترشش غذا داده 

َ
بال بال می زد. ا

و بندهای قنداق او را از چشم دیگران پنهان کرده است.۵۳

مثل او بودم من، این شانه های مایل، این بی قوارگی. کودکی ام در کنارم پیچ می خوَرد. دورتر از آن که 
یک بار یا به آسانی به آن دست بیازم. مال من دور است و مال او ِسری مثل چشم هایمان. ِسرها ساکت و 
سرد و سنگی نشسته در کاخ های تاریک قلب هر دوی ما: سرها خسته از خودکامگی شان: خودکامه ها، 

مایل به بی تاج وتخت شدن.۵۴

مسئله ها حل شد.

استیون از جایش که بلند می شد گفت: 

– خیلی ساده است.
سارجنت جواب داد: 

– بله، آقا. ممنونم.
ورق را با کاغذ جوهرخشک کن نازکی خشک کرد و دفترمشقش را به نیمکتش برگرداند. 

استیون که پشت سر ریخت بی قواره ی پسر به سمت در کالس می رفت، گفت: 

– تو هم بهتر است چوب هاکی ات را برداری و بروی پیش بقیه ی بچه ها.
– بله، آقا.

توی راهرو اسمش شنیده می شد، از زمین بازی صدایش می کردند.

– سارجنت!
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۲

استیون گفت: 

– بدو. آقای دیسی صدایت می کند.
استیون روی ایوان ایستاد و دید که این ازقافله وا مانده به سمت میدان بازی درهم  و برهم می دود که 
بافه های  پا روی  به  پاتابه  آقای دیسی  بودند. بچه ها گروه گروه شدند و  نزاع  با هم در  تیز  در آن صداهای 
چمن قدم برداشت و زمین را ترک کرد. وقتی به ساختمان مدرسه رسید، دوباره سروصداهای نزاع گر او را 

فراخواندند. دیسی سبیل سفید خشمگینش را پیچاند و پی درپی و بی آن که گوش کند فریاد زد: 

– دیگر چه شده؟
استیون گفت: 

– کاکرن و هالیدی۵۵ توی یک تیم اند، آقا.
آقای دیسی گفت: 

– یک لحظه توی دفتر من منتظر می مانی تا دوباره به این ها نظمی بدهم؟۵۶ 
همین که با وسواس زیادی به آن سوی زمین بازی برمی گشت، صدای پیرمردانه اش تحکم آمیز داد زد:

– قضیه چیست؟ دیگر چه شده؟
صدای تیزشان، دور و بر او، از هر سو بلند شد. هیکل های بسیارشان او را احاطه کردند، نور زننده 

خورشید رنگ عسلی موهای بدرنگ شده اش را سفید می کرد. 

هوای مانده و دودآلود با بوی چرم رنگ ورورفته و ساییده ی صندلی ها در فضای دفترش معلق بود. 
درست مثل روز اول که در این جا با من قرارداد بست.۵۷ حاال هم درست همان طوری است که در آغاز 
بود.۵۸ روی گنجه سینی ای از سکه های استوارتی؛ گنج فرومایه ی یک لجنزار: و همیشه خواهد بود.۵۹ و در 
جعبه ی جاقاشقی مخملی ارغوانی رنگ ورورفته شان، دوازده حواری در حال وعظ برای همه ی کافران جا 

خوش کرده اند: جهانی بی پایان.۶۰ 

نکش را فوت 
ُ
صدای پایی شتابان روی ایوان سنگی و توی راهرو. آقای دیسی کنار میز ایستاد و سبیل ت

کرد و گفت:

– یک، تسویه ی حساب کوچک مان.
از جیب کتش کیف بغلی ای را که تسمه ی چرمی ای دور آن بسته شده بود بیرون آورد. کیف شَرق باز 
شد و آقای دیسی از آن دو اسکناس برداشت، وسط یکی شان چسب خورده بود، و آن ها را با احتیاط روی 

میز گذاشت.۶۱ 

کیف بغلی اش را که تسمه پیچ می کرد و جا می داد، گفت: 

– دو.
ّپه در هاون سنگِی سرد جابه جا 

ُ
و اینک خزانه ی طالی او. دست خجول استیون روی صدف های ک

می شد؛ صدف های حلزونی و خرمهره های پول و صدف های پلنگی: و این یکی پیچیده مثل دستار یک 
امیر، و این یکی اسکالوپ سینت جیمز.۶۲ اندوخته ی زائری پیر، گنجینه ی مرده، صدف های توخالی.۶۳
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ساورینی، شفاف و نو، روی کرک نرم رومیزی افتاد.۶۴

آقای دیسی قلک کوچکش را توی دستش چرخاند و گفت: 

برای  قسمت  این  ساورین هاست.  برای  قسمت  این  ببین.  به دردبخوری اند.  چیزهای  این ها  سه،   –
شیلینگ هاست. شش پنس ها و نیم کراون ها. و این جا کراون ها. ببین.۶۵ 

دو کراون و دو شلینگ از آن به بیرون انداخت و گفت: 
– سه دوازده. فکر کنم قبول داری که حساب مان سرراست است.۶۶

گین جمع می کرد و همه را توی جیب شلوارش می گذاشت گفت:  استیون که پول ها را با شتابی شرم آ

– متشکرم، آقا.
آقای دیسی گفت: 

– هیچ تشکر الزم نیست. برایش کار کرده ای.
دست استیون که دوباره آزاد بود به سمت صدف های توخالی برگشت. نیز نمادهای از زیبایی و از 

قدرت. قلنبه ای در جیبم: نمادهایی آلوده به زیاده خواهی و بدبختی.۶۷  

آقای دیسی گفت: 

– این طوری با خودت این جا و آن جا نبر. جایی بیرون می کشی و گمش می کنی. یکی از این دستگاه ها 
بخر، آن وقت می فهمی چه قدر به درد می خورد.۶۸

جوابی بده.

استیون گفت: 

– مال من بیشتر وقت ها خالی خواهد ماند.
همان اتاق و همان ساعت، همان تدبیر: و من هم همان آدم. سه بار االن. سه طناب دار این جا دور 

من. خب، اگر بخواهم همین لحظه می توانم پاره شان کنم.۶۹

آقای دیسی انگشت اشاره اش را به او نشانه رفت و گفت: 

– چون تو پس انداز نمی کنی. هنوز نمی دانی پول یعنی چه. پول قدرت است. بگذار به سن من برسی. 
می دانم. می دانم. جوان اگر می دانست. اما شکسپیر چه می گوید؟ در کیفت چیزی جز پول مگذار.۷۰

استیون زمزمه کرد: 
– ایاگو.۷۱

نگاه ثابتش را از روی صدف های بی استفاده به سمت نگاه خیره ی پیرمرد بلند کرد. 

آقای دیسی گفت: 

– او می دانست پول یعنی چه. پول ساخت. شاعر بود، بله، ولی انگلیسی هم بود.۷۲ می دانی مایه ی 
بشنوی  انگلیسی  یک  دهان  از  است  ممکن  که  حرفی  پرافتخارترین  می دانی  چیست؟  انگلیسی  افتخار 

چیست؟
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 تاریخ مقصر است: 
ً
فرمانروای دریاها. با چشم های سرد دریایی اش به خلیج خالی نگاه کرد: ظاهرا

به من و به حرف هایم، بی نفرت.۷۳

استیون گفت: 

– این که در امپراتوری اش خورشید هرگز غروب نمی کند. 
آقای دیسی داد زد: 

– په! این که انگلیسی نیست. این را یک سلت فرانسوی گفته.۷۴
با قلکش به ناخن شستش ضربه ای زد و موقر گفت: 

– االن می گویم که باافتخارترین مباهاتش چیست. همه ی عمرم نقد کار کرده ام.
آفرین، آفرین. 

– همه ی عمرم نقد کار کرده ام. هرگز در زندگی ام یک شیلینگ قرض نگرفته ام. می توانی باور کنی؟ 
هیچ قرضی ندارم. می توانی؟

مک کن،۷۶  گینی.  ده  کاِرن،۷۵  کراوات ها.  چارق،  جفت  یک  جوراب،  جفت  سه  پوند،  ُنه  مالگن، 
یک گینی. فرد راِین،۷۷ دو شیلینگ. تمپل،۷۸ دو تا ناهار. راسل،۷۹ یک گینی. کازنز،۸۰ ده شیلینگ. باب 
هلر،۸۲ سه گینی. خانم مک کرِنن،۸۳ پنج هفته اجاره و غذا. این قلنبه ای که دارم به 

ُ
رنالدز،۸۱ نیم گینی. ک

هیچ دردی نمی خورد.۸۴ 

استیون جواب داد: 

– در حال حاضر نه.
آقای دیسی با لذتی سرشار خندید و قلکش را سرجایش برگرداند. 

با شادی بسیار گفت: 

– می دانستم نمی توانی. اما یک روز باید متوجه شوی. ما مردم ولخرجی هستیم، ولی باید انصاف 
هم داشته باشیم.

استیون گفت: 
– من می ترسم از این حرف های گنده ای که این قدر ناراحت مان می کند.۸۵

آقای دیسی چند لحظه با اخم به هیکل خوش قیافه ی مرد روی پیش بخاری که دامن اسکاتلندی پشمی 
لبرت ادوارد، شاهزاده ی ولز.۸۶ 

َ
چارخانه پوشیده بود خیره شد: ا

صدای اندیشمندانه اش گفت: 

دیده ام.۸۷  نسل  سه  حاال  تا  کانل 
ُ
ا زمان  از  من  می بینی.  پیر  محافظه کار  و  پیر  مل 

ُ
ا یک  را  من  تو   –

کانل برای لغو قانون 
ُ
رانژ بیست سال پیش از ا

ُ
قحطی سال ۴۶ ’را به یاد می آورم.۸۸ می دانی، انجمن های ا

یکپارچگی۸۹ شورش به پا کردند یا حتا پیش از آن که مطران های فرقه ی مسیحِی شما او را به عوام فریب 
محکوم کنند.۹۰ شما فنیان ها بعضی چیزها یادتان می رود.۹۱
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 یاد پرافتخار، مقدس و جاودانه.۹۲ قرارگاه دایموند در آرمای باشکوه، تزیین شده با جسد پاپی ها.۹۳ 
خشن و نقابدار و مسلح، پیمان مستعمره نشین ها.۹۴ شمال سیاه و انجیل آبی واقعی.۹۵ گیس بریده ها، دراز 

بکشید.۹۶

استیون کوتاه سری تکان داد.

آقای دیسی گفت: 

– من هم خون شورشی در رگ هایم دارم. از طرف مادری. اما از نوادگان ِسر جان بلک وودم که به 
یکپارچگی رأی داد.۹۷ ما همه ایرلندی  هستیم، همه  پسران شاهانیم.۹۸

استیون گفت: 

– افسوس.
آقای دیسی محکم گفت: 

– پر ویاس رکتاس. شعارش این بود.۹۹ به یکپارچگی رأی داد و چکمه های ساقه بلندش را به پا کرد و 
برای رأی دادن از آردز در دان تا دابلن تاخت.100 

دام دی دیم دی دیم
راه سنگالخی دابلن۱۰۱

خانی بدخلق سوار بر اسب، با چکمه های ساق بلند براق. روز به خیر، ِسر جان! روز به خیر، قربان! 
به خیر...! به خیر...! دو چکمه ی ساق بلند تاب خوران به سوی دابلن یورتمه می روند. دام دی دیم دی دیم. 

دام دی دیم دی دیم دی.۱۰۲ 

آقای دیسی گفت: 

– این به یادم آورد. تو می توانی به من یک لطفی بکنی، آقای ددلس، با کمک بعضی از دوستان اهل 
ادبت. یک نامه برای روزنامه دارم. یک لحظه بنشین. فقط باید آخرش را پاکنویس کنم.

به سمت میز کنار پنجره رفت، صندلی اش را دو بار به سمت میز کشید و از روی کاغذ دور غلتک 
ماشین تحریرش چند کلمه خواند. 

سرش را برگرداند و گفت: 

– بنشین. ببخشید. حکم عقل سلیم.۱۰۳ فقط یک لحظه.
کرد  شروع  و  خواند  لب  زیر  کرد،  نگاه  آرنجش  کنار  دست نوشته ی  به  پشمالویش  ابروهای  زیر  از 
تا اشتباهی را  به کلیدهای سفت ماشین تحریر، آهسته ضربه زدن. گاهی هم که غلتک را وامی چرخاند 
پاک کند، فوت می کرد.  استیون بی صدا در پیشگاه شاهانه نشست.۱۰۴ روی دیوارهای دور و بر، عکس 
آماده باش  به حالت  را در هوا  بود، سرهای رام شان  احترام، توی قاب ها  با  ایستاده  ناپدیدشده،   اسب های 
درآمده: ریپالس، اسب لرد هیستینگز، شات اور، اسب دوِک وست مینیستر، سیلون، اسب دوِک بیفورت، 
جایزه ی بزرگ پاریس، ۱۸۶۶. ۱۰۵ سوارکاران اجنه ای روی آن ها نشستند، گوش به زنگ یک عالمت. استیون 
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سرعت شان را می دید، هوادار رنگ های شاه، با فریادهای جمعیِت ناپدیدشده فریاد می زد.۱۰۶

آقای دیسی به کلیدهای ماشین تحریرش دستور می دهد: 

– نقطه. اما در معرض افکار عمومی قرار دادن فوری این پرسش سراسر مهم...
همان جایی که کرنلی مرا برد تا یک شبه پولدار شوم، در میان لگام های ِگل پاشیده برنده هایش را دنبال 
می کرد، در بحبوحه ی فریادهای اوج گرفته ی شرط بندها و بخار و بوی دکه های غذا، روی گل وشل رنگارنگ. 
و  تاس اندازها  ما  رقابت کننده ها.۱۰۷  بقیه  برای  یک  به  ده  بخت یار:  برای  برابر  فرصت  ربل!  فیر  ربل!  فیر 
تردست ها با شتاب دنبال سم اسب ها، کاله و کت رقابت کننده ها دویدیم، و از کنار زنی صورت گوشتی، 

ضعیفه ی قصاب، که پوزه اش را با عطش به قاچ پرتقالی می مالید، گذشتیم.  

از زمین بازی پسرها صداهای گوشخراشی بلند شد و سوتی ِوروری.

آمیزه ی جورواجور،  میان هیکل های جنگنده شان در یک  میان شان هستم،  دوباره: یک گل. من در 
نیزه  جنگی سواره ی زندگی. منظورت آن بچه ننه ی زانوکجی است که انگار کمی کسالت الکلی بامدادی 
سواره،  نیزه جنگی  شوک.۱۰۹  از  پس  شوک  می کند،  کمانه  شده  شوک  زمان  سواره.  نیزه جنگی  دارد؟۱۰۸ 
گل والی و غرش نبردها، استفراغ یخ زده ی کشته ها، غریو سرنیزه هایی که با روده های خون آلود مردان به 

جنگیدن تحریک شده است.

آقای دیسی بلند شد و گفت: 

– خب حاال.
سر میز آمد و ورق هایش را به هم سنجاق کرد. استیون بلند شد.

آقای دیسی گفت: 

نباید عقاید  بینداز.  آن  به  نگاهی  فقط  و دهان است.۱۱۰  پا  بیماری  درباره ی  نوشتم.  را  – جان کالم 
متناقضی درباره ی این موضوع داشته باشد.

ممکن است وقت عزیزتان را بگیرم. آن دکترین لسی فر که در تاریخ ما بارها و بارها. تجارت رمه های 
وی را دست کاری کرد.۱۱۲ 

ُ
باند لیورپول که طرح بندرگاه گال ما. همان طور که دیگر صنایع قدیمی مان.۱۱۱ 

آتش سوزی بزرگ اروپا. ذخایر غله از راه کانال باریک آب.۱۱۳ خونسردی تمام عیار وزارت کشاورزی.۱۱۴ 
به اصل  تا  نبود.۱۱۶  باشد  باید  آن طور که  به دست زنی که  ساندرا.۱۱۵ 

َ
ک اشاره ای کالسیک.  بابت  ببخشید 

مطلب برسد. 

 وقتی استیون نامه را خواند، آقای دیسی پرسید: 
– من که حرف هایم را جویده جویده نمی گویم، می گویم؟۱۱۷

بیماری بیماری پا و دهان. معروف به ترکیب کخ. سرم و ویروس. درصد اسب های نمک داده شده. 
هنری  آقای  دامپزشکی.  جراحان  سفلی.۱۱۹  اتریش  مورشتگ،  در  امپراتور  اسب های  گاوی.۱۱۸  طاعون 
بسیار  پرسش   پیشنهاد می کنم. حکم عقل سلیم.  را  بی غرض  امتحان  پرایس.۱۲۰ محترمانه یک  بلک وود 

اساسی. به معنای واقعی کلمه شاخ به شاخ شدن است. از مهمان نوازیتان برای این ستون ها ممنونم.۱۲۱ 

آقای دیسی گفت: 
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– می خواهم این چاپ شود و خوانده شود. حاال می بینی که در همه گیری بعدی، تجارت رمه های 
برایم  پرایس،  این درمان پذیر است. درمان شده. پسردایی من، بلک وود  ایرلند را تحریم خواهند کرد. و 
می نویسد که در اتریش دکترهای دام دارند مرتب مداوا و درمانش می کنند.۱۲۲ پیشنهاد داده اند که بیایند 
این جا. دارم سعی می کنم در وزارتخانه رابطی پیدا کنم. حاال می خواهم سعی کنم اعالن کنم. از هر طرف 

با مشکالت محاصره شده ام، با... دسیسه ها، با... نفوذ سّری، با... 

پیش از آن که صدایش چیزی بگوید انگشت اشاره اش را بلند کرد و به سبک پیرها به هوا ضربه زد و 
سپس گفت: 

– حرف هایم را یادداشت کن، آقای ددلس. انگلستان به دست یهودیان افتاده.۱۲۳ همه ی موقعیت های 
کلیدی آن: اقتصادش، رسانه هایش. و این ها نشانه های زوال یک ملت است. هر جا که جمع بشوند قوای 
تاجران یهودی  از پیش دیده ام. مثل روز روشن است که  را  این سال ها  باال می کشند.  را  آن ملت  حیاتی 

مدت هاست ویران گری خود را شروع کرده اند. انگلستان قدیمی دارد می میرد.۱۲۴

گرفت.  جان  چشم هایش  آبی  سرزندگی  رسید،  خورشید  پهن  پرتِو  به  وقتی  و  زد  قدم  چابک  و  فرز 
عقب گرد کرد و دوباره برگشت. 

باز گفت: 

– دارد می میرد، البته اگر تا به حال نمرده باشد. 

بانگ روسپی از خیابان تا خیابان
کفن انگلیس پیر را می بافد۱۲۵

چشم های وادرانده اش به آن سوی پرتو آفتابی که در آن مکث کرده بود، اخم آلود خیره شد.۱۲۶ 

استیون گفت: 

– تاجر کسی است که مفت می خرد و شیرین می فروشد، یهودی یا غیریهودی، این طور نیست؟ 
آقای دیسی جدی گفت: 

– آن ها در حق نور گناه کردند و می توانی تاریکی را در چشم هایشان ببینی. و به همین دلیل است که 
تا امروز روی زمین سرگردان اند.۱۲۷

روی پله های بازار سهام پاریس، مردان طالیی پوست قیمت ها از روی انگشتان گوهرنشان شان ذکر 
می کنند. قات قات غازها. با صدای بلند، بی نزاکت، دور معبد ازدحام کردند، کله هایشان پر از دسیسه زیر 
کاله های ابریشمی بدترکیب. این پارچه ها، این زبان بازی و این ادا و اشاره ها، مال آن ها نیست. چشم های 
درشت و بی حال شان حرف ها را نقض می کرد، ادا و اشاره ها پرشور و بی ضرر، اما می دانستند که بدخواهِی 
و  انباشتن  برای  بیهوده  شکیبایی  است.  بیهوده  شوروشوق شان  که  می دانستند  و  شده  انباشته  دوروبرشان 
اندوختن. زمان بی گمان همه را پخش وپال می کند. توده ای در کنار خیابان انباشته شده: غارت کرده و در 

گاه از رسوایی نهادشان.۱۲۸ گاه بود از سال های سرگردانی، و شکیبا، آ حال واگذاری. چشم هایشان آ
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استیون گفت: 

– چه کسی نکرد؟
آقای دیسی پرسید: 

– منظورت کیست؟
 پایینش یک وری پایین افتاد و مردد باز شد. آیا این همان تدبیر 

ّ
یک گام جلو آمد و کنار میز ایستاد. فک

قدیمی است؟ منتظر است از من بشنود. 

استیون گفت: 
– تاریخ کابوسی است که می کوشم از آن بیدار شوم.۱۲۹

پسرها از زمین بازی فریاد زدند. سوتی ِوروری: گل. اگر آن کابوس از پشت لگدت بزند چه؟

آقای دیسی گفت: 

– روش های آفریدگار روش های ما نیست. همه ی تاریخ بشر به سمت یک هدف بزرگ پیش می رود، 
به سوی تجلی خدا.۱۳۰

استیون تند انگشت شستش را به سمت پنجره وا زد و گفت: 

– آن خداست.
هورا! آی! ورروی! 

آقای دیسی پرسید: 

– چی؟
استیون شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

– فریاد توی خیابان.۱۳۱
آقای دیسی پایین را نگاه کرد و پره های بینی اش را مدتی میان انگشتانش گرفت و تاب داد. نگاهش را 

که دوباره باال گرفت، پره ها را رها کرد. سپس گفت: 

– من از تو شادترم. ما خیلی اشتباه کرده ایم و خیلی گناه کرده ایم.۱۳۲ یک زن گناه را به این دنیا آورد. 
یونانی ها برای زنی که آن طور که باید، نبود، هلن، زن فراری منالئوس، ده سال در تروا جنگیدند. یک زن 
رورک، شاهزاده ی بِرفنی.۱۳۳ 

ُ
خیانتکار اول غریبه ها را به این جا و ساحل ما آورد، زن مک مارو و فاسقش، ا

پارنل را هم یک زن پایین کشید.۱۳۴ اشتباه های بسیار، شکست های بسیار، اما نه یک گناه.۱۳۵ من در این 
روزهای پایانی عمرم سختی زیاد می کشم. اما تا آخر عمرم برای حق خواهم جنگید. 

چون آلستر می جنگد
و آلستر می برد.۱۳۶

استیون کاغذها را باال گرفت و با این عبارت شروع کرد: 



|  یولسیز   138

– خب، آقا...
آقای دیسی گفت: 

– پیش بینی می کنم که تو این جا مدت زیادی در این شغل نمی مانی. به نظر من تو برای آموزگاری 
ساخته نشده ای. شاید هم اشتباه می کنم.

استیون گفت: 

– در واقع یک آموزنده.

خب این جا چه چیز بیشتری خواهی آموخت؟۱۳۷ 

آقای دیسی سرش را تکان داد و گفت: 

– کسی چه می داند؟ آدم برای آموختن باید افتاده باشد. اما زندگی آموزگار بزرگ است.
استیون دوباره صدای خش خش از کاغذها درآورد و گفت: 

– و در مورد این ها.
آقای دیسی گفت: 

– بله. تو دو نسخه از آن ها را داری. اگر می توانی بده هم زمان چاپ شان کنند.

تلگراف. آیریش ُهم استد.۱۳۸ 

استیون گفت: 

– سعی می کنم و فردا خبرش را به شما می دهم. با دو سردبیر آشنایی مختصر دارم.
آقای دیسی خیلی تند گفت: 

– خوب ا ست. دیشب به آقای فیلد، نماینده ی مجلس نامه نوشتم.۱۳۹ امروز انجمن تاجراِن دام در 
ببین  تو هم  ارائه بدهد.  از شروع جلسه  قبل  را  نامه ام  او خواستم که  از  آرمز جلسه دارند.۱۴۰  هتل سیتی 

می توانی توی دو تا روزنامه هایت چاپ کنی. کدام روزنامه ها؟

– ایونینگ تلگراف...

آقای دیسی گفت: 

– خوب است. وقت برای هدردادن نداریم. حاال باید آن نامه ی پسردایی ام را جواب بدهم.
استیون نامه ها را توی جیبش گذاشت و گفت: 

– صبح خوبی داشته باشید، آقا. ممنونم.
آقای دیسی که دنبال ورق های روی میزش می گشت، پاسخ داد: 

– حرفش را هم نزن. دوست دارم با تو یک مسابقه ی پرتاب نیزه بدهم، با همه ی پیری ام.۱۴۱
استیون دوباره گفت: 

– صبح خوبی داشته باشید، آقا.
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۲

و برای پشت خمیده ی او خم شد.

از راه ایوان روباز بیرون رفت و از آن جا به پایین و جاده ی شنی زیر درختان وارد شد، جیغ و فریاد و 
صدای ترق ترق چوب های هاکی را از زمین بازی می شنید. از دروازه که بیرون رفت، شیرها با سر افراشته 
روی ستون ها خوابیده: درنده های بی دندان. با این همه در این نبردش به او کمک می کنم. باک مالگن یک 

لقب نو به من خواهد داد: حماسه سرای نره گاو  یاری رسان.۱۴۲ 

– آقای ددلس!
دنبال من می دود. امیدوارم نامه های دیگری در کار نباشد.

– فقط یک لحظه.
استیون دم دروازه  رو به او برگشت و گفت: 

– بله، آقا.
آقای دیسی ایستاد، سخت نفس می کشید و َدمش را می بلعید.

– فقط می خواستم بگویم می گویند ایرلند مفتخر است که تنها کشور ی است که هرگز یهودیان را آزار 
و اذیت نکرده. می دانستی؟ نه. و می دانی چرا؟

در روشنایی روز اخم هایش را سخت در هم کشید.

استیون در شرف لبخند زدن پرسید: 

– چرا، آقا؟ 
آقای دیسی با وقار پاسخ داد: 

– چون هیچ وقت آن ها را راه نداد.۱۴۳
به سرعت  را می کشید.  از خلط  با خود زنجیره ای خرخری  بیرون جهید،  از گلویش  از خنده  سیلی 

برگشت، سرفه کنان، خنده کنان، دست های باالگرفته اش را در هوا تکان می داد.  

وقتی پاهای توی پاتابه اش را بر شن های جاده می کوبید، دوباره میان خنده هایش داد زد: 

– هرگز آن ها را راه نداد. به همین دلیل.
از زیر طرح شطرنجی برگ ها که می گذشت، خورشید پولک هایش را بر شانه های مدبرش می پاشید، 

سکه های رقصان.



پینوشتفصلدوم

)نستور(

← دومین فصل از تلماکیاد در بیش تر چاپ ها نستور نامیده شده است. »در سرود دوم اودیسه، اثر 
هومر، نستور استاد ارابه رانی و مردی خردمند است که جوان ها برای گرفتن پند به سراغ او می روند. در این 
سرود، تلماکس با خواستگاران مادرش رودررو می شود و آن ها او را از خود می رانند. پس با کمک آتنا، 
که در نقش منتور بر او ظاهر شده، با کشتی برای یافتن پدر به مین لند می رود. در سرود سوم از همین اثر، 
به مین لند می رسد و به نستور نزدیک می شود تا از او پندی بگیرد و راه حلی جویا شود. کوچک ترین پسر 
اودیسیوس  اما نستور که می داند مقدر شده برگشت  از تلماکس استقبال می کند.  پیسیستراتوس،  نستور، 
)پدر تلماکس( به خانه دشوار باشد، برای تلماکس بخشی از تاریخچه ی بازگشت قهرمانان یونانی همچون 
تعریف  را  آدم کشی  به خاطر  فرزندش  تنبیه  نیز  و  او  مرگ  تروا،  جنگ  در  یونانیان  سرفرماندِه  گاممنون،  آ
می کند، و با این داستان ها به او می فهماند که چه بالیی ممکن است بر سر اودیسیوس و خود تلماکس 
بیاید. در سرود چهارم، پیسیستراتوس تلماکس را به دربار منالئوس، برادر نستور و شوهر هلن، راهنمایی 
می کند و در این جا تلماکس با هلن دیدار می کند و داستان بازگشت منالوس به خانه را می شنود. در این 
فصل از یولسیز، آقای دیسی، مدیر مدرسه ای که استیون در آن درس می دهد، نقش نستور را باز می کند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۰(

۱. در این فصل که از ساعت ده صبح شروع می شود، استیون در مدرسه ای خصوصی  درس می دهد. 
این مدرسه در محله ی دالکی، در فاصله ی کمی از برج مارتلو بنا شده است. )م(

زندگی  دالکی  در محله ی  در کوچه ای  اچ کاکرن  نام چارلز  به  گیفرد، »مشاوری حقوقی  به گفته ی 
می کرده و کارمند یکی از دفترهای حقوقی خیابان فردریک بوده است.« )۱۹۸۹: ۳۰( این واقعیت با افکار 
استیون در جمله های بعدی که می گوید »آدم های پولدار... از هزینه ای که پاپا برای تحصیل شان می پردازد، 
خوب خبر دارند.« هماهنگ است و هانت می نویسد: »جویس برای نقشه ی خیابان ها و کوچه های شهر 
از کتابچه ی راهنمای دابلن به نام کتابچه ی راهنمای تام استفاده کرده و برای شخصیت های داستانش از 
مردم واقعی.« )۲۰۱۲( در »درس گفتار های ادبیات اروپا« درباره ی این اثر چنین می خوانیم: در یولسیز، 
»بخشی از دابلن براساس اطالعات ذخیره شده در حافظه ی یک تبعیدی بازسازی شده، اما بیشتر آن از روی 
اطالعاتی ساخته شده که در کتابچه ی راهنمای تام آمده است.« )ناباکوف و بوئرز، ۲۰۰۲: ۲۸۵( عالوه 
بر استفاده از کتابچه ی راهنمای تام، که به گفته ی هانت »هنوز هم این راهنما ساالنه منتشر می شود و به نام 
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مؤسس آن الکساندر تام معروف است« )۲۰۱۲( به گفته ی المن، جویس »یکریز برای دوستان و اعضای 
خانواده اش نامه می نوشت و از آن ها درباره ی شهر و افراد چیزهایی می پرسید.« )۱۹۸۲(

»بنا به پیش نویس ها و نمودارهایی که خود جویس برای گیلبرت و لیناتی کشیده، نوع هنر در فصل دو 
)نستور( “تاریخ” است و این فصل از وسط کالس درس تاریخ شروع می شود. استیون از پسرهای کالسش 
“او” پیروس )۳۱۸-۲۷۲ ق م( است که سه قرن  از  او فرستاد؟ و منظورش  می پرسد: چه شهری دنبال 
پیش از میالد مسیح می زیست. پیروزی پیریک به این معروف است که دست کمی از شکست نداشت، 
زیرا در راه این پیروزی، تمام نیروها و ذخایرشان را از دست دادند. در سال ۲۸۰ پیش از میالد مسیح، 
پیروس در موافقت نامه ای پذیرفت که برای دفاع از مردم تارنتوم، کوچ نشینان یونانی که در نقشه ی ایتالیا در 
بخش رویه ی چکمه   زندگی می کردند، سپاهی آماده کند تا علیه ارتش روم بجنگند. در آن زمان ارتش روم 
به حالت آماده باش درآمده بود تا این ناحیه و دیگر شهرهای مگنا گراسیا را فتح کند. سرانجام پیروس در 
هراکلیا و در نبرد اسکولوم پیروز شد، ولی بهای بسیار سنگینی پرداخت. پلوتارک، زیست نامه نویس یونانی، 

از قول او می نویسد که یک پیروزی مانند اسکولوم او را نابود خواهد کرد.« )هانت، ۲۰۱۲(

»بی شک آموزش این درس تاریخ به بچه ها تصادفی نیست، زیرا مدیر مدرسه فردی انگلو ـ ایرلندی 
س( می بینیم که چیرگی روم بر یونان با 

ُ
است که از اتحاد ایرلند با بریتانیا دفاع می کند. در فصل هفت )ایول

چیرگی بریتانیا بر ایرلند موازی پیش می رود. حتا این دیدگاه نیز مطرح است که آقای دیسی بچه ها را برای 
پیوستن به ارتش بریتانیا آموزش می دهد و حتا هدف از بازی هاکی در مدرسه هم آماده سازی آن ها برای 
نبردهای نظامی است، به ویژه برای جنگ جهانی که شمار بسیاری از نوجوانان اروپا را بلعید.« )همان جا(

هانت در ادامه می نویسد: »دل مشغولی جویس در این داستان بیشتر طبقه ی متوسط کوچک کاتولیک 
زندگی  دالکی  مثل  جاهایی  در  که  پولداری  پروتستان های  به  می اندازد  نیم نگاهی  گهگاه  فقط  و  است 
می کردند.«  زندگی  زاغه  ها  و  خوابگاه ها  اجاره ای،  خانه های  در  که  بدبختی  توده های  به  نیز  و  می کردند 
)همان جا( البته خود جویس این طبقه را هم بی بضاعت می داند و معتقد است که هیچ کدام بیش از صد 

پوند دارایی ندارند. )م(

۲. به گفته ی گیفرد، »استیون از دانش آموزانش درباره ی پیروس و نبردش با رومیان، از طرف تارنتین ها 
)قومی یونانی در ایتالیای جنوبی(، سؤال می کند. پیروس پیش از تقبل آرمان تارنتین در ۲۸۰ قبل از میالد، 
که شاهی کهتر و ژنرالی موفق بود، شغلی پرماجرا داشت. در نبرد با رومیان در سیریس، در سال ۲۸۰ ق م، 
و در اسکولوم در سال ۲۷۲ ق م پیروز شد، اما با چنان بهایی پیروز شد که سقوط تارنتین ها اجتناب ناپذیر 

بود.« )۱۹۸۹: ۳۰(

۳. دلینی )۲۰۱۱( معتقد است که »پسرک به قاب پنجره خیره می شود تا محل آن جنگ )اسکولوم( 
را به یاد آورد، ولی حافظه اش یاری نمی کند و همین استیون را به یاد دختران حافظه می اندازد. افکار او، 
 این افکار رابطه ی آن با موضوع روشن 

ِ
در نگاه اول، به نظر گنگ و رمزآمیز می آید، اما با پیدا کردن منابع

می شود.« 

ولدان تورنِتن همه ی عبارات این پاراگراف، از جمله عبارت »زمان، آن آخرین زبانه ی خشم« را در 
A Vision of نوشته ی ویلیام بلیک )۱۸۲۷-۱۷۵۷(، نقاش و شاعر   the Last Judgment اثری به نام

آرمان گرای انگلیسی، می یابد. 

دنیس دونوگو در این باره می نویسد: »بلیک معتقد است که حوادث و حکایات را دختران حافظه )که 
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در همین پی نوشت وصف آن ها آمده( به هم بافته اند. از نظر بلیک، همه ی آن حوادثی که تاریخ می نامیم، 
دقتی که  به همان  اسکولوم  او شاید جنگ  نظر  از  استیون جور دیگری می بیند؛  اما  داستان اند.  واقع،  در 
نداده است، ولی در دنیای واقعی چنین حادثه ای رخ داده است.«  بافته، رخ  به هم  آن را  حافظه )ذهن( 

)۱۲۸ :۱۹۸۷(

۴. به گفته ی گیفرد، »ترکیبی است از دو عبارت از ازدواج بهشت و جهنم، اثر ویلیام بلیک: “جاده ی 
افراط کاری به قصر خرد منتهی می شود” و “هیچ پرنده ای با بال های خود زیاد باال نمی پرد.”« )۱۹۸۹: 

 )۳۰

 خشونت 
ِ

جان پی اندرسن در این باره می نویسد: »به عبارتی، تاریخ را حافظه به هم بافته است و تاریخ
محصول “ناشکیبایی” و میل به “افراط کاری” است. استیون جویای این است که اگر کشمکش ناشی از 
“ناشکیبایی” و میل به “افراط کاری” به دو دوره ی آغاز و میانه ی تاریخ شکل داده است، پایان آن چه خواهد 
“زمان، آن آخرین  “برای ما چه می ماند؟” سپس پایان زمان را این گونه شرح می دهد:  بود یا در پایانش 
“افراط کاری” در کالم هنرمند )بلیک(  زبانه ی خشم.”« سپس می گوید: »استیون گویا نگران است که 
“برای ما چه می ماند.”«  نابودی تاریخ می انجامد و در این صورت  “ناشکیبایی” باشد که به  شکلی از 

)۱۰۰ :۲۰۰۰(

دختران حافظه یا ُنه الهه ی هنر، دختران زئوس و نی مازینی اند و چون این دختران فرزندان نی مازینی 
الهه ی حافظه  اند، به دختران حافظه معروف اند. این ُنه الهه عبارت اند از: ۱. کالیوپی: الهه ی شاعرِی شعر 
حماسی؛ ۲. کلیو: الهه ی تاریخ؛ ۳. یوترپی: الهه ی موسیقی؛ ۴. یوراتا: الهه ی شاعرِی شعر غنایی؛ ۵. 
تالیا:   .۸ رقص؛  الهه ی  ترپسیکوری:   .۷ ستایش؛  سرود  الهه ی  پالی همنیا:   .۶ تراژدی؛  الهه ی  ملپامنی: 

الهه ی کمدی؛ ۹. یورینیا: الهه ی ستاره شناسی. )م(

۵. هانت معتقد است که »استیون ناامید از داستان پیروس و روی هم رفته ناامید از تاریخ، گزینه های 
پایان جهان را که ویلیام بلیک ارائه داده، در برابر علم تجربه گرا قرار می دهد.« )۲۰۱۲(

ل های شیاطین در اثری از ویلیام 
َ
»استیون به “عبارتی از ناشکیبایی” فکر می کند. یکی از پندها یا َمث

The Marriage of “جاده ی افراط کاری به قصر خرد می رسد” است و   Heaven and Hell بلیک به نام
دیگری “هیچ پرنده ای با بال خود زیاد باال نمی پرد.” استیون فکر می کند که بلیک بنا به سرشتش از حدش 
به بلیک در این  افراط کارِی خودش در گوش می کوبد. اشاره  فراتر رفته و این جاست که صدای بال های 
جمله )که برای نخستین بار استیون محبت می کند و به ما می گوید که از چه کسی نقل قول کرده( دوگانگی 
هنرمندانه ای را مطرح می کند: داستان )قصه( در برابر حافظه. یولسیز قصه است اما از حافظه زاییده شده، 
همان طور که الهه های هنر )ُنه دختر حافظه( از زئوس و نی مازینی، الهه ی حافظه، زاده شده اند، اما یولسیز 

هم بربافته ی حافظه نیست و فقط چیزی نیست که حافظه آن را بافته است.« )همان جا(

جستار  در  »ارسطو  می کند.  فکر  ارسطو  به  و  می گذرد  بلیک  از  استیون  شد،  اشاره  که  همان طور 
متافیزیک، به وجود آمدن را گذری از “مرحله ی بالقوه به مرحله ی بالفعل” یا “احتمال به واقعیت” شرح 
می دهد. استیون این تفسیر را، که “بی نهایت بالقوه” یا “احتمال” ممکن است “بالفعل” شود، رد می کند. 

به نظِر او فقط یک بالقوه )یا احتمال( بالفعل می شود و بقیه کنار می روند.« )همان جا(

کالیو هارت، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه اسکس، و دیوید هی من در این باره نوشته اند: »جمله ی 
بعدی  پاراگراف  در  ]که  می کند”  نابود  را  ما  این  مثل  دیگر  پیروزی  “یک  می گوید،  که  پیروس  معروف 
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می آید[ واقعیت تاریخی است، ولی از نظر بلیک محصول حافظه است و از نظر استیون چیزی بیش از 
محصول حافظه. این جا استیون “افراط کاری” بلیک را به “ناشکیبایی” تعبیر می کند.« )۱۹۷۷: ۲۲(

حرکت  پایان  یک  سوی  به  زمان ها  همه ی  استیون  »برای  می نویسد:  باره  این  در  مک براید  مارگرت 
نیز معنای  پایان پیروس فکر می کند و قتل سزار.  به  تاریخ می اندیشد  به معنای  می کنند. در ]این جا[ که 
“زمان” در ادبیات هم آشکار است و می بینیم که در همین فصل شعر لیسیداس میلتن مرثیه ای است بر 

مرگ کسی. به همین دلیل، در همین فصل، استیون به پایان خود زمان فکر می کند.« )۲۰۰۱: ۴۰( 

از  متأثر  گویا  هم  خشم”  زبانه ی  آخرین  آن  زمان،  “و  استیون  عبارت  »آخرین  گیفرد،  گفته ی  به 
ادامه می نویسد: »استیون  در  و  او موافق است  نظر  با  نیز  بلیک است.« )۱۹۸۹: ۳۰( هانت  نوشته های 
دروغ  اساس  از  را  تاریخ  تفسیر همه ی  این  زیرا  غیرراستین می شود،  واقعیت  از  بلیک  برداشت  مجذوب 
به گونه ای  این همه،  “با  می کند:  مقابله  تفسیر  این  با  او  ارسطویی  تجربه گرایی  زود  خیلی  اما  می پندارد، 
وجود داشت، اگر نه آن طور که حافظه آن را به هم بافته بود.” دنیا چیزی بیش از آن است که ذهن از آن 
برداشت می کند. چیزهای واقعی رخ می دهند تا واقعیاتی را که اکنون ما را برده ی خود کرده اند، به وجود 

آورند.« )۲۰۱۲(

هانت در ادامه ی این بحث می گوید: »بلیک هم چنین در اثری که در پی نوشت شماره ی ۲ این فصل 
از آن نام برده شد، می نویسد: “این باور قدیمی که دنیا در پایان شش هزار سال طعمه ی آتش خواهد شد 
حقیقت دارد و من این را از شیطان شنیده ام.” و وقتی طعمه ی آتش شد، “همه ی خلقت طعمه می شود و 
باری دیگر جاودانه و مقدس ظاهر می شود، برخالف اکنون که فانی و فاسد ظاهر شده است.”« )۲۰۱۲(

A Vision of  the Last Judg-  ولدان تورنِتن اشاره های دیگری از پایان سوزان دنیا را در همان اثر،
ment، یافته است. استیون که از این ایده برانگیخته می شود به »گردون ویران« و »زمان، آن آخرین زبانه ی 
خشم« فکر می کند. »او هم چنین به “شیشه ی خردشده و بنای در حال ریختن” فکر می کند. این عبارت از 
بلیک نیست، اما با دیدگاه پایان جهان هم خوانی دارد. تورنِتن می گوید بلیک در ۶ ماه مه ۱۸۰۰ در نامه ای 
که برای ویلیام هیلی فرستاده، نوشته است: “ویرانه های امروز قصرهایی در بهشت جاودان می سازند.”« 

)۲۹ :۱۹۶۸(

می کند.«  تصویر  نور”  تباه کننده ی  “زبانه ی  مثل  را  زمان  پایان  »استیون  که:  است  معتقد  مک براید 
)۴۶ :۲۰۰۱(

۶. »نخستین صفحه ی این فصل از رمان یولسیز راه درازی می پیماید تا پا بگیرد: “دانش آموز جای 
حادثه را فراموش کرده” و استیون هم با نیم نگاهی به “gorescarred book” )کتابی با لکه های خون 
یا کثیفی( می تواند به او یادآوری کند. چرا کتاب را آلوده به لکه های خون وصف می کند؟ می توان گفت 
منظور کتابی است که در مدرسه در دست ها لک وپیس و کثیف شده؛ اما شاید “خون” به جنگی اشاره 
دارد که در این صفحه شرح داده می شود. به اوضاع زمان نوشته شدن یولسیز )جنگ جهانی اول( نیز دقت 

کنید.« )هانت، ۲۰۱۲(

ادموند ال اپشتاین، استاد ادبیات انگلیسی و مؤسس بنیاد جیمز جویس کویینز کالج نیویورک، معتقد 
است: »هر وقت جویس می گوید “کتاب” شاید منظورش همین یولسیز است )به ویژه با توجه به ویژگی 
صحنه  که  می بینیم  است.  شده  نوشته  اول  جهانی  جنگ  درگیر  اروپای  در  که  کتابی  خودشیفتگی اش(؛ 
دیوارهای  و  خردشده  شیشه ی  می شنوم،  را  کیهان  همه ی  شدن  “خراب  صدای  می شود:  وصف  این گونه 
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ولی  )گذشته(  خردشده”  “شیشه   کنید.  دقت  جمله  این  زمان های  به  می شود...”  واژگون  که  سنگی 
“ساختمان دارد فرو می ریزد” )حال(.« ادموند اپشتاین در ادامه می گوید: »تصاویری که در ذهن نقش 
می بندد به نبرد باستانی تارنتوم ربط ندارد، بلکه از جنگی معاصر سخن می گوید، از اروپای میان آتش در 

جنگ جهانی اول.« )۱۹۷۱( 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »استیون فکر می کند که اگر جهان این گونه نابود شود، چه چیزی به دست 
می آوریم؟ یک پیروزی به بهای از دست دادن همه چیز؟« 

ناگفته نماند که در مورد واژه ی gorescarred یا لکه دار، گیفرد معتقد است که »gore در این جا 
به معنای خون خشکیده نیست، بلکه منظور همان معنای منسوخ آن است: کثیفی و لکه.« )۱۹۸۹: ۳۰(

۷. »پس از نبرد اسکولوم، گفته می شود که پیروس به کسی که خبر پیروزی را به او داد، این جمله را 
می گوید: “یک پیروزی از این دست مرا از هستی ساقط می کند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۰( و جمله ی استیون 

شکل محاوره ی جمله ی پیروس است: »این همان عبارت یا جمله ای است که دنیا به خاطر سپرد.«

۸. »این عبارت از جان میلتن، شاعر نابینای قرن هفدهم، است. در سال ۱۶۶۴، میلتن در جستار 
بسیار معروف کنایه آمیزی علیه سانسور دولتی می نویسد: “چه لزومی دارد که خودشان را شکنجه کنند و 
به مغزشان فشار بیاورند برای چیزی که دیگران تا این اندازه جدی و تغییرناپذیر در )ذهن شان( انباشته اند. 
این ها میوه هایی اند که بی خیالی مالل آور و توقف شناخت ما در میان مردم به بار آورده است.” در این جا 
از میلتن  این جمله  یاد  به  استیون  بیاورد،  یاد  به  را  استیون نمی تواند محل رخداد حادثه  وقتی دانش آموِز 
یاد  به  آماده کرده اند  او  از قبل برای مغز  بیاورد و خوراکی را که  به مغزش فشار  باید  می افتد که برای چه 
آورد. بی شک این نیز کنایه ای در بر دارد و منظور این است که ذهن ها تنبل شده اند و دست از اندیشیدن 

کشیده اند.« )دلینی، ۲۰۱۱( 

۹. به گفته ی وینست چنگ، »کتاب تاریخ استیون از بیش از یک جنبه “لکه دار” است، زیرا وقتی 
برای  از کشته  بر پشته ای  پیروس  و  پیروزی خونین تعریف می کند  آن  را درباره ی  پیروس  فرمانده  داستان 
افسرانش سخنرانی می کند، دنیا فقط یک جمله ی جذاب را به خاطر می آورد و از “آسودگی مالل آور خیال” 

بهره می برد.« )۲۰۱۴: ۱۹(

ُولیجر در این باره می نویسد: »بی شک در سال ۱۹۱۷، فرماندهان سعی می کردند برای خودشان و 
افسران شان توضیح بدهند که این پیروزی پیروسی چطور می توانست در ُسِم )در شمال فرانسه( اتفاق بیفتد. 
“چه  پس از آتش بس موقت، جویس طعنه آمیز جمله ی فرمانده ی یونانی را با کلمه هایی دیگر بیان کرد: 

کسی برنده ی این جنگ شد؟”« )۱۹۹۸: ۱۰۸(

۱۰. »بیرون از این متن، اهمیت اسم آرمسترانگ مشخص نیست. در سال ۱۹۰۴، خانواده ای به نام 
آرمسترانگ در جاده ی ویکو، دالکی، زندگی می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۰( همان آدرسی که در پایان 

این پاراگراف می آید.

به  از شهری  مدیترانه  اطراف  در  پیروس  اسکولوم،  در  از شکست  »پس  که  است  معتقد  گیفرد   .۱۱
شهری می رفت. اما پایان زندگی او در سال ۱۷۲ پیش از میالد مسیح بود، زمانی که پیروس قول داد که به 
یکی از شهروندان برجسته ی آرگوس در دعوایی شهری کمک کند. هماوردش آنتیگون دوم از مقدونیه ی 
باستان بود. پیروس در میان شهر به دام افتاد و وقتی خواست از آن جا بگریزد گروهی به او حمله کردند. 
همین  که آمد یکی از آن مهاجمان را بکشد، مادر مهاجم از روی بام خانه آجری به سمت پیروس پرتاب 
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کرد. پیروس بیهوش شد و از اسبش پایین افتاد و یکی از مردان آنتیگون، بی درنگ، او را کشت.« )گیفرد، 
)۳۰-۳۱ :۱۹۸۹

۱۲. گیفرد دریافته است که »در آن سال در ناحیه ی دالکی خانواده ای با نام Comyn زندگی نمی کرد، 
از پیروزی نورمن اسم برجسته و مشهوری در اسکاتلند بود. در قرن سیزدهم، کامین در  اما کامین پس 

جنگی شبیه به نبرد پیروس جنگید و خود را نابود کرد تا استقالل اسکاتلند حفظ شود.« )۱۹۸۹: ۳۰(

۱۳. پی نوشت شماره ی ۵۴ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

۱۴. به گفته ی هانت )Vico Road, Dalkey« ،)۲۰۱۲ کوی یا کوچه ای است در ساحل جنوب 
غربی ناحیه ی دالکی، در ۱۰ مایلی جنوب شرقی دابلن. دالکی منطقه ای  بود خوش منظر با ساحلی زیبا که 

محل زندگی پولدارها بود و در آن کنسرت های ساحلی اجرا می کردند.« 

دلینی )۲۰۱۱(: »در این جا و در بسیاری از جاهای دیگِر کتاب، جویس به زیبایی و به طور طبیعی، 
پرش فکر از یک موضوع به موضوع دیگر را نشان می دهد.«   

گذشته از آن که ویکو اسم جاده ای واقعی است، به گفته ی هانت )۲۰۱۲(، »دلیل دیگر برای آوردن 
این نام این است که جویس در زمان نوشتن این فصل مشغول مطالعه ی آثار فیلسوفی به نام جامباتیستا 
ویکو )۱۷۴۴-۱۶۶۸( بود و تحت تأثیر ایده ی او درباره ی تاریخ به عنوان تسبیح بی پایان بود.« اما گیفرد 
داریم...«  دالکی  در  ویکو  نام  به  یا جاده ای  کوی  زیرا  دارد،  تردید هم  کنایه جای  »این  که  است  معتقد 
 در 

ً
)۱۹۸۹: ۳۱( و به گفته ی المن، »جویس آرمسترانگ را از روی پسری به نام کلیفرد ِفرگوسن، که واقعا

کوی ویکو زندگی می کرد، الگو برداشته است.« )۱۹۸۲: ۱۵۳( 

»ویکو اعتقاد داشت که “تخیل حافظه است”، و همان طور که گفتیم جویس تمام این رمان بزرگ 
را، که بستر جغرافیایی و فرهنگی و انسانی اش دابلن و حومه است، در غربت و با بهره گرفتن از حافظه اش 
)تخیلش( می نویسد. درFinnegans Wake نیز عقاید باتیستا ویکو آشکارا برجسته می شود. اگرچه در این 
فصل اشاره ی دیگری به دیدگاه های ویکو نشده، در فصل های دیگر این اثر به تئوری او اشاره هایی شده 

است.« )هانت، ۲۰۱۲(

دلینی می گوید: »ویکو اسم کوی دایره واری در همان ناحیه ی دالکی است و باور باتیستا هم این است 
که بشر در دایره ی بزرگ حکومتی زندگی می کند. نخست حکومت مذهبی، بعد اشراف ساالری و سپس 
دموکراسی، و بعد دوباره همه چیز از نو. گویا جویس برای انتخاب اسم این کوی، رابطه ی دایره وار بودن آن 

با دایره وار بودن فلسفه ی ویکو را در نظر داشته است.« )۲۰۱۲(  

به  که  است  اسکله  معنی  به   Pier(( پی یر  آرمسترانگ می گوید  که  »واژه ای  می نویسد:  هانت   .۱۵
کلمه ی پیروس شباهت دارد و نشان می دهد که او از پیروس هیچ چیز نشنیده است و نمی داند.« )۲۰۱۸(

کینگزتاون می نویسد: »ساحل دست سازی است  اسکله ی  یا   Kingstown pier درباره ی  گیفرد 
یا  پی یر  به  پل  دو  این  می رود.  پیش  آب  روی  پل  شکل  به  که  ِال مانند  موج شکن  یا  دیوار  دو  از  متشکل 
پل شرقی و غربی معروف اند. پل شرقی با یک مایل درازا گردشگاه روزانه ی آن زمان بود و در شب های 

تابستانی مرکز اجرای موسیقی های گوناگون و محل خوش وبش زنان و مردان جوان.« )۱۹۸۹: ۳۱(

۱۶. به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »دو جمله ی اول این پاراگراف را راوی داستان تعریف می کند و شرح 
آن چه می شنویم  آن دو جمله،  از  اما پس  از بچه ها در صندلی عقب پچ پچ می کنند.  نفر  می دهد که دو 
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آن که  آرمسترانگ هرگز مطلب را نخوانده، ضمن  از زبان ذهن استیون است. آن ها خوب می دانستند که 
آن طور هم ساده و پاک و معصوم نیست. این را همه ی بچه ها می دانند. دوباره راوی تعریف می کند. استیون 
رشک آمیز به صورت شان نگاه می کند. چرا رشک؟ از چه چیزی به رشک می آید؟ می توان گفت از این که 
بچه های پروتستان در نزدیک شدن به دخترها خیلی آزادترند، زیرا در دین کاتولیک، پسرها پیش از ازدواج 
حق نزدیک شدن به دخترها را ندارند. دختران پروتستان به دلیل باورهای مذهبی می توانستند از شیوه های 
اتفاقی می افتاد، زندگی شان  اگر  و  نداشتند  ببرند، ولی کاتولیک ها چنین حقی  بهره  بارداری  از  پیشگیری 
نابود می شد. سپس دلینی می پرسد: این را از کجا می فهمیم؟ از این جا که پشت سر رشک آوردن نام هایی 
برمی شمرد که پروتستان ها برای دختران شان برمی گزینند و کاتولیک ها بیشتر نام هایی چون بریجت یا مری 

انتخاب می کنند.«  

ایدث، ایدی بورد من است و گرتی، گرتی مک َدُول است که در فصل های بعدی این رمان، هر دو را از 
نگاه بلوم خواهیم دید. دلینی )۲۰۱۱( در این باره می گوید: »بی شک در پایان فصل پیش لی لی از کارالیل 
دارید. کجا؟ روی همان  یاد  به  را  مالگن(  باک  آشنایان  )از  نام سیمور  به  با پسری  رابطه ی دوستی اش  و 
اسکله ی کینگزتاون. این جا قطار اندیشه ی استیون )جویس( را که به خوبی به هم پیوسته و به هم مربوط 
است درمی یابید. اما نام “اتل” فقط برای ردیف  کردن اسامی دخترانه ی پروتستانی آمده و دیگر در هیچ 
جای رمان نیامده است. دهان دختران هم شیرین است، زیرا این ها نیز از خانواده های پروتستان و از طبقه ی 
باالتری از جامعه می آیند و نسبت به دختران فقیر کاتولیک شکم شان سیرتر است. در این جا، عالوه بر نشان 
دادن تفاوت طبقاتی، به تفاوت افکار این دو فرقه نیز اشاره می کند و حتا صدای گردنبندهایشان را هم هنگام 

تقال در روابط شان با جنس مخالف می شنویم و این تأییدی بر دلیل به رشک آمدن استیون است.«  

۱۷. دلینی )۲۰۱۱( درباره ی این اسکله، که دو پایه اش مثل خرچنگ است و پلی روی دریا می زند 
و کشتی ها از زیر آن می گذرند، داستان معروفی تعریف می کند: »وقتی کار ساخت این پل تمام می شود، 
از این رو معمار پل خودش  از دیگری کوتاه تر است.  پایه ها یک و نیم فوت  از  متوجه می شوند که یکی 
را توی آب می اندازد و به زندگی اش پایان می دهد. شاید هدف جویس ربط دادن این داستان به پیروزی 
اما  می آمد،  انگلستان  از  که  بود  محصوالتی  بارگیری  اصلی  مرکز  لنگرگاه  یا  اسکله  این  است.  پیروس 
به عنوان پل نتوانست شکاف میان دو کشور انگلستان و ایرلند را پر کند و بر همین اساس پل ناکامی نامیده 
می شود.« درباره ی این اسکله و ساحل کینگزتاون پی نوشت شماره ی ۱۵ از همین فصل و ۱۲ از فصل یک 

)تلماکس( را بخوانید.  

 )chapbook( می کند  استفاده  کتابچه  برای  جویس  که  »کلمه ای   ،)۲۰۱۱( دلینی  گفته ی  به   .۱۸
اصطالح محاوره ای است برای کتاب، زیرا بخش عمده ای از ناشران انگلستان را chapman می نامیدند. 
این واژه نخستین بار از کتاب هومر به زبان انگلیسی ترجمه شد. از سوی دیگر، ریشه ی این واژه آلمانی 
است به معنای تاجر یا مشتری که این معنای آن هم در این جا در نظر گرفته شده است. استیون می خواهد 
ایده هایش را به تاجر انگلیسی، که آمده برای کتابش چیزهایی از فرهنگ و زبان ایرلندی جمع آوری کند، 

بفروشد.«

می نویسد:  هانت  می شوند.  گیج  جمله  این  از  و  نمی فهمند  را  استیون  منظور  پسرها  بی شک   .۱۹
»استیون که متوجه می شود پسرها این بذله گویی اش را، که به درد کتاب هینز می خورد، درک نمی کنند به 
یاد حرف هینز در تلماکس می افتد که گفته بود: “مایلم از ضرب المثل های تو مجموعه ای درست کنم.” 
و سپس خودش را همکار فاتح انگلیسی اش تصور می کند. البته نخست خود را یک ویرانگر می بیند )زره 
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پیراسته ی فکرش را بشکافد( اما بعد واقع گرایانه تر فکر می کند و خود را چاپلوسی می یابد )که در خدمت 
ارباب است و تحقیر هم می شود.( این همان نقشی است که بسیاری از ایرلندی ها مایل اند به عهده بگیرند: 

“چرا همه آن نقش را انتخاب کرده اند؟”« )۲۰۱۲(

برتر  سیاسی  و  نظامی  نظر  از  که  انگلیسی ها  است.  تاریخی  واقعیت  »این  دلینی،  گفته ی  به   .۲۰
بودند، چون می خواستند ایرلندی های باهوش را زیر کنترل خود درآورند، از آن ها “دلقک” می ساختند تا 
آن ها را تحقیر کنند. اما استیون بی درنگ می پرسد: چرا ایرلندی ها این نقش را انتخاب کردند؟ آیا از نظر 
انگلیسی ها این بیشتر سالحی بود در دست ایرلندی ها یا ثروتی برای خود آن ها؟ چون ایرلندی ها باهوش تر 
 قصه ای بیش نیست. در این جا جویس باری دیگر به گونه ای 

ْ
بودند؟ بعد می گوید برای ایرلندی ها هم تاریخ

متفاوت به ایده ی جامباتیستا ویکو اشاره می کند که تاریخ تکرار می شود.« )۲۰۱۱(

۲۱. جویس با آوردن عبارت »دکان گروفروشی« یا همان دکان فروش لوازم دست دوم که در اصل گرو 
گذاشته شده اند، نگرانی اش را از این باور عمومی نشان می دهد که ایرلند کشوری است که در آن همه چیز 

دست دوم است، حتا در آن جا ایده های دست دوم استفاده می شود. )م(

۲۲. منظور از »عجوزه«  زنی است که از باالی بام آجری به سمت پیروس شاه پرت کرد تا پسرش، 
زوپایرس، را از دست او نجات دهد. 

۲۳. پی نوشت بعدی )شماره ی ۲۴ از همین فصل( را بخوانید.

۲۴. فراموش نکنیم که درون مایه ی این فصل “تاریخ” است. به گفته ی هانت، »استیون فکر می کند 
که اگر پیروس در آرگوس کشته نمی شد، چگونه روند تاریخ تغییر می کرد. سپس به یاد مثالی معروف تر 
می افتد و این که سزار را با ۶۰ ضربه ی چاقو کشتند.« )۲۰۱۲( به عبارت دیگر، اگر پیروس را با آجر، و سزار 
را با ضربه های چاقو نمی کشتند، چه احتمال های دیگر می توانست رخ دهد؟ یا آن ها فقط احتمال بودند؟ 
این تفاوت داستان و تاریخ است. در داستان هر احتمالی قابل رخ دادن است و در تاریخ فقط یک احتمال 

وجود دارد و همانی است که رخ داده است. 

»استیون که از بلیک می گذرد، به شکل های مختلف رخداد تاریخ فکر می کند، به شیوه ای متفاوت 
احتماالت اندیشمندانه را به واقعیت های مستبدانه ی سرسخت ربط می دهد. ارسطو، در متافیزیک، هست 
با کمی اغماض به  بالقوگی به مرحله ی امر واقع می  داند. استیون این عقیده را  شدن را گذر از مرحله ی 
بی نهایت احتمال تعبیر می کند که ممکن است به واقعیت بپیوندند. اما فقط یک احتمال به امر واقع تبدیل 

می شود و بقیه کنار زده می شوند.« )هانت، ۲۰۱۲( 

»اما این که احتماالت ناخوشایند احتمال های بهتر را کنار زدند نومیدکننده تر است.« )همان جا(

۲۵. به گفته ی گیفرد، »این اشاره به یکی دیگر از تمایزهای ارسطو میان شاعری و تاریخ نویسی است. 
“مورخان چیزی را که اتفاق افتاده می نویسند، در حالی که شاعران چیزی را که می توانست اتفاق بیفتد.” 
)۸:۴– ۹:۲( تفاوت تاریخ نویس با شاعر در این است که یکی چیزی را که بوده شرح می  دهد و دیگری 

چیزی را ممکن است باشد.« )۱۹۸۹: ۳۱( 

مورد  در   )۳۱  :۱۹۸۹( داشت.«  پیوند  پیش گویی  هنر  با  بافتن  ایرلندی ها  دیرینه ی  »در سنت   .۲۶
را  )تلماکس(  یک  فصل  از   ۱۸۳ و  فصل  همین  از   ۵ شماره ی  پی نوشت  پیش گویی  و  بافندگی  رابطه ی 
بخوانید. از این جا ذهن استیون به سمت فلسفه ی متافیزیک ارسطو و احتمال های دیگر می رود و از خود 
 سزار را با چاقو نزده بودند چه می شد؟” سپس درباره ی بافتن فکر می کند. در هر داستان 

ً
می پرسد “اگر مثال
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یا افسانه ای بافنده ای یافت می شود. در اودیسه ی هومر، پنه لوپی پشت دستگاه بافندگی می نشیند و می بافد 
بافندگی اش تمام شد به آن ها جواب می دهد، ولی گویی روز  و به خواستگارانش می گوید هر وقت کار 
می بافد و شب می شکافد تا اودیسیوس برسد و خواستگارانش را تارومار کند. به عبارت دیگر، وقتی استیون 
فکر می کند که اگر آن اتفاق رخ نمی داد چه می شد، با خود می گوید بافنده باش و مثل پیامبران پیش بینی 

کن. برای فلسفه ی متافیزیک ارسطو پی نوشت شماره ی ۵ از همین فصل را بخوانید.  

۲۷. به گفته ی هانت، »استیون به شاگردش که از او می خواهد داستانی درباره ی روح تعریف کند، 
.” )شاید زمانی که درس تمام شد.( اما این داستان را هرگز برایشان تعریف نمی کند و 

ً
پاسخ می دهد “بعدا

در عوض چیستانی به آن ها می گوید که بیانگر احساس هولناک او درباره ی روح است؛ از آغاز می دانیم که 
او لِش سگ بود و حاال خودش را روباهی تجسم می کند که مادربزرگش را به خاک سپرده است.« )۲۰۱۲(

۲۸. به گفته ی گیفرد، »بیت های ۱۶۵ تا ۱۹۳ از منظومه ی لیسیداس )Lycidas( اثر جان میلِتن، که 
در قرن هفدهم برای دوست غرق شده اش شاه ادوارد سروده است.« )۱۹۸۹: ۳۱(

لیسیداس،  از قضا شعر  باز کنند و  از بچه ها می خواهد کتاب دیگری را  به گفته ی هانت، »استیون 
سوگنامه ای از جان میلِتن است. در این سوگنامه، میلتن به دوستان کمبریجی اش اصرار می کند که برای 
ادوارد کینگ، همکالسی غرق شده شان در دریای ایرلند، گریه نکنند، زیرا کینگ را حضرت مسیح که روی 

آب راه می رود نجات داده است.« )۲۰۱۸(

گاهی از این که مردی در فصل یک )تلماکس( در دریای ایرلند غرق شده و قرار است به زودی  با آ
روی آب بیاید، متوجه می شویم که این اشاره ی دیگری به اوست. فکر بعدی استیون این را تأیید می کند. 
 رخ داده و 

ً
جنازه ی ادوارد کینگ هرگز پیدا نشد و بنا به افکار ارسطویی می توان پرسید که آیا این حادثه اصال

واقعی بوده؟ نه، بلکه حاصل تخیل استیون است و هر حادثه ای زمانی به واقعیت می پیوندد که قابل اثبات 
باشد و در این مورد زمانی به واقعیت می پیوندد که جنازه پیدا شود. آن گاه بخشی از تاریخ مردم می شود.

۲۹. همین طور که تالبوت می خواند، استیون در افکار خودش فرو می رود. به گفته ی هانت )۲۰۱۲(، 
»استیون آن گونه که باید، فنون معلمی را نمی داند و پس از آن که یکی از دانش آموزانش سخن او را قطع 

می کند، در سکوت در تحلیل ارسطو از تاریخ غور می کند.« 

به گفته ی گیفرد، »از تعریف ارسطو درباره ی حرکت در فیزیک: تحقق آن چه بالقوه وجود دارد تا آن جا 
که بالقوه وجود دارد حرکت است.« )۱۹۸۹: ۳۲(

می گوید  و  می کند  روشن  تاریخ  درباره ی  را  دیدگاهش  که  می رسد  نقطه ای  به  جویس  این جا  در 
اثبات باشد، واقعیت است و اگر در تخیل است، شعر است. به عبارت  که اگر چیزی دیده شود و قابل 
دیگر، در جایگاه اربابش، ارسطو، می ایستد. در پایان فصل یک )تلماکس(، استیون با اندیشیدن به مرد 
غرق شده به یاد شعری می افتد که ارِیل در نمایشنامه ی توفان )شکسپیر( برای فردیناند می خواند، زمانی 
که فردیناند برای مرگ پدرش بر اثر کشتی شکستگی عزاداری می کند: »پنج فاتوم تمام پدرت خوابیده / از 
استخوان هایش مرجان ها روییده / آن  مرواریدها چشم های اویند / هیچ چیز او ناپدید نمی شود / بلکه در 

تقال برای دگردیسی است / به چیزی غنی و عجیب.«

لیسیداس می گوید  این شعر بر بازسازی جسم انسان پس از مرگ داللت دارد. همین طور در شعر 
 این 

ً
که او نمرده، بلکه در زیر الیه های آب پنهان است. آن دگردیسی چیست؟ از خیال به واقعیت؟ ظاهرا

نمونه ها استمرار و پیوستگی اندیشه ی استیون )و نویسنده ی این اثر( را نمایان می کند. )م(
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۳۰. »استیون به یاد دورانی می افتد که )مثل خود جویس( پس از سال های دانشگاه و پیش از مرگ 
پاریس، سالن مطالعه ی  پانتئون  دو  میدان  در  ژنویو،  کتابخانه ی سن  است.  پاریس گذرانده  در  مادرش، 
و  است  شده  نصب  میزی  روی  باشد،  آویزان  سقف  از  آن که  جای  به  چراغ هایش  که  دارد  بزرگی  بسیار 
هر چراغ دایره ای از میز را برای مطالعه روشن  می کند. این سالن، با آن گونه نورپردازی، برای استیون که 
شب های پی درپی در آن جا مطالعه می کرده، خیلی تاریک بوده است و این تاریکی را استعاره ای برای ذهن 

خودش قلمداد می کند.« )هانت، ۲۰۱۲(

زیر  نواحی شرقی  در  داد،  تغییرنام  تایلند  به  که  بیستم، سیام  قرن  به گفته ی هانت، »در شروع   .۳۱
نفوذ استعمار فرانسه و در نواحی شمال غربی و جنوبی زیر نفوذ استعمار انگلیس بود. سیامی ظریف اندام 
شاید همانی بود که می خواست بعدها هوشی مین )رهبر انقالب ویتنام( شود.« )۲۰۱۲( هوشی مین در 

سال هایی از دهه ی دوم قرن بیستم در فرانسه زندگی و کار کرده است. )م(

»در سال ۱۹۰۴، در همایش انگلو – فرانسه، مناطق سیام را به دو بخش تقسیم کردند: برمه و مالزی 
از آِن بریتانیا شد و شبه جزیره ی هندوچین از آِن فرانسه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۲(

۳۲. گیفرد بنا به اثری به نام Paris and Its Environs نوشته ی کارل بِدکر می نویسد: »کتابخانه سن 
ژنویو هر شب پر از دانشجو بود. در این ساعت های تاریک، چارچوب قوس دار آهنی زیر سقف سالن، 
نوشته ی  پیوند بهشت و جهنم،  از کتاب  آن بخش  یادآور  و  القاء می کرد  آدم  به  را  بودن در غار  احساس 
ویلیام بلیک، بود. بلیک در این بخش می نویسد: “در چاپخانه ی جهنم بودم و راه ورسمی را دیدم که در 
آن دانش از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شد... در حجره ی اول اژدها-مردی از دهان غاری آشغال ها را 
پاک می کرد؛ درون غار چندین اژدها دل غار را می کندند.” در ذهن استیون، اژدها-مرداِن اهریمنِی بلیک 
به نویسنده ها، کتاب سازان و کتابخانه ها همانند می شوند. هم چنین “در تاریکی ذهن]ش[، تنبلی از جهان 
اسفل، بی میل، ترسیده از روشنی، با بی میلی چین های پوسته پوسته ی اژدهایی اش را جابه جا می کند.”« 

)۳۲ :۱۹۸۹(

»وقتی استیون درباره ی ارسطو فکر می کند، به یاد فضای کم نور کتابخانه ی پاریس می افتد و این که 
تاریکی تصور می کند که در  فیزیک می خوانده است. سپس ذهن خود را موجود خزنده ای در  در آن جا 
وضعیت تنبلی و بی حرکتی گرفتار شده است. این تنبلی را تا پایان روز هم حفظ می کند، زیرا اجبار کار )در 

مدرسه( برایش از پوچی تنبلی ناخوشایندتر است.« )هانت، ۲۰۱۲(

گیفرد می نویسد: »تنبلی یکی از هفت گناه کبیره است و شش گناه دیگر، غرور و خشم و حسادت و 
شهوت و شکم بارگی و آزمندی است.« )۱۹۸۹: ۴۸۶(

از تاریکی به روشنایی، در واقع ، حرکت از  باره می نویسد: »این حرکت  مارگرت مک براید در این 
بالفعل می شود.«  بالقوه  بالفعل است. استیون به این نتیجه می رسد که در دل حرکت است که  بالقوه به 

)۵۶ :۲۰۰۱(

به شدت  دیدگاه های  می شود،  استیون  داستان  یولسیز  رمان  »وقتی  که  است  معتقد  گلدِبرگ  سموئل 
ارسطویی در رمان آشکار می شود. در این داستان انبساط یکریز روح استیون را داریم، چه زمانی که خودش 
نقشی را اجرا می کند و نقشی بر او سوار می شود، چه آن گاه که همه ی پتانسیل های درونش را، در جایگاه 

انسان و هنرمند، کشف می کند.« )۱۹۶۱: ۷۴(

پی نوشت شماره ی ۳۰ از همین فصل را بخوانید.
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۳۳. گویی استیون معتقد است که هر فکر ما را به فکر دیگری می کشاند و این افکار با دنیای واقعی 
 فکر کالسکه در ذهن جدا از خود کالسکه در دنیای واقعی است. گیفرد معتقد است که 

ً
متفاوت اند. مثال

»این جمله از کتاب On the Soul )درباره ی نفس(، نوشته ی ارسطو، برداشته شده: “همان طور که دست 
ابزاِر ابزارهاست، عقل نیز صورِت صورت هاست و حْس صورتی از محسوس ها.” ارسطو در متافیزیک 

می نویسد که حرکت کننده ی اولیه فکری  است که خود فکر می کند.« )۱۹۸۹: ۳۲(

استیون  )پروتیوس(،  سه  فصل  در  و هم چنین  )نستور(  دو  فصل  »در  می نویسد:  باره  این  در  هانت 
س را شکِل اشکال یا صورِت صورت ها می داند که می تواند هر ماهیت درک پذیر دنیا را در خود جای 

ْ
نف

دهد. شکلی از همه ی آن چه درک و تجربه کرده است. این فکر از تئوری های روان شناسی اصلی ارسطو در 
درباره ی نفس و متافیزیک برداشته شده است.« )۲۰۱۲(

»این جا استیون به تاریکی ذهنش به عنوان چیزی پنهان با نور کم می اندیشد، اما ناگهان، شاید متأثر 
از چراغ های لوله ای روی میز سالن مطالعه ی کتابخانه ی سن ژنویو، به استعاره ی نور تغییر جهت می دهد: 
س، از نور به عنوان استعاره ای برای آن جنبه از ذهن 

ْ
“فکر فکِر افکار است.” ارسطو در کتاب درباره ی نف

استفاده می کند که تا ابد فعال است و گنجایش کامل دارد. او تئوری بالقوه و بالفعلش را به اشکال مختلِف 
به  احتمال  از  که  دانست  چیزی  باید  را  انسان  فکر  که  است  معتقد  است.  کرده  اطالق  فکر  و  احساس 
وجودی مؤثر درمی آید. ماده ای که ذهن از آن شکل می گیرد، عنصر بالقوه، ممکن یا کنش پذیر فکر است 
 از احساس های حسی مشتق می شود. اما کدام نیرو یا عامل واقعی روی ماده ی حس کار می کند 

ً
که ظاهرا

تا عقیده را تولید کند؟ ارسطو به این پرسش خیلی کوتاه و استعاره ای پاسخ می دهد و می گوید: “ذهن از 
جنبه ی کنش پذیری چنین است، زیرا همه چیز می شود. اما ذهن جنبه ی دیگری هم دارد که در آن همه چیز 
را می سازد؛ این نوعی وضع مثبت است، مثل نور، زیرا نور احتمال را به رنگ های واقعی تبدیل می کند... 
ذهن متناوب فکر نمی کند. وقتی )از چیزهای دیگر( جدا می شود خود واقعی اش است و هیچ چیز دیگر، 
و این به تنهایی، نامیراست و جاودانه )ما به خاطر نمی آوریم، زیرا وقتی ذهن با این معنا نتواند وارد فعالیت 

شود، ذهن در جنبه ی کنش پذیری و منفعل میراست( و بدون آن هیچ چیز فکر نمی کند.”« )همان جا(

هانت در ادامه می نویسد: »به این ترتیب، ذهن کنش ور نامیراست – برخالف بخش های دیگر ذهن 
از جمله  برخی مفسران،  نمی شود.  ترکیب  دیگر  با هیچ چیز  و  قابل جدا شدن است  ماده  از  و   – انسان 
استیون، فعالیت خردمندانه ی مستمر و خالص ذهن را با “توصیف ذهن خدایی”، که ارسطو در متافیزیک 
می کوشد شرح دهد، مرتبط می دانند. و همان طور که پیشتر گفته شد، ارسطو معتقد است که حرکت کننده ی 
اولیه آن فکری  است که خودش فکر می کند و استیون آن را این گونه بازگو می کند: “فکْر فکِر افکار است.” 
نیروی یزدانی یا خداگونه بخش های خردمندانه ی کنش ور را در ذهن انسان فرا می خواند تا در این ذهن 
گاهی هوشمندانه می تواند به عنوان لحظه های “درخشش آرام...  فکر تولید شود، بنابراین لحظه های روان آ

ناگهانی، وسیع، فروزان” تصور شود.« )همان جا( 

تحلیل  از  واگویه ای  صورت هاست”  صورِت  یا  اشکال  شکِل  س 
ْ

“نف این که  درباره ی  استیون  »فکر 
ارسطو )در کتاب درباره ی نفس( است و نشان می دهد که چگونه ذهن انسان اشکال گوناگون اشیاء قابل 
درک  قابل  صورت های  هم  اشیاء  است.  بدن  از  شکلی  روان  یا  نفس  می کند.  واقعی  خود  درون  را  درک 
 ،

ً
موقتا )بالقوه،  نفس  ترتیب،  بدین  کند.  درک  کامل  هم  را  این صورت ها  می تواند  عقالنی  نفس  و  دارند 

به  مربوط  متافیزیک  زبان  با  را  تحلیل شناختی  این  استیون  اندیشیدن( همه چیز می شود. گویی  در عمل 
خرد کنش ور ترکیب می کند تا به این نتیجه برسد که “نفس به عبارتی همه اش این است: شکِل اشکال یا 
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صورِت صورت ها.” همان طور که ذهن بزرگ ـ که در آن همه چیز می تواند تا بی نهایت تعمق و تفکر شود 
ـ “حرکت کننده ی اولیه” را فرا می خواند، ذهن انسان هم می تواند همه ی واقعیات را در خود بگنجاند.« 

)همان جا(

هانت در پایان این نتیجه را ارائه می دهد: »در ذهن جویس یا استیون )که قرار است در آینده هنرمند 
شود( ارتباط این گمانه زنی با اثری ادبی حماسی و بحرالعلومی مثل یولسیز آشکار است. او ثابت می کند 

که چگونه ذهن هنرمند، و دستاورد ادبی اش، می تواند همه چیز را در برگیرد.« )همان جا(

»بدین ترتیب نیروی عقالنی فعال نامیراست، برخالف بخش های دیگر ذهن انسان. قابل جدا کردن 
از ماده است و با هیچ چیز دیگر ترکیب نمی شود. برخی مفسران، از جمله استیون، فعالیت توقف ناپذیر و 
ناب نیروی عقالنی را با خرد الهوتی ای که ارسطو در متافیزیک می سنجد ربط می دهند. او معتقد است 
فکر  فکْر  می کند:  بازگو  را  تعریف  این  استیون  و  می کند  فکر  خود  که  است  فکری  اصلی اش  محرک  که 
فکرهاست. قدرت یزدانی یا آسمانی اعمال فعال را در ذهن انسان فرا می خوامد تا فکر تولید کند، بنابراین 
ناگهانی، وسیع، فروزان.«  آرام...   درخشش 

ً
از مثال باشند  افکاری  بینش هوشمندانه می توانند  لحظه های 

)همان جا( 

۳۴. »در انجیل متا ۲۳-۲۲: ۱۴ آمده است که حضرت عیسی بر دریا راه رفت تا به حواریونش، که 
کشتی شان به دست امواج باال و پایین شده بود، آرامش ببخشد، زیرا باْد باد مخالف بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۳۲

۳۵. می بینیم که در آغاز این پاراگراف »دست تالبوت ورق می زند« و این می تواند اشاره ی دیگری 
»انسان انگاری«  یا  »جان بخشی«  برای  )م(  باشد.  ابزارهاست«  ابزاِر  »دست  درباره  ارسطو  فلسفه ی  به 

پی نوشت شماره ی ۴۲ از فصل یک )تلماکس( و ۲۵۳ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

یا  از انجیل می خوانیم که فریسی ها )در برابر صدوقی ها(  ۳۶. هانت می نویسد: »در چندین نقطه 
ریاکاران می خواستند حضرت عیسی را به دام بیندازند و از زبان او قانونی بیرون بکشند که براساس آن مردم 
به مقامات روم خراج و مالیات بپردازند. او هم با زیرکی جمله ای گفت که همه را گیج کرد: سکه ی خراج. 

 سکه ای که به عنوان مالیات پرداخت می شود.« )۲۰۱۲(
ً
مثال

قانونی است،  امپراتوری روم  به  پرداخت خراج  اگر حضرت عیسی می گفت  آمده:  لوقا  انجیل  »در 
برابر اشغال رومیان حمایت نمی کند  و  از مقاومت یهودیان در  او  نتیجه می گرفتند که  این گونه  فریسی ها 
آن ها را وادار به پرداخت خراج به رومیان می کند. اگر می گفت پرداخت خراج به امپراتوری روم غیرقانونی 
است، این را هم می دانست که آن ها قصد دارند او را به پونتیوس پیالطس تحویل دهند )همان که سرانجام 
فریسی ها  از  و  گریخت  دام  دو  هر  از  ترتیب  بدین  کشید(.  صلیب  به  و  کرد  محاکمه  را  عیسی  حضرت 
خواست سکه ای بسازند. در انجیل متا آمده: از او پرسیدند تصویر چه کسی روی آن باشد؟ جواب داد: 
برای آن هایی که از آِن سزار است تصویر سزار، برای آن هایی که از آِن خداست تصویر او. فریسی ها از این 

پاسخ شگفت زده شدند.« )همان جا(

تفسیر  که  است  معمایی”   “جمله ای  نیز  این  عیسی،  حضرت  حکایت های  از  بسیاری  »مثل   .۳۷
مبهمی ارائه می دهد و برای آن  است که “بر دستگاه بافندگی کلیسا بافته و بافته شود.”« )هانت، ۲۰۱۱(

هانت در پایان می گوید: »آن نگاه طوالنی که حضرت عیسی با چشم های سیاهش به صورت های 
مشتاق فریسی های بدخواه می اندازد نیز مبهم بوده و هنوز هم مبهم است.« )۲۰۱۲(
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در این پاراگراف، باری دیگر با چرخش راوی از سوم شخص به تک گویی درونی روبه رو می شویم. 
پی نوشت شماره ی ۱۱۱ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

۳۸. »استیون درست پس از فکر کردن به “جمله ای معمایی” و درست پیش از بیان معمای خودش، 
چند خط اول معمای معروفی را به یاد می آورد: چیستان بگو، رومی پررو، پدرم بذر داد برای درو.« )هانت، 
۲۰۱۲( ولدان تورنِتن در کتابی به نام English Riddles from Oral Tradition ادامه ی این معما را پیدا 
کرده است که چنین می گوید: »“بذر سیاه بود، زمینش سفید / چیستان بگو بگیر یک پیپ.” گویی پاسخ 

این معما “نوشته و کاغذ” است.« )۱۹۶۸: ۳۰(

استیون به عمد خطوط پایینی را نمی آورد، همان طور که بخش هایی از چیزهای دیگری را که به آن ها 
اشاره می کند جا می اندازد. تورنِتن می گوید: »شاید به این دلیل بخش آخر را حذف می کند که پایان معما 

شکست او در نویسنده شدن را نشان می دهد.« )همان جا(

»اریک اس ایگن، آهنگساز ایرلندی، برای چندین بخش از شعرهایی که در یولسیز آمده، موسیقی 
ساخته است.« )هانت، ۲۰۱۲(

ایرلندی  بازی  جای  به  می کنند  زمین  روی  هاکی  انگلیسِی  بازی  »پسرها  گیفرد،  گفته ی  به   .۳۹
هرلینگ.« )۱۹۸۹: ۳۳( به گفته ی هانت، »این هم یک راه دیگر از حمایت این مدرسه از برقراری و حفظ 
اتحاد دو دولت انگلستان و ایرلند است.« )۲۰۱۲( موارد دیگر هنگام گفت وگوی استیون با مدیر مدرسه 

روشن می شود.

»براساس نمودار لیناتی، ساعت این فصل ۹ تا ۱۰ صبح است و براساس نمودار گیلبرت، ۱۰ تا ۱۱ 
صبح. هیچ کدام از این دو ساعت با زمان رویدادها و جزئیات این فصل هماهنگ نیست. فصل دو )نستور( 
باید از ۹ گذشته باشد، زیرا فصل یک )تلماکس(  بنابراین ساعت  از وسط کالس درس شروع می شود. 
سر ساعت ۸:۴۵ تمام می شود و حداقل ۱۵ دقیقه وقت الزم است تا استیون از برج سندی کو به مدرسه ی 
پرسیده  که  درس هایی  روی  از  ولی  کرد،  مشخص  نمی توان  را  کالس  زمان  مدت  برسد.  دالکی  خیابان 
می شود زمان زیادی نمی گذرد که پسرها به یاد استیون می اندازند: “ساعت ده بازی هاکی، آقا.” پس از 
شروع بازی، گفت وگوی استیون و آقای دیسی، مدیر مدرسه، حدود نیمی از فصل را پر می کند. تقریب 
 هم 

ً
۱۰:۳۰ با زمان پایان فصل پنج )لوتس خواران( هماهنگ تر است.« )هانت، ۲۰۱۸( همان طور که قبال

گفتیم سه فصل اول استیون با سه فصل اول بلوم از نظر زمانی هم پوشانی دارند.

۴۰. هانت در این باره می نویسد: »در فصل یک )تلماکس( استیون دو بار به یاد می آورد که در خواب 
روح مادرش را دیده و یک بار هم در فصل پانزده )سرسی( روح او می آید تا او را بترساند. در این جا استیون 
در برابر پسرها پنجره ی کوچکی به دنیای ترسش باز می کند و معمای بی معنایی را برایشان می گوید. سپس 

با خارشی در گلو جوابی برای معما مطرح می کند.« )۲۰۱۲( 

تورنِتن طی بررسی هایش دریافته است که »این معما برای بیان احساس پشیمانی استیون از “کشتن” 
مادرش آمده است. گرچه با گذاشتن واژه ی ترکیبی “مادربزرگ” به جای “مادر” کمی این احساس را پنهان 
می کند، بعد در همین فصل خودش را قاتل مادرش می داند و احساس گناهش را آشکارا نشان می دهد.« 
)۱۹۶۸: ۳۰( نکته ی دیگر این که تورنِتن چند منبع ادبی یافته که در آن به صورت شعر یا نثر نوشته شده که 
 The White روباهی دارد قبری را می خراشد. دو مورد از این منابع آثاری از جان وبستر است، یکی به نام«

The Duchess of.« )همان جا(  Malfi و دیگری Devil
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و  نه )اسکال  بلکه در فصل  نه برای بچه ها،  اما  استیون سرانجام آن قصه ی روح را تعریف می کند، 
کریبدس(، در کتابخانه ی ملی دابلن و درباره ی روح پدر هملت. )م(

دلینی در این باره می نویسد: »در فرهنگ ایرلند معماهای خالی از معنا بسیار شایع بود و هنوز در میان 
کودکان شایع است. درست مثل معمایی که استیون مطرح می کند. پی دبلیو جویس، تاریخ نگار ایرلندی و 
نویسنده و گردآورنده ی فولکلور ایرلند، در اثری به نام English as We Speak It in Ireland نمونه هایی 
 درست را آورده است. البته جیمز جویس این معما را با معمای دیگری تلفیق 

ِ
از این معماهای بدون پاسخ

می کند. در ضمن پاسخ درست آن این است: روباهی که مادرش را به خاک می سپرد. ولی استیون به این 
دلیل که مادرش را تازه از دست داده است، کلمه ی مادر را با مادربزرگ عوض می کند، همان طور که در 

 شکسپیر است.« )۲۰۱۱(
ِ

فصل یک پدربزرگ هملت شبح

پی نوشت شماره ی ۱۴۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

ناگفته نماند که در این چند پاراگراف بارها به افکار و فلسفه های ارسطو اشاره شده است. ارسطو نیز 
اعتقاد داشت معما باعث سرزندگی می شود و  به معما بسیار عالقه مند بود چون  بود که  از کسانی  یکی 
محرکی برای زندگی است. می دانیم استیون در وضع کنونی اش که مادرش را از دست داده و دوستانش به 

او خیانت می کنند، به محرکی نیاز دارد تا به او نشاط و سرزندگی بدهد. )م(

از این متن ناشناخته است و  بیرون  ۴۱. به گفته ی گیفرد، »هویت و شخصیت سارجنت در دنیای 
طبق کتابچه ی راهنمای تام در سال ۱۹۰۴ هیچ خانواده ای با این نام در خیابان دالکی زندگی نمی کردند.« 

 )۳۳ :۱۹۸۹(

بچه ی  این  برای  است(  به معنای سرگروهبان  متفاوت  نوشتاری کمی  با  )که  نام سارجنت  »انتخاب 
ضعیف و کثیف و ناتوان، طعنه آمیز است. جویس در تمام عمرش با مقامات سیاسی و نظامی سر ستیز 
داشت و حتا یک بار در عمرش علیه یکی از آن ها شکایت کرد. البته پسربچه درست نقطه مقابل آن است و 
ند و بی جان است. اسم کوچک او هم 

ُ
مثل تصویر بستر حلزونی که جوهر قلمش روی صورتش گذاشته، ک

خالی از طعنه نیست و اسمی است با ریشه ی یونانی به معنی ارباب مآب.« )دلینی، ۲۰۱۱(

۴۲. هانت معتقد است که »جویس آقای دیسی را از روی فرنسس اروین، مالک و مدیر مدرسه ی 
کِلفتن در دالکی الگوبرداری کرده است.« )۲۰۱۲( به گفته ی المن، »دیسی مدیر مدرسه است و شاید این 
اسم به قانون دیسی )۱۸۶۰( ارتباطی داشته باشد؛ قانونی برای اصالحات ارضی که بیشتر به نفع مالکان 
 به نفع دم و دستگاه هوادار انگلیس بود و مخالف با دین کاتولیک(.« )۱۹۸۲: 

ً
زمین وضع شده بود )مثال

)۱۵۳

به گفته ی گیفرد، »آقای دیسی، که از غرب بریتانیاست، ایرلند را ایالت غربی انگلستان می داند و از 
رفتار و کردار انگلیسی ها تقلید می کند. هم چنین در سال ۱۹۰۴، کشیشی به نام َدنِیل دیسی، معاون مسئول 
و سرپرست مدرسه ی شبانه روزی  دالکی زندگی می کرد  ناحیه ی  در  سل، 

َ
ک کاتولیک در خیابان  کلیسای 

دخترانه ی لورتو ابی بود.« )۱۹۸۹: ۳۳( برای شرح بیشتر درباره ی مدرسه و آقای دیسی پی نوشت شماره ی 
۵۶ از همین فصل را بخوانید.

درباره ی دیسی پی نوشت بعدی )شماره ی ۴۳ از همین فصل( را بخوانید.

۴۳. »استیون به دلسوزی مادرانه فکر می کند و این که سارجنت مثل حلزون آسیب پذیر است. شاید 
هم این جمله ریشه ی ادبی داشته باشد. تامس هاردی در اثری به نام The Dynasts درباره ی دو لشکری که 
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در نبرد واترلو در این ناحیه اتراق کردند، می نویسد: “حلزون با گام های هولناک وارد می شود / اما بیهوده؛ 
]چون[ با طوقه ی چرخ له می شود.”« )هانت، ۲۰۱۲(

رابرت اسپو، جویس شناس آمریکایی، در این باره می نویسد: »جویس با آوردن شعر هاردی، مدرسه ی 
دیسی و نظام سیاسی ای که مردان جوان را برای ُمردن به جنگ جهانی اول می فرستاد، همانند می کند.« 
)۱۹۹۷( اسپو در ادامه می گوید: »می بینیم که استیون به فرمان دیسی باید پسری را که نامش سارجنت 
است به پیکاری ُمهلک بفرستد.« )همان جا( همان طور که گفتیم، Sargent در انگلیسی هم آوا با کلمه ای 

 .Sergeant :است به معنی گروهبان

به خاطر  استیون  سرزنش  برای  چهره...،  رمان  در  استیون  دوست  »کرنلی،  می نویسد:  هانت   .۴۴
رفتار نامناسب او با مادر در حال مرگش... می گوید: “در این دنیای گندزده ی متعفن هر چیزی غیرواقعی 
است، اما عشق مادر نیست. مادرت تو را به این دنیا می آورد و نخست در بدنش حمل می کند. ما درباره ی 

احساس او چه می دانیم؟ اما هر احساسی که دارد باید واقعی باشد. باید باشد.”« )۲۰۱۲(

در این جا منظور سارجنت است که در عین زشتی و کودنی هنوز مادرش عاشق اوست. 

چرا استیون سارجنت را به حلزون تشبیه می کند؟ هانت می نویسد: »چون مادر کودک را مثل صدف 
حلزون در بدنش )رحمش( حمل می کند. او خونی آبکی  است که از جان خوِد مادر به درونش نشست 
کرده. آیا این تنها واقعیت زندگی است؟ پس از گفت وگوی بیشتر با کرنلی درمی یابد که کرنلی خودش را 
وقف زنان کرده و همین سبب می شود که او را شایسته ی ادامه ی دوستی نداند: “او از عشق مادری گفت. 
سپس رنج و ضعف جسم و روح شان را دریافت و بر آن شد تا با بازوانی نیرومند و مصمم سپری برای 
آن ها باشد و در ذهنش در برابرشان خم شود... صدایی آهسته به استیون گفت که وقت پایان دادن به این 
دوستی فرا رسیده...”« )۲۰۱۲( در این فصل، استیون هنوز نیاموخته که چگونه به فکرش در برابر زن 
سامان بدهد، اما از مرگ مادرش در رنج است و احساس گناه می کند. افکارش به سوی مادر کلومبانوس 

می رود و سپس به سوی مادر سارجنت و مادر خودش. )م(

حال  در  مادر  با  که  رفتاری  به خاطر  می کوشد  گوناگون  شیوه های  به  »جویس  می نویسد:  المن 
مرگش داشته کفاره بپردازد. وقتی رابطه ی حسی اش با مری جویس )مادرش( قطع می شود، نورا )شریک 
زندگی اش( را به چشم مادر می بیند. در سپتامبر ۱۹۰۹ برای او می نویسد: “آه که کاش می توانستم مثل 
کودکی در رِحم تو النه کنم و از گوشت و خون تو ساخته شوم و از رگ های تو تغذیه کنم، در تاریکخانه ی 
پنهان تن تو بخوابم.” برای برادرش، اسَتِنس الس، می نویسد: “در جهان فقط دو نوع عشق وجود دارد، 
عشق مادر به فرزندش و عشق انسان به دروغ.” در سال های بعد به گفته ی ماریا یوالس “جویس چنان 
 آرزو داشت که همه ی جنبه های 

ً
از عشق پدری حرف می زد که گویی همانا عشق مادری است.” ظاهرا

رابطه ی استوار مادر و فرزندی را در خود بیافریند.« )۱۹۸۲: ۲۹۳(

۴۵. هانت در این باره می نویسد: »کلومبانوِس آتشی مزاج راهبی ایرلندی بود که در سده های سیاه، 
Lives of، او مادرش را در ایرلند   Saints دین مسیحی را به اروپا آورد. به گفته ی آلِبن باتلر در اثری به نام
“به رغم میل مادر به خاک افتاده اش” گذاشت و رفت. استیون فکر می کند که او به خاطر تعصب فکری و 

ساحِت آیینش بر جسم درمانده ی مادرش پا گذشته است.« )۲۰۱۲(

»مادر کلومبانوس بر درگاه در می ایستد و به او التماس می کند و می گوید “نمی گذارم بروی،” اما 
کلومبانوس پافشاری می کند و پا بر جسم نزار مادر می گذارد و به او می گوید که در زندگی دنیوی هرگز 



155پینوشتفصلدوم|

دیگر او را نخواهد دید.« )همان جا(

همان طور که گفتیم، استیون نخست به مادر سارجنت می اندیشد که نگران له شدن حلزونش در زیر 
پاهاست و بی درنگ به یاد مادر کلومبانوس می افتد و در جمله ی بعدی مادر کلومبانوس با مادر استیون 
یکی می شود، زیرا از بوی خاکستر نم زده می گوید. در فصل یک )تلماکس( روح مادر استیون به خواب 

او می آید و همین بوی خاکستر نم زده را به مشام او می رساند. )م(

۴۶. پی نوشت شماره ی ۴۲ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. جویس هنگام بازنویسی این اثر 
برخی از عبارات و کلمه های این قسمت را عوض کرده است. به گفته ی هانت، »این جست وجو برای 
شکلی ایده آل از مجموع کلمه ها به استیون شخصیتی شاعرانه می دهد. البته این عادت معمول جویس، 
نثرنویسی صاحب سبک خاص، نیز هست که به متن نوشته شده برگردد و عبارت ها و کلمه ها را بازنویسی 

کند.« )۲۰۱۱(

۴۷. دوباره استیون به یاد مادرش می افتد. پیوند این مطلب با نمایشنامه ی هملت و تشابه دل مشغولی 
و وسواس فکری استیون به خود هملت در مورد مرگ و قبرستان آشکار است. روباه قرمز از حیوانات بومی 

ایرلند است.

اصطالح »بخار گند سرخ چپاول«ـ  که جویس از سه واژه با جناس خطی یا هم گونی آغازین استفاده 
کرده است ـ یعنی آن قدر دزدی روباه )گرفتن مرغ و خروس ها( آشکار است که بوی این چپاول از خز 

ل »دم خروس« در فرهنگ ما هم خوانی دارد. )م(
َ
سرخ او به مشام می خورد. این عبارت تا حدی با َمث

حتا روباه هم گوری می کند تا مادربزرگش را خاک کند. اما روباه شهرت و آوازه ی دیگری نیز دارد. 
به گفته ی دلینی، »روباه در اسطوره ها و نمادها هم موجود باهوشی است – مثل خود استیون – و هم به 
این مشهور است که می تواند مرده ها، حتا الهه ها را زنده کند. آیا این روباه که بی رحمی در چشمانش 
َند و گوش می کند، نمادی از این تفکر نیست که استیون دلش می خواهد 

َ
هویداست و دل زمین را می ک

مادرش را به دنیا بازگرداند؟« )۲۰۱۱(

فعل scrape را جویس با دو حرف اضافه ی )in( و )up( آورده است. این فعل با حرف اضافه ی 
اولی یعنی دل زمین را خراشیدن و کندن و با حرف اضافه ی دومی یعنی از زمین کندن و بیرون کشیدن. 
شاید استفاده از خراشیدن و خراشاندن نزدیک ترین صورت فارسی به بازی زبانی جویس در این جمله 

باشد. )م(

نوشتن  بیانگر عمل  “خراشید”  کلمه ی  باره می نویسد: »تکرار وسواس گونه ی  این  در  اسپو  رابرت 
است؛ برنگاشتن واژه های معمایی که هنگام دست به دست شدن از خواننده ای به خواننده ی دیگر و تعبیر 

آن ها، معانی شان دفن می شود و هم زمان از خاک بیرون کشیده می شود.« )۱۹۹۷: ۹۵(

زک آر بوئن در این باره می نویسد: »برای استیون که بن مایه های شکسپیری را مبنای زندگی اش قرار 
پدربزرگ  هملت  نوه ی  اگر  زیرا  کند،  عوض  “مادربزرگ”  با  را  “مادر”  که  نیست  ذهن  از  دور  می دهد، 
شکسپیر است و خودش روح پدرش، چرا مادر روباه )که همانا مادر استیون است( مادربزرگش نشود؟« 

)۷۳ :۱۹۷۴(

و  وایلد  ما  »په!  می گوید:  هینز  به  استیون  درباره ی  مالگن  باک  یک،  فصل  در  که  دارید  خاطر  به 
نوه ی  که  می کند  ثابت  ریاضیات  با  استیون  است.  ساده  خیلی  گذاشته ایم.  پشت سر  را  پارادوکس هایش 
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هملت پدربزرگ شکسپیر است و این که خودش هم روح پدرش است...« 

گاه استیون است، باری دیگر، با به میان آمدن  »از سوی دیگر، احساس گناهی که در ضمیر ناخودآ
“روباه گناهکار” به سطح می آید: “بخار گند سرخ چپاول در خزش”.« )بوئن، ۱۹۷۴: ۷۳(

کالین جوِرچ، پروفسور زبان انگلیسی دانشگاه یو سی ال ای، در این باره می نویسد: »فکر مرگ مادر 
استیون تمام روز با اوست و این فکر در این جا معمایی را که او برای بچه ها مطرح کرده است تغییر می دهد 
تا احساس گناهی را که نسبت به مرگ مادرش دارد، با حس شکست روحی خودش جابه جا کند. روباهی، 
را می خراشد.  بخار گند سرخ چپاول در خزش، در جست وجوی گناهش، همان جسد دفن شده، زمین 
ناگفته آشکار است که استیون از روی سروصدای چوب هاکی بچه ها و هیاهوی خودشان این تصویر ذهنی 

را می سازد.« )۱۹۹۷: ۹۳(

۴۸. پی نوشت شماره ی ۱۴۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۴۹. استیون مسئله ی سارجنت را حل می کند و هم زمان بر کاغذی که باز می شود، رقص کوچکی 
لباس های  با  شش نفره  رقاص ها  که  است  انگلستان  در  محلی  رقص  نوعی  موریس«  »رقص  می بیند. 
را  ریاضی  عالئم  متقابل  واکنش  استیون  می شود.  تعریف  داستانی  رقص شان  با  و  می رقصند  مخصوص 
روی کاغذ تجسم می کند و توان های دو و سه را کاله روی سر حروف فرض می کند )حروفی که کاله های 

خوش ساخت پوشیده اند که همانا توان دو و توان سه ی روی حروف است.( )م(

هانت می نویسد: »در این جا استعاره ی کوچک اما ظریفی می یابیم. موریس از کلمه ی Moreys از 
انگلیسی میانه می آید، زیرا این رقص برآمده از مورهاست. یعنی اعراب شمال آفریقا یا مسلمانان اسپانیا 
که از شمال آفریقا به اسپانیا کوچ کرده اند. چون رقص را مورها )ساکنان مسلمان اسپانیا( به اروپا آوردند و 
از سوی دیگر ریاضیات یا جبر را هم مورها )ابداع خوارزمی نویسنده ی الجبر و المقابله( به اروپا آوردند، 
در این جا آن ها را تخم جن های تخیل در دو زمینه ی متفاوت می خواند: جبر و رقص که استیون آن ها را 
در یک تصویر خیالی ترکیب می کند )عالئم ریاضی که بر کاغذ می رقصند(. کاله های خوش ساختی که 
حروف رقصنده را به توان دو یا سه می رسانند )مثال A2 B3. توان دو یا مربع و توان سه یا مکعب( مانند 
کاله بازیگران کمدی اند، )mummers یا بازیگران کمدی در نمایش بی کالم. بدین ترتیب: تخم جن های 
حروف  این  اما  است(  آمده  اثر  این  یک  فصل  از   ۳۸ شماره ی  پی نوشت  در  آن ها  توضیح  مورها.  تخیل 
کاله ساز به دستارهای مورها نیز شبیه اند )دستار امیر عرب( و استیون چند دقیقه بعد که به صدف های روی 

میز آقای دیسی نگاه می کند، آن را می بیند و مطرح می کند.« )۲۰۱۲(

به گفته ی مِهن، »این درِس استیون به سارجنت، تئوری هنر او را به عالئم ریاضی ای پیوند می دهد که 
مورها ابداع کرده اند. سپس استیون تجسم می کند که عالئم ریاضی در قالب تخم  جن ها زنده می شوند و با 

کاله های توان ۲ و ۳، روی کاغذ، به شیوه ی مورها می رقصند.« )۲۰۰۹: ۵۷(

شخصیت  است.  یک[  فصل  ]در  ایرلندی  هنر  شکسته ی  آینه ی  یادآور  دیگر  بار  یک  آینه ها  »این 
ـ  کاغذ  روی  تایپ شده ی  عالئم  از  چون  می شود(،  داستان  وارد  چهارم  فصل  از  که  بلوم  نیز  )و  استیون 
کاغذهای یولسیز ـ تشکیل شده اند، درست مثل تخم جن های ریاضی، با خوانده شدن، به شکلی رمزآمیز 
زنده می شوند. هر دوی این شخصیت ها هم در سرتاسر داستان کال هی روی سرشان است که آن ها را به 

مینیاتورهای استیون و بلوم تبدیل می کند.« )همان جا(

۵۰. »استیون سرانجام به ابن رشد )اهل کوردوبا یا همان قرطبه ی اسپانیا( و موسی ابن میمون فکر 
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می کند، چون هر دوی آن ها به دنبال تطبیق فلسفه ی ارسطو با دین بودند. ابن رشد در دین اسالم و ابن 
میمون در دین یهود.« )هانت، ۲۰۱۲(

بود و چون  اسپانیایی قرن دوازدهم میالدی  فیلسوف و پزشک و عرب  به گفته ی گیفرد، »ابن رشد 
الهی دین اسالم سازگار کند،  با وحی  را  بر خدا و خالق، فلسفه ی استداللی ارسطو  کید  تأ با  می کوشید 
ند.« 

ّ
مرتد به گونه ای  دو  هر  یهودی اش  و  مسیحی  هواداران  که  می شد  تصور  و  کژآیینی  به  بود  مشکوک 

)۳۳ :۱۹۸۹(

»موسی ابن میمون، خاخام یهودی قرن دوازدهم و فیلسوف و تلمودشناسی بود که، مثل ابن رشد، 
کویناس، تأثیر قابل توجهی گذاشت. ابن میمون به چشم  بر افکار مسیحیان قرون وسطا، به ویژه بر تامس آ
و چراغ غرب معروف بود و کوشید تا فلسفه ی استداللی ارسطو را با وحی الهی دین یهود سازگار کند.« 

)هانت، ۲۰۱۲(

کویناس که در سده ی پس از آن ها می زیست، این مثلث را کامل  هانت در پایان می نویسد: »تامس آ
می کند، زیرا او نیز در جست وجوی همان هدف بود: آشتی دادن افکار ارسطو با اشراق دین مسیحیت.« 

)همان جا(

دلینی )۲۰۱۱( در این باره می گوید: »منظور استیون از این که “آن ها هم از دنیا رفته اند” این است که 
آن ها هم مثل مادر استیون از دنیا رفته اند. نکته ی قابل توجه این است که ابن میمون در سوگ برادری بود 
که در دریا غرق شده بود. به خاطر دارید که چند ثانیه پیش، استیون به شعر لیسیداس میلتن )برای دوستی 

غرق شده( فکر می کرد.« درباره ی »لیسیداس« پی نوشت شماره ی ۵ و ۲۸ از همین فصل را بخوانید.

و عمل؟”«  تیره در رخسار  “مردان  استیون می گوید  را مطرح می کند که »چرا  پرسش  این  سپس 
تیره دارند. در ضمن هر دو از  و در پاسخ می گوید: »زیرا هر دو فیلسوف از خاورمیانه اند و چهره های 
کسانی بودند که به کژآیینی مشکوک بودند، به این دلیل که در عمل به احتمال های دیگری غیر از باورهای 
دین هایشان  الهی  و وحی  آیین  با  ارسطو  فلسفه ی  پی سازگار کردن  در  و  مذهبی شان هم می اندیشیدند 
یا گوی شیشه ای  آینه  از  بودند. هر دو را به سحر و جادو متهم کردند و این شایعه را پراکندند که آن ها 
می کند.«  استفاده  مسخره شان”  “آینه های  عبارت  از  جویس  دلیل  همین  به  می کنند.  استفاده  ساحران 

)همان جا(

باری دیگر »در فصل هفدهم این اثر، بلوم به موسی  ابن میمون فکر می کند و می گوید: موسی ابن 
ابن  تا موسی )مندلسن( هیچ موسایی مثل موسی  از موسی )مصری(  ]بود[ که  “چنان برجسته  میمون 

میمون برنخاست.”« )هانت، ۲۰۱۲(

ایتالیایی قرن شانزدهم بود که  ۵۱. »جیوردانو برونو، ریاضیدان و فیلسوف و شاعر و ستاره شناس 
جویس عبارت “روح تیره ی جهان” را مستقیم از فلسفه ی او برداشته است. برونو معتقد بود که جهان هم 
مثل انسان روح دارد و ما شاید نتوانیم تیرگی اش را ببینیم، ولی در عمل این تیرگْی جهان را کنترل می کند. 

 شناختند و او را آتش زدند.« )هانت، ۲۰۱۲۳۳(
ّ

برونو را مرتد

به گفته ی گیفرد، »برونو، که جویس جوان او را “پدر فلسفه ی مدرن” می دانست، وامدار کسانی 
چون ابن رشد بود. برونو روح جهان را مبنای اصل و علت سرشت هر چیز قرار می داد و برخالف ارسطو، 
معتقد بود که حضور درون زی در صورت و ماده، بودن و احتمال بودن قابل جدا شدن نیست و یک واحد 
است. برونو راهب شد و به قول جویس، “پروفسور کولی، مفسر فیلسوف های پیر و مدبر فیلسوف های 
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جوان بود، نمایشنامه نویس، مجادله گر، وکیل مدافع خود و سرانجام شهیدی که او را بر دیرک کمپو دی 
فیوری سوزاندند.” در پایان قرن نوزدهم، در حلقه های ادبی پیشگام لندن و دابلن، »عرفان و روح جهان« 
گوهر مقدسی بود که همه چیز را، از کوچک ترین اتم ماده تا انسان و خدا، فرا می گرفت، در آن ها نفوذ 

می کرد و آن ها را به حرکت درمی آورد.« )۱۹۸۹: ۳۳( 

پیوند  اسرارآمیز  متافیزیکی  واقعیت  با  را  تیرگی  و  تاریکی  »استیون  می نویسد:  باره  این  در  هانت 
در  واقعیت  هویت  معیار  می کند.  وارونه  را  واقعیت  هویت  از  انجیلی  استاندارد  او  سمبولیسم  می زند. 
انجیل با نور الهی وصف می شود. در ابتدای انجیل یوحنا می خوانیم: “در آغاز کلمه بود و کلمه با خدا 
بود و کلمه خدا بود... همه چیز را خدا آفرید... و خدا روشنایی بود که بر ظلمت تابید؛ و ظلمت آن را 

درک نکرد.”« )۲۰۱۲(

“نگاه طوالنی چشم های  که  فریسی ها هم می اندیشد  به  »او هم چنین  ادامه می نویسد:  در  هانت 
سیاه” را که عیسی به آن ها می اندازد، درک نمی کنند. ابن رشد و ابن میمون را “مردانی تیره در رخسار 
و الیه های  از روشنایی  تنبل، خجول  اسفل، کند،  “دنیای  تاریکی ذهن خودش  در  و  و عمل” می داند 
“کاخ های  در  که  می اندیشد  رازهایی  به  نهایت  در  و  می کند.”  جابه جا  را  اژدهایی اش  پوسته پوسته ی 

تاریک” قلب خودش و سارجنت نشسته است.« )همان جا(

به گفته ی گیفرد، »زندگی در خدا بود؛ و زندگی روشنایی انسان بود. و روشنایی در تاریکی درخشید؛ 
و تاریکی آن را درک نکرد. )یوحنا ۱:۴-۵(« )۱۹۸۹: ۳۴(

۵۲. »عبارت التینی ای که جویس به کار می برد – Amor matris – یعنی عشق مادر به دو حالت 
“کسره ی مالکیت و مادر” که  این جا متریس یعنی  به فرزند.  به مادر و عشق مادر  ممکن: عشق فرزند 
در این صورت مادر فاعل است که در کنار کلمه ی فرانسوِی “امور” می شود “عشق مادر” به فرزند، و 

یا می تواند به معنای “به مادر” باشد و مادر مفعول این حالت شود “عشق به مادر”.« )هانت، ۲۰۱۲(

هانت هم چنین معتقد است که »هر دو معنا به استیون برمی گردد، زیرا او می داند که مادرش تا چه 
اندازه عاشق او بود و او به چه شیوه ی بدی این عشق را رد کرد. به هر روی، با همه ی حس بیزاری اش به 

سارجنت

و مادر او و برای مراحل اولیه ی زندگی خودش، این را خوب فهمیده است که خشنودی اش به این 
عشق بسته است.« )همان جا(

دلینی )۲۰۱۱( در این باره می گوید: »عشق مادر دربرگیرنده ی عشق مادر استیون به استیون و عشق 
مادر سارجنت به او و عشق مادر تلماکس به او و، به عکس، عشق پسرها به مادران شان است و نیز عشق 

ایرلندی ها به مادرشان، که همانا سرزمین شان است.«

دو  هر  می شود.  اشاره  بلیک  ویلیام  اشعار  به  پی درپی  این فصل،  در  که  دارید  به خاطر   
ً
۵۳. حتما

عبارت شیر مادر و بند قنداق نیز از شعری از بلیک با عنوان Infant Sorrow ]اندوه نوزاد[ است. شعر 
درباره ی نوزادی است که: ... ناتوان در آغوش پدر / در کشمکش با بند قنداقم / در جنب وجوش، و وامانده، 

اندیشیدم / بهتر آن است که شیر مادر را بمکم.

از برآیند تحلیل های برخی از پروفسورهای یولسیزشناس از جمله تم کانلی، »بند قنداق یا پارچه های 
قنداق او را به منظور حفاظت از او پنهان می کند. سارجنت کودکی بیمار بوده )دست کم استیون چنین تصور 
می کند( و بیش از کودکان دیگر به حمایت مادرش نیاز داشته است. از سوی دیگر، ذهن خود استیون هم 
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درگیر عشق مادر است. در انجیل لوقا، ۲:۷ آمده: حضرت مریم “پسرش را در قنداق پیچید و در آخور 
خواباند، زیرا در مسافرخانه جایی برای آن ها نبود. “در انجیل متا آمده که مریم مجبور بود برای حمایت از 
عیسای نوزاد، او را پنهان کند. اما این ها همه احتمال است و ممکن است مثل فکر قبلی استیون درباره ی 
نام این پسربچه، “سیریل سارجنت: نام و مهرش،” سّر و رازی در کار باشد که بعدها کشف شود.« این 

پاراگراف نتیجه ی ایمیل هایی است که با پروفسور کانلی رد و بدل کردم. )م(

جویس،  با  هم عصر  ایرلندِی  کوشنده  ی  و  شاعر  میلیگن،  ِلس 
َ
»ا  ،)۲۰۱۱( دلینی  گفته ی  به   .۵۴

یاد  به  بود. بی گمان  “پیرزن بی نوا”  به معنی   The Shan Van Vocht نام  به  ادبی ای  بنیانگذار مجله ی 
دارید که پیرزن شیرفروشی که در فصل یک )تلماکس( به برج مارتلو می آید و برای ساکنان این برج شیر 

می آورد، استعاره ای بود برای کشور ایرلند. اسم این مجله نیز استعاره ای است برای کشور ایرلند.« 

پی نوشت شماره ی ۱۱۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

اِلس میلیگن شعری دارد با عنوان »کاخ تاریک«. هانت معتقد است که »در این جا استیون تاریکی را 
به واقعیت رمزآمیز متافیزیک ربط می دهد.« )۲۰۱۲(

در  “گناهان  از  کریبدس(  و  )اسکال  ُنه  فصل  »در  کینگ،  فردریک  و  لنگ  کی  فردریک  گفته ی  به 
کاخ های تاریک قلب” می گوید و گناهان هم مثل رازها در کاخ های تاریک قلب اند و این رازهای خودکامه 
هْی دیز  در  آشیل  مثل  درست  شوند.  بی تاج وتخت  می خواهند  خود  میل  با  که  کین خواهی  روی  از  نه 
)اودیسه ی هومر(، گناهانی که در قلب نگه داشته شده اند، ترحم انگیزند و مایل به واگذاری فرمانروایی 

خود.« )۱۹۹۳: ۱۸۶(

ناشناخته است. در  از داستان  بیرون  به گفته ی گیفرد، »شخصیت و هویت هالیدی در دنیای   .۵۵
فهرست اسامی کتابچه ی تام کسی به این نامه وجود ندارد.« )۱۹۸۹: ۳۴( 

۵۶. گیفرد معتقد است که »جویس شخصیت آقای دیسی را از روی فردی به نام فرانسیس اروین، 
مالک و مدیر مدرسه ی کلفِتن در دالکی، ساخته است. خود او هم در سال ۱۹۰۴ چند هفته  یا چند ماه در 
این مدرسه کار کرده است. برای ساختن شخصیت دیسی چند ویژگِی اروین را تغییر داده و چند ویژگی 
او را برای دیسی حفظ کرده و از او پیرمردی اهل هارت وپورت با ظاهری دوست نداشتنی  ساخته است. 
این ویژگی ها با عادت گوش ندادن او به دیگران و از سوی دیگر پند و اندرز دادن هایش هماهنگ است.« 

)۳۳ :۱۹۸۹(

به گفته ی هانت، »در این فصل، جزئیات بسیاری خواننده را دعوت می کند به مقایسه ی آقای دیسی 
 
ً
با مشاور پیر و عاقلی که تلماکس در اودیسه به سراغش می رود تا از او پند و راه حلی جویا شود. اما ظاهرا

این قیاس بیشتر طنزآمیز است و استیون از “همان تدبیر” احساس سرکوب می کند، مثل حضورش در دو 
دفعه ی پیش در دفتر مدیر مدرسه، و پند او مثل “طناب دار دور او” پیچیده است.« )۲۰۱۷(

درباره ی شخصیت دیسی پی نوشت شماره ی ۴۲ از همین فصل را بخوانید.

۵۷. به گفته ی »این دو جمله ی آغاز پاراگراف، روحیه ی افسرده و زندگی تکراری مدرسه و مدیر آن 
را نشان می دهد. آقای دیسی در چند جا از این فصل با نستور، مشاور پیر دانایی که تلماکس )در اودیسه( 
برای گرفتن پند و اندرز نزد او می رود، مقایسه می شود. اما این همانندی ها مضحک است، زیرا پندهایی که 
دیسی به استیون می دهد، برای او نه  تنها جالب و مفید نیست که در بیشتر موارد نادرست است.« )دلینی، 

)۲۰۱۱
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۵۸. به گفته ی هانت، »تلماکس با اندرز آتنا )که در شمایل منتور ظاهر می شود( به پیلوس می رود 
تا از نستور درباره ی پدرش خبری بگیرد. وقتی کشتی اش حاضر می شود، مرد به لرزه می افتد و از منتور 
سخنوری  در  تمرینی  هیچ  من  بزند؟  حرف  من  با  که  کنم  وادار  را  نستور  می توانم  “چگونه  می پرسد: 
ندارم...” منتور پاسخ می دهد: “برو پیش نستور پیر... با احترام از او جویای راه و چاه شو/ او تاریخ را به 

تو خواهد گفت، نه دروغ را.”« )۲۰۱۲(

»دیسی که از استیون می خواهد در دفتر کارش منتظر او باشد، باز با نستوِر اودیسه مقایسه می شود. 
این همان جایی است که استیون از دیسی حقوق ماهانه اش را می گیرد و کنایه ای است به ذهن نستوِر هومر 
امن نگهداری  “اتاق  استیون فکر می کند که  یاد می شود، خزانه ی اطالعات.  آن  از  “خزانه”  به عنوان  که 

طالی او” همانا خزانه ی اوست.« )همان جا(

است،  ایرلند  تاریخ  در  تأسف باری  دوره ی  بازمانده ی  استوارت  »سکه های  هانت،  گفته ی  به   .۵۹
دوره ای که شاه جیمز دوم از انگلستان به این کشور حمله کرد )۱۶۸۸( و چند سال بعد، پس از اطمینان 
برنج  و  مس  چون  )بی ارزش(  پایه  فلزات  با  تا  داد  فرمان  ایرلندی ها،  از  بسیاری  فرمانبرداری  از  یافتن 

سکه های نو بزنند، و بدین ترتیب، پول رایج ایرلند را بی ارزش کرد.« )۲۰۱۲(

هانت در ادامه می نویسد: »این حمله از حمله های معمول نبود. جیمز در پی مرگ برادرش، چارلز 
دوم، در سال ۱۶۸۵ به تاج وتخت رسید، اما بی درنگ مخالفان را برانگیخت، زیرا کاتولیک بودنش را آشکار 
می کرد و دو نفر از سخنوران سلطنتی اصیل را استخدام کرد تا ظن و گمان های دیرین نسبت به دودمان 
سلطنتی استوارت را به اثبات برسانند. وقتی وارثان کاتولیکش را تعیین کرد، مخالفاِن پروتستان قدرتمند او، 
برادرزاده و دامادش، ویلیام سوم را تحریک کردند و به انگلستان حمله کردند. جیمز از انگلستان گریخت و 
آنان ویلیام سوم و زنش، مری )دختر جیمز(، را به عنوان شاه و ملکه بر تخت پادشاهی نشاندند.« )همان جا(

»اما جیمز ارتشی مهیا کرد و از فرانسه به ایرلند فرستاد. کاتولیک هایی که در دهه ی ۱۶۴۰ در پی 
جنگ های کنفدراسیونی و در سال های۱۶۵۳-۱۶۴۹ به دنبال نبرد آلیور کرامول، قدرت و زمین شان را از 
دست داده بودند، از او استقبال کردند. ولی وقتی ویلیام ارتش خودش را به ایرلند آورد و نیروهای جیمز را 
در نبرد بوین )۱۶۹۰( شکست داد، برای همیشه سرنگون شد. کاتولیک هایی که از او حمایت کرده بودند، 
که  دادند. طبقه ی حاکمی تشکیل شد  را تشکیل  “غازهای وحشی”  و نخستین گروه  از کشور گریختند 
به “استیالی پروتستان ها” معروف شد و پارلمان مجموعه ای از قوانین بسیار سخت را به منظور سرکوب 
کاتولیک ها تصویب کرد. جیمز هم با ضرب سکه به این فاجعه دامن زد، زیرا این کار با ایجاد تورم ناشی 
از ضرب سکه  از فلزات ارزان، پول رایج ایرلند را بی ارزش کرد. در این سکه ها هیچ گونه فلز ارزشمند مانند 
طال یا نقره به کار نرفته بود و به آن ها “سکه ی سالحی” می گفتند، چون برای ساخت آن ها بیشتر از فلزات 
برای کلکسیون ها  این سکه ها  گیفرد  گفته ی  به  اما  بودند.  استفاده کرده  توپ های جنگی کهنه  آب شده ی 
ایرلند  از  استفاده  در  استوارت  تالش  که  بود  بی ارزش  اندازه  همان  به  اساس  در  سکه ها  داشتند.  ارزش 
به عنوان پایگاهی )لجنزاری( که از آن جا انگلستان را پس بگیرد، اما در آغاز قرن بیستم، به این دلیل که 
سکه های استوارتی دیگر نایاب بود، ارزش ویژه ای به دست آورده بود. شاید دیسی هم به همین دلیل آن ها 
را جمع می کند، نه به این دلیل که این سکه ها به آرمان کاتولیک های ایرلند ارج می نهند. روی سکه ها این 
شعار نوشته شده: “” ]عیسی ـ پیروز ـ موفق[.« )همان جا( برای شناخت بیشتِر غازهای وحشی پی نوشت 

شماره ی ۱۲۰ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

ولدان تورنتن این جمله را از »دفترچه  یادداشت« جویس بازگو می کند: »ایرلند عقلش را دست شاه 
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جیمز دوم داد و او برای ایرلندی که ُسم چارپایان زمینش را لگدمال کرده بود، سکه ی پایه ]فلز بی ارزش[ 
و چارپایان ربط  پول  به  نسبت  به دل مشغولی دیسی  را  این جمله  تورنتن  را ضرب زد.« )۱۹۶۸: ۲۸۵( 
می دهد. از سوی دیگر، معتقد است: »این جمله ممکن است بیانگر این نیز باشد که می توان در لجنزار 

ایرلند تور انداخت و سکه گرفت.« )همان جا(

گیفرد می نویسد: »دعایی است از انجیل متا که می گوید “حمد و ستایش از آن خداست، پدر، پسر 
و روح القدس، همان گونه که در آغاز بوده، اینک نیز هست و همیشه خواهد بود، جهانی بی پایان.” استیون 
که به اتاق کار دیسی می رود، نخستین روز را به یاد می آورد که به این اتاق آمده و سپس این دعا از ذهنش 
می گذرد.« )۱۹۸۹: ۳۴( به عبارت دیگر این اتاق را درست مثل روز اول می داند: »در آغاز بوده، اینک نیز 

هست و همیشه خواهد بود.« )م(

معنوی  پدری  جست وجوی  در  که  استیون  و  است  جاری  رمان  سراسر  در  پسر  و  پدر  بن مایه ی 
است، به گونه ای کنایه آمیز دیسی را پدر معنوی خود می بیند )حمد و سپاس از آن اوست که منظور پدر یا 
همان حضرت عیسی است(. هم چنین این پدر معنوی به استیون پندی می دهد که در چند سطر پایین تر 

می خوانیم.

نام گذاری  و  تعمید  غسل  مراسم  در  شانزدهم  قرن  »از  که  دریافته  مطالعه  و  بررسی  با  هانت   .۶۰
کودکان، پدری که غسل تعمید می داد و پدرخوانده ی کودک تازه به دنیا آمده به شمار می آمد، قاشق هایی از 
جنس نقره، با تصاویر دوازده حواری و گاهی هم قاشق سیزدهم )به عنوان شاه قاشق ها( به نیت حضرت 
عیسی، به بچه ها می داد ـ که این رسم در قرن بیستم رفته رفته از میان رفت. قاشق ها را بسته به توان مالی 
پدرخوانده ی کودک در دست های شش، دوازده یا سیزده تایی به بچه ها می دادند و نشانه ی ثروت و امتیاز 
جان،  مهتر،  جیمز  اندرو،  پیتر،  می شد:  حک  هم  حواریون  این  اسم  قاشق ها  این  پشت  بود.  اجتماعی 

فیلیپ، متیو...« )۲۰۱۲(

»در باب ۱۰ انجیل متا آمده که حضرت عیسی به حواریون فرمان داد تا فقط برای یهودیان وعظ کنند، 
ولی در کتاب اعمال حواریون، باب ۱۰ و ۱۱، آمده که بر آن شدند تا بی دین ها را هم به دین دعوت کنند.« 

)همان جا(

درباره ی »همان تدبیر« و »طناب دار« پی نوشت شماره ی ۵۶ از همین فصل را بخوانید.

۶۱. »این وصف کوتاه درباره ی کیف پول و اسکناِس از میان چسب خورده ی دیسی نشانه ی پول دوستی 
اوست. نخست این که دور کیف پولش بندی چرمی پیچیده و دیگر این که اسکناسی را که بر اثر استفاده ی 

زیاد از وسط دو پاره شده با دقت به هم چسبانده است.« )هانت، ۲۰۱۲(

۶۲. در این جا مجموعه ای از صدف های حلزونی را وصف می کند که آقای دیسی آن ها را گرد آورده 
است. به گفته ی هانت، »در میان این صدف ها اسکالوپ، صدف سینت جیمز، )عکس سمت راست( هم 
دیده می شود. این صدف نمادی است از سینت جیمز بزرگ که مرقدش در اسپانیاست و در قرون وسطی 
هزاران نفر از زائران برای زیارتش به آن جا می رفتند. استیون هاون پر از صدف را اندوخته ی زائری پیر تجسم 
می کند. در زمان های گذشته وقتی زائران از زیارت سینت جیمز برمی گشتند، نشان صدف اسکالوپ را به 
لباس شان می زدند. اسکالوپ نرم تِن دوکفه ای است که با به هم زدن دو صدف کنگره دار خود در آب حرکت 

می کند.« )۲۰۱۲(

»اما از نظر استیون برای این زائر مادی – آقای دیسی – صدف ها سمبلی از رسوم مذهبی نیستند، بلکه 
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“اندوخته ی زائری پیر، گنجینه ی مرده، صدف های توخالی” اند.« )همان جا(

هانت در ادامه می نویسد: »شاید خالی بودن شان نشان وسوسه ی توخالی آقای دیسی نسبت به پول 
و منظور از خرمهره های پول یا صدف پول این است که در زمان های کهن   )money cowries( است
در چین از صدف به جای پول استفاده می کردند. استیون پولی را هم که از دست او می گیرد، نماد فرض 
می کند و همانا صدف های توخالی. انگار که آقای دیسی عادت داشته در کنار ساحل دهکده ی خودشان 

قدم بزند و صدف جمع کند.« )همان جا(

منظور  و  پلنگ  پوست  شبیه  است  صدفی  پلنگی”  »“صدف  می گوید:  باره  این  در   )۲۰۱۱( دلینی 
“صدف  عبارت  دور خود می پیچند.  به  امیران عرب  که شبیه دستار  امیر” صدف هایی است  “دستار  از 
اسکالوپ” داستانی دارد: پس از به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی، سینت جیمز )یکی از حواریون( 
به منظور تبلیغ انجیل حضرت عیسی سرزمین مقدس را ترک کرد و با کشتی به اسپانیا رفت. اما در سواحل 
سینت  شد.  پوشیده  اسکالوپ  صدف های  با  سراپایش  که  به گونه ای  رفت  پیش  کند  بسیار  شور  آب های 
جیمز به شهری در شمال اسپانیا به نام سانتیاگو ِد کامپوستال وارد شد. از این رو به سینت جیمز سانتیاگو 
ِد کامپوستال معروف است، یعنی سینت جیمزی که با راهنمایی ستارگان به این شهر رسید. آرامگاه او، که 
در قرن نهم ساخته شد، زیارتگاه معروفی است. هنوز هم جلوی همه ی خانه های قدیمِی این شهر صدف 

اسکالوپ آویزان است. در همان زمان، از این نوع صدف برای حمل آب استفاده می کردند.«

»ناگفته نماند که در دابلن نیز محلی را به نام دروازه ی سینت جیمز نام نهاده اند، زیرا زائران برای رفتن 
به زیارت سینت جیمز از این نقطه حرکت می کنند. از سوی دیگر، دروازه ی سینت جیمز آدرسی است برای 

مرکز تولید گینس.« )همان جا(

دلینی سپس می گوید: »نکته ی دیگری که می توان درباره ی جمع آوری این صدف ها گفت و ارتباط 
هواداران  از  را  خودش  پروتستان  دیسِی  آقای  که  است  این  دارد  بریتانیا  استعماری  سیاست  با  تنگاتنگی 
خود  مستعمره ی  که  را  کشوری  هر   

ً
معموال استعمارگران  می داند.  بریتانیا  استعمار  و  بریتانیا  پادشاهی 

می کردند، از آن کشورها سوغات می آوردند و به نشانه ی قدرت روی میزهایشان نگه  می داشتند.« )همان جا(

۶۳. هانت در این باره می نویسد: »شاید خواننده میان »گنجینه ی مرده« و تصویر سارجنت )شاگرد 
استیون( – حلزونی که درون صدفش زیر پا له خواهد شد – رابطه ای بیابد، چون آقای دیسِی پیر مردان 

جوان را به جنگ می فرستد و از آن ها صدف هایی خالی از انسان و زندگی می سازد.« )۲۰۱۲(

۶۴. به گفته ی بن ستاک، »افتادن یک ساورْین، سکه ای با نشان کله ی پادشاه، با اشاره ی تلویحی اش 
به دودمان استوارت ها جور درمی آید. چارلز اول از این دودمان را سر بریدند.« )۲۰۱۴: ۲۰(

۶۵. در قدیم مأموران ترامواها این قوطی چندقسمتی یا به اصطالح قلک پول را داشتند و به کمربندشان 
می بستند. هانت )۲۰۱۲( می نویسد: »شاید جویس یکی از همین نوع را در ذهن داشته، ولی آن ها به شکل 

قلک یا جعبه نبودند.« 

نستور می رود، می بیند که مردم در جشن  نزد  اودیسه ی هومر، وقتی  در  استیون  »تلماکس، همتای 
حضور او گوساله ای را برای قربانی کردن آماده می کنند، زیرا تلماکس پسر اودیسیوس است. در متن آمده 
که طالساز به کنار میز می آید تا شاخ گوساله را زرنگار کند. ساورین هم سکه ای است از جنس طال. در 
اودیسه این نیز آمده که “نستور از طال گذشت” همان طور که دیسی از پول می گذرد و به استیون می دهد.« 

)دلینی، ۲۰۱۱(
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پی نوشت شماره ی ۹۶ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۶۶. »سه دوازده منظور سه پوند و دوازده شیلینگ است. سه پوند را به صورت اسکناس داد و بقیه را 
 بیست دالر آمریکاست.« )دلینی، ۲۰۱۱(

ً
پول خرد. حقوق استیون به پول امروز تقریبا

و   – بودند  هم  پول  از  نمادی  آن ها  – چون  می داند  قدرت  و  زیبایی  نماد  را  استیون صدف ها   .۶۷
به گفته ی گیفرد،  آلوده می داند، زیرا نشان »زیاده خواهی و بدبختی« است.  هم زمان پول توی جیبش را 
»در علم نشانه شناسی و نشانه های خانوادگی، صدف ها نماد زیبایی، نیکی و تدبیر و خرد خدا هستند؛ و 
صدف های ارغوانی، که به کار رنگ موی سلطنتی یونانیان می آمد، نماد خودمختاری و قدرت خدایان.« 

)۳۴ :۱۹۸۹(

۶۸. در اودیسه، تلماکس به پیشنهاد آتنا نزد نستور می رود تا از او پند و اندرز بگیرد و آن را به کار بندد، 
اما این پرس وجویی که استیون از آقای دیسی می کند، به هیچ وجه مثل اندرزجویی تلماکس نیست. هانت 
 به عکس، این جا پیرمرد با اندرزهایی که استیون در پی دانستن شان 

ً
)۲۰۱۲( در این باره می نویسد: »اتفاقا

می شود  تکرار  نخست  روز  همان صحنه ی  دوباره  می کند  فکر  استیون  و  می دهد  آزار  را  او  بیشتر  نیست 
از  این  و  نیست  قائل  احترامی  افراد صاحب مقام  برای  استیون  بهره می گیرد.«  تدبیر”  “همان  از  پیرمرد  و 
ویژگی های خود جویس در روزگار جوانی اش بوده است. جویس از کمک بزرگ ترها استفاده می کرد، ولی 
حاضر نبود پندها و راه هایی را که به او نشان می دادند بپذیرد. المن دیداِر جویس جوان با ویلیام باتلر ییتس 
معروف را این گونه شرح می دهد: »جویس جوان که هیچ کار خاصی در زندگی اش نکرده گستاخانه و نابجا 
ییتس جواب می دهد و جویس آهی می کشد و می گوید:  “چند سال داری؟”  از شاعر بزرگ می پرسد: 

“حدس می زدم. خیلی دیر شما را مالقات کرده ام. شما خیلی پیرید.”« )۱۹۸۲:پیش گفتار(

در فصل سه )پروتیوس( نیز درباره ی رابطه ای مشابه این رابطه می خوانیم. در آن جا ِکِون ایگن نقش 
نستور را بازی می کند و حتا با دیدن استیون می گوید »تو پسر پدرت هستی، از روی صدایت می فهمم.« 
که درست یادآور دیدار تلماکس با نستور است: »پدر تو؟ خب، باید بگویم که با دیدنت حیرت کردم: 
سخن گفتنت بیش از این نمی توانست مثل او باشد.« به گفته ی هانت )۲۰۱۲(، »رابطه ی استیون با ایگن 
گویا نزدیک تر و سازگارانه تر از رابطه ی او با دیسی است، اما از او هم هیچ چیز خاص و مفیدی نمی آموزد 
“تا مرا به  و پند نستورگونه ی ایگن را به تالشش در پیوند دادن او به اهداف انقالب ایرلند ربط می دهد: 
همدست ها پیوند دهد، جرم هایمان عامل مشترک است. تو پسر پدرت هستی. من آن صدا را می شناسم.” 

باز هم استیون این اندرزهای پیرانه را نمی خواهد.« )هانت، ۲۰۱۲(

داستان  با  داستان  این  از  فصل هایی  کردِن  همانند  با  »جویس  می نویسد:  ادامه  در   )۲۰۱۲( هانت 
 روی دیوار دفتر دیسی، عکس هایی 

ً
هومر، نمونه ا ی هجوآمیز و طنزآمیز از اودیسه ی هومر را می سازد. مثال

از اسب های برنده ی مسابقه های اسب دوانی دیده می شود که به گونه ای با نستور اّرابه ران همانند می شود. یا 
نستور بر سه نسل پیاپی فرمانروایی کرده و در یولسیز، آقای دیسی از این می گوید که سه نسل از قهرمانان 
مبارزه های ایرلند را دیده است. یا همین شباهت استیون به تلماکس و نیز مقابله ی استیون و نپذیرفتن پندی 
از پیرمردان به این تصور نیرو می بخشد که جویس اودیسه را به شکلی طنزآمیز ولی مدرن بازگو می کند. 
اما این نیز حقیقت دارد که نستور هومر نیز به تلماکس اطالعات مفید نمی دهد. او را به این دلیل که فرزند 
گاممنون و کلی ِتم ِنسترا و غیره می گوید و  اهل و شایسته ی اودیسیوس است می ستاید. برایش از داستان آ
حتا با او چند نفر همراه می فرستد، اما به رغم پیشنهاد آتنا پندی راهگشا به او نمی دهد. رمان یولسیز را چه 
نوع طنزگونه ی اودیسه بدانیم و چه متنی نو و وفادار به آن، در هر حال، دیدار استیون با دیسی در دفتر کار او 
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یکی از چند موردی است که نشان می دهد استیون پند آدم های بزرگ تر را بی فایده می یابد.« 

۶۹. هانت در این باره می نویسد: »این ها برای استیون آرامش نمی آورد و به جای آن که برای گرفتن 
حقوقش خوشحال باشد، ناراحت است، زیرا احساس می کند دوباره در همان دام ناخوشایندی افتاده که 
پیش تر هم افتاده بود. در اتاق رئیسش نشسته و پول ها را طناب داری بر گردن خود تصور می کند.« )۲۰۱۲(

به گفته ی  به سه طناب دار که دور گردنش پیچیده می اندیشد.  این تک گویی درونی اش  استیون در 
دلینی )۲۰۱۱(، »به سه طنابی که طناب بندگی او نیز هست و با خود فکر می کند اگر بخواهد می تواند هر 
سه را پاره کند: برج مارتلو؛ باک مالگن و هینز؛ تدریس در مدرسه. نزدیک به پایان رمان چهره... هم از سه 

طناب بندگی دیگر حرف می زند: خانواده و سرزمین پدری و کلیسا.« 

هانت می نویسد: »این فصل با این جمله از بلیک شروع می شود: “دارم صدای خراب شدِن همه ی 
گردون را می شنوم، شیشه ی خردشده و دیوارهای سنگی که واژگون می شود، و زمان، آن آخرین زبانه ی 
خشم.” یعنی نابودی مکان و زمان، و حاال هم در دفتر مدیر مدرسه اش نشسته و با بیانی به همان درشتی 

حقوقش را طناب داری بر گردنش می بیند.« )۲۰۱۲(

۷۰. به استیون اصرار می کند که پول هایش را این طوری این جا و آن جا نبرد چون ممکن است گم شان 
کند. سپس به او می گوید تو پس انداز نمی کنی. به گفته ی هانت، »البته این یکی را درست می گوید و اگر 

استیون صرفه جویی می کرد، زندگی بهتری داشت.« )۲۰۱۲(

می گوید  او  به  که  دیسی  می دهد.  نشان  را  مرد  دو  میان  بزرگ  فرهنگی  تفاوت  دارد  »گویی جویس 
نوادگان  که  را،  قدرت  و  پول  میان  رابطه ی  گاه  ناخودآ قدرت”،  یعنی  پول  چه.  یعنی  پول  نمی دانی  “تو 
پروتستان های ایرلندی از آن برخوردارند، بیان می کند و مهم تر از آن، نشان می دهد که پروتستان های دنیا 

میان صرفه جویی و پولدار بودن رابطه ای مستقیم می بینند.« )همان جا( 

ل و یک نقل قول از شکسپیر داریم: ۱( نکوهش از 
َ
»در این پاراگراف کوچک، یک نکوهش و یک َمث

زبان آقای دیسی است که چرا استیون پول هایش را پس انداز نمی کند. ۲( مثلی که آقای دیسی فقط بخش 
اولش را می گوید، در واقع این گونه است: “جوان اگر می دانست که پیری چه می طلبد، بی درنگ به دست 
ل معروف است، فقط بخش اولش را می گوید و مطمئن است 

َ
می آورد و پس انداز می کرد.” چون این مث

که استیون آن را می داند. ۳. نقل قول شکسپیر: “چیزی توی کیفت مگذار به جز پول.”« )دلینی، ۲۰۱۱(

شرح دقیق عبارت شکسپیر در پی نوشت بعدی )شماره ی ۶۲( آمده است.

»خوِد جویس هم ولخرج بود و ولخرجی اش را این گونه توجیه می کرد: “معلمم پدرم بود.” در سال 
ل می نویسد: “چطور می توانم به داشتن خانه دلبستگی داشته باشم؟ پدرم 

ُ
۱۹۰۴ در نامه ای به نورا بارنک

مردی از طبقه ی متوسط بود که با عادت ولخرجی اش همه چیز را آسان خراب کرد، و من این عادت را از او 
به ارث برده ام.”« )میسن و المن، ۱۹۸۹(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »جویس در جوانی بیشتر وقت ها گرسنه بود و از دوستان و آشنایانش پول 
قرض می گرفت و بعدها هم اگر پشتیبانی های خانم هرِیت شا ویِور نبود، شاید هرگز شاهکارهایش را خلق 
نمی کرد. ازرا پاوند جویس را به ویور معرفی کرد و ویور مدت ها از جویس حمایت مالی کرد، اما جویس 
تا مدت ها نمی دانست که چه کسی دارد از او حمایت می کند. هر سه ماه یک بار از طریق وکیلش ۵۰ پوند 
ـ که به پول امروز برابر با ۳۰۰۰ دالر استـ  برایش می فرستاد. تا مدت های مدید جویس در این فکر بود که 
پشت این داستان چه کسی پنهان است و حتا یک بار برای وکیل خانم ویور نامه ای فرستاد و در آن نوشت: 
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“اغلب از خود پرسیده ام که این آدم نیکوکار یا آدم های نیکوکار چه کس یا کسانی می توانند باشند و این 
همه محبت را من مدیون چه هستم، مدیون چه کیفیت یا ارزشی از نوشته هایم.”«

»هریت ویور بعد از این نامه از پشت ماسکی که در پس آن پنهان شده بود بیرون آمد و از این که از 
طریق وکال با جویس ارتباط برقرار کرده بود، به زبانی از او عذرخواهی کرد.« )همان جا( دلینی در ادامه 
می گوید: »اما آقای دیسی به هیچ وجه چنین حساسیتی ندارد و از استیون می خواهد که از پولش مراقبت 

کند.« )همان جا(

ریچارد المن )۱۹۸۲( در این باره می نویسد: »ویور زنی بود روشنفکر و از خواننده های آثار مارکس 
ناشری  چهره...  رمان  برای  نتوانست  جویس  وقتی   ،۱۹۱۴ سال  در  کارگران.  و  زنان  حقوق  کوشنده ی  و 
پیدا کند، ویور آن را به صورت پاورقی در مجله ی The Egoist منتشر کرد. در واقع ویور این مجله را به 
همین دلیل بنیان گذاشت. پس از رمان چهره... انتشار یولسیز را به صورت پاورقی شروع کرد، ولی به دلیل 
اعتراض مشترکان مجله نسبت به مطالب آن، انتشار آن را به مجله ای دیگر سپرد. این رابطه و حمایت های 
مالی او هم چنان ادامه یافت تا Finnegans Wake چاپ شد. پس از آن، این رابطه به سردی گرایید، اما 
وقتی جویس از دنیا رفت، هزینه ی مراسم خاکسپاری اش را هم خانم هریت ویور پرداخت و نقش قّیم او 

را بازی کرد.«

۷۱. هانت )۲۰۱۲( در مورد جمله ای که دیسی از شکسپیر بازگو می کند چنین نوشته است: »دیسی 
نخست به استیون می گوید قدر پول را بدان و اگر بدانی پول چیست... سپس خودش عبارتی از شکسپیر 
او متوجه نمی شود که استیون زمزمه می کند  “چیزی توی کیفت مگذار به جز پول.”  را به زبان می آورد: 
“ایاگو.” این جمله از زبان ایاگو، شّرترین شخصیت نمایشنامه ی اتللوی شکسپیر، بیان می شود. اما هدف 
ایاگو به هیچ وجه صرفه جویی نیست و به تکرار به رودریگو اصرار می کند که همه ی زمین هایش را بفروشد 
و پولش را به ایاگو بدهد، در عوض او هم دسِدمونا را راضی می کند که با رودریگو باشد. ایاگو موجودی 
شّیاد و جامعه ستیز است و قصد دارد دارایی رودریگو را از چنگ او درآورد. بنابراین دیسی متوجه نیست 
که چه شخصیتی از نمایشنامه این جمله را می گوید. به عبارت دیگر، جویس به زبانی می گوید که اگر 
جمله یا جمله هایی از نوشته های شکسپیر را بازگو کنیم بی آن که کارهایش را خوانده باشیم، می توانیم به 

خطا برویم.«

پدر  پولونیوس،  معروف  گفته ی  اندرز،  این  جای  به  می توانست  »دیسی  می نویسد:  پایان  در  هانت 
رِیتز را بگوید: “نه قرض بگیر و نه قرض بده.” اما در آن صورت خودش را پیرمردی 

ُ
اوفلیا، به برادرش ل

احمق و ریاکار معرفی می کرد.« )همان جا(

کسب  برای  جویس(  )و  استیون  استفاده ی  مورد  منابع  بیشتر  »نویسندگان  گیفرد،  گفته ی  به   .۷۲
اطالعات از زندگی شخصی شکسپیر مدعی اند که شکسپیر درآمد حرفه ای هنگفتی از سهامش در مرکز 
تئاتر گلوب و فروش نمایشنامه هایش به دست می آورد. در این منابع آمده که شکسپیر در آغاز قرن هفدهم 

امالک قابل توجهی در استرتفورد و حومه اش خریده است.« )۱۹۸۹: ۳۴(

۷۳. در این جا استیون یاد حرف هینز در فصل یک )تلماکس( می افتد که می گوید: »تاریخ مقصر 
است«، و به یاد این که نگاه سرِد همچو دریای هینز، که به »خلیج و استیون و حرف های او خیره می شود،« 
چندان هم خالی از مهر نیست و یا نفرتی در آن نیست. دوباره با واژه هایی دیگر تکرار می کند که نفرتی از 

من ندارد: »تاریخ مقصر است: به من و به حرف هایم )خیره می شود(، بی نفرت.« )م(
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ایران می بالید.  امپراتور  به شکوه و عظمت  ترتیب  بدین  ابتدا خشایارشاه گفت.  را  ۷۴. »این جمله 
سپس کاپیتان جان اسمیت، سر والتر اسکات، فردریش فون شیلر و دنیل وبستر به گونه های مختلف گفتند، 

اما هیچ کدام “سلت فرانسوی” نبودند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۴(

۷۵. در این جا برخالف شیوه ی زندگی دیسی که هیچ گاه یک سنت هم از کسی قرض نگرفته، استیون 
در فکرش نخست به طعنه به او آفرین می گوید و سپس به پول ها و چیزهایی که از این و آن وام گرفته فکر 

می کند. همه ی این اسم ها شخصیت های داستانی ِ آثار خود جویس  یا دوستان او در دنیای واقعی اند.

 » بود  جویس  حامی  و  قدیمی  بسیار  دوست  کارن(  پی  کنستانتین  نام  )با  »کارن  گیفرد،  گفته ی  به 
)۱۹۸۹: ۳۴( که گفته می شود الگوی گبریل کانروی است؛ شخصیت دوست داشتنی و مهربان داستان 

»مردگان« از مجموعه داستان دابلنی های جویس. )م(

و  داشت  نام  اسکفینگتن  شیهی  فرنِسس  واقعی  دنیای  در  »مک کن  می گوید:   )۲۰۱۱( دلینی   .۷۶
کوشنده ای با افکار رادیکال و از دوستان جویس و آلیور گوگرتی بود. شیهی در تظاهراتی در روز عید پاِک 
سال ۱۹۱۶ سعی کرد از غارت برخی غارتگران جلوگیری کند که در پی این تالش خودش دستگیر و به 
لتراست، افسر ارتش بریتانیا، بی رحمانه کشته شد و نامش به عنوان قربانی جنایت جنگی ثبت 

ُ
دستور بوئن ک

شد. اما کلتراست را به بهانه ی جنون تبرئه کردند. فرنِسس شیهی الگویی برای یکی از شخصیت های رمان 
چهره... با همین نام مک کن است.«

۷۷. »فرد راین، اقتصاددان و روزنامه نگار ایرلندی و سردبیر مجله ی روشنفکرانه ی دینا در دابلن بود 
و نسخه ای مفصل  از داستانی از جویس را که بعد شد رمان چهره... در این مجله منتشر کرد.« )گیفرد، 

)۳۵ :۱۹۸۹

۷۸. »تمپل: شخصیتی که در رمان چهره... حضور دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۵( 

نوزدهم  قرن  پایان  ایرلند در  ادبی  ویلیام راسل، شخصیت معروفی در رنسانس  ۷۹. »راسل: ُجرج 
را چاپ کنند.«  آثارشان  تا  از جمله جیمز جویس، کمک کرد  بسیاری،  نویسنده های جوان  به  است که 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۵(

۸۰. »کازنز یا جیمز اچ کازنز: المن رابطه ی او با جویس را ثبت می کند و می نویسد که کازنز شاعر 
بندتنبانی و معتقد به حکمت اشراق بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۵(

۸۱. »باب رنالدز: هویت این شخص ناشناخته است، مگر این که بگوییم دبلیو بی رنالدز موسیقی دان 
بلفاستی است که به گفته ی المن برای برخی از اشعار جویس موسیقی ساخته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۳۵

هلر: بنا به بررسی های المن، تی جی کهلر از دوستان ادبی جویس در دابلن بود.« )گیفرد، 
ُ
۸۲. »ک
)۳۵ :۱۹۸۹

۸۳. »خانم مک کرنن: بنا به بررسی های المن، زنی دابلنی بود که جویس در سال ۱۹۰۴ از او اتاقی 
اجاره کرده بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۵(

۸۴. از روی نام هایی که ذکر شد متوجه می شویم که جویس فهرستی از اسامی دوستانی را که فکر 
می کند از نظر ادبی و مالی به آن ها بدهکار است، به ترتیب آورده است. 

استیون سه پوند و دوازده شیلینگ دستمزد گرفته، که به نسبت وضع اقتصادی آن دوره پول خوبی است، 
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ولی وقتی وام هایش را جمع می زند، دستمزدش را در برابر آن ناچیز می یابد. هانت می نویسد: »بهترین 
چیزی که می شود برایش گفت این است که در ذهنش سیاهه ی دقیقی از شیوه ی زندگی خودویرانگرش 
دارد. برای جوان ۲۲ ساله ای چون استیون این مقدار قرض زیاد است و به جای آن که برای پرداخت آن 
با این دستاویز در طول روز برای نوشیدنی های خود و  برنامه ریزی کند، آن را پرداخت نشدنی می بیند تا 
دوستانش خرج کند. در پایان داستان، یعنی کمتر از بیست ساعت دیگر که لیوپولد بلوم او را زیر بال خود 

می گیرد، یک سوم دستمزد ماهانه اش را خرج کرده است.« )۲۰۱۲(

نظر  از  که  درمی یابیم  اثر  این  در  اما  باشد،  بیزار  یهودی  تاجران  از  دیسی  »شاید  هانت،  گفته ی  به 
با یهودیان هم رأی است و از همان شیوه پیروی  پس انداز و سرمایه گذاری، او هم مثل سایر پروتستان ها 
از بخش دوم و فصل چهارم  اثر که  این  بلوم، دیگر شخصیت اصلی  لیوپولد  می کند. برخالف استیون، 
)کلیپسو( وارد داستان می شود، از پدر یهودی اش آموخته که نباید مثل بیشتر کاتولیک های دابلنی پولش را 
خرج الکل کند و بر این اساس سرمایه ی خوبی جمع کرده است. او معتقد است که فرهنگ کاتولیک ها 
برای  آن که در فصل دوازده )سایکلوپ ها(  از  ندهند. پس  اهمیت  دنیا  مال  به  را تشویق می کند که  آن ها 
استیون تعریف می کند که یهودی ستیزان به او حمله کرده اند، از ارثیه ی نژادی اش دفاع می کند و می گوید: 
“تاریخ... اگر بشنوی، تعجب نمی کنی؟ تاریخ به خوبی ثابت می کند که وقتی اسپانیا یهودی ها را بیرون 
انداخت نابود شد و انگلستان که آن ها را به کشورش راه داد کامیاب شد. چرا؟ چون به آن ها ذهنیت درستی 

القا شده است. آن ها واقع بین اند و این را ثابت کرده اند...”« )همان جا(

پروتستان  اخالق  نوشته شده  این موضوع  درباره ی  آثار معیاری که  از  هانت معتقد است که »یکی 
اثر  این  در  وبر  است.  نوشته  را  آن   ۱۹۰۵-۱۹۰۴ سال  در  که  است  وبر  ماکس  اثر  سرمایه داری  روح  و 
“به  را شرح دهد:  پیشرفت  در حال  آمریکای  و  اروپا  اقتصادی کشورهای شمال  موفقیت  تا  است  آن  بر 
آن ها ذهنیت درستی القا شده است...”« )همان جا( البته هانت این نظر را رد می کند و می نویسد: »در 

بی مسئولیتی یک فرد نسبت به پول عوامل زمینه ای بسیاری نقش دارد.« )همان جا(

۸۵. »در این اثر هشت بار به طور مستقیم به نام آرتر گریفث )۱۸۷۲-۱۹۲۲( اشاره می شود و در 
بیشتر موارد با نگاهی مثبت. درست همان زمانی که جویس در این رمان از گریفث سخن به میان می آورد، 
گریفث دارد جنبش سیاسی ای را که در سال ۱۹۰۷ به “جنبش شین فْین” معروف شد، سازمان دهی می کند. 
خود جویس هم برنامه ی سیاسی گریفث را تأیید می کند، گرچه با این دیدگاه انتقادی اش و نوشتن جمله ی 
 با آن ها کمی اختالف پیدا می کند.« )هانت، ۲۰۱۲(

ً
»حرف های گنده ای که ما را ناراحت می کند« ظاهرا

المن: »جویس روزنامه ی یونایتد آیریش من را بهترین روزنامه ی ایرلندی می دانست و از سیاست شین 
استعمار  از  ایرلند  رهایی  درباره ی  “افکار جدایی طلبانه ی” گریفث  و  آرتر گریفث حمایت می کرد  فْینی 
یا  را  امروز  “ایرلنِد  می دهد:  شرح  این گونه  برادرش  برای  نامه ای  در  را  آن  دلیل  می پسندید.  را  انگلیس 
شین فْین یا امپریالیسم فتح خواهد کرد. اگر در برنامه های فرهنگی ایرلند بر زبان ایرلندی پافشاری نشود، 

فکر می کنم من هم خودم را ملی گرا می دانم. ”« )۱۹۸۲(

هانت سپس می نویسد: »در ضمن، جویس در سال های جوانی اش درباره ی شعرهای ویلیام رونی، 
که گریفث آن ها را در روزنامه ی یونایتد آیریش من منتشر می کرد، نقدی منفی نوشته بود و از آن با عنوان 
“حرف های گنده ای که ما را ناراحت می کند” یاد کرده بود. گریفث از این نقد چنان برآشفته شد که برای 
تبلیغ کتاب منظوم میهن پرستانه ی نویسنده ی دیگری، از این جمله ی جویس به مسخره و طعنه استفاده کرد. 
البته آن یکی اثر را هم جویس نقد کرد.« )۲۰۱۴( گویی هرگز جویس از این نظرش پشیمان نشد و حتا 



|  یولسیز   168

این جمله را در این فصل از یولسیز از زبان استیون نیز تکرار کرد. هانت می نویسد: »در سال ۱۹۲۲، پس 
از نوشتن پیمان انگلو ـ ایرلند، که به ایرلند نیمه استقاللی می داد، گریفث به عنوان نخستین رئیس جمهور 
ایرلند انتخاب شد و درست هم زمان با آن، به طور اتفاقی، یولسیز نیز منتشر شد.« )همان جا( به گفته ی 

المن، »این هم زمانِی اتفاقی برای جویس خوشایند بود.« )۱۹۸۲: ۳۳۵(

هفتم  ادوارد  به  بیستم،  قرن  اول  دهه ی  در  او  جانشین  و  ویکتوریا  ملکه  پسر  ادوارد،  لبرت 
َ
»ا  .۸۶

معروف بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۵(

ادوارد  لبرت 
َ
ا که تصویر هیکلِی  نیست  این جا مشخص  این عکس می نویسد: »در  درباره ی  هانت 

عکس است یا نقاشی ای از او، ولی به احتمال زیاد عکس است، زیرا در آن زمان، از اعضای خانواده ی 
سلطنت با این فرم لباس های اسکاتلندی عکس های زیادی می گرفتند. ادوارد به خوردن، نوشیدن، سیگار، 
قمار و زن بسیار عالقه مند بود و هیکل غول آسایی داشت. او به پرورش اسب هم عالقه ی بسیار داشت و 

به همین دلیل، عکس اسب ها روی دیوار دفتر کار دیسی در کنار عکس او گذاشته شده است.« )۲۰۱۶(

)محافظه کار(   Tory با کلمه ی  استیون  نگاه  از  را  این جا دیسی خودش  دلینی، »در  به گفته ی   .۸۷
وصف می کند. این واژه در ایرلند به کسانی گفته می شود که هوادار سلطنت اند و خواهان سلطه ی حکومت 

سلطنتی بریتانیا بر ایرلند و هم چنین دارای افکار محافظه کارانه.« )۲۰۱۱(

دارد،  را  ایرلند  تاریخ  درباره ی  زدن  حرف  صالحیت  او  که  می کند  گمان  »دیسی  هانت،  گفته ی  به 
کانل سه نسل را دیده است. در این جا باری دیگر به اودیسه ی هومر اشاره  می شود. وقتی در 

ُ
زیرا از زمان ا

اودیسه، تلماکس نزد پیر خردمند، نستور، می رود تا به او پندی بدهد صدای تلماکس هومر  سرود سوم 
می گویند   / بگوید...  ما  به  می تواند   / دیگری هم  نستور چیز  “گویا  می گوید:  نستور  به  که  را می شنویم 
 مرگ نمی تواند به او آسیبی 

ً
فرمانروایی اش به بیش از سه نسل برمی گردد / چنین طوالنی، چنین پیر، ظاهرا

کانل )۱۷۷۵-
ُ
برساند.” اما ادعای ضمنی دیسی که او هم راه مردان را می داند با شبیه نبودنش به َدنِیل ا

برای  کانل 
ُ
ا می دهد.  دست  از  را  ارزشش  یهودیان،  حقوق  حامی  و  ایرلند  استقالل  بزرگ  رهبر   ،)۱۸۴۷

کانل از پیشگامان مقاومت 
ُ
چیزهایی بسیار متفاوت با اهداف دیسی مبارزه کرد. در نیمه ی اول قرن نوزده، ا

برای حقوق  آزادی بخش مشهور شد.  به رهبر  دلیل  به همین  و  بود  بریتانیا  برابر حکومت  در  بی خشونت 
کاتولیک های ایرلند مبارزه کرد تا بتوانند به پارلمان بریتانیا در وست مینستر راه یابند. این مبارزه در سال 
و  بریتانیا  یکپارچگی دو کشور  قانون  لغو  برای  او هم چنین، در دهه ی ۱۸۴۰،  به موفقیت رسید.   ۱۸۲۹
ایرلند و جایگزینی آن با قانون دو کشور مستقل بریتانیا و ایرلند زیر لوای پادشاهی بریتانیا مبارزه کرد و همه 
را علیه این قانون شوراند، اما به موفقیت نرسید. در سال های ۴۳-۱۸۴۱ چندین گردهمایی بسیار بزرگ 
برگزار کرد که به همین دلیل او را دستگیر و محاکمه کردند و به جرم آشوبگری، به او حکم یک سال زندان 
دادند. فعالیت های سیاسی او نه فقط به خاطر از دست دادن سالمتی اش که به دنبال دودستگی ای که در 

حزبش پیش آمد به پایان رسید.« )۲۰۱۷(

آزادانه مراسم مذهبی  بتوانند  ایرلند  بود که کاتولیک های  این  کانل 
ُ
ا از اهداف مبارزاتی  »یکی دیگر 

خودشان را اجرا کنند بی آن که مجرم شناخته شوند.« )دلینی، ۲۰۱۱(

به گفته ی هانت، »در این فصل بارها و به گونه های متفاوت این ادعا رد می شود که دیسی پیر، مثل 
نستور، به استیون “تاریخ را بگوید نه دروغ را” و استیون هم برخالف تلماکس از دیسی پندی نمی خواهد. 
به عکس، این پیرمرد در تمام مدتی که استیون در دفتر اوست، با پندهایش او را سرکوب می کند و استیون 
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هم کنایه آمیز با خود می اندیشد: “همان تدبیر.”« )۲۰۱۷(

کانل برای احقاق حقوق مدنی 
ُ
ا »هیچ گواهی در دست نیست تا نشان دهد که جویس از مبارزه ی 

نه.« )همان جا( درباره ی  یا  بوده است  گاه  آ برای گرفتن حقوق مدنی کاتولیک ها  مبارزه  یهودیان در کنار 
کانل پی نوشت شماره ی ۲۶۷ و ۲۹۹ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

ُ
ا

۸۸. بسیاری مدعی اند که حادثه ای که در سال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ رخ داد، در اصل خشکسالی 
نبود، چون در این سال ها مواد غذایی در ایرلند به وفور تولید می شد، بلکه پیامد سیاست نسل کشی دولت 
حاکم بود. هانت در این باره می نویسد: »این ادعا قابل بحث است، اما نمی شود انکار کرد که مرگ بیش از 
یک میلیون انسان و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر دیگر از مردمی که مجبور شدند سرزمین مادری شان 
را ترک کنند و به آمریکا بروند )آن هم از جمعیتی هشت میلیون نفره( پیامد آفت قارچ سیب زمینی نبود. این 
– رعیتی ای بود که کاتولیک های حومه نشین را  حادثه ی دردناک پیامد نظام بیرحمانه و سرکوبگر ارباب  
وادار کرد رعیت شوند و سپس آن ها را چنان بی رحمانه به فالکت کشاند که در آن سال ها میلیون ها نفر 
از مردم تنها چیزی که برای خوردن داشتند سیب زمینی بود، در حالی که میوه ها و محصوالت خوب این 
بریتانیا  انگلستان صادر می شد. سیاست دولت  به  کشوِر حاصلخیز )ذرت، گندم، گوشت گاو و خوک( 
برای مدتی طوالنی این بود که صادرات فراورده های صنعتی ایرلند را منع کند، در عین حال صادرات گندم 
و دام و رمه را رونق بخشید تا از این راه شکم انگلیسی ها را سیر کند. شمار بزرگی از کشاورزها هیچ پولی 
در نمی آوردند و فقط سیب زمینی هایی را می خوردند که خودشان می توانستند توی زمین های کوچک شان 

بکارند.« )۲۰۱۲(

»هم چنین کسی نمی تواند ادعا کند که در آن سال ها خرابی محصوالت کشاورزی قابل پیش بینی یا 
قابل اصالح نبوده است. در خشکسالی ۱۷۸۲-۱۷۸۳، دولت ایرلند هنگام اعتراِض بازرگان ها، بندرها را 
به روی صادرکنندگان کاالها بست. قیمت مواد غذایی سقوط کرد و مردم از گرسنگی نجات یافتند. اما در 
خشکسالی ای که در سال ۱۸۴۵ شروع شد، دولت وست مینستر )انگلستان( بندرها را برای صادرات باز 

گذاشت و همه ی مواد غذایی ایرلند به انگلستان صادر شد و مردم ایرلند از گرسنگی مردند.« )همان جا(

روی  به  را  بندرهایش  بلژیک  دولت  از خشکسالی،  دوره  در همین  »اما  می نویسد:  پایان  در  هانت 
کانل با توجه 

ُ
صادرات بست و به روی واردات باز گذاشت و این گونه با بالی گرسنگی مقابله کرد. َدنِیل ا

به این اتفاق گفته است: “اگر ایرلند دولت خودمختار داشت، این اتفاق برایش نمی افتاد.”« )همان جا(

گیفرد می نویسد: »دوره ی خشکسالی برای زمین دارهای پروتستان نیز دوره ی خوبی نبود و خیلی از 
آن ها سعی کردند به کشاورزان شان کمک کنند، ولی در این روند نابود شدند. او می نویسد این حادثه بارها 

به عنوان “بدترین حادثه ی اروپا در زمان صلح” وصف شده است.« )۱۹۸۹: ۳۵(

عالمت tilde پیش از عدد ۴۶ نشانه ی تقریب است.

پارلمان  با  و  کرد  منحل  را  ایرلند  پارلمان   ۱۸۰۰ سال  یکپارچگی  »قانون  گیفرد،  گفته ی  به   .۸۹
انگلستان یکپارچه اش کرد. برای انحالل پارلمان ایرلند الزم بود که اعضای آن علیه خود رأی بدهند و آن ها 

را با پرداخت رشوه و تقلب قابل توجه به این کار تشویق کردند.« )۱۹۸۹: ۳۵(

رانژها( انجمن های اخوت پروتستان بودند که در 
ُ
۹۰. به گفته ی هانت، »orange lodges )انجمن ا

سال های آغازین دهه ی ۱۷۹۰ در استان مورد عالقه ی دیسی، استان آلستر )در شمال ایرلند(، تشکیل شد 
رانژ مراسم جشن و یادبود برگزار کنند، با رفتارهای خشونت آمیزشان کاتولیک ها را بترسانند و 

ُ
تا برای ویلیام ا
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هم چنین ادامه ی بی چون وچرای حکومت پروتستان های بریتانیایی در ایرلند را ممکن سازند. این جمله که 
آن ها “شورش و فعالیت کردند تا یکپارچگی )دو کشور( را از بین ببرند” بسیار گمراه کننده است. همان طور 
رانژها.« )۲۰۱۲(

ُ
کانل برای این منظور مبارزه کرد، نه ا

ُ
که در پی نوشت شماره ی ۶۰ گفته شد، در واقع َدنِیل ا

نیروهای  است.  کالن  کوکالکس  گروه  رانژها 
ُ
ا آمریکایی  »نمونه ی  که  است  معتقد  هم چنین  هانت 

رانژ بی برنامه و ترتیب مشخص به خانه های کاتولیک ها حمله می کردند، آن ها را می کشتند، ویالها 
ُ
مسلح ا

را نابود می کردند، به کلیساها حمله می بردند و با این کارها قدرت شان را بیشتر به نمایش می گذاشتند. در 
 وارونه است.« )همان جا(

ً
رانژها ارائه می دهد کامال

ُ
واقع تصویر ملی گرایانه ای که دیسی از ا

»جویس خوب می تواند نسبت به اسقف های کلیسای کاتولیکش نامهربان باشد، اما اجازه نمی دهد 
این پروتستان ستیزگر )دیسی( چنین کاری بکند، مگر این که )در گفته های او( بخشی از تاریخ را تحریف 

کند.« )همان جا(

کانل برای آزادی کاتولیک ها، با انرژی 
ُ
به گفته ی گیفرد، »اسقف های کاتولیک ایرلند در کارزار اولیه ی ا

تمام از او پشتیبانی کردند، ولی برای قانون لغو یکپارچگی چندان فعالیت نکردند. از سوی دیگر، این جمله 
 غلط است.« )۱۹۸۹: ۳۵(

ً
هم که اسقف های کاتولیک “او را به عوام فریب محکوم کردند” کامال

۹۱. هانت درباره ی فنیان ها می نویسد: »آن ها ایرلندی های انقالبی دهه ی ۱۸۶۰ بودند که هدف شان 
و  شدند  روبه رو  شکست  با  مبارزه  این  در  اما  بود.  کبیر  بریتانیای  از  کامل  استقالل  کسب  به  رسیدن 
ملی گرای  هر  سر  بر  چماق  مثل  را  اسم  این  دهه ها  تا  ایرلندی   – انگلیسی  سیاستمداران  و  بریتانیایی ها 

ناراضی می کوبیدند، همان طور که این جا دیسی بر سر استیون می زند.« )۲۰۱۳(

»پس از دو بالی دهه ی ۱۸۴۰ )قحطی بزرگ و فروپاشی جنبش لغو قانون یکپارچگی دو کشور(، 
ماهونی و جیمز استیونز به عنوان رهبران جنبش 

ُ
ملی گرایان ایرلندی به شورش مسلحانه روی آوردند. جان ا

ماهونی به 
ُ
فنیان ها به پا خاستند. اما پس از شکست شورشیان، هر دو به پاریس گریختند. سرانجام جان ا

نیویورک کوچ کرد و در آن جا سازمان جمهوری خواهان ایرلند را تشکیل داد و استیونز به ایرلند بازگشت 
فنیان ها را  او پیوستند و شورش  به  فنیان های سابق  از  بنا نهاد. بسیاری  ایرلند را  انقالبی اخوت  و انجمن 
بودند و  آمریکا مرخص شده  از جنگ های مدنی  آمریکایی را که  ـ  ایرلندی  برنامه ریزی کردند، سربازان 
نیز سربازان ایرلندی ارتش بریتانیا را که از اجرای فرمان مافوق خود سرپیچی کرده بودند به کار گماشتند 
نفوذ  سازمان  درون  به  بریتانیایی  جاسوسان  اما  کردند.  اشغال  را  دابلن  دور  نظامی  دژهای  از  بسیاری  و 
وقتی  بعد،  را دستگیر کردند. دو سال  از رهبران شان  بسیاری  دادند. در سال ۱۸۶۵،  لو  را  آن ها  و  کردند 
دوباره سربرآوردند، به دلیل برنامه ریزی ضعیف باز سرکوب شدند و رهبران این گروه نیز دستگیر شدند. 
گروه کوچکی از فنیان ها طی دو تالش مهم به زندان های منچستر و زندان کلرکن ول لندن حمله کردند تا 
رهبران شان را آزاد کنند، ولی این تالش ها نیز به شکست انجامید و یک نگهبان و دوازده نفر دیگر کشته و 
صدها نفر زخمی شدند. چهار نفر از رهبران فنیان ها نیز به خاطر نقشی که در این دو حمله داشتند اعدام 

شدند.« )همان جا(

برای  است  عامیانه  اصطالحی  می برد،  کار  به  دیسی  آقای  که  فنیان ها،  »واژه ی  گیفرد،  گفته ی  به 
دولت  خواهان  و  بودند  ایرلند  بر  انگلستان  حکومت  فوری  پایان  هوادار  که  رادیکالی  جمهوری خواهان 

مستقل ایرلند با آزادی های مدنی و مذهبی.« )۱۹۸۹: ۳۵(

عبارت  جای  به  نوشیدن  هنگام  ایرلند  پروتستان های  که  است  عبارتی  »این  می نویسد:  گیفرد   .۹۲
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“به سالمتی” می گویند.« )۱۹۸۹: ۳۵(

به گفته ی هانت، »استیون به یاد می آورد که پروتستان ها نوشیدنی شان را به سالمتی نجات دهنده شان، 
رانژ در نبرد بوین )۱۶۹۰( شاه جیمِز کاتولیک را شکست داده بود.« 

ُ
رانژ، می نوشیدند. ا

ُ
ویلیام، شاهزاده ی ا

)۲۰۱۲( سپس می نویسد: »جمله هایی که برای “به سالمتی” ادا می شوند بسیارند و یکی از آن ها همین 
جمله ای است که پروتستان ها به یاد ویلیام می گویند: “به سالمتی یاد پرافتخار، مقدس و جاودانه ی پادشاه 
و  نابکاری  بردگان،  و  بردگی  رندان،  و  رندی  شر  از  را  ما  که  رانژ 

ُ
ا شاهزاده ی  سوم،  ویلیام  بزرگ،  و  نیک 

نابکاران، پاپ ها و پاپ بازی ها، پول برنجی و کفش های چوبی نجات داد. هر کس این ادای به سالمتی 
را انکار کند، باشد که نکوهیده گردد و چپانده و فشرده در دهانه ی توپ بزرگ آتلون و توپ به شکم پاپ 
رانژ.... باشد 

ُ
شلیک شود و پاپ به شکم اهریمن و اهریمن به جهنم و در قفل شود و کلیدش در جیب مرد ا

که همواره پسرک پروتستانی ای باشد که به ماتحت کاتولیکی لگد بزند، این هم باد معده ای برای اسقِف 
رک.”« )همان جا( 

ُ
ک

در سال  که  می افتد  دسته جمعی ای  یاد کشتار  به  و  می رود  دیگری  به موضوع  استیون  این جا »ذهن 
رانژ اردویی 

ُ
۱۷۹۵، در دوره ی اتحاد اخوت پروتستان ها، در شهر آرما در شمال ایرلند اتفاق افتاد. مردان ا

برای نابودی کاتولیک ها تشکیل دادند و بر آن شدند تا کاتولیک ها را از این شهر بیرون کنند و شهر را از آن ها 
پاک کنند. به این منظور به در خانه هایشان کاغذهایی با این مضمون چسباندند: “یا به جهنم بروید یا به 
کوناخت” )استانی در غرب ایرلند( و اگر خانه را تا آن تاریخ خالی نمی کردند، آن را آتش می زدند. از این 
رو، کاتولیک ها سازمان مقاومتی به نام “مدافعان” تشکیل دادند. وقتی در ۲۱ سپتامبر گروهی از مدافعان 
بی سالح در قرارگاه دایموند جمع شدند، به دست پروتستان های تا بن دندان مسلح مثله شدند. مقاومت 
سازمان یافته پروتستان ها را جایز شمرد که این کشتار را پیروزی پرافتخار بر جنایتکاران و اوباش خطرناک 

بدانند: در نظام سنتی اورانژ آن را به عنوان نبرد دایموند گرامی می داشتند.« )هانت، ۲۰۱۲(

»عبارت  می نویسد:  تورنِتن  ولدان  بخوانید.  را  فصل(  همین  از   ۹۲ )شماره ی  قبلی  پی نوشت   .۹۳
“آرمای باشکوه” اصطالحی است که به گذشته ی بسیار دور برمی گردد و از سفرنامه ی پرینس آلفرد – با 

ترجمه ی منگن – به ایرلند آمده است.« )۱۹۶۸: ۳۴(

من   /...« است:  کرده  ترجمه  را  سفرنامه  این  نوزدهم،  قرن  ایرلندی  شاعر  منگن،  کالرنس  جیمز 
هم چنین یافتم در آرمای باشکوه / آمیزه ای از فروتنی، دوراندیشی و خرد...«

»جویس در این جا که از جسد های کاتولیک های هوادار پاپ یا پاپی ها می نویسد، از واژه ای استفاده 
Pa�  می کند که پروتستان ها برای کاتولیک ها به کار می بردند و تا همین امروز هم معنای تحقیرآمیز دارد:

pishes.« )هانت، ۲۰۱۶(

هانت معتقد است که استیون در این جا »به دویست سال پیش از کشتار شهر آرما )در دابلن( فکر 
می کند: به دوره ی ملکه الیزابت اول، زمانی که از کشاورزی بهره بردند تا به مردم ایرلند و زمین های آن 
چیره شوند. در این زمان، پیمان زمین داران بین پروتستان های تازه به دوران رسیده و دربار انگلیس بسته 

شد.« )۲۰۱۲(

ایرلند  زمین های  و  کردند  ایرلند حمله  به  نورمن ها   – انگلو  دوم،  هنری  دوره ی  دوازدهم،  قرن  »در 
را گرفتند. اما طی قرن ها با مردم بومی در آمیختند و وفاداری شان به سلطنت بریتانیا را از دست دادند، به 
مذهب کاتولیک گرویدند و حتا زبان گْی لیک را آموختند و در برخی مناطق، زمین ها به بزرگان گْی لیک زبان 
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برگشت. پارلمان ایرلند در زمان هنری هشتم، پادشاهی او را پذیرفت، اما شورشگران پی درپی علیه ملکه 
مری اول و الیزابت اول شورش می کردند.« )همان جا(

و  فرستاد  ایرلند  به  را  انگلیسی ها  مشکل،  این  حل  برای  انگلستان  »دولت  هانت،  گفته ی  به   .۹۴
زمین های کاتولیک ها را به زور از آن ها  گرفت و به انگلیسی ها داد. این موج دوم، مذهب پروتستان و زبان 

انگلیسی و وفاداری به ملکه ی انگلیس را با خود آورد.« )همان جا( 

انگلیسی  زبان  در  که  کرده  استفاده   planters واژه ی  از  مستعمره نشین ها  برای  جویس  این جا  در 
یا  انگلیسی  به  ایرلند،  تاریخ  و  زبان  در  کسفورد،  آ لغت  فرهنگ  براساس  ولی  است  کشاورز  به معنای 
اسکاتلندی  هایی گفته می شود که در قرن هفدهم، پس از مصادره ی زمین های ایرلند، در این کشور اسکان 

داده شده اند. )م(

استعماری  پیمان  باید  نه  تنها  باره می گوید: »هر کشاورزی که قطعه زمینی می گرفت،  این  در  گیفرد 
را  انگلیس  دولت  و  می کرد  ثابت  را  انگلیس  ملکه ی  به  وفاداری اش  باید  که  می کرد  امضا  را  زمین داران 

به عنوان دولت و رئیس کلیسایش می پذیرفت.« )۱۹۸۹: ۳۶(

»مستعمره نشین ها و زمین داراِن ایرلند انگلیسی و اسکاتلندی بودند.« )دلینی، ۲۰۱۱( 

۹۵. »در شمال ایرلند رنگ ها نمادهای سیاست و مذهب اند. “شمال سیاه” اصطالحی است که برای 
پروتستان های منطقه به کار برده می شود و “آبی واقعی” یادآور مهاجران اسکاتلندی در قرن هفدهم است. 
رانژ 

ُ
از سوی دیگر، انجمن برادران پروتستان را انجمن سیاه پادشاهی می نامیدند که دو سال پس از سازمان ا

)نارنجی( تشکیل شد.« )هانت، ۲۰۱۲(

زیرا  می شد،  اطالق  هفدهم(  قرن  )در  اسکاتلند  پرزبیتاری های  به  که  است  صفتی  واقعی”  » “آبی 
آن ها در زمان جنگ های داخلی انگلستان، در مخالفت با انگلستاِن قرمز، رنگ آبی را برگزیدند.« )گیفرد، 

)۳۶ :۱۹۸۹

هانت هم چنین دریافته که »عالوه بر رنگ های سیاه و آبی و نارنجی، پروتستان های آلستر )که دیسی 
نیروهای نظامی ویلیامی  از آن هاست( رنگ بنفش را برای خود برگزیدند، زیرا ستاره ی بنفش نماد  یکی 

بود.« )۲۰۱۲(

ایرلند فکر می کند. در دهه ی  تاریخ  از یک حادثه در  به چکیده ای  گیفرد معتفد است که »استیون 
۱۷۹۰ پروتستان های مرتجع ایرلند شمالی )شمال سیاه( به منظور بیرون راندن کاتولیک ها از آرما، یکی از 
مناطق شمالی، آن ها را سازمان یافته مورد اذیت و آزار قرار می دادند. اما کاتولیک های اجاره نشین مقاومتی 
را سازمان دادند به نام دفاع کنندگان.« )۱۹۸۹: ۳۶( سپس در سال ۱۷۹۵ آن اتفاقی افتاد که شرح آن در 

پی نوشت شماره ی ۹۲ آمده است.

با  روزی  تا  کردند  برنامه ریزی  پروتستان ها  آرما،  نسل کشی  از  ۹۶. »در سال ۱۷۹۸، سه سال پس 
شورشیان کاتولیک مقابله کنند. این شورشیان اغلب کشاورز بودند و فقیرتر از آن که بتوانند مثل بریتانیایی ها 
و انگلو -ایرلندی های طبقه ی حاکم بر سرشان کاله گیس های پودرزده  بگذارند. به همین دلیل موی سرشان 

را از ته می تراشیدند.« )دلینی، ۲۰۱۱(

آهنگی  بکشید”  دراز  “گیس بریده ها  یا   Croppies lie down« می نویسد:  باره  این  در  هانت 
آهنگ،  این  در  می خواندند.  )گیس بریده(  این شورشیان سرتراشیده  علیه  که  بود  رانژها 

ُ
ا از  ضدکاتولیکی  
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امپراتور  به  وفاداران  از  شکست شان  به خاطر  که  می شوند  وصف  ترسو  خائن های  کاتولیک  شورشیان 
به  برابر وفاداران  از دراز بکشید، تسلیم شدن در  منظور   )۲۰۱۲( انگلستان مسخره وار شادی می کنند.« 

انگلستان است، در حالی که آن ها قهرمانان ملی  ایرلندند. 

گیفرد معتقد است که »کلمه ی گیس بریده نخست به شورشیان سرتراشیده ی وکس فوردی )۱۷۹۸( 
اطالق می شد و سپس نامی شد برای هر شورشی ایرلندی. این کلمه ترجیع بندی از چندین شعر )از جمله 

رانژ ها( است که عنوان یکی از آن ها این است: وقتی پدی های ارین.« )۱۹۸۹: ۳۶(
ُ
اشعار ا

»پدی واژه ی زننده ای است که به ایرلندی اطالق می شود و ارین هم کلمه ای قدیمی است به معنای 
ایرلند. بخشی از این شعر این گونه است: “وقتی پدی های ارین به هر دست سرنیزه ای می گیرند / و عاقالنه 

اصالحاتی را برای اراضی هماهنگ می کنند / ... / اما دراز، دراز، گیس بریده ها دراز بکشید”« )همان جا(

۹۷. »داده های دیسی باز هم تحریف شده است. با گشاده دستی می گوید: “ما همه ایرلندی ایم.” در 
واقع ِسر جان بلک وود در قرن هجدهم عضو مجلس ایرلند بود و با قانون اتحاد و یکپارچگی دو کشور 

انگلستان و ایرلند مخالف بود.« )هانت، ۲۰۱۲(

دلینی )۲۰۱۱( در این باره می نویسد: »موضع همه ی اعضای پارلمان نسبت به اتحاد دو کشور بر 
همه آشکار بود و تا سال ها یا چماقی بود علیه شان یا عامل تحسین شان. موضع بلک وود موضعی خصمانه 
نسبت به اتحاد و یکپارچگی بود. اما چرا جویس برعکِس آن را از زبان دیسی می گوید؟ بی شک جویس از 
گاه بوده است و به نظر من این وارونه سازی می تواند سه دلیل داشته باشد: ۱( نشان دهد  موضع بلک وود آ
که حرف های دیسی، معلم مدرسه نادرست است که از نظرگاه رمانی شخصیت جالبی می سازد. ۲( شاید 
بلک وود در  واقع مخالف رأی دادن به قانون اتحاد بوده ولی موقع رأی دادن تحت فشار قرار گرفته و سرانجام 
رأی داده است، که این نشان می دهد جویس با تحقیق به این واقعیت دست یازیده و اطالع بیشتری از بقیه 
دارد. ۳( جویس می خواهد بگوید که همه ی این ماجراها چقدر گیج کننده است و هیچ کس به طور دقیق 

گاه نیست.« از تاریخ سیاسی آ

او  برای  را  این اطالعات  فرستاد  برای جویس  نامه ای که  در  پرایس  بلک وود  در سال ۱۹۱۲، هنری 
از  او  پیشنهاد اعطای مقام اشرافی می دهند،  به عنوان رشوه  نوشت. گیفرد می نویسد: گرچه »به ِسر جان 
مخالفت با این قانون دست برنمی دارد، ولی پسرش ِسر جیمز بلک وود به نفع قانون رأی می دهد و در ازای 

آن عنوان بارون می گیرد.« )۱۹۸۹: ۳۶(

ِسر جان چکمه های  باشد که  “حواست  به جویس می نویسد:  نامه  این  پرایس در  بلک وود  »هنری 
ساق بلندش را پوشید و از آردز دان تا دابلن با اسب تاخت تا علیه این قانون رأی بدهد”.« )المن، ۱۹۸۲: 

)۲۷-۳۲۶

۹۸. به گفته ی دلینی که خود ایرلندی است: »همه ی ایرلندی ها تصور می کنند از فرزندان و نوادگان 
شاهان اند.« و به گفته ی گیفرد، »جمله ی “همه ی ایرلندی ها پسران شاهان اند” اصطالحی است )برگرفته 

از شاهان باستانی ایرلند(. یهودیان هم اصطالح مشابهی دارند.« )۱۹۸۹: ۳۷(

۹۹. به گفته ی هانت،»گویی شعار ِسر جان بلک وود همین بوده: Per vias rectas یعنی از “راه ها یا 
مسیرهای درست” و خود به آن وفادار می ماند، اما پسرش به راه نادرست می رود و دیسی این را نیز تحریف 

می کند.« )۲۰۱۸(

۱۰۰. به گفته ی گیفرد، آردز در دان »شبه جزیره ای اهرم مانند در دریای ایرلند در منطقه ی دان است، 
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هشتاد مایلی شمال از شمال شرقِی دابلن.« )۱۹۸۹: ۳۷( 

۱۰۱. »راه سنگالخ دابلن« به گفته ی هانت، »قصیده ای است که در قرن نوزدهم سروده شده است. 
دابلن  دابلن سفر می کند. در  به  راه مولینگار  از  از کوناخت است که  تهیدستی  این قصیده درباره ی پسر 
جیبش را می زنند. تصمیم می گیرد برگردد. پنهانی سوار کشتی می شود و به اجبار در کنار خوک ها می خوابد، 
اما کشتی به لیورپول می رود. در آن جا هم مردم به خاطر ظاهر ایرلندی اش سربه سرش می گذارند. از کوره 
درمی رود و با آن ها درگیر می شود. سرانجام به کمک چند پسر از گالوِی ایرلند از دست لیورپولی ها نجات 

می یابد.« )۲۰۱۲(

دلینی )۲۰۱۱( می گوید: »گویی استیون با زمزمه ی این شعر در ذهنش به نوعی می گوید که حرف های 
دیسی بی اساس است.« 

۱۰۲. »استیون در ذهنش ِسر جان بلک وود را تجسم می کند که با چکمه های ساق بلند براق، سوار 
بیرون  او از خانه هایشان  او رأی داده اند به قصد بدرقه ی  به  بر اسب، به سوی دابلن می رود و مردمی که 
آمده اند و برایش روزی خوب و خوش آرزو می کنند. روز خوش در ایرلند روزی است ابری با نم نم بارانی 
که همه چیز را در مه فرو می برد. به همین دلیل از اصطالح روزی مالیم )Soft day( به معنای روز خوب 
استفاده می کنند.« )هانت، ۲۰۱۲( به گفته ی گیفرد، »روزی مالیم سالم و تعارف معمول ایرلندی هاست.« 

)۳۷ :۱۹۸۹(

۱۰۳. دیسی دارد نامه را پاکنویس می کند و گاهی عبارت یا جمله ای از آن را به صدای بلند می خواند 
)جمله های ایتالیک( و از استیون عذرخواهی می کند و می خواهد کمی صبر کند. 

لبرت ادوارد، ادوارد هفتم و شاهزاده ی 
َ
۱۰۴. در چند پاراگراف پیشتر دیدیم که دیسی روبه روی عکس ا

ولز می ایستد. به گفته ی گیفرد، »ادوارد هفتم از دوستداران پروپاقرص اسب بود. استیون هم مثل تلماکس 
در حضور نستور، ارباب ارابه ران و شاه بندر پیلوس، است.« )۱۹۸۹: ۳۷(

حاال استیون هم در اتاق دیسی روبه روی ادوارد هفتم می نشیند. به همین دلیل می گوید »در پیشگاه 
شاهزاده نشست.« 

۱۰۵. استیون در پیشگاه او می نشیند و قاب عکس های روی دیوارها را بررسی می کند. سه اسب را 
نام می برد: »ریپالس، اسب هنری ویزفورد، مارکِی هیستینگز، که سال ۱۸۶۶ در مسابقه ای در نیومارکت 
انگلستان برنده می شود؛ شات اور، که از سال ۱۸۸۲ در پنج مسابقه ی پی درپی پیروز می شود؛ و سیلون که 
جایزه ی مسابقه ی پاریس را در سال ۱۸۶۶ به دست می آورد. دلینی: چرا جویس این سال ها را انتخاب کرده 
است؟ گویا انتخاب این سال ها، از میان این همه سال و این همه اسِب برنده، به عمد بوده است، زیرا سال 
۸۲ تولد خود جویس )استیون( است و ۱۸۶۶ سال تولد دیگر شخصیت اصلی داستان، لیوپولد بلوم.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۷(

۱۰۶. به گفته ی هانت، »در این صحنه ی خیالی، “سوارکاران کوتوله” روی اسب هایشان می نشینند و 
جمعیت ناپدیدشده تشویق شان می کند و او هم در ذهنش با آن ها همراه می شود. در همین حال استیون به 
یاد می آورد که کَرنلی می رود تا اسب های برنده اش را در میان مانع های گل آلود دنبال کند و شرط بندها با 

داد و فریاد اسم اسب انتخابی شان را می گویند.« )۲۰۱۷(

شْی در این باره می نویسد: »رنگ های سلطنتی در سراسر یولسیز به شیوه های گوناگون 
ُ
مایکل جی ا

مطرح می شوند. در این فصل )دوم( اونیفورم شاه و دیگران در مسابقه ی رنگ ها پدیدار می شود. استیون به 
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عکس مسابقه ی اسب دوانی نگاه می کند و سرعت اسب ها را می بیند و هوادار سمبل قدرت شاه، اونیفورم 
یا رنگ های مخصوص اونیفورم و یا پرچم او، است. “رنگ های شاه” نماد اقتدار شاه است و از نمادهای 

هرالدی.« )۱۹۸۶: ۱۸۲(

۱۰۷. رابرت ام آدامز در این باره می نویسد: »اسبی به نام فیر ربل در ۴ ژوئن ۱۹۰۲ در مسابقه ای 
شرکت کرده و برنده شده است. در آن سال ها مسابقه ی ساالنه ی اسب دوانی کارا در لئوپاردزتاون، در شش 
مایلی جنوب شرقی دابلن، برگزار می شد. دلینی درباره ی این پاراگراف می گوید: در این جا استیون منظره ی 
میدان اسب دوانی و رفت وآمد کالسکه های تماشاچیان و دیگر صحنه های میدان را به یاد می آورد. سپس 
قواعد شرط بندی را وصف می کند: اگر بر سر اسبی که احتمال برنده شدنش باالست )اسب بخت یار( شرط 
بسته شود، به ازای هر دالری که شرط بند می گذارد یک دالر می گیرد )فرصت برابر یا شانس ۵۰ درصد( 
یا  میدان مسابقه  )دیگر اسب های  پایین است  برنده شدنش  احتمال  ببندد که  اسبی شرط  بر سر  اگر  ولی 
هماوردها(، در صورت برنده شدن آن اسب، به ازای هر دالری که شرط بند بر سر آن اسب می گذارد ده دالر 
می گیرد. در آن مسابقه ی اسب دوانی که استیون به یاد می آورد، اسبی غریبه به نام فیر ربل برنده می شود و 

شرط بندها یک به ده می گیرند.« )۱۹۶۲: ۱۷۶(

۱۰۸. »استیون بار دیگر دوره ی بچگی اش را به یاد می آورد  و خودش را در میان کودکان زمین بازی 
 
ً
“منظورت آن بچه ننه ی پاکجی است که ظاهرا ناتوان است:  اندوه آور  به گونه ای  هاکی تجسم می کند که 
کسالت الکلی دارد؟” هم چنین به آینده فکر می کند و این که زمین بازی هاکی امروز بچه ها را برای جنگی 
در آینده آماده می کند، همان طور که مسابقه های نیزه بازی قرون وسطا می کرد. به عبارت دیگر، با چوب 

هاکی در کودکی شروع می شود و با نیزه در میدان نبرد ادامه می یابد: “نیزه بازی عمر”« )هانت، ۲۰۱۲(

با  و  می کند  شروع  بچه ننه  نزاِر  سارجنِت  با  را  جمله  جویس  این جا  »در  می گوید:   )۲۰۱۱( دلینی 
استیون تمام می کند. به تعبیر دیگر، این دو را در یک جمله یکی می کند.«

از مسابقه ی   پس 
ِ

یعنی کسی که صبح واژه  این  است.  استفاده کرده   Crawsick واژه ی  از  جویس 
شبانه ی نوشیدن حالش بد است. )م(

 جویس دارد به زبان خودش جمله ی معروف دوک 
ً
۱۰۹. دلینی )۲۰۱۱( در ادامه می گوید: »ظاهرا

ولینگتن، فرماندهی که ناپلئون را در جنگ واترلو شکست داد، واگویه می کند. دوک ولینگتن گفته: “نبرد 
واترلو در زمین بازی ایتن برنده شد.” ایتن اسم مدرسه ی پسرانه ی معروفی است که بچه های باهوش در 
آن درس می خواندند و پس از فارغ التحصیل شدن، افسر و فرمانده جنگ ها می شدند. حتا خود دوک و 

پسرانش هم در همین مدرسه درس خوانده اند.«

»این داستان ماجرای یک روز از سال ۱۹۰۴ است، ولی نوشتن آن تا پایان دهه ی دوم قرن بیستم ادامه 
می یابد و جنگ جهانی اول را از سر می گذراند. بر همین اساس، جویس کودکانی را که حاال در حیاط 
مدرسه بازی می کنند نیزه بازان یا تفنگ به دستان جنگی در آینده ی نزدیک می بیند یا حتا حدس می زند که در 
جنگ جهانی ای که ده سال بعد از این روز شروع شده و اکنون پشت سر گذاشته اند روده هایشان بر سر نیزه 

کشیده شده است. به عبارت دیگر، از کودکی تا پایان عمرشان نیزه بازی کرده اند.« )همان جا(

به گفته ی اریک پی لوی، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، »زمان در این رمان نیروی 
مادی می گیرد و قادر به ویرانگری خشونت آمیزی است که به وضعیت موجود و پیش رو پایان می دهد. پس 
از آن یا وادار به بازسازی جانکاه می کند یا تهدید به کن فیکون شدن. در مورد گزینه ی اول، زمان معیار 
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برخورد و پیامد آن است: “زمان از واکنش ها شوک شد، شوک پس از شوک.” و در مورد گزینه ی دوم، زمان 
به سمت پایان خودش پیش می رود: “زمان، آن آخرین زبانه ی خشم”« )۲۰۱۶: ۶۷(

۱۱۰. »جویس از این نامه ی بلندباال کمدی زیرکانه ای می سازد. دیسی می گوید: “همه ی حرف هایم 
را توی پوست یک گردو گذاشتم” یا به تعبیر دیگر، “جان کالم را نوشتم.” اما استیون باید زحمت بکشد و 
یکی دو پاراگراف بی ربط را بخواند تا به اصل مطلب برسد. با این پرگویی افتخار دیسی به هنر نامه نگاری اش 
هملت.« )هانت،  به نظر مسخره می آید. پوست گردو گویی اشاره ای است به پولونیوس در نمایشنامه ی 

)۲۰۱۲

»در نمایشنامه ی هملت، پرده ی دوم، صحنه ی دوم، شاهزاده می گوید: “ای خدا، اگر این خواب های 
بدانم.”«  بی کران  سرزمینی  پادشاه  را  خودم  و  بپرم  گردو  پوست  توی  می توانستم  نمی دیدم،  را  پریشان 
به  پولونیوس  که  بدانند  می خواهند  گرترود  و  در همین صحنه، »کالدیوس  آن،  از  پیش  )همان جا( کمی 
چه کشفی رسیده، اما از درازگویی او به تنگ می آیند. چون فقط برای آن که بگوید علت دیوانگی هملت 

چیست، دویست کلمه حرف می زند.« )دلینی، ۲۰۱۱(

بیماری پا و دهان همان بیماری تب برفکی است ولی به دلیل استفاده های متفاوت از عبارت »پا و 
دهان« برابرنهاد »بیماری پا و دهان« را برگزیدم. به گفته ی هانت، »بیماری تب برفکی یا بیماری پا و دهان، 
یا ُسم و دهان، بیماری واگیردار چارپایانی چون گوسفند و خوک و بز و گاو و اسب است که مهار آن آسان 
نیست و در هر کشوری که دامداری رایج بود، خطر سرایت این بیماری به دام ها وجود داشت.« )۲۰۱۲( 

»در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ به دابلنی ها هشدار دادند که این بیماری در حال شیوع است.« )همان جا(

»این بیماری بالیی جدی برای کشاورزان است و در سراسر سال طی چندین گام از جمله قرنطینه 
کردن، واکسیناسیون )که به دلیل جهش های پی درپی ویروس چندان مؤثر نیست(، کشتار گله ای حیوانات 

آلوده و محدودکردن تجارت با آن مقابله می کنند.« )همان جا(

از  بود که هزاران رأس  بار سال ۲۰۰۱  این فاجعه روبه رو شده اند. آخرین  با  بارها  ایرلند  »دامداران 
دام های آلوده را آتش زدند.« )دلینی، ۲۰۱۱(

به گفته ی دلینی، »جویس هر سنتی را در هنر و ادبیات می شکند و این نمونه ی بسیار خوبی از این 
دست سنت شکنی است. در سال ۱۹۱۲ جویس در نامه ای که دوستش هنری بلک وود پرایس به او می سپارد 
تا به دست کس دیگری برساند، از شیوع بیماری تب برفکی در ایرلند باخبر می شود و پنج سال بعد، آن را 

در کتابش می آورد.« )همان جا( 

هانت در این باره می نویسد: »این حادثه در زمان نوشتن نامه ی دیسی رخ نداده و تاریخ آن درست 
نیست. در واقع جویس آن قدر واقع گرا و دقیق بود و به آوردن این ریزه کاری ها در رمانش اهمیت می داد که 

خطای ناهم زمانی حوادث را هم به جان می خرید.« )۲۰۱۲(

۱۱۱. در این جا استیون نامه ی دیسی را تند مرور می کند و چشم هایش به طور طبیعی از هر یک یا دو 
سطر، عبارت یا جمله ای را می بیند و می گذرد. )م( 

»نامه ی دیسی به  جای آن که مشکلی احتمالی را مشخص کند )تب برفکی( و سپس راه حلی بدهد، 
رشته ای  می کند.  بررسی  را  آینده  و  حال  و  گذشته  و  ایرلند  اقتصاد  تاریخ  آن،  در  که  می سازد  صحنه ای 
توطئه  می گوید  دیسی  می خواند،  کامل  را  نامه  استیون  وقتی  و  می دواند  آن  سرتاسر  در  توطئه  تئوری  از 

تالش های خود او را نیز برای جلب توجه به مشکل بیماری پا و دهان خنثا می کند.« )هانت، ۲۰۱۲(
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»دیسی از مدیران اداره ی کشاورزی، که در برابر خبرهای هشداردهنده “خونسردی تمام عیار” نشان 
می دهند، می خواهد که “به تأثیر بیماری پا و دهان )تب برفکی( بر تجارت رمه های ایرلند” توجه کنند و 
این که اگر برای پیشگیری از آن، بی درنگ اقدام نکنند، ممکن است همان بالیی بر سر این صنعت بیاید که 
“بر سر دیگر صنایع قدیمی ما آمد.”« )همان جا( سیتی ِزن یا شهروند از شخصیت های مهم فصل دوازده 
یا سایکلوپ های این رمان است که در آن فصل شماری از این صنایع را برمی شمرد: مثل صنعت پشم، 

پارچه بافی، دباغی و نظایر این ها. )م(

لسی فر یا تجارت آزاد نوعی سیستم اقتصادی است که در آن مالکان خصوصی بدون دخالت دولت 
و پرداخت تعرفه و مالیات تجارت می کنند. هانت در این باره می نویسد: »معلوم نیست که این بالها چه 
ربطی به “دکترین لسی فر دارد که بارها در تاریخ ایرلند...،” اما شاید دیسی می خواهد اداره ی کشاورزی 
را وادار کند تا سیاست پیشگیری را به کار بگیرد، نه این که منتظر بماند تا مشکلی پیش بینی پذیر اقتصاد را 

نابود کند، و این جاست که به شیوه ی تجارت آزاد می اندیشد و به مالکان خصوصی.« )۲۰۱۲(

۱۱۲. هانت می نویسد: »دیسی به طرحی فکر می کند که در دهه ی ۱۸۵۰ اندیشیده شده: احداث 
– هالیفکس )کانادا( در آن لنگر بیندازند. سپس به  بندرگاهی که کشتی های بخار اقیانوس پیمای گالوی 
“باند لیورپول” فکر می کند و مدعی می شود که این باند در طرح بندر گالوی ایرلند کارشکنی کردند تا 
منافع کشتی رانی خودشان را حفظ کنند. تورنِتن از قول رابرت ام آدامز می نویسد: “دیسی اشتباه می کند.” 
هیچ گواهی بر این ادعا یافت نمی شود و این همان تئوری توطئه ای است که دیسی در نامه اش آورده است.« 

)۲۰۱۲(

»به عکس، ناکارآمدی طراحان این طرح سبب شکست آن شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۸( 

“آتش سوزی بزرگ اروپا” در سال ۱۹۱۴  ۱۱۳. »در این جا دیسی به زمان پیش رو فکر می کند، به 
)کنایه ای از جنگ جهانی اول( و فکر می کند شاید همین جنگ سبب اختالل در حمل “ذخایر غله از راه 

کانال باریک آبی” شد؛ خطی که ایرلند را از انگلستان و اسکاتلند جدا می کند.« )هانت، ۲۰۱۲(

۱۱۴. درباره ی »خونسردی اداره ی کشاورزی« پی نوشت شماره ی ۱۱۱ از همین فصل را بخوانید.

۱۱۵. این هم بخشی از نامه ی دیسی است که استیون از راه تک گویی درونی به ما می رساند. به گفته ی 
 یک صیغه ی شرطی است که بخش شرطی آن، اگر “ممکن است،” که در 

ً
تم کانلی »این عبارت ظاهرا

آغاز نامه هم آمده، حذف شده است که صورت کامل آن می شود: اگر ممکن است مرا به خاطر اشاره  به 
کالسیک ها، کساندرا، ببخشید.« )۲۰۱۷: ۷۲( 

به گفته ی هانت، »برخی از آن بخش ها خیلی خوب قابل فهم اند و برخی گیج کننده. منظور او از این که 
 آشکار است؛ دیسی 

ً
ساندرا” ظاهرا

َ
بابت اشاره به متون قدیمی عذرخواهی می کند و سپس آوردن اسم “ک

پیش گویی است که هیچ کس به او گوش نمی سپارد. پیش بینی می کند که اقتصاد ایرلند به خاطر بیماری پا و 
ساندرا، شاهزاده ی شهر تروا و دختر شاه پریام و ملکه 

َ
دهان )تب برفکی( نابود خواهد شد. همان طور که ک

ساندرا سبب می شود که آپولو )از 
َ
هکوبا، پیش بینی کرده بود که تروا سقوط خواهد کرد. در  واقع زیبایی ک

ساندرا حاضر نمی شود با او معامله کند و 
َ
خدایگان یونان قدیم( به او قدرت پیش گویی بدهد. اما وقتی ک

عشق او را بپذیرد، آپولو او را نفرین می کند که هیچ کس پیش گویی هایش را باور نکند. برای مثال هیچ کس 
به پیش گویی او درباره ی سقوط تروا توجه نمی کند. اگر تروایی ها به حرف او گوش می کردند، می توانستند 

شهرشان را نجات دهند. دیسی هم خود را با او مقایسه می کند.« )۲۰۱۲(
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ساندرا نیست، 
َ
۱۱۶. به گفته ی هانت )۲۰۱۲(، »گویا منظور از زنی که “آن طور که باید باشد نبود” ک

زیرا او حاضر نشد به آپولو نزدیک شود و پس از سقوط تروا به زور وادار شد که نخست با آژاکس و سپس با 
گاممنون رابطه برقرار کند. کمی بعد در همین فصل می فهمیم که منظور از آن زن هلن بوده است. هلن به  آ
همسرش، منالئوس، خیانت کرد و سبب سقوط تروا شد. حاال چرا باید از او در این نامه یاد شود؟ هانت 

می نویسد: بار دیگر ذهن دیسی به انحراف می رود.«

را  عبارت  این  از سال ۱۶۰۴  نشان می دهد  که  می نویسد: »مدارکی هست  تورنِتن )۱۹۶۸(  ولدان 
ل و برای زنانی به کار می بردند که در روابط شان درستکار نبودند.« 

َ
به صورت مث

 
ً
۱۱۷. به گفته ی هانت، »بعد از چنین مقدمه ای )مفصل(، افتخار دیسی به نوع نامه نگاری اش کامال

مسخره است.« )۲۰۱۲(

درصد  نمک داده شده،  اسب های  درصد  یا   Percentage of  salted horses از  »منظور   .۱۱۸
اسب هایی است که واکسن توبرکلوزیس )سل( دریافت کرده اند. این واکسن را در محلول آب و نمک به 

اسب تزریق می کردند. این واکسن را امیل فون برینگ برای مبارزه با سل ساخت.« )هانت، ۲۰۱۲(

سرم و ویروس در دهه ی پایان قرن نوزدهم برای پیشگیری از بیماری هایی مانند کزاز تولید شده بود. 
)م(

واکسن کخ واکسنی بود برای پیشگیری بیماری سیاه زخم، نه درمان بیماری بیماری پا و دهان )تب 
آموخته  دیسی  که  اسم هایی  سیل  و  بود  نشده  کشف  بیماری  این  برای  قطعی ای  درمان  هیچ  و  برفکی(، 
است و به زبان می آورد، هیچ کدام قابل اعتماد نیست. در آن زمان کخ کوشید و واکسنی برای این بیماری 
ساخت، اما مؤثر نبود. به عبارت دیگر، دیسی دارد دانشش را به رخ می کشد. بیماری دیگری که دیسی در 
نامه اش آورده “طاعون گاوی” است که، به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »اگر گاوی به این بیماری مبتال می شد، 
طی چند روز می مرد و بیماری به سرعت در میان دام ها شیوع پیدا می کرد و شمار بزرگی از آن ها را نابود 

می کرد.«

۱۱۹. به گفته ی هانت، »دانش دیسی در این جا نیز مثل بسیاری از دیدگاه های سیاسی و تاریخی اش 
جدید  دانش  از  او  گاهی  آ نشانگر  روزنامه  به سردبیر  نامه اش  است.  غلط  و  درست  اطالعات  از  ترکیبی 
ویروس شناسی و داروهای دامپزشکی است، ولی در این مورد که بیماری پا و دهان )در آن زمان( درمان پذیر 
گاهی علمی او از درمان های آن زمان و درک ناقص او  است، اشتباه می کند. ریزه کاری های نامه ترکیبی از آ

را نشان می دهد.« )۲۰۱۲(

گیفرد می نویسد: »در بررسی هایی که در مورد وقایع ثبت شده درباره ی بیماری اسب های امپراتور در 
اتریش انجام شده است، هیچ شاهدی برای تأیید حرف دیسی وجود ندارد.« )۱۹۸۹: ۳۸(

هانت می نویسد: »این اطالعات درهم و آشفته درباره ی گاوها و اسب ها و دکترهای اتریشی بار دیگر 
در فصل چهارده )گاوهای خورشید( بر زبان استیون مست جاری می شود.« )۲۰۱۲(

۱۲۰. »در سال ۱۹۱۲، هنری بلک وود پرایس نامه ای به جویس می نویسد و شیوع بیماری بیماری پا 
و دهان در ایرلند را شرح می دهد.« )المن، ۱۹۸۲: ۳۲۵( درباره ی هنری بلک وود پرایس، پی نوشت های 

شماره ی ۹۷ و ۱۱۱ از همین فصل را بخوانید.

۱۲۱. تا این جا استیون نامه را به سرعت مرور می کند و از هر جمله یا قسمتی یکی دو کلمه را )در 
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ذهنش( به خواننده می گوید.

۱۲۲. درباره ی »دکترهای اتریشی« پی نوشت شماره ی ۱۱۹ از همین فصل را بخوانید.

۱۲۳. دیسی انگشت اشاره اش را مثل رهبر ارکستر با ضرب در هوا می کوبد و یهودیان را در نابودی 
یهودی ستیز  افکار  هرگز  خودش  »جویس  که  است  معتقد   )۲۰۱۱( دلینی  می شمارد.  مقصر  انگلستان 

نداشت و نزدیک ترین دوستش یهودی ای در ایتالیا بود.« 

باور هانت این است که »این عبارت نتیجه ی یک دسیسه ی جهانی علیه یهودیان است و این عقیده 
در آلمان قرن نوزدهم شکل گرفته و در روسیه منتشر شده است. اما در  واقع این یهودی ستیزی به قرن های 
آغازین دین مسیح برمی گردد و مسیحیان اعتقاد دارند که یهودیان حضرت عیسی را به دار آویختند. در 
“آن ها در برابر نور گناه کردند”، که منظور از نور، حضرت عیسی  این جا دیسی به همین اشاره می کند: 

است.« )۲۰۱۱(

درباره ی یهودیان پی نوشت شماره ی ۱۸۶ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  

۱۲۴. هانت معتقد است که »این جمله ی دیسی که می گوید “انگلستان قدیمی دارد می میرد” شعری 
از ویلیام بلیک را به یاد استیون می آورد. پیشتر، در همین فصل، استیون جاده ی سنگالخی به دابلن را به یاد 
می آورد تا با این ایده ی دیسی که اجدادش سوار بر اسب به دابلن آمده اند، مخالفت کند. این بار نیز استیون 
با یادآوری این شعر، به گونه ای پنهان، با دیسی مخالفت می کند و با استناد به شعر بلیک، “فساد اخالقی 
و اجتماعی” را عامل نابودی انگلستان می داند. در چند سطر بعد، استیون آشکارا با او مخالفت می کند و 
می گوید: “همه ی تاجران ارزان می خرند و گران می فروشند...” و به این ادعا که “آن ها در مخالفت با نور 

گناه کردند” می گوید: “چه کسی نکرده!”« )۲۰۱۲(

“مرگ انگلستان قدیمی” سخن  دلینی )۲۰۱۱( می گوید: »این جمله ی دیسی که با نگرانی دارد از 
 
ً
می راند، بار دیگر به گونه ای طنزآمیز نادانی این معلم قدیمی را نشان می دهد، زیرا انگلستان قدیمی واقعا

در حال مرگ بود و آن سرزمین انباشته از اشراف و نجیب زادگان و فئودال ها داشت جایش را به صنعتکاران 
و کارگران می داد.« 

از همین فصل( را بخوانید.  قبلی )شماره ی ۱۲۴  بلیک است. پی نوشت  از شعر ویلیام  بیتی   .۱۲۵
همان طور که پیش تر به آن اشاره شد بلیک و اشعارش بارها در این فصل مطرح می شود.

استیون خیره  و  پرتو  آن سوی  به  آن  میان  از  و  آفتاب می رود  از  پرتوی  دل  به  دیسی  این جا  در   .۱۲۶
می شود. »در اودیسه ی هومر، وقتی تلماکس )شخصیت الگوی استیون( به دیدار نستور )شخصیت الگوی 
از  که کشیش ها  »عبارتی  )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۸(  می کند.«  و طلوع  بارها خورشید غروب  می رود  دیسی( 

دیرباز به زبان می آوردند: “او که در برابر نور نشسته بود.”« )دلینی، ۲۰۱۱(

را  فصل  همین  از   ۱۲۳ و   ۱۰۶ شماره ی  پی نوشت  کردند«  گناه  نور  حق  در  »آن ها  درباره ی   .۱۲۷
بخوانید. هانت می نویسد: »تاریخ یهودیان نشان می دهد که این قوم سه هزار سال در تبعید و سرگردانی 
به سر برده و همواره در جست وجوی سرزمینی برای خود بوده است. دیسی هم چنین به یهودی سرگردانی 
می اندیشد که در حق نور گناه کرده و حضرت عیسی را به صلیب کشیده، اذیت کرده و آزار داده و پیامبری اش 
را انکار کرده است. همین سبب شده تا خدا آن ها را محکوم کند و تا ظهور دوباره ی حضرت عیسی روی 

زمین سرگردان باشند.« )۲۰۱۷(
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دلینی )۲۰۱۱( در این باره می گوید: »کاتولیک ها معتقدند که یهودیان حضرت عیسی )نور خدا( را به 
صلیب کشیده اند و از سوی دیگر باورشان این است که، به دلیل سیاه بودن مردمک چشم هایشان، تاریکی 
یا ظلمت در چشم های آن ها دیده می شود. این جمله را کشیش ها همواره از دیرباز و در موارد مختلف تکرار 
 اگر تو به این اعتقاد نداشته باشی که خدا حضرت عیسی را فرستاد تا نوع بشر را نجات دهد، 

ً
کرده اند. مثال

علیه نور معصیت کرده ای.« به گفته ی گیفرد، »جمله ی دیسی بر این فرض استوار است که نه  تنها یهودیان 
آن نور را رد کردند، بلکه خواستند که به صلیب کشیده شود و نابود شود.« )۱۹۸۹: ۳۸(

روبه رو شده است:  آن  با  پاریس  در  بی شک جویس  که  یاد می آورد  به  را  ۱۲۸. »استیون صحنه ای 
شده  ساخته  رم  وسپاسیاِن  معبد  روی  از  نوزدهم  قرن  در  که  بازاری  پاریس؛  بازار سهام  دالالن  شکست 

است.« )هانت، ۲۰۱۲(

»استیون راهروی داخلی بازار سهام پاریس را به یاد می آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۹( »استیون بیرون 
این ساختمان نیست بلکه داخل آن است... و از همان اثر بِدکر ]که در پی نوشت شماره ی ۳۲ به آن اشاره 
شد[ نقل قول می کند. بدکر به بازدیدکنندگان هشدار می دهد که گرچه ورود مجانی است، “ورشکستگی 

بسیار ناخوشایند است.”« )همان جا(

کردند...”  ازدحام  معبد،  دور  بی نزاکت،  بلند،  صدای  “با  »جمله ی  که  است  معتقد  تورنِتن  ولدان 
اشاره ای به دالالن سهام در کنیسه یا معبدی در اورشلیم است. شکست دالالن در معبد شاید یادآور شرح 

صّرافان پول در معبد است که در هر چهار کتاب انجیل عهد جدید آمده است.« )۱۹۶۸: ۳۸(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »عبارت “قات قات غازها” اشاره به این است که در روم باستان غازها نقش 
نگهبان را بازی می کردند. هنوز هم در کارخانه های تولید نوشیدنی در اسکاتلند از دسته ای از غازها برای 

نگهبانی استفاده می کنند.«

 »این پاراگراف، آشکار و پنهان، به سه حادثه ی تاریخی اشاره می کند: ۱. در انجیل متا آمده که سه 
مغ، مجوس یا پادشاه با سرپوش یا کالهی عجیب بر سر و با زر، ُمّر و کندر، از شرق، به دیدار حضرت 
عیسی شتافتند تا به او ایمان بیاورند. آن ها از نخستین مردان نامدار زمان شان بودند که به دین مسیح ایمان 

آوردند.« )همان جا(

از این سه تن با نام های لهراسب، جاماسب و گشتاسب یاد شده است و در متون مسیحی به نام های 
التین  واژه ی  از  مجوس  و  می خواند  )پارسی(  مجوس  را  مرد  سه  این  انجیل  پالتازار.  و  ملکیور  کاسپار، 
magus برگرفته از واژه ی magos یونانی است که این خود از واژه ی magâunô در اوستا گرفته شده 

است. )م( 

امپراتوری  بازار سهام پاریس از روی آن ساخته شده است، مقر همان  »۲. معبد وسپاسیان رم، که 
بود که یهودیان را از سرزمینش بیرون کرد. در نتیجه، میان موضوع ها نوعی رابطه ی پیچیده و پنهان یافت 

می شود.« )دلینی، ۲۰۱۱(

»۳. در زمان حضرت عیسی هم دالالن پول، درست مثل بازار سهام پاریس، با هیاهویی بی نزاکت 
گرد معبد اورشلیم ازدحام می کردند، که در هر چهار انجیل آمده که حضرت عیسی آن ها را دور می کرد. 
و منظور از کله های پر از دسیسه یهودیان است. سپس جویس برای وصف کاله روی سر آن ها از واژه ی 
maladriot استفاده می کند که به معنای بدترکیب یا ناراست است و به گونه ای آن را به سخن دیسی ربط 
می دهد که یهودیان را ناراست در معامله می داند. استیون پس از این که به تمام تفسیرهایی که علیه یهودیان 
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افکار، درصدد جبران  این  از  بیزار  برابر دیسی جبهه می گیرد و گویی،  ناگهان در  رایج است می اندیشد، 
برمی آید و می پرسد: “چه کسی نکرد!”« )همان جا(

جولَین ولفریز در این باره می نویسد: »وقتی استیون به این می اندیشد که “لباس ها، حرف ها و حتا 
قیافه ها و رفتارهایشان مال خودشان نیست”، این را براساس دیده هایش از زندگی در پاریس بیان می کند. 
این خود مثال دیگری است از قوم بی خانمان آزاردیده ای  که حتا لباس و کالم و رفتارشان )نباید به اشتباه 
این ها را نشانه ی هویت آن ها فرض کنیم( از آِن خودشان نیست و دورانداخته های اربابان بزرگ است. به 

عبارت دیگر، مثل لباس خود استیون دست دوم است.« )۱۹۶۷: ۱۱۵(

مارک اوستین، نویسنده و استاد ادبیات انگلیسی، در این باره می نویسد: »عادت های مالی یهودیان 
در تضاد  نوشیدن(  و  استیون )خرج کردن  ایرلندی  با عادت های  اندوختن( در سراسر رمان،  و  )انباشتن 
است. با این همه، استیون آن ها را در خلع مالکیت رفیِق خود می داند، زیرا وادار شده اند که مثل خود او، 
عادات و زبان و حتا ایما و اشاره های مردم بیگانه را بگیرند... استیون سپس با اندیشیدن به این که تاریخ 
باید پول  با خود می گوید: چرا  اندوخته ها را پخش وپال می کند،  تاراج می برد و زمان همه ی  به  پول ها را 

پس انداز کرد: “شکیبایی بیهوده برای انباشتن و اندوختن.”« )۱۹۹۵: ۵۷(   

۱۲۹. جمله ی »تاریخ کابوسی است که می کوشم از آن بیدار شوم« که از زبان استیون گفته می شود 
و، به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »تا کنون بیش از همه ی جمله های جویس بازگو شده است«، به اعتقاد گیفرد 
فورگ است: “زندگی بسیار ماللت بار و نفرت انگیز است. تاریخ کابوسی 

َ
»در واقع برداشتی از کالم ژول ل

است قدیمی و ملّون که شک ندارد بهترین لطیفه ها زودگذرترین اند.”« )۱۹۸۹: ۳۹(

تاریخ را کابوس می دانست و وقتی  بناپارت  هجدهم برومر لوئی  او، کارل مارکس در  از  البته پیش 
می گفت که مردم خود تاریخ شان را می سازند، این گونه نتیجه می گرفت: »اما سنت همه ی نسل های رفته 

مثل کابوسی بر ذهن زنده ها سنگینی می کند.« )م(

۱۳۰. »دیسی با جمله ی معروفی که گیفرد آن را “باور ویکتوریایی به رشد ناگزیر معنوی و اخالقی 
انسان” می نامد، به دیدگاه بدبینانه ی استیون در مورد تاریخ پاسخ می دهد: “همه ی تاریخ بشر به سمت یک 

هدف بزرگ پیش می رود، به سوی تجلی خدا.”« )هانت، ۲۰۱۲( 

تورنِتن در متون ادبی قرن نوزدهم دو مورد یافته است که با این عبارت دیسی هم خوانی دارد: »یکی از 
آلفرد لرد تنیسن در اثری به نام In Memoriam، که در آن می نویسد: “حادثه ی بسیار دور و مقدس / که کل 
آفرینش به سویش می رود.” و دیگری در شعری با عنوان Westminster Abbey از متیو آرنولد: “به این 
یا آن سو می چرخد/ سیالب هستی ناپایدار/ اما از درون به سوی یک هدِف دور می رود.”« )۱۹۶۸: ۳۹( 

برای شرح بیشتر درباره ی دیدگاه متیو آرنولد، پی نوشت شماره ی ۵۵ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

۱۳۱. در این جا وقتی دیسی از مسیر تاریخ به سوی هدفی بزرگ حرف می زند، استیون پنجره را نشان 
می دهد و می گوید »آن خداست.« و هم زمان به فریادهای شادی بچه ها در زمین بازی هاکی فکر می کند. 
هانت )۲۰۱۲( در این باره می نویسد: »او در واقع باور مذهبی دیسی را رد نمی کند، بلکه می گوید اگر او 
 به طور ذاتی درک شود، نه این که توی دروازه منتظر بشر باشد تا مسابقه اش را تمام 

ً
وجود دارد، باید اصوال

کند، بلکه باید در بدن های هیجانی در میان زمین بازی بخروشد. در پایان فصل سه )پروتیوس( استیون 
بار دیگر به خدا فکر می کند که از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.« )۲۰۱۲( پی نوشت شماره ی ۳۵۶ 

از فصل سه را بخوانید.  
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گیفرد این را در »کتاب یک ضرب المثل ها« یافته است. )۱۹۸۹: ۳۹(

نرسیده  درستی  نتیجه ی  به  و  استیون گشته  عبارت  این  ریشه ی  دنبال  بسیاری  ادبی  متون  در  تورنِتن 
است. فقط می نویسد که »در کتاب امثال سلیمان نبی به آن اشاره شده است: “او در خیابان بانگ زد.” و 
نیز در اشعیا می خوانیم: “او نباید گریه کند... و نباید بگذارد صدایش از خیابان شنیده شود.”« )۱۹۶۸( 

با باور )تو آنی( هندوها هماهنگ  کمبل در این باره می نویسد: »پافشاری استیون بر این عقیده که 
است، نه  تنها بر بخش ناپذیری فراَزمانی که بر بخش ناپذیری دنیوی نیز داللت دارد. خدا در خیابان است و 

در هر لحظه همه جا حاضر است، نه آن که در آسمان ها باشد.« )۱۹۹۳: ۷۵(

»این جمله ی کوتاه برداشتی از آیه ی بیست کتاب اول انجیل است: “تدبیر یا خرد با صدای بلند در 
خیابان فریاد زد...” « )دلینی، ۲۰۱۱(

۱۳۲. خواننده تا این جا بارها به گونه های مختلف شنیده که استیون در سوگ مادرش غمگین است؛ 
»حاال از نگاه همکارش هم می شنود. پشت سر آن، دیسی علت این غمگینی را بیان می کند و می گوید 

به خاطر گناهانی که مرتکب شده ایم اندوه زده ایم.« )دلینی، ۲۰۱۱(

۱۳۳. هانت معتقد است که »دیسی در پاسخ به عبارت استیون )بانگی از کوچه(، که به یقین برایش 
هیچ معنایی ندارد، حرف های نامفهوم و بی ربط می گوید. از هلن و خیانتش به همسرش، منالئوس و جنگ 
تروا.« استوارت گیلبرت )۱۹۶۳( معتقد است که »این اشاره به تاریخ باستان، دیسی را به نستور در اودیسه 
شبیه می کند، زیرا نستور به تلماکس در این باره می گوید که کلی تم نسترای زناکار همسرش را می کشد.« 

)۲۰۱۲(

دلینی )۲۰۱۱( در این باره می نویسد: »باورمندان کاتولیک معتقدند که اولین زنی که در تاریخ خیانت 
کرد، حوا بود، زیرا حضرت آدم را وادار کرد سیب را بخورد.«

بِرفنی  شاهزاده ی  رورک، 
ُ
ا زن  دیورجیال،  آورد،  بار  به  فاجعه  که  دیگر  خائِن  »زن  هانت،  گفته ی  به 

بود. شاید روابط نامشروع دیورجیال با مک مارو، شاه لینستر، باعث برکناری مک مارو شد و سپس سبب 
همدستی او با شاه هنری دوم. این همدستی به نخستین حمله ی انگلوساکسون ها به ایرلند انجامید و بدین 
روی نخستین گروه بیگانه ها را به “این جا و سواحل ما” آورد.« )۲۰۱۲( تورنِتن معتقد است که »دیسی 
رورک را فاسق او، که در حقیقت 

ُ
دو مرد را جابه جا می کند و مک مارو را شوهر دیورجیال قلمداد می کند و ا

برعکس است.« )۱۹۶۸( به عبارت دیگر، دیسی برای چندمین بار حقایق را وارونه جلوه می دهد.

شاید هم جویس به گونه ای می خواهد بگوید که تاریخ همیشه وارونه به ما گفته می شود. )م(

۱۳۴. »زن خائن سوم در تاریخ، کاترین اوشی است که چارلز پارنل را خوار و زبون کرد.« )هانت، 
)۲۰۱۲

»پارنل رهبر استقالل ایرلند بود و رابطه اش با کاترین، هم سبب زبونی خودش شد و هم مردم ایرلند 
را از داشتن رهبر و کشوری مستقل ناامید کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۹(

»در آن زمان طالق یا خیانت زناشویی سبب سقوط موقعیت سیاسی و اجتماعی فرد می شد و بسیاری 
تا همین امروز معتقدند که کاترین اوشی دست کم یک نسل استقالل ایرلند را به تأخیر انداخت.« )دلینی، 

)۲۰۱۱

گفته ی  به  گناه«،  یک  نه  اما  بسیار،  شکست های  بسیار،  »اشتباه های  می گوید،  دیسی  وقتی   .۱۳۵
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گیفرد، »بار دیگر نظری یهود ستیزانه می دهد، زیرا ایرلندی ها هر اشتباهی کردند، در برابر نور )حضرت 
عیسی( گناه نکردند.« )۱۹۸۹: ۳۹(

۱۳۶. هانت درباره ی این دو جمله ی شعرمانند می گوید: »در زمان مبارزه برای استقالل ایرلند که 
از دهه ی ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ طول کشید، عبارت “آلستر می جنگد / آلستر می برد” شعار تظاهرکنندگان ضد 

جنبش استقالل ایرلند و هوادار اتحاد با انگلستان بود. استیون این شعار را به یاد می آورد.« )۲۰۱۲(

حکومت  علیه  آلستر  در  که  چرچیل(،  وینسِتن  )پدر  چرچیل  هنری  رندالف  لرد  را  عبارت  »این 
مستقل در ایرلند سخنرانی های آتشین ایراد می کرد، گفته است. رندالف چرچیل هنگام سخنرانی هایش در 
استان آلستر )که در شمال ایرلند واقع است و بخشی از آن پاره ای از انگلستان است( با شدت به سیاست 

خودمختاری ایرلند می تاخت.« )همان جا(

ولدان تورنتن در این باره می نویسد: »وینستن چرچیل زندگی نامه ای برای پدرش نوشته است که در 
بخشی از آن چنین می خوانیم: “این عبارت تبلیغاتِی آلستر می جنگد... همه گیر شد و یکی از شعارهای 
جنگی زمان شد؛ شعاری که روحیه ی جنگیدن در سراسر کشور را همگانی کرد و به آن نیرو بخشید.”« 

)۴۰ :۱۹۶۸(

تورنتن در ادامه می نویسد که »اسم آلستر مبهم است و چرچیل خودش از این عبارت برای متوسل 
شدن به پروتستان های واپس گرای چند شهر استفاده کرد تا از آن ها بخواهد علیه استقالل تظاهرات کنند. 
این شهرها عبارت بودند از بلفاست، لندن دری و بخش شمالی ایرلند که از زمان استقالل )۱۹۲۲( در 
پادشاهی سلطنتی انگلستان ماند و اکنون اغلب آلستر نامیده می شود. اما آلستر بزرگ تر از ایرلند شمالی 
است و یکی از چهار استان باستانی ایرلند است که تا قرن هفدهم گْی لیک ترین بخش ایرلند بود. سه ناحیه 
از ُنه ناحیه ی آلستر به جمهوری مستقل ایرلند رأی دادند. مشهور است که ناحیه ی دانگال کاتولیک ترین و 
گْی لیک ترین بخش آلستر است و مردم این ناحیه هرگز به خواسته ی چرچیل برای تظاهرات ضدملی پاسخ 

مثبت ندادند.« )همان جا(

شاگرد  یا  آموزنده  بیشتر  و  نمی دانی  آموزگار  را  خودت  که  تو  می پرسد  خودش  از  »استیون   .۱۳۷
می دانی، در این مدرسه چه چیزی مانده که بیاموزی؟ و دیسی که نظر او را قبول ندارد، نقش پیر فرزانه ی 
باستان را بازی می کند و می گوید: “هر کس بخواهد یاد بگیرد باید افتاده باشد و تازه زندگی بهترین آموزگار 

است.”« )دلینی، ۲۰۱۱(

۱۳۸. به گفته ی هانت، »استیون در پاسخ به درخواست دیسی برای انتشار نامه اش یاد دو روزنامه و 
هفته نامه ی معروف می افتد. تلگراف روزنامه ی معروفی در ایرلند بود که روزانه در چهار صفحه و ُنه ستون 
منتشر می شد و دیگری هفتگی منتشر می شد و بیشتر برای مردم حومه نشین بود. استیون این ها را انتخاب 

می کند چون با سردبیران این دو روزنامه کمی آشناست.« )۲۰۱۵(

۱۳۹. گیفرد معتقد است که »ویلیام فیلد نماینده ی مجلس و رئیس انجمن تاجران دام و دامداران بوده 
است.« )۱۹۸۹: ۴۰(

۱۴۰. »در دنیای واقعی و بیرون داستان هم انجمن تاجران دام و دامداران هر پنجشنبه در دفترشان، در 
هتل سیتی  آرمز، نشست داشتند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۰(

۱۴۱. به گفته ی دلینی، »دیسی بار دیگر خود را در نقش سلحشور قرون وسطایی می بیند و استیون هم 
مجبور است مثل تلماکس که به نستور گوش می داد، به این شوالیه ی پیر گوش کند.« )۲۰۱۱(
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۱۴۲. »استیون با گذر از موضوع تأسف بار بیماری پا و دهان گاوها و گوسفندها که دیسی توضیح 
می دهد، به این فکر می کند که حاال مالگن اسم مستعار مسخره ی دیگری روی او خواهد گذاشت. البته این 
خود استیون است که عبارت را می سازد )حماسه سرای نره گاو  یاری رسان( و این عبارت با ویژگی های دیگر 
استیون مثل اسطوره ای بودن اسمش، ذوق و سلیقه ی فلسفی و ادبی اش و پیوندش با آفریدگارش هماهنگ 

است.« )هانت، ۲۰۱۲(

»او هم چنین قرار است با این کارش به گاوها یاری برساند. در واقع، وقتی چند ساعت بعد دوباره در 
رستوران شیپ مالگن را می بیند، همین اسم را روی او می گذارد.« )دلینی، ۲۰۱۱( 

»در سرود دوازدهم اودیسه، اودیسیوس به مردانش التماس می کند که وقتی خواب است، هیچ کدام 
از دام های خدای خورشید را نکشند، اما مردانش از خواسته ی او سر باز می زنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۰(

گیفرد در ادامه می نویسد: »گذشته از این ارتباط ها با متون پیشیِن خود جویس، این اشاره ای به دو 
شخصیت مهم است که در فضای میان متنی استیون حضور دارند: ۱. هومر با محکوم کردن اعضای گروه 
اودیسیوس، که رمه های خدا را کشته بودند، به رمه های هلیوس )خدای خورشید از اسطوره های یونان( 
کویناس فیلسوف ایتالیایی بود که در  “رامشگر” بود. ۲. تامس آ “حماسه سرا” یا  یاری رساند و او خود 
کلن، دانشجویان هم او را “گاو نر احمق” می خواندند.« گیفرد از قول معلم او، آلبرتوس مگنوس )۱۱۹۳-

۱۲۸۰( می نویسد: »ما او را گاو نر احمق می خوانیم، ولی او روزی ماغی خواهد کشید که در آن سر دنیا 
خواهند شنید.« )همان جا(

از کرت نجات دهد، گاوی مصنوعی  را  و پسرش  تا خودش  بسازد  بال هایی  آن که ددلس  از  »پیش 
می سازد تا پسیفائه، اسطوره ی یونان و هم چنین دختر هلیوس و پرسئیس، بتواند درون آن اشتیاقش به گاو نر 
مقدس را ارضاء کند؛ ماجراجویی ای که استیون در فصل پانزده )سرسی( به آن فکر می کند. در بخش اول 
رمان چهره ... داستان کودکانه ی گاو ماغ کش برای استیون تداعی می شود و بعدها یکی از دانش آموزان او را 

گاو نر می خواند.« )دلینی، ۲۰۱۱(

پی نوشت شماره ی ۱۵ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

به گفته ی دلینی )۲۰۱۱(، »ناگفته آشکار است که دلیل این نام گذاری استیون روی خودش که آن را 
به مالگن می بندد، موافقتش با دیسی و رساندن نامه ی او به دست مدیر تحریریه ی روزنامه هاست. گویی 
جویس خودش هم خاطره ای مشابه دارد و با یکی از آشنایانش که نگران بیماری پا و دهان بوده همدردی 

می کند و برای یکی از روزنامه های ایرلند در این باره نامه ای می نویسد.«

۱۴۳. به نظر هانت، »این سخن دیسی واقعیت ندارد. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، یهودیان 
گهگاه در لیمریک )شهری در غرب ایرلند( مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. علت این جمله ی اشتباهش را 

با جمله ی اشتباه دیگری شرح می دهد که “هرگز آن ها را راه نداد.”« )۲۰۱۲(

 حضور یهودیان در ایرلند به قرن یازدهم میالدی برمی گردد، شمار جمعیت آن ها در این 
ِ

»گرچه تاریخ
کشور همیشه کم بوده است و به همین دلیل، به رغم تعصب های مذهبی، آن طور که در روس و آلمان اذیت 
شدند، در ایرلند اذیت نشدند« )همان جا( اما دلینی می گوید که »رفتار مسیحیان با یهودیان ایرلند اغلب 

تحقیرآمیز بود، هم چنان که در این رمان هم بارها و به خوبی نشان داده می شود.« 

قرن  نیمه ی  در  و  راندند  بیرون  انگلستان  و  ایرلند  از  را  یهودیان  »در سال ۱۲۹۰،  گیفرد،  گفته ی  به 
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هفدهم، آن ها را دوباره در این دو کشور اسکان دادند. هیچ گواهی در دست نیست که “ایرلند هرگز آن ها را 
راه ندهد” و شواهد بی شماری عکس آن را ثابت می کند، از جمله تالش های قانونی گوناگون در جهت به 
رسمیت شناختن حقوق مدنی یهودیان، که عاقبت در قرن نوزدهم به موفقیت انجامید. بخش آمار جمعیت 
ایرلند در کتابچه ی راهنمای تام نشان می دهد که از سال ۱۸۹۱ تا ۱۹۰۱، ۲۱۱۹ نفر به یهودیان ساکن ایرلند 

افزوده شده است.« )۱۹۸۹: ۴۰( 

جویس در این فصل، عناصر شخصیتی دیسی را جزء جزء و ذره ذره  می سازد و در عین حال که قرار 
نیست دیگر نقشی داشته باشد و این آخرین حضور او در رمان است، جویس تا آخرین لحظه ی حضورش 
 متعلق به طبقه ی 

ً
هم چنان به شخصیت او شکل می دهد و از دیسی فردی ماندگار با شخصیتی کامل و دقیقا
خودش می سازد: دوباره میان خنده هایش داد زد: »هرگز آن ها را راه نداد. به همین دلیل.«





۳
* وجه گریزناپذیر مرئّیات: اگر بیشتر نباشد، دست کم این است؛ اندیشیدن از راه چشم هایم.۱ این جا 
آن  راه،  در  موج  دریایی،  خزه های  و  تخم ماهی ها  نشانه های  بخوانم،  را  چیزها  تمام  نشانه های  تا  هستم 
شفافیت.۴  محدوده های  رنگی.۳  نشانه های  قرمزنما:  قهوه ای  نقره ای،  آبی  مف،  سبز  مندرس.۲  چکمه ی 
اما می افزاید که: در اجسام. پس او می دانست که آن ها جسمیت داشتند پیش از آن که رنگ داشته باشند. 
کی  کالر  دی  مایسترو  میلیونر،  و  بود  نگیر. کچل  بی شک.۵ سخت  آن ها،  به  کله اش  کوبیدن  با  چطور؟ 
سانو.۶ محدوده ی شفاف درون. چرا درون؟۷ شفاف، غیرشفاف. اگر بتوانی پنج انگشتت را از آن بگذرانی 

دروازه است و اگر نه، در.۸ چشم هایت را ببند و ببین. 

استیون چشم هایش را بست تا ترق تروق چکمه هایش را، که خزه های دریایی و صدف ها را له می کرد 
دل  در  زمان  از  کوتاه  در هربار. فضایی بس  گام  بله، یک  آن می گذری.  میان  از  تو  در هر حال،  بشنود. 
: و این همان وجه گریزناپذیر شنودنی هاست. 

ً
زمان هایی بس کوتاه از فضا. پنج، شش: َنخایَنندر.۹ دقیقا

چشم هایت را باز کن. نه. یا عیسی مسیح! اگر از صخره ای که از پایه اش بیرون زده بیفتم، به طرز گریزناپذیری 
از طریق نیِبنایَنندر بیفتم!۱۰ در تاریکی چه خوب پیش می روم. شمشیر زبان گنجشکی ام از پهلویم آویزان 
نظر  به  نیِبنایَنندر.۱۲  پاهایش،  انتهای  در  او  چکمه های  در  پایم  دو  می زنند.۱۱  زمین  به  را  آن  آن ها  است. 
محکم می آید: ساخته ی چکش الس دمیورگاس.۱۳ آیا در امتداد کرانه ی شنی سندی مونت به جاودانگی 
را  این ها  دیسی  داِمنی  وحشی.۱۴  دریای  پول  ترق ترق.  ترق ترق،  ترق تروق،  چرق چرق،  می گذارم؟  قدم 

می شناسد.۱۵

نخواهی آمد تو به سندی مونت،
مدلن د مر؟۱۶

ببین، ریتم شروع می شود. می شنوم. چهاررکنِی فاقد یک هجا از وتدهای مجموع در حال قدم رِو. نه، 
چهارنعل: دلن د مر.۱۷

حاال چشم هایت را باز کن. باز می کنم. یک لحظه. آیا از آن موقع همه چیز ناپدید شده است؟ مبادا 
باز کنم و تا ابد در فضای ناشفاف سیاه باشم. بستا!۱۸ خواهم دید که آیا می توانم ببینم.

حاال ببین. آن جا در تمام زمان های بدون تو: و تا ابد خواهد بود، دنیای بی پایان.۱۹

فرون ِزِمر۲۱: و شل  و ول از ساحل طبقه طبقه  آن ها از تراس لیهی،۲۰ از پله ها، محتاط پایین آمدند، 
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مادر  به سوی  الجی،  مثل  مثل من،  فرو می رفت.  ماسه های گلی  در  پاهای کف صاف شان  آمدند،  پایین 
تاب می داد، چتر بزرِگ۲۴ دیگری در  مقتدرمان پایین می آیند.۲۲ شماره ی یک کیف مامایی اش را سنگین۲۳ 
ساحل شنی فرو می رفت. از محله ی لیبرتیز،۲۵ برای گردش روزانه. خانم فلورنس مک کیب، بیوه ی مرحوم 
 متوفی، از خیاباِن براید.۲۷ یکی از خواهران مسیحی اش مرا زوزه کشان به این دنیا 

ً
َپتک مک کیب،۲۶ عمیقا

با بند نافی که به دنبال می کشد،  کشاند.۲۸ آفرینش از هیچ.۲۹ در آن کیف چه دارد؟ جنین سقط شده ای 
پنهان شده در پشمینه ای سرخ رنگ. بند ناِف همه متصل به بند ناف های پیشینیان، درهم تنیده کالِف طنابی از 
همه ی تنابندگان. این است حجت اهل راز.۳۰ آیا چون خدایان خواهی شد؟۳۱ به امفالوس خود خیره شو.۳۲ 

لو! ِکنچ هستم. من را به عدن ویل۳۳ وصل کن. الف، آلفا: صفر، صفر، یک.۳۴  
َ
ا

و  صاف  شکمی  شو.۳۶  خیره  نداشت.  ناف  حوا  برهنه.  حوای  حوا،  کادمون:۳۵  همدم  آدم  و  همسر 
صوف، بزرگ بر آمده، سپر گردی از چرم ساغری منقبض،۳۷ نه، سفیدپشته ای از ذرت،۳۸ تابناک و نامیرا، 

برپا از ازل تا ابد.۳۹ زهدان گناه.۴۰  

با  مردی  دو،  دست  آن   به  کاشته شده.۴۱  نه  آفریده شده،  بوده ام،  زهدان  گناه آلود  تاریکی  در  هم  من 
سش.۴۲ یک دیگر را در  آغوش گرفتند و گسستند، 

َ
صدای من و چشم های من، و روح زنی با خاکستر در نف

و اراده ی جفت کننده را عملی کردند.۴۳ از پیش از زمان، خدا مرا اراده کرد و حاال یا هرگز نباید اراده اش بر 
عدم من باشد.۴۴ در قلمرِو او لکس ایترنا برقرار است.۴۵ پس آیا این همان گوهر ایزدی است که از  آن پدر 
و پسر هم گوهرند؟۴۶  آریوس نازنیِن بیچاره کجاست برای بحث و اثبات؟۴۷ همه ی عمرش را به جدل بر 
سِر هم گوهردگرماهیت کبریامسیهود گذاشت.۴۸ سرزندیق بداختر.۴۹ در مستراحی در یونان آخرین نفسش 
را کشید: اتانازی.۵۰ با کاله مطرانی منجوق دار و با عصای مطرانی، نشانده بر تخت پادشاهی اش، بیوه مرد 

مقام اسقفی بیوه ،۵۱ با اموفوریون شق  و رق۵۲ و ماتحت لخته بسته.۵۳ 

باد ِگرد او جست و خیز می کرد، باد گزنده و تیز. دارند می آیند، موج ها.  اسب های دریایی سفیدیال، 
نشخوارکنان، عنان به دسِت  باد بانشاط، سمندهای مَننان.۵۴

نباید فراموش کنم نامه اش را برای روزنامه ها. و بعد؟ شیپ، نیم بعد از ظهر.۵۵ راستی، مثل یک جوان 
خوِب کودن با این پول مدارا کن. آره، باید مدارا کنم.۵۶  

قدم هایش آهسته شد. این جا. دارم می روم خانه ی زن دایی سارا یا نه؟ صدای پدر هم گوهرم. این روزها 
برادر هنرمندت، استیون، را هیچ دیده ای؟۵۷ نه؟ مطمئنی که در استراسبرگ تراس پیش زن دا  یی اش سلی 
نیست؟۵۸ نمی تواند کمی از این باالتر بپرد، هان؟۵۹ و و و و بگو ببینیم استیون، دایی سای چطور است؟ آه، 
یا عیسای گریان، من با چه موجوداتی وصلت کرده ام! آن مردک ها آن جا توی کاهدانی .۶۰ حسابدار مست 
حقیر و برادرش، آن کورنت نواز. گوندوالران های بسیار محترم!۶۱ و والتر لوچ به پدرش »قربان« می گوید، 

نه کمتر! قربان. بله، قربان. نه، قربان.۶۲ یا عیسی:۶۳ و تعجبی ندارد به خدا!  

زنگ خس خسِی کلبه ی کرکره پوش شان را می زنم: و منتظر می مانم. مرا به جای یکی از طلبکارهایشان 
می گیرند، از موقعیت مناسب بیرون را دید می زنند.۶۴

– قربان، استیون است.

– بگو بیاید تو. بگو استیون بیاید تو.
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۳

چفت در پس کشیده می شود و والتر به من خوش آمد می گوید. 

– فکر کردیم کس دیگری است.

پشته ی  روی  از  را  استوارش  ساعد  بالش،  بر  پشت  و  پتو  زیر  عریضش،  تخت  روی  ریچی  خالو 
زانوهایش دراز می کند. سینه ی تمیزتراشیده.۶۵ باالتنه اش را شسته است.    

– بامداد، خواهرزاده. بنشین و قدم بزن.۶۶

میزچه ی روی زانویش را، که روی آن صورت حساب هزینه ها را برای مالحظه ی کارفرما گاف۶۷ و 
ندی۶۸ می نویسد و رضایت نامه ها و احضاریه ها  و دوِکس تکوم را پرونده می کند.۶۹ قابی 

َ
کارفرما شپ لند ت

از چوب بلوط باتالقی۷۰ باالی سر کچلش: شعر رکوئسکت از اسکار وایلد.۷۱ وزِوز سوت گمراه کننده اش 
والتر را به اتاق برمی گرداند.  

– بله، قربان!

– برای ریچی و استیون ویسکی، بگو به مادرت. کجاست این زن؟  

– کریسی را حمام می کند، قربان.

دردانه ی کوچولوی پاپا. سوگلی.

– نه، دایی ریچی...
– به من بگو ریچی. مرده شور آب معدنی لیتیم دار تو را ببرد. پایین می آورد. واسکی.۷۲

...
ً
– دایی ریچی، واقعا

بنشین یا به نام قانون هری می زنم می نشانمت.۷۳

والتر با چشم های تنگ کرده، بیهوده، دنبال صندلی می گردد.

– چیزی ندارد که روی آن بنشیند، قربان.

– جایی را ندارد که آن را رویش بگذارد، گاو.۷۴ برو صندلی چیپن دْیِلمان را بیاور.۷۵ یک لقمه چیزی 
می خوری؟ این جا هیچ کدام از آن ادا و اطوارهای افاده ای لعنتی تو. یک ورقه گوشت خوک سرخ شده ی 

پرمایه با شاه ماهی؟ مطمئنی؟ چه بهتر. به جز قرص های کمردرد هیچ چیز دیگر در خانه نداریم.
آلرتا!۷۶ 

ریا ِد سارتیتای فّراندو را وزوزکنان می خواند.۷۷ عالی ترین شماره از همه ی اپرا، استیون. 
َ
چند خطی از ا

گوش کن.۷۸

با یورش های هوا، مشتش روی  بلند می شود، دقیق مالیم شده،  دوباره صدای سوت خوش آهنگش 
زانوهای پوشیده با تشکچه اش بلند ضرب می گیرد. 

این باد دلپذیرتر است.۷۹

اشراف زاده های کالنگوز گفتی که یک  به  و خانه ی همه.  او  پوسیده، خانه ی من، خانه ی  خانه های 
نیست.۸۲  آن جا  در  زیبایی  استیون.۸۱  بیرون،  بیا  این ها  از  ارتش.۸۰  ژنرال  دایی  یک  و  داری  قاضی  دایی  
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آن  در  را  عباس  یوآخیم  رنگ رفته ی  پیش گویی های  که  مارش۸۳  کتابخانه ی  بی رونق  اتاقک های  در  نه  و 
می خواندی.۸۴ برای چه کسی؟ ازدحام گران صدسر صحن کلیسا.۸۵ فرد بیزار از نوع خود از آن ها به جنگل 
اسبی.۸۷  پره بینی  هوی نیم،  ستارگان .۸۶  چشم هایش،  کره ی  ماه،  نور  زیر  کف آلود  یالش  گریخت،  جنون 
سرکشیش  عباس،  پدر  چانه دراز.۸۸  کمبل،  فاکسی  مالگن،  باک  تمپل،  اسبی،  بیضی شکل  صورت های 
خشمگین،۸۹ کدام سرپیچی مغزشان را به آتش کشید؟۹۰ پوف! دیشنده، کلِو، اوت نی آمپلیوس دیکلوریز.۹۱ 
پایین می آیم  ببین منم که به سمت سکو چهاردست وپا  او را  از موی سفید بر سر لعن شده اش،  حلقه ای 
)دیشنده!(،۹۲ ظرف نان عشای ربانی را به چنگ گرفته، با چشم سوسمار یال دار. بیا پایین، کله تاس! گروهی 
هم سرا دور شاخ های محراب کمک می کنند، تهدیدها را برمی گردانند و واگو می کنند کالم التیِن تودماغی 
تنومند جابه جا می شوند، فرق ِسرتراشیده و روغن زده و  قبایشان  با  را، که  و خشمگین کشیش های اسمی 

اخته شده، چاق از چربی مغز گندم.۹۳ 

بلند می کند. درینگ درینگ!۹۴ و دو  را  آن  نزدیکی دارد  و شاید در همین لحظه، کشیشی در همین 
خیابان باالتر، یکی دیگر دارد آن را در ظرف نان می گذارد و درش را قفل می کند. درینگ ودرینگ! و در یک 
کلیسای حضرت مریم، یکی دیگر، مراسم عشای ربانی را برای خودش تنها بجا می آورد. درینگ درینگ! 
کام به آن فکر کرد، دکتر شکست ناپذیر.۹۵ یک صبح مه آلود انگلیس،۹۶ 

ُ
پایین، باال، جلو، عقب. جناب ا

آن شیطانک گوهر خدایی – انسانی ذهنش را قلقلک داد.۹۷ نان مقدسش را که پایین می  آورد و زانو می زد، 
شنید که صدای دومین زنگ خودش با صدای اول زنگ بازوی عرضی کلیسا در هم می پیچد )او دارد مال 
خودش را بلند می کند(، و در حالی که برمی خاست، شنید )حاال من بلند می کنم( که دو زنگ شان )او زانو 

می زند( در واکه ی مرکب نواخته می شود.۹۸ 

پسرعمه استیون، تو هرگز سینت نخواهی شد.۹۹ جزیره ی سینت ها. تو بدجوری پارسا بودی، نبودی؟ 
به درگاه حضرت مریم باکره دعا کردی  که دماغ سرخ نداشته باشی.۱۰۰ در خیابان سرپنتاین به درگاه شیطان 
 
ُ
دعا کردی تا شاید آن بیوه ی کوتاه چاق وچله ی جلوی تو لباسش را از کف خیابان خیس باالتر بزند.۱۰۱  ا

سی، چرتو!۱۰۲ روحت را برای آن بفروش، بله بفروش، برای آن کهنه پاره های رنگ شده که دور ضعیفه ای 
سنجاق شده. بیشتر بگو، باز هم برایم بگو. باالی تراموای هاوث، تنها، به باران داد می زدی: زنان برهنه! 

زنان برهنه! این را چه می گویی، هان؟۱۰۳ 

کدام را چه می گویم؟ آن ها برای چه چیز دیگری خلق شده اند؟

برای  آینه  بودم. جلوی  هان؟ جوان  می خواندی،  را  کتاب  از هفت  کدام  هر  از  دو صفحه  هر شب 
خودت خم می شدی، خیلی جدی برای تشویق گران یک گام به جلو برمی داشتی، صورتی درخور توجه. 
با  بنویسی  نگو.۱۰۴ کتاب هایی که می خواستی  به هیچ کس  ندید:  اورا! هیچ کس  لعنتی!  برای احمق  هورا 
 بله، اما من کیو را ترجیح می دهم. بله، اما دبلیو 

ُ
عنوان هایی از حروف الفبا. کتاب اِف او را خوانده ای؟ ا

به  بر برگ های سبز بیضی شکل را  ناگهانی ات۱۰۵ نوشته شده  بله، دبلیو. تجلی های معنوی   
ُ
ا معرکه است. 

جمله  از  دنیا،  بزرگ  کتابخانه های  همه ی  به  باید  آن  از  نسخه هایی  ُمردی  وقتی  عمیق،   
ً
عمیقا بیاور،  یاد 

کتابخانه ی اسکندریه،۱۰۶ فرستاده شود. پس از چند هزار سال، ماهامان وانتارا، کسی در آن کتابخانه آن ها 
را خواهد خواند.۱۰۷ مثل پیکو دال میراندوال.۱۰۸ اوهوم، درست مثل نهنگ.۱۰۹ وقتی یکی این صفحه های 
عجیب وغریِب یکی را که قرن هاست مرده بخواند، یکی احساس می کند که یکی یکی می شود با یکی که 
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یک زمانی...۱۱۰ 

جنگلی  مغزدار  میوه های  دوباره  چکمه هایش  بود.  شده  تمام  پاهایش  زیر  در  دانه دانه  ماسه های 
ماسه های  بر  که  آن  می کرد،  لگدمال  را  جیرجیری  ماسه  های  تیغی ها،  صدف  ترق تروقی ،  نم کشیده ی 
ماسه زارهای  آرمادای گم شده.۱۱۲  آبکش شان  کرده اند،  که کرم های کشتی  بی شمار می تپد،۱۱۱ چوب هایی 
انبانی  بدهند،  پس  فاضالب  بوی  و  بمکند  را  پیش رونده اش  پاهای  تا جای  بودند  منتظر  ناسالم  باتالقی 
 خاکستِر فضوالت آدمی آهسته می سوخت.۱۱۳ محتاطانه گام 

ّ
از جلبک دریایی در زیست نور دریا زیر تل

گیر  ماسه ها  دلمه بسته ی  در خمیر  کمر  تا  ایستاده،  آبجوسیاهی  کنارشان گذشت. شیشه ی  از  و  برداشت 
روی خشکی شبکه ی  در ساحل؛  تشنگی وحشتناک.۱۱۴ حلقه های شکسته  نگهبان: جزیره ی  یک  کرده. 
پیچ درپیچی از تورهای تیره ی هنرمندانه؛۱۱۵ آن سوتر، درهای پشتِی خط خطی شده با گچ و در ساحل باالیی 
طناب رختی با دو پیراهِن مصلوب. رینگِزند: آالچیق های سکان داران آفتاب سوخته و دریانوردان ناخدا. 

اسکلت های آدمیزاد.۱۱۶ 

 نه. هیچ کس 
ً
ایستاد. از راهی که به خانه ی زن دایی سارا می رسد رد شدم. به آن جا نمی روم؟ ظاهرا

دوروبر نیست.۱۱۷ به سمت شمال شرقی پیچید و ماسه های سفت تر را به سمت پیجن هاوس رد کرد.۱۱۸

 پی دون ِست فیشو پوزیسیون؟ 
َ
– کی ووز ا

– ِس له پیژون، ژوزف.۱۱۹

پتریس در مرخصی است، در بار مک مَهن با من شیر گرمی را لیسید. پسر غاز وحشی، ِکِون ایگن 
لیسید، صورت خرگوشی  را  لْی شِو شیرین  زبان صورتی جوانش  با  است،۱۲۱  پرنده ای  پدرم  پاریسی.۱۲۰ 
زنان  طبیعت  درباره ی  میِشله  کتاب  در  ببرد.۱۲۳  را  لو  گرو  بلیت  است  امیدوار  لپن.۱۲۲  لیس،  گوشتالو. 
 وی د هیزس نوشته ی ام لیو تکسیل را بفرستد.۱۲۵ به دوستش قرض داده.

َ
می خواند.۱۲۴ اما باید برای من ل

– ِس توردون، وو َسوی موا، ژو سوی سوسیالیست. ژو نو کروا پز ون ِلگزیستونس دی دیو. فو پا ِل 
دیر ِا مود پر.۱۲۶

– ایل خوا؟۱۲۷ 
– مو پر؟ وی.۱۲۸

اشالس.۱۲۹ می لیسد.

دستکش های  بپوشیم.  لباس  شخصیت  با  متناسب  باید  فقط  خدا،  وای  التینی ام.  محله ی  کاله 
فشینون. ف.  بودی؟  لعنتی  کدام رشته ی  دانشجوی  نبودی؟  بودی.  دانشجو  آلبالویی رنگ می خواهم.۱۳۰ 
شین. نون، می دانی: فیزیک، شیمیک، ای نتورل. آهان. مو آن سی وی که به ارزانِی بلغور بود می خوردی، 
به  فقط  می کوبیدند.۱۳۱  پهلویت  به  را  آرنج شان  آروغ زن  تاکسیران های  و  مصری،  گوشِت  قابلمه های 
 با خودت بلیت های 

ً
.۱۳۲ بله، تو معموال

ً
عادی ترین لحن بگو: وقتی در پاریس بودم، ُبل  میش، من معموال

سوراخ شده داشتی تا اگر به خاطر آدم کشی ای در جایی دستگیر شدی، بتوانی ثابت کنی که در محل قتل 
نبوده ای. عدالت. شب هفده فوریه سال ۱۹۰۴ دو شاهد زندانی را دیده بودند. کار یکی دیگر بود، یکی غیر 

من.۱۳۳ کاله، کراوات، پالتو، دماغ. لووی سی  موا.۱۳۴ انگار به تو خوش گذشته.  
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با  بیرون رانده شده.۱۳۵  فراموش کردم: یک  بروی؟  راه  مثل کی  راه می رفتی. سعی می کردی  با غرور 
تو بست.  به روی  اداره ی پست را محکم  بانکی مادر، هشت شیلینگ، مأمور پست دِر کوبشِی  حواله ی 
ِفرمی.۱۳۷ سگ مزدور! بنگ با تفنگ  آن کور دو مینوت.۱۳۶ ساعت ببین. باید گرفت.  دندان درد گرسنگی. 
بزن تکه تکه اش کن، مرد تکه تکه دیوارهای لک شده همه دگمه های برنجی.۱۳۸ تکه ها همه تق تق ق  تق ق و 
دوباره تلق برمی گردد سر جای اول. آسیب ندیدی؟ آه، مشکلی نیست. دست بدهیم. دیدی منظورم چه 

 مشکلی نیست.۱۳۹
ً
 و ابدا

ً
بود، دیدی؟ آه، مشکلی نیست. دست بده دست. اصال

می رفتی که معجزه کنی، چی؟ تبلیغ مذهبی در اروپا پس از کلمبانوس تندخو.۱۴۰ فیاکر و اسکاتوس۱۴۱ 
ایوج!۱۴۳  ایوج!  برفلک التین قاه قاه خنده هایشان:  روی سه پایه هایشان ۱۴۲ در بهشت، جام می شان سرریز، 
وقتی چمدانت را روی اسکله ی لیز نیوهی ْون۱۴۴می کشیدی وانمود می کردی که به انگلیسِی شکسته حرف 
می زنی، باربر سه پنس. کُمن؟۱۴۵ سوغاتی گران بها آورده بودی؛ ِل توتو، پنج شماره ی پاره پوره از مجله ی 

پونتالن بالنش ات کوالت روژ۱۴۶ یک برگ تلگراف آبی فرانسوی، کنجکاوی برای نشان دادن:۱۴۷
– نادر می میرد بیا خانه، پدر۱۴۸

عمه فکر می کند تو مادرت را کشتی. برای همین اجازه.۱۴۹

پس به سالمتی عمه ی مالگن

و به تو خواهم گفت چرا.

چون همه چیز را آبرومندانه برگزار می کرد
در خانواده ی هنیگن۱۵۰

پاهایش بر شیارهای ماسه ها، در امتداد تخته سنگ های صیقلی دیوار جنوبی، با ضرباهنگ ناگهانی 
غرورآفرین پیش رفت.۱۵۱ مغرور به آن ها خیره شد، جمجمه ی سنگی روی هم چیده شده ی ماموت ها. نوری 
خانه های  باریک،  درختان  آن جاست،  خورشید  صیقلی.  تخته سنگ های  بر  ماسه ها،  بر  دریا،  بر  طالیی 

لیمویی.۱۵۲

پاریس با سرما بیدار می شود، خورشید جان نیافته بر خیابان های لیمویی رنگش. مغز نم دار فارل های۱۵۳ 
نان، افسنت سبزقورباغه ای،۱۵۴ دود و بوی بامدادی اش، هوا را جلب می کند.۱۵۵ بِلوومو از تخت زن فاسق 
زنش پایین می آید،۱۵۶ کدبانوی لچک به سر در تکاپوست، بشقابی از اسید استیک در دست.۱۵۷ در رودو، 
ایوان و مدلن،۱۵۸ که زیبایی به هم ریخته شان را تجدید می کنند، شیرینی شوسون۱۵۹  را با دندان های طالیی 
پاریسی در گذر، خط ریش های  برتون زرد شده.۱۶۰ صورت مردان  ن 

َ
فل پوِس  از  خرد می کنند، دهان شان 

خشنودکننده شان، کنکویس تادورهای فرفری . ۱۶۱ 

به جوهر چاپ  آغشته  انگشتان  میان  در  را  باروتی اش  ایگن سیگار های  ِکِون  قیلوله.۱۶۲  خواب های 
قلپ قلپ  را  افسونگرش  سبز  مایع  هم  او  می نوشید،  را  سفیدش  مایع  پتریس  که  همان طور  و  می پیچد 
و  فرو می کنند  فلفلی  لوبیاهای پخته ی  در  را  پرولع وسروصداخورها چنگال شان  می نوشد.۱۶۳ دوروبرمان 
از حلقوم شان پایین می فرستند. اون دمی ِستیه!۱۶۴ فوران بخار قهوه از پاتیل صیقلی. پیشخدمت به دستور 
، وی.۱۶۵ 

َ
او از من پذیرایی می کند. ایل ات ایرالنده. اوالنده؟ نو فرماژ. دز آیرالنده. نوز آیرالند، وو َسِو. ا

فکر کرد تو پنیر اوالنده می خواهی. برای ُپست پرندیال، این کلمه را بلدی؟ ُپست پرندیال.۱۶۶ در بارسلون 
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یکی را می شناختم، مردی عجیب، که بهش می گفت ُپست پرندیال من. بگذریم: سالنچا!۱۶۷ دور میزهای 
از بوی شراب نفس ها و گلوهای خرخری. نفسش روی بشقاب های  آمیخته ای  از تخته الوار،  ساخته شده 
شن ها،۱۶۸ 

َ
ُسسی مان معلق است و مایع سبز افسونگر میان لب هایش با فشار بیرون می جهد. از ایرلند، از دالک

به عنوان  من  به  آدم ها.۱۷۰  خوب  شبان  پایماندر،  ِاْی  ای،  گریفث،۱۶۹  آرتر  از  حاال  دسیسه ها،  امیدها،  از 
هم یوغش یوغی بزند، جنایت های ما آرمان مشترک ما.۱۷۱ تو پسر پدرتی. آن صدا را می شناسم.۱۷۲ پیراهن 
فاستونی اش، با گل های خونی رنگ، و منگوله های اسپانیایی اش را با رازهایش می لرزاند.۱۷۳ ام درومون،۱۷۴ 
دندان های زرد.  با  پیر  عجوزه ی  به ملکه ویکتوریا چه می گوید؟  روزنامه نگار معروف، درومون، می دانی 
وی ای اوگرس با ُدن ژون.۱۷۵ ماد گان، زن زیبا،۱۷۶ ال پاتری،۱۷۷ ام میلوا، فیلیکس فور،۱۷۸ می دانی چطور 
 تو فر۱۸۰ که عورت مردان را در حمامی در اوپساال می مالد. او 

َ
ا بون  ِفروکن،  مرد؟ مردان شهوت ران.۱۷۹ 

گفت: موا فر، توس ِل موسیو.۱۸۱ من گفتم: نه این موسیو. هرزه ترین رسم. محرمانه ترین چیز را می شوید. 
من به برادرم هم اجازه نمی دهم، حتا برادر خودم، هرزه ترین چیز.۱۸۲ چشم سبز، می بینمت. مایع افسونگر، 

احساس می کنم.۱۸۳ آدم های هرزه.

آتش  توتون  رهای  خرده های  می سوزد.  شفاف  و  می سوزد  مرگبار  دستان  میان  در  آبی  باروت های 
پسر  زیر کاله  برجسته ی صورتش  استخوان های  را روشن می کند.  ما  و دودی گس کنج  می گیرند: شعله  
برخاست، مرد،  تازه عروس جوانی  مثل  فرار کرد، روایت معتبر.۱۸۵  سپیده دمی اش.۱۸۴ رهبر اصلی چطور 
نقاب، شکوفه های نارنجی، از جاده ای که به ماالهاید می رفت، در رفت.۱۸۶ همین کار را کرد، قسم می خورم. 

از رهبران گم شده، آن خیانت دیده ها، فرارهای دیوانه وار.۱۸۷ تغییر قیافه ها، چنگ  انداخته، رفته، نه این جا. 

عاشق رانده شده.۱۸۸ آن موقع گاسوِن جوان و تهمتنی بودم، جدی می گویم. یک روز عکسم را به تو 
 بودم، قسم می خورم. عاشق، به عشق آن زن با کلنل ریچارد برک می گشت،۱۹۰ 

ً
نشان خواهم داد.۱۸۹ واقعا

وارث ریاست قبیله اش،۱۹۱ زیر دیوارهای کلرکن ول قوز کرده بودند که دیدند شعله ی انتقام جویی، آن ها را به 
باال و به دل دود پرتاب کرد. شیشه ی خردشده و دیوارهای سنگی که واژگون می شوند.۱۹۲ در َپرِی شاد و زنده 
پنهان می شود،۱۹۳ ایگن پاریسی، هیچ کس خواهانش نیست، به جز من. ایستگاه های روزش را می سازد،۱۹۴ 
جعبه ی کثیف حروف چینی اش، سه نوشگاهش، کنامش در مونمارتر که شب کوتاه را آن جا می خوابد،۱۹۵ رو 
ش به صورت های مگس زده ی رفتگان. بی عشق، بی وطن، بی زن.۱۹۶ ماداِم رو ژی ـ لوـ 

ّ
دی ال گوته دور، منق

کر در نبود مرِد رانده شده اش حسابی خوش خوشانش است، قناری و دو مستأجر فکلی.۱۹۷ گونه های هلویی، 
دامن گورخری، سرزنده مثل مال یک جوان. رانده شده و نه نومید. به َپت بگو که همدیگر را دیدیم، باشد؟۱۹۸ 
دادم که سروِد  یاد  او  به  فرانسه.  پیدا کنم. مو فیس،۱۹۹ سرباز  بیچاره کاری  برای پت  بار می خواستم  یک 
»پسرهای ِکلکنی شمشیرهای ستبر دلیرند« را بخواند، آن ترانه ی قدیمی را بلدی؟ آن را به پتریس یاد دادم. 
ندی.

َ
. او دستم را می گیرد، َنِپر ت

ُ
، ا

ُ
ِکلکنی قدیمی: سینت کنیس، دژ استرانگ بو کنار ُنر.۲۰۰ این طوری است: ا

 پسرهای
ُ
، ا

ُ
ا

کلکنی...۲۰۱

دست ناتوان رنجور روی دست من. آن ها ِکِون ایگن را فراموش کرده اند، اما او آن ها را نه. تو را به یاد 
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می آوریم، آه صهیون.۲۰۲

به لب دریا نزدیک تر شده بود و ماسه های خیس به چکمه هایش سیلی می زد. هوای تازه به او خوش آمد 
می گفت و بر اعصاب نافرمان چنگ می نواخت، باِد هواِی نافرماِن بذرهای روشنایی.۲۰۳ حاال، به سوی قایق 
چراغ دار کیش که نمی روم، می روم؟۲۰۴ ناگهان ایستاد، پاهایش داشت آهسته در خاک لغزان فرو می رفت. 

برگرد. 

وقتی برمی گشت، جنوب ساحل را با دقت از نظر گذراند، دوباره پاهایش آهسته در حفره های تازه فرو 
می رفت. اتاق سرد سقف گنبدی برج در انتظار است.۲۰۵ از راه باروها، پرتوهای نور یکریز جابه جا می شوند، 
مثل فرورفتن پاهایم، یکریز آهسته بر ساعت آفتابی کف به سمت شفق می خزند. شفق آبی، فرارسیدن شب، 
شب آبی سیر. در تاریکی زیر گنبد، منتظرند، صندلی های عقب کشیده شان، چمدان هرمی ام، دور میزی با 
بشقاب های رهاشده. کی جمع شان کند؟ کلید را او دارد. امشب که فرا برسد آن جا نخواهم خوابید.۲۰۶ دِر 
 ساکت، جنازه های کورشان را دفن می کند، صاحب پلنگ و سگ شکاری اش.۲۰۷ صدا کن: 

ِ
بسته ی برج

پاسخی نمی آید. استیون پاهایش را از مکش بلند کرد و از راه تخته سنگ های موج شکن برگشت.۲۰۸ همه را 
بردار، مال خودت. روحم با من قدم می زند، صورت صورت ها.۲۰۹ پس در نگهبانی نیمه شب مهتاب، در 

سیاه نقره فام، بر جاده ی باالی صخره ها قدم می زنم، صدای سیل وسوسه انگیز السینور را می شنوم.۲۱۰ 

سیل مرا دنبال می کند. می توانم ببینمش که می خروشد و از این جا می گذرد. پس، از جاده ی پولبگ۲۱۱ 
به ساحل آن جا برگرد. از جگن ها و کلِپ پارویی۲۱۲ لیز باال رفت و روی چهارپایه ی صخره ای نشست و 

چوبدستی زبان گنجشک را به شکافی تکیه داد. 

قایِق  باالیی  لبه ی  او،  جلوی  بود.۲۱۳  والمیده  دغدغکی  خزه های  بر  سگی  بادکرده ی  الشه ی 
به گل نشسته ای دیده می شد. لوئی ویو نثر گوتیه را آن کوش آنسبلی نامید.۲۱۴ این ماسه های سنگین خیزاب 
زبان اند و باد این جا گل والی گرفته است.۲۱۵ و این ها، توده سنگ های معمارهای مرده، هزارتوی موش های 
راسویی.۲۱۶ آن جا طال پنهان کن. امتحان کن. مقداری داری.۲۱۷ ماسه ها و سنگ ها.۲۱۸ سنگین از گذشته. 
ت نخورد. من آن گنده غول لعنتی ام که همه ی 

َ
اسباب بازی های ِسر لوت.۲۱۹ مواظب باش که سیلی توی گوش

بوی خون  فی فو فام.۲۲۰  پاهایم.  برای جای  استخوان ها سنگ هایی  می غلتاند،  را  لعنتی  گنده سنگ های  آن 
ایلندی به دماغم می خوله. ۲۲۱

یک نقطه، سگ زنده ای از آن سوی گستره ی ماسه ها می دوید و در میدان دید بزرگ و بزرگ تر می شد. 
نه  و  بود  ارباب دیگران خواهی  نه  تو  بگذار.  احترام  آزادی اش  به  به من حمله کند؟  آیا می خواهد  خدایا، 
برده شان. چوب دستی ام را دارم. از جایت تکان نخور. از دورتر، از روبه روی موج ستیغ دار، سایه هایی، به 
ی. دیدمت. نه، 

ّ
سمت ساحل می روند، دو تا. دو مری.۲۲۲ آن را در میان نی های بوریا امن جا داده اند.۲۲۳ دال

آن سگ. او دارد دوان دوان به سمت آن ها برمی گردد. کی؟۲۲۴ 

گالی های الک لن ها،۲۲۵ در جست جوی غنایم، به سمت این ساحل شتافتند، دماغه ی خونین شان روی 
خیزاب پیوتِر۲۲۶ گداخته سنگین می راند. وایکینگ های دانمارکی، گردنبندهای فلزی تاماهاک۲۲۷  پردرخشش 
روی سینه هایشان، در زمانی که َمِلکی گردنبند طال می بست.۲۲۸ گروه بزرگی از نهنگ های تورل هاید در 
ظهر داغ به خشکی افتادند، از دماغ شان آب به هوا می پاشیدند و در آب کم عمق می لنگیدند.۲۲۹ سپس از 
شهر قحطی زده ی قفس مانندشان، گله ای از کوتوله های جلیقه چسبان پوش، مردم من، با چاقوهای پوست کن 
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می دوند، فلس  می گیرند، و گوشت  پیه دار سبز نهنگ را قطعه قطعه می کنند. قحطی، وبا و کشتار.۲۳۰ خون شان 
در من است، امیال شهوانی شان جنب وجوش من.۲۳۱ در میان آن ها بر رودخانه ی لیفِی یخ زده پیش رفتم، آن 
نزدم: و  با هیچ کس حرف  ِرزین.۲۳۲  پریان عوضش کرده اند، در میان آتش پرجلزوولز  من، که در بچگی 

هیچ کس با من.۲۳۳

پارِس سگ به سمت او دوید، ایستاد، و دوان برگشت.۲۳۴ سِگ دشمن من.۲۳۵ فقط رنگ پریده ایستادم، 
ساکت، محاصره شده در عوعو.۲۳۶ تِربلیا مدیتانز.۲۳۷ جلیقه ی زرد پوش، نوکر بخت، به وحشت من لبخند 
زد.۲۳۸ به خاطر آن دلت لک می زند، آن پارِس تحسین شان؟۲۳۹ مدعیان: زندگی شان را می کنند.۲۴۰ برادر 
بروس، تامس فیتزجرالد، سلحشور ابریشمی، پرکین ُوربک، تخم و ترکه ی تقلبی یورک، با شلوارک ابریشمی 
اردوی  دستفروش های  و  له ها۲۴۱ 

َ
ل از  مالزمانی  با  سیمنل،  لمبرت  روز،  یک  شگفتی  ُرزی،  سفید  عاجی 

او  اکنون.۲۴۴  و  آن گاه  مدعیان  بهشت  شاهان.۲۴۳  پسران  همه ی  آشپزخانه.۲۴۲  تاج دار  ظرف شوی  نظامی، 
کسانی را از غرق شدن نجات داد و تو از واق سگ ولگردی به خود می لرزی.۲۴۵ اما مالزمانی که گویدو را 
ر سن میکله مسخره می کردند، در خانه ی خودشان بودند. خانه ی...۲۴۶ ما هیچ کدام از مغلق اندیشی های 

ُ
در ا

قرون وسطایی تو را نمی خواهیم.۲۴۷ آیا تو حاضری کاری را بکنی که او کرد؟ قایقی نزدیک باشد، حلقه ی 
غریق نجاتی. ناتورلیش، برای تو آن جا گذاشته  باشند. حاضری یا حاضر نیستی؟۲۴۸ مردی که ُنه روز پیش، 
نزدیک صخره ی مْی دن غرق شد. االن منتظر اویند تا باال بیاید. راستش را بگو.۲۴۹ دلم می خواهد. سعی 
می کنم. شناگر قابلی نیستم.۲۵۰ آب سرد سبک. وقتی در کاسه دستشویی کالنگوز صورتم را توی آن گذاشتم. 
نمی توانم ببینم! چه کسی پشت سر من است؟۲۵۱ بیرون، زود، زود! می بینی که موج از هر سو تند می آید 
و با سرعت تپه های کوتاه ماسه ها را می پوشاند،۲۵۲ صدف کاکائویی رنگ؟ اگر زمینی زیر پاهایم داشتم.۲۵۳ 
دلم می خواهد زندگی او هنوز مال او باشد، زندگی من هم مال من. مردی در حال غرق شدن.۲۵۴ چشم های 
آدمی اش از وحشت مرگش به من جیغ می کشد. من... با او با هم پایین... نمی توانستم او را نجات بدهم.۲۵۵ 

آب ها: مرگی تلخ: گم  شد.۲۵۶ 

یک زن و یک مرد. دامن  چندالیه ی او را می بینم. باال زده، شرط می بندم. 

سگ شان نزدیک بستر ماسه های تحلیل رونده سالنه سالنه می رفت، با شتاب می دوید، هر سو را بو 
می کشید. دنبال گم شده ای در زندگی گذشته می گردد.۲۵۷ ناگهان مثل خرگوش صحرایی جست وخیزکنان 
رفت، گوش هایش به پشت پرت شد، سایه ی مرغ دریایی ای را دنبال می کرد که نزدیک زمین می پرید. سوت 
نافذ مرد به گوش آویزانش خورد. دور زد، جست وخیزکنان برگشت، نزدیک تر آمد، بر پاهای چست و چاالک 
یورتمه رفت. بر رنگ زرد مایل به قهوه ای گستره، گوزنی، قدم رو، به رنگی طبیعی، بی شاخ.۲۵۸ با سم های 
پیشین انعطاف ناپذیر و گوش های تیزشده به سمت دریا، بر لبه ی توری خیزاب ایستاد. با پوزه ی باالگرفته اش 
پارس کرد بر هیاهوی امواج، گله فیل های دریایی.۲۵۹ مارپیچ به سمت پاهایش پیچ خوردند، حلقه زدند 
از  دوردست،  از  کردند،  شلپ شولوپ  شکستند،  موج،  نهمین  هر  در  و  گستراندند،  را  بسیاری  قله های  و 

دوردست تر، موج پشت موج.۲۶۰ 

صدف ماهی گیر ها. راه کوتاهی را در آب با بدبختی رفتند، خم شده، کیف شان را در آب فرو کردند، از 
آب در آوردند و با بدبختی از آب بیرون آمدند.۲۶۱ سگ واق واق کنان به سویشان دوید، روی دو پا بلند شد 
و به آن ها پنجه کشید، روی چهار دست وپایش پایین آمد، دوباره در سکوت و با دم جنباندنی خرس مانند 
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روی دو پا به سمت آن ها بلند شد. آن ها که به سمت ماسه های خشک تر آمدند، بی اعتنا پابه پایشان آمد، 
تکه ای زبان گرگی سرخ از دهانش له له می زد.۲۶۲ تن خال دارش جلوی آن ها سالنه سالنه پیش رفت و بعد 
مثل کره اسب، چهارنعل، با گام های بلند تاخت. الشه ای در مسیر راهش افتاده بود. ایستاد، بو کشید، دور 
او پاورچین قدم زد، برادر، دماغش را جلوتر برد، دور او گشت، تندتند بو کشید، مثل سگی گرداگرد پوست 
سگ مرده ی گل آلود و کثیف. سگ جمجمه ، سگ بوکشی، چشم روی زمین، به سوی هدفی بزرگ حرکت 

می کند.۲۶۳ آه، سِگ لِش بیچاره! این جا لِش سِگ لِش بیچاره ای افتاده است.۲۶۴ 

ترز!۲۶۵ از دور آن بیا کنار، هی، حرمزاده!«
َ
»ت

فریاد بلند، او را پاورچین به سمت صاحبش برگرداند و لگد مالیِم پای برهنه ای او را بی آسیب به آن سوی 
دماغه ی شنی انداخت، هنگام پرواز دوال شد. بر خطی منحنی یواشکی برگشت. مرا نمی بیند. در امتداد لبه ی 
موج شکن تلوتلوخوران و آهسته پیش رفت، فس فس کرد، صخره ای را بو کشید و از زیر پای عقِب پس کشیده 
به آن شاشید. یورتمه وار جلو رفت، دوباره پای عقبی را بلند کرد، تند و کوتاه به صخره ای بونکرده شاشید.۲۶۶ 
خوشی های ساده ی بینوایان.۲۶۷ سپس پنجه ی عقبی اش ماسه ها را پخش کرد: بعد پنجه ی جلویش پاشید 
و زیر و رو کرد. چیزی را آن جا خاک کرده، مادربزرگش.۲۶۸ ماسه ها را جویید، پاشید، زیر و رو کرد، توقف 
کرد تا به هوا گوش کند، دوباره ماسه ها را با چنگال خشمگینش خراشید، زود دست کشید، پلنگی، پلنگ 

سیاهی، زنازاده، الشخور  بر مرده.۲۶۹ 

پس از آن که دیشب مرا بیدار کرد، همان خواب یا نه؟۲۷۰ بگذار ببینم. راهروی باز. خیابان روسپی ها. 
به آن می نزدیکم.۲۷۱ آن مرد راهنمایی ام کرد، حرف زد. نمی ترسیدم.  خوب فکر کن. هارون الرشید. دارم 
طالبی ای را که داشت جلوی صورتم گرفت. لبخند زد: بوی شیرین میوه . گفت: قاعده این است.۲۷۲ داخل. 

بیا. فرش قرمز پهن. خواهی دید چه کسی.

کیف هایشان را روی شانه انداختند و کشان کشان رفتند، مصری های سرخ.۲۷۳ پاهای کبودش۲۷۴ بیرون 
از پاچه های باالزده، به ماسه های چسبناک سیلی می زد، گردن پیچ آجری رنگ ماتی، گردن نتراشیده اش را 
می فشرد. با گام های زنانه او را دنبال می کرد: آن آدم شّر و زن ُمرت پرسه زنش.۲۷۵ غنایم آویخته روی کولش. 
بادگزیده اش  ماسه های ول و خرده های صدف ها روی پای برهنه اش خشکیده بود. موهایش دوِر صورت 
ریخته بود. پشت سر اربابش، یار ارباب، در راه لندن.۲۷۶ وقتی شب نقص های بدنش را پنهان می کند، در 
گذری که سگ ها در گل والی فرو رفته اند، از زیر شال قهوه ای اش صدا می زند.۲۷۷ مرد جاکش او در میخانه ی 
 الف لن در بلک پتز۲۷۸ از دو تفنگ دار سلطنتی دابلن پذیرایی می کند.۲۷۹ ماچش کن، به لفظ عجیب وغریب 

ُ
ا

عیاش ها عشق بازی کن، آه، دخترک زیبای محبوب من!۲۸۰ سفیدی شیطان زن۲۸۱ زیر جامه های بویناکش. 
کوچه ی فامبلی آن شب: بوی دباغ خانه.۲۸۲

دستانت سفید، دهانت سرخ

و بدنت دلرباست

پس پیش من دراز بکش و بخواب
در آغوش و بوسه ی دیجور۲۸۳
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کویناس شکم بشکه ای، فَرته پورکوسپینو،۲۸۴ این را گناه ِ تن دادن به افکار شیطانی می خواند ،۲۸۵ آدِم  آ
نیامده به زمین سواره و بدون مستی شهوت.۲۸۶ بگذار صدا بزند: پیکرت ظریف و زیباست.۲۸۷ زبان سِر 
سوزنی بدتر از زبان او نیست. کلمه های راهبان، ورور کردن با مهره های مریم در کمربند شان: کلمه های 

عیاشان، قلنبه های سخت توی جیب هایشان تاپ تاپ می کند.۲۸۸ 

حاال دارند رد می شوند.

 برهنه بودم، چه؟۲۹۰ نیستم. 
ً
نگاه چپ به کاله هملتی ام.۲۸۹ اگر همین طور که این جا نشسته ام غفلتا

در سراسر ماسه های جهان، از پی اش تیغ آتشین آفتاب، به سوی غرب، سفر دور و پیاده به سرزمین های 
ترشینز.۲۹۲  را  بارش  می رود،  پاِکشان  می رود،  دنبال کشان  اشلپز،  می رود،  کشان کشان  زن  شب.۲۹۱ 
جزرومدی به سوی غرب می رود و ماه آن را به دنبالش می کشد، هنگام بیداری اش. جزرومدها، هزاران 
جزیره شده، درون او، خون، نه خون من، اوینوپا پونتون، دریای شرابی تیره.۲۹۳ به خدمتگزار ماه بنگر.۲۹۴ 
در خواب عالمت خیسی ساعتش را اعالم می کند و التماسش می کند که برخیزد.۲۹۵ تخت عروسی، تخت 
کودکی، تخت مرگ، با شمع های روح. آمنس َکرو اد تی ونی یت.۲۹۶ او می آید، خون آشام رنگ پریده،۲۹۷ 
در دل توفان، چشم هایش، خفاشش شناور می شود و دریا را خون آلود می کند، دهان به بوسه ی دهانش.۲۹۸ 

حاال. به آن یارو سنجاقی بزن. می زنی؟ کتیبه هایم.۲۹۹ دهان به بوسه اش. نه. باید دو تا از اونا باشد. 
خوب به هم بچسبان شان. دهان به بوسه ی دهانش.۳۰۰

ستودان  سهدان،  او.  دهدان  به  دهان  زد:  دهان  و  بوسید  را  هوا  بی گوشِت  لب های  لب هایش 
تمام زهدان.۳۰۱ دهانش به نفِس در حال خروج شکل داد، بی کالم: اووَوه: غرش سیاره های سیالبی، کروی، 
پیر.  دیسی  نامه ی  ببرد.  مرده شورشان  اسکناس ها،  کاغذ.  وی اوی اوی اوی اوی .۳۰۲  غرنده ی  زبانه کش، 
کرد  خورشید  به  را  پشتش  کن.۳۰۳  پاره  را  پایانش  سفید  بخش  مهمان نوازی ات،  از  تشکر  با  این جاست. 
و روی میز صخره ای خوب خم شد و بیت هایش را ناخوانا نوشت. این بار دوم است که یادم می رود از 

پیشخان کتابخانه کاغذ بردارم.۳۰۴

خم که می شود سایه اش روی صخره ها می خوابد، پایان می یابد. چرا بی پایان نه، تا دورترین ستاره؟۳۰۵ 
آن ها، آن جا پشت این نور، به تاریکی می زنند، تاریکی در روشنایی می درخشد،۳۰۶ دلتای صورت فلکی، 
روز  طول  در  امانتی،  صندل های  با  او،  پیشگویی  زبان گنجشک  عصای  با  نشسته،  آن جا  من  دنیاها.۳۰۷ 
کنار دریای کبود، نظاره نشده، در شبی بنفش زیر فرمانروایی ستارگان عجیب وغریب قدم می زنم.۳۰۸ این 
پایان یافته را از خودم بیرون می افکنم، شبح گریزناپذیر آدم، آن را فرابخوان. برگردد.۳۰۹ بی پایان،  سایه ی 
 و تا 

ً
ممکن است مال من باشد، صورتی از صورت من؟۳۱۰ چه کسی این جا مرا می پاید؟ چه کسی، اصال

ابد، این کلمه های نگاشته را خواهد خواند؟ نشانه هایی بر زمینه ی سفید. جایی برای کسی با فلوتی ترین 
ین پرده ی معبد را از کاله لبه برگشته بیرون آورد: پرده ی فضایی با شعارهای  صدایت.۳۱۱ اسقف خوب کلُو
رنگی حک شده روی زمینه اش.۳۱۲ صبر کن. رنگارنگ روی سطح مسطح: بله، درست است. من مسطح 
می بینم، بعد به مسافت فکر می کنم، نزدیک، دور، مسطح می بینم، شرق، پشت. آهان، حاال ببین! ناگهان 
این  برای  است  عاملی  تلیک  می افتد.  اتفاق  دم  در  سه بعدی نما.۳۱۳  دستگاه  در  ثابت  می کند،  عقب گرد 
روح مان،  فلوتی تر.  ماست؟  روح  در  سیاهی  نمی کنی  فکر  می بینی.  سیاه  را  من  حرف های  تو  لک.۳۱۴ 

َ
ک

زخمی از شرم گناه مان، حتا بیشتر به ما می چسبد، زنی به دلبرش می چسبد، بیشتر و بیشتر.۳۱۵  
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آن زن به من اعتماد می کند، دستش مهربان، چشم هایی با بلندمژگان. حاال او را به کدام جهنم دره ی 
زن  زن.  آن  زن،  آن  زن،  آن  گریزناپذیر.  بودن  مرئی  از  گریزناپذیر  وجه  درون  به  می آورم؟۳۱۶  پرده  ورای 
چه؟۳۱۷ آن باکره ی جلوی ویترین هجز فیِگس۳۱۸ روز دوشنبه دنبال یکی از کتاب های الفبایی می گشت 
که تو می خواستی بنویسی.۳۱۹ تو به او نیم نگاهی نافذ انداختی. مچش میان یسِی بافته ی چتر آفتابی اش. 
در لیسن پارک۳۲۰ زندگی می کند با سوگ و زلم زیمبو،۳۲۱ بانویی اهل ادب.۳۲۲ این را به یکی دیگر بگو، 
استیوی: یک بلندکردنی.۳۲۳ شرط می بندم جوراب های زرِد پشمی گره گره شده ی نکبتی با آن بندهای مورد 

لعنت خدا را می پوشد.۳۲۴ درباره ی کوفته های سیب حرف بزن، پیوتوستو.۳۲۵ عقل و درایتت کجا رفته؟

لمسم کن. چشم های مهربان. دست مهربان مهربان مهربان. من این جا تنهایم. آه، زود لمسم کن، 
همین حاال.۳۲۶ چیست آن کلمه که برای همه ی مردها آشناست؟ من این جا ساکتم تنها. و نیز غمگین. 

لمس، لمسم کن.۳۲۷  

به دراز به پشت خوابید، یادداشت خرچنگ قورباغه ای و مدادش را توی  تیز، دراز  روی صخره های 
جیبی چپاند، کالهش تا روی چشم هایش پایین. این حرکت ِکِون ایگن بود که کردم، کله اش را برای چرت 
زدن خم می کرد، خواب روز سبت. ات ویدیت دس. ات ارنت ولده بونا.۳۲۸  الو! بونژو!۳۲۹ خوش آمدی 
هم چون گل های ماه مه.۳۳۰ از زیر آفتابگیرش از میان مژه های چون طاووس لرزانش، خورشید رو به جنوب 
گیاهان شمشیری  میان  در  فان.۳۳۱  پان، ظهر  افتاده ام. ساعت  گیر  این صحنه ی سوزان  در  کرد.  تماشا  را 
پرشهد، میوه های شیره پس ده، جایی که برگ ها بر آب های مایل به قهوه ای پهن می شوند. درد دور است.۳۳۲

دیگر بس است پشت کردن و در فکر فرو رفتن.۳۳۳

نگاهش به چکمه های پنجه فراخش در فکر فرو رفت، نیم دارهای گوزن، نیِبنایَنندر.۳۳۴ چین های چرم 
زمین  تریپودیوم۳۳۵بر  با  که  پایی  بود.  کرده  خوش  جا  آن  در  دیگری  پای  زمانی  که  شمرد  را  چروکیده ای 
ِول، دختری که در پاریس می شناختم، به پای 

ُ
می کوبید، پایی که من ناخواستارم.۳۳۶ اما وقتی کفش ِاستر ا

تو رفت کیف کردی.۳۳۷ تیان، ِکل پتی پیه!۳۳۸ دوست باوفا، یار جانی: عشق وایلد که شهامت بردن نامش را 
ندارد.۳۳۹ بازوی او: بازوی کرنلی. حاال او مرا ترک خواهد کرد. و تقصیر؟ همین طور که هستم. همین طور 

 هیچ.۳۴۰
ً

که هستم. همه یا اصال

ک،۳۴۱ آب پروپیمان در کمندهای بلند جاری شد، تاالب های ماسه ای سبزطالیی فام را 
ُ
از دریاچه ی ک

می پوشاند، باال می آید و جاری می شود. چوبدستی زبان گنجشکم را با خود خواهد برد. باید صبر کنم. نه، 
آن ها رد می شوند، دارند رد می شوند، صخره های کوتاه را می سایند، گرداب وار می چرخند، رد می شوند. بهتر 
است این کار را تند تمامش کرد.۳۴۲ گوش کن: یک خیزاب نطق چهارکلمه ای: فش ش، وش ش، شش ش، 
اوش ش. نفس پرجوش وخروش آب ها در میان دریامارها، اسب های بلندشده روی دو پا،۳۴۳ صخره ها. در 
جام های صخره ها لبریز می شود: تلپ، شلپ، شترق: بسته بندی در بشکه ها. و ازپادرآمده، نطقش متوقف 

ل وامی پیچد.۳۴۴ 
ُ
می شود. شرشرکنان جاری می شود، گسترده جریان می یابد، حوض  کف شناور، گ

زیر موج برآمده، استیون علف های هرز به خودپیچیده را دید که بازوان بی رغبت شان را بی حال بلند 
می کنند و نوسان می دهند، زیردامنی هایشان را خش خش باال می زنند، در آِب نجواگر، سرخس برگ  های 
کردند،  بلند  به شب:  روز: شب  به  روز  باال می چرخانند.۳۴۵  به  و  نوسان می دهند  را  نقره ای شان  خجوِل 
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غرق کردند و گذاشتند بیفتد. خدایا، آن ها خسته اند؛ و برای نجوای در گوش شان آه می کشند.۳۴۶ سینت 
امبروز۳۴۷ آن را شنید، آِه برگ ها و موج ها را، منتظر، چشم به راه پر شدن زمان شان، دِی بوس آک ناکتیبوس 
اینیوریاس پاتِینس ان گمیسس.۳۴۸ تا بی پایان جمع شد، سپس بیهوده رها شد، به جلو جاری شد، به عقب 
رهسپار شد: دستگاه بافندگی ماه.۳۴۹ نیز خسته از نگاه عاشقان، مردان هرزه، زنی برهنه که در بارگاهش 

می درخشد، تور را از آب ها می کشد.۳۵۰

 بر 
ّ

آن جا پنج فاتوم. پنج فاتوم تمام پدرت خوابیده.۳۵۱ او گفت رأس یک. غرق قطعی است.۳۵۲ َمد
موج شکن دابلن.۳۵۳ قلوه سنگ های ِول آب آورده، گله های بادبزنی ماهی ها و صدف های تهی مغز را پیش 
به سمت  گرازماهی  گام یک  گام، یک  می آید، یک  باال  موج پس خیز جنازه ای سفیدنمکی  از  می راند. 
خشکی باال و پایین می جهد.۳۵۴ اینا هاش. تند قالبش کن. بکش. گرچه زیر کف آبی فرو رفته.۳۵۵ او را 

گرفتیم. حاال یواش. 

کیسه ای از جسد خیسیده ی گازدار در شورآبه ی بویناک. تیردانی از مینوماهی ها، فربه از خوراک 
چرب و نرم اسفنجی، از شکاف های دگمه های شلوار دگمه بسته اش مثل برق گذشت. خدا انسان می شود 
ل می شود کوه بستر پر مرغابی می شود.۳۵۶ مِن زنده نفس های مرده  را تنفس 

ُ
ماهی می شود مرغابی بارنک

می کنم، خاکستر مرده ها را لگدکوب می کنم، دل و روده های شاشی همه ی مرده ها را می بلعم. سخت و 
بی روح بر لبه ی قایق کشیده شده، بوی گند گور سبزش را رو به باال می دمد، سوراخ های دماغ جذامی اش  

به خورشید خرناسه می کشد.۳۵۷ 

این یک تغییر بنیادی، چشم های قهوه ای آبی نمکی.۳۵۸ مرگ دریایی، سبک ترین مرِگ شناخته شده 
گاه باش.۳۶۰ بیا خودت خوب امتحانش کن. ما  برای انسان. پدر پیر اقیانوس.۳۵۹ پری ِد پری: از بدل ها آ

که بی اندازه خوش مان آمد.۳۶۱ 

وی 
ُ
بیا. من تشنه ام.۳۶۲ دارد ابری می شود. هیچ جا ابر سیاهی نیست، هست؟ رعدوبرق و توفان.۳۶۳ ا

کاسوم.۳۶۵ نه. 
ُ
سراسر روشنایی سقوط می کند، آذرخشی مغرور از خرد،۳۶۴ لوسیفر، دیکو، کوی نسکیت ا

کاله صدف ماهی و چوبدستی ام و پاپوش های صندِل ماِل اویم.۳۶۶ کجا؟ به سوی سرزمین های شب.۳۶۷ 
شب خودش را خواهد یافت.۳۶۸ 

قبضه ی چوبدستی اش را گرفته، با آن نرم پیش می جهید، هم چنان وقت تلف می کرد.۳۶۹ بله، شب 
خودش را در من خواهد یافت، بدون من.۳۷۰ همه ی روزها به پایان می رسند. در ضمن بعدی کی است؟ 
سه شنبه طوالنی ترین روز است.۳۷۱ از همه ی سال نوی شادی آور، مادر، آن دام دام دیدلی دام.۳۷۲ تنیسن 
روی چمن، شاعر اشراف مآب.۳۷۳ جیا.۳۷۴ به خاطر عجوزه ی پیر با دندان های زرد.۳۷۵ و موسیو درومون، 
روزنامه نگار اشراف زاده.۳۷۶ جیا. دندان هایم خیلی خراب است. مانده ام چرا. وارسی کن.۳۷۷ این یکی 
هم دارد از بین می رود. صدف ها. با این پول نباید بروم پیش دندانپزشک؟ مانده ام. آن یکی. این. ِکنچ 

 معنایی دارد؟۳۷۹ 
ً

بی دندان، ابرمرد.۳۷۸ چرا این طور است، مانده ام، یا این احتماال

دستمالم. پرتش کرد. یادم می آید. برش نداشتم؟۳۸۰ 

دستش در جیب هایش کورمال کورمال بیهوده می گشت. نه، برنداشتم. بهتر است یکی بخرم. 

مف خشکیده ای را که از سوراخ بینی اش درآورده بود با دقت روی پیش آمدگی صخره ای گذاشت. 



برای بقیه بگذار ببینند، هر کس که بخواهد.  
پشت سر. شاید کسی باشد.۳۸۱

پیش  سه دکلی  کشتِی  بلند  دکل های  هوا  در  عقب.۳۸۲  به  رو  سر  برگرداند،  شانه  روی  از  را  سرش 
می رود، بادبان هایش به دکل های صلیبی بسته، به خانه برمی گردد، خالف جریان آب، بی صدا حرکت 

می کند، کشتی ای بی صدا.۳۸۳   
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)پروتیوس(

← یکی از نخستین گام هایی که در مسیر پیچاپیچ و دراز چاپ یولسیز برداشته شد از این قرار است: 
در سال ۱۹۱۴، مارگرت اندرسن، زنی اهل ایندیانا، در شیکاگو مجله ای ادبی به نام Little Review )لیتل 
ریویو( را تأسیس کرد. اندرسن در این مجله مقاله ها و آثار ادبی و هنری مدرن و ارزشمند منتشر می کرد. در 
سال ۱۹۱۷، ازرا پاوند به دلیل نزدیکی فکری به مطالب آن به عنوان مدیر تحریریه ی راه دور، همکاری با این 
مجله را آغازید و چندی بعد به اندرسن پیشنهاد داد که یولسیز را به صورت پاورقی در این مجله چاپ کنند. 
همان طور که در مقدمه ی این اثر و به قلم المن )۱۹۸۶: ۴۲۱( آمده، »اندرسن با خواندن نخستین جمله ی 
منتشرش  داشته ایم.  کنون  تا  که  است  چیزی  زیباترین  “این  گفت:  و  گریه  زیر  زد  )پروتیوس(  سه  فصل 

می کنیم حتا اگر آخرین تالش زندگی مان باشد.” و چاپ آن به صورت پاورقی را شروع کرد.« 

را  )تلماکس(  یک  فصل  غاصبان(  دست  به  ایرلند  )غصب  مکان  »فساد  المن:  ریچارد  گفته ی  به 
)پروتیوس( لحظه ای  و فصل سه  را  )نستور(  دوم  )تاریخ( فصل  زمان  فساد  و  قرار می دهد  تحت الشعاع 
است که استیون سعی می کند میان آن چه آلوده به فساد است و آن چه نیست حل و فصل کند، هم در مکان 
کید دارد اما درباره ی پایایی و همانی هم هست.  و هم در زمان. جویس بر بن مایه ی تغییر در این فصل تأ
همانی شخص و شیء: این ها در قدرت ازلی شان مورد مداقه قرار می گیرند، و در انحالل شان، زایش شان 

و مرگ شان.« )۱۹۷۶: ۲۳( 

گیفرد در وصف این فصل می نویسد: »در سرود چهارم اودیسه ی هومر، تلماکس در بارگاه منالئوس 
است و منالئوس داستان بازگشتش از سفر تروا را تعریف می کند و می گوید که به خاطر تغییر ناگهانی هوا 
وادار شده دور بزند و از راه مصر بیاید. در این مسیر وقتی دوباره به دریا رسید، در شبه جزیره ی فروس، 
جزیره ای صخره ای در غرب دلتای نیل، توقف کرد. منالئوس نمی دانست کدام یک از خدایان انگشت روی 
و مقام دوم  بیرق دار دریا  پروتیوس،  برگردد. دختر  به خانه  راه  از کدام  نمی دانست  او گذاشته و هم چنین 
پس از پوسایدون، دلش برای منالئوس سوخت و به او گفت که پدرش قدرت پیش گویی دارد. منالئوس 
برای گرفتن اطالعات از پروتیوس، نخست باید او را به چنگ می آورد و سپس وادارش می کرد تا حرف 
بزند. اما پروتیوس یکریز تغییر شکل می داد و به شکل همه ی چهارپایان، آب و آتش کورکننده درمی آمد 
“از من چه  پرسید:  پروتیوس  آورد.  به چنگ  را  او  و  او بگریزد. سرانجام منالئوس موفق شد  از دست  تا 
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می خواهی؟” منالئوس گفت: “من برای زمانی طوالنی در این جزیره به دام افتاده ام و هیچ نشانی برای 
بیرون رفتن نمی بینم و دارم تمام امیدم را از دست می دهم.”« )۱۹۸۹: ۴۴(

دلش  و  افتاده  گیر  )ایرلند(  جزیره  این  در  استیون  نیز  یولسیز  رمان  »در   ،)۲۰۱۲( دلینی  گفته ی  به 
می خواهد از آن بگریزد.«

پابند  را  منالئوس  که  بشکند  را  طلسمی  چگونه  داد  یاد  او  به  »پروتیوس  می گوید:  ادامه  در  گیفرد 
گاممنون را نیز به او داد و جای اودیسیوس را به او گفت که  مصر کرده است. سپس خبر مرگ آژاکس و آ

بی کس وکار در جزیره ی کلیپسو رها شده بود.« )۱۹۸۹: ۴۴(

۱. به گفته ی هانت )۲۰۱۷(، »خوانش این فصل از رمان، که خود جویس در پیش نویس هایش آن را 
پروتیوس نامیده، به گونه ای استثنایی سخت است و با این جمله ی بسیار نامفهوم و دشوار شروع می شود. 
در این فصل باز هم استیون شخصیت اصلی داستان است، اما این جا با کس دیگری نیست و تک گویی 
درونی اش، که در دو فصل یک و دو )تلماکس و نستور( شکاف های میان گفت وگوها را پر می کرد، در 

 همه ی متن را پر می کند.« 
ً
این جا تقریبا

طرح  یولسیز  برای   ۱۹۲۰ سال  در  جویس  خواندید،  اول  فصل  پی نوشت  آغاز  در  که  همان طور 
پیش نویسی ساخت تا درک ساختار اصلی کتاب را برای دوستش، کارلو لیناتی، آسان کند. در سال ۱۹۲۱ 
یا چکیده نمای گیلبرت معروف است. هانت می نویسد: »در طرح  به طرح  نیز طرح دیگری ساخت که 
لیناتی، جویس تکنیک فصل سه )پروتیوس( را تک گویی درونی در حضور دیگران )soliloquy( معرفی 
می کند درحالی که در طرح گیلبرت آن را تک گویی )monologue( معرفی می کند. این جا تنها زمانی از 
روز است که استیون با افکار استثنایی اش خلوت می کند و خواننده باید سخت بکوشد تا بتواند موضوع 
را دنبال کند. در این آغاز، استیون به بینایی و دیدن می اندیشد و هم چنین به تجربه گرایی ارسطو و دیدگاه 
»شکست شّر و پیروزی نهایی خیر«، که در آغاز نستور ذهنش را مشغول کرده بود. این تالش ذهنی، او 
را به باور دگرپیکرِی پروتیوس در اودیسه ی هومر پیوند می دهد. پروتیوس بارها از موجودی به موجودی 
دیگر تغییر قیافه می دهد تا از چنگ منالئوس بگریزد. هسته ی اصلی داستان تخیلی اودیسه، تالش برای 

دگرپیکری، بر ساحل شنی اقیانوس رخ می دهد و سراسر داستان جویس را شکل می دهد.« )همان جا(  

»این فصل رمان جویس تا نزدیک به پایان به پروتیوس اشاره ای نمی کند، تا آن جا که استیون گذرا به 
“پدر پیر اقیانوس” فکر می کند. )پی نوشت ۲۸۶ را بخوانید.( البته با تلماکس شباهت هایی دارد. استیون 
هم مثل او سفری را آغاز می کند و از مدرسه ی دیسی در دالکی )جنوب برج مارتلو( به ساحل سندی مونت 
)شمال آن( می رود. استیون به برنامه ی دیدارش با مالگن در رستوران شیپ فکر می کند )برنامه ی آنتونیوس 
در سرود چهارم( و تصمیم می گیرد که به آن جا نرود. مثل تلماکس، گذرا، به جست وجو برای یافتن پدری 
معنوی می اندیشد. در پایان فصل کشتی ای را می بیند که به سمت دابلن )خانه( می آید که حاکی از بازگشت 

اودیسیوس به ایتاکاست.« )همان جا( 

»اما بزرگ ترین تشابه آن به داستان هومر، اندیشیدن های پروتیوسی استیون به “تغییر” است. همه ی 
چیزهای پیرامونش در جریان و در حال تغییر دایمی است: موجی که می آید، هوای متغیر، اشیای در حال 
استیون  ابزار  پوسیدن و زنگ زدن، گازهای فاضالب، مردم، حیوانات، کشتی ها و نسیمی که می گذرند. 
)زبان( برای غور کردن و اندیشیدن به دنیا یکریز در حال تغییر از انگلیسی به فرانسوی، التین، ایتالیایی، 
آلمانی، ایرلندی، اسکاتلندی، یونانی، عبری و زبان کولی های یونانی قرن هفدهم است. خاطره ها مثل سیل 
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سرازیر می شوند. تخیل او را به صحنه های قحطی و گرسنگی، جنگ، تبعید و دسیسه های سیاسی قرن های 
و  خودنمایی  گذشته،  موسیقی  و  رقص  نمایش  می کند.  تغییر  او  درونی  چشم انداز  حتا  می برد.  متمادی 
تکلف ها، وسوسه ها و اغواها را دوباره از ذهن می گذراند، خود دیگرش در زندگی گذشته را، خود دیگرش 

در سیاره ای دیگر را.« )همان جا( 

Ineluctable modality of( را جوزف کمبل این گونه شرح   the visible( عبارت اول این فصل
می دهد: »Ineluctable به معنای “نمی توانی از آن بگریزی” به جنبه ی صوری یا ظاهری از تجربه اشاره 
به آن نفوذ کنیم.  با چشم مان  به ماّدیت که نمی توانیم  نه  به نمونه هایی که قابل دیدن و متحرک اند،  دارد، 
این عبارت چیزی است که ما مشاهده می کنیم. استیون می کوشد چیزهایی را مشخص کند که می توان 
این وجه چیست؟ هر چه هست گریزناپذیر  بود؛ همان دنیای مرئی. ماده ی پشت  از وجودشان مطمئن 
یا وجهی مخصوص که در آن چیزی  یا مدالیته: حالت   ،modality است.« )۲۰۰۳: ۶۳( واژه ی دوم 
وجود دارد یا احساس می شود یا بیان می شود. افکار استیون در این قسمت درباره ی مشاهدات او از راه 
یا  بیرون. مدالیته  دنیای  برای درک اطالعات  )یا دیگر اعضای بدن(  نیز محدودیت چشم  و  چشم است 
وجه بینایی یا شنوایی. اما هر کدام از این وجوه محدودیت هایی دارند. محدودیت وجه بینایی این است که 
نمی تواند عمل شنوایی را به عهده بگیرد، یا حتا کیفیت بینایی هم خود دارای محدودیتی است. بنابراین، 
هر وجه بخشی از واقعیت را به ما ارائه می دهد. شنوایی،  بینایی و بویایی، همه وجوه مرئی اند و همه دارای 

محدودیت در ارسال اطالعات، حتا با همدیگر.

این فصل می آید یعنی  آغاز  که در   Ineluctable باره می نویسد: »کلمه ی  این  هانت )۲۰۱۴( در 
اجتناب ناپذیر یا ناگزیر، اما از نظر ریشه  شناسی از کلمه ی التین eluctari می آید: تالش سخت برای خارج 
شدن. از این نظر می توانیم بگوییم استیون سخت در تالش است تا از “وجه مرئی بودن” بگریزد و خارج 
شود. در پایان اولین پاراگراف هم به خود می گوید: “چشم هایت را ببند و ببین.” آرزو می کند که ای کاش 
می شد جایگزینی برای بینایی فیزیکی داشت، نوعی بینایی معنوی که از راه خاموش کردن حواس مادی به 
دست می آید. در پایان پاراگراف بعدی با چشم های سفت بسته، تنها، در کنار ساحل راه می رود و از خود 
 این سؤال “نه” است، 

ِ
می پرسد: “آیا در کنار ساحل سندی مونت به سوی جاودانگی قدم می زنم؟” پاسخ

اما او پیش از آزمون عجیب وغریبش پاسخ این سؤال را می داند: او می داند که بینایی فیزیکی گریزناپذیر 
است.«  

گفتیم،  که  همان طور  می زند.  پیوند  پروتیوس  به  را  او  تغییر”  برای  “تالش  آن  گویی  هم  »استیون 
نیز برای  تا از چنگ منالئوس بگریزد. در سراسر این فصل، استیون  پروتیوس بارها قیافه اش را تغییر داد 
آینده  از حماقت گذشته اش دوری می کند و خواهان خوشی در  خود شکل های گوناگون تصور می کند، 
است، به ضعف و قوت هایش خوب توجه می کند، تأثیری را که دیگران روی او داشته اند تشخیص می دهد، 
از تأثیری که می تواند برایش ضرر داشته باشد دوری می کند، عالقه اش به حیوانات و حتا مرده ها و غیره را 

کشف می کند.« )همان جا( 

بدی  گریزناپذیری چیز  فیزیکی،  بینایی  مورد  در  که  درمی یابیم  »این جا  می نویسد:  هانت  سرانجام 
نیست. عبارت بعدی، “وجه گریزناپذیر مرئّیات: اگر بیشتر نباشد، دست کم این است”، نشان می دهد که 
بینایی چیزی است برای شروع. دکارت به وجود هر چیزی که تجربه کرده شک می کند تا پایه ای محکم 
می یابد و فلسفه اش را روی آن بنا می کند. استیون هم مثل دکارت می کوشد تا “از راه چشم هایش فکر کند” 

و این را موضوع اصلی وجودش قرار دهد.« )همان جا(  
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به گفته ی هانت، »استیون )جویس( تحت تأثیر ارسطوست. برخالف درک فیلسوف های تجربه گرای 
برکلی  ُجرج  و   )۱۵۷۵-۴  ۱۶۲( بومه  یاکوب  آرمان گرایانه ی  ایده های  به  ارسطو  از  زود  استیون  یونانی، 
)۱۷۵۳-۱۶۸۵( می رسد. بنا به باور آن ها، افکاری که از راه چشم می آید دانش فیزیکی اشیاء نیست، بلکه 
برداشت معنایی آن هاست. اما گویی ماده گرایی ارسطو حرف آخر را می زند. وقتی استیون چشم هایش را 
باز می کند و می بیند نتوانسته دنیا را در یک چشم به هم زدن نابود کند، با خود می گوید: “ببین، این دنیای 
بی پایان همیشه بدون تو بوده و خواهد بود.” جمله ی پایانی، برداشت ارسطو از تعریف ماده را بازگو می کند 
و جویس این برداشت را اساس این فصل قرار می دهد. در رمان چهره... استیون با احترام از تامس اکویناس 

یاد می کند و در یولسیز به منبع الهام و الگوی اکویناس، ارسطو، رو می آورد.« )۲۰۱۴(

۲. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »در افکار عمیق استیون در “وجه گریزناپذیر مرئّیات” یا “وجه ناگزیر 
چیزهای مرئی” نوعی عنصر مرموز جاری است. استیون با فکر کردن به نشان ویژه ی هر چیز و درک این 

نشانه ها یاد اثری با این نام از یاکوب بومه، فیلسوف آلمانی، می افتد.«  

به گفته ی هانت، »بومه در جوانی چندین تجربه ی عرفانی و رمزآمیز داشت که یکی از آن ها در سال 
۱۶۰۰ رخ داد. در این زمان تصویر پرتو آفتابی بر بشقابی فلزی، زیبایی معنوی گیتی را بر او آشکار کرد. یا 
در زمانی دیگر در میان مزارع قدم می زند و نشانه هایی از آفریدگار را می بیند که آشکارا در همه ی آفریده ها 
روبه رو  آن ها  با  در ساحل  که  مناظری  در  را  الهی  نشانه  های  دارد که چنین  استیون خیال  تجلی می یابد. 
چکمه ی  آن  می شود،  نزدیک  که  موجی  دریایی،  خزه های  و  ماهی  تخم های  کند.  “مطالعه”  می شود، 
آبی، قهوه ای قرمزنما: نشانه های رنگی.«  به  نقره ای مایل  آورده است. سبز مف،  با خود  مندرس که آب 

)۲۰۱۴(

که  زمان  آن  می شود؛  ظاهر  استیون  افکار  در  بعدی،  پاراگراف  در  بومه  یاکوب  اثر  مرموز  »سیر 
برای همیشه  او  و  نشده  ناپدید  دنیا  می بیند  می کند،  باز  را  وقتی چشم هایش  اما  می بندد.  را  چشم هایش 
غلبه می کند.«  ارسطو  ماده ی  بودن  ازلی  و  ابدی  فلسفه ی  دیگر،  عبارت  به  نیست.  عالم سیاه شفاف  در 

)همان جا(

که  کتاب هایی  فهرست  از  »بخشی  می نویسد:  جویس  زندگی نامه  ی  پی نوشت  در   )۱۹۸۳( المن 
تمام چیزها،  نشانه های  نام  فهرست  این  در  و  به دستم رسید  بود  کرده  تهیه  تریسته  ترک  از  پیش  جویس 

نوشته ی بومه، هم بود.« 

به گفته ی گیفرد، »بومه، عارف آلمانی، معتقد بود که هر چیزی فقط از طریق خالفش وجود دارد و 
باید خوانده شوند( در تعارض  بینایی )آن جا که نشانه ها  یا وجه تجربه ی  بنابراین، مدالیته  درک می شود. 
ضروری با ماده ی واقعی، هویت معنوی، قرار می گیرد. جان اسپرو در مقدمه ی ترجمه هایش از آثاری به نام 
The Forty Questions of و The Clavis نوشته است: بومه که هنوز از دو بینش “نور الهی” به   the Soul
اندازه ی کافی راضی نبود، به دشتی باز رفت و کارهای شگفت انگیز خالق را در نشانه ها، اشکال، نمایه ها و 
کیفیت همه ی چیزهای خلق شده درک کرد، همه ی چیزهایی که آشکارا و به وضوح در پیش رویش بودند. 
از حضورشان با لذتی سرشار پر شد، در برابرشان ساکت ماند و خدا را تحسین کرد... بومه در فصل اول 
The Clavis نوشته است: هر چیزی که درباره ی خدا گفته، نوشته، یا اندیشیده شده، بدون دانش نشانه ها 
ناقص و خالی از درک است، زیرا مبنی بر برداشت های سطحی تاریخی است، و از دهانی به دهان دیگر 
منتقل شده و در آن معنا بدون دانش ناقص است؛ اما اگر آن نشانه ها را آشکار کند، این جاست که آدمی 
سخن دیگری را درک می کند، می فهمد که چطور معنا خودش را در لحن صدا آشکار و واضح کرده است.« 
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)۴۴ :۱۹۸۹(

۳. استیون همه چیز را به صورت نشانه های رنگی می بیند و از همین آغاز نیز آن چه از ساحل به صورت 
رنگی  نشانه های  درباره ی  هانت  است.  چشم هایش  راه  از  او  اندیشه ی  می گوید،  ما  به  رنگی  نشانه های 
این گونه شرح می دهد: »در ادامه ی عبارت “نشانه های تمام چیزها” استیون هم چنان درباره ی دیدگاه بومه 

فکر می کند.« )هانت، ۲۰۱۴(

»ُجرج برکلی )۱۷۵۳-۱۶۸۵(، اسقف کلیسای کلویِن ایرلند و فیلسوف ایرلندی قرن هجدهم، در 
An Essay Towards a New Theory of تئوری تازه ای از بینش ارائه می دهد و   Vision اثری به نام 
سپس  و  می بینیم  رنگی”  “نشانه های  فقط  بلکه  نمی بینیم”  هستند  که  آن طور  را  چیزها  “ما  می نویسد: 
آن ها را به صورت اشیاء دریافت می کنیم: “این جا توی اتاقم نشسته ام و می شنوم که کالسکه ای از خیابان 
می گذرد. از پنجره نگاه می کنم و آن را می بینم. از در بیرون می روم و سوارش می شوم. سپس گفت وشنود 
رایج به عقل می گوید آن چه شنیدم و دیدم و لمس کردم یک چیز است: کالسکه. تردیدی نیست که دریافتی 
که با هر حس به درون راه می یابد، بسیار متفاوت است با دیگری و با آن فاصله دارد، ولی چون همیشه 

این ها را در کنار هم دریافت کرده ایم، آن ها را یک چیز و همان چیز فرض می کنیم.”« 

به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »اگر در آغاز پروتیوس شک داریم که استیون در افکار برکلی غور کرده، در 
 به او با  عنوان “اسقف خوب کلوین” اشاره می کند.«

ً
پایان این فصل، مستقیما

از  نوعی  هوادار  می زیست،  او  از  پیش  نسل  چند  که  بومه  برخالف  »برکلی،  می نویسد:  هانت 
ابژه ی دکارتی و تجربه گرایی فالسفه ای  ـ  پاسخگوی دوگانگی و تضاد سوژه  بتواند  آرمان گرایی است که 
چون جان الک باشد. برای برکلی واقعیت ایده آل باید از منظر سوژه ی انسانی، که پدیده های ماتریالیستی را 
درک می کند، تعریف شود، نه از نظر خدایی که آن ها را خلق کرده. او معتقد است چیزهایی که به خیال مان 
وضعیتی اند  فقط  بلکه  شوند،  داده  نشان  چیز  به عنوان  نمی توانند  وجه  هیچ  به  درمی یابیم  را  وجودشان 
ابژه ای مادی را دیده است، همه ی آن چه او  انسانی فکر می کند که  در ذهِن دریافت کننده. وقتی سوژه ی 
می بیند نور و رنگ است )همان چیزی که استیون می گوید: نشانه های رنگی(. آن چه برکلی از این منظر 
“غیرمادی” می نامد، باید با تعالی گرایی عرفانِی متفکری مثل بومه تلفیق شده باشد و این عبارت را بسازد: 

“از راه چشم هایم فکر می کنم.”«

)همان جا( درباره ی سبز مف پی نوشت شماره ی ۲۶ و ۲۸ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۴. »برخالف برکلی و بومه، که اشیاء دیده شده را نشانه های رنگی می بینند و معنای غیرمادی از آن ها 
ارائه می دهند، ارسطو بینایی را راهی برای درک واقعیت اجسام فیزیکی می داند.« )هانت، ۲۰۱۴(

به گفته ی گیفرد، »ارسطو در رساله ی درباره ی نفس، رنگ را چیز متمایزی برای دید تعیین می کند و 
در رساله ی درباره ی حس و احساس، شفافیت را در همه ی اجسام فیزیکی ذاتی آن اجسام می داند و معتقد 
است که این شفافیت است که سبب می شود رنگ درون زاد آن ها باشد. ماجرا این است که نور تا درجه ای 
از درون اجسام می گذرد و به رنگ به عنوان محدوده ی شفافیت برخورد می کند. استیون از این تحلیل این 
در  می کند:  اضافه  اما  شفافیت.  “محدوده های  بوده:  ماتریالیست  ارسطو  که  می گیرد  را  جالب  نتیجه ی 

اجسام. پس می دانست که آن ها پیش از آن که رنگ داشته باشند جسم اند.”« )۱۹۸۹: ۴۵(

که صدا  همان طور  بینایی،  برای  است  برون زاد  رنگ چیزی  می نویسد  رساله اش  همان  در  »ارسطو 
برای شنوایی. اما شفافیت برای آب یا هوا یا هر چیزی که شفاف نامیده می شود، بیرونی نیست، بلکه ذات 
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مشترک آن هاست و قدرتی که مانع جداشدن وجود آن ها از خودشان می شود. شفافیت چیزی است که در 
اشیائی چون آب و هوا مقیم می شود و همین طور، کم وبیش، با درجه های متفاوت در همه ی اجسام دیگر 

به زندگی اش ادامه می دهد.« )همان جا(

 وجود دارند؟ “حتما با کوبیدن 
ً
۵. »استیون می پرسد فالسفه چطور قانع شدند که اجسام مادی واقعا

کله هایشان به آن ها”.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۵(

بزرگ  فرهنگنامه نویس  و  دانشمند  جانسون،  ساموئل  و  ارسطو  خیال،  عالم  در  استیون  این جا،  »در 
“سفسطه های ماهرانه ی” برکلی در اثبات عدم وجود ماده  قرن هجدهم، را هم صدا می کند. جانسون به 
و ایده آل بودن همه چیز در جهان اعتقادی نداشت. وقتی از جانسون خواستند که دیدگاه برکلی را رد کند، 
جانسون دیدگاه او را با عملی فیزیکی رد کرد، نه از راه بحث. جیمز بوسل می نویسد: “من هرگز چاالکی 
به  محکم  چنان  را  پایش  برکلی[  نظر  کردن  رد  ]برای  نمی کنم.”  فراموش  دادن  پاسخ  هنگام  را  جانسون 
سنگ بزرگی کوبید که از این ضربه به سمت عقب پرت شد، و بعد گفت: “این طور نظر او را رد می کنم.” 
استیون تجربه ی فکری خودش را به لگدزدن جانسون به سنگ و کله کوبی ارسطو اضافه می کند و این گونه 
می اندیشد: “اگر تو بتوانی پنج انگشتت را از آن رد کنی، دروازه است و اگر نه، در است. چشم هایت را ببند 

و ببین.” حس المسه می تواند چیزهایی را که بینایی مبهم می گذارد دریابد.« )همان جا(

»ارسطو از خانواده ای ثروتمند و زمین دار )میلیونر( بود و سرش کچل.« )همان جا(

بی نام ونشانی  “او”ی  به  اشاره  با  )نستور(  دو  فصل  که  »همان طور   ،)۲۰۱۴( هانت  گفته ی  به   .۶
شروع می شود و سرانجام می فهمیم منظور از “او” شاه پیروس از یونان باستان است، در نخستین پاراگراف 
فصل سه )پروتیوس( هم استیون به متفکری بی نام می اندیشد: “او که کچل بود و میلیونر.” سپس عبارتی 
ایتالیایی از کمدی الهی دانته می آورد )maestro di color che sanno( که به این معناست: ارباب آن هایی 
 دانته، ارواح 

ِ
که می دانند یا “ارباب دانایان.” منظوِر دانته از ارباب دانایان همان ارسطوست. در کتاب دوزخ

آن هایی که پیش از حضرت عیسی می زیسته اند و مشرک از دنیا رفته اند، بی گناه تلقی می شوند و مستحق 
عذاب نیستند، ولی چون مشرک از دنیا رفته اند، خداوند آن ها را از درگاهش دور می کند. ارسطو یکی از 
“کچلی و ثروتمندی”  آن هاست؛ مشرک به دین حضرت عیسی، ولی ارباب همه ی دانایان. این صفات 
برای ارسطو از مختصر زندگی نامه ی باقی مانده از او برداشت شده و واژه ی diaphane به معنای شفاف 
 درگیر ارسطو )او(ست، ولی 

ً
 ذهن استیون در این پاراگراف کامال

ً
از فالسفه ی یونان باستان است. ظاهرا

تجربه گرایی ارسطو در فکرش با تحقیق و مطالعه ی عرفانی یاکوب بومه و ُجرج برکلی برای یافتن حقیقت 
مطلق در تضاد است.«

۷. پی نوشت شماره ی ۴ از همین فصل را بخوانید.

۸. به گفته ی گیفرد، »تقلید طنزآمیزی است از شیوه ی معنا کردن واژه ها در واژه نامه ی انگلیسِی دکتر 
برای خانه ها  در  معنا می کند:  این گونه  را  “دروازه”  و  “در”  واژه نامه  این  در  جانسون )۱۷۵۵(. جانسون 
استفاده می شود و دروازه برای شهرها و ساختمان های عمومی، مگر هنگام شاعری و گیر کردن در تنگنای 

قافیه.« )۱۹۸۹: ۴۵(

رخ  دیگری  از  پس  یکی  که  چیزهایی  دیگری،  از  پس  یکی  یعنی   )nacheinander( َنخایَنندر   .۹
می دهند، مثل گام های ما. نیِبنایَنندر )nebeneinander( یعنی کنار هم یا هم کناری. )م(

هانت )۲۰۱۳( می نویسد: »استیون که به صدای پایش بر ساحل گوش می کند به یاد دو واژه ی مرکب 
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از گات هلد لسینگ، شاعر و نمایشنامه نویس و فیلسوف آلمانی قرن هجدهم، می افتد. لسینگ در اثری به 
نام Laocoon دو هنر شاعری و نقاشی را این گونه از هم متمایز می کند: در هنر شاعری، بخش های مختلف 
یکی پس از دیگری و در طول زمان رخ می دهند و در هنر نقاشی و مجسمه سازی، بخش های مختلف 
از راه چشم دیدنی است و  اثر  به عبارت دیگر، در شاعری  هم زمان در کنار هم و در فضا وجود دارند. 
پیش رونده، و بخش های گوناگونش “یکی پس از دیگری” )nacheinander(( در توالی زمانی رخ می دهند، 
در هنر بصری مثل مجسمه سازی، اثر از راه چشم دیدنی است و ایستا، و بخش های گوناگون آن هم زمان 
در فضا )مکان( شکل می گیرند و به وجود می آیند؛ “کنار هم” یا “هم کناری” )nebeneinander(. شاعری 

هنر حرکت در زمان است و مجسمه سازی هنر قرار دادن چیزها در فضا یا مکان.« 

گیفرد از قول ادوارد الن مک کورنیک می نویسد: »در یکی، عمل مرئی است و پیاپی و پیش رونده و 
بخش های مختلف آن یکی پس از دیگری و در توالی زمانی رخ می دهند. در دیگری، عمل آشکار است و 

ایستا و بخش های مختلف آن هم کنارند و در فضا یا مکان کنار هم رخ می دهند.« )۱۹۸۹: ۴۵(

!” وقتی به ضربه های پاهایش به زمین 
ً
در این جا »استیون با لسینگ موافقت می کند و می گوید: “دقیقا

گوش می کند: “پنج، شش، یکی پس از دیگری،” به “کنار هم” بودن  پاهایش فکر می کند و هم زمان به هر 
دو ویژگی؛ “فضای بسیار کوتاهی از زمان در دل زمان های بسیار کوتاهی از فضا” پس و پیش می شوند.« 

)هانت، ۲۰۱۳(

»لسینگ تئوری اش را این گونه نیز مطرح می کند: عمل از طریق شاعری بهتر عرضه می شود و ابژه از 
طریق نقاشی و مجسمه سازی بهتر عرضه می شود.« )همان جا( 

۱۰. عبارتی است از هملت، بخش اول، بیت ۶۹ تا ۷۱ که می گوید: »مبادا تو را به سوی سیلی تشویق 
کند، ارباب من / یا به قله ی ترسناک کوهی / که از پایه اش بیرون زده و روی دریایی آویزان است.« )م(

هوراشیو به هملت هشدار می دهد که مبادا این روحی که به سراغت می آید، تو را گمراه  کند و به سمت 
مرگ بکشاند. و بعد می فهمیم که استیون نمی خواهد از طریق نیِبنایَنندر )هم کناری یا کنار هم بودن فضای 

میان اشیاء( بیفتد و بمیرد. )م( 

درباره ی واژه ی نیِبَنناندر پی نوشت قبلی )شماره ی ۹ از همین فصل( را بخوانید. 

شروع  ما  پنجگانه ی  حواس  از  حس  دو  درباره ی  بحث  با  )پروتیوس(  سه  فصل  »روی هم رفته   .۱۱
می شود: دیدن و شنیدن، و استیون هم چون ارسطو و هوادار چندین قرن پس از او، لسینگ، به این پرسش 
پیرامون مان کجاست. استیون برای امتحان جایگاه  می اندیشد که جایگاه این دو حس ما در درک جهان 
نتیجه  و  راه می رود  کنار ساحل  در  و  را می بندد  پیرامونش، چشم هایش  حس شنوایی اش در درک جهان 
آویزان است...”«  پهلویم  از  زبان گنجشکی ام  تاریکی چه خوب پیش می روم. چوبدستی  “در  می گیرد: 

)دلینی، ۲۰۱۲(

با  می کند.  را کشف  زمانی  و  فرازمانی  ویژگی های  برخورِد  این  انقالبی،  شیوه هایی  به  یولسیز  رمان 
نزدیک شدن به شیوه های درک هنرهای تصویری، مجسمه سازی، موسیقی، شاعری، نمایش و نقشه نگاری 
دید جامعی از هنرهای ادبی می دهد. استیون در رمان چهره... به لینچ می گوید: »لسینگ نباید یک گروه 
مجسمه را دست مایه ای برای نوشتنش قرار می داد. این هنر که در رتبه ی پایین تری قرار دارد، نشان نمی دهد 

که قالب هایی که من درباره شان حرف زدم، هر کدام از دیگری به وضوح متمایز باشد.« )م(

استیون با چشم های بسته و عصا یا چوبدستی زبان گنجشکی که زیر بغل زده به این می اندیشد که 
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آن ها با آن ضربه می زنند. آن ها کی اند؟ هانت )۲۰۱۳( می گوید: »در بازنگرِی کتاب می فهمیم که منظور 
نابینایان اند که با عصایشان به زمین می زنند تا بدانند کجا می روند. اما شاید استیون هم چنین به شاعران 

ایرلند باستان نیز فکر می کند.« 

بلوم هم در فصل هشتم )لستریگون ها( نوجوان نابینایی را از خیابان می گذراند و نوجوان عصایش را به 
جدول کنار خیابان می زند. پس از این که بلوم به پسر کمک می کند و از خیابان می گذرند، می کوشد بفهمد 
چگونه نابینایان چیزهای نامرئی را در فضا حس می کنند، چطور می توانند روی یک خط صاف راه بروند 
و نابینایی شان را با کدام حس جبران می کنند. گویی استیون هم با این کارش می خواهد به همان پاسخ ها 

برسد. این نیز یکی از بسیار ارتباط های رمزآمیز میان این دو شخصیت در داستان است. )م(

نتیجه ی مهم دیگری می رسد: »در  به  به زمین می زنند«  را  آن  دکلن کایبرد درباره ی جمله ی »آن ها 
در  روزگاری حماسه سرایان  زمین می زدند.  به  را  نیز عصایشان  رامشگران  یا  باستان حماسه سرایان  ایرلند 
آن  از  اما  داشتند.  را  مقام  عالی ترین  قبیله  رئیس  از  و پس  بودند  قدرتمندی  باستان شخصیت های  ایرلند 
روزها قرن ها گذشته و امروز، در این جامعه ی مستعمره، استیون )به عنوان حماسه سرا( هیچ مقام و اهمیتی 
ندارد. اما هنوز با خود چوبدستی زبان گنجشک یا چوب ون حمل می کند تا خاطره ی آن روزهایی را زنده 
کند که رامشگران با خود عصایی را که نماد قدرت شان بود حمل می کردند. البته آن حماسه سرایان اغلب 

نزدیک بین یا نابینا بودند.« )۲۰۱۰: ۳۲(

کایبرد می نویسد: »باک مالِگن در فصل نخست این اثر، استیون را حماسه سرا می خواند.« او هم چنین 
برای اثبات این نظریه اش می نویسد که »جویس در خیابان های پاریس با عصا قدم می زد و این عصا همیشه 

از چوب درخت زبان گنجشک ایرلندی بود.« )۲۰۱۰: ۳۲-۳۳(

هانت )۲۰۱۳( از قول ژاک مرکانتون می نویسد: »این نماد کشورش بود که او همیشه در جاده های 
شهرهای مختلف دنیا با خود حمل می کرد.«

۱۲. چرا استیون می گوید پاهایش در کفش های اوست؟ هانت )۲۰۱۳( می نویسد: »به این دلیل که 
شلوار و کفش های دست دوم باک مالگن را پوشیده است.« 

گویی قرض گرفتن و بخشیدن لباس در زمان جویس میان دوستان رسم بوده است. حتا خود جویس 
هم این کار را کرده و کراواتی که در این عکس می بینید کراوات اوست که به ساموئل بکت داده بوده و بکت 

در سال ۱۹۷۹، زمان گشایِش بخش جدید موزه ی جویس در دابلن، آن را به این موزه بخشیده است. )م(
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موزه ی جویس، دابلن، عکس از مترجم

 The Book یکی از شخصیت های نمادین “کتاب الس” یا Los demiurgos ۱۳. »جهان آفرین الس
of… اثر ویلیام بلیک است. “الس” از نظر بلیک تجسم خلقت است و   Urizen, The Book of  Los
مربوط به چهار قوه ی اصلی از قوه های دماغی. demiurgos به معنای جهان آفرین اسمی است که افالطون 
برای “آفریدگار جهان ماده” برگزیده و demiurgos، در تئوری عرفان و حکمت اشراق، “معمار جهان” یا 
نائب خداست و کسی است که جهان را به گردش درمی آورد. الِس بلیک نیز آفریننده است و مثل “نائب 
خدای” افالطون در سطحی میان دنیای مرئی و دنیای جاودانگی سکنا گزیده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )۴۵-۶

تورنتن )۱۹۶۸( می نویسد که »جویس در سخنرانی ای در سال ۱۹۱۲، شخصیت سازی الس را )البته 
بیان  کلمه  به  کلمه  نوشته(  شاعر  میلتِن  جان  درباره ی  که  “میلتن”  نام  به  بلیک  ویلیام  از  دیگری  اثر  در 
می کند: “در هر فضایی بزرگ تر از گلبول قرمز خون انسان تخیلی نهفته است و آن را چکش الس ساخته 
است.” و می بینیم که در این فصل، استیون از کار الس به عنوان فرصتی برای “تخیلی روشنگرانه” بهره 
می برد. به همین دلیل تصور بر این است که استیون به الس از کتاب میلتن اشاره می کند و عبارت “قدم زدن 
به سوی جاودانگی” را یک راست از شعر حماسی ای از همین اثر منظوم بلیک وامی گوید. میلتن به پای 
چپ بلیک وارد می شود: “و همه ی این دنیای نباتی بر پای چپم ظاهر شد/ مثل کفشی تابناک، جاودانگی 
سنگ های گرانبها و طال را شکل داد/ خم شدم و واداشتمش به قدم گذاشتن در دل جاودانگی.” بدین سان 
جان میلتن از بهشت می آید و به بدن بلیک و پای چپش وارد می شود و با او متحد می شود تا به سفری 

عرفانی برود تا خطاهای معنوی اش را اصالح کند.« 

به گفته ی جوزف کمبل )demiurgos« ،)۱۹۹۳ همانا جهان آفرین است، قدرت آفرینش خدا؛ الس 
و  نوشته شده   los به صورت  و  است که برعکس   sol واژه ی  آفرینش، همان  بلیک درباره ی  ایده ی   ،)los(

به معنای نور خورشید است.«

۱۴. هانت )۲۰۱۶( معتقد است که »واژه ی صدف اصطالحی محاوره ای برای پول است.« همان طور 
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که در پی نوشت شماره ی ۶۲ از فصل دو )نستور( خواندیم، در چین باستان از صدف به جای پول استفاده 
می کردند. به گفته ی هانت، »این جا باری دیگر استیون صدف ها را پول فرض می کند، زیرا توخالی اند، و 
هم چنین معتقد است که درگیری ذهنی با پول زندگی را از انسانیت تهی می کند. اما صدف های کنار دریا 
زمانی شکل هایی از زندگی بوده اند. خانه های کنار ساحل “صدف های انسان ها”یند که زمانی زندگی هایی 
در  بی وقفه  استیون،  دندان های  مثل  بدن،  از  بخش هایی  شده اند.  خالی  سپس  و  داده اند  پناه  خود  در  را 
بین می رود.  از  دارد  “این یکی هم  توخالی می شود:  و مثل صدف ها  پوسیده شدن است  و  حال ساخته 
صدف ها.” به هر سو که می نگرد، ساختار زندگی دیرین با امواج دریا پس زده می شود و خرد می شود و 
ماسه می شود. صدف ها بقایای زندگی حیوانی ـ گیاهی اند و یادآور این واقعیت که چگونه هر چیزی بر این 

کره ی خاکی خرد می شود و سپس بازیافت.« )همان جا( 

Dominie« .۱۵ واژه ای اسکاتلندی است به معنای “مدیر مدرسه ای” که اغلب در کلیساها درس 
می دهد. 

'kens them a نیز گویش اسکاتلندی است، همان kens them all است به معنای “همه ی این ها 
را می شناسد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۶(

»منظور همان آقای دیسی، مدیر مدرسه، است که انواع صدف ها را می شناسد. در این جا این سؤال 
لی از زبان اسکاتلندی فکر کند. پاسخ احتمالی این 

َ
َمث پیش می آید که چرا استیون باید به اصطالحی یا 

است که دیسی اهل آلستر است و بیشتر آلستری ها مهاجرانی بودند که از قرن ۱۷ از اسکاتلند به ایرلند 
آمده  بودند. از سوی دیگر دیسی پروتستان است و از هواداران اتحاد با انگلیس و معتقد به اندوختن ثروت 

و پول.« )هانت، ۲۰۱۳(

المن )۱۹۸۳( نمونه ی واقعی آقای دیسی را فردی به نام فرانسیس ایروین می داند که »اهل آلستر، 
اسم  دیسی  »اسم  که  می نویسد  او هم چنین  است.  بوده  بریتانیا«  هوادار سرسخت  و  اسکاتلندی  مهاجر 
گنوس اسکاتلند است و  مناسبی برای یک اسکاتلندی آلستری نیست. اما دیسی اسمی مرسوم در بخش آ

برخی از این دیسی ها به ایرلند هجرت کرده اند.« )همان جا( 

۱۶. به گفته ی گیفرد: »Madeline the mare یا مدلن د ِمر، یا مدلن مادیان )به معنی مادیان( بازی با 
دو اسم است: ۱. مدلن لمر، نقاش قرن نوزدهم و بیستم است. ۲. فیلیپ ـ جوزف هنری لمر، مجسمه ساز 
قرن نوزدهم که صحنه ی روز قیامت را به صورت نقش برجسته در کلیسای سینت مری مدلن کشید. اگر این 
درست باشد، پس لمر می تواند به سندی مونت و به کلیسای مری در تراس لیهی، که استیون دقیقه ای پیش 

از جلوی آن گذشته است، بیاید و همان صحنه را در این کلیسا هم بکشد.« )۱۹۸۹: ۴۶(

ترق تروق،  چرق چرق،  می رود،  قدم رو  ضرب آهنگ  و  ریتم  با  سندی مونت،  ساحل  در  که  استیون 
 آهنگ 

ً
ترق ترق، ترق ترق، به بیتی می اندیشد که چندان اهمیتی ندارد و به گفته ی تورنتن )۱۹۶۸( »ظاهرا

یا شعری ایرلندی است، اما من نتوانستم آن را در هیچ متنی پیدا کنم.« به احتمال زیاد استیون با صداها 
بازی می کند تا قطعه ای موزون بسازد. تورنتن معتقد است که این بیت نظیر چکامه ی چهاررکنی از وتد 
مجموع است که در تناوب با چکامه ی سه رکنی از وتد مجموع در آهنگ ها یا اشعار معروف ایرلندی و 

انگلیسی است.  

۱۷. به گفته ی هانت )۲۰۱۷(، »شاعر درون استیون که به کوبش قدم هایش بر زمین و به صداهای 
شروع  “ریتم  می کند،  فکر  و  می آورد  یاد  به  را  آشنایی  بیِت  از  بخشی  می کند،  گوش  جهان  گریزناپذیر 
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catalectic tetrameter of( مصرع “چهاررکنی فاقد یک هجا از   iambs marching( ”...می شود
وتدهای مجموع )مقرون( در حال قدم رِو.”« که هر وتد از یک هجای کوتاه و یک هجای کشیده تشکیل 

می شود، مثل: 

 Come / live with me / and / be my love

یا شعر حافظ که می گوید:

)X / X / X / X( دردم/ از یارست و/ درمان/ نیز هم

دل/ فدای او شد و/ جان/ نیز هم )م(

Catalectic )فاقد یک هجا( از کلمه ای یونانی به معنی »ناکامل« گرفته شده است. در نوع مصرع 
استیون ساخته  که  مثل شعری  »فاقد یک هجا« یک هجایش کم است، درست   

ِ
وتد مجموع چهاررکنی 

است. هانت می نویسد که »در این شعر Won’t you come / to / Sandymount )X / X / X( گویی 
 می توانست بشود: O, / Won’t you come / to / Sandymount  )آه / 

ً
هجای اول افتاده است، مثال

نخواهی آمد / تو / به سندی مونت.( یا یک هجای آخر افتاده است.« )۲۰۱۳(

»سپس یک هجای دیگر از بیت دوم )مدلن د ِمر Madeline the mare( را هم حذف می کند و 
می شود: دلن د مر )X / X(. استیون تمام این ها را با چشم های بسته می شنود و می اندیشد.« )همان جا(

در یولسیز با ویرایش گبلر )که از نظر بسیاری از اهل فن مقبول ترین ویرایش موجود از این اثر است( 
یا  اوتاد  »دارای  به معنای   acatalectic کلمه ی  هجا«  یک  »فاقد  به معنای   Catalectic کلمه ی  به جای 
هجاهای کامل« آمده است. هانت معتقد است که »یکی از چند تصحیح و اصالح گمراه کننده ی نسخه ی 
۱۹۸۶ گبلر از این اثر همین تغییر a catalectic به acatalectic است، زیرا با هیچ منطقی نمی توان این 
مصرع را وتد مجموع دارای هجای کامل یا چهاروتدی با هجای کامل نامید و در هیچ کدام از نسخه های 

چاپ شده در دهه ی ۱۹۳۰ به صورت یک کلمه نیامده است.« )همان جا( 

به حدیث ترسناک  چهره... استیوِن پسربچه ی مدرسه ای  به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »در رمان   .۱۸
جهنم گوش می کند که کشیش برایشان می گوید: روح در جهنم در تاریکی مطلق دراز کشیده است و در 
آتش بی نور و ابدی می سوزد. این جا هم نگران است که اگر چشم هایش را باز کند، تاریکی ابدی و مطلق 
باشد. همین وحشت وادارش می کند تا بگوید بس است!« دلینی معتقد است که »نگرانی جویس از کور 
شدن را، که روز به روز به آن نزدیک تر می شد، نمی توان نادیده گرفت. استیون هم گویی از تهی بودن دنیای 

جاودانه هراس دارد.« )همان جا(

در این جا استیون از واژه ی ایتالیایی Basta به معنای »بس است« استفاده می کند. فصل سه )پروتیوس( 
عالوه بر جمله ها و عبارت هایی به زبان یونانی، التین، فرانسوی، آلمانی و حتا کمی اسکاتلندی، ایرلندی و 
اسپانیایی، بیش از ده عبارت ایتالیایی هم دارد. بنا به بررسی های دلینی »جویس به دلیل زندگی در ترَیسته 

به زبان ایتالیایی تسلط داشت و بسیار روان سخن می گفت.« )همان جا(

۱۹. ببین )این جهان( همیشه بدون تو آن جا بوده است . هانت )۲۰۱۲( می نویسد: »ازلی و ابدی 
بودن دنیا نه تنها بخشی از سرود نیایش دین مسیحی است بلکه ارسطو هم این موضوع را خوب شرح داده 
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است. در فیزیک ارسطو آمده که جهان از ازل به شکلی وجود داشته، بدون آغازی در زمان، زیرا هر ماده ای 
از ماده ای دیگر به وجود آمده و به ماده ای دیگر تبدیل می شود، و این نشانه ی ابدی و ازلی بودن جهان 

وجود است.« 

لیهی در بخش  از طرفین شیب دار است. »تراس  و  باال مسطح  از  نوعی جاده است که  تراس   .۲۰
جنوب شرقی ساحل سندی مونت است با شیبی پلکانی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۶( 

به گفته ی هانت )۲۰۱۴( اشاره به »پلکانی است که تراس لیهی را به ساحل سندی مونت وصل می کند 
پیوند  )ناسیکا(  در فصل سیزده  بلوم  موقعیت  به  را  او  و  نشان می دهد  دقیق  را  استیون  مکانی  موقعیت  و 
می زند.« وقتی استیون روی ماسه ها راه می رود، دو پیرزن را می بیند که از پله های جاده  به سمت ساحل 

می آیند. منظور از »آن ها« همین دو زن  است. 

 Frauenzimmer ۲۱. در این جا استیون به دو پیرزنی که از پلکان پایین می آیند فکر می کند و به واژه ی
)دو زنک( که بار معنایی تحقیرآمیز و خفت بار برای زنان دارد، می اندیشد، مثل »wench« در انگلیسی و 

یا »زنک« در فارسی. )م(

به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۴۶(، »ریشه ی این واژه ی آلمانی به معنای زنی اهل مد است که در نتیجه و 
به تحقیر، ابله، هرزه، ولنگار و زنک تلقی می شود.« 

در آغاز این فصل عبارتی ایتالیایی از دانته به ذهن استیون می رسد و سپس واژه های ایتالیایی دیگر 
 nebeneinander و  nacheinander نیز می آیند. همین طور واژه های آلمانی که در این جا به دنبال کلمه های

چند اصطالح آلمانی دیگر می آید. 

بیشتر کلمه های جمله ی پیرو در این دو جمله با حرف s )صدای س( شروع می شود و به گفته ی دلینی 
)۲۰۱۲( »این ادامه ی همان شنودنی های گریزناپذیر جهان است، چون صدای س حتا در حالت پچ پچ 

هم شنیده می شود.« 

۲۲. »منظور از الجی، الجرنون چارلز سوین برن، شاعر قرن نوزدهم نورث آمبرلند است.« )گیفرد، 
)۴۶ :۱۹۸۹

پی نوشت  در  هم  را  مقتدر  مادر  شرح  بخوانید.  را  )تلماکس(  یک  فصل  از   ۲۷ شماره ی  پی نوشت 
شماره ی ۳۳ همان فصل بخوانید. 

۲۳. این جا جویس از قید Lourdily برای فعل تاب دادن )کیف( استفاده می کند. به گفته ی هانت 
)۲۰۱۵(، »این قید از ریشه ی کلمه ی Lourd در زبان فرانسه است، زبانی که استیون در سراسر فصل به 

آن برمی گردد و کلمه ای یا عبارتی از آن به ذهنش می آید.« 

از اسم خانم  بزرگ می دهد،  را هم که معنای چتر   gamp تورنتن )۱۹۶۸(، »کلمه ی  قول  به   .۲۴
گمپ، پرستاری در “زندگی و ماجراجویی های مارتین چوزلویت” اثر چارلز دیکنز، برداشته است.«

بخش نیمه ویرانه، فقیر و ناهمواری از  “لیبرتیز”  ۲۵. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »در سال ۱۹۰۴، 
جنوب غربی دابلن بود.« به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۴۶(، »لیبرتیز محله ای در جنوب غربی دابلن است. در 
آغاز به این ناحیه لیبرتیز )به معنای آزادی( می گفتند، چون این محل از زمین های کنت میت و دو کلیسای 
قرون وسطا، کلیسای کرایست و کلیسای سینت پتریک تشکیل شده و از پرداخت مالیات آزاد بوده است. 
به  ولی هم زمان  آن ساختند،  در  پارچه بافی  مثل  کارخانه هایی  و  ناحیه صنعتی شد  این  قرن هجدهم  در 



213پینوشتفصلسه|

دلیل حضور پسران لیبرتیز )کارگران تبهکار مهاجر پروتستان( آن جا را به مرکز آشوب های ضد مدنی تبدیل 
کردند.« جویس واژه ی لیبرتیز را با حرف کوچک نوشته و بی گمان مقصودش اشاره به همان معنای کلمه 

)آزادی یا آزاد از پرداخت مالیات( بوده است. )م(

۲۶. به گفته ی استیون نشانی خانه ی خانم فلورنس مک کیب در همین خیابان است. »یک پتریک 
جی مک کیب نامی بود که در کار تولید گوشت بود و در شماره ی ۸ خیابان تالبوت زندگی می کرد و در سال 

۱۹۰۲ رئیس پلیس دابلن بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۶(

دابلن  لیبرتیز در جنوب  اجاره ای در محله ی  براید خیابان خانه های  به گفته ی گیفرد، »خیابان   .۲۷
بود.« )۱۹۸۹: ۴۶( به گفته ی هانت، »رمان یولسیز بارها به این بخش از شهر می آید.«

۲۸. »منظور خواهران روحانی است که در آن دوران کار مامایی و به دنیا آوردن بچه ها را هم به عهده 
داشتند.« )هانت، ۲۰۱۴(

۲۹. »استیون به آغاز شکل گیری خودش به عنوان موجودی کوچک فکر می کند و سپس فراتر می رود 
و به سرچشمه های معنوی اش می اندیشد: “خلقت از عدم یا آفرینش از هیچ.” دانشمندان الهیات مسیحی 
معتقدند که عالم از هیچ ساخته شده است )ex nihilo( و باور بسیاری از آن ها این است که روح انسان هم 

از هیچ ساخته شده است.« )هانت، ۲۰۱۴(

اما نمی گوید که خدا این  “در آغاز، خدا آسمان و زمین را آفرید.”  »در انجیل عهد عتیق آمده که 
چیزها را از ماده های دیگر ساخته است یا نه. البته در قرن دوم میالدی، دانشمندان الهیات گفته اند که خدا 
جهان را از هیچ به وجود آورده است. در کتاب مکابی )کتاب کلیسای کاتولیک در قرن دوم میالدی( آمده: 
“استدعا می کنم فرزندم، که به آسمان و زمین نگاه کن و به همه ی چیزهایی که در آن هاست و بدان که خدا 

آن ها را از چیزهایی ساخت که هیچ بودند و بشر هم همین گونه آفریده شد.”« )همان جا(

۳۰. به گفته ی گیفرد، این است دلیل یا حجت اهل راز »که چنین جذب ناف می شوند و به منظور 
مکاشفه و تعمق به آن زل می زنند.« )۱۹۸۹: ۴۶(

۳۱. به گفته ی گیفرد، )۱۹۸۹: ۴۶( »یک نمونه از داستان نزدیک شدن شیطان به حواست: “چون 
خدا می داند که روزی که ]از طعام زمینی[ بخوری، چشم هایت باز می شود و مثل خدا می شوی و تمام بد 

و خوب را می فهمی.”« )کتاب پیدایش، ۳:۵( 

این  به  به طور کامل  از فصل یک )تلماکس(  امفالوس )omphalos( یعنی ناف. پی نوشت ۶۳   .۳۲
کلمه پرداخته است. 

۳۳. »عدن ویل محله ای است در دابلن که خانواده ی جویس در سال های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ نزدیک آن 
زندگی می کردند.« )هانت، ۲۰۱۱( عدن نیز به معنای بهشت است.

 بسیار جدی است، اما شیوه ی 
ً
۳۴. به گفته ی هانت )۲۰۱۱( مطالب فصل سه )پروتیوس( »ظاهرا

غور کردن استیون در زندگی اش به گونه ای شوخی ـ جدی است. فکر می کند که بند ناف همه از امروز تا 
زمان آغاز خلقت بشر به هم وصل می شود و طناب درهم تنیده ای از همه ی موجودات زنده را می سازد. 
سپس فکر می کند که این بند ناف های به هم پیچیده مثل سیم تلفن راهی ارتباطی می سازند و او را به بهشت 
و خدا وصل می کنند و بعد می شود همان ِکنچ عزادار مزدبگیر که مالگن در فصل یک )تلماکس( او را به 
این نام خواند: “الو! ِکنچ هستم... صفر، صفر، یک.” منظور آفریننده ای است که یکه و تنهاست و همه را 
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از هیچ )صفر( می سازد.« 

همان طور که گفتیم، بند ناف های به هم پیچیده سیم تلفن می شوند و استیون می تواند از طریق این 
اولین  سپس  بگیر  را  )الف(  عبری  الفبای  حرف  »اولین  نخست  شود.  وصل  )بهشت(  عدن ویل  به  سیم 
حرف الفبای یونانی )آلفا( را.« به گفته ی دلینی )۲۰۱۲( »باز یادآور آن گفته ی انجیل است که خدا آلفا و 
امگاست )یعنی خدا آغاز و انجام است( و صفر را با صفر جمع می کند و “یک” را می سازد. استیون دارد 

به خودش می گوید: “تو داری با آدم و حوا حرف می زنی از طریق معجزه ی تکنولوژی باستانی.”« 

۳۵. به گفته ی گیفرد، »در آموزه های حکمت الهی، اشراق، آدم کادمون انسان کامل و بهشتی است. 
آدم که در آغاز موجودی معنوی کامل و طیب بود، از جایگاهی که جهان آفرین )نائب خدا( به او داده بود 

راضی نبود. آدم دوم، انسان خاکی، با غرور می کوشد که خودش خالق شود.« )۱۹۸۹: ۴۷-۴۶(

۳۶. به گفته ی گیفرد، »در آیین کابالیسم )اهل تصوف یهودیان( آمده که حوا ناف نداشت، زیرا از زنی 
)مادری( زاده نشده بود، بلکه از دنده ی چپ حضرت آدم آفریده شده بود.« )۱۹۸۹: ۴۷( 

گاهی خداگونه به دست آورند. حال او که  گروهی از راهبان یونانی به ناف هایشان خیره می شدند تا آ
ناف ندارد چه؟ 

 استیون )جویس( در متون گوناگون این را خوانده است که حوا 
ً
به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »احتماال

ناف نداشت. البته چنین چیزی در کتاب عهد عتیق نیست، اما بسیاری از علمای الهیات معتقد بودند که 
آدم و حوا به شیوه ی معمول سایر انسان ها خلق نشده اند و به همین دلیل ناف نداشتند. وقتی میکل آنژ در 
نقاشی اش در کلیسای سیستین روی شکم آدم ناف کشید، برخی از یزدان شناس ها او را به کافرکیشی متهم 
کردند. استیون باری دیگر در فصل چهاردهم )گاوهای خورشید( این اثر، به حوا و شکم و تن صاف و 

صوف او فکر می کند.«

۳۷. گیفرد: »اشاره به شعری از کتاب غزِل غزل ها )نشید االنشاد( اثر سلیمان است که می گوید: “تو 
هنِر سراپا بی خدشه ای، عشق من؛ هیچ لک و خالی بر تو نیست.”« )۱۹۸۹: ۴۷(

غزل غزل ها یکی از بخش های عهد عتیق در کتاب مقدس است که نویسندگی این اثر را به سلیمان، 
پسر داوود، نسبت داده اند. این شعر عاشقانه ی زیبا در قرن دهم پیش از میالد مسیح سروده شده و عبری ها 
و  عیسی  حضرت  میان  عشق  را  آن  مسیحیان  و  می کنند  وصف  بنی اسرائیل  قوم  و  خدا  میان  عشق  را  آن 

کلیسایش. )م(

۳۸. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »در همان غزل غزل های سلیمان آمده: “ناف تو مثل جامی گرد است/ 
که بی نیاز است ز هر شراب/ شکم تو چون پشته ای است از گندم/ پوشیده با سوسن و زنبق.”« 

 Centuries of  Meditations کتاب  آغاز  در  عبارت  »این  می نویسد:   )۴۷  :۱۹۸۹( گیفرد   .۳۹
)۱۹۰۸( نوشته ی تامس تراهرن، شاعر و نویسنده ی انگلیسی قرن هفدهم، آمده است: “ذرت گندم تابناک 

نامیرا بود که هرگز نباید درو می شد، و هرگز بذرافشانی و کاشته. به نظرم از ازل تا ابد برپا بوده است.”«

۴۰. به گفته ی هانت )۲۰۱۱(، »منظور زهدان حّواست که با خوردن گندم، گناه را به دنیا آورد. در 
فصل یک )تلماکس( از ناپاکی اندام زنانه می گوید و این بار از زهدان گناه.«  

تورنِتن )۱۹۶۸( منبع این جمله را در سفر الویان از اسفار کتاب تورات در عهد عتیق یافته و نوشته 
است: »در این کتاب آمده که اندام باروری زن در دوره ی عادت ماهانه و زایمان ناپاک است.« در فصل دو 
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)نستور( دیسی به استیون می گوید: »یک زن گناه را به این دنیا آورد.«

نادان  زنانگی  روان شناسی  در  چهره...  رمان  در  است  ممکن  »استیون  می نویسد:   )۲۰۱۴( هانت 
باشد، اما تا این لحظه هرگز زن گریز نبوده است. ناگفته نماند که او محصول کلیسای کاتولیک ایرلند است 
که از میان همه ی کلیساهای اروپا با شدت بیشتری نفرت از اندام زن را ترویج می کند. در رمان چهره... 
با زودرسی جنسی او مواجه می شویم و این که از میان روابط جنسی و مذهب، اولی را برمی گزیند. و در 

رمان یولسیز هنوز ذهنش، با خوشی، روابط جنسی را می جوید، اما با ذهنی پر از عادت های کاتولیک.«

ل آشنا شد، 
ُ
»مسیری که خود جویس هم پیموده، چندان متفاوت نیست. جویس وقتی با نورا بارنک

توانست این تفکر را، که آمیزش با گناه ارتباط دارد، از ذهنش بیرون کند.« )همان جا(

لویس مناند، نویسنده و منتقد آمریکایی، در مقاله ای در نیویورکر )ژوئیه ی ۲۰۱۲( می نویسد: »وقتی 
در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ نورا برای قدم زدن با جویس از خانه اش بیرون آمد و او را از نظر جنسی ارضا کرد، 
جویس از این کار سخت شگفت زده شد.« به گفته ی هانت، »جویس فقط زنان خیابانی و دختران درست  
طبقه ی متوسط را دیده بود. نورا برایش نو بود. زنی معمولی که با او مثل مردی معمولی رفتار کرده بود. 
عشقی بود که با فریب و چاپلوسی همراه نبود یا با احساس شرم و گناه. بی پیرایگی اخالقِی آن چه میان شان 

رخ داده بود، او را شگفت زده کرده بود. این بی پیرایگی اساس رابطه ی آن ها شد.« )۲۰۱۲(

۴۱. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »استیون هم چنان براساس گزینه ی دوگانه  به خودش فکر می کند. از 
یک سو خود را موجود مادی بدبختی می داند که در تاریکی های گناه به زهدان وارد می شود و از سوی دیگر 

روح جاودانه ای که وجودش “از پیش از زمان” به خواست و فرمان الهی اراده شده است.«

نوعی  از  دیگر  انسان های  همه ی  برخالف  عیسی  حضرت  که  است  آمده  نیقیه  اعتقادنامه ی  »در 
هم سرشتی با خدا “آفریده شد” نه آن که در زهدان “کاشته” شده باشد.« )همان جا(

نطفه ی  شدن  بسته  چگونگی  و  مادرش  و  پدر  آمیزش  به  »استیون  می نویسد:   )۲۰۱۴( هانت   .۴۲
خودش فکر می کند. آن روح زن هم منظور مادر اوست که در فصل یک )تلماکس(، استیون دو بار آمدن او 

را به خوابش مطرح می کند با دهانی که بوی خاکستر می دهد.« 

»در همین فصل، یکی دیگر از شخصیت های رمان یولسیز به نام ِکِون ایگن به استیون می گوید که 
تو را از شباهت صدایت به پدرت شناختم. در اودیسه ی هومر هم وقتی نستور تلماکس جوان را می بیند، 
از شباهتش به پدرش، اودیسیوس، سخت شگفت زده می شود و می گوید: “پدرت؟/ خب باید بگویم از 
دیدن تو درعجبم/ شیوه ی سخن گفتنت بیش از این نمی توانست همانند او باشد/ آدم فکر می کند هیچ، هیچ 

پسری نمی تواند چنین خوب حرف بزند.”« )همان جا(

حرف  اودیسیوس  به  تلماکس  شباهت  از  نیز  هلن  و  منالئوس  اودیسه،  »در  که  است  معتقد  گیفرد 
می زنند.« )۱۹۸۹: ۵۵(

در این جمله استیون از چشم هایش می گوید. هر فصل از این اثر بن مایه هایی دارد که تا پایان فصل 
به شیوه های مختلف و با واژه های مربوط مطرح می شود. این فصل درباره ی دیدن است و »وجه ناگزیر 

مرئّیات«. )م(

۴۳. به گفته ی گیفرد، »خدا خود جفت کننده است و زن و مرد را در آیین مذهبی ازدواج به هم پیوند 
می دهد. بنا به آیین دین کاتولیک، “اراده ی” او بر این است که انسان باید زیاد شود و تا آن جا که ممکن 
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است بچه بیاورد.« )۱۹۸۹: ۴۷(

۴۴. پدر استیون که صدا و چشم هایش مثل استیون است، با مادرش که اکنون روحی بیش نیست، 
هم آغوش شده و به خواست و اراده ی جفت کننده یا خدا او را به وجود آورده اند. پی نوشت بعدی )شماره ی 

۴۵( از همین فصل را بخوانید. 

۴۵. عبارت A lex eterna یا لکس ایترنا به معنی »قانون ابدی« است. گیفرد این عبارت را در اثری 
یافته  الهیات(  )مدخل   Summa Theologica نام  به  کویناس  آ تامس  از  فلسفه  تاریخ  درباره ی  کالسیک 
تکوین  زمان  در  قادر مطلق است. چون ذهن خدا  در دست خدای  بر چیزها  فرمانروایی  »قانون  است: 
نمی یابد، بلکه فرایافتی ابدی دارد... نتیجه می گیریم این قانون باید ابدی باشد. بنابراین، وقتی هنوز چیزها 
در خودشان وجود نیافته اند، در خدا وجود دارند و او آن ها را پیش بینی و مقدر می کند. پس روح استیون به 
وجود واقعی نیامد تا آن لحظه ای که بدن در حال بالیدنش در زهدان دمیده شد، اما هستی اش پیش از زمان 
و عصر اراده شده بود و از ازل در خدا بود. هم چنین چون فکر کردن خدا “ماهیت قانون دارد” می توان 
گفت که خدا هرگز نمی تواند عدم وجود او را اراده کند. وجودش نه تنها ازلی است که ابدی و تضمین شده 

است.« )۱۹۸۹: ۴۷(

۴۶. هانت )۲۰۱۱( معتقد است که »هر کس که افکار استیون را تا این نتیجه گیری های منطقی اما 
مسخره دنبال کرده )و جویس آشکارا می گوید که هر خواننده ی شایسته ای باید دنبال کند( شاید بخشیده 
شود به خاطر تصوری که از چوبین بودن استدالل استیون دارد )و شاید جویس هم قصد دارد خواننده اش را 
به چنین نتیجه ای برساند(. همین آموزش های بی رحمانه ی منطقی است که استیون را “یسوعی ترسو” کرده 
است. حتا در زمان ارتدادش، باورهای دین پیوریتن کاتولیک ایرلندی درباره ی گناه بر او تأثیری ماندگار 
گذاشته و در او نفرتی از زن ایجاد کرده که فرار از آن برایش ناممکن است، حتا در زمانی که تشنه ی تِن 

زن است.«

»منظور این است که حضرت عیسی فقط پیامبر خدا نیست، بلکه گوهر الوهیت را هم در خود دارد 
و با خدا هم گوهر است. استیون میان درک مادی از خودش )موجود بدبختی که به زهدان تاریک گناه وارد 
شده( و درک معنوی از خودش )که ممکن است حتا در “گوهر الوهیتی که در آن پدر و پسر هم سرشت اند” 

شرکت کرده باشد( گیر کرده و نمی داند کجا درک بخردانه ای از شخصیت انسان بیابد.« )همان جا(

هانت در ادامه می نویسد: »استیون در بسیاری از لحظه های غور کردنش در سراسر رمان، میان جسم 
“سِگ لش” و توصیفش از خدا با  و روح و پستی و واالیی سرگردان است. توصیف او از خود با عنوان 
یا اوست که مادرش را  انسان می شود و  او از خدا که  نیز تخیل  “صدایی که از خیابان می آید”،  عبارت 
می کشد و تئوری او از شکسپیر به عنوان آفریننده ای که از پی ناکامی های جنسی آثارش را خلق می کند، 
را بشکند. فقط  میان جسم و جان  این دوگانگی دروغین  باید  استیون می داند  این است که  نشانگر  همه 
پس از دیدن بلوم است که درمی یابد این دو جنبه را چگونه به شکلی سازگار در هم بیامیزد. در نظر بلوِم 
خداناباور، ذهن انسان پدیده ای مادی وصف می شود و این توصیف رضایت بخش است. اما در “مسیر 
زندگی” که در آن همه چیز زاده می شود و می میرد، جسم و ذهن انسان به گونه ای دائمی در نوعی زندگی 

ابدی شکوفا می شود.« )همان جا(

در  و  می کند  فکر  مسیحی  باورهای  در  تثلیث  آیین  به  این جا  در  »استیون  گیفرد،  گفته ی  به   .۴۷
آیین  این  با  به جدال  قرن چهارم  اوایل  در  آریوس می اندیشد که  به  این فصل  از  باقی مانده  پاراگراف های 
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ه ی بدعت گذاران و گروهی از افراد مسخره گر، 
ّ
برخاست. در فصل یک )تلماکس( از او به عنوان یکی از “گل

او اشاره می شود:  به  با دیدی دلسوزانه تر  اما در پروتیوس  یاد می شود.  از آن هاست”  که مالگن هم یکی 
“آریوس بی نوای عزیز، سرزندیق بداختر” که بدعاقبت شد.« )۱۹۸۹: ۴۷(

با عنوان بدعت  در دین محکوم  را  آریوس  آموزه های  نیقیه  »در سال ۳۲۵ میالدی، شورای نخست 
کرد. امپراتور کنستانتین، که در دهه ی ۳۱۰ میالدی دین مسیحی را قانونی کرد، اعضای شورای نیقیه را 
فراخواند تا آموزه های ناهمگن کلیساها را همگون کنند. پس از آن که شورا وارد کار شد، امپراتور فرمان داد 
آریوس را تبعید کنند و همه ی کتاب هایش را بسوزانند و اگر کسی حتا یک جلد از کتاب های او را پنهان کند 
اعدام شود تا به فرمان امپراتور کنستانتین “نه تنها آموزه هایش نابود شود که هیچ چیزی از او باقی نماند تا 
یادآور او باشد.” این فرمان اجرا شد و هیچ چیز از نوشته های آریوس باقی نماند و دانش ما از دیدگاه او از 
کتاب هایی است که علیه دیدگاه های او نوشته شده است. تا چند قرن پس از آن، همه ی کلیساهای آریانی، 
که در سراسر امپراتوری و در آلمان پخش بودند، یا به زور شمشیر یا با مذاکره به راست آیینی تغییر کیش 

دادند.« )همان جا(

»بدبختی دیگر آریوس که در این فصل به آن اشاره شده، مرگ تحقیرآمیز و دردناک اوست. چند سال 
پس از تبعیدش، امپراتور به او اجازه ی بازگشت داد و در سال ۳۳۶ به اسقف قسطنطنیه دستور داد او را در 
کلیسا بپذیرند و به او اجازه ی برگزاری عشای ربانی بدهند.« )همان جا( گیفرد )۱۹۸۹: ۴۷( معتقد است 
که »ِسَمت سرپرستی کلیسا می توانست او را از شمار بدعت گذاران بیرون آورد، زیرا قرار بود این مراسم در 
روز یکشنبه ی همان هفته برگزار شود تا همه ی مردم شاهد باشند که آریوس دیگر تکفیرشده نیست. اما پیش 
از آن که بتواند سرپرست شود، از دنیا رفت. مدافعان دین این مرگ ناگهانی و چگونگی آن )در مستراح( را 
مورد سوءاستفاده قرار دادند و او را از جانب خدا کافر خواندند.« )۱۹۸۹: ۴۷( برای شرح بیشتر پی نوشت 

شماره ی ۵۰ از همین فصل را بخوانید.

گیفرد )۱۹۸۹: ۴۷( می نویسد: »هملت در صحنه ی اتاق خواب، مادرش را مسخره می کند و می گوید 
که او )مادرش( به رغم همه ی داوری های بهتر، هملت را به عمویش، کالدیوس، خواهد فروخت و “مثل آن 
میمون معروف/ برای بحث و اثبات، در سبد سینه خیز باال می روی/ و گردن خودت را می شکنی” ]با بیرون 

پریدن از سبد از پی تقلید از پرنده هایی که فرار کرده اند.[«

۴۸. در این جا جویس بخش هایی از چندین واژه را که تک تک آن ها به صورت کامل در زیر می آید، 
برداشته و کنار هم گذاشته و ابرواژه ی غریب Contransmagnificandjewbangtantiality ساخته 

است.

Consubstantiality اصطالحی فلسفی است به معنی هم سرشتی و هم گوهری، و به گفته ی گیفرد 
»منظور هم سرشتی پدر و پسر و روح القدس است که آریوس آن را انکار کرد.« )۱۹۸۹: ۴۷(

Transsubstantiality نیز واژه ای از واژه های فلسفی است به معنای قلب ماهیت و »منظور قلب 
شراب و نان در مراسم عشای ربانی به خون و گوشت حضرت عیسی است. Tiality از این واژه و واژه ی 

اول در پایان این ابرواژه آمده است. 

Magnific یعنی با شکوه و جالل. منظور خداست که حضرت عیسی نماد شکوه و جالل خداست. 
این شکوه و جالل رسیده است.«  به  از زاییدن پسر خدا  باکره است که پس  از مریم  این واژه در دعایی 

)همان جا(
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Jew به معنی یهودی »یادآور این است که حضرت عیسی از مادری یهودی زاده شد و از سوی یهودیان 
طرد شد. وقتی عیسی به دنیا آمد یهودی بود، اما مردم خودش او را طرد کردند و همین سبب شد که بسیاری 

از مسیحیان، نسل اندر نسل، یهودیان را به قتل او و “ارتکاب گناه علیه نور” متهم کنند.« )همان جا(

Bang )سروصدا(. برخالف واژه ی قبلی، این واژه گویا به گونه های مختلف تفسیر می شود. گیفرد 
معتقد است که »این واژه به هر دو “ریشه ی بحث برانگیز مسیحیت و بگومگوی پابرجا بر سر آریانیسم 
بود  معتقد  که  آریوس  نظریه ی  و  روح القدس  و  پسر  و  پدر  هم گوهری  سر  بر  اختالف  به  و  دارد”  اشاره 
پسر با پدر هم گوهر نیست و از پدر رتبه ی پایین تری دارد.« )۱۹۸۹: ۴۷( اما “ربط  دادن خدا به نیرویی 
فصل  در  کند.  تأیید  را  خدا  بودن  همه جا  درباره ی   )۱۹۹۳( کمبل  ایده ی  هم چنین  می تواند  انفجاری” 
به  می شود،  روبه رو  درباره ی ظهور خدا  مدرسه  مدیر  سنتی  ایده ی  با  که  »استیون  )نستور(،  اثر  این  دوم 
سروصدای بچه ها در زمین بازی هاکی اشاره می کند و می گوید: “این خداست... فریادی در خیابان.” از 

نظر استیون، قدرت آفریننده در همه چیز حضور دارد.« 

این ابرکلمه ی ترکیبی در واقع می گوید: آریوس همه ی عمرش را بر سر مجادله با موضوع هم گوهری یا 
هم سرشتی پدر و پسر و تبدیل نان و شراب به گوشت و خون حضرت عیسی، که جالل و شکوه خدایگانی 
بود. همه ی  زیاد  آریوس سروصدا  زندگی  در  دیگر،  عبارت  به  بود، گذاشت.  یهودی  مادری  از  و  داشت 

عمرش را به جدل بر سِر هم گوهردگرماهیت کبریامسیهود گذاشت. )م(

که  ناخشنودی  پسر  دو  و هملت،  تلماکس  به  ربط می دهد  را  استیون  نمادین،  به طور  روایت،  »این 
زندگی شان را وقف پدر غایب کرده اند. عیسی هم مثل هملت و تلماکس جوانی بود در دنیای شناسای 
 حیات 

ً
انسانی که زندگی اش با پدر غایب شبح مانند معنا می گرفت. این رابطه بیانگر این است که احتماال

مادی انسان به منظور بروز امکان های معنوی ساخته شده است، مسئله ی محوری فلسفه ی هنر استیون. 
نیز دکترین تثلیِث دین مسیحیت و به ویژه آیین هم گوهری پدر با پسر در درک استیون از هنر خودش نقش 

اساسی دارد.« )هانت، ۲۰۱۱( 

۴۹. درباره ی »سرزندیق بداختر« پی نوشت بعدی )شماره ی ۵۰( از همین فصل را بخوانید.

۵۰. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »سقراط اسکوالستیکوس، از مخالفان آریوس، نوشته است که روز 
پیش از حضور آریوس در کلیسا، پس از آن که از قصر امپراتور بیرون آمد و با غرور در میان حامیانش در 
خیابان های شهر قدم زد، “از سر پشیمانی چنان وحشتی او را فرا گرفت که روده هایش شل شد.” پس از 
آن که او را به مستراح عمومی بردند، “غش کرد و روده ی بزرگش هم با خونریزی شدید همراه مدفوع پایین 
آمد )ماتحت لخته بسته(، سپس روده ی کوچکش پایین آمد، بعد بخشی از طحال و کبدش با خون بیرون 
 بی درنگ پس از این حادثه مرد )سرزندیق بداختر(.”« استیون این مرگ را مرِگ خوب و آسان 

ً
آمد و تقریبا

می نامد: اتانازی. 

آن  در   
ً
واقعا آن چه   ،)۴۷  :۱۹۸۹( گیفرد  قول  به  و  نیست  پذیرفتنی  پزشکی  علم  نظر  از  حادثه  این 

با الوهیت بدانند، »هموروئید )یا  افتاده، که سبب شده دشمنانش علت آن را مخالفت او  مستراح اتفاق 
اتفاق در شبی رخ  شاید سرطان روده ی بزرگ( بوده که سبب خونریزی شدید و مرگ او شده است. این 

می دهد که می توانست شب پیروزی بزرگ برای او و پیروانش باشد. « 

۵۱. به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۴۸(، »وقتی در سال ۳۲۱ بحث و جدل بر سر عقاید آریوس، کشیش 
مقام های  و  لیبی  و  مصر  اسقف های  شورای  شد،  شروع  اسکندریه،  بندر  در  کلیسایی  روحانی  رهبر  و 
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عالی رتبه ی کلیسا، به فرمان امپراتور، او را از مسند اسقفی برکنار کردند و تا زمان مرگش، در سال ۳۳۶، 
که  اسقفی،  مقام  به  نتوانست  ولی هرگز  داشت،  زیادی  پیروان  این مدت  در  داشتند.  نگاه  تبعید  در  را  او 
ازدست رفته  یا  بیوه شده  اسقفِی  مقام  بیوه مرد  را  او  استیون  دلیل  همین  به  برسد.  داشت،  را  آن  شایستگی 
widower of در این جا واژه ی see معنای مسند و مقام اسقفی می دهد.   a widowed see ».می داند

)م(

۵۲. به گفته ی گیفرد، امفاریون )omophorion( »جامه ی متمایز اسقف ها، نوار گلدوزی شده ی 
ابریشمی سفید است که دور گردن می اندازند. دو طرف آن همدیگر را روی شانه ی چپ قطع می کنند و تا 

زانو می افتند.« )۱۹۸۹: ۴۸( این جامه مشابه عبای روحانی اسالمی است.

۵۳. درباره ی »ماتحت لخته بسته« پی نوشت شماره ی ۵۰ از همین فصل را بخوانید.

در  که  هومر  اودیسه ی  با  )پروتیوس(  تناظر فصل سه  »برای حفظ   ،)۲۰۱۴( هانت  گفته ی  به   .۵۴
آن خدای دریا، پروتیوس، به اشکالی چون اسب دریایی درمی آید، استیون هم به اقیانوس نگاه می کند و 
“موج ها دارند می آیند... عنان  ایرلند اسب دریایی است:  به خدای دریا فکر می کند که در اسطوره های 
در دست تندباد بانشاط، سمندهای مننان.” مننان مک لیر یا همان الهه ی دریا )اسب دریایی( با فرهنگ 
 درست است که استیون به دریا نگاه کند 

ً
“جزیره ی من” در شمال شرقی ایرلند ارتباط نزدیک دارد. ظاهرا

و با دیدن موج هایی که از شرق می پیچند و جلو می آیند به یاد خدای دریا، مننان، بیفتد. مننان هم مثل 
این  )نام  بود  ایرلند در جزیره ی من  دریای  میان  در  تغییر دهد. جایگاهش  را  پروتیوس می توانست خود 
جزیره هم از اسم مننان گرفته شده(، گاهی بر نوک امواج زندگی می کرد و گاهی در بارگاهش در کف دریا. 
خدای تغییرپذیر دریا که سه پا داشت به او قدرت می داد تا بتواند مثل بز سحرآمیز بر قله ها بجهد و مثل 

موجودات سحرآمیز دریایی در دریا شنا کند.« 

گیفرد )۱۹۸۹: ۴۸( می نویسد: »استیون موج های سفید را مثل یال اسب های مننان می بیند.« 

نگاه  کنگره ها  از  هملت  و  هوراشیو  وقتی  هملت،  نمایشنامه ی  اول  پرده ی  از  چهارم  صحنه ی  »در 
به زبان می آورد. هملت  “باد گزنده و تیز” را  ببینند، هوراشیو این عبارت  تا ظاهر شدن روح را  می کنند 
می گوید: باد برنده می گزد. خیلی سرد است. هوراشیو جواب می دهد: باد گزنده و تیزی است.« )همان جا(

۵۵. استیون قرار بعدی اش را، که با دوستانش در رستوران شیپ )ship به معنی کشتی( است، در 
ذهن مرور می کند و به یاد پند مدیر مدرسه، دیسی، می افتد که باید پولش را با مدارا خرج کند و ولخرجی 

نکند. درباره ی رابطه ی دوستی پی نوشت شماره ی ۶۱ و ۶۳ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

اودیسه،  اودیسه می یابد: »در  گیفرد رابطه ای میان استیون و دوستانش و تلماکس و دوستانش را در 
وقتی منالئوس مسابقه ی کشتی اش با پروتیوس را تمام می کند، از تلماکس می خواهد بیشتر بماند. تلماکس 
از او تشکر می کند و دعوتش را نمی پذیرد و می گوید: “اما اگر تو مرا وادار کنی بمانم / در پیلوس مقدس، 

زمان برای دوستانم در کشتی کند می گذرد.”« )۱۹۸۹: ۴۸(

۵۶. به گفته ی هانت )۲۰۱۲(، »در فصل دو )نستور( متوجه شدیم که استیون در سن بسیار کم بسیار 
مقروض است و به جای این که برنامه ریزی کند تا قرض ها را بپردازد، بهانه می آورد که با این پولی که در 
جیبش دارد نمی تواند این همه قرض را بدهد. در این فصل، استیون درست پس از یادآوری قرارش با مالگن 
در “شیپ”، جایی که مالگن قصد دارد “چهار ساورین براق” را برای نوشیدن خرج کند تا “چنان مستی 
این  به  قادر متعال”،  باشیم که دروئیدهای دروئیدی را شگفت زده کنیم. چهار ساورین  باشکوهی داشته 
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فکر می کند که نباید ولخرجی کند. بر همین اساس سر قرار با مالگن نمی رود، ولی با پولش برای کارکنان 
روزنامه نوشیدنی می خرد و گویی بخش دیگری از این پول را تا پایان آن روز به همین شیوه خرج می کند و 

وقتی لیوپولد بلوم او را زیر بال خود می گیرد، یک سوم از حقوق ماهیانه اش را خرج کرده است.« 

۵۷. استیون که از کنار خانه های ساحلی و خانه ی دایی اش می گذرد، از خودش می پرسد آیا دارد به 
خانه ی دایی اش در ایریش تاون می رود یا نه. به گفته ی هانت، »این فکر تا پایان پاراگراف بازتاب “صدای 

پدر” استیون در فکر اوست که با ترش رویی از خانواده ی زنش گله می کند.« )۲۰۱۵(

در این قسمت پدر جویس هم حضور دارد. در واقع، شخصیت سایمن ددلس )پدر استیون( از روی 
شخصیت پدر جویس ساخته شده است. پدر جویس هم از پدر و برادرهای می موری )زنش( بیزار بوده 
است. المن )۱۹۸۳( می نویسد که »زن دایی سارا یا سارا گلدینگ زن ریچارد گلدینگ، برادِر مادر استیون، 
است. جویس شخصیت این ها را از روی دایی و زن دایی خودش، آقا و خانم ویلیام موری، ساخته است.« 

۵۸. بنا به گفته ی هانت، »خیابان استراسبرگ محله ی اعیان نشین آیریش تاون است، در حومه ی شمال 
ساحل سندی مونت. سارا یا َسلی، زن دایی استیون، با شوهرش ریچارد گلدینگ و بچه هایشان در این محل 

زندگی می کنند.« )۲۰۱۷(

دابلنی های  تعداد  که  دابلن حکومت می کردند، می ترسیدند  بر  پانزدهم  قرن  در  وقتی  »انگلیسی ها 
بومی از شمار آن ها بیشتر شود. به همین دلیل قانونی وضع کردند که براساس آن ایرلندی ها را از زندگی در 
محدوده ی شهر و رفت وآمد روزانه در شهر ممنوع کردند. ایرلندی ها هم بیرون دیوارها شهری نیمه ویرانه 

ساختند.« )دلینی، ۲۰۱۲(  

بسوزد؟«  بالش  ایکاروس  مثل  بی آن که  بپرد  باالتر  کمی  »نمی تواند  جمله ی  درباره ی  هانت   .۵۹
می نویسد: »ایکاروس پسر ددلس با بال های مومیایی که پدرش برای او ساخته بود از جزیره ی کرت فرار 

کرد، اما آن قدر اوج گرفت که خورشید بال هایش را آب کرد و در دریا افتاد و غرق شد.« )۲۰۱۱(

پی نوشت شماره ی ۱۵ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۶۰. منظور از مردک ها یا پسرهای توی کاهدانی )که پدر استیون آن را با لهجه ی انگلیسی ـ ایرلندی 
می گوید( همان برادران گلدینگ، دایی های استیون، است.

»در اثری به نام A Boy’s Town  نوشته ی ویلیام دین هاولز )۱۸۳۷-۱۹۲۰( که براساس زندگی خوِد 
نویسنده است، هاولز هنگام شرح رفتار پسربچه های مدرسه ای نسبت به معلم شان می نویسد: “... هدف 

این بود که پسرهایی آن را عرضه کنند که در کاهدانی بودند...”« )دلینی، ۲۰۱۲(

 highly respected Gondoliers را  برادرزنش  دو  ددلس(  استیون  )پدر  ددلس  سایمن   .۶۱
)قایق ران های یا گوندوالران های بسیار محترم( می خواند. گوندوال نوعی کرجی یا قایق ونیزی است که در 
فارسی هم به گوندوال ترجمه شده است. هانت )۲۰۱۵( معتقد است که »این واگویه ای از اپرای کمدی 
اپرا  اثر گیلبرت و سولیوان در سال ۱۸۸۹ است. یکی از بن مایه های این   ،The Gondoliers قایق ران ها، 
اختالف طبقاتی حاکم بر جامعه است. در این اپرا شاهزاده ای جوان دزدیده می شود و به دست گوندوالران 
یا قایق رانی بسیار محترم سپرده می شود تا به جای فرزند این خانواده ی بسیار فقیر بزرگ شود. در سراسر 
اپرا این عبارت را بارها به صورت آواز می خوانند: “گوندوال ران های بسیار محترم.” گویی شاهزاده آن قدر به 
بچه ی آن خانواده شبیه است که حتا گوندوال ران محترمی که به شاه قول داده بود بچه را پیدا کند و بازگرداند، 

نمی تواند دو بچه را از هم تمیز بدهد.«



221پینوشتفصلسه|

۶۲. به گفته ی المن )۱۹۸۳(، »جان جویس، پدر جیمز جویس، حتا در زمان نامزدی اش با می، 
نداشت  را دوست  او  پدر می،  دلیل موری،  به همین  بود.   مست 

ً
و معموال زیاد می نوشید  مادر جویس، 

بود و همین پیش بینی غرور جان  برای دخترش نخواهد  بود که همسر خوبی  به درستی پیش بینی کرده  و 
جویس را جریحه دار کرده بود. از سوی دیگر، مادر جان جویس هم با این ازدواج مخالف بود و خانواده ی 
موری را پایین تر از خانواده ی خودش می دید. در این فصل از رمان نیز سایمن پدر استیون الکلی است، 

ولی برادرزنش را که حسابدار است مست می خواند.« 

۶۳. به گفته ی هانت )Jesus wept« ،)۲۰۱۵ که معنی لغت به لغت آن می شود “عیسی گریست” 
ـ و معنای مجازی آن عبارتی است برای ابراز شگفتی ـ کوتاه ترین آیه ی انجیل است. وقتی حضرت عیسی 
از مرگ الزاروس مطلع می شود، پیش از رفتن به قبر او و بازگرداندنش به زندگی، گریه می کند. در این جا 
سایمن ددلس، پدر استیون، در عجب است که حضرت عیسی با دیدن خانواده ی گلدینگ چه واکنشی 
نشان می داد: یا عیسی!« در میان مردم ایرلند استفاده از عبارت هایی از این دست برای ابراز شگفتی شایع 

است و در فرهنگ آمریکای شمالی کلمه هایی چون Gee یا Jeeze معروف است. 

۶۴. »وقتی شاه دانکن و همراهانش )در بخش اول، پرده ی ششم از نمایشنامه ی مکبث( وارد کاخ 
مکبث می شوند، شاه دانکن می گوید: “این کاخ جای دلپذیری برای نشستن دارد” و از هوای تازه و خوب 
سپس  این جا.”  “نسیم بهشتی/ بوی مست کننده دارد  او موافقت می کند:  با  بانکو  آن جا تعریف می کند. 
نه  برجسته،  نقوش  “نه  می گوید:  ساخته اند،  النه  قلعه  دیواِر  باالی  چلچله ها  یا  سارها  که  می بیند  وقتی 
گچ کاری / نه پشتواره، نه موقعیت مناسب، بلکه این پرنده که بستر آویزان و گهواره ی بارآورش را ساخته / 
جایی که آن ها النه می کنند و شکار / همیشه دقت کرده ام و دیده ام که هوا لطیف است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )۴۹

هانت )۲۰۱۵( می نویسد: »استیون از این جا تا ۲۲ پاراگراف کوتاِه پس از آن صحنه هایی را تجسم 
می کند که گویی به خانه ی ریچی و سلی گلدینگ رفته و همه ی اتفاق هایی را که ممکن است پس از ورود 
احتمالی او به آن خانه بیفتد، در ذهن مرور می کند. اما در واقعیت، او جلوی در خانه ی آن ها در آیریش تاون 

 به آن جا نمی رود.« 
ً
نایستاده است و یا اصال

در واقع استیون بار دیگر از خاطره هایش یک رویداد نمایشی می سازد. بار اول هم در تلماکس بود که 
کسفورد را )درباره ی هینز( ساخت. )م( از شنیده هایش آن صحنه ی آ

پی نوشت شماره ی ۵۷ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

در این جا هم در عالم خیال می بیند که دایی و زن دایی اش از پشت پنجره و الی کرکره های بسته بیرون 
را دید می زنند تا مطمئن شوند او که زنگ می زند طلبکار نیست. دایی ریچی که نیمه برهنه و نیم نشسته، زیر 
پتویی، روی تخت پر از بالشش، مشغول حساب وکتاب هایش است، هم زمان مثل افسر ارتش به پسرش، 
والتر، دستور می دهد که این کار و آن کار را بکند و به استیون دستور می دهد که در اتاقی که هیچ صندلی ای 
در آن نیست بنشیند و هم چنین به زنش که دارد بچه ای را در حمام می شوید دستور می دهد که برای مهمان 

ویسکی بیاورد. البته مهمان را به خوردن چیزی دعوت می کند که در خانه نیست. )م(

۶۵. در این جا به جای »دایی« از واژه ای مهجور nuncle استفاده کرده که به جای آن واژه ی مهجور 
Can you make no use of” )م( به گفته ی   nothing, nuncle?“ :خالو« را گذاشتم. شکسپیر می گوید«
هانت، کلمه ی خالو )nuncle( »فقط در یک اثر از شکسپیر آمده است و آن هم شاه لیر است و در تمام 
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هفده باری که تکرار می شود اشاره ی دلقک به شاه است. با توجه به رابطه ی این دو و شخصیت دلقک، 
منطقی است که فکر کنیم در این اسمی که استیون به دایی ریچی داده نیشی هست.« )۲۰۱۶(

از  است.  کرده  استفاده   morrow مهجور  کلمه ی  از  به خیر«  »صبح  عبارت  برای  این جا  در   .۶۶
این رو به جای آن بامداد آوردم که خالصه ی بامدادان به خیر است. جمله ی دوِم دایی ریچِی استیون در 
برخی چاپ های یولسیز حذف شده، اما در یولسیز گبلر آمده است: »بنشین و قدم بزن.« به گفته ی دلینی 
به چرندگویی  و  ایرلندی هاست  بازی های مسخره ی کالمی  از  )۲۰۱۲(، »این شیوه ی سخن گفتن یکی 
ایرلندی )Irish Bull( معروف است. مثال دیگرش: دوبار در هفته و یک بار هر چهار شب. یا به پسری 
که اسب سوار است می گوید: “بیا پایین از اسب و خودت را آن باال ببین.” بی شک جمله ای که دایی ریچی 

می گوید تناقض دارد: چطور می توانی بنشینی و قدم بزنی؟«

۶۷. به گفته ی گیفرد، »کلمه ی Goff )گاف(، که اسم یکی از کارفرماهای دایی استیون است، یعنی 
آدم احمق غیرطبیعی.« )۱۹۸۹: ۴۸(

۶۸. به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۴۸(، »کارفرما شپ لند تندی ترکیبی از نام انقالبی ایرلندی نپر تندی 
)۱۷۴۰-۱۸۰۳( و قهرمان عجیب وغریب تریسترام شندی )۱۷۶۰-۶۷( از لورنس استرن است.«

باید  دادگاه  به  فراخوانده  فرد  که  نام هرگونه سندی  است  به معنای سند شهود   Duces Tecum  .۶۹
به عنوان مدرک شاهد بر ادعایش ارائه دهد. )م(

از  ناهوازی  و  اسیدی  شرایط  در  تا  می کنند  دفن  باتالقی  زمین های  در  را  بلوط  درخت  تنه ی   .۷۰
پوسیدگی در امان بماند به همین دلیل آن را بلوط باتالقی می نامند. )م( 

۷۱. گیفرد )۱۹۸۹: ۴۸( معتقد است: »Requiescat واژه ای التین به معنای “روحش شاد” اسم 
شعری از اسکار وایلد است که در سال ۱۸۸۱ منتشر شده است.« 

کسفورد بود و بیشتر آثار مهمش را زمانی  هانت )۲۰۱۵( می نویسد: »اسکار وایلد تحصیلکرده ی آ
خاصی  شهرت  شهر  این  مردم  میان  در  و  بود  دابلن  بزرگ شده ی  اما  می کرد،  زندگی  لندن  در  که  نوشت 
داشت. مردم اشعارش را می خواندند، می نوشتند و به دیوار خانه هایشان می زدند. در این جا هم ریچی و 
سارا گلدینگ یکی از شعرهای او را )در رثای خواهر نه ساله اش که بر اثر بیماری مننژیت از دنیا رفته( قاب 

گرفته اند و به دیوار اتاق شان زده اند.« 

۷۲. دایی ریچی )یکی دیگر از صاحب منصبان شهر( مثل مدیر مدرسه، بارها در نظرهایش اشتباه 
لیتیم دار )که  بیستم بطری های آب معدنی  قرن  اول  می کند. هانت )۲۰۱۵( معتقد است که »در دهه ی 
)در  گلدینگ  وقتی ریچی  و جوان ها می نوشیدند.  بود  باب شده  ایرلند  در  آمریکا می آمد(  از جورجیای 
خیاالت استیون( می گوید: “مرده شور این آب لیتیم دار تو را ببرد. پایین می آورد.” معلوم نیست که آیا به 
نوشیدنی مورد عالقه ی خود استیون اشاره می کند یا این “تو” را در کل به کار می برد. نیز عبارت “پایین 
می آورد” هم نامشخص است. آیا آب معدنی لیتیم دار متابولیسم آدم را پایین می آورد؟ روحیه ی آدم را؟ یا 
کسفورد آمده است که  قدرت گیرایی و مزه ی مالت )آبجوی سیاه( را که فرد می نوشد؟ در فرهنگ لغت آ
این فعل می تواند به معنای “رقیق کردن” باشد. و یک مثال هم از مارتین چوزلویت نوشته ی چارلز دیکنز 

آورده است.«

»به احتمال زیاد ریچی این تئوری را رد می کند که واسکی باید با یک قطره آب رقیق شود، به ویژه 
آب معدنی. ایگنیشس گالهر در داستان کوتاه “ابری کوچک” )مجموعه داستان دابلنی ها( با بحثی روی 
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این موضوع به رفیقش خوش آمد می گوید: سالم، تامی، قهرمان قدیمی، بفرما! ... تو چه می نوشی؟ من 
ویسکی می نوشم: چیزی بهتر از آن چه ما از آن سوی آب می گیریم. سودا؟ آب لیتیم دار؟ آب معدنی نه؟ 
من هم همین طور. مزه را خراب می کند... بیا گارسون، برای ما دو تا نصف ویسکی مالت بیاور، مثل یک 

بچه ی خوب.« )همان جا(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »این صحنه فرهنگ و فضای خانواده را نشان می دهد: پدر توی تختخوابش 
معادل  که  “واسکی”  می گوید:  اسکاتلندی  لهجه ی  به  می دهد. سپس  دستور  خانواده  افراد  به  و  نشسته 

واژه ی ایشکا به معنای “آب” در زبان گْی لیک ایرلندی است.« 

۷۳. هری شیطانی است که حضرت عیسی او را نفرین کرده است.

( از کفر 
ً
به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۴۸(، با آوردن »کلمه ی قانون )law( به جای لرد )Lord( )ظاهرا

گفتن )به خدا یا به عیسی( احتراز می کند و به جای لرد هری می گوید قانون هری؛ هری پیر شیطان است.« 
از سوی دیگر لرد لقب حضرت عیسی است و دادِن این لقب به هری نوعی انکار و کفر است.

آن  روی  که  ندارد  “چیزی  استیون  می گوید  پدرش  به  والتر  »وقتی   ،)۲۰۱۲( دلینی  گفته ی  به   .۷۴
بنشیند،” پدرش جواب می دهد: احمق یا گاو، او چیزی دارد که روی آن بنشیند ـ منظورش باسن اوست ـ. 

“جایی ندارد که آن را رویش بگذارد.”« 

۷۵. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »تامس چیپن دیل مبل ساز لندنی اواخر قرن هجدهم میالدی است که 
صندلی ها و قفسه هایش به همین نام معروف بوده اند. مبلمان چیپن دیل که از جنس چوب ماهون بود، در 
زمان نگارش این داستان دیگر عتیقه بود و بسیار گران قیمت، و بی شک خانواده ی دایی استیون نمی توانستند 

چنین مبلمانی داشته باشند.«

»وقتی استیون، در ذهنش، دایی ریچی اش را تجسم می کند که به او دستور می دهد بنشیند به شوخی 
پسرش را مقصر نبود صندلی در خانه می داند و مشخص است که صندلی چیپن دیل تنها صندلی خوب در 
خانه است. این نمونه ی ظریفی از پیوند کاتولیک ایرلندی به اعتبار و حرمت طبقه ی متوسط است که پیش 

از مشکالت ناشی از مصوبه ی اتحاد دو کشور به آن بها می دادند.« )همان جا(

۷۶. درباره ی آلرتا پی نوشت بعدی )شماره ی ۷۷ از همین فصل( را بخوانید.

۷۷. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »یکی از ساده ترین ویژگی های فصل سه )پروتیوس( در گیج کنندگی، 
آمدن واژه هایی از زبان های دیگر به این متن است بی آن که به معنای آن ها اشاره شود.« همان طور که در 
آوردن  بر  افزون  و  را خوب می دانست  ایتالیایی  زبان  گفتیم، جویس  پی نوشت شماره ی ۱۸ همین فصل 

واژه های زبان های دیگر در این فصل، بیش از ده عبارت به زبان ایتالیایی آورده است. 

آلمیدانو  با  این کتاب  یاد گرفته است و در فصل ده  ایتالیایی را در دانشگاه  استیون ددلس هم زبان 
آرتیفونی ایتالیایی به زبان ایتالیایی حرف می زند. )م(

 Il این جا وقتی استیون دایی ریچی را تجسم می کند که زمزمه کنان و سوت زنان دارد بخش هایی از«
Trovatore )ایل تراواتوره به معنای رامشگر یا شاعر بزمی( اثر جوزپه وردی، آهنگساز ایتالیایی، را می خواند، 
به یاد کلمه ی !All’erta )آلرتا( می افتد. این کلمه که به معنای “مراقب باش!” است، از صحنه ی اول این 
ریا ِد سارتیتا( به معنای “سرود ورود” است؛ سرودی که شخصیت اصلی اپرا 

َ
اپراست و aria di sortita )ا

)در این جا فّراندو( در نخستین ورودش آن را می خواند. در این اپرا وقتی شخصیت اصلی یا همان فّراندو 
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وارد می شود، با خواندن سروِد ورود، به سربازانش فرمان می دهد که در شب با چشم باز مراقب باشند. به 
عبارت دیگر، فّراندو با ورودش می خواند: آلرتا! آلرتا! )هوشیار باش!(« )هانت، ۲۰۱۵(

چرا جویس در این جا ایل تراواتوره را انتخاب کرده است؟ دلینی )۲۰۱۲( گفته است: »آیا به این دلیل 
است که داستان اپرا درباره ی خانواده ای در حال از هم پاشیده شدن است و منظور روابط در حال فروپاشی 

خانواده ی استیون و دایی اش است؟« 

۷۸. به گفته ی بوئن، »این جمله که استیون در تخیلش به ریچی نسبت می دهد، نشانه ای از توازی های 
این متن است که استیون را به بلوم نسبت می دهد. در واقع، در فصل یازده )سایرن ها( این جمله را از زبان 

ریچی به بلوم می شنویم.« )۱۹۷۴: ۷۵(

۷۹. به گفته ی هانت، »بی گمان استیون از رفتن به خانه ی دایی اش نمی ترسد، ولی این اشاره نشان از 
آن دارد که از ورود به آن خانه با کرکره های کشیده ابا دارد. به یاد دارید که در چند پاراگراف باالتر، استیون 
داشت از باد ساحل لذت می برد: “باد ِگرد او جست و خیز می کرد، بادی گزنده و تیز.” در این جا پس از 
مدتی طوالنی، با فکر کردن به این صحنه ی تخیلی تصمیم می گیرد که هوای داخل آن خانه را نیازماید و 
بیرون بماند و از این باد دلپذیر تر لذت ببرد. پس از این که استیون فکر می کند باد در کنار ساحل دلنشین تر 

است، به “خانه های پوسیده... می اندیشد.”« )۲۰۱۳(

۸۰. به گفته ی هانت، منظور از کالنگوز »کالج کالنگوز وود، مدرسه ی شبانه روزی پسرانه است که 
یسوعی های سالینز، در ناحیه ی کیلدیر، اداره اش می کردند. جیمز جویس از سال ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۱ )از شش 
تا نه سالگی( در این مدرسه درس خوانده است و نیز شخصیت داستانی اش، استیون ددلس. وقتی پدر 
جویس دیگر نمی توانست هزینه ی این مدرسه را بپردازد جویس مجبور به ترک آن جا شد و این حادثه برای 

استیون هم می افتد.« )۲۰۱۵(

»خیلی از مردم در آن دوره کالنگوز را بهترین مدرسه ی کاتولیک در ایرلند می دانستند. جان جویس به 
این افتخار می کرد که پسرهایش در آن مدرسه ی معتبر درس خوانده اند. سایمن ددلس هم در رمان چهره... 
به مدرسه ای کمتر معتبر نگاهی تحقیرآمیز دارد. به نظر استیون هم تا اندازه ای مثل پدرش، آن غرور و افتخار 

را برای تحصیلش دارد، اما به شکاف میان طبقه اش و هم کالس هایش با تأسف فکر می کند.« )همان جا(

یک  فصل  بر  عالوه  می شوند.  تکرار  ذهنش  در  کالنگوز  در  تحصیل  روزهای  از  »خاطره هایش 
)تلماکس( دوباره، در همین فصل، این خاطره ها را مرور می کند: “وقتی در دستشویی کالنگوز صورتم را 

توی آن گذاشتم.”« )همان جا( پی نوشت شماره ی ۹۸ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

از  یکی  که  بوده  گفته  کالنگوز  در  هم کالس هایش  به  روزی  که  می اندیشد  این  به  هم  این جا  در 
دایی هایش قاضی است و دیگری ژنرال ارتش. حاال این ها را پوچ می داند و زیبایی را در این چیزها نمی داند. 

۸۱. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »در واقع آن چه را استیون در پی آن است در هم نشینی با خویشانش به 
دست نمی آورد یا حتا در کتابخانه ی مارش یا، به عبارت دیگر، در میان روشنفکران.«

۸۲. برای عبارت زیبایی در آن جا نیست پی نوشت بعدی )شماره ی ۸۳ از این فصل( را بخوانید.

به مطالعه ی  کتابخانه ی مارش  در  را  از عمرش  زیادی  ۸۳. هانت می نویسد: »استیون ساعت های 
تاریخ دین مسیح گذرانده است. این کتابخانه ، نخستین کتابخانه ی عمومی ایرلند است که در سال ۱۷۰۷ 
با تشویق اسقف نارسیوس مارش، رئیس سابق دانشگاه ترینیتی دابلن، در محوطه ی کلیسای سینت پتریک 



225پینوشتفصلسه|

ساخته شد. شمار بزرگی از بیست و پنج هزار جلد کتاب آن از قرن های شانزده، هفده و هجده میالدی 
است و در زمینه های گوناگون به ویژه الهیات، پزشکی، تاریخ باستان و ادبیات عبری، آسوری، یونان، التین 

و فرانسوی.« )۲۰۱۴(

»منظور از کلمه ی “اتاقک ها یا قفس های بی رونق” اتاقک های قفس مانندی است که خواننده ها در 
آن ها کتاب های قیمتی ای را که با زنجیر قفل شده بودند، می خواندند و در این مدت دِر این اتاقک ها را هم 

قفل می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۸(

این  در  استیون  وقتی  دزدی ساخته شد.  کاهش  به منظور  دهه ی ۱۷۷۰  در  قفس  یا  اتاقک  »این سه 
کتابخانه مطالعه می کرد جمع بزرگی از طبقه ی بی بضاعت و درمانده ی دابلن احاطه شده بود و به همین 

دلیل “زیبایی آن جا نبود.”« )هانت، ۲۰۱۴(

۸۴. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »یوآخیم عارف یا صوفی ایتالیایی بود )در قرن دوازدهم میالدی( که 
عمری را به مطالعه ی معانی پنهان انجیل گذراند.« 

پیامبرانه ی یوآخیم عباس را می خوانده  با خود می گوید که در کتابخانه ی مارش نوشته های  استیون 
باشد.  از کتابی در کتابخانه ی مارش درآورده  را  “عباس”  است. هانت می نویسد، »شاید جویس لقب 
هم چنین ممکن است در کتاب بهشت دانته آن را دیده باشد. کتابی که جویس در کتابخانه ی مارش خوانده، 
یکی از مجموعه نسخ خطی یا چاپ شده ی پایان قرن سیزدهم و پس از آن است و در آن پیش گویی هایی 
Vaticinia Pon-  )تحت الهام خدا( از پاپ سوم به بعد نوشته شده است. این کتاب ها که عنوان هایی مانند

tificum )پیش گویی های پاپ ها( داشتند، در کتابخانه ی مارش وجود دارند و از قرن پانزدهم به یوآخیم 
نسبت داده شده اند.« )همان جا(

یوآخیم از فیور هنگام بازنشستگی صومعه ی فیور را در کوه های کاالبریا )ایتالیا( بنا کرد و به همین 
دلیل به یوآخیم از فیور معروف است. )م(

یوآخیم  نوآوری های  رفته،  نوشته هایش  رنِگ  که  کتاب هایی  »در  که  است  معتقد   )۲۰۱۴( هانت 
درباره ی درک غایت شناسی از تاریخ مذهب مسیحیت نوشته شده است.«

فرمانروایی  دوره ی  به سه  انسان  تاریخ  که  پیش بینی کرده  گیفرد )۱۹۸۹: ۴۹( می نویسد: »یوآخیم 
تقسیم می شود: 

۱( دوره ی فرمانروایی پدر: از آغاز خلقت تا تولد عیسی؛

۲( دوره ی فرمانروایی پسر: از تولد عیسی تا ۱۲۶۰؛

۳( و دوره ی روح القدس: از ۱۲۶۰ به بعد.

این پیش بینی به این نتیجه انجامید که نوشتن انجیلی نو الزم است تا جای انجیل عهد عتیق را بگیرد. 
به گفته ی هانت، »یوآخیم معنای نمادین و تاریخ نگاری تثلیث را بازسازی کرد. معلوم است که استیون ابتدا 
تحت تأثیر این مکاشفه قرار می گیرد، چون به بلیک عالقه مند می شود، ولی بعد پیش گویی های یوآخیم 
 The Tables نه تنها در کتاب ها رنگ می بازند که در ذهن استیون نیز. گویی جویس با خواندن داستان کوتاه
of اثر ویلیام ییتس در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۱۹۰۲ سری به کتابخانه ی مارش می زند تا کتابی را   the Law

که مدعی اند یوآخیم نوشته است، مطالعه کند.« )۲۰۱۴(

چهار  درباره ی  عباس  یوآخیم  فلسفی  پژوهش های  از  »یکی  می گوید:  باره  این  در   )۲۰۱۲( دلینی 
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اسب سوار آخرالزمان است که در مکاشفه ی یوحنا در انجیل عهد جدید از آن ها نام برده شده و رابطه ی 
پنهان این پژوهِش یوآخیم با خدای دریا، مننان، اسب دریایی و چهره های اسبی این “مرتد ها” را نمی توان 

نادیده گرفت.« 

)به معنای روز ازدحام(، که آن را   The Day of  the Rabblement ۸۵. »جویس در آغاز مقاله ی 
در سال ۱۹۰۱ نوشت، جمله ای را از جیوردانو بورونو نقل می کند که آن را “اصل بنیادین کارکرد هنری” 
می خواند: “هیچ انسانی نمی تواند عاشق درستی یا خوبی باشد مگر از توده ها بیزار باشد. هنرمند گرچه 
از مردم بهره می برد، حواسش جمع است که خودش را از آن ها جدا کند.” در آغاز قرن بیستم محوطه ی 

کلیسای سینت پتریک در قلب زاغه نشین ها بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۴۹(

دلینی )۲۰۱۲( معتقد است: »جویس با گفتن “ازدحام گران صدسر” به قدرت ازدحام آوردن و شلوغ 
کردن اعتراض می کند، زیرا با این کار اندیشه های روشن تر و اندیشمندانی چون جانتان سویفت را متهم 

می کردند.«

جاِنتان سویفت )۱۶۶۷- “فرد بیزار از نوع خود”  ۸۶. به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۴۹(، »منظور از 
۱۷۴۵( است. سویفت از سال ۱۷۱۳ سرکشیش کلیسای سینت پتریک )دابلن( بود و در اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم او را مزانتروپ می دانستند )کسی که از همه کس و همه چیز بیزار است( و معتقد بودند 
که نفرتش از انسان ناشی از نوعی بیماری روانی بوده که او را به دیوانگی کشانده است. اما به راستی این گونه 
انسان  بیزار است، زیرا  نوع بشر  از  اما  او عاشق مردم است،  پاپ نوشت که  به  نامه ای  نبود. سویفت در 
 حیوانی منطقی نیست. این هم واقعیت ندارد که سویفت 

ً
حیوانی است که توان استدالل دارد ولی واقعا

دیوانه شد. او سال های پایان عمرش گرفتار بیماری می نیر )اختاللی در گوش داخلی( شد که با عالئمی 
 قطع 

ً
چون سرگیجه و تهوع همراه است و به کرشدِن او انجامید و همین رابطه ی او را با دنیای بیرون کامال

کرد.«

سفرهای گالیور، اثر جاِنتان سویفت، هوی نیم ها اسب هایی عاقل اند. به ظاهر  ۸۷. در بخش چهار 
در  دارند،  غیرانسانی  رفتاری  و  انسانی  ظاهری  که  یاهوها  با  این ها  منطقی.   

ً
کامال رفتار  در  و  بی خرد 

تقابل اند. به گفته ی هانت، »در سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیشتر خوانندگان تصور می کردند 
که هوی نیم ها با رفتار منطقی شان مظهر اتوپیای سویفت اند و یاهوها را شاهدی بر خوی مزانتروپ خود 
سویفت می آوردند و استیون براساس این دیدگاِه همگانی، او را از همه کس بیزار و مردم گریزی می نامد که به 
جنگل جنون می گریزد. او از نوع بشر به جزیره ی پسیفیک، به سمت اسب های منطقی می رود.« )۲۰۱۴(

خالف  که  می آفریند  تازه  تصاویر  و  کلمه ها  مرتب  استیون  فصل  این  »در  بِرویک  گفته ی  به 
محدودیت های زبانی ای است که خود در آغاز به آن اشاره می کند. این تصاویر را یا با استفاده از اشیای 
بیرونی می سازد، مثل سگی که “جنازه ای را الشخور ی می کند” )پی نوشت شماره ی ۲۶۷ از همین فصل( 
یا در ذهنش می سازد، مثل این که سویفت را هوی نیم می کند: “یالش کف آلود زیر نور ماه.” تا جایی که 
من می دانم چنین تصویری پیش از آن ساخته و وصف نشده است و ساخته ی ذهن اوست که به فرهنگ 
واژگانش هم می افزاید و در فصل پانزده )سرسی( دوباره آن را به کار می بندد.« )۱۹۹۱: ۸۶( در گالری 
ملی پرتره ی لندن، پرتره ی جانتان سویفت گیسوانی یال مانند دارد که جای جایش به سفیدی )کف( می زند 

)شاید این تصویر در ذهن استیون بوده است.(

جاِنتان سویفت در کتاب Finnegans Wake نقش بزرگ تری نسبت به رمان یولسیز بازی می کند. به 
گفته ی هانت )۲۰۱۴( »احترام جویس به نویسنده ی بزرگ انگلو ـ ایرلندی و دفاعش از او رشک برانگیز 
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است.«  

Lan�( فاکسی کمبل و چانه دراز Foxy Campbell, Lanternjaws« :۸۸. گیفرد معتقد است 
ternjaws( اسم های خودمانی برای پدر ریچارد کمبل، اس جی، یکی از معلم های کالج بلودیر در زمان 
کسفورد  چهره...(، بوده است.« )۱۹۸۹: ۴۹( بنا به فرهنگ لغت آ تحصیل جویس )و استیون در رمان 

Lanternjaws »چانه ی دراز باریک بیرون زده« است.

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »اشخاصی که نام شان در این جا از ذهن استیون می گذرد، هرکدام به گونه ای 
زندیق  را  او  کلیسا  قرن سیزدهم که  در  بود  راهبی  یوآخیم عباس   

ً
مثال از اصول کلیسا سرپیچی کرده اند. 

خواند، زیرا گفته بود: “یک روز، در دنیایی با علم جدیِد یزدان شناسی، احساس نیاز به داشتن کلیسا از 
بین خواهد رفت.” برای برخی یوآخیم پیامبر بود. نام باک مالگن نیز در این فهرست آمده است و در فصل 
یک )تلماکس( با سرپیچی هایش آشنا شدیم. مالگن در پاراگراف دوم فصل یک )تلماکس( این گونه وصف 
می شود: استیون “به موی فرق سر نتراشیده ی دانه دانه شده و روشن، به رنگ ویژه مثل چوب بلوط مات، 

سرد نگاه کرد.”« 

به گفته ی هانت )۲۰۱۷(، علت »اشاره ی استیون به این انسان ها مشخص است ولی هدف او مبهم 
است. تمپل یکی از دانشجویان دانشگاه کالج دابلن بود که در بخش پنجم رمان چهره... با استیون همراه 
شده است. باک مالگن هم در این رمان با او همراه شده است. پدر ریچارد کمبل هم یکی از معلم های 
چهره...، استیون او را یسوعی ای می داند که بعضی از پسرها،  کالج بلودر بود که در بخش چهارم رمان 

اسمش را چانه دراز گذاشته بودند و دیگران فاکسی کمبل.«

رمان  در  و  می شود  وصف  اسب”  صورت  درازی  “به  مالگن  صورت  )تلماکس(،  یک  فصل  »در 
چهره...، تمپل را با چشم های سیاه بیضی شکل یا تخم مرغی. به این ترتیب، این دو شخصیت، با هم، 

ذهن استیون را به صورت های اسبی بیضی شکل )تخم مرغی( سوق می دهند.« )همان جا(

»ترکیب این سه صورت و ساختن یک صورت پرسش های زیادی مطرح می کند که آسان به پاسخ 
 سه پاراگراف پس از 

ً
نمی رسند. آیا استیون به فرار نزدیک خودش از چنگال کشیش ها فکر می کند؟ تقریبا

آن که می گوید، “زیبایی آن جا نیست،” به کشیش ها و دوره ی “بدجوری پارسا بودن” خودش می اندیشد.« 
)همان جا(

»به گفته ی المن، الگوی بیرونی تمپل دانشجوی پزشکی دابلنی است به نام جان الوود که در سال های 
۱۹۰۳ و ۱۹۰۴ از هم نشین های جویس و گوگرتی بود. پس هم آمیزی تمپل و باک مالگن قابل درک است. 
کوتاهی  مدت  برای  که  دارد  تعلق  مردانی  به  بیضی شکل”  اسبی  “صورت های  که  کلی  استنباط  این  اما 
خودشان را به نبوغ هنرمند وصل کرده اند با حضور پدر کمبل رد می شود و در زمینه ی افکار استیون در این 

قسمت چندان قابل درک نیست.« )همان جا( 

استیون  قهرمان  در  است.  سویفت  وحشت زده...”  “سرکشیش  عبارت  از  استیون  »منظور   .۸۹
)نوشته ی جیمز جویس( می بینیم که استیون داستانی از ویلیام باتلر ییتس )از سال ۱۸۹۷( خوانده است که 
ِون آِهرن، شخصیت اصلی داستان، می گوید: “جاِنتان سویفت 

ُ
در آن این دو مرد را به هم پیوند می دهد. ا

 
ً
با بیزاری از همسایه هایش که به اندازه ی بیزاری از خودش بوده به مردان این شهر روح بخشیده.” ظاهرا

بلندپروازی های معنوی سازش ناپذیر سویفت با جاه طلبی های خود استیون هم خوان است و می بینیم که 
در پایان رمان چهره... استیون به تبعید می رود تا )به گفته ی خودش( »در دکان آهنگری روحم به وجدان 
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خلق نشده ی نژادم شکل بدهم.« )هانت، ۲۰۱۴( پی نوشت شماره ی ۸۳ از همین فصل را هم بخوانید.

۹۰. »رابطه ی سویفت و بدتر از آن یواخیم، با این سه نفر، مالگن، تمپل و کمبل، در چیست؟ آیا 
سرپیچی ای مغز این سه نفر را به آتش کشیده است؟« )هانت، ۲۰۱۷(

۹۱. گیفرد می نویسد: »جمله ی التین Descende, calve, ut ne amplius decalveris از اثری 
به نام Pontificum Vaticinia )پیش گویی های پاپ ها( برداشت شده و به یوآخیم عباس نسبت داده شده 
است: “بیا پایین مرد کچل تا از این کچل تر نشوی، تو که از فدا کردن موی زنت ترسی نداری” )اما از 

کچلی خودت این گونه دستپاچه ای(...« )۱۹۸۹: ۵۰(

می افتد  پیرمردی  موی سفید  یا حلقه ی  تاج  یاد  به  دوباره  »استیون  که  است  معتقد   )۲۰۱۱( هانت 
“بیا پایین،  که در ساحل سندی مونت دیده بود و در این جا به سر کچل یوآخیم از فیور ربطش می دهد: 
کله کچل.” با به یادآوردن هر دوی این کشیش ها به این فکر می کند که اگر در جوانی به دنیای کشیش ها 

می پیوست، آینده ی خودش هم همین بود.« 

پی نوشت شماره ی ۱۸۵ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

بچه های  دوم می گوید:  که شاه جیمز  می خوانیم   Kings دوم  کتاب  ادامه می نویسد: »در  در  هانت 
کوچک )نوجوانان( الیشه را مسخره می کردند... وقتی الیشه به سمت باال می رفت بچه های کوچک جلو 
آمدند و او را مسخره کردند و گفتند “برو باال تو ای کله کچل، برو باال تو ای کله کچل. او سرش را به سمت 
آن ها برگرداند و نگاه شان کرد و به نام حضرت عیسی نفرین شان کرد. در این لحظه دو خرس از جنگل 

بیرون آمدند و چهل و دو نفر از آن ها را دریدند.”« )۲۰۱۶(

به گفته ی هانت )۲۰۱۶(، »دلیل این که استیون این جمله را از “برو باال” به “بیا پایین” تغییر داده 
و هم چنین در جمله ی قبلی به جای “بیشتر” می گوید “بی اندازه” مشخص نیست. آیا اشتباه در خاطرش 
مانده یا به عمد تغییرشان داده است؟« تورنتن )۱۹۸۳( می نویسد: »جویس در پاورقی های لیتل ریویو از 

واژه ی “بیشتر” استفاده کرده، ولی در کتاب نهایی و پیش از چاپ همان “بی اندازه” را گذاشته است.« 

به گفته ی هانت )۲۰۱۶(، »آن چه آشکار است این است که استیون به یوآخیم می اندیشد نه الیشه، 
یک  فصل  در  که  می دهد  ربط  کچلی  مرد  آن  به  را  او  سفید”  موی  “حلقه ی  عبارت  آوردن  با   )۱ زیرا: 
)تلماکس( کنار باک مالگن شنا می کرد؛ ۲( به این می اندیشد که کلیسا یوآخیم را به سانسور شدن تهدید 
کرده است؛ ۳( و یوآخیم را نمونه ای از خودش می بیند، استیونی که می توانست به دنیای کشیش ها وارد 

شود )او را ببین، منم که از محراب پایین می آیم.(« 

۹۲. دوباره از همان فعل امر التین استفاده می کند: !Descende  )دیشنده( بیا پایین! به گفته ی هانت 
)۲۰۱۶(، »سکو سطح باالتری از کلیساست که محراب را روی آن بنا می کنند.« 

۹۳. این عبارت اشاره ای است به انجیل، اما هدف از بیان آن انتقاد از ریاکاری برخی از کشیش هاست 
که خودشان خوب می خورند ولی در حضور مردم، فقر را می ستایند. 

»شاخ محراب به قربانی کردن ارتباط دارد و در کتاب خروج )۲۹:۱۲( آمده: “تو باید خون نره گاو 
جوان را برداری و با انگشتانت به شاخ های محراب بمالی و )سپس( همه ی خون را در کنار پایه ی محراب 

بریزی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۰(

ربانی  عشای  مراسم  که  کشیش هایی  درباره ی  استیون  غمزده ی  »تخیل   ،)۲۰۱۶( هانت  گفته ی  به 
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به  هم سرا  گروهی  و  است  مراسم  برگزارکننده ی  به عنوان  یواخیم  دارد:  عجیبی  جزئیات  می کنند  اجرا  را 
چشم های اژدهایی یا سوسمار یال دار خیره ی او با تهدید و واگویی پاسخ می دهند و “کشیش های اسمی 
زیرا  باشد.  محراب”  شاخ های  دور  کردن  “کمک  عجیب ترینش  شاید  اخته شده اند.”  و  روغن زده  که 
به  گویی  و  داشتند  شاخ  باستان  یهودیان  محراب های  بلکه  ندارند،  شاخ  کاتولیک  کلیسای  محراب های 
 استیون آن را به کالم التین خره کشیده ی 

ً
قربانی کردن گاو نر و دیگر حیوانات ارتباط داشته است. و ظاهرا

را خره  مراسم  دعای  که  و کشیش هایی  نر  گاوهای  کردن  قربانی  به  استیون  فکر  می دهد.  ربط  کشیش ها 
می کشند شاید به همانندسازی خود او با گاو نر ربط داشته باشد همان طور که در فصل دو )نستور( خود را 

حماسه سرای نره گاو  یاری رسان می خواند.« 

می کشد.«  را  دیگر  موجودات  نگاهش  که  است  افسانه ای  حیوانات  از  اژدها  یا  یال دار  »سوسمار 
)همان جا( 

یولسیز با رگه ای از  »تصویر کشیش روغن زده، اخته و چاق )از خوردن مغز گندم( در سراسر رمان 
تثنیه، خدا به حضرت موسی )و  او هم چنین می نویسد که در کتاب سفر  با آن ها همراه است.  مخالفت 
قومش، مردم اسرائیل( این را ارزانی داشت که “بر سرزمین های بلند برانند و از محصوالت مزارع بخورند و 
از دل صخره ها عسل و از صخره های سخت روغن بمکند و شیر گوسفندان با چربی بره ها... و چربی مغز 

گندم را بخورند.”« )هانت، ۲۰۱۳(

به گفته ی تورنِتن )۱۹۸۳(، »نخستین کسی که به اشاره های انجیل در فصل سه )پروتیوس( پی برد و 
آن ها را مطرح کرد، اولریش اشنایدر بود.«

گیفرد می نویسد: »گرچه عقاید یوآخیم در زمان زندگی اش سانسور نشد، شورای کلیسای لوتَرن، در 
سال ۱۲۱۵، برخی از آن ها را رد کرد و در سال های بعد دانشگاه پاریس آن ها را محکوم کرد... در دانشنامه ی 
 آمرزیده 

ً
کاتولیک درباره ی یوآخیم آمده: “پاکی و تقدس زندگی او ثابت شده است... و گرچه هرگز رسما

نشد، او هم چنان از آمرزیدگان درگاه به شمار می رود.” )نیویورک، ۱۹۱۰(« )۱۹۸۹: ۵۰(

دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »در مورد دو کلمه ی تهدید یا ترساندن و واگو کردن می توان گفت که 
دیِن سازمان دهی شده ای مثل دین کاتولیک دو ستون دارد: یکی ترس، ترس از لعن ابدی به خاطر اعمال 
واژه ی  ساخته  جویس  خود  که  دیگری  واژه ی  می خواند.  کشیش  که  دعاهایی  کردن  واگو  دیگری،  و  بد؛ 
»کشیش های اسمی« )Jackpriests( است. در واقع این کلمه را از واژه ی jackgentleman گرفته است 
یعنی نجیب زاده ی غیرواقعی یا کسی که در خانواده ای اشرافی به دنیا نیامده بلکه با جک زدن، خودش را باال 

کشیده است. به عبارت دیگر، نجیب زاده ای اسمی است نه واقعی.« 

به گفته ی فردریک کی. لنگ، »آوردن جمله ی “کالم التیِن تودماغی و خشمگین کشیش های اسمی 
که با قبایشان تنومند جابه جا می شوند” بازگشتی به مراسم عشای ربانی تقلیدی مالگن استـ  جامه اش هم 
قباست نه لباده ای که کشیش های واقعی می پوشند.« )۱۹۹۳: ۱۲۹( جویس برای »تودماغی و خشمگین« 
کسفورد، به معنای »صدایی است انفجاری  از واژه ی snorted استفاده کرده است که طبق فرهنگ لغت آ

که برای ابراز خشم، تمسخر یا ناباوری از دماغ بیرون داده شود.«

۹۴. گیفرد می نویسد: »در طول مراسم عشای ربانی ناقوس چند بار به صدا درمی آید: هنگام سرود 
نیایش؛ هنگام بلند کردن ظرف نان عشای ربانی )همان طور که در این جا از قول استیون می شنویم(؛ و 

هنگام زانو زدن و کرنش.« )۱۹۸۹: ۵۰(
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در  را  ربانی  عشای  مراسم  که  می کند  تجسم  را  کشیش هایی  »استیون   ،)۲۰۱۳( هانت  گفته ی  به 
کلیساهای مختلف اجرا می کنند. او هم چنین لحظه ی مهم نواختن زنگ کوچک یا موسیقی همراه آن را 
تجسم می کند: درینگ درینگ. صدای زنگ هنگامی شنیده می شود که کشیش لقمه نان متبّرک را به سوی 
“بلند می کند.” این تصور استیون، که زنگ های کلیسا هم زمان در چند جا به صدا درمی آیند،  آسمان ها 
 
ً
کام، که به گفته ی دلینی احتماال

ُ
اشاره ای است به تئوری ویلیام، فیلسوف و راهب انگلیسی از دهکده ی ا

چهاردهم  قرن  در  ویلیام   .)oak( بلوط  درختان  با  دهکده ای  است؛  بوده   Oakham نامش  گذشته  در 
کام هم لقبی است که به او داده اند و این لقب منسوب 

ُ
کام معروف بود. قیچی ا

ُ
می زیست و به همین نام ا

و  زدود  پیچیده گویی  از  استخوان  مغز  تا  را  تئوری  باید هر  که  بود  معتقد  زیرا  او،  فلسفی  به اصول  است 
تمام شاخ وبرگش را قیچی کرد و به ساده ترین زبان ارائه داد: “این همه فرضیه نساز، تا می توانی موجز و 

مختصرش کن، به ساده ترین زبان.” لقب دیگری که به او داده اند معلم شکست ناپذیر است.« 

کام معتقد بود که پس از این که نان متبرک شد، کیفیت و کمیتش تغییر نمی کند. 
ُ
گیفرد می نویسد: »ا

به عبارت دیگر، جسم  نان نیست.  آن  از لحاظ کمی و چه کیفی در  بنابراین، جسم حضرت عیسی چه 
حضرت عیسی از نظر منطقی در آن نان وجود ندارد بلکه در باور مذهبی هست. بدین ترتیب فقط یک 
جسم از حضرت عیسی وجود دارد و نه چندین جسم که بتواند هم زمان در همه جا و در همه ی نان های 
متبرک باشد.« )۱۹۸۹: ۵۰( این به فکر استیون درباره ی صدای دو زنگ در دو واکه ای که درهم نواخته 

می شوند ارتباط نزدیک دارد. 

از  می کنند  نگه داری  آن  در  را  تبرک شده  نان  کلیساها  در  که  »ظرفی  است  معتقد   )۲۰۱۲( دلینی 
مقدس ترین اشیای کلیسا به شمار می رود.«

کام انگلیس، راهب فرنِسسکانی 
ُ
کام یا ویلیام از ا

ُ
۹۵. هانت )۲۰۱۴( در این باره می نویسد: »جناب ا

متولد انگلیس و دانشمند الهیات قرن چهاردهم بود که عالوه بر عنوان های دیگر، لقب دکتر شکست ناپذیر 
Doctor of( نیز داشت.«   singularis et invincibilis(

فلسفه ی اخالق نیچه اِی جویس درباره ی این جمله می نویسد: »این جا  ت، در اثری به نام 
ُ
َسم اسل

آمیزش و وحدت دو  او فلسفه ی  استیون به حضور حضرت عیسی در مراسم عشای ربانی فکر می کند. 
استفاده کرده که   imp واژه ی  از  این جا  در  قلقلک می دهد.  را  کام 

ُ
ا را شیطانکی می خواند که ذهن  ذات 

هر دو معنای این واژه می تواند مورد نظر نویسنده باشد: جوانه و دیگری شیطانک، که با این توصیف از 
مفهوم سنتی آمیزش ذات الهی و ذات انسانی در حضرت عیسی فاصله می گیرد و به آن نسبتی استعاره ای 

)شیطانک( می دهد که با مفاهیم واالی آن در تناقض است.« )۲۰۱۳(

مه آلود  صبح  “آن  است:  کودکانه  شعر  این  از  بیتی  انگلیس  مه آلود  »صبح  گیفرد،  گفته ی  به   .۹۶
دم کرده/ که هوا ابری بود / پیرمردی را دیدم / سراپا چرم  پوشیده بود / از من خیلی تعریف کرد / من هم به او 

خندیدم / چطوری؟ / تو چطوری؟ / من خوبم، تو چطوری؟”« )۱۹۸۹: ۵۰(

Hypostasis .۹۷ یعنی »ذات« یا »گوهر« یا »اصل« که نقطه مقابل چیزی است که قائم به ذات 
نیست و وجودش معلول چیز دیگری است. به گفته ی هانت، »اشاره ای است به وجود همزمان دو ذات یا 
کام 

ُ
گوهر خدایی و انسانی در عیسی. تورنتن معتقد است که اطالق این واژه به مشکل چندمکانی ای که ا

مطرح کرد گمراه کننده است )این که چطور نان )جسم عیسی( یا آن ماده ی مقدس می تواند همزمان در بیش 
از یک مکان باشد.(« )۲۰۱۴(
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۹۸. دلینی )۲۰۱۲( معتقد است: »دو واکه ی نواخته شده از زنگ ها در هم می شوند و یک صدای 
آغاز  در   i و   e دو حرف  می توان  را  درهم نواخته  واکه ی  دو  از  نمونه ای  یا  مثال  می کنند.  تولید  به هم بافته 
کلمه ی eight در نظر گرفت که با هم صدای a را می سازند. جویس از صدای زنگ ها استفاده می کند 
کامی را درباره ی الوهیت و انسانیت در 

ُ
ا تا درهم آمیختگی را پدید آورد و در نتیجه ایده ی فلسفی ویلیاِم 

حضرت عیسی برجسته سازد: دو زنگ به صدا درمی آیند و یک صدا تولید می کنند. این نکته را هم نباید 
فراموش کرد که ما در فصلی به نام پروتیوس، خدای تغییر و تبدیل، هستیم و بن مایه ی اصلی این فصل 
درباره ی تغییر و تبدیل است. تغییر و تبدیل از آب یا شراب به خون حضرت عیسی و نان به گوشت یا جسم 

او.« 

از  است  برداشتی  »این  می نویسد:  استیون...(  )پسرعمه  جمله  این  درباره ی   )۲۰۱۶( هانت   .۹۹
عبارتی قدیمی. جان درایدن در قرن هجدهم به جاِنتان سویفت گفت: “پسرعمه سویفت، تو هرگز شاعر 

نخواهی شد.”« 

نوشته ی  انگلیسی  برجسته ترین شاعران  زندگی  کتاب  در  »این حکایت  تورنتن )۱۹۸۳(،  گفته ی  به 
 با نگاهی خرده گیرانه نوشته است 

ً
َسموئل جانسن آمده است. در این اثر، جانسن بیوگرافی سویفت را عمدتا

و به گفته ی جان باسِول کینه ای دیرین نسبت به او دارد. نگاه نکوهش آمیز جانسن به سویفت با این جمله ی 
می خواندند  ایرلندی  را  او  ایرلندی ها  این که  از  “سویفت  می شود:  ملی گرایی شروع  درباره ی  او  انتقادی 
شادمان بود، اما گهگاه خودش را انگلیسی هم می دانست. این که او آیا ملی گرا بود در ابهام باقی ماند و 

خود او از این ابهام خشنود بود.”« 

۱۰۰. گیفرد درباره ی جزیره ی مقدسان می نویسد: »از قرون وسطا کشور ایرلند به این لقب معروف 
بود که یادآور نقش مهم کشیش ها و میسیونرهای ایرلندی در گسترش مذهب مسیحی در غرب است، البته 

پس از سقوط رم.« )۱۹۸۹: ۵۱(

مایکل اْی شیدل )۲۰۱۴( در وصف این جمله که استیون به خودش می گوید »تو بدجوری پارسا 
بودی، نبودی؟« نوشته است: »دابلن به همان اندازه که با سیاست دچار رخوت شده با الکل هم به این 
وحشتناک”  تشنگی  “جزیره ی  را  آن  استیون  که  می خوانیم  هم  بعد  خط  چند  در  است.  رسیده  رخوت 
می خواند. استیون در کودکی به خودش گفته بود که تو به درگاه مریم باکره دعا کردی تا دماغ سرخ نداشته 
باشی. در فصل شش )هْی دیز( نیز می خوانیم که بلوم به پدی دیگنم فکر می کند و به این که از بس می نوشید 
صورت و دماغش سرخ می شد. درضمن این جزئی از فرهنگ شان بود که دماغ سرخ را دوست نداشتند و 

پول زیادی خرج می کردند تا آن را با پودر و امثال آن سفید کنند.«

۱۰۱. به گفته ی گیفرد، »خیابان سرپنتاین در سندی مونت در جنوب شرقی حاشیه ی دابلن است.« 
)۵۱ :۱۹۸۹(

است  ایتالیایی  عبارت  »این  می نویسد:  چرتو(  سی،   
ُ
)ا  O si, certo عبارت  درباره ی  گیفرد   .۱۰۲

به معنای آه، بله، بی شک.« )۱۹۸۹: ۵۱(

۱۰۳. به گفته ی هانت، »گویا روزی استیون با تراموای هاوث از دابلن به دهکده ای در حومه ی شهر 
سفر کرده است. توانایی او در رهایی میل جنسی اش در هوای نابی از این دست او را به دو شخصیت دیگر 
رمان پیوند می دهد. یکی بلوم که در سفری از سوی مدرسه به آبشاری در جنوب غربی دابلن می رود و در 
میان جنگل خودارضایی می کند و دیگری مالی که در جبل الطارق، بر فراز صخره ای، به ستوان مالوی اجازه 
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می دهد که او را نوازش کند.« )۲۰۱۴(

»استیون در پی احساس گناه، میل شدیدش در طبقه ی باالی تراموا را سرکوب می کند و بدین ترتیب 
حس زن گریزی و نفرت از زن را در خود رشد می دهد. او در این پاراگراف دو حس متناقض دارد: نخست 
برای خواسته ی بسیار پیش پاافتاده ای نزد حضرت مریم باکره دعا می کند و بعد برای خواسته ای دیگر نزد 
شیطان. سپس خودش را سرزنش می کند که برای کهنه پارچه های رنگ گرفته از خون عادت ماهیانه روحش 
یا ایمانش را می فروشد. یا به باران التماس می کند که ببارد تا زمین خیس شود و او دامنش را از روی خیسی 
زمین از این هم باالتر بگیرد. روی هم رفته می توان این قسمت را خودانتقادی خواند، چون استیون دارد )با 

یادآوری خاطره هایش( با نگاهی انتقادآمیز به گذشته اش می اندیشد.« )همان جا(  

۱۰۴. در این جا استیون باری دیگر خودش را مسخره می کند )نخستین بار در فصل یک خودش را 
هانت )۲۰۱۴(  احترام می کرده.  ادای  تشویق گران خیالی  برابر  در  که  است  این  منظورش  کرد(.  مسخره 
در وصف آن می گوید: »از این افکار برمی آید که استیون تا کجا از شادی و جستجو برای موفقیت هنری 
دور است. از سوی دیگر نشانگر این است که او می خواهد از اشتباهات گذشته اش بیاموزد و خودپرستی 
تهمتنی اش را، که ممکن است سرانجام به نوشتن شاهکاری دیوانه کننده منجر شود، بهبود بخشد. )جویس 

در جایی می گوید: “هرگز کسی را از نظر خودباوری مثل خودم ندیده ام.”(«

۱۰۵. به گفته ی هانت )۲۰۱۶(، »استیون نظریه ی بینش یا تجلِی معنوی ناگهانی ادبی اش را – به زبان 
خودش – نوشته است و در این فصل آن را بی رحمانه مسخره و تحقیر می کند. اما مفهوم این بینش و تجلی 

ناگهانی برای تغییر جهت جویس از نظم به نثر اساسی بود.«

»در قهرمان استیون، شخصیت اصلی داستان یک روز غروب در خیابان ِاکلز قدم می زند و از کنار 
زن جوانی رد می شود که روی پله های یکی از آن خانه های آجری قهوه ای... ایستاده است و مرد جوانی به 
نرده ها تکیه داده و با لحنی بسیار اغواگرانه با او حرف می زند. این منظره استیون را به این فکر می انداز د که 
“بسیاری از صحنه های مشابه این را در کتاب تجلی های معنوی ناگهانی جمع کند. تجلی معنوی ناگهانی 

می تواند در کالمی زشت یا رفتاری در مرحله ای فراموش نشدنی از ذهن نمود یابد...”« )همان جا( 

به گفته ی گیفرد، »در قهرمان استیون، این واژه )epiphany( را این گونه شرح می دهد: زمانی است 
که “روح” یا “ماهیت” یک شیء از جامه اش بیرون می زند. یعنی زمانی که “پتانسیل مجازی یک شیء 
epipha� جویس به ریشه ی واژه ی ” .)یا یک لحظه، یک اشاره، یک عبارت و نظایر آن ها( درک می شود
ny بازمی گردد و معنای تازه ای به آن می بخشد. از نظر کالسیک این واژه یعنی لحظه ای که خدا در برابر 

ستایش کننده اش متجلی یا بر او آشکار می شود.« )۱۹۸۹: ۵۱(

»در جایی از قهرمان استیون، استیون به کرنلِی بدبین می گوید که حتا “ساعت اداره ی بالست می تواند 
سبب تجلی معنوی ناگهانی شود... من بارها از کنار آن می گذرم، به آن اشاره می کنم، اشاره ای تلویحی یا 
آشکار، نیم نگاهی به آن می اندازم. این فقط یک قلم از اقالم خیابانی دابلن است. بعد ناگهان آن را می بینم 
و بی درنگ می فهمم که این چیست: تجلی معنوی ناگهانی.” سپس در ادامه شرح می دهد که این همان 

َدمی است که آن شیء “چه بودنش را آشکار می کند.”« )هانت، ۲۰۱۶(

»جویس نیز هنگام نوشتن قهرمان استیون )درست مثل استیون که برای کرنلی شرح می دهد( درباره ی 
این آشکارسازی معنوی ناگهانی برای دوستانش توضیح داده است و تیودور اسپنسر در پیش درآمدی که 
برای قهرمان استیون نوشته می گوید: آلیور گوگرتی این عبارت را در خودزندگی نامه اش آورده است. گویی 
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جویس در یکی از گردهمایی ها از حاضران عذرخواهی می کند و از آن جا می رود. همین کار گوگرتی را 
برمی انگیزاند تا بنویسد: “برای من مهم نیست که افشاء بشوم، اما این که ناخواسته به یکی از تجلی های 
معنوی ناگهانی او کمک کنم آزارم می دهد... کدام یک از ما به او تجلی معنوی ناگهانی ارزانی داشت که او 

را روانه ی مستراح کرد تا آن را یادداشت کند؟”« )همان جا(

کار   epilecti “روی یک مجموعه  به دوستی نوشته است که  نامه ای  »در سال ۱۹۰۴، جویس در 
می کند به نام دابلنی ها که به روح آن جای نیمه فلج یا ازکارافتاده ای که جمع کثیری شهر می نامندش خیانت 
خواهد کرد.” کلمه ی epilecti به معنای لحظه ی تبدیل جسم و خون حضرت عیسی به نان و شراب است 
و از آیین عشای ربانی ارتودکس های یونان گرفته شده است. نیز در نامه ای به برادرش، استنیسالس، نوشته 
است: “یک شباهت های خاصی است میان راز مراسم عشای ربانی و آن چه من در صددم به انجام برسانم. 
من درصددم که با تبدیل نان هرروزه ی زندگی به چیزی که در خود، حیات هنری ابدی دارد، به خوانندگانم 

نوعی لذت عقلی یا خوشی معنوی بدهم.”« )همان جا(

۱۰۶. »کتابخانه ی اسکندریه بزرگ ترین و مشهورترین کتابخانه ی دنیای باستان بود. در سال ۴۷ پیش 
از میالد، وقتی جولیوس )ژول( سزار و یارانش در شهر اسکندریه محاصره شدند، این کتابخانه به آتش 

کشیده شد و وقتی اعراب مصر را فتح کردند با آتشی دیگر به طور کامل ویران شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۱(

۱۰۷. هانت )۲۰۱۸( درباره ی واژه ی mahamanvantara )ماهامان وانتارا( می نویسد: »کلمه ای 
است هندو به معنای سال بزرگ که یک روز از این سال برهما برابر است با چهار هزار و سیصد و بیست 
میلیون سال میالدی. احتمال دارد جویس در اثری به نام Key to Theology نوشته ی هلنا بلَوتسکی به این 
واژه برخورده باشد. بدین ترتیب استیون خودشیفته تصور می کند که اگر آثارش را به کتابخانه های بزرگ دنیا 
از جمله کتابخانه ی اسکندریه بفرستد، نبوغش که در آغاز قرن بیستم قدرناشناخته مانده، در آینده ی بسیار 

دور کشف خواهد شد.« 

 با خواندن مقاله ای از والتر پْیتر 
ً
»استیون با این تصور بی رحمانه خودش را به سیخ می کشد. ظاهرا

موفقیت های  جوانی  در  که  فیلسوفی  میراندوال،  دال  پیکو  جووانی  درباره ی،  نوزدهم(  قرن  پایان  )چاپ 
کالم  اصلی  دلیل  پْیتر  نوشته ی  گویی  می کند.  خطور  استیون  ذهن  به  فکر  این  کرده،  کسب  چشمگیر 
مسخره ی استیون است: “وقتی یکی این صفحه های عجیب وغریِب یکی را که قرن هاست مرده بخواند، 

یکی احساس می کند که یکی یکی می شود با یکی که یک زمانی...”« )هانت، ۲۰۱۸(

»کل این باور که در آغاز قرن بیستم مطرح شد و از برداشت هندوها از “ماهامان وانتارا” گرفته شده 
او  از  و  ناشناخته مانده  نویسنده ای را که در زمان خودش  نبوغ  آینده ای بسیار دور  این است که مردم در 

قدردانی نشده، تشخیص خواهند داد.« )همان جا(

پیکو  از مقاله ای درباره ی کارهای  به جمله ای  بنا  استیون  تورنتن )۱۹۸۳(، »این جمله ی  به گفته ی 
گذرا  نگاهی  مثل  پیکو  فراموش شده ی  کتاب های  از  یکی  از  صفحه ای  خواندن  “حتا  است:  شده  نوشته 
به یکی از آن محفظه های اشیای قدیمی است که سبب می شود یکی که در آن سرزمین های باستان غور 
می کند از این همه نو بودن اسباب و وسایل تزیینی استفاده نشده نسبت به وسایل خود ما گیج شود و از همه 
مهم تر، با خواندن نوشته های او بی درنگ شور و سوزوگدازی در هر  واژه اش احساس می شود که رفتاری را 
به یاد یکی می اندازد که در آن، وجود گذرای خود آن یکی خود او را می سوزاند و دود می کند.« به گفته ی 
برای مسخره  نیاز جویس  “یکی” دستاویز مورد  واژه ی  از  استفاده ی مکرر  این   

ً
هانت )۲۰۱۸(، »ظاهرا

کردن ایده ی نبوغ گم شده ای است که قرن ها بعد کشف می شود.« 
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برای خواندن درباره ی مادام بلَوتسکی پی نوشت شماره ی ۱۸۰ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

۱۰۸. »پیکو دال میراندوال )۱۴۶۳-۹۴(، فیلسوف ایتالیایی، استاد زبان های یونانی، التین، عبری و 
عربی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۱(

گیفرد فراتر می رود و این اشاره به نوشته های پیکو دال میراندوال را »ادعا و جاه طلبی خودشیدایانه ی 
استیون تلقی می کند. پیکو دال میراندوال دانشمندی اومانسیت بود که عالوه بر چهار زبان مذکور، چند زبان 
دیگر را نیز تا اندازه ای می دانست. بدین ترتیب می توان به آسانی گفت که استیون )به دلیل دانستن چند زبان( 
خودش را در حد میراندوال می داند. ادعای میراندوال را می توان در عنوان کتابش یافت: درباره ی هر چیزی 

که می توان شناختی به دست آورد. ادعای استیون هم مثل ادعای میراندوال تلقی می شود.« )۱۹۸۹: ۵۱(

گیفرد از زندگی نامه ی میراندوال، که برادرزاده اش، جووانی فرانچسکو پیکو، نوشته و سر تامس مور آن 
را در سال ۱۸۹۰ به انگلیسی ترجمه کرده، این جمله را نقل قول می کند: »“پیکو در بیست و سه سالگی 
سرشار از غرور و اشتیاق برای شکوه و تمجید بود... با این آرزو به ُرم رفت که در آن جا کارهایش را برای 
مخالفانش به نمایش بگذارد.”« )۱۹۹۸: ۵۱( »نتیجه ی نقشه ی بسیار بلندپروازانه ی پیکو دال میراندوال 
برای دفاع از نهصد رساله اش در برابر همه ی شرکت کننده ها در رم به محکومیتش از طرف پاپ انجامید 
و آزادی و حیاتش را به خطر انداخت. کتاب هایش را سوزاندند و تا آخرین سال های قرن نوزدهم گمنام و 

ناشناخته ماند.« )هانت، ۲۰۱۸(

می دهد.  ربط  هملت«  نمایشنامه ی  در  با هملت  پولونیوس  »موافقت  به  را  این جمله  گیفرد   .۱۰۹
)۱۹۹۸: ۵۱( پولونیوس، پدر اوفیلیا، با تخیل دیوانه وار هملت درباره ی پاره ابری درحال تغییر )به شکل های 
است«  شتر  شکل   

ً
تقریبا ابر  تکه  »آن  می گوید:  هملت  وقتی  و  می کند  موافقت  نهنگ(  راسو...  شتر... 

پولونیوس می گوید »بله شکل شتر است.« اما همین که نظر هملت عوض می شود و می گوید »شکل نهنگ 
است« پولونیوس هم می گوید »اوهوم، خیلی شبیه نهنگ است.« در جای دیگری که پولونیوس می کوشد 

از شاهزاده هملت اطالعاتی بیرون بکشد، هملت می گوید: »آن ها مرا بی اندازه دیوانه فرض می کنند.« 

در این فصل بارها عبارت هایی از نمایشنامه ی هملت در تک گویی درونی استیون بیان می شود و این 
جای تعجب ندارد، زیرا قرار است استیون تا چند ساعت دیگر در کتابخانه ی ملی درباره ی زندگی و آثار 

شکسپیر با تمرکز بر نمایشنامه ی هملت بحث کند. )م(

۱۱۰. پی نوشت شماره ی ۱۰۷ از همین فصل را بخوانید.

 )mast( همان طور که استیون از روی صدف ها و میوه های جنگلی« ،)۱۱۱. به گفته ی هانت )۲۰۱۴
راه می رود، بیتی از شکسپیر را نادقیق به یاد می آورد: “آن که بر بی شمار ریگ می تپد.” بنا به فرهنگ لغت 

کسفورد: mast می تواند اسم جمع و مشترکی برای انواع میوه های مغزدار جنگلی باشد.«  آ

امواج  با  به همراه صدف ها و ماسه ها  انواع محصوالت گیاهی ای فکر می کند که  به  استیون  »شاید 
شسته می شوند و در ساحل جمع می شوند.« )همان جا(

رخ  هنرمندانه  و  نرم  بسیار  به شکلی  درونی  تک گویی  به  شخص  سوم  از  راوی  چرخش  این جا  در 
می دهد، زیرا درست در میانه ی همان جمله این تغییر اتفاق می افتد و از وصف گام های استیون بر صدف ها 
و میوه های جنگلی به ذهن استیون و یادآوری آن فصل از شکسپیر می چرخد. در دو پاراگراف قبل چرخش 
راوی از تخیل استیون به تک گویی درونی اش را داشتیم، وقتی در خیالش به گفته های پسردایی اش درباره ی 
پارسا بودن خود فکر می کرد و سپس به خاطره ی خیابان سرپنتاین چرخید و خودش را خطاب قرار داد. )م(
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باالی  از  را  نابیناشده می خواهد خودش  لیر، گالستِر  شاه  نمایشنامه ی  پرده ی ۴  از  »در صحنه ی ۶ 
کوه های دوور به پایین پرت کند و به عمر خود پایان دهد. پسرش ادگار در لباسی مبدل پیرمرد را فریب 
می دهد و به او می گوید که بر فراز کوهی ایستاده ای که بسیار باالتر از ساحل است: “ماهیگیران رونده بر 
ساحل / به اندازه ی موش اند، / و دورتر، کشتی بلند لنگرانداز به اندازه ی سکانش کوچک شده، سکانش، / 
گوی لنگر، چنان کوچک، که به چشم نمی آید، موج خروشان، آن که بر بی شمار ماسه های خفته می ساید،” 

از این باال شنیده نمی شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۱(

»گالستر از آن نقطه که تصور می کند قله ی کوهی بلند است، خودش را به پایین پرت می کند و به جای 
آن  که سقوط کند و روی ماسه های کنار ساحل بیفتد و خرد و متالشی شود، تلوتلو می خورد و همان جا روی 

صورتش می افتد.« )همان جا(

»کلمه ی ماسه بارها در رمان می آید. گویی نویسنده هربار به صحنه ی نزاع کوتاه گالستر با مرگ فکر 
می کند.« )همان جا(

۱۱۲. به گفته ی هانت )۲۰۱۳(، »استیون هنگام قدم زدن بر الشه های پوسیده ی کشتی ها و قایق های 
به جامانده فکرش را از مصیبت گذشته ی خودش  به فاجعه ی ملی سوق می دهد: ویرانی کشتی بزرگ اسپانیا 

که سبب شد انگلستان به امپراتوری بزرگ و فرمانروای آب ها تبدیل شود.«

بود و نخست در پی  انگلستان  به  اسپانیاست که در سال ۱۵۸۸ عازم حمله  ناوگان جنگی  »آرمادا 
اسپانیای کاتولیک  قرن شانزدهم،  نابود شد. در  و  توفان شکست  اثر  بر  انگلیس و سپس  ناوگان  حمله ی 
رزم ناو  چند  پروتستان،  الیزابت  ملکه  فرمانروایی  دوره ی  در  بود.  زمانش  امپراتوری  و  قدرت  بزرگ ترین 
کوچک جنگی از راه آب های آتالنتیک و ارتش انگلستان از راه کشورهای سفلی )هلند و بخشی از بلژیک 
و لوگزامبورگ( به اسپانیا حمله کردند. اسپانیا ۱۳۰ ناو جنگی را برای نابودی ارتش انگلستان و حکومت 
این کشور به منطقه فرستاد. در اوت ۱۵۸۸ رزم ناوهای اسپانیا در ساحل انگلستان جمع شدند، ولی دیری 
نپایید که با حمله ی رزم ناوهای انگلستان پراکنده شدند و ناگزیر به سمت شمال فرار کردند، اما ناوهای 
انگلستان هم آن ها را تعقیب کردند. وقتی می خواستند کشورهای اسکاتلند و ایرلند را دور بزنند و از آن 
مسیر به اسپانیا برگردند، با توفانی وحشتناک روبه رو شدند و بیش از ۵۰ کشتی خود را از دست دادند. 
به دنبال آن، امواج دریا بیش از بیست کشتی شکسته را به ساحل غربی ایرلند برد. استیون در خیالش گمان 
نابودشده  آن رزم ناوهای  از  دابلن ممکن است  به جامانده در خلیج  و تخته چوب های  می کند که الشه  ها 

باشد.« )همان جا(

مستعمره های  راندن  بیرون  در  را  قاره ای  ناوگان های  از  دیگری  فاجعه بار  ایرلند شکست  ملی  تاریخ 
انگلستان ثبت کرده است که مالگن در فصل یک )تلماکس( از آن یاد می کند. برای خواندن آن قسمت از 

تاریخ، پی نوشت شماره ی ۱۴۳ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

در این پاراگراف، دوباره استیون با تک گویی های درونی اش کالم راوی را قطع می کند. عبارت های 
جمله ی  و  وحشتناک«  تشنگی  »جزیره ی  گم شده،«  »آرمادای  می تپد،«  بی شمار  ماسه های  بر  که  »آن 

»رینگزند...« درون تک گویی استیون است. )م(

که  کانال هایی  روی  پوشاندن  طرح  دابلن،  در   ،۱۹۰۴ سال  »در  می نویسد:   )۲۰۱۴( هانت   .۱۱۳
فاضالب شهر را جابه جا می کرد اجرا شد، اما در این طرح چاره ای برای بازسازی فضوالت آدم ها نیندیشیده 
بودند و فاضالب شهر به داخل رودخانه ی لیفی و شعبه های فرعی اش ریخته می شد و از آن جا به خلیج 
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دابلن می رفت. رمان یولسیز بارها نگاهی گذرا به مشکالت این مردم می اندازد. یک بار هم به تالش بزرگی 
برای بهبود زیرساخت شهر اشاره می کند.« 

قرن  شهری  دستاوردهای  بزرگ ترین  از  یکی  زه کشی  و  فاضالب  »شبکه ی  رینی،  الرنس  گفته ی  به 
نوزدهم بود. جوزف بزلگت شبکه ی فاضالب لندن را در نیمه ی دوم دهه ی پنجاه قرن نوزدهم طراحی کرد. 
شبکه ی فاضالب پاریس هم در همان دهه و دهه ی بعد از آن طرح ریزی شد، اما دابلنی ها سال ۱۸۹۶ کار 
را شروع کردند و در سال ۱۹۰۶ به پایان رساندند. به همین دلیل نرخ مرگ و میر ناشی از تیفوس در دابلن 

به مراتب باالتر از دیگر شهرهای بریتانیای بزرگ بود، البته بعد از بلفاست.« )۲۰۰۵: ۲۴۲( 

»آب کنار ساحل خلیج دابلن، به ویژه جایی که در این ساعت استیون دارد بر آن قدم می زند، از نظر 
آلودگی زبانزد بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۱(

زیست نورها موجودات زنده ی دریایی اند که از خود نور تولید می کنند. )م(

۱۱۴. گیفرد معتقد است که »منظور از عبارت “جزیره ی تشنگی” ایرلند است. در کتاب ۴ اودیسه، 
اتمام بود که  به  او و مردانش در شبه جزیره ی فروس متوقف شدند و آذوقه شان رو  منالئوس می گوید که 
قدرت  پدرش  که  داد  خبر  آن ها  به  و  آورد  آذوقه  و  آب  برایشان  و  آمد  به کمک  پروتیوس،  دختر  ایدوثیا، 

پیش گویی دارد.« )۱۹۸۹: ۵۲(

به گفته ی هانت، »جویس با آوردن عبارت “جزیره ی تشنگی” عادت معروف ایرلندی ها به نوشیدن 
“آبجوسیاه” را مطرح می کند.« )۲۰۱۷(

فکر  به تشنگی وحشتناک خودش  پول وسوسه انگیز داخل جیب شلوارش، شاید  از  گاه  آ »استیون، 
می کند. کمی باالتر به مالقاتش با مالگن در رستوران بار شیپ فکر می کرد.« )همان جا(

۱۱۵. در این جا که ساحل را وصف می کند از hoops، حلقه های شکسته ای که در این ساحل رها 
شده ، حرف می زند. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »این واژه می تواند در معنای همان چرخ های دوچرخه آمده 
باشد و هم چنین معنای دیگر آن: حلقه های دور بشکه ی آبجو. با توجه به آوردن بطری فرورفته در خمیر 

ماسه ها در جمله ی پیش، تعبیر حلقه های دور بشکه های آبجو از این واژه چندان هم بی ربط نیست.« 

در آغاز پی نوشت های  همین فصل می خوانیم که منالئوس برای فرار از دامی که در این شبه جزیره به 
آن گرفتار آمده بود، کوشید پروتیوس را به چنگ آورد. همین جا در جمله ی بعدی چنین می خوانیم: »روی 
خشکی شبکه ی پیچ درپیچی از تورهای سیاه هنرمندانه« بافته شده ای است که به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، 
که  است  ملی گرایی  و  کاتولیک  کالین جوِرچ، »منظور مذهب  گفته ی  به  و  است«  ایرلند  »منظور همین 
استیون در جوانی از آن ها گریخته است. اما درضمن، پیش صحنه ای از کشور ایرلند است که با تجلی های 
معنوی ناگهانی بالقوه انباشت شده است.« )۱۹۹۷: ۹۲( استیون در بخش پنجم رمان چهره... می گوید: 
»وقتی روح مردی در این کشور متولد می شود تورهایی بر او انداخته می شود تا این روح را از پرواز باز دارد. 
تو با من از ملیت و زبان و مذهب حرف می زنی. من باید بکوشم که با همان تور ها ]دام ها[ پرواز کنم.« 
و بی شک سالح سه گانه اش را هم به یاد دارید: »سکوت، تبعید و نیرنگ.« )م( برای شرح این سه سالح 

پی نوشت شماره ی ۵۶ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

همان طور که می بینید استمرار و یکپارچگی از طریق شیوه های گوناگون بازگشت به بن مایه های حتا 
اثر محدود  این  پیشین  مطالب  به   

ً
بازگشت ها صرفا دیده می شود. همه ی  رمان  در جای جای  رد 

ُ
خ بسیار 
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مطالِب  برخی  به  گاهی  حتا  و  دربرمی گیرد  هم  را  نویسنده  پیشین  آثار  دیدید  که  همان طور  و  نمی شود 
آن ها  از  و  می کند  انباشت  ذره ذره  را  بدین گونه خردبن مایه ها  می شود.  اشاره  نیز  اثر  این  بعدی  فصل های 

بن مایه ای بزرگ تر و اصلی تر می سازد. )م(

۱۱۶. هانت معتقد است که »رینگزند، منطقه ای حاشیه ای در شرق دابلن، در کنار بستر جنوبی لیفی 
است. استیون که در بخش جنوب شرقی آن قدم می زند، برخی از ویژگی های کنونی را مشاهده می کند یا در 
: آالچیق های سکان دارها 

ً
 برخی از آن ها را هم از گذشته به یاد می آورد، مثال

ً
خیالش تجسم می کند و ظاهرا

یا اسکلت های آدمیزاد.« )۲۰۱۷(

استیون در ذهنش تجسم می کند، شبیه  به گفته ی هانت، گیفرد معتقد است که »آالچیق هایی که   
چادرهای بومیان کانادایی است و منظور زمانی است که فقط دریانوردان در این ناحیه به طور موقت سکنا 

می گزیدند.« )۲۰۱۶(

۱۱۷. به چرخش های شگرف راوی در این دو خط توجه کنید. نخستین واژه ی این پاراگراف را راوی 
می گوید: »ایستاد.« اما بی درنگ، پس از این جمله ی کوتاه، به ذهن استیون وارد می شویم: »از راهی که 
به خانه ی زن دایی سارا می رسد رد شدم. نمی روم آن جا؟ گویی نه... هیچ کس دوروبر نیست.« و دوباره به 

راوی برمی گردد: »به سمت شمال شرقی پیچید.« )م(

۱۱۸. به گفته ی گیفرد، »قسمت عمده ی فصل سه )پروتیوس( نزدیک دیوار جنوبی کنار دریای دابلن 
می گذرد. این دیوار یکی از دو دیوار دریایی بزرگی است که رودخانه ی لیفی را در محل ورودش به خلیج 
دابلن قیفی می کند. در نقطه ی میانی این دیوار، هتلی قدیمی به نام پیجن هاوس بنا شده است.« )۱۹۸۹: 

)۵۲

کبوترخانه(  )به معنای  پیجن هاوس  هتل  سمت  به  استیون  »وقتی  می نویسد:   )۲۰۱۴( هانت   .۱۱۹
 La می رود به یاد گفت وگویی میان مری و شوهر زن جلبش، یوسف، می افتد. گفت وگویی است از کتاب

vie de Jésus نوشته ی لیو تکسیل )۱۸۸۴( که در آن یوسف می پرسد: 

 ?Qui vous a mis dans cette fichue position “چه کسی تو را به این خفت و خواری 
نشاند؟” 

مری پاسخ می دهد:  .C’est le pigeon, Joseph “همان کبوتر، یوسف.”« 

زیر  ایرلنِد  که  هستند  ایرلندی هایی  وحشی،  غازهای  از  »منظور   ،)۲۰۱۴( هانت  گفته ی  به   .۱۲۰
“غازهای وحشی”  عنوان  آن هاست.  از  یکی  ایگن هم  ِکِون  کردند.  ترک  به عمد  را  انگلستان  فرمانروایی 
نخستین بار به شورشی های ایرلندی اطالق شد. کسانی که از جیمز دوم انگلیسی پشتیبانی کردند و وقتی 
ویلیام سوم انگلیسی جیمز را در نبرد بوین )۱۶۹۰( شکست داد و پیمان لیمریک امضا شد، این شورشی ها 

ترک وطن کردند.« 

»جوزف کیسی شخصیت واقعی و الگویی برای ساختن شخصیت داستانی ِکِون ایگن در این رمان 
است. جوزف کیسی، مبارزی فنیانی بود که به خاطر دخالتش در نجات دو رهبر فنیان ها ـ در ماشین پلیس 
ـ در منچستر دستگیر و زندانی شد و پلیسی هم در این حادثه کشته شد. در ماه سپتامبر ۱۸۶۷ کیسی را 
تالش  با  فنیان ها  سال،  همان  دسامبر  در  کردند.  زندانی  لندن  کلرکن ول  حفاظت شده ی   

ً
کامال زندان  در 

مذبوحانه ی دیگری بر آن شدند تا پایه ی زندان را منفجر کنند، اما بر اثر این انفجار دوازده نفر از لندنی ها 
نیز دامن زد.«  کشته شدند و سی نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این حادثه به خشونت های اجتماعی 
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)همان جا( 

»حتا قهوه خانه ی مک مَهن به نام یکی از نوادگان سرشناس غازهای وحشی نام گذاری شده است.« 
)دلینی، ۲۰۱۲(

۱۲۱. پی نوشت شماره ی ۱۵۷ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۱۲۲. »لی شو )lait chaud( عبارتی فرانسوی است به معنای شیر گرم. همان طور که گفتیم، استیون 
با دیدن نام پیجن هاوس به یاد مری و یوسف می افتد و بی درنگ پس از آن به یاد پاریس و دیداری که در 
قهوه خانه  این  در  پتریس  که  می آورد  به خاطر  استیون  است.  داشته  ایگن  پتریس  با  قهوه خانه ی مک مَهن 
با اسم فرانسوی  )با زبان مایعی را لیسیدن، مثل گربه( را   Lap انگلیسی  لیوانی شیر نوشیده است. فعل 

Lapin یا لپن )به معنای خرگوش( برای بهره گیری از جناس آن ها کنار هم می آورد.« )هانت، ۲۰۱۴(

gros lots .۱۲۳ یا گرو لو عبارت فرانسوی دیگری است به معنای بلیت اعانه ی ملی. )م(

۱۲۴. به گفته ی گیفرد، »Jules Michelet ژول میشله )۱۷۹۸-۱۸۷۴( تاریخ نگاری فرانسوی است 
 پتریس در آن زمان مشغول خواندن این کتاب بوده است. 

ً
که کتابی دارد به نام La Femme )زن(. ظاهرا

میشله رشد و بلوغ و بصیرت زن را در جهت نقش ایده آل و نهایی او ترسیم می کند: “زن مذهب است” و 
عملکردش برای “هماهنگ کردن مذهب”، همان طور که “حرفه ی آشکارش عشق است” و باوقار بودنش 

“بازتاب عشق است به اساس خلوص.”« )۱۹۸۹: ۵۳�۵۲(

۱۲۵. »تکسیل در بخش پنجم La vie de Jésus نوشته که وقتی یوسف به بارداری زنش پی می برد و 
زنش مدعی می شود که کار همان کبوتر یا روح القدس است، نمی تواند این ادعا را باور کند. این ادعا که 
هیچ مردی حتا انگشتش به بدن مریم نرسیده است، برایش باورنکردنی می نماید. تکسیل در همان بخش 
می نویسد: “با کمال تأسف این گفت وگو از انجیل متا حذف شده است.” ناگفته نماند که همین ادعا چنان 
واتیکان را خشمگین کرد که او را وادار کردند از نماینده ی واتیکان عذرخواهی کند و سپس به شهر رم برود 

و با تبلیغی گسترده از پاپ طلب بخشش کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۳(

به گفته ی هانت »گویی پتریس که در آن زمان در ارتش فرانسه سرباز بوده، این کتاب را به استیون 
معرفی کرده است.« )۲۰۱۴(   

۱۲۶. پس از یادآوری کتابی که پتریس به او قرض داده، استیون این حرف پتریس را به خاطر می آورد:

 C’est tordant, vous savez. Moi, je suis socialiste. Je ne crois pas en l’existence de dieu. Faut 
pas le dire à mon père.می دانی، خنده دار است. من خودم یک سوسیالیستم. به وجود او اعتقاد ندارم. اما 
 یک وقت این را به پدرم نگویی.

استیون می پرسد: »?Il croit )ایل خوا؟( “پدرت به او اعتقاد دارد؟” 

پتریس جواب می دهد: mon père, oui )مو پر؟ وی( “پدرم؟ آره.”« 

۱۲۷. برای ترجمه ی این جمله پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۲۶( از همین فصل را بخوانید.

۱۲۸. برای ترجمه ی این عبارت پی نوشت شماره ی ۱۲۶ از همین فصل را بخوانید.

پاریس،  ایگن در  پتریس  با  فرانسوی  به زبان  یادآوری گفت وگوی طوالنی اش  از  استیون پس   .۱۲۹
آخرین کلمه اش را به آلمانی می گوید و بدین ترتیب به گفت وگو پایان می دهد: Schluss. گیفرد این کلمه 
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را در این جا این گونه معنا می کند: »با بانگی مالیم بس است!« )۱۹۸۹: ۵۳(

۱۳۰. استیون به یاد جمله ای می افتد که مالگن در فصل یک )تلماکس( به زبان می آورد، هنگامی که 
برای خروج از برج در چمدانش دنبال دستمالی تمیز می گردد: »وای خدا، فقط باید متناسب با شخصیت 
لباس بپوشیم. دستکش های آلبالویی رنگ و چکمه های سبز می خواهم. تناقض. آیا با خودم در تناقضم؟« 

)م(

 Song of  Myself به گفته ی گیفرد، »جمله ی معروف “آیا با خودم در تناقضم” از آهنگی است به نام
سروده ی والت ویتمن.« )۱۹۸۹: ۵۳(

برای توصیف کاله محله ی التینی پی نوشت شماره ی ۱۳۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۱۳۱. در این پاراگراف ها، جویس بارها از زبان های دیگر به ویژه زبان فرانسه و زبان آلمانی استفاده 
ش گوسفند یا گوساله است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۳(

ُ
می کند. »مو آن سی وی )mou en civet( خوراک ش

که  می کند  وانمود  و  برمی گردد  خودش  به  ایگن  پتریس  از  »استیون   ،)۲۰۱۴( هانت  گفته ی  به 
به هم می چسباند.  که می خوانده  را  اول درس هایی  و حروف  است  بوده  پزشکی  پایه ی  علوم  دانشجوی 

جویس هم، مثل استیون، مدتی با بی میلی در رشته ی پزشکی تحصیل کرده است.« 

پدرش  که  کمی  پول  بود.  دابلن  مقابل  نقطه ی  »پاریس  جویس  برای   ،)۱۹۸۳( المن  گفته ی  به 
تجلی  و  بینش  دارای  شاعر،  جویس،  دکتر  را  خودش  که  جویس،  رؤیابافی  از  بدهد،  او  به  می توانست 
ناگهانی و پزشکی می دانست که دوروبرش را زنان موبور و زیبا احاطه کرده اند، هیچ نمی کاست...« المن 
École de Mé�( کادمی پزشکی ۱۹۰۲ »پیش دکتر پاول براردل، رئیس آ  در ادامه می نویسد: در دسامبر

decine(، می رود تا به او کارت موقت گذراندن درس های فیزیک، شیمی و بیولوژی بدهد.« به گفته ی 
هانت )۲۰۱۴(، »استیون هم مانند جویس در پاریس زندگی سختی داشت و مجبور بود ارزان ترین خوراک 
ش بخورد. جمع شدن “راننده تاکسی هایی که روی نیمکت های قراضه کنار 

ُ
رستوران ها را یعنی خوراک ش

او می نشستند و آرنج شان را در پهلویش فرو می بردند و آروغ می زدند،” تصویر فقر او را کامل می کند.«

گریزناپذیر  ویژگی  درباره ی  فصل  این  دارید،  خاطر  به  که  »همان طور   ،)۲۰۱۲( دلینی  گفته ی  به 
فیزیک، شیمی و زیست شناسی که  اول درس های  آوردن حروف  دیدنی ها )مرئیات( و شنودنی هاست و 

گویی با صدا ادا می شود، به همین اشاره دارد.« 

گیفرد در مورد رابطه ی این پاراگراف با متون کهن و انجیل می نویسد: »هنگام خروج قوم یهود از مصر 
از نظر خدا وقتی در  آیا  “بچه های اسرائیل در حیات وحش در گوش موسی و هارون زمزمه می کردند: 

سرزمین مصر کنار قابلمه های گوشت نشسته بودیم مرده  بودیم؟”« )۱۹۸۹: ۵۳(

۱۳۲. به گفته ی هانت )boul' Mich'«،)۲۰۱۴« مخفف اسم بلوار سن میشل است. به رغم وضعیت 
تیره وتار و ادعاهای مسخره، استیون گمان می کند که فریبایی شهر بزرگ در او نفوذ خواهد کرد و تصور 
می کند که پس از ترک این شهر، از آن طوری یاد خواهد کرد که مردم از تعریف های او شگفت زده شوند: 

“وقتی در پاریس بودم...”« 

به گفته ی گیفرد، بلوار سن میشل »خیابانی است در سمت چپ رودخانه ی سِن پاریس که در آغاز 
قرن بیستم، مرکز جمع شدن دانشجویان قهوه خانه نشین سنت شکن )بوهمیان( بود. آرتر سیمونز )۱۸۶۵-

۱۹۴۵( در جنبش مکتب ادبی قرن نوزدهم فرانسه )۱۸۹۳( نوشته است: “نوش خانه هایش پاتوق آدم های 
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پرسروصدای دیوانه ای است که نبوغ شان را با نظریه پردازی درباره ی کتاب هایی هدر می دهند که نمی توانند 
بنویسند.”« )۱۹۸۹: ۵۳( به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »استیون اسم این خیابان را چنان “عادی” به صورت 

کوتاه و مخفف می گوید که گویی از اهالی بومی این خیابان بوده است.«

۱۳۳. »در روز ۱۹ فوریه سال ۱۹۰۴، تایمز ایرلند خبر قتلی را اعالم می کند که در آن آمده: رئیس 
پلیس قرارگاه جنوبی پتریک مک کارتی را به کشتن زنش، ترزا، متهم می کند. قاتل هنگام دعوای خانوادگی 
زنش را چنان می زند که دچار ضربه مغزی می شود، بچه ی توی شکمش مرده به دنیا می آید و سپس خودش 
هم می میرد. دو شاهد در دادگاه حاضر می شوند، اما آن ها شاهد صحنه ی قتل نبوده اند، بلکه شاهد اختالف 

درازمدت میان زن و مرد بوده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۳(

همان طور که خود جویس پیش بینی کرده، همه ی نقاط ارتباطی میان مطالب این رمان هنوز کشف 
نمونه  برای  تازه ای می یابد.  اثر کار می کند، موارد  این  پژوهشگری که روی  و  دانشمند  نشده است و هر 
هانت )۲۰۱۵( می گوید: »در آغاز این فصل وقتی استیون بر ساحل سندی مونت قدم می زند و دو ماما را با 
کیف های مامایی می بیند، فکر می کند که دو زن می خواهند نوزاد مرده ای را در این ساحل خاک کنند و رد 
پایشان را هم موج ها می شویند و می برند.« رابطه ی نهفته و سّری میان آن نوزاد مرده با نوزاد مرده ی این زن 
آشکار است. »اما در فصل ده )صخره های سرگردان( متوجه می شویم که این کیف برای حمل چیزهایی 

است که این جا و آن جا گیرشان می آید.« )همان جا(

۱۳۴. در این جا استیون به “دگرخود” یا “جنبه ی دیگر من” می اندیشد: او منم ).lui, c’est moi( که 
به گفته ی گیفرد، »این عبارِت فرانسوی برداشتی است از جمله ی لویی شانزدهم که گفت: “دولت، منم.”« 
)۱۹۸۹: ۵۳( و به نظِر دلینی )۲۰۱۲( یا برداشتی است از »جمله ی معروف گوستاو فلوبر: “مادام بوواری، 

منم.” او در این جا دارد از خودی می گوید که با من های دیگرش متفاوت است.«

تغییرشکل دادن های  “این  که  است  معتقد  ویکو  »جامباتیستا  می نویسد:  باره  این  در  اوستین  مارک 
نزاع  است.”  نزاع  در  با خودش  او  ترتیب  بدین  است،  آب  در  منالئوس  تصویر خود  انعکاس  پروتیوس 
استیون هم با تغییرات پروتیوسِی تصویر خودش است که در حافظه و زبانش منعکس می شود. به عبارت 
دیگر، وقتی استیون هویتش را در زبان تعریف می کند، بی ثباتی ها در اشکال نمادین، مثل زبان، او را به 
خطر می اندازد که مبادا خود را از دست بدهد. این همه چیزباختگی او را آزاد و رها می کند، از سوی دیگر 
بیگانه اش می کند. در واقع استیون هم از این حادثه می ترسد و هم به آن گرایش دارد. وقتی به گفته های 
پیشینش نگاه می کنیم می بینیم که خودش را “تو” خطاب می کند. در واقع در همه جا با گونه ای از خودش 
 در همین فصل، در تصویر ساختگی ذهنی اش که به خانه ی دایی ریچی می رسد، 

ً
رودررو می شود. مثال

می گوید: “صدای پدر هم سرشتم. آیا این روزها برادر هنرمندت، استیون، را هیچ دیده ای؟” یا جایی که 
به خودش می گوید: “جلوی آینه به احترام خودت خم می شدی، خیلی جدی برای تشویق گران یک گام 
به جلو برمی داشتی...” یا در این جا که ادا و اطوارهای خوِد تبعیدی پاریسی اش را به یاد می آورد: “یکی 
دیگر کرد، یکی غیر من. کاله، کراوات، پالتو، دماغ. لووی سی  موا. )او، منم.( گویا به تو خوش گذشته.”« 

)۶۰ :۱۹۹۵(

بیرون رانده شده.”  فراموش کردی: یک  بروی؟  راه  مثل کی  راه می رفتی. سعی می کردی  » “با غرور 
حتا حافظه که باید هویتش را یکپارچه کند، فقط یادآور رانده شدن و همه چیزباختن اوست.« )همان جا(

۱۳۵. پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۳۴ از همین فصل( را بخوانید.
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را  رفتنی  راه  کلی  حرکت  بدنش  درعوض،  ندارد؛  را  خودش  رفتن  »راه  استیون  هورن بی،  به گفته ی 
تعریف می کند که خوِد قابل شناسایی اش از آن بیرون رانده شده است.« )۲۰۱۷: ۱۳۱( 

به زمانی می رود که قصد کشتن کسی را  این جا  ۱۳۶. هانت )۲۰۱۶( معتقد است که استیون »از 
داشته است. از گرسنگی و ناچاری به اداره ی پست می رود تا حواله ای بانکی )به ارزش هشت شیلینگ( 
را که مادرش برایش فرستاده نقد کند. مأمور بانک در را محکم به رویش می بندد. او هم به زبان انگلیسی 
و زبان فرانسوِی شکسته  اعتراض می کند و می گوید: “دو دقیقه مانده، به ساعت نگاه کن. باید این پول را 

بگیرم.” اما او فقط جواب می دهد: “بسته است.” و او را بیشتر عصبانی می کند.« 

نام آواها  و  است،  تفنگ  بنگ بنِگ  از  تقلیدی  که  دوم  جمله ی  کلمه های  آغازین  آوایی  »همگونی 
است.  فیلم  پروژکتور  ور  ور  و  تلق تلوق   

ً
ظاهرا “تلق”  و  “تق تق ق  تق ق”  سوم  جمله ی  آوایی  همگونی  و 

“تکه های” بدن مرد در حرکت آهسته ی معکوس فیلم “همه برمی گردند سر جای خود.” این جلوه های 
ویژه ی سینمایی، امروز بسیار آشناست، اما در آغاز دهه ی اول ۱۹۰۰ به اندازه ی خود صنعت فیلم سازی نو 

بوده است.« )همان جا(

مأمور  به  منظورش  فهماندن  به منظور  گویی  که  او،  دستوری  اشتباهات  از  پر  انگلیسِی  »عبارات 
استیوِن  که  می دهد  نشان  ایرلندی ها  به  و  دارد  دیگری  معنای  بعدی  پاراگراف  در  است،  فرانسوی زبان 
“چی؟”  انگلیسی را فراموش کرده است. حتا کلمه ی  به زبان فرانسوی حرف زده زبان  جهانگرد از بس 

)what( را به فرانسه می پرسد: “?Comment” )کُمن(.« 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »این فصل در طرح لیناتی، پروتیوس نام گذاری شده است و در این جا هم 
آن تبدیل و تغییر پروتیوس را می بینیم. مأمور پست در ذهن استیون با تفنگ هزار تکه می شود و سپس تکه ها 

به هم برمی گردند و دوباره به یک پاره تبدیل می شوند.« )همان جا(

»جویس در متنی درباره ی این اثر، برای لیناتی می نویسد: “استیون مثل هملِت شکسپیر شخصیتی 
بیرون رانده شده است...”« )المن، ۲۰۰۳(

۱۳۷. به گفته ی گیفرد، »Encore deux minutes )آن کور دو مینوت( جمله ای فرانسوی است به معنای 
“هنوز دو دقیقه مانده.”« )۱۹۸۹: ۵۳(

Fermé .۱۳۸ )فرمی( »کلمه ای فرانسوی است به معنای “بسته است.” منظور این است که اداره ی 
پست بسته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۳(

۱۳۹. پی نوشت شماره ی ۱۳۶ از همین فصل را بخوانید.

تیره وتار،  در سده های  که  بود  ایرلندی  راهبی  تندخو  »کلمبانوس   ،)۲۰۱۲( هانت  گفته ی  به   .۱۴۰
بخش اول قرون وسطا تا سال ۱۰۰۰ میالدی، دین مسیحی را در سرزمین های فئودالی )فرانسه و شمال 
در  او  خواسته ی  به رغم  را  مادرش  “کلمبانوس  باتلر،  البن  گفته ی  به  بنا  می کرد.  ترویج  امروز(  ایتالیای 
ایرلند رها کرد و برای تبلیغ دین به کشورهای دیگر قاره رفت.” به گفته ی گیفرد، »جویس او را “مخالف 
و  انگلیسی ها  زیرا  است،  تردید  مورد  او  ایرلندی  ریشه ی  و  می داند. رگ  کویناس  آ تامس  سینت  بدنام” 

اسکاتلندی ها هم او را از کشور خودشان می دانند.« )۱۹۸۹: ۵۳(

بهتر کنی، چی؟...  را  مقایسه می کند. می رفتی که جهان  او  با  را  استیون خودش  این جا  ۱۴۱. »در 
دیگر  ایرلندی  میسیونر  دو  االن  که  می آورد  یادش  به  بوده  بیچاره ای  موجود  چه  فرانسه  در  او  این که  فکر 
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)فیاکر و دیگری که یا جان دانس اسکاتوس است یا یوهانس اسکاتوس اوریجینا(، االن در آسمان ها روی 
سه پایه هایشان نشسته اند و به او می خندند.« )هانت، ۲۰۱۲(

کلیساهای  در   )creepy�stool( سه پایه   نوع  این  »از  است:  نوشته  سه پایه  درباره ی  گیفرد   .۱۴۲
اسکاتلند برای اعتراف به گناه و اظهار ندامت استفاده می کردند.« )۱۹۸۹: ۵۴(

Euge! Euge! .۱۴۳ )ایوج! ایوج!(، کلمه ی التینی ای که این جا به کار برده، به گفته ی گیفرد، یعنی 
“آفرین! آفرین!” اما در چند متن انجیلی، این کلمه به طنز و برای مسخره کردن به کار رفته است، درست 

مثل این جا.« )۱۹۸۹: ۵۴(

۱۴۴. »بندر کانال نیوهی ون در ساحل جنوبی انگلستان واقع است« )۱۹۸۹: ۵۴(

Comment .۱۴۵ یا کمن به معنای »چی« واژه ای فرانسوی است. پی نوشت شماره ی ۱۳۶ از همین 
فصل را بخوانید. )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۴(

که  باله(،  کوتاه  دامن  )به معنای   Le Tutu نام  به  میان مایه  سرگرمی  مجله ی  چند  با  استیون   .۱۴۶
 Pantalon Blanc et در جیبش فرو کرده است، از پاریس برمی گردد و پنج شماره ی پاره پوره از مجله ی 
Culotte Rouge )پونتالن بالنش ات کوالت روژ به معنای لباس زیر سفید و شلوارک قرمز( را هم با خود 
دارد. هانت )۲۰۱۵( می نویسد: »مضمون و موضوع اصلی این مجله چگونگی آمیزش جنسی و لباس زیر 

زنانه است.« 

۱۴۷. پی نوشت بعدی )شماره ی ۱۴۸ از همین فصل( را بخوانید.

رابرت دی  ویرایش  به  بزرگ تر  دورنمایی  یولسیِز جویس:  نام  به  اثری  از  مقاله ای  در  ۱۴۸.  مکارتی 
نیومن و ولدان تورنِتن )۱۹۸۷( گفته است که »کنجکاوی استیون با دیدن نوشته ی روی برگه ی آبی تلگراف 
این نوشته  یولسیز،  ادامه چنین نوشته : »در نسخه ی اصلی رمان  برانگیخته می شود.« سپس در  فرانسوی 
این گونه بوده: Nother dying come home father، یعنی یکی دیگر دارد می میرد، بیا خانه، پدر. 
اصالح   Mother به  را  آن  است،  “مادر”  واژه ی    Notherاز منظور جویس  این که  تصور  با  ویراستار 
می کند. جویس در بررسی پیش از چاپ، کلمه را به Nother برمی گرداند، اما انتشارات رندوم هاوس آن 

را غلط تایپی تلقی می کند و کلمه ی مادر را جایگزین می کند.«

تم کانلی پروفسور ادبیات انگلیسی دانشگاه براک و نویسنده و منتقد ادبی، در این باره نوشته است: 
»این شاید اشتباه تلگرافچی فرانسوی باشد که M را N نوشته است.« )۲۰۱۱: ۸۸( شمار ویراستاران و 
ادیبانی که معتقدند جویس به عمد آن را Nother مخفف another )به معنای یکی دیگه( نوشته است 
روز به روز افزایش می یابد و به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »جمله ی پیش از عبارت نوشته شده در تلگراف و 
واژه ی curiosity )کنجکاوی( آن را تأیید می کند، زیرا استیون با دیدن تلگراف کنجکاو می شود بداند این 
یعنی   curio« :بار چه کسی دارد می میرد.« از سوی دیگر، دلینی به معنای دیگر این واژه نیز می اندیشد
تحفه و رهاورد، و دلینی معتقد است که جمله ی پایانی پیش از خواندن متن تلگراف این است: رهاورد برای 
به نمایش گذاشتن. رهاوردی بسیار غم انگیز که خبر مرگ مادر را با خود دارد. این درست همان تلگرافی 

است که خود جویس هنگام مرگ مادرش از سوی پدرش، جان جویس، دریافت می کند.« )همان جا(

جویس معتقد است که انسان ها اشتباه می کنند و مامور اداره ی پست  و تلگراف اشتباه نوشته است. 
مکارتی )۱۹۸۷( در این باره نوشته است که »برخالف ادبیات مرسوم، که شخصیت های داستانی اشتباه 
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نمی کنند مگر نویسنده قصد داشته باشد در روند داستان و یا زندگی شخصیتی از داستان تغییری ایجاد کند، 
در این جا این اشتباه عمدی است و فرق میان “مادر می میرد” یا “نادر می میرد” تأثیر درازمدت بر زندگی 
استیون ندارد. پس کنجکاوی استیون برای این است که آیا یکی دیگر مرده است یا اشتباه مأمور پست و 
تلگراف است و مادرش مرده است« بر همین اساس من هم آن را ترجمه نکردم و همان »نادر« نوشتم و 

به تبع از همه ی واژه های زبان های دیگر در متن ترجمه، ایتالیکش کردم. )م(

۱۴۹. پی نوشت شماره ی ۳۳ و ۳۴ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. این جمله را باک مالگن به 
استیون می گوید و در ادامه هم می گوید: »برای همین به من اجازه نمی دهد که با تو هیچ گونه رابطه ای داشته 
باشم.« در این جا استیون بخش دوم جمله را، که یادآور خاطره ای دردناک است، حذف می کند و برای تغییر 

روحیه اش این شعر را می خواند. 

ترانه سرای  فرنچ،  پرسی  سروده های  از  یکی  از  است  برداشتی  شعر  »این  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۵۰
و  داشت/  عمه  یه  هنیگن  مت  “هی،  می شود:  شروع  این گونه  که  هنیگن”  متیو  “عمه ی  نام  به  ایرلندی، 
به سالمتی عمه ی هنیگن...”«  / حاال   ...  / منظورمه  اون عمه هه  آهنگ،  این  تو  اما   / یه عمو  همین طور 

)۱۹۸۹: ۵۴( در این شعر، استیون اسم باک مالگن را به جای هنیگن می گذارد.

۱۵۱. به گفته ی گیفرد، همان طور که در پی نوشت شماره ی ۱۱۸ گفته شد، »دیوار جنوبی یکی از دو 
دیوار دریایی بزرگی است که از بستر جنوبی رودخانه ی لیفی تا خلیج دابلن امتداد دارد.« )۱۹۸۹: ۵۴(

و  به سمت شمال شرقی می پیچد  امتداد ساحل سندی مونت، نخست  از قدم زدن در  »استیون پس 
را در فکر خود  از جمجمه های ماموت ها  انباشته ای  و  به سمت شرق می رود  دیوار  این  امتداد  سپس در 
تجسم می کند. وقتی به نزدیک لبه ی دریا می رسد، فکر می کند به اندازه ی کافی رفته است، از آن جا رد پای 
خودش را دنبال می کند و برمی گردد. این دیوار جنوبی که در نیمه ی اول قرن نوزدهم از چوب ساخته شده و 
 Finnegansدر نیمه ی دوم با سیمان بازسازی شده است، در داستان های دیگر جویس، هم چون دابلنی ها و

Wake، نیز آمده است.« )هانت، ۲۰۱۳(

۱۵۲. در این پاراگراف، زاویه دید، به گونه ای ناگهانی و حتا در میانه ی همان جمله، از راوی سوم شخِص 
ابژه به سمت تک گویی درونی اول شخص سوژه می چرخد. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »این چرخش های 
ناگهانی راوی در این فصل با بن مایه ی آن، که تغییر ناگهانی پروتیوس از چیزی به چیز دیگر است، ارتباط 
تنگاتنگ دارد.« این جا را تا پایان جمله ی »مغرور به آن ها خیره شد«، راوی سوم شخص ابژه بیان می کند و 
بی درنگ در میان جمله به تک گویی درونی اول شخص سوژه می چرخد و خواننده این را از روی عبارت ها 
با شیوه ی روایت راوی  از روی تغییری که در شیوه ی گفتار است، که  ناتمام درک می کند و  و جمله های 

سوم شخص )جویس( تفاوت دارد. 

۱۵۳. فارل »در ایرلند و اسکاتلند، نوعی کیک کوچک است.« )۱۹۸۹: ۵۴(

۱۵۴. هانت )۲۰۱۴( می نویسد: »افسنت یا افسنتین از نوشیدنی های روان گردان است که در واقع 
داروی گیاهی ضدکرم است، ولی گویی جسم و جان را نابود می کند و معروف است که مغز را می پوساند. 

به همین دلیل از سال ۱۹۱۵ مصرف آن در فرانسه ممنوع شد.« 

آن  پاریس و زندگی در  یادآور حال وهوای  پاراگراف که  ۱۵۵. دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »این 
است، متناسب با بن مایه ی اصلی فصل، سه حس از حواس پنج گانه را به میان می آورد: بویایی با بوها، 

بینایی با نور شهر )پاریس که به شهر روشنایی معروف است( و چشایی با مزه ی افسنت.« 
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 Giacomo Joyce بنا به شعری منثور از خودش به نام َجکومو جویس 
ً
جویس صبح زوِد پاریس را دقیقا

وصف می کند. در این شعر، که پس از مرگ او چاپ شد، به جای پاریس شهر تریسته )ایتالیا( را توصف 
می کند. جکومو شکل ایتالیایی نام کوچک جویس، جیمز، است. )م(

۱۵۶. »فصل سه )پروتیوس( در رمان یولسیز همواره و بی پروا خواننده را در میان امواج افکار استیون 
غرق می کند و شگفتی آورترین بخش آن استفاده از زبان های مختلف است. در چند پاراگراف پی درپِی پس 
 farls از این، بارها واژه های زبان های مختلف به کار رفته است. در این پاراگراف، نخست واژه ی اسکاتلندی
)فارل ها( یعنی برش های مثلثی )نان یا کیک( را می آورد. سپس در بحبوحه ی اندیشیدن به لجام گسیختگی 
جنسی پاریس )که به گونه ای کمدی وار بیان می شود( از کلمه ی ایتالیایی Belluomo به معنی مرد زیبا )نه 

خوش هیکل( استفاده می کند، و سپس نام شیرینی های فرانسوی را می آورد.« )هانت، ۲۰۱۴(

استفاده می کردند.« )گیفرد،  تمیز کردن کاشی ها و سنگ مرمر  برای  استیک  اسید  از  ۱۵۷. »شاید 
)۵۴ :۱۹۸۹

۱۵۸. »مدلن شکلی از مگدلن است؛ تن فروش معروفی که توبه کرد و زاهد شد. و ایوان شکل زنانه ی 
اسم جان است که می تواند جان کریسوستوموس معروف به دهان طال باشد که باک مالگن در فصل یک 
با  از شیرینی  پر  ایوان  و  این جا هم دهان مدلن  در  )دلینی، ۲۰۱۲(  تشبیه شده است.«  او  به  )تلماکس( 

شیره ی زرد است و دندان های طالیی دارند. )م(

 Rodot به معنای مایع زرد.  )پاس( واژه ی فرانسوی است   pus« ،)۲۰۱۴( به گفته ی هانت  .۱۵۹
)فلن   flan Breton pus )شوسون( و   chaussons )رودو( نام شیرینی فروشی ای در خیابان سن میشل، و 
)به معنای   pleasers کلمه ی  از  هم  خط ریش  واژه ی  برای  است.  فرانسوی  شیرینی  نوع  دو  نام  برتون( 
واقعی خشنودکننده( استفاده کرده که ترجمه ی تحت اللفظی کلمه ی فرانسوی favoris است. در اساس با 
صفت پس از آن، خشنودکننده، جناس آوایی دارد. مردانی که ظاهرشان دخترها را خشنود می کند، خود 
یعنی  که  می آورد،  را   conquistadores اسپانیایی  واژه ی  سپس  خشنودند.  خودشان  خط ریش های  از 

دخترکش.«

کالیو هارت و دیوید هی من در این باره می نویسند: »در این جا منظور از مردان پاریسی همان پاریس، 
پسر پریام، شاه ترواست. و دو زن ـ هلن های آن داستان ـ به نوعی تن فروش اند، هم چنین، چون فعل تجدید 
زیبایی را با خوردن می آورد )با خوردن شیرینی هایی که شربت زرد دارند و دندان هایشان را طالیی می کند و 

زیبایی شان را تجدید( ما را به یاد دشنام دوپهلوی هملت به اوفلیا می اندازد.« )۱۹۷۷: ۴۲(

ن برتون پی نوشت شماره ی قبلی )۱۵۹( از همین فصل را بخوانید.
َ
۱۶۰. درباره ی پوِس فل

۱۶۱. درباره ی کنکویس تادور پی نوشت شماره ی ۱۵۹ از همین فصل را بخوانید.

که  مالقاتی  به  و  می چرخد  پاریس  ظهر  به  پاریس  از صبح  استیون  »ذهن  هانت،  گفته ی  به   .۱۶۲
یا  او در قهوه خانه  با کون ایگن و پتریس ایگن داشته است. استیون فکر می کند که وقت خواب است و 
رستوران ارزان قیمتی روبه روی ِکِون ایگن نشسته است. در این لحظه، در ساحل سندی مونت هم روز به 
نیمه اش نزدیک می شود و راوی استیون را با چند نمونه از خدایان و خدایان کوچکی مرتبط می کند که در 
نیم روز چرت می زنند؛ یکی از آن ها پروتیوس است. در اودیسه، دختر پروتیوس به منالئوس می گوید که 
هر نیم روز “وقتی خورشید به میانه ی آسمان می رسد، پروتیوس به ساحل می آید تا در میان خوک های آبی 

و شکاف های برساخته از امواج استراحت کند.”« )۲۰۱۷( 
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۱۶۳. هانت )۲۰۱۵( می نویسد: »کِون ایگن شخصیت داستانی جوزف کیسی از فنیان های انقالبی 
دهه ی ۱۸۶۰ ایرلند است. ایگن اکنون بی صدا در پاریس زندگی می کند و از نظر سیاسی فعال نیست، 
ماده ی  یادآور  که  می پیچد  توتونی  با  را  سیگارش  و  می نوشد  افسنت  است،  چاپخانه  یک  حروف چین 
بود.«  پاریس حروف چین  نیویورک هرالد  به گفته ی گیفرد، »کیسی در روزنامه ی  آتش زای بمب است.« 

)۵۴ :۱۹۸۹(

تا  گذاشتند  کار  زندان  در  )کیسی(  ایگن  دستور  به  که  می افتد  بمبی  یاد  به  ایگن  دیدن  با  »استیون 
دیوارش را خراب کنند و اینک به جای این که سیگارش را با توتون بپیچد، در تداعی آن صحنه می گوید: 
“سیگار باروتی اش را می پیچد.”« )همان جا( درباره ی کون ایگن پی نوشت شماره ی ۱۲۰ از همین فصل 

را بخوانید.

Green fairy’s fang )مایع سبز پریایی یا افسونگر( همان افسنت است که در پی نوشت شماره ی 
۱۲۲ از همین فصل شرح داده شد و در چند خط پایین تر بار دیگر آن را تکرار می کند. اما پتریس برخالف 

پدرش مایع سفید )شیر( می نوشد. )م(

به معنای  و  استفاده می شود  پاریسی  زبان محاوره ی  در  ِستیه(  )اون دمی   Un demi sétier«  .۱۶۴
فنجان کوچک یا فنجان انگشتی است. sétier واحد اندازه گیری مایعات است به اندازه ی دو گالن که دیگر 

مهجور است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۵(

ِکِون ایگن یک فنجان کوچک قهوه برای استیون سفارش می دهد و پیشخدمت که به دستور   .۱۶۵
از  منظورش  و  است«  ایرلندی  »او  کِون می گوید  اشتباه می شود.  پذیرایی می کند، دچار  استیون  از  کِون 
هم  هلندی  پنیر  استیون  برای  کِون  می کند  فکر  »هلندی؟«  می پرسد:  پیشخدمت  است.  استیون  »او« 
سفارش می دهد. کِون جواب می دهد: »نه، پنیر نه. دو ایرلندی، ما، ایرلند، فهمیدی؟« باألخره پیشخدمت 

می فهمد: »آهان، بله.« )م(

و   post کسفورد، ترکیبی است »از  براساس فرهنگ لغت آ  postprandial ۱۶۶. ُپست پرندیال یا 
prandium )التین( یعنی در طول یا مربوط به زمان بعد از غذا.« 

“به سالمتی!”« )هانت،  یا  “سالمتی”  به معنای  ایرلندی  »سالنچا! )Slainlel( واژه ای است   .۱۶۷
)۲۰۱۴

۱۶۸. به گفته ی گیفرد، »Dalcassians دالکشن اسم قبیله ای است که در قرون وسطا برای پادشاهان 
مانستر در ایرلند، سرباز می فرستادند.« )۱۹۸۹: ۵۵(

خودشان  میان  از  و  شد  قدرتمند  میالدی  دهم  قرن  در  قبیله  »این  که  است  نوشته   )۲۰۱۵( هانت 
ملک  گیفرد،  گفته ی  به  رساندند.  قدرت  به  را   )O’Briens( براِین 

ُ
ا دودمان  جمله  از  بسیاری  پادشاهان 

موقوفه ی این پادشاه در ساحل غربی ایرلند County Clare نام دارد.« 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »خوِد اسم دالکشن مترادف قهرمانی و مبارزه ی ایرلندی است.«

۱۶۹. »آرتر گریفث )۱۸۷۲-۱۹۲۲( از میهن پرستان کارساز در کسب استقالل ایرلند بود و نخستین 
رئیس جمهوری دولت تازه تأسیس ایرلند هم شد، هرچند برای دوره ای کوتاه. در سال ۱۸۹۹ با ویلیام رونی 
جامعه ی ادبِی زبان سلتیک را بنیان گذارد و روزنامه ی یونایتد آیریش من را تأسیس کرد که هدف اصلی اش 
پیکار برای کسب استقالل ایرلند بود. در اوایل قرن بیستم، جنبش شین فْین )ما خودمان( را برای کوتاه 
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بود.  نافرمانی مدنی  این جنبش  ایرلند سازمان  داد. شیوه ی اصلی مبارزه ی  از  بریتانیا  کردن دست دولت 
گریفث در سال ۱۹۰۶ روزنامه ی شین فْین را تأسیس کرد. جویس با افکار گریفث همدلی داشت و برای 

همین در این اثر هشت بار اسم او را آورده است.« )هانت، ۲۰۱۴(

به گفته ی المن )۱۹۸۳(، »جویس روزنامه ی یونایتد آیریش من را بهترین روزنامه ی ایرلند می دانست 
و  جدایی طلبی  درباره ی  گریفث  افکار  واقع  در  می کرد.  پشتیبانی  فْین  شین  سازمان  سیاست های  از  و 
ایرلنِد  “در  نوشت:  استنس الس،  برادرش،  به  نامه ای  در  چنان که  می کرد،  تأیید  را  ایرلند  مستعمره زدایی 
امروز یا شین فْین پیروز خواهد شد یا امپریالیسم. اگر ایرلند بر تغییر زبان از انگلیسی به سلتیک پافشاری 

نمی کرد، من خودم را ناسیونالیست می نامیدم.”« 

در این باره پی نوشت شماره ی ۸۵ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۱۷۰. به گفته ی گیفرد، »AE )ِاْی  ای( نام مستعار ُجرج ویلیام راسل است؛ شخصیت برجسته ای 
در رنسانس ادبی پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ایرلند. راسل به عرفان اعتقاد داشت.« )۱۹۸۹: ۵۵(

“شبان  واژه  این  لغوی  معنای  و  است  باستان  یونان  خدایان  از  افسون  خدای  یا   Pimander«
آدم ها”ست. هرمس نویسنده ی ساختگی چندین اثر است که در این آثار عقاید نوافالطونی، یهودی و آیین 
نهان گرایی را همراه با ستاره شناسی، کیمیاگری و آموزه های سحر و جادو گنجانده است. پایماندرز )شبان 
آدم ها( یکی از همین کتاب های منتسب به هرمس است. پایماندر موجود برتری است که در برابر چشمان 
هرمس الهرامسه ظاهر می شود و دنیای رمز و معرفت پنهان را بر او آشکار می کند. منظور از شبان خوب 
بر  و  را می شناسم  آن شبان خوبم و گوسفندانم  “من  حضرت عیسی است که در یوحنای ۱۰ می گوید: 
آن ها شناخته شده ام.” این اشاره به شبان، اشاره به نقش ِاْی  ای به عنوان پایه گذار اصالحات ارضی است.« 

)همان جا(

دلینی )۲۰۱۲( می گوید: »روی هم رفته منظور از پایماندر کسی است که قدرت سحر و برتری دارد، و 
در این جا همانا آرتر گریفث و ُجرج راسل اند که با قدرت و سحر کالم مردم را شبانی می کردند. این عنوان 
هم چنین به این دلیل به ویلیام راسل یا ِاْی ای اطالق می شود که او در اجرای قوانین اصالحات ارضی نقش 

مؤثری داشته است. راسل از حامیان بزرگ استقالل ایرلند بود و آثار بسیاری در این زمینه دارد.« 

۱۷۱. »رابطه ی استیون با ایگن گویا نزدیک تر و سازگارانه تر از رابطه ی او با دیسی است، اما از او 
هم هیچ چیز خاص و مفیدی نمی آموزد و پند نستورگونه ی ایگن را به تالشش در پیوند دادن او به اهداف 
انقالب ایرلند ربط می دهد: “به من به عنوان هم یوغش یوغی بزند،، جنایت هایمان آرمان مشترک ماست. 
تو پسر پدرت هستی. من آن صدا را می شناسم.” اما استیون دلش نمی خواهد پندهای پدرانه ی هیچ کدام 

از آن ها را بپذیرد، نه مالگن نه دیسی و نه ایگن.« )هانت، ۲۰۱۲(

 هانت )۲۰۱۷( معتقد است که »رابطه ی استیون با ایگن سازگارانه تر از رابطه ی او با مدیر مدرسه اش 
انقالبی خود  دسته ی  به  را  استیون  که  است  این  او  نستورمانند  پند  از  منظور  که  فکر می کند  ولی  است، 

بیاورد.« 

به  اعزامی  نیروهای  به  که  می کند  درخواست  پیستول  شکسپیر،  اثر  پنجم،  هنری  نمایشنامه ی  »در 
فرانسه بپیوندد: “هم یوغ های آماده ی کارزار / بگذار برویم به فرانسه، مثل زالوهای اسبی، پسرانم / تا بمکیم، 

تا بمکیم آخرین قطره ی خون را بمکیم!”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۵(
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ندارد که وارد دسته ی شورشیان  این  به  به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »استیون هیچ میل و گرایشی  اما 
بشود. با این همه ایگن، که دوست پدر استیون است، می کوشد تا این حلقه را شکل بدهد و او را جلب 

کند: “تو پسر پدرتی...”«

در  بخوانید.  را  از همین فصل(   ۱۷۱ )شماره ی  قبلی  پی نوشت  پدر  به  پسر  درباره ی شباهت   .۱۷۲
اودیسه ی هومر، نستور از شباهت تلماکس جوان با پدرش تعجب می کند و می گوید: »شباهت صدای 
تلماکس و اودیسیوس خیلی شگفت انگیز است« و هلن و منالئوس می گویند که »چقدر پدر و پسر به هم 

شبیه اند.« )م( 

۱۷۳. در این جا جویس در وصف پیراهن ِکِون ایگن از واژه ی fustian استفاده می کند که یکی از 
معانی آن پیراهن فاستونی است، و به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »معنای ایرلندی آن “آدم الف زن” است. 
واژه ای هم که برای سرخی گل پیراهن ِکِون ایگن استفاده کرده )sanguine( یک معنای دیگر هم دارد: 
خونی. و sanguinary می شود تشنه ی خون. و این صفت را به مردی اطالق می کند که با بمباراِن زندان 

خون کسانی را ریخته است.« 

La Li- ۱۷۴. »ادوارد ادولف درومون )۱۸۴۴– ۱۹۱۷( سردبیر و روزنامه نگار فرانسوی روزنامه ی 
bre Parole )به معنای آزادی بیان( بود. این روزنامه بیشتر به خاطر مطالب یهودستیزی اش معروف بود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۵(

فرانسوی  مردی  زبان  از  را  انگلستان  ملکه ی  ایگن  ایرلند،  مسائل  درباره ی  گفت وگو  از  پس   .۱۷۵
را  و سپس عین جمله ی درومون  انگلیسی می گوید  به  ادولف درومون( وصف می کند. نخست  )ادوارد 
 Vielle ogresse with the dents :به فرانسه تکرار می کند و از این روی دوباره به زبان فرانسه برمی گردد

Jaunes. )م(

»یک باور عامیانه ی محلی است که، آدم خواری دندان ها را زرد می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۵(

۱۷۶. به گفته ی هانت )۲۰۱۳(، »ماد گان زن ناسیونالیست دوآتشه ای بود که ویلیام باتلر ییتس تا 
او  از  ایگن  ِکِون  این جا  آن گونه که در اشعارش حضوری پررنگ دارد.  بود،  پایان عمر دیوانه وار عاشقش 
داشته  ِسر  و  سر  میلوا،  لوسَین  فرانسوی،  روزنامه نگار  و  سیاستمدار  با  که  می کند  یاد  زیبایی  زن  به عنوان 
است.« به گفته ی گیفرد، »شاید هم جواری نام ماد گان با لوسَین میلوا در این فصل از رمان یولسیز اشاره ای 
باشد به این واقعیت که ماد گان چند سال معشوقه ی لوسَین میلوا بود. ماد گان، زن زیبای معروف ایرلندی، 
پیش از سکونت در پاریس، رهبر رده پایین انقالبی ایرلند بود. ماد سال های زیادی با لوسَین دوست بود و 
از او دو فرزند داشت، پسری که در کودکی مرد و یک دختر. پس از تولد دخترشان، میلوا و ماد از هم جدا 

شدند.« )۱۹۸۹: ۵۵(

درباره ی ماد گان پی نوشت شماره ی ۳۲ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

۱۷۷. به گفته ی گیفرد، »La Patrie )ال پاتری( اسم مجله ی سیاسی فرانسوی است به معنای سرزمین 
پدری. این مجله در سال ۱۸۴۱ تأسیس شد و از سال ۱۸۹۴ لوسَین میلوا )۱۸۵۰-۱۹۱۸( سردبیر این 

مجله بود.« )۱۹۸۹: ۵۵(

رئیس جمهوری  هفتمین   )۱۸۹۹-۱۸۴۱( فور  فرانسوا  »فیلیکس  می نویسد:   )۲۰۱۵( هانت   .۱۷۸
فرانسه بود.« درباره ی فیلیکس فرانسوا فور پی نوشت شماره ی بعدی )۱۷۹ از همین فصل( را بخوانید.
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۱۷۹. »در سال ۱۸۹۷، زن متأهل ۲۸ ساله ای به نام مارگریت استنایل مهمانخانه ای را اداره می کرد 
فیلیکس فرانسوا  این مهمانخانه سر می زدند.  به  پاریس، مرتب،  از شخصیت های برجسته ی  که بسیاری 
فور و مارگریت مدت کمی پس از نخستین دیدارشان رابطه برقرار کردند که این رابطه تا آخرین روز زندگی 
رئیس جمهوری ادامه یافت )۱۶ فوریه ی ۱۸۹۹(. در این روز جنازه ی رئیس جمهوری را روی کاناپه ای در 
همان مهمانخانه یافتند. بی درنگ مادام استنایل لباس مرتب به تن می کند. گفته می شود که هر دو رابطه ی 
آن  از مردان معروف  بسیاری  با  استنایل  از مرگ رئیس جمهوری،  پرتکاپوی خاصی داشته اند. پس  بسیار 

زمان نیز رابطه برقرار کرد.« )هانت، ۲۰۱۵(

۱۸۰. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »وقتی ایگن برای استیون از آن fröken )واژه ای سوئدی( به معنای 
یعنی   bonne a tout faire می گوید:  و  برمی گردد  فرانسه  زبان  به  دوباره  می زند،  حرف  مجرد«  »زن 
به نظر می آید که از حمامی در  به فرانسوی می گوید، چون  اما معلوم نیست چرا  “دوشیزه ی همه کاره.” 
اوپساال، شهر بزرگی در سوئد، حرف می زند و روشن نیست که چرا زنی که در آن حمام کار می کند باید 

به زبان فرانسه حرف بزند.« 

شان شیهن )۲۰۱۱(، نویسنده و پروفسور ادبیات )لندن و سنگاپور(، می نویسد: »در این فصل که 
بن مایه اش تغییر است، همان طور که منالئوس مجبور است با پروتیوس در حال تغییر از موجودی به موجود 
دیگر بجنگد تا او را به چنگ آورد و خواسته اش را به او بگوید، خواننده نیز مجبور است تالش کند تا معنای 

کالم را، که از زبانی به زبان دیگر می چرخد، دریابد.« 

“... همه ی  یعنی   Tous les messieurs “من می کنم” و  ۱۸۱. به گفته ی گیفرد، »Moi faire یعنی 
آقایان.”« )۱۹۸۹: ۵۶(

۱۸۲. دلینی )۲۰۱۲( معتقد است »ِکِون ایگن که با بمب گذاری در زندان شماری از آدم ها را کشته، 
این کار را با تندی نقد می کند و آن را هرزه ترین چیز می داند.«

۱۸۳. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »وقتی حرف ِکِون ایگن تمام می شود، استیون تازه تأثیر افسنت را 
احساس می کند و می گوید: “چشمان سبز... مایع سبز افسونگر، احساس می کنم.”« 

تللو که می گوید: “آه، حذر 
ُ
گیفرد معتقد است که »این جمله اشاره ای است به جمله های ایاگو به ا

کن، سرور من، از حسودی / این هیوالی چشم سبز است که مسخره می کند...”« )۱۹۸۹: ۵۶(

پاراگراف،  این  افسنت خواندیم. در  افسونگر  این فصل درباره ی مایع  به گفته ی هانت، »پیش تر در 
اشاره می کند که افسنت در آن چه فرد می گوید یا فکر می کند ظاهر می شود: “چشم سبز، می بینمت، مایع 
 مایع سبز افسونگر را به هیوالی چشم سبز ربط می دهد؛ وصف ایاگو 

ً
افسونگر، احساس می کنم،” ظاهرا

از حسودی... پیش از این دو جمله، ایگن درباره ی زنان جوانی حرف می زد که “مردان هرزه” را ماساژ 
می دادند. خیلی عجیب است که در ادامه درباره ی مایع سبز افسنت حرف بزند. عالوه بر آن، چند جمله 
معقول  پس  می کرد...  فکر  می جهید  بیرون  ایگن  لب های  میان  از  که  افسونگری  مایع  به  استیون  باالتر، 
است که بپذیریم این جا تک گویی درونی استیون است که حرف های به زبان آورده ی ایگن را قطع می کند.« 

)۲۰۱۴(

استیون می توان  پاریس در ذهن  بازآفرینی  در  و  این فصل  به گفته ی هارت و هی من )۱۹۷۷(، »در 
غلبه  چنان  او  درونی  تک گویی  که  هنگامی  به ویژه  دید،  را  دوژاردن  ادوارد  شاعرانه ی  اهداف  از  پایی  رد 
 مانع نقش داستان گویی اش می شود. حال اگر بپذیریم که این همان دوژاردن است، این 

ً
می کند که تقریبا
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یکی آن دوژاردنی ا ست که از میان باغ به میان افکار زوال دویده است. انتخاب جویس در شرح جزئیات 
با طنز، تصویر پاریس را از تصویری شاعرانه به کنایه ای درام تبدیل  انگیزه ی ترکیب آن  طبیعت گرایانه و 

می کند.«

یا  بود که فن سیال ذهن  از نخستین کسانی  فرانسوی )۱۹۴۹-۱۸۶۱(،  نویسنده ی  ادوارد دوژاردن، 
تک گویی درونی را در ادبیات به کار برد. )م(

۱۸۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »طنز این جمله در این است که ِکِون ایگن کاله کسانی را پوشیده که 
اگر فرصتی برایش پیش می آمد بمباران شان می کرد.«

به گفته ی هانت، »پیش تر در این فصل استیون به پروتستان های آلستری اشاره کرده بود که در دهه ی 
peep of یا »پسران سپیده دمی«   day boy ،۱۷۸۰ و ۱۷۹۰، کشاورزان کاتولیک را به ستوه می آوردند
از پروتستان های شریر، ضدکاتولیک و ضد ایرلندی استان آلستر )پی نوشت شماره ی ۱۶( بودند و به خاطر 
حمله های صبح زودشان به ویالهای دهقان های کاتولیک به این نام )پسران سپیده دمی( معروف شدند. در 
این جا، استیون کِون ایگن را تجسم می کند که کاله آن گروه را پوشیده، عجیب این که ایگن به آن گروه تعلق 

رانژها پیوستند.« )۲۰۱۶( 
ُ
ندارد. سرانجام این گروه به انجمن ا

وارد  را  فنیان ها  داستان  از  دیگری  روایت  این جمله اش  با  »ایگن   ،)۲۰۱۳( هانت  گفته ی  به   .۱۸۵
و  اصلی  بنیان گذران  از  استیونز  است. جیمز  معتبر”  “روایت  او  روایت  که  است  و مدعی  رمان می کند 
رهبر فنیان ها بود. در نوامبر ۱۸۶۶ جاسوسی به جیمز استیونز خیانت کرد و او را لو داد. استیونز دستگیر و 
محکوم شد، اما گروهی از هوادارانش با همکاری نگهبان های هم دل با او در زندان دابلن، زمینه ی فرارش را 
فراهم کردند. ابتدا مدتی مخفیانه زندگی کرد و سپس در فوریه ی ۱۸۶۷ با کشتی به صورت قاچاق به آمریکا 

رفت و شاخه ی گروه فنیان ها در آمریکا را تأسیس کرد.« 

به گفته ی گیفرد، »در سال ۱۸۶۶ در این گروه شکاف ایجاد شد و بسیاری از اعضا از گروه جدا شدند. 
استیونز در برابر فشار آن ها مقاومت کرد و همین مقاومت سبب شد که به او نام “سازمان دهنده ی خوبی 
که اهل عمل نیست” بدهند. در پی از هم پاشیده شدن گروه، داستانی جعلی برای او ساختند و گفتند 
که در لباسی مبدل و به شکل زن از کشور گریخت، به دستیارانش خیانت کرد و آن ها را در کشور به حال 
خود واگذاشت. تغییر قیافه ی او به زن با بن مایه ی تغییرشکل و دگردیسی این فصل )پروتیوس( هماهنگ 

است.« )۱۹۸۹: ۵۶(

پی نوشت شماره ی یک از همین فصل را بخوانید. 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره ی فنیان ها پی نوشت شماره ی ۹۱ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۱۸۶. گیفرد درباره ی Malahide می نویسد: »ماالهاید دهکده ای است ساحلی در ُنه مایلی دابلن، 
در ساحل دریای ایرلند. استیونز از همین مسیر به مقصد آمریکا فرار کرد.« )۱۹۸۹: ۵۶( 

 در فصل چهار 
ً
»در این رمان، شایعات بسیار جالبی درباره ی فرار جیمز استیونز مطرح می شود. مثال

)کلیپسو( بلوم فکر می کند که به حمامی ترکی برود و سپس فکر می کند که جایی که آن “یاروی صندوق داِر 
را  )کلیپسو(  چهار  فصل  از   ۱۷۶ شماره ی  پی نوشت  )همان جا(  داد.”«  فراری  را  استوارتز  جیمز  حماْم 

بخوانید.

۱۸۷. به گفته ی گیفرد، »عبارت “از رهبران گم شده” اشاره ای است به شعر رابرت براونینگ، به نام 
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شعر  این  است.  شده  سروده  انگلیسی،  شاعر  وردزورث،  ویلیام  وصف  در  که  شعری  گم شده.”  “رهبر 
شرحی تأسف بار از جالی وطن این شاعر است. گرچه در این شعر اسم وردزورث نیامده، شواهد گویای 
آن است که منظور شاعر از رهبر گم شده اوست. در این داستان و در این جا هم منظور همان جیمز استیونز 

است.« )۱۹۸۹: ۵۶(

چهره...  رمان  در  نامش  بار  نخستین  که  است  پارنل  استوارت  چارلز  گم شده”  “رهبران  دیگر  »از 
آمده.« )دلینی، ۲۰۱۲(

دلیل »گم شدن« پارنل در پی نوشت شماره ی ۱۳۴ از فصل دو )نستور( شرح داده شده است.  

از »رهبر اصلی...« تا »فرارهای دیوانه وار« از زبان کون ایگن بازگو می شود و آخرین جمله ی پاراگراف 
تک گویی درونی استیون است.

۱۸۸. دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »منظور از “عاشق رانده شده” یا “عاشق ردشده” خود ایرلند 
است، چون جیمز استیونز قرار بود این کشور را آزاد کند، اما آن را رد کرد و به آمریکا رفت.« 

درمی رود:  دهانش  از  ایرلندی  واژه ی  دو  می نوشد  را  افسنت سبزرنگش  دارد  که  ایگن  »ِکِون   .۱۸۹
“سالنچا” نخستین واژه ی گْی لیک اوست و “گاسون” دومین واژه.« )هانت، ۲۰۱۴(

»Gossoon از واژه ی فرانسوی garçon )گارسون( گرفته شده است و معنای مشابه دارد: پسر جوان 
پیشخدمت.« )همان جا(

به گفته ی گیفرد، »گاسون یعنی پسرک پیش خدمت، نوکر؛ روستایی، خام.« )۱۹۸۹: ۵۶(

یعنی  دیگر،  ایرلندی  واژه ی  دو  می آورد،  پاراگراف  این  در  را  قبیله اش  ریاست  وارث  عبارت  »وقتی 
tanist )وارث منتخب( و sept )قبیله(، نیز به متن وارد می شوند که این دو واژه به دایره ی واژگان زبان 

انگلیسی وارد شده اند.« )هانت، ۲۰۱۴(

از  و  آمریکایی  ـ  ایرلندی  فنیان های  از  »او  که  می نویسد  برک  ریچارد  کلنل  درباره ی  گیفرد   .۱۹۰
با موفقیت رهبری  را  فنیان ها  از  بود. برک گروهی  آمریکا در زمان جنگ های داخلی  ارتش  سرهنگ های 
به خاطر  که  نپایید  دیری  اما  داد.  نجات  انگلستان  منچستر  زندان  از  را  فنیان ها  رهبران  از  رهبر  دو  و  کرد 
فعالیت های دیگر دستگیر شد. او یکی از رهبرانی بود که قرار بود با انفجار دیوار زندان کلرکن ول آزاد شود.« 

)۵۶ :۱۹۸۹(

»استیون دارد تجسم می کند که برک، جانشین استیونز، چطور کیسی را هنگام ورزش در زندان بغل 
گرفته و زیر دیوار زندان قوز کرده اند تا دیوار از انفجار بمبی فرو بریزد و آن ها فرار کنند. اما به گفته ی گیفرد، 
مقامات زندان از این نقشه باخبر می شوند و ساعت ورزش کیسی و برک را تغییر می دهند و نقشه ی آن ها را 

نقش بر آب می کنند.« )هانت، ۲۰۱۴(

ناگفته نماند که ِکِون ایگن شخصیت داستانی کیسی است و استیون او را تجسم می کند که در این 
ماجرا حضور دارد. )م( 

۱۹۱. پی نوشت شماره ی ۱۸۹ از همین فصل را بخوانید. 

به گفته ی گیفرد، »sept شاخه ای از قبایل ایرلند باستان و قرون وسطا بود. در ایرلند باستان رئیس 
بعدی قبیله در زمان حیات رئیس کنونی قبیله تعیین می شد. این جا منظور کلنل ریچارد برک است که قرار 
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بود جانشین جیمز استیونز شود و پس از او رهبر فنیان ها باشد.« )۱۹۸۹: ۵۶(

۱۹۲. هانت )۲۰۱۳( معتقد است که »وقتی استیون در کنار ساحل دابلن قدم می زند، به یاد اوقات 
خوشی می افتد که این جا و آن جا با دوستانش گذرانده؛ به یاد شعرهایی که به گونه ای باورشکنی می کنند، 
برنامه ی گذشته اش که می خواست ُمبلغ مذهبی باشد، پاریس، ِکِون ایگن، انقالبی ایرلندی که حاال در 
پاریس زندگی می کند و زنش او را رها کرده و رفته، عاشقی که به او پشت شده است، غذا، و فرار رهبر 
فنیان ها از زندان. هم چنین به این می اندیشد که ایگن به خاطر عشق به یک زن با کلنل ریچارد برک دور 
می زده و سپس تجسم می کند که چطور آن دو به همراه شعله ها )از پی بمباران زندان( به دل دود پرتاب 

می شوند.« 

درباره ی شیشه ی خردشده پی نوشت شماره ی ۵ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۱۹۳. جویس در این جا پاریس اول را با لهجه ی عامیانه نوشته است: paree. براساس فرهنگ لغت 
کسفورد، پری تلفظ غیررسمی پاریس است به ویژه در ترکیب پری شاد و سرزنده. از این رو من هم همان  آ

»پری« نوشتم. )م(

۱۹۴. تورنِتن این را »اشاره ای به مراحل چهارده گانه ی به صلیب کشیدن حضرت عیسی« می داند. 
چهارده  در  مرحله  چهارده  یا  ایستگاه  چهارده  جلجتاست،  تپه ی  تا  صلیب  حمل  روز  که  روز  این  »در 
استیون  این  از  بیرون می آورند.« )۱۹۶۸( پس  تنش  از  را  ردایش  مراحل  این  از  یکی  در  داریم.  ایستگاه 
ناچیز  چاپخانه ی  منظور  )که  حروف چینی اش  کثیف  جعبه ی  برمی شمرد:  را  ایگن  ِکِون  ایستگاه های  نام 

اوست(؛ سه نوشگاهش؛ مخفی گاهش و... )م(

پی نوشت شماره ی ۱۳۶ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

Montmartre .۱۹۵ )مونمارتر(، به گفته ی گیفرد، »محله ای ویرانه و فقیرنشین در شمال پاریس 
است که در آغاز قرن بیستم محله ی محبوب آوانگاردها و بوهمیان و دانشجویان بود.« )۱۹۸۹: ۵۶(

۱۹۶. گیفرد می نویسد: »rue de Ia Goutte-d’Or یا خیابان دی ال گوته دور به معنای خیابان “شراب 
طالیی” در مونمارتر است. این مکان از زمانی به این نام معروف شد که جایگزین باغ های انگور شد.« 
)۱۹۸۹: ۵۷( به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »افکار تخیلی استیون وضع کنونی این محله را به وضع چند دهه 
پیش تر از آن ربط می دهد؛ زمانی که حتا از این نیز فقرزده تر بوده است، به همان شکلی که در رمان های 

امیل زوال وصف شده است.« 

»براساس نوشته های امیل زوال، به ویژه در رمان نانا: مثل طرح و گل هایی که در دل پارچه های ضخیم 
ابریشم می بافند، خیابان با صورت گندیده و مگس زده ی رفتگان یا مرده ها )از نگاه استیون( منقش شده 

بود.« )همان جا(

به گفته ی گیفرد، »دو شخصیت از داستان های زوال در همین خیابان زندگی می کنند. یکی از آن ها 
ناناست که جسدش پس از ابتال به بیماری آبله چنان خراب می شود که گویی ویروسی که او با آن کسانی را 

مسموم کرده بود به صورت زیبایش سرایت کرده و آن را خراب کرده است.« )۱۹۸۹: ۵۶-۵۷(

»وصف صورت های فاسد و خراب نسبت به اصل آن در رمان زوال مالیم تر است.« )همان جا(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »سپس استیون ِکِون ایگن را با سه واژه وصف می کند: “بی عشق، بی وطن، 
بی زن.”« 
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از  پاریس  تبعیدی ای که در  ایگن،  ِکِون  یاد می آورد که  به  شان شیهن )۲۰۱۱( می نویسد: »استیون 
نوش خانه ای به نوش خانه ی دیگر می رود، همسرش فراموشش کرده، زن و عشقی برایش نمانده، عملکردش 
شده  پاک  استیون  خود  ذهن  به جز  ذهن ها  همه ی  از  و  است  بی وطن  اکنون  شده،  فراموش  وطنش  برای 

است.« 

به گفته ی اوستین، »بی شک این تصویری که استیون از ِکِون ایگن می دهد، آینه ای است از وضعیت 
دیگر تبعیدی های ایرلندی، از جمله خود بیرون رانده شده و همه چیزباخته ی استیون.« )۱۹۹۵: ۶۰(

۱۹۷. عبارِت rue Git-Ie-Coeur )رو ژی ـ لوـ کر( به گفته ی گیفرد، »یعنی خیابان خاطره ی دل یا 
 موازی با بلوار سن میشل در پاریس. منظور از ماداِم این خیابان 

ً
این جا قلبی خوابیده، و خیابانی است تقریبا

زن سابق ِکِون ایگن است که با گونه های هلویی هنوز جوان است و کِون را فراموش کرده و برای خودش 
قناری ای دارد و خانه ای که به دو فکلی اجاره داده است.« )۱۹۸۹: ۵۶( 

۱۹۸. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »این جا منظور از “پت” پتریس، پسر ایگن، است. در جمله ی بعد 
هم آشکارا و باری دیگر به زبان فرانسوی می گوید: Mon fils )پسرم(.«

۱۹۹. پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۹۸ از همین فصل( را بخوانید.

۲۰۰. »هنگام اظهار عالقه ی ایگن به شعر پسران کلکنی، استیون یا خود ایگن )در سکوت( شهری 
را به یاد می آورد که در شعر به آن اشاره شده است: “کلکنی قدیمی: سینت کنیس...”« )هانت، ۲۰۱۵( 

به گفته ی هانت، »شهر کلکنی در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی دابلن است که در دو سوی رودخانه ی 
ُنر واقع شده است.« )همان جا( 

»سینت کنیس یکی از راهبان ایرلندی قرن ششم میالدی است که در اشاعه ی مذهب مسیحی در 
ایرلند و اسکاتلند نقش مؤثر داشته است. اسم کلکنی، در قرن سیزدهم، از اسم کلیسایی گرفته شده که 
همان کنیس است   Kenny از  به معنی کلیساست و منظور   Kil بنا شده است:  او  به همت  او و  نام  به 

)Canice(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۷(

»در سال ۱۱۶۹، ماجراجویی انگلو ـ نورماندیایی به نام استرانگ بو به این منطقه می آید و در لینستر بر 
تخت پادشاهی می نشیند. پادشاه ایرلند، درمات مک مارو، که دو سال پیش از آن شاه لینستر بود، از هنری 
دوم، پادشاه انگلستان، می خواهد که به او کمک کند تا تخت پادشاهی را پس بگیرد و او هم در ازای این 
کمک، به شاه هنری وفادار باشد. پس از این که حمله آغاز می شود، مک مارو بر آن می شود تا دخترش را به 
عقد ازدواج استرانگ بو درآورد و پس از مرگش تخت پادشاهی را به او واگذار کند. پس از مرگ مک مارو در 
سال ۱۱۷۱، استرانگ بو برای به تخت نشستن چنان به آبادسازی  برمی خیزد که هنری دوم را سخت نگران 
می کند. هنری به لینستر حمله می کند تا قدرت دست نشانده اش را بسنجد. استرانگ بو برای محکم کردن 
پایه های قدرتش، باالی منطقه ای استراتژیک در کنار رودخانه ی ُنر، نزدیک کلیسا یا صومعه ی کنیس، دژی 
می سازد. ساختمان اولیه از چوب بود، ولی نوادگان استرانگ بو آن را با دژی سنگی از جنس سنگ نورمن 

جایگزین کردند که در این جا منظور جویس از “دژ استرانگ بو” همین دژ سنگی است.« )همان جا(

۲۰۱. به گفته ی هانت )۲۰۱۶(، »ژنرال جیمز نپر تندی )۱۷۴۰-۱۸۰۳( از بنیان گذاران گروه یونایتد 
 پروتستان(، در دابلن و بلفاست قرن هجدهم بود. 

ً
آیریش من، یکی از گروه های فعال مذهبی )اما عمدتا

این گروه آرمان ها و شیوه ی عملکردش را از انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و کتاب حقوق بشر )۱۷۹۱( 
نوشته ی تامس پین الهام گرفته بود. اعضایش در آغاز خواهان اصالح نظام سیاسی موجود بودند، اما وقتی 
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با برخورد سرکوبگرانه ی بریتانیا روبه رو شدند، تغییر جهت دادند و جمهوری خواه شدند و در سال ۱۷۹۵ 
با سازمان مخفی کشاورزان کاتولیک به نام دیفندرز )به معنای دفاع کنندگان( متحد شدند و آرمان هایشان را 
یکی کردند. در همان سال، نپر تندی به آمریکا گریخت و در سال ۱۷۹۸ به پاریس رفت و به تئوبالد ولف 

تون و دیگرانی پیوست که با همکاری نیروهای مهاجم فرانسوی طرح یک قیام را ریخته بودند.« 

قرن  پایان  در  از دهه ی ۱۷۹۰.  ایرلندی  ترانه ای  “پوشیدن سبز”،  نام  به  آهنگی  »از  بیتی است  این 
قالب  و  شکل  ترانه  این  به  آمریکایی،   – ایرلندی  بازیگر  و  نویسنده  ترانه سرا،  بوسیکو،  دیون  نوزدهم، 
مشخص داد. دومین بند آهنگ چنین است: “نپر تندی را دیدم، و او دستم را گرفت/ و پرسید ایرلند عزیز 
چطور است و کجا ایستاده؟” در این آهنگ در پاسخ به این پرسش می گوید: “ایرلند اندوه زده ترین کشوری 
است که تا کنون دیده ام / آن جا زنان را و مردان را به دار می آویزند / چون لباس سبز می پوشند.” نپر تندی 
از هنری گَرتن حمایت می کرد و از هواداران انقالب فرانسه بود. تندی در جلب حمایت فرانسوی ها برای 
استقالل ایرلند شخصیتی کلیدی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۷( هنری گَرتن )۱۷۴۶-۱۸۲۰(، سیاستمدار و 

سخنور ایرلندی، از رهبران جنبش استقالل پارلمان ایرلند بود.

»گروه یونایتد آیریش من رنگ سبز را برای خود برگزید و شهروندان ایرلندی هم به منظور نشان دادن 
حمایت شان از این گروه نوارهایی با همان رنگ به خود می بستند یا لباس های سبز می پوشیدند. اما مقام های 
بریتانیایی، مثل همیشه، واکنش های تند و بی رحمانه نشان دادند و حتا قانون صادر کردند که پوشیدن این 

رنگ نشانه ی آشوب است و حکم اعدام دارد و به راستی گروهی را هم اعدام کردند.« )هانت، ۲۰۱۶(

جزیره ی  “ایرلند،  عنوان  با  )ایتالیا(  تریسته  شهر  در   ۱۹۰۷ سال  در  که  سخنرانی ای  در  »جویس 
پارسایان و فرزانگان” ایراد کرد، نپر تندی را “یکی از قهرمان های جنبش مدرن” خواند.« )تورنتن، ۱۹۸۳( 
به گفته ی هانت )۲۰۱۶(، »گویی نظر استیون نیز با دیدگاه جویس هم خوانی دارد. استیون ِکِون ایگن را 
که یک شورشی تبعیدی در پاریس است، تجسد شورشی دیگری می داند که یک قرن پیش از او در پاریس 
زیسته است. در این درام، استیون نقش بازدیدکننده ای از ایرلند را بازی می کند که حاال به پاریس برگشته 
است و نپر تندی از او درباره ی وطن می پرسد. اما بی شک استیون هم )مثل جویس( خود را یک تبعیدی 

می داند که درصدد است از راه دور اوضاع ایرلند را سروسامان دهد و آن را بهبود بخشد.«  

تعریف  از جذبه های ستودنی شهر کلکنی  داده،  یاد  به پسرش  ایگن  ِکِون  این آهنگ گمنام که  »در 
بیان می کند.«  را  ایگن  احساس  که شاید  است  تبعید  از  ناشی  تنهایی  نهایی اش  نتیجه گیری  اما  می کند، 

)همان جا(

 ،
ُ
“ا می شود:  شروع  این گونه  کلکنی  »ترانه ی   ،)۱۸۹۷  ،۴ )چاپ  ماِفت  لفرد 

َ
ا پژوهش های  به  بنا 

، کلکنی در آن جایی که ایستاده، می درخشد / هر چه بیشتر 
ُ
پسرهای کلکنی شمشیرهای ستبر دلیرند / ... / ا

به آن می اندیشم، دلم گرم تر می شود / و فقط اگر در کلکنی باشم، خودم را در وطن احساس می کنم...”«

َزک بوئن معتقد است که »این واژه های غم انگیز، بیش از بقیه ی آهنگ وصف حال ایگن در تبعید 
است. بی شک استیون این آهنگ را می شناسد، زیرا در جمله های بعدی به دو سوگ چامه ی آوارگی دیگر 
می اندیشد که یکی کنایه از حال نپر تندی است و دیگری اشاره به یهودیانی  است که در آرزوی صهیون اند.« 

)۱۹۷۴: ۷۷( پی نوشت بعدی )شماره ی ۲۰۲ از همین فصل( را بخوانید.

صهیون”  آه  می آوریم،  یاد  به  را  “تو  عبارت  )انجیل(  مزامیر  کتاب  به  »بنا  هانت،  گفته ی  به   .۲۰۲
سوگوارانه است و آن را یهودیاِن آواره و تبعیدی در بابل، پس از ویرانی اورشلیم، می خواندند: “کنار رود 
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بابل نشستیم، / و آری، گریستیم، وقتی صهیون را به یاد آوردیم / چنگ هایمان )هارپ( را به درختان بید 
آویختیم / آن ها که ما را به اسارت بردند از ما خواستند یکی از سرودهای صهیون را بخوانیم. / اما آواره و 

اسیر، چگونه می توانیم سرود ارباب مان را در سرزمینی غریب بخوانیم؟ ...”« )۲۰۱۶(

به  اشاره  و  است  ایرلند  ملی کشور  نماد  که هارپ  باشید  داشته  نظر  دلینی )۲۰۱۲( می گوید: »در 
عبارت “تو را به یاد می آوریم، صهیون” زیرکانه و ظریف به ما خاطرنشان می کند که ایگن، آن کوشنده ی 
تبعیدی است در  بنی اسرائیل یک  قوم  اکنون مثل  اما  از سرزمین هارپ و چنگ می آید،  ایرلندی،  دیرین 
سرزمینی غریب )پاریس( و در این سرزمین غریب دارد سرودی را می خواند که روزی برای اربابش )نپر 

تندی( گفته شده است.«

»در این سطر استیون می گوید که ایگن مردی ناتوان و فراموش شده است، و با فشردن دست رنجور 
پایین تر،  خط  دو  در  جویس  )همان جا(  می بندد.«  را  او  دفتر  رقت،  و  دلسوزی  از  سرشار  او،  ناتوان  و 
)هارپ(  نافرمان چنگ  اعصاب  بر  و  او خوش آمد می گفت  به  تازه ای  را می آورد: »هوای  کلمه ی هارپ 

می نواخت...«

۲۰۳. حکایت باردارشدن از باد در دو منبع آمده است: ۱. در افسانه های یونان باستان که زفیروس، 
خدای باد مغرب، هارپی پودارگ را باردار می کند و از این آمیزش دو اسب جاودانه تولید می شود به نام  های 
بیلیوس و زنتوس. پوسایدون، ایزد دریاها و زلزله و توفان، این اسب ها را به پلیوس هدیه می دهد و بعدها، 
اثر منظوم ورژیل، حماسه سرای   Georgics پلیوس آن ها را به پسرش، آشیل، می بخشد. ۲. دیگری در 

رومی پیش از میالد مسیح، آمده است. )م(

به گفته ی گیفرد، »در این اثر آمده که مادیان ها با آمدن بهار هیجانی می شوند و همین که شراره های 
احساس در مغز استخوان شان زبانه می کشد، همگی سرشان را رو به زفیروس می چرخانند، بر صخره ای 
بلند می ایستند و نسیم مالیم را می نوشند. سپس بی هیچ نزدیکی ای با نرها، از باد باردار می شوند... باد 

زفیروس برخالف توفان های شدید، بادی مالیم و نسیم گونه است.« )۱۹۸۹: ۴۱۳(

»در افسانه ای دیگر، بارانی از بذرهایی که از خورشید و ستارگان یا از آسمان روشن می بارد، سبب 
بارداری می شود. در این افسانه، زئوس به شکل بارانی از طال دانائه را باردار می کند.« )همان جا(

در افسانه های یونان باستان، دانائه تنها فرزند اکریسیوس، شاه آرگوس، بود، اما اکریسیوس در آرزوی 
پسر بود و برای همین به زیارت معبد دلفی رفت و از آپولو پرسید که آیا روزی پسردار خواهد شد یا نه. 
به او داد و گفت که دخترش از زئوس  اما کاهنه ی غیبگوی معبد خبر وحشتناک تری  پاسخش منفی بود 
کریسیوس از ترس جانش دانائه را در دخمه ای در زیر  باردار خواهد شد و فرزندش شاه را خواهد کشت. آ
زمین حبس کرد. تنها راه ارتباط دانائه با دنیای بیرون از آن دخمه، سوراخی در سقف بود که از آن نوری به 

درون دخمه وارد می شد. زئوس از همین راه بر دانائه باران طال ریخت و او را باردار کرد. 

۲۰۴. به گفته ی هانت )۲۰۱۳(، »آب تل کیش آب تل شنی خطرناکی است که در هفت مایلی شرق 
درهم شکسته  و  کرده  خرد  را  زیادی  اقیانوس پیمای  کشتی های  آب تل  این  گذشته،  در  است.  واقع  دابلن 
است. به همین دلیل و برای پیشگیری از ورود کشتی ها به این آب تل، در سال ۱۹۰۴، کشتی ای با چراغی 
جهت نما به اسکله ی آن بستند، و امروز در آن نقطه فانوس دریایی گذاشته اند. هنوز هم در ایرلند چنین 
آن  نام  نام کشتی،  به جای  بدنه شان،  و روی  انداخته اند  لنگر  اقیانوس  نقطه های خطرناک  در  کشتی هایی 

مکان حک شده است.«  
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۲۰۵. در این دو جمله نیز با چرخش ناگهانی راوی مواجه می شویم و راوی سوم شخص به تک گویی 
درونی استیون تغییر می کند. )م(

لق او را فسرده می کند و 
ُ

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »فرورفتن پاهای استیون در ماسه های آب دار، خ
او را به یاد اتاق سقف گنبدی برج می اندازد و هم چنین یادش می افتد که کلید ندارد و امشب قرار نیست 
به آن جا برگردد. پس از آن، دو بار رنگ آبی را مطرح می کند و رنگ آبی از دیرباز نشانه ی فسردگی خلق و 

روحیه بوده است.« 

پی نوشت  سیاه،  پلنگ  و   ۹۹ شماره ی  پی نوشت  سقف گنبدی،  اتاق  توضیح  مطالعه ی  برای   .۲۰۶
شماره ی ۲۲ از فصل یک )تلماکس( و برای خواندن شرح کلید و بی کلیدی استیون، پی نوشت شماره ی 
۲۰۲ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. این برج دو بارو دارد که از آن ها نور به اتاق سقف گنبدی برج 
وارد می شود. جویس برای این باروها از واژه ی Barbacan استفاده کرده که از واژه ی فارسی »باِب خانه« 

می آید. )م(

۲۰۷. هانت )۲۰۱۱( می نویسد: »استیون هینز را بریتانیایی از طبقه ی باالتر و شکارچی مسافر تصور 
می کند و مالگن را سگ شکاری معتمد و راهنمای او، و با این پیش زمینه ی ذهنی با خود می گوید: “امشب 

که هوا تاریک شد و شب نشست، دیگر پیش آن ها نخواهم رفت و در آن برج نخواهم خوابید.”« 

استیون فکر می کند که وقتی شب فرا رسد، هینز و باک مالگن در برج منتظر او خواهند بود و گویی 
آن ها انتظار دارند استیون خدمتکارشان باشد و ظرف هایشان را جمع کند. نخست خیال می کند که آن ها 
منتظرند و او برنخواهد گشت، اما زود به این نتیجه می رسد که )حتا اگر برود( »داد بزند و ورودش را اعالم 
کند، دِر برج را به روی او باز نخواهند کرد.« )هانت، ۲۰۱۱( شرح کامل این ماجرا را در پی نوشت شماره ی 

۲۲ از فصل یک )تلماکس( بخوانید. 

آورده  را  یا »رئیس«  »آقا«  معنی  به  زبان هندی  در  کلمه ی »صاحِب« مرسوم  این جا همان  جویس 
است. )م(

۲۰۸. به گفته ی گیفرد، »دیواره ی دریا از باال به جاده ی پولبگ می رسد و تا بیش از دو مایل، بخش 
جنوبی لیفی را تا شرق و خلیج دابلن گسترش می دهد.« )۱۹۸۹: ۵۷(

۲۰۹. درباره ی »صورت صورت ها و نفس« پی نوشت شماره ی ۳۳ از فصل دو )نستور( را بخوانید. 

ـ  ایرلند  به مردم  با لحنی ِشکوه آمیز  این جا، »استیون )جویس(  دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که در 
به ویژه کسانی مانند باک مالگن که قدر او را ندانستند ـ می گوید: “همه را بردار، از آن خودت، ولی روح 

مرا نمی توانی از من بگیری.”«

۲۱۰. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، در این فصل، استیون با لباس سیاه ]سوگواری[ در ساحل سندی مونت 
قدم می زند و خودش را، هم با شاهزاده ی جوانی ]هملت[ مقایسه می کند که در میدان جنگ السینور با 
روح پدرش روبه رو شده است، و هم با خود روح. در آغاز فصل، وقتی چشم هایش را می بندد و با خود 
می اندیشد: “اگر از صخره ای که از پایه اش بیرون زده بیفتم،” شاهزاده است که هشدار هوراشیو را به یاد 
)پدر  روح  در وصف ریش  را  نقره فام”  “سیاه  عبارت  زیرا هوراشیو  است،  این جا خود روح  در  می آورد. 

هملت( به کار می برد.«

کرمن، پروفسور زبان انگلیسی دانشگاه پنسیلوانیا، در این باره می نویسد: »در این جا جویس  الن آ
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هملت ارائه می دهد. استیون با کاله هملتی اش بسیار افسرده و آشفته است، زیرا  درک مدرنی از داستان 
درونی اند،  روح ها  این  چون  و،  ببخشد  شکل  می کنند  روح زده  را  او  که  روح هایی  به  به خوبی  نتوانسته 
 از خود بیگانه است: روحم با من قدم می زند، صورت صورت ها.« )۲۰۱۱: ۵۵( 

ً
احساس می کند که عمیقا

»در این جا جویس هملت، پدر هملت، استیون، روح پدر هملت و روح خود قهرمان را، به شکلی 
زیبا در هم می آمیزد. اما مشکل اصلی نمایش شکسپیر را نیز بیان می کند: تشخیص شکیل روح بی شکل.« 

)همان جا( 

گزارش  هملت  به  شبح  یا  روح  با  شبانه اش  رویا رویی  درباره ی  هوراشیو  »وقتی  گیفرد،  گفته ی  به 
می دهد، هملت از او می خواهد روح را وصف کند. در پاسخ به این سؤال هملت، ریش روح را این گونه 
وصف می کند: “سیاه نقره فام.” سپس وقتی روح پیش نظر خود هملت ظاهر می شود، هوراشیو می کوشد 
هملت را از دنبال کردن روح بازدارد، مبادا روح خبیثی باشد و هملت را فریب بدهد تا خودش را در دریا 

بیفکند: “نکند به سوی امواج بکشاندت، اربابم/ یا به سوی قله ی وحشتناک یک کوه.”« )۱۹۸۹: ۵۸(

۲۱۱. درباره ی جاده ی پولبگ پی نوشت شماره ی ۲۰۸ از همین فصل را بخوانید.

با  قهوه ای  رنگ  به  است  دریایی  بزرگ  گیاه  »نوعی  پارویی  دریایی  جلبک  یا  پارویی  »کلِپ   .۲۱۲
کسفورد( ساقه های بلند و محکم و برگ های پارویی شکل که در سواحل سنگی می روید.« )آ

)گیفرد،  برگ هایش.«  در  هوایی  کیسه های  با  است  دریایی  خزه ی  »نوعی  دغدغکی  خزه ی   .۲۱۳
)۵۸ :۱۹۸۹

گل  به  “دلیجانی  به معنای  فرانسوی  است  عبارتی   Un coche ensablé آنسابلْی،  کوش  »آن   .۲۱۴
ویو  لوئی  نوشته ی  پاریس  هوا ی  و  حال  کتاب  در  پاریسی”  راستین  “شاعر  نام  به  جستاری  از  نشسته” 
)۱۸۱۳-۱۸۸۳(، روزنامه نگار فرانسوی و رهبر حزب آلترامونتین. ویو به ویژه از نوشتار گوتیه ایراد  می گرفت 
و معتقد بود: گوتیه “بهترین مثال از بدترین نویسنده است...” ویو در مخالفت با مکتب رمانتیک و سلب 
بود.«  کلیسا  ضد  دیرباز  از  فرانسه  رمانتیک  مکتب  زیرا  بود،  زبانزد  فرانسه  در  کاتولیک  کلیسای  قدرت 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۸(

به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »تئوفیل گوتیه، شاعر و منتقد و رمان نویس فرانسوی )۱۸۱۱-۱۸۸۲( و از 
هواداران ثابت قدم مکتب رمانتیک و از هم عصران لوئی ویو بود. استعاره ی “دلیجان به گل نشسته”ی لوئی 

ویو برای گوتیه بیانگر این مفهوم ضمنی است که شعر باید سبک، چابک و اقتباس پذیر باشد.«

فیزیکی،  )عناصر  بسازند  را  هنرمند  زندگی  تا  می شوند  ترکیب  اولیه  مواد  بی شمار  که  »همان طور 
که  است  اولیه  ماده ی  نوعی  هم  زبان  این ها(،  نظایر  و  ملی  هویت  خانواده،  تربیت  گذشته،  تجربه های 
هنرمند باید سخت بکوشد تا در برابر میل آن به دگردیسی کامل، شکل خودش را به جهان تحمیل کند.« 

)همان جا(

»به گماِن لوئی ویو، گوتیه نبرد را باخت.« )همان جا(

هانت در ادامه می نویسد: »ایده ی به گل نشستن که باز هم در رمان تکرار می شود، بیانگر گیر کردن 
در عادت های روزمره ی آدمی است و این که نمی تواند به شکلی خودجوش و بی چون وچرا عمل کند. در 
پایان فصل سیزده )ناسیکا(، بلوم با چوب روی گل ماسه ها کلماتی می نویسد و چوب در گل فرو می رود و 
همان جا می ماند: “آقای بلوم با کف چکمه اش نوشته ها را پاک کرد. ماسه چیز نومیدکننده ای است و هیچ 

http://www.joyceproject.com/notes/030052gautiersprose.htm
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چیز در آن رشد نمی کند...”« )همان جا(

مثل  را  دیگری  کدام  هر  مالی  زنش  و  بلوم  )پنه لوپی(،  هجده  و  )یومی یس(  شانزده  فصل های  »در 
قطعه چوبی به گل نشسته فرض می کند که راه درک خوشبختی را بر دیگری می بندد.« )همان جا( 

»در این فصل، استیون به نوعی پروتیوس است و در دنیایی که فرد زدایی در آن جاری است، نمی تواند 
برای خود شکلی ثابت بیابد. در این جا، شاید دیدن بخشی از قایق به گل نشسته عبارت لوئی ویو را به یادش 
آورده، اما آن را به کار می برد تا لحظه ای در کیفیت های پروتیوسی )در حال تغییِر( زبان غور کند: “این 
ماسه های سنگین خیزاب زبان اند و باد این جا گل والی گرفته است.” با اندیشیدن به تغییرات زبان، ماسه ها 

موج می شوند و باد گل والی می گیرد.« )همان جا(

به گفته ی کمبل، »استیون مثل هملت بر صخره ای رو به دریا می نشیند، در افکار مالیخولیایی فرو 
می رود و رفته رفته انگیزه اش را برای زندگی از دست می دهد.« )۱۹۹۳: ۷۶(

۲۱۵. پی نوشت قبلی )شماره ی ۲۱۴ از همین فصل( را بخوانید.

۲۱۶. به اعتقاد هانت )۲۰۱۶(، »استیون به جای این که فکر کند سنگ های بسیار بزرگ دیوار ساحلی 
کار مهندسان قرن هجدهم است، تصویری خیالی از ِسر لوت و دیگر بزرگان پیش از تاریخ می سازد و 

بخش هایی از افسانه های ایرلندی را با شعرهای کودکانه و خیال بارور خودش در هم می آمیزد.« 

دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »استیون روح معمارهای جهان را احضار می کند. توده های سنگ ها 
می توانند پاره های به دردنخور سنگ هایی باشند که معمارهایی در همین نزدیکی ها برای ساختمان سازی 
قبیله ها،  رؤسای  مثل  بزرگانی  یاد  به  که  است  مرسوم  ایرلند  کشور  در  دیگر،  سوی  از  می کنند.  استفاده 

سنگ ها را روی هم می گذارند و برایشان یادبود می سازند.« 

۲۱۷. »منظور از طالیی که استیون به خودش می گوید “تو هم داری”، حقوقی است که امروز صبح 
از مدرسه گرفته است.« )دلینی، ۲۰۱۲(

“ماسه ها و سنگ ها” شاید منظور جویس حکایتی باشد که اعراب دهان به دهان  ۲۱۸. »در مورد 
تعریف می کنند. در این داستان ابو بن میر با دوستش به سفر می رود. همین طور که در بیابان راه می روند 
و با هم گفت وگو می کنند، بحثی تند بین آن ها درمی گیرد و دوست ابو بن میر به او سیلی می زند. ابو بن 
میر با دردی که در گوش و صورتش احساس می کند، روی ماسه ها یا ریگ ها می نویسد: “امروز بهترین 
دوستم یک سیلی به صورت من زد.” سپس به راه شان ادامه می دهند تا به یک آبادی می رسند و تصمیم 
می گیرند بدن هایشان را بشویند. در این هنگام، ابو بن میر در باتالق فرو می رود. دوستش بی درنگ به کمک 
او می آید و او را نجات می دهد. ابو بن میر روی سنگی می نویسد: “امروز بهترین دوستم جان مرا نجات 
داد.” دوستش از این کار ابو بن میر شگفت زده می شود و می پرسد: “وقتی تو را اذیت کردم، روی ماسه 
نوشتی، ولی حاال روی سنگ. چرا؟” بن میر پاسخ می دهد: “وقتی کسی ما را اذیت می کند باید روی ماسه 
بنویسیم تا بادهای بخشش نوشته ی ما را پاک کنند، اما وقتی یکی به ما نیکی کرد باید بر سنگی حک کنیم 
تا هیچ بادی نتواند پاکش کند.” با توجه به اشاره های بیشتر جویس به متون و فرهنگ عربی، می توان گفت 

که آوردن این دو واژه کنار هم، کنایه ای است از همین حکایت.« )دلینی، ۲۰۱۲(

سپس استیون به توده ی سنگ های انباشته می اندیشد و فکر می کند که این توده ها یادآور تاریخ سنگین 
گذشته است. )م(
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۲۱۹. فرنک باجن، دوست جویس، ناظر نوشتن رمان یولسیز بود و در این باره اثری می نویسد و در آن 
وت و خانواده اش کی اند؟ آدم های 

َ
شرح می دهد که »در گفت وگویی با جویس از او پرسیدم: این “جناب ل

آغازینی که کارهای سخت را انجام می دادند؟” جویس سعی می کند این بخش را برای باجن بخواند و 
لوت  زبان  از  را  دماغم می خوله”  به  ایلندی  بوی خون  “فی فوفام.  بیت  آن  و  را شل می کند  زبانش  وقتی 
 غول های 

ً
می خواند، از صدای عجیب خودش خنده اش می گیرد و می گوید: “بله. درست است، آن ها واقعا

یک چشم بودند، اما از نظر تولید مثل ضعیف بودند. فاسول و فافنر در اپرای طالی راین )نخستین اپرا از 
چهار اپرای حلقه ی نیبلونگ اثر ریچارد واگنر( از همان گونه اند. جناب لوِت من به جای دندان، سنگریزه 
در دهانش دارد و به همین دلیل حرف ها را بدجوری ادا می کند.” برای همین آن بیت شعر را بد می خواند.« 
)۱۹۸۹: ۵۲( دلینی معتقد است که »لوت یعنی فردی پایین یا کسی که برای اربابش خم می شود و منظور 

از ِسر لوت، غیرمستقیم، باک مالگن است.« )۲۰۱۲(

افزوده(  ایرلند  فولکلور  به  جویس  که  )غولی  لوت  ِسر  بِد  تلفظ های  از  »بعضی  هانت،  گفته ی  به 
این هاست: “فی فوفام. بوی خون ایلندی به دماغم می خوله.” این بخشی از شعر داستان جک و لوبیای 
سحرآمیز است که برای کودکان سروده شده و درستش این گونه است: “فی فای فو فام/ بوی خون انگلیسی/ 
می خوره به مشامم/ زنده باشه یا مرده/ می کنم خرده خرده/ باش می پزم نونم رو...” غول این قصه استخوان ها 
را خرد می کند تا نان بپزد. از آن جا به ادگار در نمایشنامه ی شاه لیر اثر شکسپیر می رود که در پایان صحنه ی 
چهارِم پرده ی سوم می گوید: “فی فوفام، بوی خون مرد بریتانیایی را حس می کنم.” پیش تر در همین فصل 
خواندیم که استیون به استخوان های کنار ساحل زل می زند و آن ها را استخوان جمجمه ی ماموت ها می نامد 

و به صخره ها و سنگ ها که نگاه می کند، آن ها را اسباب بازی های ِسر لوت می داند.« )۲۰۱۵( 

یا   Stepping stones یاد  به  ساحل  کنار  غول پیکر  سنگ های  دیدن  با  »استیون  گیفرد،  گفته ی  به 
این سنگ ها، که دیوار  از آن عبور کرد. درباره ی  بتوان  تا  سنگ هایی می افتد که کف رودخانه می گذارند 
از  که  مک کول  فین  نام  به  غولی  می گوید:  که  هست  افسانه ای  می سازند،  را  ایرلند  ساحل  شرقی  شمال 
قمپزهای غول اسکاتلندی به تنگ آمده بود، سنگ ها را به درون دریا پرتاب کرد تا بتواند از آن بگذرد و غول 
اسکاتلندی را سرافکنده کند. گویی جویس از داستان قوم لوط، که از آب می گذرند، الهام گرفته است. 
هنرهای  ارباب  دست دراز،  لوی  باشد  کشانده  این جا  به  را  استیون  ذهن  است  ممکن  که  دیگری  داستان 
بالوِر  نام  به  دیگری  از سنگ هایش غول  یکی  می کرد.  پرتاب  را  بزرگ  او هم سنگ های  که  است  بسیار، 

بدچشم را کشت.« )۱۹۸۹: ۵۸(

آفتاب بود؛ چنگ نواز، شاعر، نجار، آهنگر، ساحر، جنگجو  به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »لو خدای 
و... جویس از نام سلتیِک “لو” استفاده می کند و لوت را می سازد و به گونه ای هجوآمیز لقب بریتانیایی 

ِسر به او می دهد.«

۲۲۰. فی – فو – فام یعنی یک خونخوار. پی نوشت قبلی )شماره ی ۲۱۹ از همین فصل( را بخوانید.

۲۲۱. پی نوشت شماره ی ۲۱۹ از همین فصل را بخوانید.

از  مادر جیمز،  و دیگری مری  دو مری، یکی مری مدلن است  از  به گفته ی گیفرد، »منظور   .۲۲۲
پیروان حضرت عیسی.« )۱۹۸۹: ۵۸(

۲۲۳. اشاره به داستان حضرت موسی و فرعون است که مادر موسی برای نجات جان پسرش او را 
با نی بوریا برایش صندوقچه ای  جایی پنهان می کند و وقتی دیگر نمی تواند در مخفیگاهی نگهش دارد، 
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می سازد و آن را قیراندود می کند. موسی را در صندوقچه می خواباند و صندوقچه را روی زنبق های وحشی 
کنار بستر رودخانه می گذارد. )م( 

ی... از شعر یا بازی کودکانه ی قایم باشک است. )م( 
ّ
۲۲۴. دال

صندوقی  در  را  نوزاد  موسای  دارند  که  مری اند  دو  زن  دو  که  می کند  فکر  »استیون   :)۲۰۱۲( دلینی 
می گذارند و به آب ها می سپارند، ولی بعد به خاطر می آورد که آن دو مری سگ نداشتند: “نه، آن سگ. سگ 

دارد به سوی آن ها برمی گردد.” برای همین از خود می پرسد: “کی اند؟”«

 برای جنگ و 
ً
۲۲۵. »گالی نوعی کشتی کوتاه، تخت و پارویی است با یک یا چند بادبان که عمدتا

جنگ آوری یا دزدی دریایی استفاده می کردند و برای هدایت آن مجرمان یا برده ها را به کار می گماشتند.« 
کسفورد(  )آ

به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »افکار استیون، هنگام خیره شدن به دریا، به بخشی از تاریخ قرن یازدهم 
می رود، به زمان نخستین حمله ی وایکینگ ها به ایرلند. Lochlann اسمی است ایرلندی )این اسم هنوز 
هم در ایرلند و اسکاتلند نام خانوادگی است( و منظور آن نروژی هایی اند که نخستین بار برنامه ی حمله ی 
اسکاندیناویایی ها به ایرلند را تصویب کردند. وایکنیگ ها در آخرین دهه های قرن هشتم و نخستین دهه های 
تا آغاز قرن یازدهم هم چنان  ناگفته نماند که اسکاندیناویایی ها  ایرلند حمله می کردند.  به  پیاپی  قرن نهم 
قدرتمند بودند. هم زمان با این گروه، اسکاندیناویایی های دیگر هم، از جایی که دانمارک امروزی است، 
به بریتانیا رفتند و در آن جا سکنا گزیدند و در سال ۸۵۳ وارد ایرلند شدند. استیون دمی بعد به آن ها فکر 

می کند.« 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »الک لن اسمی است که ایرلندی ها به نروژ داده اند و تغییریافته ی واژه ی 
لیک لند )lakeland( به معنای “سرزمین دریاچه” است. ایرلندی ها وایکینگ هایی را که در سه قرِن نهم، 

دهم و یازدهم میالدی به ایرلند حمله می کردند الک لن می نامیدند.«

»در سال ۱۹۰۷، جویس در درس گفتاری به نام “ایرلند، جزیره ی پارسایان و فرزانگان” می گوید که 
هر کس بخواهد تاریخ آن سه قرن پیش از آمدن انگلیسی ها به ایرلند را بخواند، باید دلی قوی داشته باشد، 
زیرا کشمکش های خونین و ویرانگر و درگیری با دانمارکی ها و نروژی ها یا، به قول معروف، بیگانه های سیاه 
و بیگانه های سفید، چنان مستمر و وحشیانه رخ داده که کشور ایرلند در تمام آن دوره کشتارگاه واقعی بوده 
است. دانمارکی ها همه ی بندرهای اصلی ساحل شرقی جزیره را اشغال می کنند و پادشاهی شان را در دابلن 

بنا می گذارند.« )هانت، ۲۰۱۴(

۲۲۶. »پیوتر آلیاژی است خاکستری، مرکب از قلع و مس و آنتیموان ]عنصر شیمایی نقره فام، زودشکن 
کسفورد( و دارای ساختمانی بلورین[.« )آ

torc .۲۲۷ یا torque »گردنبندی است از فلز تابیده که در بریتانیا، ایرلند و گال باستان می پوشیدند. 
متجاوزان دانمارکی )به ایرلند( زره و جوشن و کالهخودهای فلزی می پوشیدند تا از ایرلندی ها و پوشش 
جنگی آن ها پیشی بگیرند. روی سینه ی پوشش جنگی ایرلندی ها، که خودشان جوشن “آبی تیره” یا “سبز – 

آبی” می نامیدند، تبرزین های وارونه داشت، مثل گردنبند تاماهاک.« )۱۹۸۹: ۵۸-۵۹(

۲۲۸. به گفته ی گیفرد، »“وقتی َمِلکی )پادشاه ایرلند( گردنبند طال می بست،” از شعر “بگذار ارین 
روزهای گذشته را به یاد آورد” نوشته ی تامس مور )۱۷۷۹-۱۸۵۲( است: “بگذار ارین روزهای گذشته را به 
یاد آورد / پیش از زمانی که پسرهای بی وفایش به او خیانت کردند / وقتی َمِلکی بر متجاوز بزرگ پیروز شد / 
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و گردنبند طال پوشید / ...”« )۱۹۸۹: ۵۹(

»َمِلکی، پادشاه ایرلند، برای بیرون راندن متجاوزان اسکاندیناویایی مشکالت بسیاری متحمل شد. 
اما وقتی سرقبیله ی دانمارکی ها را شکست داد، گردنبند او را از گردنش درآورد و به گردن خود آویخت.« 

)همان جا(

۲۲۹. به گفته ی هانت، »استیون، پس از فکر کردن به سه قرن هشتم، نهم و دهم میالدی و حمله ی 
وایکینگ ها به ایرلند، به قرن چهاردهم می اندیشد و قحطی، وبا و کشتاری که باعث مرگ شمار بزرگی از 
مردم ایرلند شد؛ به دو حادثه ی دردناک از آن زمان اشاره می کند: نخست، به ساحل آمدن جمعیت زیادی 
از نهنگ ها در سال ۱۳۳۱ و سپس زمستان بسیار سرد دابلن در سال ۱۳۳۸ که در آن زمستان، دابلنی ها روی 

“لیفِی یخ زده” بازی می کردند.« )۲۰۱۵( 

»گیفرد این اتفاق ها را در تاریخچه ی وقایع ساالنه ی کتابچه ی راهنمای تام یافته است. در بحبوحه ی 
قحطی ۱۳۳۱ در دابلن، “جمعیت کثیری از ماهی هایی به نام ترل هاید )Torlehyde( در دهانه ی داِدر، 
نزدیک دهانه ی لیفی، به ساحل آمدند و توده ای به طول سی تا چهل فوت درست کردند. ارتفاع این توده 
آن قدر بلند بود که اگر دو نفر دو سوی آن می ایستادند، نمی توانستند همدیگر را ببینند. گویی مردم بیش از 

۲۰۰ نهنگ را کشته  بودند” و این همان است که استیون تجسم می کند.« )همان جا( 

 The نام  به  دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »جویس عالوه بر کتابچه ی راهنمای تام، کتاب دیگری 
History And the Antiquities of نوشته ی والتر هریس، تاریخ نگار انگلیسی، را   the City of  Dublin

هم خوانده است. در این اثر، والتر هریس حادثه ی قحطی و یخ زدن لیفی را دقیق شرح داده است.« 

»در سال ۱۳۳۸، از آغاز دسامبر تا فوریه، یخبندان بسیار شدیدی رخ می دهد و رودخانه ی لیفی چنان 
 استیون در این جا دارد به 

ً
یخ می زند که مردم روی یخ ها توپ بازی می کنند و آتش روشن می کنند. ظاهرا

همان یخ و آتش فکر می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۵۹(

۲۳۰. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »سومین حادثه ی وحشتناک شیوع وبا بود که در دهه های ۱۳۳۰ و 
۱۳۴۰ به تمام اروپا سرایت کرد و به گفته ی گیفرد، “با محاسبه ی محققان نیمی از مردم ایرلند را کشت.” باز 

هم منبع جویس کتابچه ی راهنمای تام است.«

۲۳۱. جسیکا برمن، پروفسور زبان انگلیسی دانشگاه مریلند بالتیمور، می نویسد: »در این جا استیون 
فکر می کند که خودش در تاریخ نیاکانش حضوری فعال داشته است؛ نه فقط در تخیلش بلکه از راه خونی 
که از آن ها به ارث برده. حتا امیال شهوانی آن هاست که استیون را به جنب وجوش و حرکت درمی آورد.« 

)۲۰۱۲(

۲۳۲. به گفته ی هانت، »جویس پس از سرپیچی از باورهای یسوعیان درباره ی آغاز و انجام جهان و 
لیپسو( ایده ی حلول روح در بدن موجودی 

َ
ایمان به رستگاری بشر، در هر دو فصل سه و چهار )پروتیوس و ک

دیگر را مطرح می کند. استیون تجسم می کند که در دهه ی۱۳۳۰ میالدی، در قالب موجودی متفاوت که جن 
و پری ها عوضش کرده بودند، زندگی می کرده است. این در فولکلور ایرلند موجود است و در شعری از دبلیو 
بی ییتس با نام کودک دزدیده شده آمده است. شاید این داستان را در توضیح علت ناتوانایی های جسمی و 
معنوی نوزادان ساخته اند. اما مشخص نیست که چرا استیون به این مفهوم از زندگی در گذشته فکر می کند 
و این که آیا خودش به این که در گذشته زیسته اعتقاد دارد یا نه... آن چه مسلم است این است که این توانایی 
سفر کردن در زمان از بعضی همگونی عمیق نژادی با مردم پیشین ایرلند منبعث می شود: خون شان در من 
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است... اما کمتر از یک صفحه بعد، آشکارا به تناسخ می اندیشد و در ذهنش سگی را تجسم می کند که در 
ساحل، دنبال چیزی می گردد که در گذشته گم شده است.« )۲۰۱۷(

۲۳۳. همان طور که می دانید بن مایه ی اصلی فصل سه )پروتیوس( »تغییر« است. 

“من  »این جا استیون بنا به بن مایه ی این فصل، خود را کودکی عوض شده می داند. سپس می گوید: 
 The با هیچ کس حرف نزدم...” که این دو جمله از یکی از اشعار عامیانه ی انگلیسی قرن هجدهم به نام
Miller of برداشت شده است. این شعر را یک آسیابانی خوانده که گویی از تنهایی خشنود بوده است:   Dee
“یه وقتی یه میلر شنگول بود / کنار رودخانه ی دی زندگی می کرد / از صبح تا شب کار می کرد و آواز می خوند 
...” سپس این ترجیع بند را می خواند: “من، من، هیچ کی برام مهم نیست / اگر من برای هیچ کی مهم نیستم 

/ هیچ کی، هیچ کی.”« )هانت، ۲۰۱۶(

راه  استیون در کنار ساحل  اگر  دارد. پس  نزدیکی  استیون می گوید شباهت  آن چه  به  »این ترجیع بند 
می رود و این ترجیع بند را می شنود، گویاست که از این غربت و تنهایی اش خشنود است.«

ترین جانسن در این باره می نویسد: »در فصل سه )پروتیوس( این عقیده مطرح می شود که 
َ
۲۳۴. ان ک

نشانه هایی که باید خوانده شوند، نشانه های این جهانی اند؛ نشانه هایی که به ورای این جهان ربط ندارند: 
“این ماسه های سنگیْن خیزاب زبان اند و باد این جا پر از گل والی است.” نیروی پویا به این خیزاب و باد 
تعلق دارد و برای همین نشان می  دهد که رابطه ای که برقرار می شود در همین جهان است. در این قسمت از 
فصل پروتیوس هم این نیروی پویا در پارس سگ کنار ساحل یافت می شود: “پارِس سگ به سمت او دوید، 
ایستاد و دوان برگشت.” بدین طریق پارس سگ آن نیروی پویا را مالک می شود، به واقع صدا به سوی استیون 
می دود و بیانگر این است که استیون سگ را نمی بیند بلکه فقط صدایش را می شنود و با شنیدن صدا وجود او 

را درک می کند؛ به عبارت دیگر، تجسد  بخشیدن به حس مرئی بودن.« )۲۰۰۶: ۷۹(

به گفته ی گیفرد، »در اساطیر یونان، اکتیون شکارچی  جوانی است که آرتمیس یا دیانا، الهه ی شکار، را 
هنگام آب تنی تماشا می کند و بر اثر خشِم الهه به گوزن نر تبدیل می شود و سگ های خودش او را می درند. 

استیون خودش را جای اکتیون می بیند.« )۱۹۸۹: ۵۹(

۲۳۵. به گفته ی هانت، در این فصل، »استیون، پیش تر، به خطی از شاه لیر فکر کرده بود و در این جا، 
وقتی سگ به سمت او می دود، دوباره یاد خط دیگری از این نمایشنامه می افتد: “سگ دشمن من.” این 
جمله حس بیمی را منتقل می کند که کوردلیا به وضعیت شکننده ی پدرش دارد، و نیز ترحمش را به او. در 

مورد استیون، این شکنندگی از آن خود اوست.« )۲۰۱۷(

شگفت  در  و  می یابد  مجنون  و  نزار  بی خانمان،  بی کس،  را  پدرش  و  برمی گردد  فرانسه  از  »کوردلیا 
می ماند که اعضای خانواده ی خودش چنین مرد پیری را از در بیرون انداخته اند تا با توفان قهر روبه رو شود: 

“سگ دشمن من، اگرچه او مرا گاز گرفت...”« )همان جا(

»استیون شاه لیر نیست ولی فکر کوردلیا و گاز گرفتگی و بیم از پدر ممکن است باعث بروز احساس 
استیون به سگی شود که به سمت او می دود. مثل خود جویس که به گفته ی برادرش، استنیالس، یک بار 
از حمالت احتمالی، در  پیشگیری  برای  و  به همین دلیل  و  را بدجور گاز گرفت  او  پنج سالگی سگی  در 
بزرگسالی، همیشه، چوبدستی زبان گنجشکش را با خود داشت، استیون هم ترسی کشنده از سگ ها دارد. 
دو پاراگراف باالتر هم این ترس را بروز می دهد: “خدایا، آیا می خواهد به من حمله کند؟... چوب دستی ام را 

دارم. از جایت تکان نخور.”« )همان جا(



|  یولسیز   262

دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »منظور از “سگ دشمن من” باک مالگن است. استیون، هینز انگلیسی 
را، که می خواسته او را در خواب بترساند یا حتا بکشد، دشمن خود می داند و مالگن را، که پیش تر سگ 
شکاری او نامیده، سگ دشمن خود می نامد. اشاره به این ضرب المثل است: “دشمن تو دشمن من است 
و سگ دشمن من هم دشمن من است.” روی هم رفته، همه ی این پاراگراف به گونه ای غیرمستقیم به مالگن 

ربط دارد.« 

۲۳۶. این نشانه ی ترس کشنده ی استیون از سگ هاست. پی نوشت قبلی )شماره  ی ۲۳۵( از همین 
فصل را بخوانید.

 Terribilia meditans :۲۳۷. در این جا باری دیگر جویس به زبان التین این عبارت را بیان می کند
یعنی »غور کردن در چیزهای وحشتناک« )کایبرد، ۲۰۱۱: ۹۶۹(، که منظور همان حادثه ی حمله ی سگ ها 

به اکتیون است. )م(

۲۳۸. »در این جا استیون به رفیقش )باک مالگن( نامی دیگر می دهد و او را زردجلیقه پوش می خواند. 
مالگن در فصل یک )تلماکس( بر بام برج با ردای زرد ظاهر شد. رنگ زرد نماد کژآیینی است و، به قضاوت 
استیون، این جا به مالگن و کژآیینی او ربط دارد که ممکن است ارزش واقعی هنر استیون را انکار کند.« 

)هانت، ۲۰۱۵(

بچگی  دوستان  از  و  هملت  نمایشنامه ی  شخصیت های  از  شخصیت  دو  گیلدن استرن  و  ُرزن کرنتز 
هملت در این نمایشنامه اند. شاه کالدیوس آن ها را برای سرگرم کردن هملت و نجات او از دیوانگی هایش فرا 
می خواند. این دو نفر خودشان را پیش هملت نوکرهای بخت معرفی می کنند و آن ها اگر نوکر و حقیر نباشند، 
هملت،  نمایشنامه های  به  اشاره  بر  عالوه  »استیون  هانت،  گفته ی  به  گول خورده اند.  احمق های  دست کم 
نتونی و کلئوپاترا، اثر تراژدی 

َ
نتونی و کلئوپاترا هم نقل قول می کند. در ا

َ
مکبث، شاه لیر و شب دوازدهم، از ا

شکسپیر، کلئوپاترا پس از مرگ انتونی و پیروزی اکتاویو سزار، به رقت انگیز و بی ارزش بودِن رتبه ی باال فکر 
می کند: “سزار بودن بسی رقت انگیز است. / نیک بخت نیست، بلکه او نوکر بخت است...” و این را پیش 

از خودکشی اش می گوید.« )۲۰۱۷(

۲۳۹. به گفته ی انی آتورا و لی دیون، »پارس سگ استیون را از دنیای چند قرن پیش به زمان حال پرتاب 
کتیون شکارچی مقایسه می کند، که با دیدن دیانا در حال حمام کردن به گوزن تبدیل  می کند. خودش را با آ
 شد و سگ های خودش او را دریدند. در این صحنه استیون خود را بزدل و نیز مدعی می بیند و با پارس سگ، 

کتیون، به لرزه می افتد، اما همزمان برای پارس تحسین شان هم دلش لک می زند.« )۲۰۱۰( مثل آ

به گفته ی هانت، استیون »در فصل دو )نستور( خودش را هم دست فاتحان انگلیسی تصور می کند، 
زره  شکافتن  برای  زدن ها،  حرف  و  دیوانه وار  نوشیدن های  میان  زبردستانه،  )“امشب  خرابکارانه  نخست 
اربابش،  بارگاه  در  دلقکی  چی؟  بعد  )“خب،  چاپلوسی  با  و  واقع گرایانه تر  سپس  و  فکرش”(  پیراسته ی 
“بسیاری از  چاپلوس و حقیر؛ فاتح تحسین ارباب سخاوتمند.”( این همان نقشی است که فکر می کند 
مردان ایرلندی دوست دارند اتخاذ کنند.”« )۲۰۱۲( پی نوشت های ۱۶ و ۱۷ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

»در این پاراگراف، یک بار دیگر به این پرسش برمی گردد و به استعاره پذیرش نکته های ادبی اش را 
پارس  می زند،  لک  دلت  آن  به خاطر  “آیا  می کند:  مقایسه  تاج وتخت  “مدعیان”  گوناگون  دسیسه های  با 
را  فصل  همین  از   ۲۴۲ شماره ی  پی نوشت  تاج وتخت”  “مدعیان  درباره ی  )همان جا(  تحسین شان؟”« 

بخوانید.
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۲۴۰. پی نوشت شماره ی ۲۴۲ از همین فصل را بخوانید.

۲۴۱. در این جا جویس از واژه ی nan استفاده می کند که از گویش انگلیسی است. به همین دلیل آن 
له ترجمه کردم. )م( 

َ
را ل

۲۴۲. به گفته ی هانت، »در این فصل، استیون ایرلند را “آن زمان و اکنون” بهشت مدعیاِن تاج وتخت 
انگلستان مدعیانی دن  و  ایرلند  تاج وتخت  تا شانزدهم میالدی، مدعیان  می نامد. در سده های چهاردهم 
کیشوتی بودند که ایرلند را عرصه ی تاخت وتازشان قرار داده بودند. “آن زمان” معلوم است که چه کسانی 

مدعی این تاج وتخت بودند، ولی منظور استیون از مدعیان کنونی آشکار نیست.« )۲۰۱۵(

»ادوارد بروس برادر جوان تر رابرت بروس بود. رابرت بروس، رئیس قبیله ی گی ْلیکـ  نرماندی، در سال 
۱۳۰۶ پادشاه اسکاتلند شد و دوره ی حکومتش تا سال ۱۳۲۹ ادامه یافت. در سال ۱۳۱۴، در نبرد باِنک برن، 
بر انگلیسی ها پیروز شد که به کسب استقالل اسکاتلند از انگلستان انجامید. ادوارد، برادر جوان تر او، در 
جنگ های اسکاتلند از برادرش پشتیبانی کرد و در پایان ماه مه ۱۳۱۵ به ایرلند حمله کرد تا انگلیسی ها را 
 نیل یاری رساند، که نیروهای انگلو ـ ایرلندی ها به آن ها 

ُ
در جبهه ای دیگر درگیر کند، و در آلستر به برادران ا

 نیل خواستند که به آن ها کمک کند. قرار شد به شرطی حمله کنند 
ُ
حمله کرده بودند. برادران بروس از دانل ا

که بزرگان گی ْلیک ایرلند از ادوارد و نقشه اش در گرفتن تخت پادشاهی ایرلند و تاج گذاری او حمایت کنند.« 
)همان جا(

»پس از چند یورش و فتح کوچک، شماری از بزرگان سوگند یاد کردند و ادوارد را به عنوان پادشاه ایرلند 
بر تخت نشاندند. شاهان دیگر ایرلند نیز پادشاهی و برتری او را به رسمیت شناختند، اما ادوارد حق کنترل 
بر بیش از بخشی از آلستر را نداشت. طی دو سال دیگر، چند یورش نظامی موفق دیگر را به انجام رساند و 
قلمرو خود را گسترش داد، اما بیشتر مردم را به خاطر آدمکشی های زیاد از خود بیزار کرد. حامیانش از پاپ 
واتیکان خواستند که فرمانروایی دودمان پالنتاجنت ها )انگلیسی( بر ایرلند را لغو کند و او را به عنوان پادشاه 
  Faughartایرلند به رسمیت بشناسد، اما پاپ این درخواست را نپذیرفت و در سال ۱۳۱۸، ادوارد در نبرد
شکست خورد و کشته شد. گفته می شود که جسدش را قطعه قطعه کردند و هر قطعه را به جایی فرستادند، 
سرش را هم به انگلستان و نزد شاه ادوارد دوم بردند. )به این ترتیب، معلوم نیست که چطور ممکن است 

گوری در فوگارت داشته باشد.(« )همان جا(

زیرا  بود،  معروف  ابریشمی  شوالیه ی  به   )۳۷-۱۵۱۳( فیتزجرالد  »تامس  می نویسد:  ادامه  در  هانت 
مالزمانش مدال های ابریشمی به کالهخودشان می بستند. تامس دهمین ارل کلدیر و تنها ایرلندی بومی در 
فهرست نام هایی است که استیون آورده است. وقتی پدر تامس، که قائم مقام شاه هنری سوم بود، به انگلستان 
رفت، تامس جانشین پدر شد اما چندی بعد به اشتباه به او خبر دادند که پدرش کشته شده و او هم از وفاداری 
به هنری سوم دست کشید، علیه او اعالم جنگ کرد و به دژ دابلن یورش برد، هرچند ناکام؛ شورش و یورشی 
دن کیشوت وار، چون نه سالح داشت و نه نیرو و نه ذخایر جنگی مدرن آن زمان را. انگلیسی ها او را دستگیر 

و با پنج عمویش اعدام کردند.« )همان جا(

»دو مرد آخر در فهرست استیون از مدعیان واقعی تاج وتخت پادشاهی ایرلند بودند و پدربزرگ تامس، 
به اصطالح ارل بزرگ، از ادعای هر دو علیه فرمانروایی شاه هنری هفتم حمایت کرد. “پرکین ُوربک )۱۴۷۴-

۹۹(، فرزند دروغین یورک، با شلوارک ابریشمی عاجی سفید ُرزی، شگفتی یک روز” به دروغ مدعی شد 
که خود او، دوک یورک، پسر دوم هنری چهارم است. وقتی هنری چهارم ُمرد، یکی از دو شاهزاده ی جوان  او 
باید مالک تاج وتختش می شد. ریچارد، دوِک گالستر و عموی این شاهزاده های جوان که بعدها ریچارد سوم 
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شد، برای حفاظت از کاخ به آن جا فرستاده شد. در همان زمان، شاهزاده های جوان ناپدید شدند، اما برخی 
معتقدند که آن ها به خاطر نجات جان شان فرار کردند. در همان زمان، پرکین وربک نیز مدعی شد که پسر 
 هیچ کس از کودکی و جوانِی پرکین وربک چیزی نمی داند به جز آن چه خودش 

ً
دوم هنری چهارم است. تقریبا

در زندان از دهه های اول زندگی اش شرح داده است. گویی از خانواده ی تاجری بود و هم سن ریچارد، پسر 
دوم هنری چهارم. خیلی از مردم آن دوران معتقد بودند که او به هنری چهارم شباهت دارد. همین به ادعای 
او قوت بخشید و خود را پسر دوم هنری چهارم معرفی کرد و به همه گفت که قاتالن در کاخ به او رحم کردند 
و در این مدت در میان حامیانش در فرانسه، ایرلند و اسکاتلند در رفت وآمد بوده است. نیروهای نظامی اش 
را در سه مرحله به انگلستان فرستاد و هر سه بار هم شکست خورد. در عزیمت سوم، وقتی نیروهای نظامی 
هنری هفتم ظاهر شدند، وحشت کرد و از میدان گریخت، ولی دستگیر شد. وقتی اعتراف کرد که دروغ گفته 
است، هنری او را آزاد کرد.« )همان جا( اما به گفته ی گیفرد، »او نتوانست در تنهایی و درست زندگی کند و 

به دسیسه ی دیگری رو آورد و به همین دلیل محکوم شد.« )۱۹۸۹: ۶۰(

نظامی،  اردوی  فروشنده های  و  له ها 
َ
ل از  مالزمانی  با  سیمنل  »“لمبرت   ،)۲۰۱۵( هانت  گفته ی  به 

ظرف شوی تاج دار” اشاره ای است به دسیسه ی دیگری که مدت کوتاهی پیش از وربک رخ داده بود. یکی 
دیگر از اهالی یورک علیه سلسله ی پادشاهی تازه ی تیودور دسیسه کرد. درباره ی سیمنل اطالعات زیادی در 
دسترس نیست و حتا درستی این داستان هم، که درباره ی او گفته می شود، روشن نیست. می گویند یکی از 
کسفورد به نام ریچارد سایمندز یا سایمنز او را در ده سالگی به فرزندی پذیرفت،  کشیش های تحصیلکرده ی آ
امکان تحصیالت عالی برایش فراهم کرد و به این امید که به عنوان یکی از اعضای سلطنت پذیرفته شود، 
به او آموزش های خصوصی داد. نقشه ی اصلی این بود که مدعی شود سیمنل پسرک همان ریچارد است 
)درست مثل پرکین وربک(، اما بعد تصمیم گرفت که او را به جای پسر دوک کالرنس، برادر ادوارد چهارم، 
جا بزند. پسر دوک کالرنس هم در زندان ناپدید شده بود. ریچارد سایمنز سیمنل را با کشتی به ایرلند فرستاد 

تا ارل بزرگ از او حمایت کند.« 

»در سال ۱۴۸۷، مرد بسیار تنومندی سیمنل را بر شانه هایش نشاند و به همراه گروهی از هواداران در 
خیابان های دابلن گرداند، سپس او را به کلیسای کاتدرال برد و در آن جا او را با عنوان ادوارد ششم معرفی 
کردند و تاج پادشاهی را بر سرش گذاشتند. اما در ژوئن ۱۴۸۷، ارتش او در نبرد استاک به دست ارتش شاه 
هنری شکست خورد. به جای آن که اعدامش کنند، او را در آشپزخانه ی سلطنتی به کار گماشتند تا سیخ های 
کارگر  یا  مستخدم  که  می خواند  جوانی  مدعی  را  او  خیالش  در  استیون  دلیل  همین  به  بگرداند.  را  کباب 
له ها و دست فروش های اردوهای نظامی هستند. کشیش سایمن 

َ
ل دون پایه ی آشپزخانه است و مالزمانش 

را هم زندانی کردند و تا پایان عمرش در زندان ماند. پس از این حادثه و دسیسه ی وربک، شاه هنری گفت: 
“فکر کنم دفعه ی بعد تاج را بر سر یک میمون بگذارند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۶۰(

دلینی، هم چون هانت و برخی دیگر از پژوهشگران، معتقد است که »استیون با برشمردن این نام ها به 
مالگن فکر می کند و باورش این است که مالگن هم مثل مدعیان مزبور به گونه ای مدعی است.« )۲۰۱۲(  

۲۴۳. به گفته ی گیفرد، »“همه ی پسران شاهان” اشاره به این ضرب المثل ایرلندی است: همه ی مردان 
ایرلندی پسران شاهان اند )بعد از شاهان باستانی ایرلند(.« )۱۹۸۹: ۳۷(

این جمله را دیسی نیز در فصل دو )نستور( به استیون می گوید: »ما همه پسران شاهانیم.« پی نوشت 
شماره ی ۹۸ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۲۴۴. به گفته ی گیفرد، »منظور از بهشت مدعیان “ایرلند” است که در قرن پانزدهم میالدی از مدعیان 
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تاج وتخت خاندان سلطنتی یورک انگلیسی حمایت می کرد و، به گفته ی دلینی، سکوی پرش برای به دست 
آوردن تاج وتخت انگلستان بود.« )۱۹۸۹: ۶۰(

۲۴۵. به گفته ی گیفرد »منظور از او مالگن است.« )۱۹۸۹: ۶۰( در فصل یک )تلماکس( استیون به 
مالگن می گوید: »می دانم تو آدم هایی را از غرق شدن نجات دادی، ولی من قهرمان نیستم.« هانت )۲۰۱۱( 
معتقد است که »منظور او آلیور گوگرتی هم هست که ورزشکار بود و چند نفر را از غرق شدن نجات داده 

بود.« 

پی نوشت شماره ی ۲۳ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

۲۴۶. هانت، »در فصل سه )پروتیوس( استیون دو بار به استعاره به خانه ها فکر می کند؛ یک بار وقتی به 
خانه ی دایی ریچی می رسد و از خانه های پوسیده یاد می کند و دوباره در این جا که به حکایتی درباره ی شاعر 

ایتالیایی قرون وسطا، گویدو کوالکنی، اشاره می کند.« )۲۰۱۵(

باغچه ی سبزیجات سن میکله، کلیسایی است در شهر  یا   Or san Michele« ،به گفته ی گیفرد
فلورانس ایتالیا که ساختمانش رو به حیاط باغچه ی سبزیجات دیر سن میکله بنا شده بود و امروز از بین رفته 

است.« )۱۹۸۹: ۶۰(

گیفرد در ادامه می نویسد: »این شاعر که از دوستان دانته بود، از کلیسای سن میکله در فلورانس به 
سمت کلیسای سن جووانی می رود. در این کلیسا، آشنایانش او را می بینند که در میان گورها به فکر فرو 
رفته است. به هم می گویند: بیایید برویم آن قدر او را به ستوه بیاوریم تا با ما متحد شود. نزد او می روند و از 
او می پرسند: “گویدو، تو نمی خواهی که عضوی از جامعه ی ما باشی؛ اما حاال که کشف کردی که خدایی 
می توانند  دارند  آن ها هر چه دوست  که  پاسخ می دهد  گویدو  دارد؟”  به حالت  دیگر چه سودی  نیست، 
بگویند، زیرا در خانه ی خودشان اند: “آقایان، شاید شما در خانه ی خودتان آن طور که دل تان می خواهد با من 
رفتار می کنید.” وقتی گویدو می رود، آن ها تازه معنای سرزنش آمیز شوخی او را درک می کنند و می فهمند که 
منظورش این بوده که قلمرو آن ها مرگ است: “این سقف های ضربی منزلگه مرده هاست و او این را خانه ی 
ما می خواند تا نشان دهد که در مقایسه با او و دیگر مردان هم ردیفش از مرده ها هم بدتریم.” بدین ترتیب، 
واژه ای که استیون در این جا بعد از کلمه ی “خانه ی” جا انداخته واژه ی “پوسیده یا مرگ” است.« )همان جا(

مارگرت مک براید در این باره می نویسد: پروتیوس خدای تغییر است و استیون که نمی تواند با مرگ 
کنار بیاید، تغییر نهایی را )که همانا مرگ است و روزی اتفاق خواهد افتاد( نمی تواند به زبان آورد و بگوید: 
“خانه ی مرگ.”« دلینی )۲۰۱۲( این را به دیدگاه مک براید اضافه می کند و می گوید: »به ویژه که به تازگی 

مادرش را از دست داده و در سوگ او اندوهگین است.« )۲۰۰۱: ۴۱(

۲۴۷. »گویدو در داستان نهم از دکامرون، نوشته ی جووانی بوکاچو حضور دارد. استیون به این فکر 
می کند که او در کنار مالگِن قهرمان، چه شخصیت ذلیلی است. به همین دلیل، در ذهنش، داستان بوکاچو 
را برای توجیه خود بازگو می کند، اما زود می فهمد که این ماجرا هم او را از شرم نجات نمی دهد: خانه ی... 
ما هیچ کدام از مغلق اندیشی های قرون وسطایی تو را نمی خواهیم. آیا تو حاضری کاری را بکنی که او کرد؟« 

)هانت، ۲۰۱۵(

۲۴۸. به گفته ی هانت )۲۰۱۴(، »جویس از واژه ی آلمانی Natürlich )ناتورلیش( به معنای “البته” 
“مسلم است” یا “طبیعی است” استفاده می کند. این واژه نیز بار کنایه آمیز خودمسخره کردن را دارد، درست 
 سی، چرتو! )آه، بله، بی شک.(« اما چرا باید این 

ُ
مثل همان عبارت ایتالیایی که کمی پیشتر به خودش گفت: ا
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واژه را به زبان آلمانی بگوید؟ دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »چون باک مالگن در فصل یک )تلماکس( با 
استفاده از واژه ای آلمانی می گوید “من اوبرمانشم”، یعنی ابرمرد، استیون هم با همان زبان آلمانی می گوید: 

مسلم است یا “طبیعی است که” یک ابرمرد می تواند غریقی را نجات دهد.«

ریچارد کی کراس در این باره می نویسد: »وجدان استیون، که وجدان بی رحمی است، بیدار می شود: 
او  تو حاضری کاری را بکنی که  آیا  تو را نمی خواهیم.  از مغلق اندیشی های قرون وسطایی  “ما هیچ کدام 
کرد؟” ضمیر پروتیوسی تند و زیرکانه اش حمله ی دیگری می کند: “این دوروبر قایقی خواهد بود با گروه 
غریق نجات.” ابرمرِد او به طعنه می گوید: “البته که ]آن را[ آماده برای تو آن جا گذاشته اند. حاضری یا نه؟”« 

)۷۵�۷۶ :۲۰۱۶(

»در این جا وقتی استیون به خانه ی مرده و ماجرای گویدو و هم چنین آدمی فکر می کند که در دریا افتاده 
است، مالگن را تجسم می کند که دارد به او می گوید: “ما هیچ کدام از مغلق اندیشی های قرون وسطایی تو 
را نمی خواهیم.” و از زبان مالگن واژه ی خودساخته ی abstrusiosities را استفاده می کند. این واژه از 

ریشه ی abstruse به معنای پیچیده و مغلق است.« )همان جا(

نکرده است:  فروکش  برای سنجش خود  استیون  انگیزه ی  نظر می رسد  »به  گفته ی کراس،  به   .۲۴۹
“راستش را بگو.” باألخره ذهنش تسلیم بی طرفی اندوهناکی می شود: “دلم می خواهد. سعی می کنم...” 
مردی را که در حال غرق شدن است نجات دهم.« )۲۰۱۶: ۷۶( پی نوشت شماره ی ۱۸۹ از فصل یک 

)تلماکس( را بخوانید. 

که  است  از مجموعه ی کوچک صخره هایی  مْی دن  از صخره ی  »یکی  گیفرد،  تحقیق  نتیجه ی  به  بنا 
نزدیک ساحل شمالی جزیره ی دالکی در خلیج دابلن است.« )۱۹۸۹: ۶۰(

۲۵۰. در رمان چهره...، وقتی استیون دانش آموز است، یکی از بچه ها او را داخل آبریز دستشویی کالج 
کالنگوز می اندازد. آب سرد و لجن آلود. این اتفاق او را از آب می ترساند و این ترس همواره با او می ماند. 

)م( پی نوشت شماره ی ۱۳۱ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

در این پاراگراف دو بار از منظر روانشناسی به ما یادآور می شود که حوادث و رویدادهای زمان کودکی 
گاه فرد بگذارد. گاز گرفتن سگ باعث ترس ماندگار او از سگ  می تواند تأثیری پایدار بر واکنش های ناخودآ

شده است، حادثه ی آبریز مدرسه ی کالنگوز باعث ترس و وحشت ابدی او از آب. )م(

۲۵۱. دلینی معتقد است: »این خیال، که چه کسی از پشت سرش دارد می آید، می تواند زمانی باشد 
که استیون در دستشویی کالنگوز صورتش را زیر آب سرد گرفته و چشم هایش نمی بیند و فکر می کند کسی 

پشت سر اوست.« )۲۰۱۲(

۲۵۲. به گفته ی هانت )۲۰۱۳(، »استیون به صخره های دیوار جنوبی چسبیده و در امان است، اما 
نزدیک شدن خیزاب های جزرومدی که از هر سو به سمت او می آیند و روی تپه ماسه ها را می پوشانند باعث 

می شوند که در ترس کشنده اش از غرق شدن غور کند.« 

۲۵۳. »دارا کانلی در وبالگش می نویسد: این هشدار در کنار خلیج )ایرلند( شوخی نیست و حتا من 
که با این خیزاب ها بیگانه نیستم، روزی داشتم غرق می شدم و بخت با من یار بود که نجات یافتم. خیزاب ها 
بی درنگ مایل ها از ساحل “صدف کاکائویی رنگ” را درمی نوردند و کسانی که در این ساحل قدم می زنند با 

همان سرعت زیر پایشان خالی می شود و طعمه ی دریا می شوند.« )هانت، ۲۰۱۳(
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گاه است که همانا ایرلند آزاد است.«  به گفته ی کایبرد، »منظور از زمین زیر پا، یک جای محکم و آ
)۹۶۳ :۲۰۱۱(

۲۵۴. »در این جا استیون به مردی فکر می کند که به تازگی در خلیج دابلن غرق شده است، و آن را به 
مرگ مادرش ربط می دهد و به ناتوانی خودش در نجات دادن او.« )هانت، ۲۰۱۵(

سپس تصور می کند که وقتی به کمک غریق می رود، خودش هم غرق می شود و در آن لحظه آرزو 
می کند که ای کاش زیر پایش زمین بود. بدین ترتیب نتیجه می گیرد که نمی تواند او را نجات دهد و دلش 

می خواهد که زندگی او مال خودش باشد و زندگی استیون هم مال خودش. )م(

۲۵۵. در جمله ی »من... با او با هم پایین...« منظور از »او« )him( مردی است که در حال غرق شدن 
است و استیون قرار است نجاتش بدهد، ولی فکر می کند خودش هم با او غرق خواهد شد. اما در جمله ی 

»نمی توانستم او را نجات بدهم«، منظور از »او« )her( مادرش است که نمی توانست نجاتش بدهد. )م(

۲۵۶. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »در این قسمت روحیه ی استیون دم به دم بدتر می شود و ترس از 
غرق شدن و ناتوانی در نجات دادن مردی که در حال غرق شدن است، وضع را پیچیده تر می کند. سرانجام، 
به رغم ادعای مالگن که  به یادش می آورد و،  از غرق شدن، مرگ مادرش را  به مرگ تلخ ناشی  اندیشیدن 

می گوید استیون او را کشته، با خود فکر می کند: “نمی توانستم او را نجات بدهم.”«

به گفته ی بالمایرز، »گناه بزدلی فرضی ]استیون[ در برابر تصویر مرد غرق شده ادغام می شود در گناه 
ناموفقیت او برای نجات مادرش که در آب های تلخ مرگ گم شده است.« )۱۹۹۶: ۱۳(

لیپسو( در رمان یولسیز به موضوع حلول روح در بدن 
َ
۲۵۷. »هر دو فصل سه و چهار )پروتیوس و ک

دیگری می پردازند. در جایی از این فصل، استیون خودش را تجسم می کند که در قرن چهاردهم می زیسته 
است. و باز تجسم می کند که سگی که آن دوروبر می چرخد و همه چیز را بو می کشد، دنبال گم شده ای در 

زندگی گذشته اش است.« )هانت، ۲۰۱۷( پی نوشت شماره ی ۳۰۷ از همین فصل را بخوانید.

۲۵۸. به اعتقاد هانت )۲۰۱۵(، »در این جا، سگ کنار ساحل در خیال استیون به آهو یا اسب بدل 
می شود. و بی درنگ پس از آن، او را براساس زبان نشان شناسی )heraldry( توصیف می کند. در این زبان، 
حیوانی که با سر به طرف تماشاگران و با یک دست افراشته قدم می زند، تمام رخ  )gardant(نامیده می شود 
و اگر به همین حالت رو به جلو نگاه کند، نیم رخ )passant( نامیده می شود. در این جا گوزن نر )یا سگی که 
در ذهن استیون گوزن نر شده( مستقیم به جلو نگاه می کند، زرد مایل به قهوه ای، در حال قدم رو، طبیعی )در 
رنگ های طبیعی( بی شاخ )که در نشان شناسی نامعمول است، زیرا بیانگر عقیم بودن اوست.(« به گفته ی 
گیفرد، »برخالف این گوزن، گوزن روی نشان ملی ارتش ایرلند که در حال قدم رو از برجی بیرون می آید، به 

حالت نیم رخ است.« )۱۹۸۹: ۶۰(

شی، »این که استیون سگی را که از او وحشت دارد، به گوزن تبدیل می کند در نگاه نخست 
ُ
به گفته ی ا

گیج کننده است... اما در تحلیلی دقیق تر، مشخص می شود که استیون بیشتر باک مالگن را به سگ غیراصیل 
 ،)heraldry( براساس زبان نشان شناسی )حرامزاده( تبدیل می کند نه سگ را به گوزن. )پی نوشت ۲۶۳(
به رنگی   )proper( ،)باال و سه سم دیگر روی زمین )با یک سم جلویی  “یک گوزن )buck(، قدم رو 
طبیعی، بی شاخ” می تواند گوزنی باشد با رنگی طبیعی در حال راه رفتن. اما فاکس – دیویز معتقد است که 
trippant )قدم رو( اصطالحی است که در علم انساب )نشان خانوادگی( به درستی هم برای سگ ها و هم 
گوزن ها استفاده می شود. رابطه ی میان واژه ی باک )گوزن( و هم اتاقی سابق استیون، مالگن، آشکار است. 
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در فصل یک )تلماکس( باک مالگن، هنگام اصالح صورت، از اسم خودش حرف می زند و آن را “چابک 
)tripping( و آفتابی، مثل همان گوزن” وصف می کند. این زمینه ی زردرنگی که گوزن )باک( روی آن 
تصویر می شود بیانگر جامه یا “جلیقه ی زردرنگ” مالگن است و اشاره ای است به نخستین حضور سگ، 

“سِگ دشمن من... جلیقه ی زرد پوش، نوکر بخت، به وحشت من لبخند زد.”« )۱۹۸۶: ۸۲( 

دلینی )۲۰۱۲( این خروج گوزن نر از برج را »به بیرون آمدن خود استیون از برج مارتلو« ربط می دهد 
و معتقد است که »جویس هم همین منظور را داشته است.« 

به اعتقاد هانت )۲۰۱۵(، »رنگ گوزن در این جا طبیعی است و بنا به نیازهای پیکرنگاری تغییری 
نکرده است.«

Joyceproject تصویر نشان شناسی از گوزن نر، در حال قدم رو، با رنگی طبیعی، البته شاخ دار. عکس از وبسایت

۲۵۹. هانت می نویسد: »Seamorse، که نامی قدیمی و منسوخ برای والروس یا فیل دریایی است، 
سنگینی موج ها را می گیرد. مثل مار می پیچد و پیشروی مارپیچی چندسر آن ها را مهار می کند.« )۲۰۱۵(

۲۶۰. »در اسطوره های ایرلندی، موج نهم را سرحد افسون و سحر می دانند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۶۰( و 
به گفته ی دلینی »در فرهنگ ایرلندی ها همیشه موج نهم بزرگ ترین موج است.« )۲۰۱۲(

۲۶۱. استیون متوجه می شود که زوجی کولی مانند برای جمع کردن صدف ماهی وارد آب می شوند و 
کیف هایشان را در آب فرو می برند تا از صدف ماهی پر کنند. )م(

از  و  می کنند  زندگی  ماسه ها  سطح  زیر  اینچ  یک  »صدف ماهی ها  می نویسد:   )۲۰۱۵( هانت 
صدف های بزرگ تر خیلی آسان تر می شود گیرشان آورد.« 

سرخ  واژه ی  دو  این جا  در  می کند.  استفاده  زبان  از  آزادانه  »جویس  که  است  معتقد  دلینی   .۲۶۲
 )redpanting( واژه  آن یک  از  و  کنار هم می گذارد  او  له له زدن  با حالت  را  زبان گرگِی سگ(  )سرخی 

می سازد.« )۲۰۱۲(



269پینوشتفصلسه|

دو صدف جمع کن کیف صدف ها را مرتب در آب فرو می کنند تا صدف ها تازه و زنده بمانند. 

تعالی گرایی  می کند.  فکر  تاریخی  باورهای  به  هم چنان  »استیون   ،)۲۰۱۱( هانت  گفته ی  به   .۲۶۳
پیروزمندانه ی دیسی را، که به “یک هدف بزرگ” باور دارد، بی رحمانه رد می کند... وقتی سگ زنده با سگ 
این حس خویشی را درمی یابد:  “برادر” است، استیون هم  مرده مواجه می شود و تشخیص می دهد که 
سگ جمجمه ، سگ بوکشی، چشم روی زمین، به سوی هدفی بزرگ حرکت می کند. آه، سِگ لِش بیچاره! 
این جا لِش سِگ لِش بیچاره ای افتاده است. هدف بزرگ، آقای دیسی را به یاد می آورد، اما استیون نمی بیند 
که زندگی به سوی تجلی خدای مسیحیت )یا ظهور حضرت عیسی( پیش برود. بلکه زندگی به سوی مرگ، 
تجزیه و بازسازی پیش می رود. وقتی در پایان این فصل، که به تجزیه و متالشی شدن بدن آدمی غرق شده 
فکر می کند، روشن می شود که منظور او پوچی زندگی نیست، بلکه هدف رد باور متافیزیکی مسیحیت 

است.« برای شرح بیشتر درباره ی این جمله پی نوشت شماره ی ۱۳۰ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۲۶۴. درباره ی سِگ لش پی نوشت شماره ی قبلی از همین فصل و پی نوشت شماره ی ۴۱ از فصل یک 
)تلماکس( را بخوانید.

ترز( انتخاب کرده 
َ
۲۶۵. »هنوز معلوم نیست که چرا جویس برای این سگ چنین نام نامعمولی )ت

است. این کلمه یعنی مندرس و ژنده، که می تواند یادآور دامن های چندالیه ی زِن کنار ساحل نیز باشد.« 
)دلینی، ۲۰۱۲(

 در ساحل می شاشد. تمایز میان انسان و حیوان در طول داستان مبهم تر 
ً
۲۶۶. »خود استیون هم بعدا

می شود، به همین دلیل استیون لش سگ است.« )کایبرد، ۲۰۱۱: ۹۶۴(

Elegy written in a Coun� ۲۶۷. این عبارت از شعری از تامس گری )۱۷۱۶-۱۷۷۱( با عنوان 
جاه طلبی  نگذار   ...« می خوانیم:  چنین  شعر  این  از  بخشی  در  است.  شده  گرفته   try Churchyard
تالش های سخت شان را به سخره بگیرد/ لذت های ساده و سرنوشت تیره و تار/... و خوشی های کوتاه و 

ساده ی بینوایان را...« )م(

۲۶۸. پی نوشت شماره ی ۴۰ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۲۶۹. این پاراگراف را راوی سوم شخص تعریف می کند تا می رسد به پلنگ که به تک گویی درونی 
استیون تبدیل می شود. تورنِتن این پلنگ سیاه را »در چندین متن از متون سنتی قرون وسطا« یافته است. 
 پلنگی که استیون به آن اشاره می کند، بیش از همه به پلنگی می ماند که در دانشنامه ی فشرده ای به 

ً
»ظاهرا

کسفورد از این دانشنامه نقل قول  نام De Proprietatibus rerum از قرن سیزدهم وجود دارد. فرهنگ لغت آ
می کند: “پلنگ سیاه چهارپای بی رحمی است و زنازاده ای که از آمیزش جنسی یوزپلنگ و شیر به وجود 
می آید.”« )۱۹۶۸: ۶۰( از سوی دیگر، »عبارت “خشم نهفته در چنگالش” ممکن است مؤّید نظر ویلیام 
شوته باشد که می گوید جویس به دیدگاهی در اثری به نام Brunetto Latini’s Il Tesoro اشاره می کند. 
در این اثر التینی، ماجرای ماده پلنگ را این گونه شرح می دهد: “ماده پلنگ فقط یک بچه به دنیا می آورد. و 
بشنو چرا. جنینش تا موعد مقرر و تولد طبیعی صبر نمی کند و رحم مادر را پاره می کند و بیرون می آید تا 

مادر نتواند بچه ی دیگری به دنیا بیاورد.”« )همان جا( 

کسفورد آمده که »فیل هرگز برای ماده نمی جنگد و هیچ گاه هم  اما برخالف یوزپلنگ، در واژه نامه ی آ
به او خیانت نمی کند.« )م( 

اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم که در این پاراگراف، استیون، بارها، حرف راوی را با تک گویی 
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کرده،  خاک  آن جا  را  »چیزی  بینوایان«؛  ساده ی  »خوشی های  نمی بیند«؛  »مرا  می کند:  قطع  درونی اش 
این  می دانید  که  مرده.« همان طور  بر  زنازاده، الشخور   پلنگ سیاهی،  »پلنگی،  پایان  در  و  مادربزرگش« 

شیوه ی روایت در سراسر داستان جاری است.)م(

استیون می آورد و سپس خواب خودش را.« )باجن،  یاد  به  را  ابتدا خواب هینز  ۲۷۰. »پلنگ سیاه 
۱۹۸۹: ۵۵( به گفته ی هانت )۲۰۱۱(، »استیون به خواب هینز درباره ی پلنگ سیاه فکر می کند، به خوابی 
که آن گونه وحشت زده و خشن بیدارش کرده است. سپس یادش می آید که خودش هم پس از این حادثه 
به خواب می رود و خوابی می بیند: آیا همان خواب بود یا نه؟ به نظر می رسد از آن خواب هایی بوده که آدم 
پس از بیداری و دوباره به خواب رفتن آن را ادامه می دهد و تا ذهنش ته ماجرا را خوب پردازش نکرده، 
دست بردار نیست.« درباره ی ماجرای خواب هینز پی نوشت شماره ی ۲۲ و ۱۰۰ از فصل یک )تلماکس( 

را بخوانید. 

از واژه ی  آن نزدیک می شود. جویس  به  به خاطر می آورد و  این جا استیون دارد خوابش را  ۲۷۱. در 
خودساخته ی almosting استفاده می کند؛ فعلی که از قید almost ساخته است. فرنک باجن، یکی از 
دوستان نزدیک جویس در گفت وگویی با او، درباره ی این واژه به او می گوید: »دارم می نزدیکم! جویس 
پاسخ می دهد: بله. باید در نظر داشت که شخصیت های پروتیوسی در حال تغییرند. همه چیز در این فصل 
تغییر می کند: زمین، آب، سگ، زمان روز، حتا بخشی از حرف ها هم تغییر می کنند، قید فعل می شود.« 

)باجن، ۱۹۸۹: ۵۵(

»هارون الرشید، پنجمین خلیفه ی عباسی است که قلمرو فرمانروایی اش در قرن هشتم و آغاز قرن نهم 
از شمال آفریقا تا مرزهای هندوستان گسترده بود. پایتختش را بغداد، ابرنوشهری نزدیک سرزمین پارس 
انتخاب کرد تا اعراب پیروز بتوانند کاردانی پارسیان در فرمانروایی را فرابگیرند. دوره خالفتش را دوره ی 

طالیی اسالم می نامند، چون در این دوره، هنر و علم و فلسفه شکوفا شد.« )هانت، ۲۰۱۵(

داستان های  در  پرتکرارش  نقش  از  را  »شهرتش  هارون الرشید  که  است  معتقد   )۱۹۶۸( تورنِتن 
هزارویکشب کسب کرده است و بیشتر ماجراهای این داستان در زمان خالفت او رخ می دهند. ماجراهای 

سندباد به دوره ی خالفت او برمی گردد.« 

گیفرد می نویسد: »معروف است که هارون الرشید با لباسی مبدل در میان مردمش می چرخید تا از 
حال و احوال و نگرانی هایشان باخبر شود.« گیفرد هم چنین درباره ی ریشه ی خاورمیانه ای آن »قاعده« هم 
بررسی کرده است: »استیون در خواب می بیند که طالبی برایش می آورند. این اشاره به قاعده ای عبری است 
که میوه ی نوبر زمین را باید به مکان مقدِس برگزیده ی خدا ببرند و به خاخام تقدیم کنند.« بی شک استفاده 

از طالبی و بوی آن نوعی شیوه ی بازاریابی بوده است. 

استیون در روز ۱۶ ژوئن، که حوادث رمان یولسیز در آن رخ می دهد، چندین بار از این خواب یاد 
می کند و در این یادآوری ها هارون الرشید هم دو بار به داستان می آید. در این جا هم می کوشد که آن خواب 

را پیش چشمش مجسم کند: »دارم به رویدادهای خواب می نزدیکم.« )نزدیک می شوم.( 

به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »قسمت هارون الرشید در خواب استیون پیش گویی حوادث ساعت های 
بعدی روز است، وقتی لیوپولد بلوم در منطقه ی چراغ قرمز )ناحیه ی تن فروش ها( با استیون دوست می شود، 
او را به خانه اش می برد، برایش کاکائو درست می کند و می خواهد به زنش معرفی اش کند. در آن جا استیون 

زن لیوپولد را به طالبی و میوه های دیگر پیوند می دهد.« 
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دلینی در بررسی هایش به این نتیجه رسیده که »اسم هارون الرشید در نخستین دست نوشته ی جویس 
نیست و بعدها آن را به این فصل و هم چنین به فصل پانزدهم )سرسی( اضافه می کند. هارون الرشید مردی 

بود عاشق خوشی و زندگی تجّملی، و حامی هنر و موسیقی و عالقه مند به زنان زیبا.« )۲۰۱۲(

روسپی خانه ای  جلوی  از  خوابش  در  که  می آورد  یاد  به  »استیون   ،)۲۰۱۲( دلینی  گفته ی  به   .۲۷۲
می گذرد و مردی با او حرف می زند و راهنمایی اش می کند. طالبی ای را که در دست دارد جلوی صورت 
استیون می گیرد و به او لبخند می زند. بوی شیرین و دلنشین طالبی به مشامش می خورد. گویی این کار 
قاعده ای برای جلب مشتری بوده است.« دلینی سپس می گوید: »به ساختار این پاراگراف کوتاه دقت کنید. 
یکپارچگی معنایی؛  و  دقیق  با ساختار دستوری  تا جمله های درست  و عبارت گونه است  پاره  پاره  بیشتر 

درست مثل خواب.«

المن معتقد است که »جویس آرزو داشت به دنیای خواب ها نفوذ کند و در دوره ی نوجوانی اش، در 
دابلن، به رغم بی عالقگی اش به فروید، به درک خواب ها گرایش نشان می داد، به خواب های خودش و یا 
خواب های دیگران و تفسیر خواب ها. در زوریخ اغلب با فرنک باجن درباره ی خواب ها حرف می زد و در 

پاریس با دوستی دیگر.« )۱۹۸۲: ۵۴۶(

۲۷۳. گیفرد می نویسد: »منظور از مصری های سرخ همان کولی هایی هستند که اصالت شان مصری 
است.« )۱۹۸۹: ۶۱(

از  یا  باشد  دریا  ُید  تأثیر  از  ناشی  می تواند  پاهایشان  »کبودی   ،)۲۰۱۲( دلینی  گفته ی  به   .۲۷۴
چهره...  رمان  در  که  استیون  دید  خطای  از  ناشی  حتا  یا  و  می شوند  خون مردگی  سبب  که  صدف هایی 

عینکش می شکند و بینایی خوبی ندارد.«

۲۷۵. »جویس در این پاراگراف و شعر پس از آن، از گویش کولی های دابلن استفاده می کند. این 
 A Caveat or Warning for Common Cursitors, vulgarly called عبارات و جمله ها را از اثری به نام
vagabonds نوشته ی تامس هارمن، نویسنده ی انگلیسی قرن شانزدهم و محقِق عناصر زندگی طبقه ی پایین 
جامعه و زبان و گویش آن ها، و اثر دیگری به نام The Canting Academy نوشته ی ریچارد هد، محقق و 

نویسنده ی عناصر زندگی و گویش کولی های دابلن برداشته است.« )دلینی، ۲۰۱۲(

 )Strolling Mort( عبارت زن ُمرِت پرسه زنش یا زن دوره گرِد پرسه زنش« ،)به گفته ی هانت )۲۰۱۵
The Rogue’s Delight in Praise of در   his Strolling Mort برگرفته از اسم شعری است به نام
کتاب The Canting Academy )۱۶۷۳( نوشته ی ریچارد هد، نویسنده ی ایرلندی. هد در اثر خود، این 
زنان را این گونه وصف می کند: “زنان دوره گردی که وانمود می کنند بیوه اند و از شهری به شهری دیگر سفر 

می کنند و مثل گداها زندگی می گذرانند... که نزدیک شدن به آن ها خطرناک است.”« 

همان طور که تا کنون متوجه شده اید و پیش تر هم اشاره شد، جویس در این اثر، واژه های بسیار از 
 بر همان 

ً
زبان های مختلف آورده است، که در برگردان فارسی این اثر هم با همان قاعده رعایت شده. مثال

ایرانیک شده  ایتالیک آمده، در ترجمه ی فارسی آن هم  انگلیسی به صورت  این واژه ها در متن  اساس که 
است. اما در این پاراگراف و شعر پس از آن، با آن که واژه هایی از گویش های دوره گردها آورده، هیچ کدام 
این پی نوشت ها  نیز آن ها را ترجمه کرده ام و اصل آن ها را در  به همین دلیل من  ایتالیک نکرده است.  را 

آورده ام. )م(

به گفته ی گیفرد، »یکی از معانی Mort عبارت است از زن رها و دوره گرد،« )۱۹۸۹: ۶۱( و منظور 
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از »غنائم« )که در کوله پشتی شان است( همان صدف هایی است که از دریا گرفته اند.

زبان  به  کولی ها،  گویش  به  مربوط  واژه های  یادآوری  هنگام  »استیون   ،)۲۰۱۵( هانت  گفته ی  به 
ثبت شده در همان اثر ریچارد هد فکر می کند. اثری که در آن “گویش دزدان” یا “گویش خانه به دوشان” 
ثبت شده است. همه ی عبارت های ناآشنا در این پاراگراف، مثل “مصری های سرخ” و نیز رباعی زیر این 
 و نیز در این پی نوشت ذکر شد. بیت های دیگری از 

ً
پاراگراف، از همان شعری برداشت شده که نامش قبال

این شعر نیز در فصل پانزدهم )سرسی( این رمان می آید.«

۲۷۶. »در این جا استیون همه ی بند دوم شعر را به یاد می آورد و بخشی از بند پایانی آن را.« )هانت، 
)۲۰۱۵

است  جمله  همین  آمده  هد  ریچارد  کتاب  در  و  کولی هاست  یش  گو از  که  دیگری  جمله ی 
)bing awast to Romeville( که معنای آن “رفتن به لندن” است و منظور از آن، رفتن به جایی درجه ی 
یک. هر اشاره ای به شهر رم )Romeville یا rum که بعد استیون برای گویش یا لفظ عجیب وغریب یا 
rum lingo آورده( به ظاهر اتفاقی است، اما همیشه مناسب آن جا بوده و به امپراتوری رم و انگلیس مربوط 
است. مفهوم این بخش از شعر این است: “پس برویم به لندن / آه تن فروش زیبای من/ خانه ای را می زنیم 

و دوباره عشق بازی می کنیم / بعد در می رویم و هیچ اتفاقی نمی افتد.”« )همان جا(

از گذر  پر  پادشاهی ُجرج ها )در قرن نوزدهم(  به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »دابلن در دوره ی   .۲۷۷
بود.« در یولسیز بارها از این گذرها سخن به میان آمده  است، همیشه نیز با وصفی از کثیفی و تجمع آشغال. 
در این جا استیون دو کولی سرگردان )زن و مرد( در ساحل سندی مونت را تجسم می کند که زن با آمدن شب 

تن فروشی می کند و مرد برای او بازاریابی. )م(

۲۷۸. هانت )۲۰۱۵( می نویسد: »بلک پتز خیابان کوتاهی است در غرب خیابان کلن براسیل، در 
بخش جنوبی دابلن. گفته می شود که بلک پتز از زمان شیوع وبا به این نام نامیده شده است، زیرا قربانی های 
در سال ۱۹۰۴،  این خیابان می ریختند.   )pits( گودال های  در  برای سوزاندن  را   )Black Death( وبا 
جدال  غیرقانونی  نمایش  محل  هم چنین  و  بود  خوکدانی ها  و  دباغ خانه ها  مرکز  کارگرنشین  محله ی  این 

خروس های جنگی . کوچه ی فامبلی از انتهای شمالی این خیابان به سمت شرق کشیده شده است.« 

۲۷۹. »استیون به محله ای فکر می کند که زن کولی زیر گذرهای آن به کارش مشغول است و مرد 
همراه او در میخانه ای سعی می کند دو نفر دیگر از سربازهای سلطنتی را جلب کند.« )دلینی، ۲۰۱۲(

یا  کولی ها  گویش  از   ،wap in rogues’ rum lingo« که  است  معتقد   )۲۰۱۵( هانت   .۲۸۰
دوره گردهاست به معنای “به لفظ عجیب وغریب عیاش ها عشق بازی کن”:

O, my dimber wapping dell! / ”!آه، دخترک زیبای محبوب من“

که این نیز از گویش کولی هاست.«

۲۸۱. در این جا جویس از دو واژه ی she و fiend واژه ی ترکیبی shefiend )شیطان زن( را ساخته 
است.

۲۸۲. بنا به بررسی گیفرد، »در فاصله ی بسیار نزدیک از کوچه ی فامبلی، دباغ خانه ی شرکت کلی، 
دان Kelly, Dunne & Co. قرار دارد.« )۱۹۸۹: ۶۱(

 The Rogue’s Delight in ۲۸۳. به گفته ی گیفرد، »دومین بند از شعری از ریچارد هد به نام
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Praise of در اثری به نام The Canting Academy )لندن، ۱۶۷۳(. واژه هایی   His Strolling Mort
که ریچارد هد در این بند از شعر آورده این هاست: famble به معنای “دست”؛ gan به معنای “دهان”؛ 
 darkmans یعنی “دراز کشیدن و خوابیدن” و Couch a hogshead به معنای “بدن”؛ quarrons

یعنی “شب”.« )۱۹۸۹: ۶۱( به دلیل مهجور بودن darkmans آن را »دیجور« ترجمه کردم. )م(

کویناس به عنوان راهب خارپشت  frate porcospino« .۲۸۴ یعنی برادر خارپشت. استیون به تامس آ
کویناس تیز و سوزنی است و نمی توان  یا برادر خارپشت فکر می کند، زیرا بنا به برداشت گیفرد »استدالل آ

به آن حمله کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۶۱(

پی نوشت شماره ی ۱۴۶ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

 Delectatio ۲۸۵. به گفته ی ولدان تورنتن، »در این جا برای گناِه تن دادن به افکار شیطانی از عبارت
morosa استفاده کرده است که یکی از سه گناه درونی است و دربرگیرنده ی لذت ناشی از افکار یا تخیل 
Summa Theologica شرح  گناه آلود است، حتا بدون میل به آن. سینت تامس این گناه را در بخش دوم 

می دهد.« )۱۹۶۸: ۶۱(

۲۸۶. گیفرد می نویسد: »پیش از آمدن آدم و حوا به زمین، بنا به رسم موجود، رابطه ی جنسی خالی 
از شهوت و میل جنسی بوده است.« )۱۹۸۹: ۶۱(

تجارت  به  او  وقتی  فرامی خواند  را  زن  مرد  که  است  این  »منظور  دلینی )۲۰۱۲(،  گفته ی  به   .۲۸۷
مشغول است. یا استیون دارد خیال می بافد که زن دارد به سوی خود او می آید و مهم نیست که شوهرش 
مهجور  واژه ی  از  »پیکر«  کلمه ی  برای  این جا، جویس  در  بزند.«  بگذار صدا  می کند:  دارد صدا  چطور 

quarrons استفاده کرده است.  

۲۸۸. استیون زبان کولی ها را با زبان کشیش مقایسه می کند. شلدان بِرویک در این باره می نویسد: 
گفتار  پاالیش شده ترین  اما  زشت اند،  گویش های  می آورد،  میان  به  استیون  که  زبان  گونه های  »انواع 
کویناس[  ]آ او  زبان  از  بدتر   

ً
ابدا “زبان  نیست:  دوره گرد  بزهکاران  عامیانه ی  کالم  از  بهتر  اندیشه ورزان 

نیست.”« )۱۹۹۱: ۸۵(

به گفته ی گیفرد، »در تسبیح مریم هر پانزده مهره یکی سالم بر مریم است. در این جا استیون تجسم 
می کند که کشیش با گرداندن مهره ها زیر لب دعا می کند.« )۱۹۸۹: ۶۱(

قرن  کولی های  با  می بیند،  ساحل  کنار  که  را  صدف ماهی جمع کن هایی  »استیون  بوئن  گفته ی  به 
خود  به  آمیزشی  مفهوم  دو،  آن  رابطه ی  درباره ی  استیون  خیال بافی  می کند.  مقایسه  هفدهم  و  شانزدهم 
کویناس درباره ی لذت گناه آلود افکار بدون رسیدن  می گیرد. این بخش هم چنین اشاره ای است به تئوری آ
کویناس هم، مثل صدا زدن مرد صدف ماهی جمع کن و عیاِش میان  به شهوت. اما واژه های قدیمی تامس آ

آن شعر، برای استیون واژه های خلوتگاهی می شوند.« )۱۹۷۴: ۷۹(

 
ً
»احتماال می نویسد:  باره  این  در  هنرمند«  و  شهروند  جویس،  »جیمز  نام  به  اثری  در  پیک  چارلز 
حضور صدف ماهی جمع کن ها بیت هایی از ترانه های آدم های ولگرد را به یاد استیون می آورد. استیون این 
کویناس مقایسه می کند... واژه های زبان ولگردها را نوعی گنجینه  و دارایی شان می پندارد  زبان را با زبان آ

که در جیب هایشان به هم می خورند و صدا می دهند.« )۱۹۷۷: ۱۳۵( 

بوهمیایی خود  پاریس، کاله  از سفر  بازگشته  استیوِن  این جا  »در   ،)۲۰۱۱( هانت  گفته ی  به   .۲۸۹
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را “کاله هملتی ام” می خواند، اما شباهتش به نوعی کاله شاپو سبب می شود که برخی از مردم استیون را 
کشیش بدانند.«

به گفته ی گیفرد این کاله »برخالف کاله های سفت مرسوم در دابلن، نرم یا شل و ول بود و دانشجویان 
هنر محله ی التینی پاریس می پوشیدند.« )۱۹۸۹: ۶۵(

گیفرد معتقد است که این »اشاره به بیتی از تصنیفی است که اوفلیا )در نمایشنامه ی هملت( هنگام 
هیجان زدگی اش می خواند: “چطور می توانم عشق واقعی ات را بازشناسم/ از دیگری؟ از روی کاله صدفی  
به  رفتن  نشانه ی  و  نشان دار شده  با صدف  که  است  و صندل هایش.” کاله صدفی کالهی  و عصایش؟/ 
سفرهای زیارتی است )شاید بتوان آن را به عرق چیِن حاجیان تشبیه کرد. م( به ویژه کسانی که به زیارت 
سینت جیمز می رفتند این کاله را روی سرشان می گذاشتند. زن صدف جمع کن استیون را به یاد هملت و 

رابطه ی هملت و اوفلیا می اندازد و سپس به یاد کاله صدف نشان زائران سینت جیمز.« )۱۹۸۹: ۶۱(

برای شرح دقیق این موضوع پی نوشت شماره ی ۳۶۶ از همین فصل را بخوانید.  

هانت )۲۰۱۱(: »جویس در دسامبر سال ۱۹۰۲، کارت پستالی را برای دوستی به نام جی اف بایرن 
فرستاد که روی آن عکس خودش بود و چنین کالهی به سر داشت. ظاهر این کاله با لبه ی برگشته اش با 

همه ی کاله هایی که در آن روزگار در دابلن مد بود، تفاوت اساسی دارد.« 

»دابلنی ها به این کاله چپ چپ نگاه می کردند و مقبول شان نبود.« )دلینی، ۲۰۱۲(

در فصل های بعدی این اثر هم به این کاله استیون و نگاه مردم به او و دیدگاه شان اشاره می شود. )م(

۲۹۰. به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »این جمله نیز از پرده ی چهارم و صحنه ی دوِم نمایشنامه ی هملت 
قاتل  او و  برای عمویش کالدیوس، دشمن  نامه ی هملت را  پرده دریانوردی  این  برداشت شده است. در 
پدرش، می آورد. هملت که مدتی دور بوده و حاال برگشته، در این نامه می نویسد: “واالمقام، باید بدانی که 

بنده برهنه در قلمرِو تو نشسته ام...”« 

۲۹۱. در این جا جویس باری دیگر دست به کاری منحصربه فرد می زند و تصویر خیالی پیش پاافتاده 
از زن کولی کنار ساحل را به صحنه های ویژه و به رمانسی ناب و داستانی انجیلی بدل می کند. به گفته ی 
دلینی )۲۰۱۲(، »این اتفاق ساده زن کولِی صدف جمع کن را به حماسه ای تبدیل می کند که همگانی است 
و به همه ی زمان ها و همه ی مکان ها تعلق دارد و هر زنی را دربرمی گیرد، از حوا گرفته تا اوفلیا در هملت. 
به زبان آن توجه کنید: “در سراسر ماسه های جهان، از پی اش تیغ آتشین آفتاب، به سوی غرب، سفر دور و 
پیاده به سرزمین های شب.” ساحل ماسه ای دابلن به بیابانی زیر پنجه های آفتاب روان بدل می شود و این 
زن به بیابانگردی خانه به دوش.« به گفته ی گیفرد، »این قسمت بداهه گویی شاعرانه ای است از بند پایانی 
نمایشنامه ی منظومی به نام Hellas اثر پرسی بش شلی )۱۷۹۲-۱۸۲۲( درباره ی آدم و حوا، که پس از 
آرمان  برای  درام، شلی دلسوزی صمیمانه اش  این بخِش  در  به سمت غرب می روند.  به زمین  آمدن شان 
آزادی یونان و جنگ استقالل یونان را، که در سال ۱۸۲۱ شروع شد، نشان می دهد. شلی در این جنگ 
 آزادی موعود 

ً
طلوع عصر طالیی تازه ای را می بیند )گرچه ده سال پس از مرگ او معلوم شد که جنگ عمال

را به یونان نیاورد.( در این بخش از Hellas چنین آمده: “تاریکی در شرق غروب کرد / در ظهر زمان / از 
دیار گرسنگی / پرنده های مرگ پایین می آیند برای جشن / بگذار آزادی و صلح تا دوردست پرواز کنند / به 

ساحلی آفتابی تر / و ستاره ی تسلیِم عشق را / دنبال کنند تا سرزمین شب.”« )۱۹۸۹: ۲�۶۱(
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و  راند  بیرون  را  انسان  خدا  “پس  است:  زمین  به  انسان  هبوط  پیامد  به  اشاره  آفتاب”  » “پنجه های 
کروبیان را در شرق باغ بهشت جا داد و پنجه ی آفتاب را بر هر سو تاباند تا درخت زندگی را حفظ کند.” 
شلی در پایان این درام منظوم، “سال های طالیی” را که قرار است با آزادی یونان از راه برسد، می ستاید: 
کلیپسو:  )همان جا(  می کند.”«  ترک  مادری اش  به سوی ساحل   / دیگر  باری  را  کلیپسو  نو  “اودیسیوسی 

حوری دریایی که اودیسیوس را هفت سال پیش خود نگه داشت. )م(

۲۹۲. در این جا جویس چند واژه ی هم معنا را پشت سر هم ردیف می کند؛ واژه هایی که، مثل خود 
پروتیوس، ماهیت یکسان دارند ولی ظاهرشان تغییر می کند. به عبارتی دیگر، این نیز یکی از همان چیزهای 
در حال تغییر در این فصل است. واژه های اول و سوم و چهارم انگلیسی اند و واژه ی دوم به معنای »قدم کشان 
می رود« آلمانی است: schlepps. واژه ی آخر )trascines( ریشه ی ایتالیایی دارد به معنای »می کشاند«: 
بارش را  پاِکشان می رود،  دنبال کشان می رود،   ،)Schlepps( زن کشان کشان می رود، قدم کشان می رود
می کشاند )trascines(. به عبارت دیگر، همه ی این افعال به معنای با زحمت راه رفتن است در زبان های 

انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی )دوباره( و ایتالیایی. )م(

می کند  تماشا  را  کولی  »زن  استیون  جویس،  خود  با  گفت وگو  همان  ادامه ی  در  و  باجن  گفته ی  به 
پاِکشان می رود،  با غنایمش بر دوش برمی گردد: زن کشان کشان می رود، اشلپز، دنبال کشان می رود،  که 
بارش را ترشینز. جویس این جمله را تکرار کرد و گفت: من آن اوج گیری افعال را دوست دارم. آن کشش 

وسوسه انگیز جزرومدی را.« )۱۹۸۹: ۵۵(

به گفته ی گیفرد، »همه ی این افعال مترادفند و منظور حوا، زن آدم، است که وقتی از بهشت رانده شد 
“اندوهش چند برابر” شد )انجیل ۳:۱۶(.« )۱۹۸۹: ۶۲(

“دریای  – یونانی است به همان معنای  عبارتی هومری   oinopa ponton« ،۲۹۳. به گفته ی گیفرد
شرابی تیره”.« )۱۹۸۹: ۶۲( استیون در این جا این عبارت را به دو زبان تکرار می کند: التین و انگلیسی.

به گفته ی کریستین فروال، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه نورث وسترن ایلینوی آمریکا، »استیون در 
خیالش او و خود را برهنه می بیند، اما این هیچ ربطی به میل جنسی ندارد. او را نه از پشت لباس هایش که 
از ورای پوستش می بیند و او را به ماه مؤنث پیوند می دهد؛ ماهی که خورشید مذکر در پی اوست و دریاهای 
سیاه شرابی را به دنبال خود می کشد. “دریاهای شرابی تیره ای” که ماه به سمت خود می کشد، استعاره ای 
است از جزرومدی که ماه بر خون قاعدگی زنان ایجاد می کند و یا این دریاها به جزرهای درون، جزرومد 
خون قاعدگی، دگردیس می شود.« )۱۹۹۶: ۱۰۲( »بر دریای شرابی تیره« عبارتی است که در اودیسه از 

هومر تکرار می شود. در این اثر، این عبارت را نخستین بار باک مالگن به زبان می آورد. )م( 

دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »حتا اگر زن کولی است و خونش خون استیون نیست، هنوز او زن 
است و دریایی از خون شرابی تولید می کند.« پی نوشت شماره ی ۳۰ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

در این جا دوباره به هومر برمی گردد و به هزاران جزیره ای که اودیسیوس به آن ها می رود. )م(

۲۹۴. گیفرد می نویسد: این »نیایشی است که در هر صبح و شام )ساعت شش صبح و شش شب( 
خوانده می شود، اما استیون کلمه های این نیایش را جابه جا کرده و تغییر داده است. اصل آن به این صورت 
معلوم است که دریا )مادر  “بنگر، خدمتگزار خدا. باشد که آن چه خواست توست بر من رود.”  است: 
دلینی  گفته ی  به  و   )۶۲  :۱۹۸۹( دریاست.«  ستاره ی  مریم  که  همان طور  است،  ماه  خدمتگزار  مقتدر( 

)۲۰۱۲(، »همان طور که زن کولی خدمتگزار شوهرش.« 
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می نویسد:  باره  این  در  استنفورد،  دانشگاه  ادبیات  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  از  بلسامو،  جان 
»هدف عمده در تک گویی درونی استیون میل او به سفری به درون مرگ مادرش از طریق وابافتن آمیزه ی 
و  یاد  به  بدهی اش  که  است  )گور(  میرایی  و وضعیت  )ماه(،  ماهانه  نفرین  مادر(،  )زهدان  طبیعی  مسیر 
خاطره ی مادرش را می پردازد.« )۲۰۰۴: ۸۳( در درون مادر »شیرجه خواهد زد«، از »خونی که مال من 
نیست« مایع حیات را جذب خواهد کرد، بر »دریای شرابی تیره« و پرمخاطره ی خون قاعدگی او خواهد 
راند، ماه سینه اش را به لبان او نزدیک خواهد کرد و با او »تخت مرگ« را که »شمع های روح« بر آن تابیده 

شریک خواهد شد.  

»یکی از معانی قدیمی تر کلمه ی wet )خیسی( »پوشیده با خون« است که نشانه ی خون یا همان 
عادت ماهانه است.« )دلینی، ۲۰۱۲(

در نمایشنامه ی هملت، هوراشیو ماه را »ستاره ی خیس« می نامد. )م(

به  آن جا  از  و  می رود  ماه  به  زن  بدن  از  استیون  افکار  این جا  »در  فروال،  کریستین  گفته ی  به   .۲۹۵
جزرومدهای شرابی تیره، خون ماهانه و حوادث ناشی از آن خواب پیش گویانه اش از مالی و بوی شیرین 
میوه )در چند سطر باالتر(، و دارد حادثه ای در آینده را پیشاپیش خبر می دهد که در فصل هجده )پنه لوپی( 
می خوانیم. سپس خون ماهانه تفاوتی اساسی میان بدن های دو زن برهنه را در تصویر تخیلی استیون نشان 
برمی گرداند: »تخت عروسی، تخت  مادرش  به  را  او  فکر  زن،  دو  میان  بیولوژیک  تفاوت  این  و  می دهد 

کودکی، تخت مرگ...« )۱۹۹۶: ۱۰۲(

۲۹۶. به گفته ی گیفرد، »جویس بار دیگر از عبارتی التین استفاده می کند که در انجیل مزامیر آمده 
است: Omnis Caro ad te veniet به معنای “بازگشت همه به سوی توست.”« )۱۹۸۹: ۶۲( 

»این عبارت را در مراسم عشای ربانی تکرار می کنند و اساس مراسم عشای ربانی درباره ی تغییر است 
)بن مایه ی این فصل(؛ تغییر خون به شراب و گوشت به نان.« )دلینی، ۲۰۱۲( 

۲۹۷. به گفته ی هانت، »در فصل یک )تلماکس( استیون نوری روح مانند را می بیند که دور صورت 
مادِر رو به موتش سرگردان است. دوباره در این جا به آن فکر می کند. در آن فصل بر ما آشکار می کند که 

منبع این صحنه کابوسی است که مادرش را به غولی خونخوار تبدیل کرده است.« )۲۰۱۱(

»در نمایشنامه ی هملت، روح در سکوت به همه خیره می شود به جز به شاهزاده ی جوان. بدین ترتیب 
گاه کند.  او را از جریان معمول زندگی جدا می کند. می آید تا او را از گناه عموی بی رحم و مادر زناکارش آ
برای او ماجرایی هولناک از شکنجه ای که بر پدرش رفته تعریف می کند و به او فشار می آورد تا کاری کند و 
انتقام شاه )پدرش( را بگیرد. از او می خواهد میان مادرش و شریک جنسی اش بایستد. هملت حتا نمی داند 

که به روح ماورای طبیعی اعتماد کند و بپذیرد که او روح واقعی پدرش است یا نه.« )همان جا(

»بار مسئولیت، سوگ پدر و خشم آن قدر آزارش می دهد که از آدم های پیرامونش بیش و بیشتر فاصله 
می گیرد. به همین ترتیب، ظاهر روح مانند مادر استیون نیز او را از خوشی های زندگی جدا می کند. اما در 

مورد استیون، روح می آید تا او را متهم کند و به او فرمان بدهد: توبه کن! دعا کن! زانو بزن!« )همان جا( 

پی نوشت شماره ی ۸۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

ایرلندی  شعری  پایانی  بند  دستکاری شده ی  نمونه ی  استیون  شعر  »این  می نویسد:  گیفرد   .۲۹۸
بر دریا” که داگالس هاید )۱۸۶۰-۱۹۴۹(، دانشمند زبان گْی لیک، آن را از  “سوگ من  با عنوان  است 
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پشت  از  “عشقم  است:  کرده  ترجمه  انگلیسی  زبان  به  کوناخت،  عاشقانه ی  ترانه های  مجموعه شعرش، 
من آمد/ او از جنوب آمد/ سینه اش بر سینه ام/ دهانش بر دهانم...” در قرون وسطا خفاش نشانه ی افسون 
سیاه، سیاهی و درنده خویی، بداختری و رنج و خطر بود. در آیین فینو ـ اوگری، وقتی روح بدن را در خواب 
ترک می کند، گاهی به شکل خفاش درمی آید، و خفاش در سنت کیمیاگری اژدهاست و دشمنی ازلی.« 

)۶۲ :۱۹۸۹(

فینو ـ اوگریگ مجموعه ای از گویش وران چندین زبان اند. مجاری، فنالندی و استونیایی از بزرگ ترین 
زبان های این مجموعه اند. )م(

جان بلسامو می نویسد: »تصویر مرده ی خون آشام در تک گویی درونی استیون به اتفاق آراء به دراکوالی 
برام استوکر نسبت داده می شود و تأثیرش بر استیون انکارناپذیر است. در این اثر، استوکر درباره ی خون آشام 
)دراکوال( می نویسد: “می آید... بر کشتی تیزرِو مشتعل / از توفان و جنوب.” در این تعمق، استیون همان 
خون آشام منبع الهام شعر او می شود: “او می آید، خون آشام ]دراکوالی[ رنگ پریده، چشم هایش از توفان، 
حرکت می کند، دریا را خون آلود می کند، دهان ]اوی مذکر یا دراکوال[ به بوسه ی دهانش ]اوی مؤنث یا 

مادر استیون[.”« )۲۰۰۴: ۸۸(

نوع  یکی  این  باشد،  خفاش  خون آشام  یک  که  نیست  الزم  همیشه  »گرچه  می گوید:  دْی  آدامز 
مسخ شده ی “روح خفاش سانی” است که استیون آن را به ِاما، منبع الهام شعر ویالنل ]شعر قدیم فرانسه، 
با پنج بند و هر بند سه سطر[ خودش، نسبت می دهد و نیز به لینهان شِی ییتس که منبع الهام شعر شاعران 
آن  تسلیم  و  است  باالتر  مرگ  از  قدرتش  که  ایرلند  فولکلور  بداندیش  پری سان  و  است  گْیلیک  جوان 

نمی شود.« )۱۹۶۲: ۱۲۰(

۲۹۹. به گفته ی هانت )۲۰۱۵(، »در این فصل، بارها جمله ها و عبارت هایی از نمایشنامه ی هملت 
را از تک گویی درونی استیون می شنویم. نخستین دلیلش این است که او قرار است تا چند ساعت دیگر 
درباره ی این نمایشنامه سخنرانی کند و دیگر این که مثل هملت عزادار و سیاه پوش است. وقتی استیون دنبال 
کاغذ می گردد تا بیت هایی از شعری را که در ذهنش سروده یادداشت کند، عبارت هملت را واگو می کند. 
 پدر هملت رازهایی را بر او آشکار می کند و از او می خواهد که از عمویش، کالدیوس، انتقام 

ِ
وقتی روح

بگیرد ولی مادرش، گرترود، را به دادگاه خدا بسپارد، و سپس می رود، هملت با خود می گوید: “کتیبه هایم، 
این مالقاتی است که باید یادداشتش کنم...”«  

»نویسندگان دوره ی ملکه الیزابِت اول، چون هنگام گشت و گذارهایشان نمی توانستند قلم َپر و جوهر 
با خود داشته  باشند، لوح هایی حمل می کردند که روی آن الیه ای از موم بود. نوشته هایشان را با فلزی روی 

آن حک می کردند و با اسفنج پاک شان می کردند. به آن ها کتیبه می گفتند.« )همان جا(

دراکوال  از رمان  یاد جمله ای  به  به خفاش و خون آشام، دوباره  اندیشیدن  از  بی درنگ پس  »استیون 
نوشته ی برام استوکر، نویسنده ی ایرلندی، می افتد: “به آن یارو سنجاقی بزن...” البته سوزن زدن به کسی یا 
چیزی معنای دیگری هم می دهد: نگه داشتن آن. یعنی به درد می خورد، باید نگهش داشت. همان طور که 

استیون می خواهد شعرهایش را ثبت کند و نگه دارد تا از یاد نبرد.« )دلینی، ۲۰۱۲(

۳۰۰. پی نوشت بعدی )شماره ی ۳۰۱ از همین فصل( را بخوانید.

۳۰۱. ون میرلو در اثری با همت کترین ای پال، در این باره می نویسد: »استیون ناگهان متوجه می شود 
که قطار افکارش تسلیم الهامی شده و به سرعت پیش می رود. بی درنگ دنبال کاغذی می گردد تا نکته ها را 
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یادداشت کند: به این نکته یا “آن یارو سنجاقی بزن...” دنبال کاغذی می گردد تا الهام ها را به آن سنجاق 
کند )روی آن بنویسد(: “کتیبه هایم.” ولی چون می داند کاغذی ندارد و دوباره یادش رفته از کتابخانه ی 
ملی کاغذ بردارد، ذهنش تند به سوی شعر ناگه آمده برمی گردد. سعی می کند آن را در ذهنش ردیف کند و 
به آن ها وزن و قافیه ببخشد: “دهان به بوسه اش. نه. باید دو تا از اونا باشد. خوب به هم بچسبانشان. دهان 
به بوسه ی دهانش.” همین که استیون ساکت می شود تا فکرهایش را برای ساختن شعرش جمع وجور کند، 
برای خودش می خواند،  به میان می آید و دهان استیون را که خاموش  از فرصت استفاده می کند و  راوی 
در ذهن  که  را  و سپس شعری  و دهان زد”  بوسید  را  بی گوشِت هوا  “لب هایش لب های  وصف می کند: 
استیون شکل می گیرد، به خواننده می گوید: “دهان به دهدان او. سهدان، ستوداِن تمام زهدان” در همین 
هنگام، که استیون کلمه ها و صداهایی را جفت وجور می کند که یکریز به ذهنش جاری می شوند، ذهنش 
دوباره این جریان را با نیاز او به داشتن کاغذ و یادداشت کردن کلمه ها قطع می کند. برای همین، گوشه ی 
نامه ی دیسی را پاره می کند و “صخره ای” می شود زیردستی یا میزش و بر آن می نویسد.« )۲۰۱۵: ۵۶( در 
این جا، جویس با بازی با کلمات واژه های دهان با زهدان، سپس ستودان )در معنای گور و مقبره( با زهدان 

را ترکیب می کند و واژه های دهدان، سهدان را می سازد. )م(

۳۰۲. به گفته ی کریستین فروال، »استیون در این چند پاراگراف به ذهنش فشار می آورد و دنبال واژه 
می گردد )وی اوی اوی اوی اوی اوی( تا شعری را کامل کند. چون کتیبه اش را فراموش کرده است، می کوشد 
بیت های شعرش را روی پاره کاغذی که از گوشه ی نامه ی دیسی کنده یادداشت کند: “لب هایش لب های 
بیرون می دهند به لب های یک  تا لب هایش که واژه ها را  هم چنان می سراید  بی گوشِت هوا را بوسید...” 

خون آشام تبدیل می شوند. سپس می گوید: “خوب به هم بچسبان شان.”« )۱۹۹۶: ۱۰۳(

»این صحنه ی ظریف و مملو از ریزه کاری را که استیون می آفریند، در واقع دزدی ادبی است. استیون 
یک بند از شعر داگالس هاید را به بن مایه ی خونخواری اش پیوند می دهد.« )همان جا( پی نوشت شماره ی 

۲۹۷ از همین فصل را بخوانید. 

Sweets of آمده است. بلوم این   Sin جمله ی »دهانش به دهان او چسبید« در رمان رمانسی به نام
رمان را، در فصل های بعدی، برای مالی می خرد. )م(

آمده  چنین  شکسپیر،  اثر  ژولیت،  و  رومئو  نمایشنامه ی  دوم  پرده ی  »در   ،)۲۰۱۲( دلینی  گفته ی  به 
است: »زمین که مادر طبیعت است، ستودان اوست. آن چه، قبر، که زهدان اوست.« 

»مرجع دیگری که این شعر استیون را می توان به آن نسبت داد، درهای بهشت اثر ویلیام بلیک است که 
در آن می خوانیم: “تو هستی مادرم از زهدان / همسر، خواهر، دختر، تا ستودان.”« )همان جا(

ستودان بنا به لغت نامه ی دهخدا یعنی »عمارتی که بر قبر آتش پرستان می سازند« یا به عبارت دیگر 
همان آرامگاه. به دلیل هم قافیه بودنش با زهدان و هماهنگی اش با متن اصلی، به جای گور و قبر، این واژه 

را به کار برده ام. )م(

ممکن  قسمت  »این  بِرویک،  گفته ی  به  بخوانید.  را  از همین فصل  پی نوشت شماره ی ۳۰۱   .۳۰۳
ایده ی مورد هدف  به نظر من قلب  و  باشد  آزادانه ترین قسمت فصل سه )پروتیوس(  زبانی  از نظر  است 
استیون است... نفسش بی آن که اشکال سخن گفتن بر آن سوار شود، به غرشی میان سیاره ای تبدیل می شود. 
رد که دامنه اش تقویت و بزرگ می شود، مثل بوسه ی روسپِی رمان چهره... است که آن قدر 

ُ
این صدای خ

 هیچ حسی آن را دریافت نمی کرد... همین طور که می نویسد، احساس می کند که 
ً
نامحسوس بود که تقریبا
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فرد دارای پتانسیل کیهانی است، پیش از آن که به آن شکلی بدهد.« )۱۹۹۱: ۹۱(

۳۰۴. روی هم رفته، در این جا استیون در کنار دریای همواره متغیر بر آن است تا غریزه  اش را که با 
دیدن زن کولی برانگیخته شده است به کالم موزون درآورد و از ترس فراموش کردن آن چه در ذهنش ساخته، 
دنبال کاغذ می گردد: »کاغذ،« تا یادداشت کند. ابتدا به اسکناس هایی که دیسی در مدرسه به او داده فکر 
می کند، ولی این فکر او را کمی عصبی می کند و سپس به یاد نامه ی دیسی می افتد و گوشه ی زیر امضایش 

را که سفید است، پاره می کند و بابت این »مهمان نوازی« از او سپاسگزار است. )م( 

۳۰۵. استیون کاغذش را روی صخره گذاشته و روی آن خم شده تا قطعه شعرش را یادداشت کند. 
یافتن  پایان  با  یافتن شعر را  پایان  ending )پایان می یابد(  از واژه ی  به گفته ی مک براید، »استفاده ی مبهم 
آغاز  “پایان می یابد.” در  را نشان می دهد که روی صخره ای خم شده،  استیون  شاعر هم ردیف می کند. 
تصور می شود که “پایان می یابد” به فاعل جمله، استیون، برمی گردد که دارد به شعرش پایان می دهد. اما 
در جمله ی بعدی خود او می پرسد، چرا بی پایان نه، تا دورترین ستاره؟ حاال گویی واژه ی ending به سایه، 
بی پایان،  می پرسد،  و  می کند  اشاره  بی پایان  سایه ی  به  استیون  بعدی  خط  در  برمی گردد.  میرایی،  مظهر 
می تواند مال من باشد، صورتی از صورت من؟ عبارت آخر، تعریف ارسطو از نفس، روشن می کند که 
تالش استیون در پایان دادن به شاعری تعمق فراگیر تری از پایان خودش را برانگیخته است و این آرزو را که 

صورتی از صورت او بی پایان شود.« )۲۰۰۱: ۱۷۴(

باره می نویسد: »استیون که متوجه  این  انجلیای شرقی )بریتانیا(، در  رمک، استاد دانشگاه 
ُ
الیستر ک

سایه اش می شود، از خودش می پرسد: “چرا نباید سایه ام ابدی باشد؟” و اگر ابدی باشد، “آیا هنوز مال من 
است؟” با عبارت “صورتی از صورت من” که یادآور “نفس من” است، با اندیشیدن به “شکلی از اشکال 
یا صورت صورت ها” )باور ارسطویی( می کوشد واقعیت را با ایده آل آشتی دهد، سپس دور می افکند و 

“انسان گونگی ناگزیر” را فرامی خواند.« )۲۰۰۸: ۹۸(

۳۰۶. به گفته ی گیفرد، »جمله های “تاریکی می درخشد...” در انجیِل یوحنا آمده که “زندگی در 
خدا بود، و زندگی نور بشری بود. و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را درک نمی کند.”« )۱۹۸۹: 

)۶۲

 ناپیداست. 
ً
۳۰۷. گیفرد می نویسد: »دلتا ستاره ای است که در میان ستارگان صورت های فلکی نسبتا

چهار ستاره ی آلفا، بتا، گاما و دلتا شکل حرف w را در آسمان های شمالی می سازند و دلتا در پایین ترین 
نقطه ازv  سمت چپ این دبلیوست.« )۱۹۸۹: ۶۲(

رمک در این باره می نویسد: »دلتا ستاره ای است که در روز می درخشد و شکسپیر در طالع 
ُ
الیستر ک

همین ستاره به دنیا آمده است. هم چنین، در فصل هفده )ایتاکا( از این رمان، استیون و بلوم تحت طالع آن 
در خلسه فرو می روند.« )۲۰۰۸: ۱۰۰(

در این جا برای صورت فلکی از واژه ی کاسیوپیا یا کاسیوپه استفاده می کند که اسم زنی اسطوره ای 
در اساطیر یونان است. کاسیوپه، همسر شاه سفیوس، ملکه ی اتیوپی و مادر اندرومدا بود. به گفته ی دلینی 

)۲۰۱۲(، »کاسیوپه آن قدر بیگانه و غیربومی است که می تواند همان زن کولی باشد.«

کاسیوپه ادعا کرد که او و دخترش، اندرومدا، از همه ی نرئیدها )پریان دریایی و دختران نریوس، خدای 
دریا( زیباترند. نرئیدها با شنیدن این سخن نزد پوسایدون، فرمانروای دریاها، شکایت کردند و پوسایدون 
که حس کینه توزی و انتقام جویی اش برانگیخته شده بود، کتوس، هیوالی وحشتناک دریا، را احضار کرد. 
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کتوس به صورت نهنگی بسیار بزرگ حاضر شد و ویرانی های زیادی به بار آورد. مردم وحشت زده نزد شاه 
و ملکه رفتند و به آن ها گفتند که این بال از مردم دور نخواهد شد مگر این که شما دخترتان، آندرومدا، را 
قربانی کنید. برای فرونشاندن هیوال، اندرومدا را برهنه کردند و به صخره ای بستند. آندرومدا بی درنگ تغییر 
کرد و صخره شد، اما پرسئوس او را نجات داد و هیوال را به صخره تبدیل کرد و آندرومدا را به انسان برگرداند 
و با او ازدواج کرد. استیون کاغذش را »روی صخره می گذارد و بیت هایش را ناخوانا می نویسد،« روی آن 

»خم می شود« چنان که »سایه اش روی صخره ها می خوابد.« )م(

دیده می شود. حتا  گوناگون  به شکل های  این فصل  در  دیگر  به چیزی  تغییر چیزها  دیگر،  از سوی 
افسانه ها و اسطوره هایی که در این فصل به آن ها اشاره می شود، از بن مایه ی تغییر برخوردارند. )م(

۳۰۸. به گفته ی گیفرد، »عصای پیش گوهای رومی چوب هایی بدون گره بود که در انتهای باالیی اش 
قوس داشت. پیش گوها در جست وجوی بخت نیک آسمان و برخی پرنده های خاصی را که در آسمان پرواز 
می کردند مورد مداقه قرار می دادند. استیون به یاد می آورد که در رمان چهره... پرنده ها را برای پیش گویی 

مورد مداقه قرار داده است.« )۱۹۸۹: ۶۲(

به گفته ی کایبرد »باک مالگن در این رمان، استیون را بارها رامشگر یا حماسه سرا می خواند. استیون 
در پایان نستور این نام گذاری مسخره را به یاد می آورد. جویس هم با چنین عصایی در خیابان های پاریس 

قدم می زد. آن زمان این نمادی از کشور ایرلند بود.« )۲۰۱۰: ۳۲(

در این جا استیون تصور می کند که با »چوبدستی پیش گویی زبان گنجشک« در سیاره ای دوردست 
نشسته که به گفته ی هانت، »رابطه ی بسیار جالبی را نشان می دهد، زیرا بسیاری از رامشگران ایرلند باستان 

مدعی بودند که نیروی پیش گویی دارند.« )۲۰۱۳(

لیپسو(، ایده ی تناسخ یا 
َ
هانت )۲۰۱۷( معتقد است که »در هر دو فصل سه و چهار )پروتیوس و ک

حلول روح در بدنی دیگر مطرح می شود. یک جا، در همین فصل، استیون خودش را تجسم می کند که در 
قرن چهاردهم می زیسته، و در جایی دیگر از همین فصل با خود فکر می کند سگی که آن دوروبر می چرخد 
و چیزها را بو می کشد، “دنبال گم شده ای در زندگی گذشته اش می گردد.” ]پی نوشت شماره ی ۲۳۲[ یا 
زمانی که فکر می کند “خون” گذشتگانش در اوست و “امیال شهوانی شان جنب وجوش او.” ]پی نوشت 
شماره ی ۲۳۱[ بار دیگر، در این جمله، استیون مفهوم تناسخ را از گستره ی دنیوی به کیهانی توسعه می دهد. 
است،  موازی  جهانی  است،  سکنه  دارای  بورونو  جیوردانو  گمان  به  که  بی شماری  “دنیاها”ی  در  آن جا 
سیاره ای عجیب وغریب که استیون در آن نقشی بازی می کند: “من نشسته آن جا با عصای زبان گنجشک 
پیش گویی او در سیاره ای دوردست، با صندل های امانتی، در طول روز کنار دریای کبود، نظاره نشده، در 

شبی بنفش زیر فرمانروایی ستاره های عجیب وغریب قدم می زنم.”«

امانت داده است و در  به استیون  »در فصل دو )نستور( متوجه شدیم که مالگن یک جفت صندل 
این جا استیون همان صندل های امانتی را پوشیده است. البته این کفش ها با ویژگی هایی که پیش تر و بعد در 
فصل های دیگر از آن می گوید بیشتر به گیوه هایی شبیه است که کشاورزان ایرلند در آن زمان می پوشیدند و 

مانند کفش هایی نیست که استیون بپوشد و در شهر بچرخد.« )همان جا(

زده اند  نارو  او  به  آن که می فهمد  از  اوفلیا پس  هملت،  نمایشنامه ی  »در  دلینی )۲۰۱۲(،  گفته ی  به 
را  واقعی ات  “چطور می توانم عشق  را می خواند:  این شعر  در آب غرق کند،  را  آن که خودش  از  پیش  و 

بازشناسم/ از دیگری؟ از روی کاله صدفی  و عصایش؟/ و صندل هایش.”«
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درباره ی شرح  و  فصل  همین  از   ۱ پی نوشت شماره ی  بودن،  مرئی  گریزناپذیر  وجه  درباره ی   .۳۰۹
صورت صورت ها )فلسفه ی ارسطو( پی نوشت شماره ی ۳۳ از فصل دو )نستور( را بخوانید. استیون سخت 
است.  ناممکن  گریزی  که چنین  می یابد  در  زود  اما  بگریزد،  بودن«  مرئی  »ویژگی  از  تا  است  در تالش 
تا  می شود  خم  صخره  روی  وقتی  سپس،  و  می بیند  شده،  کشیده  صبحگاهی  آفتاب  زیر  که  را،  سایه اش 
بنویسد، سایه اش، آن شبح آدم، کوچک می شود یا حتا ناپدید. سایه ای که صورتی از صورت های اوست، 
باز  اما  )نامرئی اش( کند،  ناپدیدش  یا  و  یا کوچک  بزرگ  ایستاده، می تواند  این که کجا و چگونه  به  بسته 

می خواهد که برگردد. )م(

ان کترین جانسن در این باره می نویسد: »اندیشه های عمیق استیون با تالشش برای نوشتن شعر در هم 
می آمیزد و این تالش برای شعر گفتن حس رمانتیکی از چیزی ورای این دنیا به ما منتقل می کند؛ چیزی در 
کید بر این که عصایش هم عصای  جاودانگی، در تخیل، که باید آن را تفسیر کرد و از آن پرده برداشت. با تأ
پیش گوهاست، بر این ایده صحه می گذارد. اما آن چه او را سرجایش نگه می دارد، بدن اوست؛ بدنی که 
آدم. همین  نیست، شبح گریزناپذیر  بی پایان  پایان می یابد، دور می اندازد؛ سایه ای که  را، وقتی  سایه اش 
شبح گریزناپذیْر او را به دنیا قالب می کند. این که به او این فرصت را می دهد تا خودش را در موقعیت های 

متفاوت تصور کند، مفهوم مرئی بودن را نیز می رساند.« )۲۰۰۶: ۶۹(  

۳۱۰. پی نوشت شماره ی ۳۰۵ از همین فصل را بخوانید.

۳۱۱. به گفته ی هانت »در این جا استیون هم چنان غرق در مطالعه ی دنیاست، طوری که گویی دنیا 
متنی است پر از نشانه های حک شده، نه فضایی پر از اشیاء مادی. اشیاِء جلوی دیدگانش را مسطوره هایی از 
پارچه های رنگی بر کرباس مسطح یک بعدی می بیند که “فکر” آن را سه بعدی تعبیر می کند: “بله مسطح 
می بینم، سپس فاصله، نزدیک، دور، شرق و پشت می بینم.” نخست از خودش می پرسد “چه کسی مرا 
 به 

ً
می پاید؟ اگر کسی مرا نمی بیند پس نامرئی ام؟” به عبارت دیگر، از خود می پرسد که آیا وجود او تماما

این بسته است که کسی او را ببیند و اگر نبیند، نامرئی است. سپس به یاد شعرهایش می افتد که چه کسی 
آن ها را خواهد خواند. البته چندان هم نومید نیست و به خودش می گوید جایی با صدای فلوتی ات برای 

کسی خواهی خواند.« )۲۰۱۴(

به گفته ی گیفرد، »“عالمت هایی بر زمینه ی سفید،” گذشته از آن که نشانه ی نوشتن بر کاغذ سفید 
است، می تواند نشانی از پرندگان بر سفیدی آسمان نیز باشد.« پیش گوها با مشاهده ی پرنده ها پیش گویی 

می کردند. )۱۹۸۹: ۶۲(

می کردند.«  استفاده  دیگر  چیزهای  و  آب وهوا  پیش گویی  برای  نشانه ها  این  از  قدیم  »پیش گوهای 
)دلینی، ۲۰۱۲(

۳۱۲. هانت )۲۰۱۴( در این باره می نویسد: »استیون اشیاء را نمونه هایی رنگی روی پارچه ای مسطح 
می بیند و معتقد است که ذهن، آن ها را به اشتباه سه بعدی درک می کند. منظور او از اسقِف کلوین، ُجرج 

برکلی، اسقف کلوْین )کلیسای ایرلند( در قرن هجدهم است.« 

می کشد:  بیرون  لبه برگشته اش  کاله  از  را  معبد  پرده ی  یا  نقاب  که  می کند  تجسم  را  برکلی  »استیون 
“پرده ای با شعار رنگی حک شده روی زمینه اش.” او معتقد است که پرده صاف و مسطح است و گیفرد 
سابقه ی آن را در کتاب خروج پیدا کرده است که پرده ی معبد پرده ی مقدسی است که مقدس را از مقدسات 
دنیا جدا می کند. اسقف خوب این نقاب مقدس را از کاله قرن هجدهمی اش بیرون کشید. یعنی او در 
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ذهنش پنجره ای به سوی درکی بسیار متفاوت، نه از دنیای مادی بیرون که، از دنیای ذهنی و واقعیت های 
ایده آل ساخت. گیفرد با تحلیل جمله ای از برکلی ماجرا را روشن می کند: “بینایی زباِن نویسای طبیعت 
نمایان و مرئی مثل  “دنیای  به عبارت دیگر،  اگر دیده شوند، وجود خارجی دارند.  است.” یعنی چیزها 
برای  نه  گذاشته  نمایش  به  اندیشیدن  و  خواندن  برای  خدا  که  پرده ای  آن؛  بر  نشانه هایی  با  است  پرده ای 

دیدن.”« )همان جا(

گیفرد می نویسد: »بنا به شرحی که در کتاب خروج آمده است، “پرده” نقش آن پرده ی چندرنگی را 
“مقدس ترین” مکان کشیده شده و مقدس ترین همیشه  “مکان مقدس” بیرونی و  بازی می کند که میان 
پشت پرده است. این نشانه های روی پرده می توانند چیزهایی باشند که از سر )یا کاله( یکی بیرون می آیند. 
لحظه ی مرگ حضرت عیسی این پرده شکاف برمی دارد. )انجیل متا ۲۷: ۵۱( بارکلی معتقد بود که “بینایی 
زبان نویسنده ی طبیعت است. دنیای مرئی مثل پرده ای است با نشانه هایی روی آن، پرده ای که خدا پیش 
روی ما گذاشته برای خواندن و فکر کردن نه برای دیدن.” بنابراین، نشانه های روی پرده را می توان چیزی 
فرض کرد که از سر )یا کاله( یکی بیرون آمده است. کاله لبه برگشته کالهی بود که کشیش های کلیسای 

ایرلند و انگلستان قرن هجدهم بر سر می گذاشتند.« )۱۹۸۹: ۶۳( 

 اطراف محراب( است که با 
ً
»مقدس ترین مکان« از کنیسه یا کلیسا، معبد و پرستشگاه درونی )مثال

پرده ای کشیش یا خاخام بزرگ را از دیگر نقطه های مقدس )بیرونی( جدا می کند. )م( پی نوشت شماره ی 
۲ و ۳ از همین فصل را بخوانید. 

۳۱۳. پی نوشت قبلی )شماره ۳۱۲( از همین فصل را بخوانید.

کلی، »در این قسمت، استیون روند عملکرد دستگاه سه بعدی نما )استرئوسکوپ( 
ُ
به گفته ی حناوی – ا

را شرح می دهد: بیننده باید عمیق به داخل دستگاه نگاه کند و سپس منتظر بماند )“صبر کند”( تا آن تصاویر 
 سه بعدی تبدیل شود، بعد “ناگهان عقب گرد کند” و در استرئوسکوپ ثابت 

ً
دوبعدی مسطح به اشیاء ظاهرا

شود. تلیک عاملی است برای کلک؛ تنظیم فاصله ی کانونی با لغزاندن تصویر و سپس تلیک، حرکت دادن 
آن به موقعیت درست. این روند تصویر سه بعدی را واضح می کند.« )۲۰۱۷: ۸۶(

»استیون میان نمای استرئوسکوپی و تئوری های بینایی بارکلی پیوندی برقرار می کند. براساس دیدگاه 
بارکلی و  از نظر  برای ما میسر می سازد...  را  بینایی ما، درک عمق و مسافت  نه  یا ذهن ما،  بارکلی، فکر 
استیون، ما اشیاء و جهان را مسطح می بینیم و سپس با قدرت ذهن مان به آن بعد و مسافت می بخشیم: 
“مسطح می بینم، بعد به مسافت فکر می کنم.” به عبارت دیگر، برای هردو، بارکلی و استیون، سه بعدی 

بودن ذهنی است تا فیزیکی.« )همان جا(

دکارت در اثری به نام Dioptrics نوشته است: »حتا در آن هایی که هرگز علم هندسه نیاموخته اند، یک 
دانش ذاتی وجود دارد که با استفاده از آن می توانند با سنجش طول مثلثی که نور از شیئی مرئی به هر یک 
از دو چشم می تاباند مسافت را محاسبه کنند.« )۱۶۴۷( بارکلی معتقد بود که »خود مسافت میان شیء 
تا چشم قابل دیدن نیست« و تئوری اش را با این استدالل ثابت می کرد: »از آن جا که آن چه دیده می شود 
چیزی دوبعدی است، رابطه اش با مسافت رابطه ای احتمالی است و بستگی دارد به حس هایی که در چشم 
ایجاد می شود و نیز رابطه ای که در ذهن برقرار می شود؛ رابطه ی میان آن چه لمس شده و آن چه دیده شده. 

این رابطه ها به تجارب گذشته وابسته اند.« )م(

لک« 
َ
۳۱۴. جفری گایگر و کرن لیتائو، پروفسورهای دانشگاه اسکس، درباره ی »تلیک عامل این ک



283پینوشتفصلسه|

می نویسند: »منظور او این است که ذهن، تلیک، از اشیاء عکس می گیرد و آن ها را سه بعدی نمایش می دهد 
و به عبارتی همه ی کلک ها زیر سر همین دستگاه عکاسی چشم و ذهن است.« )۲۰۱۵: ۹۱(

داک در روزنامه های محلی دابلن آن 
ُ
گهی تبلیغاتی شرکت دوربین ک دلینی )۲۰۱۲(: »ممکن است آ

گهی ای برای استرئوسکوپ. این ایده چندان دور از ذهن نیست، زیرا یولسیز پر از آگهی های  زمان باشد یا آ
تبلیغاتی است.«

الگوهای  و  نتیجه می گیرد درِک عمق ذهنی است  این که  از  استیون »پس  بِرویک،  به گفته ی   .۳۱۵
ذهن به آن شکل می دهند، تالش می کند که ایده ی مسافت و منبع آن را درک کند. بعد متوجه می شود که 
از دو منظر عملکرد استرئوسکوپی در کار است. با این تشخیص، خود را به دو منظرگاه تقسیم می کند: 
خود را در جایگاه دوم شخص و اول شخص جمع مخاطب قرار می دهد تا به این ترتیب دیگرِی درون را 
تشخیص دهد: “تو حرف های من را سیاه می بینی...” این سیاهی درون با روحی به عنوان زن برابر می شود: 
“روح مان، زخمی از شرم گناه مان، حتا بیشتر به ما می چسبد، زنی به دلبرش می چسبد...” با تشخیص 
دیگرِی درون از طریق واقعیت یک زن، عمق چیزها را درمی یابد، واقعیت دنیا و زیبایی اش را. اما در واقع، 

تا با بلوم رابطه برقرار نکند به این تشخیص نمی رسد.« )۱۹۸۹: ۱۵۹-۱۶۰( 

پی نوشت شماره ی ۲۸۶ از همین فصل را نیز بخوانید.

به دیگری می رود و  از یک زبان یا چشم انداز  با سرعت  بِرویک، »فصل پروتیوس  به گفته ی   .۳۱۶
استیون سیاق متعارف هر واحد کالمی را با میل به نفوذ در پرده از بین می برد. از روحش می گوید: “حاال 
او را به کدام جهنم دره ی ورای پرده می آورم؟” اگر پرده از ساختارهای زبانی درست شده که به ما اجازه 
ایجاد  شکافی  پرده  در  زبانی...،  نو  پس ساختارهای  ببینیم،  تشخیص  قابل  اشکال  در  را  چیزها  می دهد 
می کند و قدرت پوشانندگی آن را از بین می برد... لکان این شکاف ها را منبع واقعیت می داند.« )۱۹۹۱: 

)۸۶�۷

باکره ی  به  می جوید،  را  چی؟”  “زن  سؤاِل  پاسخ  که  »استیون  می نویسد:   )۲۰۱۴( هانت   .۳۱۷
کرم کتابی اشاره می کند که سه روز پیش، استیون، اتفاقی او را پشت پنجره ی کتابفروشی هجز فیِگس دیده 
و به او نیم نگاه نافذی انداخته است. گویی آن روز، استیون از داخل آن کتاب فروشی دختری را می بیند که 
از پشت پنجره ی کتاب فروشی به کتاب هایی با عنوان های الفبایی نگاه می کند، همان کتاب هایی که استیون 

قصد نوشتن شان را دارد.« 

۳۱۸. به گفته ی گیفرد، »کتاب فروشی و دفتر انتشارات هجز فیِگس هنوز هم در جنوب شرقی دابلن 
)شماره ی ۱۰۴ خیابان گرفتون( پابرجاست.« )۱۹۸۹: ۶۳(

۳۱۹. پی نوشت شماره ی ۳۱۷ از همین فصل را بخوانید.

۳۲۰. به گفته ی گیفرد، »لیسن پارک اسم خیابان و ناحیه ای است در جنوب گرند کانال در حاشیه ی 
دابلن بزرگ آن زمان.« )۱۹۸۹: ۶۳(

۳۲۱. به گفته ی هانت، »در تمام روز، شکسپیر در ذهن استیون است. در این فصل به نمایشنامه های 
هملت، مکبث، شاه لیر، آنتونی و کلئوپترا اشاره می کند. در این جا هم وقتی زن باکره را به یاد می آورد، با 
آوردن دو کلمه ی kickshaws و yellow stockings به شب دوازدهم شکسپیر اشاره می کند. این دو 

کلمه نشانه های نفرت و بیزاری اند.« 
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»واژه ی kickshaws ریشه ی فرانسوی دارد و از همان دوره ی نمایشنامه های شکسپیر به زبان انگلیسی 
کسفورد معانی مختلف دارد و همه ی آن معانی ممکن است در این متن  آمده است. براساس فرهنگ لغت آ
اما غیرضروری و  آراسته،  یا چیزی دلچسب و  فانتزی و لذیذ، دندان مز،  “نوعی خوراک  باشند:  مد نظر 
 بی ارزش، زلم زیمبو.” این اختراع آراسته و خوش طرح، اما بی ارزش فرانسوی، نه تنها روی میز غذا 

ً
نسبتا

می آید که روی صحنه ی تئاتر نیز، و نگاه تحقیرآمیز مرد انگلیسی درست اندیش و معقول را برمی انگیزاند.« 
 )۲۰۱۷(

)شب  لیویا 
ُ
ا لیدی  نفرت  مورد  که  پرمدعاست  نوآوری های  آن  از  دیگر  یکی  زرد  »جوراب های 

دوازدهم( بود، اما متاسفانه مباشرش با برداشت و راهنمایی اشتباه، این رنگ جوراب را انتخاب می کند تا 
لیویا را به خود جلب کند. در ذهن استیون، این رنگ جوراب جاذبه ی جنسی منفی دارد و با 

ُ
نظر لیدی ا

داشتن “گره های نکبتی با آن بندهای مورد لعنت خدا” شهوت کش است.« )همان جا(

این زن تصویر  رمانتیکی درباره ی  دلینی )۲۰۱۲( معتقد است: »استیون در خیالش رؤیای   .۳۲۲
می کند. دمی پیش در رؤیایش به زن کولی نزدیک می شود و این بار به زنی از طبقه ی باال و “اهل علم و 
ادب” که چتری آفتابی در دست دارد و تصویر یسی، پدر حضرت داود، به آن بافته شده است. این زن را 
نیاز دارد:  در همان عالم خیال، رمزآمیز تصویر می کند. نوعی رازآلودگی که برای هوس های رمانتیکش 
زنی با چهره ای غم زده و خوراک های لذیذ یا زلم زیمبو.« پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۲۱ از همین فصل( 

را بخوانید. 

یسی پدر حضرت داوود بود و نام او در عهد جدید و در نسب نامه ی عیسی آمده است. )م(

۳۲۳. به گفته ی هانت، در این جا »استیون به خودش به همان شیوه ای هشدار می دهد که پیش تر )در 
همین فصل( برای صرفه جویی در مصرف پولش می داد: “مثل یک جوان خوِب کودن با این پول مدارا کن.” 
یا وقتی از خودش می خواهد که از عالقه اش به متون گنگ و مبهم قرون وسطایی دست بردارد: “دست از 
آن ها بردار، زیبایی آن جا نیست.” جای دیگر به خودش تشر می زند که دیگر به زنان کوچه و خیابان نظر 
شهوانی نداشته باشد: “روحت را برای آن بفروش...” اما چرا خودش را استیوی خطاب می کند؟ و یک 
 این جمله گفت وگویی است که استیون با دوستش به نام َدِون در رمان چهره... 

ً
بلندکردنی چیست؟ ظاهرا

داشته است. دون به او می گوید: “با این زن نه، با یک بلندکردنی )کسی که اهلش باشد(.”« )۲۰۱۷(

در آن رمان، َدِون استیون را »استیوی« صدا می کند. )م(

۳۲۴. بندهایی است با غزن قفلی برای نگه داشتن جوراب های ساق بلند که چون هنگام عشق بازی مثل 
زره مزاحم کار می شود، آن ها را لعن می کند. به گفته ی گیفرد، »این بندها به زیرپوش یا کرست زنانه وصل 
می شد و لعنت خدا را می طلبید، زیرا می توانست نقش کمربند پرهیزکاری را بازی کند. در پرده ی دوم، 
صحنه ی پنجم نمایشنامه ی شب دوازدهم، ماریا به ِسر توبی می گوید: “]مرد[ با جوراب های زرد پیش او 
می رود، رنگ منفور او، با بندهای دوطرفه، ُمد مورد نفرت او.”« )۱۹۸۹: ۶۳( درباره ی »جوراب های زرِد 

پشمی گره گره شده ی نکبتی« پی نوشت شماره ی ۳۲۱ از همین فصل را بخوانید.

” یا 
ً
۳۲۵. به گفته ی هانت، »در این جا باز هم واژه ای ایتالیایی می آورد: piuttosto، به معنای “واقعا

کیدی دارد.« )۲۰۱۴( “به راستی”، که در این جا نقش تأ

کوفته ی سیب نوعی خوراک با سیب است، شبیه پای سیب که به صورت کوفته درست می شود. 
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۳۲۶. به گفته ی کایبرد، »این قسمت نشانگر تالش استیون برای غلبه بر احساس تنهایی و تک افتادگی 
است.« )۲۰۱۱: ۹۶۴( 

۳۲۷. همان طور که در پی نوشت شماره ی ۳۹ از فصل یک )تلماکس( از قول هانت ذکر شد، »رمان 
یولسیز، بیش از هر واقعیت انسانی دیگر، درباره ی عشق است؛ عشقی جنسی. در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴، جویس 
با  را  جدی اش  رابطه ی  نخستین  آن جا  در  و  می رود  سندی مونت  ساحل  به  بارنکل  نورا  با  زدن  قدم  برای 
نورا تجربه می کند. در دنیای این رمان، در همین روز، ناکامِی رابطه ی جنسی بلوم و زنش، مالی، به اوج 
می رسد، به گونه ای  که عاقبت مالی با بلیزس بویلن رابطه برقرار می کند. جویس در این اثر، سربسته، بحران 
ازدواج بلوم را به رشد و بلوغ خودش در دوره ی جوانی ربط می دهد: “درد، که هنوز درد عشق نبود، قلبش 

را آزرد.” در این جا استیون تنها در ساحل سندی مونت قدم می زند. 

چشم های  کن.  “لمسم  می کند:  تجسم  را  نورا  با  جویس  روبه روشدن  به  شبیه  چیزی  بخش  این 
مهربان...” هم چنان به این موضوع فکر می کند: “چیست آن کلمه که برای همه ی مردها آشناست؟” گبلر 
در نسخه ی ۱۹۸۶ از این اثر، با کنار هم گذاشتن چند جمله از تک گویی های درونی فصل نه )اسکال و 
کریبدس(، پاسخ این پرسش را در می آورد: “می دانی درباره ی چه حرف می زنی؟ عشق، بله. واژه ای که 
برای همه ی مردها آشناست.” با تکیه بر دست نوشته های خود جویس باید بپذیریم که گبلر به پاسخ درستی 
رسیده است و استیون آرزو دارد احساس عشق را بهتر از آن چه اکنون می شناسد، درک کند. استیون به رغم 
فاصله ی ذهن روشنفکرانه و تنش، در جاهای بسیاری از رمان به ارتباط فیزیکی اش با دیگران فکر می کند، 

مثل همین جا که در آرزوی هم کناری با یک زن است.« )۲۰۱۵( 

۳۲۸. هانت )۲۰۱۳( می نویسد: »در این جا که چشم هایش را با کالهش می پوشاند و سرش را برای 
چرت نیم روز خم می کند، یادش می آید که این درست همان  کاری بود که ِکِون ایگن هنگام چرت های 
ایگن چه  درباره ی  استیون  این که  می توان گفت  هنوز  می داد.  انجام  هفته  پایان  روزهای  در  نیم روزی اش 
قضاوتی می کرد و او را یک تبعیدی، باورمند، موجودی شهوانی و یا الکلی بوهمیایی می دید، تحت تأثیر 

بخشی از طبیعت و رفتارهای او بود.« 

گیفرد درباره ی جمله های “Et vidit Deus. Et erant valde ona” ات ویدیت دس. ات ارنت ولده 
بونا )به معنای »و خدا ]آن ها را[ دید. و بی اندازه خوب بودند.«( می نویسد: »این جمله ها در انجیل عهد 
عتیق آمده و کالم خدا پس از شش روز کار آفرینش است: “و خدا دید آن چه انجام داده بی اندازه خوب 

است.” سپس دست از کار کشید و روز هفتم )روز سبت( استراحت کرد.« )۱۹۸۹: ۶۳(

به خیر.”  روز  “سالم،  به معنای   ”Alo! Bonjour“ فرانسوی  واژه ی  دو  درباره ی  هانت   .۳۲۹
می نویسد: »شاید ِکِون ایگن پس از چرت نیم روز سرش را بلند کرده و استیون را دیده و این عبارت را به او 

گفته است. هر دو کلمه از واژه های محاوره ی سالم و تعارف فرانسوی است.« )۲۰۱۶(

۳۳۰. اصطالح »هم چون گل های ماه مه خوش آمدن«، بنا به گفته ی هانت، »اصطالحی قدیمی است 
و هم چنین عنوان شعری از ترانه سرای بوستونی به نام دن جی سالیوان. سالیوان این شعر را در سال ۱۹۰۲ 
سروده است. گویا ِکِون ایگن دارد با این عبارت به استیون خوشامد می گوید یا با یادآوری خوشامدگویی 

کِون به استیون، خود استیون به یاد این آهنگ می افتد یا حتا هر دو. بخشی از ترجمه ی این شعر: 

خوش  آمدی هم چون گل ها در ماه مه
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دوستت داریم به همان راه پیشین سده

می شمردیم در انتظارت سنه به سنه

خوش  آمدی هم چون گل ها در ماه مه

این آهنگ در میان مردم آمریکا و نیز ایرلند مشهور شد.« )۲۰۱۶(

دلینی )۲۰۱۲( معتقد است که »جویس در این جا به همان آهنگ اشاره می کند، زیرا از آثارش بر 
می آید که بسیاری از آهنگ های زمانه اش را می شناخت.«

اوج  به  باستان، در همین ساعت  یونان  پان، خدای طبیعِت  زیرا  پان است،”  “ساعت  ۳۳۱. »ظهر 
فعالیت روزانه اش رسیده است. ظهر هم چنین ساعت پروتیوس است، زیرا به وقت ظهر است که پروتیوس 

برای خواب آماده می شود و منالئوس او را به دست می آورد. )سرود چهارم اودیسه(« )هانت، ۲۰۱۶(  

راهنمایی برای خوانندگان جیمز جویس، و  با نام  »ویلیام یورک تیندال در سال ۱۹۵۹ اثری نوشت 
نخستین بار او بود که نوشت این جمله ی استیون برداشتی از شعر ماالرمه است.« )همان جا(

عالوه بر سه خدایگان، پان و پروتیوس و ِکِون ایگِن خدای گونه، استیون نیز در نیم روز چرت می زند. 
شاید استیون هم خود را خدا ی گونه می پندارد و یا شخصیت شعر ماالرمه را الگوی خود قرار داده است.

ن، نویسنده و پروفسور دانشگاه هاروارد، در این باره می نویسد: »این هم نمونه ای از چرخش 
ُ
دوریت ک

روایت از تک گویی درونی به سوم شخص و برگشت آن در این فصل است. راوی در این قسمت حالت های 
 ذهنی است و از دخالت 

ً
فیزیکی استیون و فضای پیرامونش را وصف می کند، اما جریان فکر استیون کامال

نویسنده بری است. در هر دو مورِد چرخش روایت از تک گویی درونی به چشم های استیون اشاره می شود، 
مرز حسی و پیوند میان دنیای بیرون و دنیای درون.« )۱۹۸۴: ۷۲( 

۳۳۲. به گفته ی گیفرد، نیز جمله های »“جایی که برگ ها... درد دور است.” بداهه ای است بر پایه ی 
شعری چوپانی، اثر استفان ماالرمه )۱۸۴۲-۱۸۹۸(، با نام “بعد از ظهر پان.”« )۱۹۸۹: ۶۳(

پان که در برخی فرهنگ لغت ها »پن« نوشته شده، خدای گونه ای از اسطوره های یونان است، همان 
دارگونه ی دشت و جنگل و وحوش، که پاها و گوش هایش مانند بز است. فان با ظاهری نیمه انسان و نیمه بز 

اسطوره ی رومی هاست. به عبارت دیگر، در این جا، این اسطوره را از دو فرهنگ آورده است. )م(

فان  زبان یک  از  را  پرشاخ وبرگ  با درختان  روز  برنزه شدن  و ساعت  بسیار گرم   شعر ماالرمه هوای 
وصف می کند. به گفته ی گیفرد، »فان که از چرت عصرگاهی اش بیدار می شود و آرزومند به پریچه هایی 
فکر می کند که شاید در خواب یا در عالم واقعیت دیده است، با خود می گوید: “ای کاش این خواب و دیدار 
ادامه می یافت.” در پایاِن شعر، فان زیر آفتاب و روی ماسه های داغ دراز کشیده و نمی تواند رؤیایش را تعبیر 
کند. بخشی از شعر این گونه است: “... باید بخوابم، به شیوه ی انتخابی ام / با دهانی گشوده زیر خورشید 
تاک پرور.” سپس می گوید: “باید بخوابم، درازکشیده بر ماسه های تشنه / همین طور که دوست دارم دهانم 
را برای موها و ستارگان بگشایم / بدورد به هر دوی شما / من می روم سایه هایی را ببینم که شما به آن بدل 
شده اید.” حتا در شعر تصویرِی ماالرمه، که استیون )جویس( به تقلید از آن جمله ای می سازد، بن مایه ی 
این فصل ـ که همانا تغییر و تبدیل شدن از چیزی به چیزی دیگر است ـ مشاهده می شود: “سایه هایی که 
شما به آن بدل شده اید.” شاید استیون از زیر لبه ی برگ مانند کالهش به خورشید می نگرد.« )۱۹۸۹: ۶۳(
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»استیون این وضعیت تلخ و شیرین را به حالتی دلپذیرتر تغییر می دهد و به جای “درد در خوشی” 
نیز  هانت  )همان جا(  است.«  ماالرمه  در خوشِی” شعر  “درد  نقطه مقابل  که  دور است”  “درد  می گوید 
کید می کند: ساعت مایل به قهوه ای، در  معتقد است که »شعر ماالرمه هم )مثل استیون( بر داغی هوا تأ
اوج گرما و “مملو از شاخ و برگ”. استیون فضای تلخ و شیرین شعر ماالرمه را به فضایی شاد و آرام تبدیل 
می کند: “درد دور است.”« )۲۰۱۶( »تصویری که استیون از جلگه های پهن زیر آفتاب ظهر ارائه می دهد، 
برداشتی از تصویر شاخ وبرگ درختان در شعر ماالرمه است. به نظر می رسد این تصویر، فکر بلوم در فصل 
پنج )لوتس خواران( را پیش گویی می کند. هم چنین می توان گفت که استراحت کوتاه استیون در پایان این 

فصل با چرت کوتاه بلوم در پایان فصل سیزده )ناسیکا( هم خوانی دارد.« )همان جا(

۳۳۳. بیتی از شعر ویلیام ییتس است که در فصل یک )تلماکس( هم باک مالگن آن را به استیون 
می گوید. )م( پی نوشت شماره ی ۷۴ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۳۳۴. استیون در کنار ساحل دراز کشیده، نگاهش به نوک کفش های دست دومش، نیم دارهای )باک( 
گوزن است و در فکر فرو رفته. درباره ی باک و گوزن پی نوشت شماره ی ۱۶ از فصل یک )تلماکس( را 
 b بخوانید. به گفته ی میچل مورس، »کلمه ی باک در عبارت “نیم دارهای گوزن” یا “نیم دارهای باک” با
کوچک نوشته شده، زیرا گرچه منظور همان باک ماِلگن است معنای گوزن نر هم می دهد و نشانگر خیانت 
 رخ می دهد.« 

ً
 رخ داده، در حال رخداد است یا بعدا

ً
باک مالگن )با هینز( به دوستش استیون است که قبال

)۴۰ :۱۹۷۷(

جویس  »این جا  می نویسد:  باره  این  در  بریتانیا،  ابِرست وت  دانشگاه  انگلیسی  استاد  ترستن،  لوک 
دارد هملت و اتللو را به هم می بافد. هویِت رو به تالشِی اوفلیا با هویت ایاگو در هم می آمیزد: »من آن چه 
هستم نیستم.« و در پایان این فصل، ذهن استیون دوباره برمی گردد به آوازی که اوفلیا خوانده است: “کاله 
صدف ماهی ام و چوب دستی ام و کفش های صندل او من” که این نشانه ی نداشتن هویتی از آِن خود است. 
کفش های صندل باک مالگن را با کفش های صندل من ترکیب می کند، همان طور که هویت خودش را با 
هویت او در هم می آمیزد. استیون به همان شیوه که کله و کله پوشش )فکر و کالهش( را از شکسپیر قرض 

گرفته، کفش هایش را هم از باک مالگن قرض گرفته است.« )۲۰۱۰(

در مورد واژه ی نیِبنایَنندر به معنای »کنار هم« یا »هم کناری«، پی نوشت شماره ی ۹ از همین فصل را 
بخوانید. 

۳۳۵. به گفته ی گیفرد، »Tripudium واژه ای التینی به معنای ضربه ی سه تایی است، ولی معنای 
مجازی آن رقصی است که در مراسم مذهبی اجرا می شود و در این رقص سه قدم جلو می روند و یک قدم 
استیون است که  باورهای یسوعی  به  اشاره  تریپودیوم  دلینی معتقد است که »این  عقب.« )۱۹۸۹: ۶۳( 
گامی به عقب می رود و اشاره به احساس گناه ناشی از آن. و حاال هم استمناء در ساحل، که کشیش آن را 

خودآزاری و گناه می داند، به این احساس دامن می زند.« )۲۰۱۲(

۳۳۶. به گفته ی کریستین فروال، »استیون به نوک کفش های مالگن در پاهای خودش نگاه می کند و به 
پاهای مالگن که زمانی در این کفش ها النه کرده بود و حاال دیگر استیون “ناخواه” آن هاست، می اندیشد. 
گویی با بخشی از بدن او به جای خود او به عنوان یک کل )پاهایش به جای خودش، پایی که من ناخواهم( 
از اربابی که روزی عاشقش بوده، می برد و سپس، لذتی را به یاد می آورد که با پا کردن در کفش دختری در 
پاریس به آن رسیده است. پس از آن، به یاد اسکار وایلد می افتد. استیون با این رقص نمادیِن کفش های 
دارای جنسیت، به اربابش که کفش هایش را به او داده، پشت می کند، زیرا او نتوانسته استیون را “همان طور 
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که هست ببیند.”« )۱۹۹۶: ۱۱۴(

جویس از واژه ی کم تر استفاده شده ی dislove استفاده کرده که به ناخواستار ترجمه کردم. )م(

ان مارتین در این باره می نویسد: »با بیان این جمله، که پاهای استیون توی کفش زنانه هم می رود، 
هویت زنانه ای برای او منظور می شود و رابطه ی او با باک مالگن به رابطه ی سیندرال با مادرخوانده اش تشبیه 
می شود. باک هم، مثل مادرخوانده ی سیندرال، استیون را از فقر مادی و روحی نجات می دهد و برایش 

کفش و لباس فراهم می کند، اما می خواهد مالک او هم باشد.« )۲۰۰۶: ۶۵(

ِول بیرون از داستان ناشناخته است.« )۱۹۸۹: ۶۳(
ُ
۳۳۷. به گفته ی گیفرد، »ماهیت و اهمیت استر ا

Tiens, quel petit pied« .۳۳۸ عبارتی فرانسوی  است به این معنا: “وای، چه پای کوچکی!”« 
)گیفرد، ۱۹۹۸: ۶۴(

۳۳۹. به گفته ی گیفرد، »این شعری است از دوست اسکار وایلد، لرد آلفرد داگالس، با عنوان “دو 
کسفورد منتشر شد. یکی از عشق ها به دیگری می گوید: “من  عشق” که در مجله ی The Chameleon در آ
عشق واقعی ام، پر می کنم/ قلب های دختر و پسر را با شعله های دوسویه/ سپس دیگری با آه پاسخ می دهد: 
.../ من عشقی ام که شهامت ندارد نامش را بگوید.” اسکار وایلد در سال ۱۸۹۵ علیه مارکی هشتم اهل 
کویینز بری )پدر لرد آلفرد داگالس( شکایت کرد، زیرا مارکی او را به هم جنس گرایی متهم کرده بود. این 
گرایش در آن زمان در اروپا جرم بزرگی به شمار می رفت. وکیل مارکی از این شعر برای رفع اتهام از مارکی 
بهره برداری کرد. وایلد در دادگاه گفت: در این قرن “عشقی که شهامت ندارد نامش را بگوید” مهر بی پایان 
یک پیرمرد به مردی جوان است، مثل مهری که میان داوود و جاِنتان بود... مهری بس عمیق، خالص و 

کامل.« )۱۹۸۹: ۶۴(

»اما وایلد در دادگاه باخت و به دو سال زندان محکوم شد.« )همان جا(

چهره... استیون دوستش کرنلی را خوش قیافه و بدنش را قوی  به گفته ی دلینی )۲۰۱۲(، »در رمان 
فرا  از عشق مادری حرف می زد. دیری نمی پاید که لحظه ی کشنده  او  و ستبر وصف می کند و می گوید 
می رسد و کرنلی به استیون پیشنهادی می دهد که برای استیون تکان دهنده است. می گوید: “کسی که از 
دوست هم نزدیک تر بود...” بعد وقتی کرنلی بازوی استیون را می گیرد، استیون به خود می لرزد. در این جا 
هم وقتی به اسکار وایلد می اندیشد و سپس به دختر پاریسی، به یاد کرنلی و آن پیشنهاد می افتد و به یاد 
بازوی کرنلی و بی درنگ بازوی باک مالگن.« )پی نوشت شماره ی ۵۶ از فصل یک را نیز بخوانید.( سپس 

می اندیشد که »مالگن ترکش خواهد کرد.« )همان جا( 

به گفته ی ان مارتین، در این متن »باک، کرنلی و وایلد پیوند عاطفی و جسمی ای نشان می دهند که 
ته رنگی از هم جنس گرایی دارد و استیون را آشفته می کند.« )۲۰۰۶: ۶۴( 

این  را داری.”  کسفوردی ها  رفتار آ “تو  استیون می گوید:  به  باک مالگن  )تلماکس(  »در فصل یک 
عبارت کنایه از هم جنس گرایی است.« )همان جا(

۳۴۰. »استیون که به باک مالگن می اندیشد، دلش می خواهد باک سرزنش و خوارش نکند و او را 
همان طور که هست بپذیرد.« )هانت، ۲۰۱۶(

از   Brand نام  به  نمایشنامه ای   هیچ” در 
ً
یا اصال “همه  تأیید می کند، عبارت  »همان طور که گیفرد 

هنریک ایبسن آمده است. پیام آشتی ناپذیر برند، شخصیت این نمایشنامه، نه تنها برای خود او، که برای 
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همه ی افراد پیرامونش مشکل ساز می شود. در پایاِن صحنه ی دوم از پرده ی دو اعالم می کند: “ادعای من 
همه یا هیچ است.” در این نمایشنامه، برند از دیدار و بخشیدن مادِر در حال مرگش سر باز می زند، زیرا 
از  بود  نیز حاضر نشده  برداشته، ببخشد.  از همسرش  نادرستی  با  بود پولی را که  برند حاضر نشده  مادر 
جایی که آب وهوای بد آن پسرش را می کشت، به جای بهتری برود، زیرا معتقد بود کشاورزان به پسرش 
احتیاج دارند... در پرده ی چهارم، ناسازگاری برند موجب مرگ پسرش می شود و در پرده ی پنجم سبب 
مرگ زنش. در پایان نمایشنامه، وقتی بهمن سنگینی برند را پرتاب می کند، صدایی اعالم می کند که: “خدا 

عشق است!”« )همان جا(

»رابطه ی برند با مادرش شاید یادآور رابطه ی استیون با مادرش است و کشمکشی که با مالگن داشته 
است. مالگن او را به کشتن مادرش متهم می کند.« )همان جا(

تورنتن جمله ی کوتاه »همین طور که هستم« را واگویه ای از اسکار وایلد می داند و هانت )۲۰۱۶( 
می نویسد: »دمی پیش، استیون وقتی رابطه ی احساسی اش با باک مالگن را مرور کرد، به یاد وایلد افتاد.« 
 The تورنتن )۱۹۶۸( در بررسی هایش دریافته است که »جان زد بِنت در بخش ُنه از رمانی فلسفی به نام
باسیل هالورد  به  یافته است: دوری ین  این جمله را  Picture of، نوشته ی اسکار وایلد،   Dorian Gray
می گوید: “مرا ترک نکن، باسیل، و با من دعوا نکن. من همین طورم که هستم. هیچ حرف دیگری برای 

گفتن نمانده.”« 

سندی مونت.«  نزدیک  جزرومد،  دارای  است  آبگیری  ک 
ُ
ک »دریاچه ی  می نویسد:  گیفرد   .۳۴۱

)۶۴ :۱۹۸۹(

به گفته ی ویلیام ِامپسن، منتقد ادبی قرن بیستم، منظور از استیون از این جمله ی تک گویی   .۳۴۲
عالقه مند  امواج  صدای  برگرداندن  چگونه  به  آن  به جای  اما  کند،  تمام  را  شعرش  که  است  »این  درونی 
می آورد.«  یاد  به  دوباره  )ایولس(  هفت  فصل  در  و  می یابد  ادامه  او  ذهن  در  هم چنان  شعر  اما  می شود. 

 )۶-۱۰ :۱۹۸۲(

به گفته ی هانت، »در این جا استیون به درون موجی که دارد پیش می آید با فشار می شاشد و ادرارش 
چنان بافتی از صداهای شاعرانه به خود می گیرد که خواننده هیچ فکر نمی کند دارد از ادرارش می گوید یا 
ک حوضی می سازد که روی آن کف ها شناورند، 

ُ
در حال شاشیدن است. ادرارش در دریاچه ی گردابی ک

گاهش به اندام  اما یک حس آشنا در ُجنگ صداها و تصاویر گم می شود. گویا در پس زمینه ی ذهن ناخودآ
آن قدر  پیش  شب  گویی  دارد(.  دوگانه  معنای  این جا  در  که  )دریامارهایی  می اندیشد  هم  مردانه  تناسلی 
نوشیده که می تواند “بشکه ها” را پر کند. کف ها که روان می شوند، علف های هرز زیر سطح آب را زنانی 
می پندارد که دارند دامن شان را باال می زنند. خش خش زیردامنی ها یادآور شاشیدن مری ان در فصل یک 
)تلماکس( از این داستان است و علف های هرز پرپیچ وتاب و برگ شاخه های آرام، این هستی زنانگی را 
جنسی می کند.« )۲۰۱۳( اما دیوید هی من معتقد است که در این جا، »استیون ادرار نمی کند، بلکه جلق 

می زند.« 

اقیانوس،  آب  با  منی اش[  مایع  ]یا  ادرار  شدن  ترکیب  درباره ی  استیون  افکار  هانت،  گفته ی  »به 
برای شرح   )۲۰۱۷( )لوتس خواران(.«  پنج  پایان فصل  در  بلوم  از  مشابهی  افکار  بر  است  گهی ای  پیش آ

بیشتر پی نوشت شماره ی ۲۷۸ از آن فصل را بخوانید.

۳۴۳. »اسب های بلندشده روی دو پا« اشاره ای است به اسب های مننان، همان امواج سفیدی که 



|  یولسیز   290

پیش تر، در همین فصل، استیون یال های سفید اسب های مننان فرض می کند. پی نوشت شماره ی ۵۴ از 
همین فصل را بخوانید.

۳۴۴. جویس در این کتاب، بارها آوانام ها یا آواواژه ها را به جای خوِد واژه ها به کار برده است، مثل 
صدای جاری  شدن ادرار یا مایع منی )ویژگی گریزناپذیر شنودنی(. 

دل  در  مثانه اش  کردن  خالی  از  پس  درست  استیون،  این جا  »در   ،)۲۰۱۱( هانت  گفته ی  به   .۳۴۵
موج باالرونده ی دریا، به یاد مصرع سوم شعری می افتد که باک مالگن در فصل یک )تلماکس( برای مادر 
گروگن )مری  ان( خواند: مری ان پیر / به یه ورش نیس / خش و خش و خش، زیردامنی ش رو / می کشه 

باال...« پی نوشت شماره ی ۱۱۰ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۳۴۶. پی نوشت شماره ی ۳۴۸ از همین فصل را بخوانید.

۳۴۷. به گفته ی گیفرد، »اسقف میالنی )۳۴۰-۹۷( بود و یکی از معروف ترین پدران کلیسا، به ویژه 
در چامه سرایی و آهنگ سازی برای کلیسا.« )۱۹۸۹: ۶۴(

 diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit  ،)۲۰۱۵( هانت  گفته ی  به   .۳۴۸
جمله ای التین است به این معنا: استیون “به دریا می اندیشد که روز و شب، شکیبا، بر گناهان می نالد.”«

به گفته ی تورنتن )۱۹۶۸(، »استیون جمله ی سینت امبروز )اسقف میالنِی قرن چهارم( را به خاطر 
می آورد که درباره ی مردم ُرم گفته است: “بی شک ما می دانیم که همه ی آفرینش نالیده است و دردی بزرگ 
کشیده است تا اکنون.”« هانت )۲۰۱۵( می نویسد: »در بسیاری از ترجمه ها آفرینش از درد زایمان می نالد 
و مثل زنی باردار که در انتظار تولد فرزندش درد می کشد، چشم به راه ظهور خدا )عدالت( است. گویی 
گاه است. سینت امبروز که در آلمان متولد شد  استیون از این آمیزِش انتظار متافیزیکی و تولید مثل جنسی آ

و در ُرم درس خواند، از هواداران سرسخت تثلیث بود و شاید همین جویس را به سوی او کشانده باشد.«

 در پیش تکان می خورند، استیون را به یاد زنان 
ِ

»حرکت علف های هرز درون آب، که به دست موج
می اندازد. گویی تصویر زنان خسته ای که دامن شان را برای مردان هرز باال می گیرند، جمله ی سینت امبروز 
را به یادش می آورد: سینت امبروز آِه برگ ها و... را شنید. اما استیون در کنار یادآوری این که همه ی آفرینش 

منتظر رهایی از بار گناه و حضور آفریدگار است، به خستگی جنسی هم می اندیشد.« )همان جا(

بخواند،”  را  همه ی چیزها  “نشانه های  تا  این جاست  آن که  از  گذشته  »استیون  که  است  معتقد  کنر 
چیزها برای او صدا هم دارند.« )۱۹۸۷: ۴۶(

عادت  رنج  و  درد  موزون شرکت می کند،  رنج  این  در  اسپو، »خلقت خودش هم  گفته ی  به   .۳۴۹
ماهانه اش زمان را به موج می کوبد: “روز به روز، شب به شب... تا بی پایان جمع شد، سپس بیهوده رها 
شد، به جلو جاری شد، به عقب رهسپار شد: دستگاه بافندگی ماه.” برخالف روند تاریخی ای که دیسی 
– یک واسطه ی منفعل که غایتی یزدانی اداره اش می کند، یک تیکی که منتظر تاک پایانی  تصور می کند 
است – طبیعت تا بی پایان )ازل( می تپد و ضربان دارد، موجی که برای هیچ بشری منتظر نمی ماند و به نفع 
هیچ هدف الهی نیست.« )۱۹۹۷: ۱۰۸( به تعبیر دلینی )۲۰۱۲(، »دریا صبورانه و بی پایان جمع می شود، 
رها می شود و به عقب و جلو می خروشد و می بافد، شب و روز. در اودیسه، پنه لوپی برای گریز از فشار 
خواستگاران می بافد، روز می بافد و شب می شکافد و به خواستگارها می گوید که هنوز تمام نکرده است، 

درست مثل دریا که بی پایان بافته می شود.«
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 Mac Flecknoe از  روسپی  زنان  درباره ی  بخشی  از  است  واگویه ای  برهنه...  زنی  »تصویر   .۳۵۰
کرده  برداشت  کْولی  آبراهام  از  شعری  بیت  از  خود  که   )۱۶۳۱-۱۷۰۰( درایدن  جان  نوشته ی   )۱۶۸۲(

است.« )هانت، ۲۰۱۶(

از  “صحنه هایی  می کند:  وصف  لندن  در  را  روسپی خانه ای  درایدن  »جان  گیفرد،  گفته ی  به 
نگه داری  فاحشه ها   – مادران  بارگاه های گسترده شان  در  که  / جایی  آلوده  لذایذ  و  هم خوابگی های هرزه، 
می شوند / و رها از مزاحمت نگهبان، در خواب خاموشی.” درایدن در تقلیدش دو خط از شعر کْولی را 
حفظ می کند. نخستین تصور دریا به عنوان بارگاه زنانه در حماسه ی ناتمام Davideis سروده ی آبراهام کْولی 
– آب نگه داری می شود / رها از مزاحمت ماه در  “جایی که در بارگاه های گسترده شان مادر  آمده است: 

خواب خاموشی.”« )۱۹۸۹: ۶۴(

»تصویری که استیون از بارگاه  ها می دهد و زن برهنه ای که می درخشد و او را در این بارگاه ها می نشاند، 
حاکی از آن  است که او متن درایدن را خوانده است و نه شعر کْولی را. افکار او درباره ی زنان برهنه بسیار 
دور است از نفرت کاتولیکی از زن ـ که در جایی دیگر بروز می دهد ـ و بیشتر به دلسوزی گرایش دارد.« 

)هانت، ۲۰۱۶(

براِین، »استیون در این جنبِش علف های هرز زیر آب، استعاره ای از نگاه خودش به 
ُ
به گفته ی دارسی ا

گاهی جویسی. همان طور که علف های  زندگی، تاریخ و سرشت انسانی را نشان می دهد: نگاه جویسی، آ
هرز زیر آب سرخس برگ  هایشان را بارها و بارها باال می زنند، درست مثل دامن زنان، و بدین ترتیب تصویر 
ماه را می بافند، جنسیت بر استعاره چیره می شود. و استیون در الهه ی ماه، آن دیانای باکره، بی گناهی بکر 
و آشنای خود را می بیند. ماه، آن زنانه ترین نماد، آن “زن بی پوشش و درخشان در بارگاهش،” “خسته از 
می کشد.”  خود  سوی  به  را  مالل انگیزش  عاشقان  ناگزیر،  )ماهی گیری(،  “تور  مثل  سرشتش  هرزگی،” 
این طرح گریزناپذیری باید موضوع هنر تازه ی استیون بشود، همان طور که موضوع هنر جویس شد. حتا 
اگر قرار باشد بی گناهی معنوی یا، به زبان خود جویس، “باکرگی روح” معیار روحانی او شود، او دیگر 
نمی تواند اصول بی اخالقی زندگی یا ضعفی اخالقی را که به تاریخ بشر لطمه زده است انکار کند. دیگر 
نمی تواند بوکشیدن، با پنجه زیرورو کردن و شاشیدن سگ کوچکی را به عنوان نماد پروتیوسی )تغییر( نادیده 
بگیرد، اما می تواند دنیای ایده آل معصومانه اش را در سر بپروراند، همان طور که خود جویس چنین ایده آلی 

به نام یولسیز را در سر پروراند.« )۲۰۱۶: ۹۲(

یا دیانا، را در حال آب تنی تماشا  »در همین فصل خواندیم که وقتی اکتیون الهه ی شکار، آرتمیس 
کرد به گوزن نر تغییر شکل داد. آرتمیس، خدای جنگل و ماه، را در برخی متون کهن “آرتمیس بافنده” نیز 
نامیده اند. با دیدن زوج کولی کنار ساحل و مأموریت شبانه ی آن ها، تصویر همه ی این اندیشه های دریا، 

موج، جزرومد، ماه و روابط جنسی و زن و مرد در ذهن استیون آفریده می شود.« )دلینی، ۲۰۱۲( 

یکی  یکی  را  امواج  وامانده،  و  خسته  ماه،  جایگاه  در  »زن  می نویسد:  باره  این  در  المس  کالین 
می گیرد و رها می کند؛ در تور یا دام جاودانه اش، هیچ به عاشقانش اهمیت نمی دهد: “و نیز خسته از نگاه 

عاشقان...”« )۲۰۰۱: ۲۰۶(

»استیون زنان را، به ترتیب، شیداگونه و روسیاه می کند و هم چنین تنهایی، گیر افتادن در دام، درد و حتا 
بی اعتنایی آنان را پیش خود مجسم می کند.« )همان جا(

با پنج  برابر  فاتوم  ۳۵۱. همان طور که در پی نوشت شماره ی ۱۸۸ فصل یک )تلماکس( گفتیم، هر 



|  یولسیز   292

 بر موج شکن دابلن” 
ّ

پاست و مردی که نه روز پیش غرق شده حاال دیگر با فشار آب باال می آید. »“َمد
عبارتی است که در جدول مد و طغیان آب کتابچه ی راهنمای تام در سال ۱۹۰۴ آمده است. این شرح و 

بسط واقع گرایانه به نمایشنامه ی طوفان اثر شکسپیر نیز اشاره دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۶۴(

از  »قطعه ای  یادآور  خوابیده  آب  فاتوم(  )پنج  سی پایی  عمق  آن  در  مرده  جسد  این که  و  ژرفاسنجی 
فردیناند در پی کشتی شکستگی غرق  طوفان می خواَند. وقتی پدر  نمایشنامه ی  ارِیل در  آهنگی است که 

می شود و می میرد، فردیناند غمگین و عزادار است و ارِیل برایش این شعر را می خواند:

پنج فاتوم تمام پدرت خوابیده

از استخوان هایش مرجان ها روییده

آن  مرواریدها چشم های اویند

هیچ چیِز او ناپدید نمی شود

بلکه رنج می برد از دگردیسی

به چیزی غنی و عجیب.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۶۴( 

»این آهنگ بر بازسازی جسم انسان پس از مرگ داللت دارد و به احتمال زیاد این بازسازی از نگاه 
بدن  از  می طلبد  دریا  از  بلکه  بدهد،  نجات  را  آلونسو  روح  که  نمی خواهد  خدا  از  ِاریل  نیست.  مذهبی 

غرق شده ی او چیزی زیبا بسازد.« )هانت، ۲۰۱۱(

»ارِیل آهنگ را برای تسلی دل فردیناند عزادار می خواند تا به او اطمینان بدهد که پدرش در جهان 
ببیند عشق  به زن جوانی که قرار است  نیکوکاران زندگی می کند. هم چنین فردیناند را تشویق می کند که 
بورزد. به نظر می رسد که این وضعیت فردیناند به ویژه به وضعیت استیون شباهت دارد. استیون هم روح 

مادرش را می بیند و مشتاق است که عشقی را کشف کند و معشوقی بیابد.« )همان جا(

“دگرگونی  یا  »این تغییر شکل جسد از طریق تجزیه و متالشی شدن و بازسازی دوباره شبیه تغییر 
بنیادی” شکسپیر است که در آن چشم های آلونسو مروارید می شود و استخوان هایش مرجان های دریایی.« 

)همان جا(

تأیید  برای  قانونی  پزشک  رأی   Found drowned »عبارت   ،)۱۹۶۸( تورنتن  گفته ی  به   .۳۵۲
غرق شدن های تصادفی است و برای شخصی به کار می رود که خودش غرق شده و دستی در کار نبوده 

است. در روزنامه ی فریمن ژورنال، ۲۹ مارس ۱۹۰۴، این اتفاق با همین واژه ها ثبت شده است.« 

درباره ی فریمن ژورنال، پی نوشت شماره ی ۳۷ از فصل چهار را بخوانید.

Found Drowned هم چنین نام نقاشی ُجرج فردریک واتس است که در سال ۱۸۵۰ کشیده شده 
است. )م(

 بر موج شکن دابلن« پی نوشت شماره ی ۳۵۱ از همین فصل را بخوانید.
ّ

۳۵۳. درباره ی »َمد

۳۵۴. به گفته ی گیفرد، »بیشتر شبیه بیتی از آهنگ های کودکانه است، اما من نتوانستم منبع موثقی 
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برایش پیدا کنم. دو احتمال وجود دارد. یکی در “بهشت گمشده” میلتن، وقتی ِسن )گناه( و پسرش، ِدث 
پریکلس  دیگری  می روم...”  گام  به  گام  مرگ  مِن  گناه[،  یا  ]سن  او  “پشت سر  می آیند:  زمین  به  )مرگ( 
شکسپیر است. پریکلس پس از کشتی شکستگی، خیس از راه می رسد. سه ماهیگیر درباره ی این موجود 
توفان در  “می دانستم که  آن ها می گوید،  از  نتوانستند نجاتش دهند. یکی  این که  و  بیچاره حرف می زنند 
راه است وقتی او را دیدم که باال و پایین می جهد و جست وخیز می کند.”« )۱۹۸۹: ۶۴( دلینی )۲۰۱۲( 
معتقد است که »این شعری کودکانه است و با آن بچه را روی پایشان باال و پایین می برند و می رقصانند: 
“یک گام یک گام یک گراز دریایی.” گراز یا خوک دریایی، به این دلیل که جسد مثل خوک سفید می شود و 
مثل خوک وال یا دلفین از زیر آب باال می جهد. قایق ران ها این آهنگ را می خوانند و جسد را از آب می گیرند 
واژه ی  برای  بازی کالمی جویس،  رعایت  به منظور  “قالبش کن.”«  آن می گویند:  بی درنگ پشت سر  و 

porpoise برابرنهاد گراز دریایی را آورده ام: »یک گام یک گام یک گرازماهی.« )م(

قرن  میلِتن، که در  اثر جان   )Lycidas( لیسیداس از منظومه ی  به گفته ی گیفرد، »بیت ۱۶۷   .۳۵۵
هفدهم برای دوست غرق شده اش شاه ادوارد سروده است: 

“بس است مویه، چوپان های غم زده، بس است مویه

زیرا لیسیداس، مایه ی اندوه تان، نمرده

گرچه زیر کف آبی فرو رفته”« )۱۹۸۹: ۳۱( 

این جمله را، هم در فصل دو )نستور( و هم در این جا مستقیم از میلتن نقل کرده است. پی نوشت 
شماره ی ۲۸ و ۵۰ از فصل دو )نستور( را بخوانید. 

ارائه می دهد، خود شعر  را  مرد غرق شده  از  دیگری  متن تصویر  گفته ی مک براید، »در حالی که  به 
کنایه ای از جاودانگی و نامیرایی است. گرچه زیر کف آبی فرو رفته، لیسداس و شاه ادوارد به زندگی ادامه 
را  آن ها  نامیرایی  نوشته شده  قدرت شاعر. سوگ نامه ی  از طریق  البته  ادامه می دهند،  زندگی  به  می دهند. 

تضمین می کند. خود میلتن هم از طریق متن یولسیز نامیرا می شود.« )۲۰۰۱: ۴۸(

تغییر  را می خورند  مرد  تناسلی  آلت  که  مرده خوار  مینوماهی های  از  استیون  افکار  این جا  در   .۳۵۶
جهت می دهد به تبدیل خدا به انسان و ماهی و... به گفته ی هانت )۲۰۱۷(، »او گفته های مرد قایق ران در 
فصل یک )تلماکس( را به یاد می آورد. ذهنش با حرف های قایق ران بازی می کند و هم زمان کیسه ی حاوی 
آن جسد را تجسم می کند که در حال دگردیسی است، نه به روح آسمانی بلکه به همه ی شکل های موجود 
فیزیکی: “خدا انسان می شود ماهی می شود مرغابی بارنکل می شود کوه می شود.” این شیوه ی تخریب 
و بازسازی جسم انسان پس از مرگ شبیه “دگرگونی یا تغییری بنیادی” است که نخستین بار شکسپیر در 
نمایشنامه ی طوفان و با به کار بردن همین واژه ی تغییر یا دگرگونی بنیادی )seachange( آورده است. در 
آن جا چشم های الونسو به مروارید تبدیل می شود و استخوان هایش به مرجان های دریایی: “تغییری بنیادی، 

چشم های قهوه ای آبی نمکی.”«

»اگر این منطق خروج از دنیای مادی را ناممکن می یابد، پس احتمال حضور معنوی در دل موجودات 
مادی را میسر می داند: حیوانات، انسان و چنین خدایی اگر وجود داشته باشد، همه در همان دایره شناورند.« 

)همان جا( 

گیلبرت )۱۹۳۰( این را »صورتی از اصل نهان تناسخ ارواح و کنایه ای از تغییر پروتیوسی موجودات 
زنده می داند: “سنگ گیاه می شود، گیاه حیوان می شود، حیوان انسان می شود، انسان روح می شود و روح 
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خدا.”« 

“خدا  به گفته ی گیفرد، »ترتیب دگردیسی در جمله ی استیون منطق درونی ویژه ی خودش را دارد. 
ماهی  “انسان  خداست.  پسر  عیسی  و  می شود  عیسی  تثلیث  در  خدا  که  همان طور  می شود”،  انسان 
می شود”، همان طور که ماهی نماد نگاره شناسانه ای برای عیسی در کلیساهای اولیه است. “ماهی مرغابی 
ل 

ُ
ل می شود.” و این عبارت از پی باوری در قرون وسطا می آید، بر این اساس که مرغابی های بارنک

ُ
بارنک

ل به وجود می آیند. چون تشک های تخت را با پرهای مرغابی درست 
ُ
از تخم به وجود نمی آیند بلکه از بارنک

 Featherbed Mountain و  می شود   featherbed مرغابی،  پر  بستر  کوه  بارنکل  مرغابی  می کنند، 
رشته کوهی از کوه های دابلن است که در جنوب آن واقع شده است.« )۱۹۸۹: ۶۵(

۳۵۷. هانت می نویسد: »در این فصل، استیون مرگ مردی را که تازه در خلیج دابلن غرق شده است، 
به مرگ مادرش و ناتوانی خودش در نجات او ربط می دهد. بار دیگر به مرد غرق شده و “بوی گند گور سبز” 
)آب تل بدبوی خلیج دابلن که سبزرنگ است و گور مرد غرق شده( می اندیشد.« )۲۰۱۵( به گفته ی درِک 
تریج، استاد ادبیات دانشگاه یورک انگلستان: »و یک مرد غرق شده چیست؟ کسی که دریا او را بلعیده و 

َ
ا

پس از گذر از رنج “تغییر بنیادی” یا دگرگونی بنیادی )هضم(، همان دریا او را باال آورده است. همانندی 
دریا و مادر )مادر مقتدری( که مالگن در آغاز کتاب مطرح می کند، در این جا تکرار می شود و مادر هم در 
دریا بازشناخته می شود و هم در مرد غرق شده. مادر هم می بلعد و هم بلعیده می شود، هم گنجانه است 

هم گنجانده می شود.« )۱۹۸۵: ۱۳۴-۵(

»استیون به یاد می آورد که قرار است تا چند ساعت دیگر مرده ای روی آب بیاید. به همین دلیل جسد 
یولسیز  از  فصل  این  در  و  است  تغییر  و  دگردیسی  خدای  پروتیوس  می کند...  تجسم  را  متالشی شده ای 
و متالشی شدن  می بینیم، مرگ  واقعیت  در  که  تغییری  تنها   

ً
نام گذاری شده،( ظاهرا پروتیوس  نام  به  )که 

است. پیش تر هم در همین فصل خواندیم که “خانه های فرسوده، خانه ی من، خانه ی او و خانه ی همه.”« 
)مک براید، ۲۰۰۱: ۴۱( 

از   ۳۵۶ شماره ی  پی نوشت  آبی نمکی«  قهوه ای  چشم های  بنیادی،  تغییر  یک  »این  درباره ی   .۳۵۸
همین فصل را بخوانید. 

به گفته ی گیفرد، »در سرود یازده اودیسه، تایرسیس )غیبگوی نابینا( برای اودیسیوس “مرگی دریایی، 
سبک مثل این مشت پر از مه” را پیش گویی می کند. استیون فکر می کند: “مرگ دریایی، سبک ترین مرگ 

شناخته شده برای انسان” است.« )۱۹۸۹: ۶۵(

۳۵۹. گیفرد در تحقیق هایش دریافته است که عبارت دوم، »پدر پیر اقیانوس، “لقب هومری برای 
پروتیوس” است. پروتیوس اغلب به پیرمرد دریا تعبیر می شود.« )۱۹۸۹: ۶۵(

)تلماکس(  یک  فصل  از  یولسیز  رمان  در  هومر  و  شکسپیر  آثار  »درهم تنیدگی  هانت،  گفته ی  به 
ناشی  آرامش مرِگ  به  اندیشیدن  از  استیون  ادامه می یابد. فکر  )پروتیوس(  این فصل  و در  شروع می شود 
از غرق شدگی در نمایشنامه ی طوفان )شکسپیر( می چرخد به پیش گویی تایرسیس درباره ی مرگ ناشی از 
غرق شدگِی اودیسیوس در اودیسه )هومر(. در هر دو متن، این چشم انداز وحشتناک )بی شک برای استیون( 

مثل چیزی بی خطر و، حتا به گونه ای رمزآمیز، زیبا مطرح می شود.« )۲۰۱۷(

جست وجوی  به  می کند  تشویق  را  خواننده  لیناتی  و  گیلبرت  برای  نمودارهایش  با  جویس  »اگرچه 
رابطه ی این متن با اودیسه، خودش فقط یک بار و در این پایان فصل به پروتیوس، خدای باستان، که نام این 
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فصل را از او اقتباس کرده است، اشاره می کند.« )همان جا(

برای کشف و درک منظور استیون از افکاری که در سراسر فصل سه )پروتیوس( از ذهنش می گذرد، 
تفسیرهای بی شماری وجود دارد، اما یکی از تفسیرهای ویژه پیرامون همین اشاره به “پدر پیر اقیانوس” 
می چرخد ]و نشان می دهد که منظور او همان پروتیوس است.[ این که مرگ سلسله ای از تغییر و دگردیسی ها 

را آغاز می کند )انسان ماهی می شود...( نیز به پروتیوس و تغییر شکل های او مربوط می شود.

به  را  متافیزیکی اش  افکار  جدی،   – شوخی  به گونه ای  کتاب،  این  فصل های  بیشتر  در  استیون 
مطلوب  و  نو  تجربه ای  سمت  به  را  سبک  دریایی  مرگ  ایده ی  و  می برد  مضحک  کمدی  سمت وسوی 

می کشاند. توجه عمیق او به  اودیسه ی هومر در این عبارت هم نمود می یابد. )م(

Prix de Paris« .۳۶۰ یا “ِپری ِد َپری” یعنی “جایزه ی بزرگ پاریس.” میان آفرودیت، هرا و آتنا 
بحثی درمی گیرد و هر یک پافشاری می کند که از دو دیگری زیباتر است تا این که سرانجام برای انتخاب 
زیباترین زن )از این سه زن( شاهزاده پاریس را به قضاوت فرا می خوانند. پاریس آفرودیت را انتخاب می کند 
و جایزه ی سیب زّرین زیبایی را به او می دهد و همین آغازگر جنگ تروا می شود و هومر داستان آن را در 
کتاب ایلیاد می آورد. شاید منظور جویس از “جایزه ی بزرگ پاریس” همین جایزه باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۶۵

گیفرد در ادامه می نویسد: »منظور استیون با بازی با این دو کلمه همان پاریس است که با انتخابش 
جنگ تروا را آغاز کرد و اودیسیوس را با مرگ احتمالی دریایی روبه رو کرد. اما نسخه ی دیگر داستان هلن 
تروایی از شاعر یونانی به نام استسیکوروس Stesichorus است. در آن نسخه فقط یک روح، یا بدل هلن 
به همراه شاهزاده پاریس به تروا می رود و هلن واقعی به منالئوس وفادار می ماند و با حمایت شاه پروتیوس 
مصری از جنگ کناره می گیرد و در آن شرکت نمی کند. از این رو استیون با اندیشیدن به مرگ دریایی، به یاد 

شاهزاده پاریس و بدل ها می افتد.« )همان جا(

این روند دو جایزه معاوضه  بیان نشده است که در  این واقعیت  هانت می نویسد: »در شرح گیفرد 
می شود: ۱. جایزه ی سیب زّرین که پاریس به آفرودیت می دهد و ۲. جایزه ای که آفرودیت قول آن را به 
پاریس می دهد. آفرودیت در ازای این جایزه، هلن را به شاهزاده پاریس می دهد. به عبارت دیگر، رشوه ای 
است که پاریس به ازایش آفرودیت را به عنوان زیباترین زن برمی گزیند. در واقع، این جایزه ی دوم عامل 
اصلی تری برای شروع جنگ تروا بود. گیفرد هلن را وقتی به این داستان وارد می کند که استیون به عبارت 
 اشاره ای است به همان 

ً
گاه باش.” و معتقد است که این عبارت احتماال بعدی می اندیشد: “از بدل ها آ

نسخه ی دوم از داستان پاریس ـ هلن که استسیکوروس، شاعر یونان باستان، روایت کرده است. در روایت 
این شاعر، اگر بپذیریم که استیون به این روایت از داستان تروا می اندیشد و از این روی با خود می گوید 
گاه بودند و در این زمینه خوب عمل  گاه باش”، می توان گفت که یونانی ها از بدل سازی آ که “از بدل ها آ

می کردند.« )۲۰۱۴(

هانت در ادامه می گوید: »اگرچه این برداشت از فکر استیون نسبت به افسانه های قدیم یونان تفسیر 
دقیقی ارائه می دهد، وقتی او به این عبارت ها فکر می کند، معنای دیگری را هم به یاد می آورد و سپس از 
قول گیفرد می نویسد که Prix de Paris “پری ِد پری” جایزه ی بسیار بزرگی بود )برابر با ۲۵۰ هزار فرانک 
در سال ۱۹۰۴( و ساالنه به اسبی می دادند که در بزرگ ترین مسابقه ی اسب دوانی فرانسه اول می شد. در 
فصل دو )نستور(، استیون در دفتر آقای دیسی نشسته است و به تصویر اسب دوک بیفورت )سیلون( فکر 

http://www.joyceproject.com/notes/030029prixdeparis.htm
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می کند که جایزه ی بزرگ سال ۱۸۶۶ را برد. در همان لحظه در خیالش از جایزه ی بزرگ به تفکر مدرِن 
یک شبه ثروتمند شدن می رسد. در این جا منظور این است که ثروتمندانی که یک شبه راه صدساله می روند 

ثروتمندان بدلی اند.« )همان جا(

۳۶۱. به گفته ی هانت، »توجه استیون به اودیسه ی هومر تا عبارت “جایزه ی پاریس” ادامه می یابد و 
از آن جا با پیچیدگی و ایهام به فریاد تبلیغات چی می چرخد: “مواظب باش بدل نباشد. خودت بیا خوب 
امتحانش کن” و سپس فریاد شادمانه ی یکی از مشتری ها که به درستِی سخن تبلیغات چی گواهی می دهد: 

»ما که بی اندازه خوش مان آمد.« )۲۰۱۴(

یکی  پاریس”  بزرگ  “جایزه ی  که  است  این  بیانگر  تبلیغاتی هم چنین  »این شعار  گیفرد،  گفته ی  به 
می کند.«  تبلیغ  را  خودش  محصول  راه  این  از  کارخانه داری  که  است  تجاری  نمایش های  جایزه های  از 

)۶۵ :۱۹۸۹(

اما کمبل می نویسد: »در این قسمت، کشمکش زندگی با مرگ را داریم. به یاد داریم که جویس در 
روز ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ با زنی که بعدها با او ازدواج می کند )نورا بارنکل( به همین ساحل می آید. این لحظه 
از زندگی جویس لحظه ی گذر از نفوذناپذیری و مقاومت در برابر ازدواج است و لحظه ی یکی شدن با نورا. 
استیون هم مثل خود جویس در ظهر زندگی اش، با چنین بحرانی روبه روست، بدان سان که در این آخرین 
صحنه شاهد کشمکش مرد در برابر زن ایم... اما سرانجام استیون مجبور است تسلیم شود و به تأهل تن 

دهد و این همان لحظه ای است که تن می دهد.« )۲۰۰۳: ۸۰(

سرخوش  افکار  سبب  کولی  زوج  »گذر  می کند:  تأیید  را  کمبل  دیدگاه  دلینی  جمله  این  تفسیر  در 
استیون و رسیدن او به اوج خوشی می شود و در این جاست که اعتراف می کند: “بی اندازه خوش مان آمد.”« 

)همان جا(

پی نوشت شماره ی ۳۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

با حضرت عیسی  این فصل، خود را هم  از  به گفته ی هانت، »استیون در خالل چند جمله   .۳۶۲
)تشنه ام( و هم شیطان )لوسیفر یا حامل نور( مرتبط می کند. در انجیل یوحنا آمده که وقتی حضرت عیسی 
باید فرمانبرداری  گاه از این که همه ی وظایفش به انجام رسیده و از انجیل  “آ به صلیب کشیده می شود، 
شود، می گوید: تشنه ام. در این لحظه کاسه ای پر از سرکه آماده می شود و اسفنجی را با سرکه می خیسانند، 
روی گیاه زوفا می گذارند و در دهانش می گذارند. وقتی عیسی سرکه را می نوشد، می گوید: تمام شد. و 
سرش را خم می کند و از روحش جدا می شود )۲۸-۳۰(.” تشنگی استیون بی شک برای نوشیدنی های 
دیگر است که به مالگن قول داده است به رستوران شیپ برود و با آن ها بنوشد. ناگفته نماند که با مردانی که 

در دفتر روزنامه مالقات می کند، نوشیدنی های الکلی می نوشد.« )۲۰۱۶(

۳۶۳. به گفته ی گیفرد، »حضرت عیسی این جمله  را باالی دار می گوید: “تا شاید از کتاب مقدس 
فرمانبرداری شود.” )انجیل یوحنا( و پس از به صلیب کشیدن او “رعدوبرق و توفان” درگرفت و همه جا 

تاریک شد، که این نشانه ی سقوط شیطان است.« )۱۹۸۹: ۶۵(  

۳۶۴. گیفرد درباره ی جمله ی »اوِی سراسرروشنایی سقوط می کند...« می نویسد: »Lucifer یعنی 
حامل نور. شیطان پیش از شورش بر خدا فرشته ی نور بود و حامل روشنایی.« )۱۹۸۹: ۶۵(

»تصویری که انجیل لوقا از شیطان می دهد و سقوطش از آسمان ها مثل رعدوبرق، به افکار استیون 
درباره ی “آذرخشی مغرور از خرد” شکل می دهد.« )هانت، ۲۰۱۶(
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۳۶۵. به گفته ی گیفرد، »Lucifer, dico, qui nescit occasum یعنی “شیطان، ستاره ی صبح، 
در این جا استیون به جمله ای التین از آیین مذهبی شنبه ی  آری، چه کسی می داند که غروب نمی کند.” 
نیست.”  آن  بر  غروبی  که  می گویم،  را  صبح  ستاره ی  “آن  می کند:  فکر  پاک(  )عید  کاتولیک ها  مقدس 
“ستاره ی صبح را  عبارت  نور است و جشن آب غسل تعمید و خود غسل تعمید.”  این مراسم “جشن 
 در پایان کتاب خروج می آید و روشنایی ناشی از رستاخیز و بازگشت مسیح را مژده 

ً
می گویم...” تقریبا

می دهد. اما به گفته ی جون کینن، چون ستاره ی صبحگاهی اشاره ای است به مسیح، “من )مسیح( ستاره ی 
“چطور تو از آسمان افتادی، ای شیطان،  روشن صبح” )انجیل، کتاب مکاشفات(، و گاهی به شیطان، 
پسر صبح” )انجیل اشعیا(، پس می توان گفت که در این فکِر استیون ایهامی نهفته است.« )۱۹۸۹: ۶۵(

»در انجیل لوقا، آیه ی ۱۰ آمده که حضرت عیسی به سقوط شیطان از آسمان ها اشاره می کند، نه به 
از  مثل رعدوبرق  دیدم شیطان  که  آن ها گفت  به  او  “و  به صورت رعدوبرق:  بلکه  شکل ستاره ی صبح، 

آسمان ها سقوط کرد.”« )هانت، ۲۰۱۶(

۳۶۶. »در این جا استیون بار دیگر با اشاره به لباس خودش از هملت یاد می کند. این عبارت برگرفته 
از آهنگی است که اوفلیا در صحنه ی دیوانگی اش می خواند، برای عاشقی سوگواری می کند که ثابت کرده 

عشقش غیرواقعی است )هملت(.« )هانت، ۲۰۱۶(

آن  نزدیک سر  که  بلندی حمل می کردند  با خودشان چوبدستی   
ً
معموال »زائران حرم سینت جیمز 

گی )قبضه( داشت. در ضمن کالهی بر سر می گذاشتند که به صدف اسکالوپ آراسته بود و 
ّ
قلمبه یا کل

از نظر زیست شناسی و زبان شناسی در خانواده ی  به آن کاله صدف ماهی می گفتند، زیرا صدف ماهی ها 
اسکالوپ ها دسته بندی می شوند.« )همان جا(

»در آغاز عصر نغمه سرایی و نقالی سده های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ فرانسه و ایتالیا و اسپانیا، در اشعار عاشقانه، 
 عاشِق واقعی زائر تلقی می شد و در شاعرِی دوره ی الیزابت، این استعاره عادی و کهنه شده بود. 

ً
معموال

بهترین نمونه اش شاید غزلی باشد در رومئو و ژولیت. آواز اوفلیا عشق واقعی را از عشق بی بنیان متمایز 
می کند:

از کجا می توانم عشق واقعی ات را بازشناسم

از یکی دیگر؟

با آن کاله صدف ماهی و چوبدستی اش،

و کفش های صندلش.

پس با این لباس و ظاهر زائروار می توان ثابت کرد که عاشق واقعی  است. این چکامه با سوگواری 
برای مرگ پولونی یس ادامه می یابد و در پایان به داستان معشوقه ی جوانی می رسد که با عاشق واقعی اش 
درمی آمیزد و سپس عاشق رهایش می کند. تمام چکامه، آشکارا، هملت را منظور می گیرد، زیرا پولونی یس 

را می کشد و اوفلیا را ترک می کند.« )همان جا(

»در این جا استیون برای آن که نقش زائر شکسپیری را بازی کند، لباسی بسیار مناسب پوشیده: کالهی 
دارد که کاله هملتی است، چوبدستی و کفش یا پاپوشی که در یازده پاراگراف باالتر آن را صندِل قرض گرفته 
“ماِل اویم.”( اما چرا باید خودش  می نامد )از باک مالگن قرض گرفته و به همین دلیل می گوید کفش 
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را عاشق واقعی یا غیرواقعی بنامد؟ در ُنه پاراگراف پیش تر آرزو می کرد که زنی او را نجات دهد: “لمسم 
کن. چشم های مهربان. دست مهربان مهربان مهربان. من این جا تنهایم... چیست آن کلمه که برای همه ی 
مردها آشناست؟ من این جا ساکتم تنها. و نیز غمگین.” این همان آرزویی است که او را به کشف جویس 
پیوند می دهد،  الهام هنری  با  را  هملت  او چنین آشکارا  این که  به  با توجه  پیوند می دهد.  از عشق واقعی 
شاید بتوان در اشاره اش به این نتیجه رسید که استیون پیش از آن که بتواند نویسنده باشد، عاشق است.« 

)همان جا( پی نوشت شماره ی ۳۲۷ از همین فصل را نیز بخوانید. 

۳۶۷. پیش تر در این فصل خواندیم که »در سراسر ماسه های جهان، از پی اش تیغ آتشین آفتاب، به 
سوی غرب، سفر دور و پیاده به سرزمین های شب.« پی نوشت شماره ی ۲۸۹ از همین فصل را بخوانید.

۳۶۸. پی نوشت شماره ی ۳۷۰ از همین فصل را بخوانید.

۳۶۹. به گفته ی هانت، »در آغاز این فصل، استیون به عصایش )که از چوب درخت زبان گنجشک 
بلند  “قبضه اش”  با  را  عصایش  یا  چوب دستی  این جا  در  می کند.  فکر  شمشیر  به مثابه ی  شده(  ساخته 
می کند، بدان سان که گویی شمشیر است، با آن نرم پیش می جهد.« )۲۰۱۷( قبضه، بنا به فرهنگ عمید، 

»دسته ی شمشیر را گویند.« )م(

۳۷۰. به گفته ی کمبل »استیون در این پایان فصل خودش را تصور می کند که به درون آب ها می رود 
و وقتی ما او را در این فروروی دنبال می کنیم، سرانجام با روحیه ی تسلیم به خود می گوید که “بله، شب 
خودش را در من خواهد یافت، بدون من.” استیون می رود که در پایان یولسیز در شب ناپدید شود، اما 

جویس به زندگی ادامه می دهد.« )۲۰۰۳: ۸۲(

روز سال  بلندترین  و  تابستان  روز  اولین  که  ژوئن  ماه  یکم  و  بیست  بعد می شود  ۳۷۱. »سه شنبه ی 
است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۶۶(

Ten�( ۳۷۲. به گفته ی هانت، »در پروتیوس، استیون برخی از بیت های سروده های اولیه ی تنیسن 
این عبارت از نخستین بندهای بلند  “از همه ی سال نوی شادی آور، مادر.”  nyson( را به یاد می آورد: 
می آید. در این شعر زن جوانی از مادرش می خواهد   The May Queen شعری نه چندان برجسته به نام 
که او را در سپیده دم بیدار کند، زیرا قرار است در جایگاه ملکه ی می تاج گذاری کند. )ملکه ی می دو معنا 
دارد: یکی اشاره به شخصیتی اسطوره ای است یا به شخصیت بخشی به روز عید است که برابرنهاد آن در 
فرهنگ ما می تواند عمو نوروز باشد، و دیگری نماد ایستایی زمین است که با آمدن ماه مه یا اردیبهشت زنده 
می شود، جوانه می زند و رشد می کند. به عبارت دیگر، انسان نگاری یا شخصیت بخشی به انرژی زمین 
است. م( برای این شعر موسیقی ای ساخته شده که گویا همان آهنگی است که استیون می شناسد، چون 
پشت سرش می گوید: رام تام تیدلی تام )دام دام دیدلی دام(. شعر این گونه است: “باید مرا در سپیده دم 
بیدار کنی، مرا زود صدا کن، مادر، عزیزم/ فردا شادترین زمان از سال نو شادی آور است/ از همه ی سال نو 

شادی آور، مادر...”« )۲۰۱۵(

-۱۸۰۹( تنیسن  لرد  آلفرد  برای  جویس  و  استیون  که  می دهد  نشان  »این  هانت،  گفته ی  به   .۳۷۳
۱۸۹۲(، شاعر بس تحسین شده ی دوره ی ویکتوریایی انگلستان، احترام چندانی قائل نبوده اند و اشراف مآبی 
)که گویی آن را با بازی تنیِس روی چمن ارتباط می دهد(   Lawn Tennyson تزیینی اش را با عبارت 
“شاعر اشراف مآب” مسخره می کنند. جویس در سراسر این رمان و در چند باری که به این  یا با عنوان 
شاعر بزرگ، تنیسن، اشاره می کند، راه مخالفت با آداب ورسوم انگلیسی، رسوم سلسله مراتبی انگلستان و 



299پینوشتفصلسه|

امپریالیسم انگلیس را در پیش می گیرد.« )۲۰۱۵(

گیفرد می نویسد: »تنیس روی چمن نوع اشراف مآبانه ی بازی مدرن است، برعکس تنیس رایج که در 
آن دوره، بازی ای دشوار و مردانه بود.« )۱۹۸۹: ۶۶(

»واکنش های منتقدان به سبک مغلق شعرنگاری آلفرد لرد تنیسن برای موضوعاتی مبتذل و پیش پاافتاده 
سبب خراب شدن اعتبار این شاعر در سال های پایانی عمرش شد و شأن او در مقام شاعری مهم فقط در 
همین سال های اخیر دوباره به او بازگشت. هرالد بک در وب سایتش، James Joyce Online Notes، نوشته 
است که لطیفه ی تنیس روی چمن نوآوری جویس نیست بلکه این اصطالح از پایان دهه ی ۱۸۷۰ بر سر 
زبان ها بود و در واقع از کاریکاتورهای طنزآمیز مجله های فکاهی Judy و Punch در لندن شروع شد.« 

)هانت، ۲۰۱۵(

۳۷۴. در این جا از واژه ای ایتالیایی )Già… Già( استفاده می کند که به معنی »پیشتر« است، ولی 
به گفته ی گیفرد، »استیون آن را به معنای دیگِر آن )بیا برویم...بیا برویم( استفاده کرده و نشانه ی بی صبری 

است.« )۱۹۸۹: ۶۶(

۳۷۵. درباره ی »عجوزه ی پیر با دندان های زرد« پی نوشت شماره ی ۱۷۵ از همین فصل را بخوانید.

۳۷۶. درباره ی »موسیو درومون« پی نوشت شماره ی ۱۷۴ از همین فصل را بخوانید.

۳۷۷. استیون با چرخاندن زبان در دهان، دندان های خرابش را »وارسی« می کند و در دو جمله ی بعد 
می فهمیم که بیش از یک دندان خراب دارد: »آن یکی. این.« )م(

من  شده.  گم  دوازدهمم  »دنده ی  می گوید:  )تلماکس(  یک  فصل  در  جایی  مالگن  باک   .۳۷۸
اوبرمانشم. من و ِکنچ بی دندان، دو ابرمرد.« در این جا استیون آن را به یاد می آورد. پی نوشت شماره ی ۲۰۱ 

از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

از  “دندان  اثر خوان ادواردو سرالت چنین آمده است:  ۳۷۹. به گفته ی گیفرد، »در فرهنگ  نمادها 
سالح های اساسی نیاکان ما برای حمله بوده” و به همین دلیل پوسیدگی یا از دست دادن آن ها نماد “ترس 

از ناتوانی یا شکست کامل و یا عامل شرم در زندگی قلمداد می شده است.”« )۱۹۸۹: ۶۶(

هانت معتقد است شرحی که جویس درباره ی دندان پوسیده می دهد، بی کم وکاست، شرح وضعیت 
با نورا دابلن را ترک کرد )پاییز  از آن که  المن می نویسد: »جویس پس  از قول  دندان های خود اوست، و 
۱۹۰۴( “در پاریس دندان هایش آن قدر خراب بود که وقتی گاه گاهی برای سوپ پیاز مورد عالقه اش سر خم 
می کرد و سوپ داغ را می خورد، از درد به خود می پیچید.” اما در آغاز سال ۱۹۰۵، با اصرار نورا و زیر نفوذ 
او تصمیم گرفت از دندان هایش مراقبت کند و، به گفته ی المن، “به وزنش افزوده شد و سبیلی گذاشت... 
مطابق برنامه به دندان پزشکی رفت، آن ها را ترمیم کرد، کت وشلوار نو خرید، پیانویی اجاره کرد و ]همراه با 

نواختن آن[ ترانه هایش را خواند.”« )۲۰۱۱( پی نوشت شماره ی ۱۴ از همین فصل را بخوانید.

به گفته ی هانت، جویس با بازسازی این صحنه ای که در آن »استیون در ساحل سندی مونت )نخستین 
محل قدم زدنش با نورا( از خود می پرسد آیا پیش دندان پزشکی برود و دندان هایش را ترمیم کند یا نه، شاید 

به کنایه دارد به بهره ای اشاره می کند که خود او از نفوذ معشوقش برده است.« )همان جا( 

۳۸۰. در فصل یک )تلماکس(، باک مالگن دستمال جیب استیون را از او می گیرد و به او برنمی گرداند.

۳۸۱. پی نوشت شماره ی ۳۸۳ از همین فصل را بخوانید.
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۳۸۲. »در این جا استیون خودش را با زبان نشان شناسی )heraldry( مثل حیوانات وصف می کند. 
عقب  به  را  سرش  انسان  یا  حیوان  نشان،  این  در  بخوانید.(  را  فصل  همین  از   ۲۵۸ شماره ی  )پی نوشت 

برمی گرداند.« )هانت، ۲۰۱۵(

باشد،  این که شاید کسی پشت سرش  از  نگرانی  و  به عقب  برگشت  »این  که  بالمایرز معتقد است 
آشکارا دارد پیشاپیش از رویارویی بی کالم بلوم و استیون در آینده خبر می دهد.« )۱۹۹۶: ۱۵(

سربه عقب، عکس از ویکی پدیا

۳۸۳. »اگر تالش های پروتیوسی استیون در این فصل نوعی بازاجرای نقش تلماکس در یافتن پدر 
ایتاکا باشد.  است، پس کشتی بی صدا ممکن است بازاجرای بازگشت پنهانی اودیسیوس به خانه اش در 
جزئیات دیگری هم هست که با واژه های “به خانه برگشتن” و “بی صدا” دست به دست هم می دهد و این 
تصور را تأیید می کند. در این جا شاید استیون نگران است که یکی او را در حال تمیز کردن دماغش دیده 
باشد، چون وقتی دنبال دستمال دماغش می گردد و پیدا نمی کند، مف خشکی را که با انگشتش درآورده 
روی طاقچه ی صخره می گذارد. اما چون بی درنگ پس از آن دکل های کشتی را می بیند، این فکر نیز به ذهن 
خواننده خطور می کند که یک نفر در آن کشتی دارد به این شهر می آید. خواننده ی اودیسه ی جویس، به ویژه 
شاید به اودیسیوس فکر کند که دارد برمی گردد. واقعیت این است که درست بعد از این چند جمله ی پایانی 

فصل، خواننده با اودیسیوس یولسیز )لیوپولد بلوم( روبه رو می شود.« )هانت، ۲۰۱۷(  

به گفته ی هانت، »استیون سرش را به عقب برمی گرداند و دکل های کشتی بادبانی ای را می بیند که 
روی موج های بلند به سمت دابلن پیش می آید. این اتفاق از چند جنبه قابل بحث است. نخست این که 
می فهمیم استیون کجاست و می توانیم تجسم  کنیم که چه می بیند: پای دیوار جنوبی رو به دریا نشسته، 
موج بلندی را می بیند که به این سمت می آید و کشتی ای را که موازی با کانال لیفی نزدیک می شود و آسان تر 
به ساحل دابلن می رساند. محلی که استیون در آن نشسته، در پایه ی دیوار، بر انتخاب واژه هایش اثر دارد. 
بی شک دیوار نمی گذارد بدنه ی کشتی را ببیند و او فقط دکل های شناور در هوا و بادبادن های بسته به دکل ها 
را می بیند. شاید این ظهور شبح وار دلیل آن است که استیون یا راوی به سه صلیب افراشته بر تپه ی جلجتا 
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“دکل های سه صلیبی.”  آویختند:  به صلیب  با دو دزد  می اندیشد؛ جایی که حضرت عیسی را هم زمان 
براساس انجیل متا، یکی از آن ها را در سمت راست حضرت عیسی و دیگری را در سمت چپ او به صلیب 

آویختند.« )۲۰۱۵(

گیفرد می نویسد: روزنامه ی »فریمن ژورنال در ۱۶ ژوئن سال ۱۹۰۴، در بخش اخبار کشتی رانی، 
خبر لنگر انداختن کشتی سه دکله ی Rosevean را اعالم کرده است... سه “دکل صلیبی” یادآور تپه های 
جلجتاست؛ محل به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی “و دو دزد، یکی در سمت راست او و دیگری در 

سمت چپ.”« )۱۹۸۹: ۶۶(

بلوم،  لیوپولد  جمله،  این  از  پس  درست  شد،  داده  شرح  پی نوشت  همین  آغاز  در  که  همان طور 
انتقال  حال وهوای  تلماکیاد  بخش  کلمه های  آخرین  ترتیب  بدین  می شود.  ظاهر  جویس،  اودیسیوس 
پیش گویانه به خود می گیرد؛ پیوندی میان پسری منتظر با پدری که بازمی گردد. اما این ارتباط های نمادی 
قرار نیست در داستان جویس آن طور شسته و رفته و دقیق اتفاق بیفتد. در آن روز بلوم با کشتی سه دکله 
نمی آید بلکه به عنوان شهروندی دابلنی کارهای روزمره اش را انجام می دهد و سفرش را از جزیره ی کلیپسو 

)خیابان ها دابلن( به منزلش در ایتاکا به طور نمادی می آغازد. )م(





II





۴
* آقای لیوپولد بلوم امعاء و احشاء چهارپایان و ماکیان را با اشتها می خورد.۱ سوپ غلیظ و پرمغز از 
اعضای خوراکی مرغ، سنگدان و دل شکم پر بریان شده ، برش های جگر سرخ شده با خرده های کناره های 
را  کباب شده ای  گوسفندی  قلوه ی  همه،  از  بیش  داشت.  دوست  را  کاد  ماهی  سرخ شده ی  خاویار  و  نان 

دوست داشت که به کامش طعم محسوسی بنشاند از بوی خفیف شاش.  

وقتی مالیم دور آشپزخانه می چرخید و وسایل صبحانه ی او را توی سینِی شکم داده راست و ریس 
می کرد، فکرش پی قلوه بود. نور و هوای آشپزخانه بسیار سرد بود، اما بیرون درها همه جا صبح تابستانی 

مالیمی بود. باعث شد کمی احساس گرسنگی کند. 

زغال ها داشتند سرخ می شدند.

ب.۲ آقای بلوم به 
ُ

ب. دوست نداشت بشقابش پر باشد. خ
ُ

یک برش دیگر نان و کره: سه، چهار: خ
سینی پشت کرد، کتری را از آتشدان برداشت و یک وری روی آتش گذاشت. آن جا قرار گرفت، کدر و خپل، 

لوله اش بیرون زده.۳ استکان چای زود. عالی. دهان خشک. 

گربه، شق و رق، با دم بلندکرده دور پایه ی میز چرخید. 
– مکگناوو!۴

آقای بلوم به آتش پشت کرد و گفت: 

– آ، ایناهاشی.
درست  زد.  قدم  غرور  و  ناز  با  میز  پایه ی  دور  رق  و  دوباره شق  میوکنان،  و  کرد  میو  پاسخ  در  گربه 

همان طور که روی میز تحریر من با ناز و غرور قدم می زند. خررر. سرم را بخاران. خررر. 

جالی  کردن:  نگاه  برای  تمیز  کرد.  تماشا  محبت آمیز  و  مشتاقانه  را  سیاه  چابک  اندام  آن  بلوم  آقای 
پوست نرم و براقش، دگمه ی سفید زیر ته دمش،۵ و چشم های سبز براق. به سمت او خم شد، دست هایش 

بر زانو، و گفت:

– شیر برای پیشی.
گربه غرید: 



|  یولسیز   306

– مرکگناوو!

این ها را احمق می خوانند. آن ها حرف های ما را بهتر می فهمند تا ما آن ها را.۶ این هر چه را بخواهد 
را دوست  این  انگار  نمی کشند.۷  بی رحم. طبیعتش. موش های فضول هرگز جیغ  کینه توز هم.  می فهمد. 

دارد.۸ مانده ام من به چشم او چه شکلی ام. به بلندی یک برج؟ نه، می تواند روی من بپرد. 

با تمسخر گفت: 

– از مرغ ها می ترسد. از قدقدی ها می ترسد. هرگز توی پیشی ها پیشی احمقی مثل این ندیده ام.
گربه با صدای بلند گفت: 

– مرکرگناوو!
کرد  میو  طوالنی  و  محزون  زد،  چشمک  باال  به  شرم،  از  شدن  بسته  حال  در  و  آزمند  چشم های  با 
و  تنگ  از طمع  تیره ی چشم هایش  بلوم دید شکاف  آقای  داد.  نشان  او  به  را  دندان های سفیدشیری اش  و 
نگی را که 

ُ
ت به سمت کمد رفت،  بودند. سپس  تا جایی که چشم هایش دو سنگ زمرد سبز  تنگ تر شدند 

شیرفروش هانِلن۹ تازه برایش پر کرده بود، برداشت، شیر گرم پرحباب را توی نعلبکی ریخت و آرام روی 
زمین گذاشت.

گربه صدا داد: 

– گررر! 
و دوید تا لیس بزند.

نور  را تماشا کرد که زیر  بلوم سبیل هایش  آقای  آرام لیس زد،  و  بار خم شد  همین طور که گربه سه 
ضعیف مثل فلز برق می زد. مانده ام که راست است اگر کوتاه شان کنی نمی توانند موش بگیرند؟۱۰ چرا؟ 

شاید توی تاریکی برق می زنند، این نوک ها. یا شاید هم توی تاریکی نوعی شاخک اند. 

 خوب نیست. آب 
ِ

به لیس لیس زدنش گوش داد. ژامبون و تخم مرغ، نه. با این خشکسالی تخم مرغ
تمیز و تازه می خواهد. پنجشنبه هم روز خوبی نیست برای قلوه ی گوسفند در قصابی باکلی.۱۱ سرخ شده با 
کز.۱۲ تا کتری جوش بیاید. گربه آهسته تر لیس 

َ
کره، یک پاشه فلفل. بهتر است قلوه ی خوک از قصابی دلوگ

زد، سپس نعلبکی را لیس زد تا تمیز شد.۱۳ چرا زبان هایشان این قدر زبر است؟ تا بهتر لیس بزنند، همه ی 
سوراخ های نفوذ پذیر. هیچ چیزی که او بتواند بخورد؟ به دوروبر خودش نگاهی انداخت. نه. 

با چکمه های آهسته جیرجیرکن از پله ها باال رفت و وارد راهرو شد، پشت در اتاق خواب مکثی کرد. 
شاید او چیز خوشمزه ای بخواهد. نان نازک با کره دوست دارد صبح ها.۱۴ ولی شاید: گهگاهی. 

در راهروی خالی مالیم گفت: 

– دارم می روم سر کوچه. تا یک دقیقه دیگر برمی گردم.
و وقتی صدای خودش را شنید که این حرف را زده، اضافه کرد: 

– چیزی برای صبحانه نمی خواهی؟
صدای خواب آلود مالیمی پاسخ داد: 
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– من.۱۵

نه. هیچ چیز نمی خواست.۱۶ سپس، همان طور که او داشت پهلو به پهلو می شد و حلقه های برنجی 
 
ً
چارچوب و پایه های تخت جیرینگ جیرینگ صدا می داد، آه سنگین و گرمی شنید، مالیم تر. دیگر واقعا

باید آن ها را بدهم درست کنند. حیف. این همه راه از جبل الطارق.۱۷ آن یک ذره اسپانیایی ای که بلد بود 
یادش رفته. نمی دانم پدرش برایش چه قدر داده. مد قدیم . آه، بله! البته. از مزایده فروشی فرمانداری خریده. 
سرتیر خریده.۱۸ توییدی پیر موقع معامله ناخن خشک. بله، آقا. در پِلِون بود.۱۹ من از درجه ی سرباز ارتقاء 
پیدا کردم، آقا، و به این افتخار می کنم. هنوز آن قدر عاقل بود که تمبرها را احتکار کند. برای امروز آن کار 

آینده نگری بود.

بارانی  و  اسمش  اول  حروف  با  نشان دارشده  کلفِت  پالتوی  باالی  گل میخ  از  را  کالهش  دستش 
دست دومش، از اجناس گم شده ی ایستگاه قطار، برداشت.۲۰ تمبرها: عکس های پشت چسب دار. با جرئت 
می گویم که خیلی از افسران هم در جریان امر هستند.۲۱ بعله که هستند. پشت نبشته ی عرق کرده ی روی 
تاج کالهش بی صدا به او می گفت: کال فرد اعالی پلستو.۲۲ تند الیه ی تویی پیشانی بند چرمی را دید زد. 

 امن.۲۳  
ً

برگه ی کاغذ سفید. کامال

توی درگاه در، دستی به جیب عقب شلوارش کشید تا کلید قفل در را پیدا کند. این جا نیست.۲۴ توی 
شلواری است که درآوردم. باید بروم بردارم. سیب زمینی را دارم.۲۵ کمد غژغژی. دلیلی ندارد که آرامشش 
را به هم بزنم. آن دفعه خواب آلود غلت زد. دِر راهرو را خیلی آهسته پشت سر خودش پیش کرد، کمی 
بیشتر، تا گلگیر در،۲۶ آرام، روی درگاه افتاد، درپوش سست. به نظر بسته می آمد. در هر صورت، تا برگردم 

خوب است. 

نامطمئن روی سرداب خانه ی شماره ی هفتادوپنج دور  از دریچه ی  تا  به سمت روشن کوچه رفت 
باشد.  گرمی  روز  می کنم  خیال  می شد.  نزدیک  ُجرج۲۸  کلیسای  مناره ی  به  داشت  خورشید  بماند.۲۷ 
 در این لباس سیاه گرما را بیشتر احساس می کنم. سیاه گرما را هدایت می کند، منعکس می کند 

ً
خصوصا

)منکسر می کند، درست است؟(۲۹ ولی نمی توانم با آن کت وشلوار روشن بروم. مثل پیک نیک می شود. 
را  روزِی مان  ُبِلند  ناِن  کامیون  می افتاد.  فرو  پلک هایش  وقت ها  بیشتر  می رفت،  راه  که  خوش  گرمای  در 
در سینی می آورد، ولی مالی تاج برشته و داغ قرص های نان پای مانند دیروز را ترجیح می دهد.۳۰ به آدم 
احساس جوانی می دهد. جایی در شرق: صبح زود: سپیده دم راه می افتم. در برابر خورشید دایره وار سفر 
 یک روز هم به سال های عمرت 

ً
می کنم، یک روز راه پیمایی را از آن می دزدم. اگر تا ابد حفظش کنی عمال

اضافه نمی شود.۳۱ در امتداد سرزمین کرانه ای غریب، قدم می زنم، به دروازه ی شهری می رسم، نگهبانی 
تکیه  بلندی  نیزه مانند  به چیز  پیر،  توییدی  بزرگ  سبیل  است،  پیری  ترفیع یافته ی  افسر  هم  او  آن جاست، 
داده است. در خیابان های سایبان دار پرسه می زنم. صورت های عمامه پیچ می گذرند. غارهای تاریکی از 
رکوی تِربل، چهارزانو نشسته و قلیان می کشد.۳۲ فریاد فروشنده های توی 

ُ
ت فرش فروشی ها، مرد گنده ای، 

خیابان ها. آبی می نوشم که عطر رازیانه دارد، شربت. از صبح تا شب سالنه سالنه پیش می روم. شاید به 
یک یا دو دزدی هم برخورد کنم. خب، برخورد کنم. تا غروب خورشید ادامه می دهم. سایه های مساجِد 
میان مناره ها: روحانی با کتیبه ای لوله شده. لرزشی بر درختان، عالمت، باد شبانگاهی. رد می شوم. آسمان 
طالیی رو به محو شدن. مادری از درگاه خانه اش مرا تماشا می کند. با زبان ناشناس بچه هایش را به خانه 
می خواند. دیوار بلند: آن سو تارها دلنگ دلنگ می کردند. آسمان شب، ماه، بنفش، رنگ بند جوراب های 
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نِو مالی. سازهای زهی. گوش کن. دختری دارد یکی از آن سازها را می نوازد، اسمش چیست: سنتور. رد 
می شوم.۳۳ 

 یک ذره هم شبیهش نباشد. این نوع چیزهایی که تو می خوانی: در پی خورشید.۳۴ پرتوهای 
ً
شاید واقعا

خورشید بر تارک صفحه ی عنوان.۳۵ لبخند زد، خشنود از خود. آرتر گریفث۳۶ درباره ی طرح سرصفحه ی 
چه گفت: خورشید حکومت خودگردان در شمال غرب از کوچه ی پشت بانک  باالی سرمقاله ی فریمن 
حکومت  خورشید  می کند:  اشاره  آن  به  جهود  داد.  کش  را  خشنودی اش  لبخند  می کند.  طلوع  ایرلند 

خودگردان در شمال غربی طلوع می کند.۳۷

نرده اِی  از دریچه ی  آبجوی سیاه،  فوران کم زور  نزدیک شد.۳۸  رورک 
ُ
ا لری  به رستوران بار  بلوم  آقای 

سرداب، باال می زد. از دِر باز بار، بوی زنجبیل و خاکه چای و حریره ی بیسکویت بیرون می زد. رستوران 
 بقالِی مکالی ۳۹ آن پایین: جایش خ ن.۴۰ البته 

ً
خوبی است اما: درست در پایان محل رفت وآمد شهر. مثال

اگر از بازار گاو و گوسفندفروشی تا باراندازها، در امتداد نورث ِسرکوالر،۴۱ یک خط تراموا بکشند ارزش 
مثل موشک باال می رود.  

کله کچل   آن طرِف پشت پنجره ای. پیرمرد عجیب وغریب بامزه. جلب نظرش برای گرفتن تبلیغ بی فایده 
رِی کچل من،۴۲ با 

َ
است. چون بهتر از هر کس به کار تجارت خودش وارد است. اینا هاش، خودش است، ل

پیراهن و بی کت به جاشکری تکیه داده و ساقی۴۳ پیش بندزده را تماشا می کند که با زمین شوی و سطل زمین 
را می ساید. سایمن ددلس ادایش را با تاب دادن چشم هایش موبه مو درمی آورد. می دانی االن می خواهم 

رورک؟ می دانی چی؟ روس ها فقط یک لقمه ی چپه ی ژاپنی ها هستند.۴۴
ُ
چی به تو بگویم؟ چی، آقای ا

رورک. 
ُ
بایستم و یک چیزی بگویم: البد درباره ی تشییع جنازه. خبر بدی از دیگنم بیچاره،۴۵ آقای ا

آقای بلوم توی خیابان دورِست  پیچید و از درگاه در با صدایی شاداب ادای احترام کرد:

رورک.
ُ
– روز به خیر، آقای ا

– روز شما به خیر.
– عجب هوای خوبی، آقا!

– بهتر از این نمی شه.
توی سرداب ها  و  می آیند  این جا  به  لیتِرم  ناحیه ی  از  مو سرخ  از کجا می آورند؟ ساقی های  را  پولش 
ِدم فندلیتر یا َدن تلن چه رشدی می کنند.۴۷ 

َ
جام های خالی را می شویند و نیم چتَورها .۴۶ بعد بیا و بنگر، مثل ا

می شود.۴۸  خوبی  پازل  دابلن  سراسر  در  بی میخانه  مسیر  همگانی.  عطش  می کنند.  فکر  رقابت  به  بعد 
پس انداز نمی توانند بکنند. شاید از الیعقل ها برمی دارند. سه تا می نویسند و پنج تا برمی دارند. این یعنی 
حقه ی  با  عمده.  سفارش های  روی  از  شاید  اندک اندک.  آن جا،  شیلینگ  یک  این جا  شیلینگ  یک  چه، 
تقسیم می کنیم، متوجه  بین هم  را  بعد کار  و  با رئیس تسویه کن  تو  به مسافران شهرستانی.۴۹  دوسرسود 

شدی؟

با فروش آبجوی سیاه چقدر در ماه جمع می شود؟۵۰ بگو ده بشکه از آن. بگو طرف ده درصد تخفیف 
گرفته. اوه، بیشتر. ده.۵۱ پانزده. آقای بلوم از جلوی مدرسه ی ملی سینت جوزف رد شد. سروصدا و هیاهوی 
بچه های لوس. پنجره ها بازند. هوای تازه به حافظه کمک می کند. یا یک آهنگ شاد. ای بی  سی  دی   ای اف جی 
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رک. اینیشارک. اینش بافن.۵۳ در 
ُ
پی کیو آریواس تی یو وی دابل یو.۵۲ پسرند، نیستند؟ چرا. ایِنش ت

ُ
کْی الوام ان ا

ُجرغافی شان. اسم من. اشلیو بلوم.۵۴

و  به کالف های سوسیس ها خیره شد، سوسیس دودی، سیاه  توقف کرد،۵۵  کز 
َ
دلوگ پنجره ی  جلوی 

سفید. ۵۶ پانزده ضربدر. اعداد در ذهنش رنگ باختند، حل نشده: ناخشنود گذاشت محو شوند. حلقه های 
پخته ی  ولرم خون خوک  و هوای  بخشید  تازه  به چشم هایش جان  شفاف گوشت خردشده ی چاشنی دار 

ادویه دار را با لذت توی سینه اش کشید.

قلوه ای روی بشقاِب نقش بیدی خونابه پس می داد: آخری. آقای بلوم جلوی پیشخان، پشت سر دختر 
همسایه ی دیوار به دیوارشان ایستاد. دختر که دارد از روی برگه ی توی دستش اجناسی را می خواند، ممکن 
است آن را هم بخرد؟ خشک و ترک خورده: پودر رخت شویی.۵۷ و یک پوند و نیم سوسیس دنی.۵۸ نگاه 
 
ً
آقای بلوم روی کپل های تنومند او ثابت ماند. اسمش وودز است.۵۹ مانده ام چه کار می کند. زنش نسبتا
پیر است. خون تازه. تعقیب ممنوع. دو بازوی قوی. صدای ضربه زدن به فرش، روی طناب رخت ها. او به 
فرش محکم ضربه می زند، ای خدا. چه جوری دامن کج وکوله اش با هر ضربه ی محکم تاب می خورد.۶۰ 

قصاب خوک فروش چشم راسویی سوسیس هایی را که با انگشتان کک مکی و صورتی  ِ سوسیسی اش 
بریده بود روی هم جمع کرد. چه گوشت سفتی: مثل گوساله ماده ی پرواری.۶۱  

تیبریوس.۶۲  کنار ساحل  برداشت: مزرعه ی مدل در طبریه،  بریده شده یک ورق  از کپه ی ورق های 
مزرعه ای،  او.۶۴ خانه ی  فکر می کردم  ُمنِت فیوری.۶۳  موزس  بشود.  ایده آلی  زمستانی  آسایشگاه  می تواند 
دیوار دور آن، گله ی نامشخص در حال چرا. ورق را برای خودش نگه داشت: جالب است: با دقت بیشتر 
نامشخص در حال چرا، ورق خش خشی. ماده گوساله ی سفید جوان. آن صبح ها  بخوانم، عنوان، گله ی 
تپاله ها،  افتادن  تلپی  نشان دار،  گوسفندهای  می کشیدند،  ماغ  آغل شان  در  گاوها  دام فروش ها،  بازار  در 
پرواربندها با چکمه های میخ دار روی کاه و خاشاک زیر دست وپای حیوانات آهسته آهسته راه می رفتند، 
کف دستی به کپل یکی از پرواری ها می زدند، این یکی عالی است، ترکه های پوست نگرفته در دستان شان. 
دامن  بود .  ثابت  فرمانبردارش  و  آرام  نگاه  کرد،  وقف  را  میلش  و  حواس  و  گرفت  مایل  صبورانه  را  ورق 

کج وکوله تاب می خوَرد، ضربه پشت ضربه پشت ضربه.۶۵ 

قصاِب گوشت خوک فروش دو ورق کاغذ را تند از روی کپه ی کاغذها چنگ زد، سوسیس مرغوب 
دختر را پیچید و شکلک سرخی درآورد. 

گفت: 

– بیا، آبجی.
زن با بی باکی لبخند زد، مچ کلفتش را جلو آورد و سکه ای عرضه کرد.

؟۶۶
ً
– دست شما درد نکند، آبجی. و بقیه ی پولت یک شیلینگ و سه پنسی. خدمت شما، لطفا

آقای بلوم تند اشاره کرد. تا به دختر برسد و پشت سر او راه برود، پشت ران و کپل های جنبانش، به 
شرط آن که او آهسته برود. دیدنش اول صبح لذتبخش است. عجله کن، لعنتی. تا تنور گرم است نان را 
آفتاب ایستاد و تن آسا و سالنه سالنه به سمت راست رفت. آقای بلوم از  بچسبان. دختر بیرون دکان زیر 
بینی اش آهی بیرون داد: آن ها هرگز نمی فهمند. دستان ترک خورده از پودر رخت شویی. ناخن های پایش 
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هم کبره بسته. کتف آویزهای قهوه ای پاره پوره، از هر دو سو از او حفاظت می کنند.۶۷ نیش بی توجهی آتش 
لذت خفیف درون سینه ی آقای بلوم را روشن کرد.۶۸ برای یکی دیگر: یکی از گاردهای سلطنتی در زمان 
، آقای 

ً
مرخصی توی خیابان اکلز او را بغل کرد.۶۹ آن ها را بزرگ می خواهند.۷۰ سوسیس مرغوب. آه، لطفا

پلیس، من توی جنگل گم شده ام.۷۱

.
ً
– سه پنس، لطفا

دستش غده ی خیس لطیف را گرفت و در جیب پهلویی اش فرو برد. سپس سه سکه از جیب شلوارش 
بیرون آورد و روی زبری های الستیک گذاشت. سکه ها چیده شدند، تند تند شمرده شدند و یکی یکی توی 

دخل سرانده شدند. 

– ممنون آقا. باز هم تشریف بیاورید.
لکه ی آتشین و مشتاقی در چشم های  روباهی از او تشکر کرد. پس از لحظه ای، نگاه خیره اش را از او 

برداشت. نه: بهتر است نه: یک دفعه ی دیگر.۷۲ 

از در که بیرون می رفت گفت: 

– صبح خوبی داشته باشید.
– صبح خوبی داشته باشید، آقا.

بی هیچ نشانه ای. رفته. چه اهمیتی دارد؟

خرید  برای  کشاورزان.۷۳  شرکت  نتاییم:  گنداث  آ می خواند.  دقت  با  برگشت،  دورِست  خیابان  از 
قطعه زمین های بایر ماسه ای از دولت ترکیه و کاشتن درختان اکالیپتوس.۷۴ عالی برای سایبان، سوخت و 
ساختمان سازی. باغستان های پرتقال و زمین های پهناور خربزه  در شمال جافا.۷۵ هشتاد مارک می پردازی 
و آن ها برایت، روی یک دوَنم۷۶ زمین، درخت زیتون و پرتقال و بادام یا بالنگ می کارند. زیتون ارزان تر: 
پرتقال به سیستم آبیاری مصنوعی نیاز دارد. هر سال یک محموله از محصول دریافت می کنی. در کتاب 
تا پایان عمر به عنوان مالک ثبت می شود. می توانی ده نقد بدهی و بقیه را در قسط های  اتحادیه، اسمت 

۷۸Bleibtreustrasse 34, Berlin, W. 15  ۷۷.ساالنه

هیچ کاری انجام نمی شود. با این همه، فکری پشت آن. 

بلند:  نقره ای رنگ مبهم. درختان زیتون غبارنقره گرفته. روزهای بسیار  به دام ها نگاه کرد، در گرمای 
برایم  اندروز  از  تایی  هان؟ چند  بسته بندی می شوند،  در شیشه ها  زیتون ها  آوردن.  به عمل  کردن،  هرس 
در  کاغذی  دستمال  توی  پرتقال ها  آشناست.  آن ها  مزه ی  با  حاال  می کرد.  تف  را  آن ها  مالی  مانده.۷۹ 
صندوق ها بسته بندی شده. سیترون ها هم.۸۰ مانده ام که آیا سیترون بی نوا در سینت ِکوینز پرْید هنوز زنده 
است.۸۱ و مستیانسکی۸۲ با زیتر قدیمی اش. شب های دلنشینی داشتیم آن دوره. مالی روی صندلی حصیری 
سیترون. خوشایند برای  دست گرفتن، میوه ی موم مانند خنک، بگیر توی دست، تا سوراخ های دماغ باال 
سالیاِن  است،  همان طور  همیشه  تند.۸۳  و  خوشایند  قوی،  عطر  همین طور،  بکش.  بو  را  عطرش  و  بیاور 
سال. پول زیادی هم عاید کردند، مویزل به من گفت. بن بست آربیوتس: خیابان پِلزنتز: روزهای دلپذیر 
گذشته.۸۴ می گفت نباید هیچ عیبی داشته باشند.۸۵ آن راه دراز را می آیند: اسپانیا، جبل الطارق، مدیترانه، 
شرق مدیترانه. صندوق ها کنار بارانداز جافا به صف شده ، یارو توی دفترچه ای یکی یکی عالمت می زند، 
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عمله ها پابرهنه و با لباس کارهای گردوخاکی آن ها را بار می زنند. اینا هاش، اسمش چی بود دارد از. حال 
آن  مثل  پشتش  است.  احترام می شناسی کمی کسالت بار  ادای  در حد  فقط  که  را  نمی بیند. کسی  شما؟ 
ناخدای نروژی است.۸۶ نمی دانم امروز می بینمش. گاری آب پاش. تا باریدن باران را برانگیزد. روی زمین، 

همان طور که در بهشت است.۸۷  

ابری رفته رفته روی خورشید را آرام پوشاند، سرتاسر. خاکستری. دور.۸۸ 

نه، نه مثل این. زمینی بایر، خشک و بی آب وعلف. دریاچه ی آتش فشان، دریای مرده: بی ماهی، بی 
علف هرز، فرورفته در اعماق زمین.۸۹ هیچ بادی نمی تواند آن موج ها را بلند کند، فلز خاکستری، آب های 
مسموم و کدر. به آن می گفتند باران گوگرد دارد می بارد: شهرهایی از جلگه: سدوم، غموره، ادوم.۹۰ همه ی 
آن اسم های مرده. دریایی مرده در سرزمینی مرده، خاکستری و کهن. امروز کهن است. نخستین و کهن ترین 
نژاد را به دنیا آورده است.۹۱ عجوزه ی خمیده ای از مشروب فروشی کسیدی۹۲ گذشت. یک بطری دویست 
سی سی مشروب را از گردن محکم گرفته است.۹۳ کهن ترین مردم. در سرتاسر زمین، دور از هم سرگردان 
بودند، اسارت در اسارت،۹۴ زیاد می شدند، می مردند، در هر نقطه ای متولد می شدند. حاال آن سرزمین 

ِس خاکستری گودافتاده ی دنیا.۹۵ 
ُ
آن جاست. حاال دیگر نمی تواند به دنیا بیاورد. مرده: مال پیرزن: ک

ویرانی.

وحشتی غم افزا بدنش را پژمرده کرد. ورق را که توی جیبش جمع می کرد، به خیابان اکلز پیچید و به 
سمت خانه شتافت.۹۶ چربی سرد در سیاهرگ هایش راه افتاد و خونش را سرد کرد: دهر با ردای نمک زده بر 
او کبره بست.۹۷ خب، حاال این جایم. درست است، حاال این جایم. دهان صبحگاهی تصاویر بد. از دنده ی 
پایین آمدن. خانه های  باید دوباره آن تمرین های سندو را شروع کنم.۹۸ روی دست ها  بلند شده ام.  چپ 
و  بیست  فقط  اجاره بهایش  نشده. چرا؟  داده  اجاره  هنوز  پیس. شماره ی هشتاد  و  لک  از  پر  قهوه ای  آجر 
ورز، بترزبی، نورث، مک آرتر: پنجره های اتاق پذیرایی را مشمای آگهی  چسبانده اند.۱۰۰ 

َ
هشت تاست.۹۹ ت

مشمایی روی چشمی دردناک. بوییدن بخار مالیم چای، دود و دم ماهی تابه، کره ی جلز و ولزی. بودن در 
کنار تن پهن گرم شده اش در رختخواب. بله. بله.۱۰۱ 

پرتو گرم و تندوتیز خورشید از جاده ی بارکلی تند به این سو جاری شد، شتابان، در صندل های باریک، 
در امتداد باریکه راه در حال روشن شدن. می دود، می دود تا مرا ببیند، دختری با موهای طالیی در باد.۱۰۲

کف راهرو دو پاکت نامه و یک کارت افتاده بود. خم شد و آن ها را برداشت. خانم مری ین بلوم. تپش 
تند شده ی قلبش بی درنگ کند شد. دست خط جسورانه. خانم مری ین.۱۰۳

– پالدی!۱۰۴ 
وارد اتاق خواب که می شد، چشم هایش را تا نیمه بست و از دل تاریک روشن زردرنگ گرم به سمت 

سر ژولیده ی او رفت. 

– نامه ها مال کیست؟   
آقای بلوم نگاهی به آن ها انداخت. مولینگار. ِملی.

با احتیاط گفت: 
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– یک نامه برای من، از ِملی، و یک کارت به تو. و یک نامه برای تو. 
آقای بلوم کارت و نامه ی او را نزدیک انحنای زانوهایش روی مالفه ی طرح جناغی گذاشت.

– می خواهی کرکره ها را باال بزنم؟
کرکره ها را که با فشاری مالیم تا نیمه باال برد، چشِم رو به عقبش دید که زن نیم نگاهی به نامه کرد و 

آن را زیر بالشش جا داد.۱۰۵     

وقتی برمی گشت پرسید: 

– این قدر خوب است؟
با تکیه به آرنجش داشت کارت را می خواند.

سپس گفت: 

– ِملی چیزها را گرفته.
آقای بلوم منتظر ماند تا او کارت را کنار گذاشت و آهسته و دوباره خودش را جمع کرد و آهی از سر 

آسودگی کشید.

– زود باش اگر چای می آوری. مردم از تشنگی. 
آقای بلوم گفت: 

– کتری دارد می جوشد.
اما دیرتر رفت تا چیزهای روی صندلی را جمع کند: زیردامنی راه راه او، مالفه های کثیف پرت شده: و 

همه را با یک دست بلند کرد و پایین تخت گذاشت.

از پله های آشپزخانه که پایین می رفت زن صدا زد:

– پالدی!
– هان.

– قوری را داغ کن. 
را خالی کرد  آبش  و  داغ کرد  را  قوری  لوله ی کتری.  از  بخار  از  در حال جوش: ستونی  خاطرجمع 
و چهار قاشق پر چای در آن ریخت، سپس کتری را کج کرد تا آب به درونش سرازیر شود. قوری را که 
گذاشت تا دم بکشد، کتری را برداشت، ماهی تابه را روی زغال های افروخته کوبید تا صاف شد و تکه ای 
از کره را تماشا کرد که ُسر خورد و آب شد. کاغذ قلوه را که باز می کرد، گربه با ولع به او میو کرد. زیادی 
به او گوشت بدهم، موش نمی گیرد. می گویند این ها گوشت خوک نمی خورند. کوشر. بیا. کاغذ خون مال 
را ول کرد تا پیش او بیفتد، و قلوه را انداخت وسط مایع کره ی جلز و ولزی. فلفل. آن را با انگشتانش از 
جاتخم مرغی لب َپرشده حلقه وار پاشید.  سپس نامه اش را برید و باز کرد، از باال تا پایین و پشت آن را نگاه 
دانشجوی جوان:۱۰۸  ِول:۱۰۷ 

ُ
ا دریاچه ی  کنار  پیک نیک  کاگلن:۱۰۶  آقای  نو:  ممنون: شاپوی  کرد.  اجمالی 

دختران کنار دریاِی۱۰۹ بلیزس بویلن.۱۱۰

چای دم کشیده بود. لبخندزنان فنجان سبیلوی خودش را پر کرد، کرون دربی قالبی.۱۱۱ هدیه ی تولد 
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لی. آن موقع فقط پنج سال داشت. نه، صبرکن، چهار. من به او گردنبند کهربایی دادم که شکست. 
ُ

ِملی خ
قطعه هایی از کاغذهای کاهی تاشده را برای او توی جعبه ی نامه ها گذاشت. چای را که می ریخت، لبخند 

می زد. 

آه ِملی بلوم، تو عزیز منی.

تو آیینه ی شب و روز منی.

من تو را بی پول ترجیح می دهم
تا به آن کیتی کیوگ با االغ و باغش۱۱۲

پروفسور گودوین بیچاره.۱۱۳ موجود پیر وحشتناک. با این همه، پیرمرد مبادی آداب بود. به روش قدیم 
ابریشمی اش.  کاله  توی  کوچک  آینه ی  آن  و  پایین.۱۱۴  می آمد  صحنه  از  او  وقتی  می شد  خم  مالی  برای 
شبی که ِملی آن را به اتاق پذیرایی آورد. هی، ببین من توی کاله پروفسور گودوین چی پیدا کردم! ما همه 

خندیدیم. حتا آن موقع رفتار جنسی ظاهر  شده بود. یک تکه بال بود.۱۱۵ 

چنگالی در قلوه فرو برد و تلپی پشت ورو کرد. سپس قوری را روی سینی جا داد. همین که بلندش کرد، 
کوهانش بامب صدا داد. همه چیز رویش هست؟ نان و کره، چهار، شکر، قاشق، شیرش. بله. برد به طبقه ی 

باال، شستش توی دسته ی قوری قالب شده بود. 

با زانویش زد و در را باز کرد و سینی را به داخل برد و روی صندلی نزدیک باالسر تختخوابش گذاشت.

مالی گفت: 

– چقدر طول دادی.
صدا  به  دلنگ دلنگ  را  برنجی  پالک های  بالش،  روی  آرنج  یک  با  کشید،  باال  چابک  که  را  تنش 
لباس خوابش مثل  به سراپای تن گنده  و میان ممه های بزرگ و نرمش که توی  آرام  بلوم  آقای  درآورد.۱۱۶ 
پستان های بز ماده این ور و آن ور می رفت نگاهی انداخت. گرمای تِن دربسترمانده اش در هوا پخش شد و 

با عطر چایی که ریخت درهم آمیخت.۱۱۷ 

باریکه ای از پاکت پاره شده ی نامه از زیر بالش گودافتاده اش بیرون زده بود.۱۱۸ آقای بلوم به حالتی که 
دارد می رود ایستاد تا روتختی را صاف کند. 

پرسید: 

– نامه از طرف کی بود؟

دست خط جسورانه. مری ین.۱۱۹ 

جواب داد: 

– هان، بویلن. دارد برنامه را می آورد.
– چی می خوانی؟

مالی گفت: 
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– ال چی داِرم با جی سی دویل و آهنگ زیبای قدیمی عشق.۱۲۰

لب های ُپرش که چای را هورت می کشید لبخند زد. روز بعد بیشتر بوی نا به جا می گذارد این عود. 
مثل گالب گندیده.۱۲۱  

– می خواهی کمی پنجره را باز کنم؟
برش نان را دوال توی دهانش گذاشت و پرسید:

– تشییع جنازه چه ساعتی است؟
– یازده فکر کنم. روزنامه را ندیدم.

به دنبال اشاره ی انگشت مالی، آقای بلوم یکی از پاچه های زیرشلواری کثیف او را از روی تختخواب 
بلند کرد. نه؟ سپس، بند جوراب خاکستری به هم پیچیده ای را که دور لنگه جوراب ساق بلندی حلقه شده 

بود: کف جوراب چروک خورده و براق. 

– نه، آن کتاب.
لنگه ی دیگر جوراب. زیردامنی اش. 

مالی گفت: 
– باید افتاده باشد پایین.۱۲۲

آقای بلوم به این جا و آن جا دست مالید. ُولیو ِا نان ُورْی.۱۲۳ مطمئن نیستم مالی آن را درست تلفظ کند: 
ُولیو. روی تختخواب نیست. باید ُسر خورده باشد پایین. خم شد و واالن تخت را بلند کرد. کتاب، افتاده و 

کنار برآمدگی لگن ادرار نقش ترنجی ولو شده بود.۱۲۴ 

مالی گفت: 

– بگذار نشانت بدهم. یک عالمتی توی آن گذاشته ام. یک کلمه است که می خواستم از تو بپرسم.
جرعه ای از چای توی فنجانش را که از سمت بی دسته اش گرفته بود قورت داد، نوک انگشتانش را فرز 

با پتو پاک کرد و با سنجاق سر متن کتاب را گشت تا به آن کلمه رسید. 

آقای بلوم پرسید: 

– مت ِهم چی؟
مالی گفت:

– این، این یعنی چی؟
آقای بلوم خم شد و کنار ناخن  شست الک زده ی او را خواند.

– متم سایکوزیس؟۱۲۵
– آره. حاال این کی هست؟
آقای بلوم اخم کرد و گفت: 

– متم سایکوزیس. کلمه یونانی ا ست، از زبان یونانی. یعنی تراکوچگرِی ارواح.
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ه، چرند! به زبان ساده بگو.
َ
– ا

آقای بلوم از گوشه ی چشم به چشم های تمسخرآمیز او نیم نگاهی کرد و لبخند زد. همان چشم های 
جوان. نخستین شب بعد از نمایش الل بازی. دالفینز بارن.۱۲۶ آقای بلوم صفحه های لکه شده را ورق زد. 
روبی: سرآمد حلقه ی سیرک. ببین. مصور. ایتالیایی ددمنش با شالق گاری. باید روبی باشد سرآمد روی 
صحنه، برهنه .۱۲۷ مالفه از سر لطف قرض داده شده.۱۲۸ مافی نابکار دست برداشت و با ناسزایی قربانی اش 
را از خودش راند.۱۲۹ در پس همه ی این ها سنگدلی نهفته است. حیوان های تخدیرشده. بندبازی در سیرک 
هنگلر.۱۳۰ مجبور شدم به سمت دیگر نگاه کنم. مردم دهان شان باز مانده. شما گردن تان را بشکنید و ما از 
خنده روده ُبر شویم. خانواده های آن ها. از بچگی استخوان شان را درمی آورند  تا این که در آن ها تناسخ ارواح 
رخ می دهد.۱۳۱ یعنی بعد از مرگ زندگی می کنیم. روح مان. یعنی روح انسان پس از این که او می میرد، روح 

دیگنم... 

آقای بلوم پرسید: 

– تمامش کردی؟ 
– آره. هیچ صحنه ی زننده ای توی آن نیست. تا آخر عاشق همان مرد اولی می ماند؟

– هیچ وقت این کتاب را نخوانده ام. یکی دیگر می خواهی؟
ک بگیر. اسم قشنگی دارد این مرد.۱۳۲

ُ
– آره. یک کتاب دیگر از ُپل دو ک

مالی چای بیشتری توی فنجانش ریخت و جاری شدنش از یک سو را تماشا کرد. 

می نویسند.۱۳۳  نامه  ضامنم،  کرنی،  به  وگرنه  کنیم  تمدید  را  کیپل  خیابان  کتابخانه ی  کتاِب  آن  باید 
بازتن یابی: کلمه اش همین است. 

آقای بلوم گفت: 

– بعضی از مردم معتقدند که بعد از مرگ در بدن موجود زنده ی دیگری به زندگی مان ادامه می دهیم، و 
 هم زندگی کرده ایم. به این می گویند بازتن یابی. که همه ی ما هزاران سال پیش هم روی زمین 

ً
این که ما قبال

یا کره ی دیگری زندگی کرده ایم. می گویند آن زندگی را یادمان رفته. بعضی ها می گویند زندگی گذشته شان 
را به یاد می آورند.

شیِر چرب کندرو در چای او مارپیچ می برید و حلقه می شد. بهتر است این کلمه را به یادش بیاورم: 
تناسخ ارواح. با مثال بهتر است. مثال؟ 

آب تنی پریچه۱۳۴ باالی تختخواب. ضمیمه ی شماره ی ویژه ی عید پاک فوتو بتز: شاهکاری درخشان 
در رنگ های هنری.۱۳۵ چای پیش از آن که شیر توی آن بریزی. بی شباهت نیست به مالی با موهای آویزانش: 
الغرتر.۱۳۶ سه و شش برای قابش دادم. مالی گفت باالی تختخواب قشنگ می شود.۱۳۷ پریچه های برهنه: 

 همه ی مردمی که آن زمان زندگی می کردند.
ً
یونان: و مثال

آقای بلوم صفحه ها را رو به عقب ورق زد و گفت:

 
ً
– تناسخ ارواح اسمی است که یونانی های باستان به آن می گفتند. معتقد بودند که آدم می تواند مثال

 همانی که بهش می گفتند پریچه.
ً
به حیوان یا درخت تغییر کند. مثال
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هاللی  سوراخ های  از  و  شد  خیره  روبه رویش  به  راست  بازایستاد.  شکر  زدن  هم  به  از  مالی  قاشق 
بینی اش به درون دمید و گفت: 

– بوی سوختن می آید. چیزی روی آتش جا گذاشتی؟
آقای بلوم ناگهان داد زد: 

– قلوه.
کتاب را سرسری توی جیب داخل لباسش جا داد، انگشت های پایش را به گنجه ی شکسته زد، شتابان 
ی خشمگین 

ّ
به سمت بو بیرون پرید و تند با پاهای دستپاچه ی لک لکی از پله ها پایین دوید.۱۳۸ دود با فش

از یک طرف ماهی تابه تند به باال فوران کرد. آقای بلوم با خالندن یک شاخه ی چنگال به زیر قلوه، آن را از 
ماهی تابه کند و الک پشتی به پشت انداخت. فقط یک کم سوخت. از ماهی تابه انداختش توی بشقاب و 

گذاشت اندک آِب قهوه ای گوشت رویش بریزد. 

حاال فنجان چای. نشست و برشی از نان را برید و به آن کره مالید. گوشت سوخته ی قلوه را گسالند 
و پیش گربه انداخت. سپس چنگال ُپری را توی دهانش گذاشت و گوشت نرم و باب دندان را با بصیرت 
آِب  توی  را  برید، یکی  نان  از  تکه های چهارگوشی  جوید.۱۳۹ خوب پخته شده. یک قورت چای. سپس 
کاغذ  تای  بود؟  پیک نیک چی  و  دانشجوی جوان  آن  دهانش گذاشت. موضوع  توی  و  کرد  ترید  گوشت 
نامه ی کنارش را باز کرد و لقمه اش را که می جوید و تکه ی چهارگوش دیگری از نان را توی آب گوشت ترید 

می کرد و توی دهانش می گذاشت، آن را آهسته خواند.

پاپایی عزیزم،

این کاله  با  به من می آید. همه می گویند من  تولدم خیلی خیلی ممنونم. عالی  برای هدیه ی زیبای 
بره ی اسکاتلندی تازه ام حسابی خوشگل شده ام. جعبه ی  شکالت های خوشمزه ی مامی را گرفتم و دارم 
و خانم  من  از  یکی  کاگلن  آقای  می کنم.  دارم شنا  کار عکاسی  در  دیگر  می نویسم. خیلی خوشمزه  اند. 
بودند.۱۴۰  آمده  پروار  زنان  و همه ی  روز  بازار  بود.  کاسبی مان سکه  دیروز  گرفت. ظاهر شد، می فرستم. 
ِول می رویم.۱۴۱ سالم گرم مرا 

ُ
روز دوشنبه با چند تا از دوستان برای یک پیک نیک سر و ساده به دریاچه ی ا

به مامی برسان و یک ماچ گنده و تشکر هم برای خودت. از پایین صدایشان را می شنوم که پیانو می زنند. 
به  َبِنن۱۴۳  نام  به  جوانی  دانشجوی  شب ها  بعضی  باشد.  کنسرتی  آرمز۱۴۲  گِرِول  در  شنبه  روز  است  قرار 
این جا می آید پسرعمه هایش یا دیگر کس وکارهایش از آن کله گنده ها هستند آهنگ های بویلن )نزدیک بود 
لی سالم گرم 

ُ
بنویسم آهنگ های بلیزس بویلن( درباره ی آن دختران کنار دریا را می خواند. به او بگو ِملی خ

می رسانم.۱۴۴ دیگر باید نامه  را با صمیمانه ترین دوستی برای شما به پایان ببرم

دختر دوستدار شما،

                             ِملی

پس نگاشت: خط بد را ببخشید عجله بود. بای بای.۱۴۵ 

م.       
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یادم  از خانه. جدایی.  دور  که  تولدش  سالروز  اولین  ماه هم.  پانزدهم  است،  پانزده. عجیب  دیروز 
می آید آن صبح تابستانی که به دنیا آمد، دویدم خانم تورنتن توی خیابان دنِزل را از خواب بیدار کردم.۱۴۶ 
پیرزن نازنین. باید بچه های زیادی را به دنیا آورده باشد. از اول می دانست که رودی کوچولوی بیچاره زنده 

نمی ماند.۱۴۷ خب، خدا بزرگ است، آقا. فوری فهمید. اگر زنده می ماند، االن یازده ساله بود. 

طبقه ی  پیانو  عجله.  ببخشید.  را  بد  خط  ماند.  خیره  پس نگاشت  روی  تأسف  با  تهی اش  صورت 
کردم.۱۴۹  دعوا  دستبند  سر  او  با  اکس ال  قهوه خانه ی  در  می آید.  در  خودش  الک  توی  از  دارد  پایین.۱۴۸ 
کیک هایش را نمی خورد و حرف نمی زد و نگاه هم نمی کرد. بچه پررو. آقای بلوم برش های دیگری از نان 
خشک را در آب گوشت ترید کرد و قلوه را تکه تکه خورد. هفته ای دوازده و شش. زیاد نیست.۱۵۰ با این همه 
ممکن بود این هم گیرش نیاید. سن تاالر موسیقی.۱۵۱ دانشجوی جوان. قورتی از چای خنک تر را نوشید تا 

غذایش را بشوید و پایین ببرد. سپس دوباره نامه را خواند: دو بار.

البته  نیفتاده.  اتفاقی  نه، هیچ  اگر نداند؟  اما  به هر حال، می داند چطوری از خودش مواظبت کند. 
ممکن است. در هر صورت، صبر کن تا اتفاق بیفتد. مادینه ی وحشی. پاهای الغرش از پله ها باال می دوند. 

سرنوشت.۱۵۲ دارد به عمل می آید.
بیهوده: خیلی.۱۵۳

با مهری مشوش به پنجره ی آشپزخانه لبخند زد. روزی که در خیابان ناغافل دیدمش؛ داشت لپ هایش 
را نیشگون می گرفت تا سرخ شوند. کمی کم خون. طوالنی تر از معمول شیر خورده.۱۵۴ آن روز توی کشتی 
ارینز کینگ دوِر کیش.۱۵۵ کشتی لعنتی کهنه باال و پایین می شد. ذره ای باکش نبود. شال گردن آبی کم رنگش 

با موهایش رها در باد.  

همه گونه ها گودافتاده و موها تابان
سرت گردان، چرخان، چرخان۱۵۶

آن روز مرخص  بازشده. سورچی دست ها در جیب های شلوارش،  پاکت نامه ی  دریا.  کنار  دختران 
از کار، آواز می خواند. دوست خانوادگی. او می گوید: چرخان. پی یِر چراغانی شده، شب های تابستانی، 

گروه های موسیقی.۱۵۷ 

آن دختران، آن دختران
آن دختران زیبای کنار دریا۱۵۸

ِملی هم.۱۵۹ بوسه های جوان: اولی ها. حاال دیگر گذشته ی بسیار دور. خانم مری ین. دارد می خواند، 
حاال به پشت دراز کشیده، طره های موهایش را می شمارد، لبخند می زند، می بافد.۱۶۰  

تشویشی خفیف، افسوس، در تیره ی پشتش به پایین جاری شد، شدت گرفت. اتفاق خواهد افتاد. 
بله. جلو ش را بگیر. بی فایده: نمی توانم کاری بکنم. لب های لطیف و دل چسب دختر. آن هم اتفاق خواهد 
افتاد. احساس کرد تشویش جاری سراپایش را فرا گرفت.۱۶۱ االن هر کاری بی فایده است. لب ها بوسیده 
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می شوند، می بوسند، بوسیده می شوند. لب های گوشتی چسبناک زن. 

همان بهتر که او آن جا در آن شهر است: در دوردست. سرش گرم است. سگ می خواست تا زمان 
برایش بگذرد. شاید یک سفر به آن جا بروم. تعطیالت بانک در ماه اوت، رفت و برگشت فقط دو و شش.۱۶۲ 

در هر صورت، شش هفته تعطیلی دارم. شاید با جواز عبور خبرنگاری بشود یا از طریق مکوی.۱۶۳

گربه که همه ی بدنش را تمیز کرد، به سمت کاغذ لکه دارشده از گوشت برگشت، دماغش را در آن فرو 
برد و با ناز و غرور به سمت در رفت. برگشت به او نگاه کرد، میو کرد. می خواهد برود بیرون. جلوی در 
بایست، یک وقت باز می شود. بگذار منتظر بماند. بی قرار است. برق. رعد وبرق در پیش است. پشتش هم 

که به آتش بود، داشت گوشش را تمیز می کرد.۱۶۴ 

آقای بلوم احساس کرد پر و سنگین شده: سپس احساس مالیم نرم شدن روده ها. بلند شد، کمربند 
شلوارش را باز کرد. گربه برایش میو کرد. 

آقای بلوم در جواب گفت: 

– مَیوو. صبر کن تا آماده شوم.

سنگینی: روز گرمی در پیش است. خیلی سخت است تا پاگرد باالی پله ها جان کندن و رفتن.۱۶۵ 

یک روزنامه. دوست داشت روی صندلی توالت فرنگی بخواند. امیدوارم هیچ نره غولی نیاید در آن 
حالِت من در بزند.۱۶۶ 

توی کشوی میز، شماره ی قدیمی مجله ی تت بتز را پیدا کرد.۱۶۷ زیر بغلش تا زد، به سمت در رفت و 
آن را باز کرد. گربه با جست وخیزهای نرم باال رفت. آه، می خواست برود باال و مثل توپ روی تختخواب 

حلقه بزند.

آقای بلوم گوش داد، صدای مالی را شنید.

– بیا، بیا، پیشی، بیا.
از در پشتی بیرون رفت و وارد حیاط شد: به هوای گوش دادن به حیاط بغلی، رو به آن سمت ایستاد. 
هیچ صدایی. شاید دارد لباس ها را آویزان می کند تا خشک شوند. پیشخدمت توی حیاط بود.۱۶۸ صبح 

عالی.

کنم.  آالچیق درست  این جا یک  بیندازد.  نگاهی  دیوار  پای  پونه های  از  نازکی  ردیف  به  تا  خم شد 
لوبیای اسپانیایی. مو چسب کانادایی. می خواهم همه ی این زمین را کود بپاشم، خاک خشک شده. الیه ای 
از پلی سولفید پتاسیم. همه ی خاک های این شکلی بدون سرگین. پس مانده ی غذاهای خانگی. خاک برگ، 
 چی هست؟۱۶۹ مرغ های باغچه ی بغلی: فضله هایشان برای الیه ی رویی خاک خیلی خوب است. 

ً
این مثال

البته بهتر از همه، مال چهارپاهاست، به خصوص وقتی به آن ها کنجاله داده باشند. الش برگی از سرگین. 
بهترین چیز برای تمیز کردن دستکش های چرمی خانم ها. کثیف تمیز می کند. خاکستر هم. همه ی این 
مکان را آباد کنم. آن جا، آن گوشه ، نخودفرنگی به عمل می آورم. کاهو. آن وقت همیشه سبزی تازه داریم. 

هنوز باغچه ها عیب های مخصوص به خودشان را دارند. آن زنبور یا خرمگِس این جا ویت ماندی.۱۷۰ 

چند قدم جلو رفت. راستی کالهم کجاست؟ باید دوباره روی گل میخ گذاشته باشم. یا روی زمین 
رها شده. مسخره است، یادم نمی آید. جالباسی راهرو خیلی پر بود. چهار تا چتر، بارانی مالی. وقتی نامه ها 
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فکر  داشتم  لحظه  آن  درست  است،  عجیب  درآمد.  صدا  به  دریگو۱۷۱  دکان  در  زنگوله ی  برمی داشتم.  را 
می کردم. موی قهوه اِی بریانتین خورده روی یقه اش.۱۷۲ فقط یک شست وشو و برسی به مو. مانده ام امروز 
صبح وقت دارم حمام کنم؟ خیابان تارا.۱۷۳ می گویند آن یاروی پشت دستگاه، جیمز استیونز را فراری داده. 

براِین.۱۷۴
ُ
ا

کز چه صدای کلفتی دارد. اگنداث، چی هست؟۱۷۵ حاال، آبجی. پرشور.۱۷۶ 
َ
این یارو دلوگ

برای  را  شلوار  این  وقت  یک  باشم  مواظب  باید  کرد.  باز  لگد  با  را  صحرایی  مستراح  لکنته ی  دِر 
باز گذاشت، میان  تیر سردِر کوتاه خم کرد. در را کمی  تشییع جنازه کثیف نکنم. وارد شد، سرش را زیر 
دوغاب گچ های کپک زده و تار عنکبوت های قدیمی، بندهای شلوار را باز کرد. پیش از نشستن، از روزنی 

به پنجره های همسایه ی بغلی نگاه کرد. شاه توی دبیرخانه اش بود.۱۷۷ هیچ کس. 

و  نو  چیزی  زد.  ورق  برهنه اش  زانوی  روی  و  کرد  باز  را  روزنامه اش  کیفر،  صندلی  روی  ُچندک زده 
آسان.۱۷۸ عجله ی چندانی نیست. کمی نگهش دار.۱۷۹ جایزه ی ما تت بت: شاهکار مچام.۱۸۰ نوشته ی آقای 
فیلیپ بوفوی، باشگاه تماشاچیان تئاتر ، لندن.۱۸۱ نرخ یک سکه گینی دستمزد برای هر ستون به نویسنده 

تعلق گرفته است. سه و نیم. سه پوند سه. سه پوند، سیزده و شش.۱۸۲ 

در سکوت می خواند، خودش را نگه داشت، نخستین ستون، بعد نرمش نشان می دهد، ولی مقاومت 
کرد، دومی را شروع کرد. در میانه ی راه، آخرین مقاومت به نرمش انجامید، همان طور که می خواند گذاشت 
روده هایش بی صدا خودشان را خالی کنند؛ هنوز بردبارانه می خواند که آن ذره یبوست باقیمانده از دیروز 
کامل رفع شد.۱۸۳ امیدوارم آن قدر بزرگ نباشد که دوباره بواسیر ایجاد کند. نه، درست اندازه است. خب. 
آه! ُیبس . یک قرص فشرده از کاسکارا ساگرادا.۱۸۴ زندگی ممکن است چنین باشد.۱۸۵ نه ناراحتش کرد و نه 
تحت تأثیر قرارش داد، بلکه تند و شسته رفته بود.۱۸۶ این روزها همه چیز را چاپ می کنند. ایام مزخرف. آرام 
روی بویی که از خودش بلند می شد نشسته بود و هم چنان می خواند. بی شک شسته رفته. مچام اغلب به 
شاهکار فکر می کند و به خاطر آن جایزه ی جادوگر خندان را برد که حاال.۱۸۷ اخالقی شروع می شود و پایان 
می یابد. دست به دست هم.۱۸۸ هوشمندانه. آقای بلوم برگشت و به آن چه خوانده بود نیم نگاهی انداخت 
و وقتی جاری شدن آهسته ی شاشش را احساس می کرد، به آقای بوفوی، که آن را نوشته بود و دستمزد سه 

پوند و سی و شش را دریافت کرده بود، دوستانه غبطه خورد. 

می توانستم ترتیب یک قطعه ی کوتاه را بدهم. از سوی آقا و خانم ل م بلوم. داستانی بیافرینیم برای 
ضرب المثلی. کدام؟ دوره ای که سعی می کردم حرف های مالی را موقع لباس پوشیدنش روی سرآستینم 
یادداشت کنم.۱۸۹ دوست ندارم با هم لباس بپوشیم. ریشم را که می تراشیدم، صورتم را زخمی می کردم. 
چاک دامنش را گیره می زد، لب زیرینش را به دندان می گزید. برایش وقت می گرفتم: ۹.۱۵: رابرتز پولت را 
نُروی چی پوشیده بود؟۱۹۱ ۹.۲۳: چه چیزی من را وسوسه کرد که این شانه را بخرم؟۱۹۲ 

ُ
داد؟۱۹۰ ۹.۱۹: گرتا ک

۹.۲۴: با خوردن آن کلم باد کردم. الیه ی نازکی از خاک روی چرم ورنی چکمه اش: هر مغزی کفشش را 
تند و به نوبت به ساق پای پوشیده با جورابش مالید. صبح فردای رقِص بازار که گروه نوازندگان می قطعه ی 
رقص ساعت های پونکیالی را نواختند.۱۹۳ این را توضیح بده: ساعت های صبح، ظهر، بعد غروب می رسد، 
بعد ساعت های شب.۱۹۴ دندان هایش را می شست. این اولین شب بود. سرش می رقصید.۱۹۵ چوب های 
بادبزنش تق تق می کرد. این بویلن وضع مالی خوبی دارد؟ پولدار است. چطور؟۱۹۶ دیدم موقع رقص بوی 
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خوش تندی از نفسش می آمد. پس زیرلبی گفتن فایده ندارد. به آن اشاره کردن. موسیقی عجیبی در آن شب 
آخر. آینه در تاریکی بود. آینه ی توی دستش را چابک به جلیقه ی پشمی روی ممه های پر و جنبانش مالید. 

توی آن نگاه کرد. خطوطی دور چشم هایش.۱۹۷ به دلیلی خوب از آب در نمی آید.۱۹۸  

و  دشنه  با  سیاه  شب:  ساعت های  سپس  خاکستری رنگ.  توری  در  دختران  غروب،  ساعت های 
چشم بند. ایده ای شاعرانه: صورتی، بعد طالیی، بعد خاکستری، بعد سیاه. هم چنان، در زندگی هم همین 

است.۱۹۹ روز: بعد شب. 

پاک کرد. سپس  آن  با  را  پاره کرد و خودش  دقیق  را  برنده ی جایزه  داستان  از کاغذ  نیمی  بلوم  آقای 
شلوارش را باال کشید، بند شلوارش را بست و دگمه ها را انداخت. دِر لِق لغزان مستراح صحرایی را به سمت 

خودش کشید و از آن جای تاریک به هوای روشن آمد. 

در نور روشن، با بدنی سبک شده و خنک شده، شلوار سیاهش را دقیق وارسی کرد: دم پاها، زانوها، 
پشت زانوها. تشییع جنازه چه ساعتی است؟ بهتر است از توی روزنامه پیدا کنم. 

جیرجیر و وزوز دلگیری در آن باال. زنگ های کلیسای ُجرج. با ضربه ها ساعت را اعالم می کردند: 
آهن های سیاه پرسروصدا. 

دینگ دانگ! دینگ دانگ!

دینگ دانگ ! دینگ دانگ!

دینگ دانگ ! دینگ دانگ!

یک ربع به. دوباره: نت هارمونیک از پی آن در هوا پخش می شود، سومی.۲۰۰ 

دیگنم بیچاره!



پینوشتفصلچهار

لیپسو(
َ
)ک

← بخش دوم یولسیز به نام سرگردان های یولسیز دربرگیرنده ی دوازده فصل است. این بخش با فصل 
لیپسو شروع می شود و با فصل سرسی پایان می پذیرد. فصل چهارم که جویس در آغاز آن را کلیپسو نامید 

َ
ک

و سپس به شماره ی چهار اکتفا کرد، مجموعه ای از افکار، خاطره ها و مشاهده های لیوپولد بلوم است که بی 
مرز مشخصی روایت می شوند. جویس از ساختار اودیسه آزادانه تقلید کرده است و می بینیم که تلماکس 
)استیون( را پیش از شرح روایت ماجراجویی های اودیسیوس معرفی کرده، اما ترتیب زمانی روایت هومر را 
تغییر داده است. به گفته ی هانت، »به جای آن که داستان را از میانه شروع کند و به عقب برگردد، صبح ۱۶ 
ژوئن را دو بار شروع می کند، یک بار با بلوم و یک بار با استیون. به عبارت دیگر، سه فصل اول بلوم با سه 
فصل اول استیون از نظر زمانی یکسان است: از ساعت هشت صبح تا نزدیک ظهر. با برنامه ریزی مکانی 
هومری هم ور می رود و قهرمان را از آوارگی به خانه می آورد. ترتیب وقایع هومری را هم رعایت نمی کند و 

 به هم می زند.« )۲۰۱۷(
ً
در بخش دوم یولسیز، این ترتیب را کامال

به گفته ی گیفرد، »نام هومری این فصل، از الهه ای به نام “کلیپسو” گرفته شده است. در سروده ی پنجم 
اودیسه، اودیسیوس را در ناف دریایی، در جزیره ی اوژیژی، در بند الهه ی کلیپسو )اسمش یعنی پنهان کننده( 
می یابند. آتنا پادرمیانی می کند و از جانب اودیسیوس از زئوس طلب بخشش می کند. زئوس هرمس را پیش 
کلیپسو می فرستد و به او فرمان آزادی اودیسیوس را می دهد تا اودیسیوس بتواند به وطنش، ایتاکا، بازگردد. 
این خواهش را  اندوه اسارت و آرزوی وطن سر می کند. کلیپسو  این جزیره در  اودیسیوس هفت سال در 
می پذیرد، اما همین که اودیسیوس آماده ی سفر بازگشت می شود، دوباره پوزئیدون با رعدوبرق و رگبار بزرگی 
راهش را می بندد. آتنا دوباره پادرمیانی می کند، توفان را فرو می نشاند و اودیسیوس را حفظ می کند و به او 

هدیه ی خویشتن داری می دهد.« )۱۹۸۹: ۷۰( 

همان طور که در آغاز پی نوشت فصل یک دیدید، در نمودارهای لیناتی و گیلبرت، جویس برخی از 
فصل های این رمان را به برخی اعضای بدن منتسب کرده و نامیده و برای این فصل »قلوه« را در نظر گرفته 
است. اما به گفته ی هانت )۲۰۱۷(، »برای سه فصل اول هیچ عضوی از بدن را معین نکرده است، زیرا 

استیون در جسم خود زندگی نمی کند.« 

»در همان نمودارها هنر این فصل اقتصاد است )هنری مفید در اداره ی خانه(، رنگ نارنجی است. نماد 
فصل پریچه است و فن یا تکنیک، روایتی است. همانندی ها یا نظیره ها: پریچه )نقاشی حمام پریچه ها بر 
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دیوار اتاق خواب بلوم( که همانند کلیپسو است؛ دلوگکز یادآور هرمس است که برای فراخوانی اودیسیوس 
فرستاده می شود و صهیون همانند ایتاکا.« )۱۹۸۹: ۷۰(

»در طرح لیناتی، نمادها عالوه بر پریچه، واژن، تبعید، خانواده، بنی اسرائیل در اسارت نیز فهرست شده 
است.« )همان جا(

هانت )۲۰۱۷( درباره ی چهارمین فصل از یولسیز می نویسد: »جویس در این فصل، شخصیت اصلی 
رمان، آقای لیوپولد بلوم، را معرفی می کند. بلوم عاشق خوردن امعاء و احشاء چهارپایان و ماکیان است. 
نخستین جمله مردی را وصف می کند که در قیاس با استیون ددلس بسی خوشحال تر و آسوده تر است و از 

سوی دیگر، استادی استیون در استفاده از زبان را ندارد.«

»این گذار از گشت وگذارهای پیچیده ی فکر استیون در فصل سه )پروتیوس( به ولع و ویار رودگانی 
بلوم در آغاز فصل چهار )کلیپسو( یادآور گذار فصل دوم به فصل سوم از رمان چهره... است. در پایان فصل 
دوم آن رمان، وقتی استیون برای نخستین بار آن تجربه ی خاص را از سر می گذراند، بدن هایشان در انتزاع حل 
می شود: “زن با حرکتی ناگهانی سر استیون را خم کرد... استیون چشم هایش را بست و ناهوشیار نسبت به 
هر چیز جهان، به جز فشار مرموز لب هایی که آرام باز می شدند، روح و جسمش را به او تسلیم کرد. لب های 
او به همان اندازه که به دهانش فشار می آوردند، به ذهنش نیز فشار می آوردند، گویی حامل سخنان مبهمی 
بودند؛ استیون میان آن لب ها فشار ناشناخته و ترسناکی احساس کرد، اندوه آورتر از رخوت گناه و دلپذیرتر 
از صدا و بو.” اما در فصل سوم رمان چهره...، استیون و نیز خواننده به موقعیتی کم تر اثیری و کم تر فرازمانی 
کشیده می شوند، زیرا با رسیدن غروِب یک روِز گرفته ی ماه دسامبر، از پنجره ی دلگیر مدرسه بیرون را می بیند 
و احساس گرسنگی می کند و دلش غذا می خواهد و اسم غذاها را مرور می کند: تاس کباب، شلغم، هویج 

و سیب زمینی  و غیره.« )همان جا(

»حماسه ی بلوم با اعضای بدن شروع می شود نه با واژه های رمزآمیزی که داستان استیون با آن ها آغاز 
می شود و نه با یادآوری تحقیرآمیز بردگی روح به دست وسوسه های شهوانی، بلکه فقط با وجه گریزناپذیر 

زندگی انسانی شروع می شود.« )همان جا(

دیوید وی یر، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کوپر یونی ین )نیویورک(، در این باره می نویسد: »همان طور 
که اودیسیوس اسیر کلیپسو است، لیوپولد بلوم هم در بند خیاالت شهوانی خودش اسیر است و این یکی از 
دالیلی است که او را از انجام وظایف زناشویی اش باز می دارد. بلوم هم مثل اودیسیوس اسیر الهه ای است، 
The Bath of که آن را از   the Nymph اما در مورد بلوم، این الهه تصویر زن بی پوششی بر دیوار است به نام

یکی از شماره های مجله ای بریده است.« )۲۰۱۵: ۴۶(

۱. به گفته ی گیفرد، »لیوپولد یعنی “شاهزاده ی مردم” و معنای ضمنی آن، بر تولد در طالع “صورت 
فلکِی تاج نیم روز یا اکلیل شمالی” داللت دارد و نشانه ی بلندپروازی، زیبایی، شأن، شکوه، استیال، عمر 

جاویدان، قدرت مطلق، نیک بختی، تاریخ، افتخار، قضاوت و فطرت زنانگی است.« )۱۹۸۹: ۷۰(

هانت می نویسد: »نخستین جمله ی این فصل ایهام دارد: واژه ی relish در این جمله دو معنا دارد: 
و  مزه  با  را  غذایش  بلوم  یا  “ُسس”.  دیگری  و  گرسنگی،  احساس  برانگیختن  همان  یا  اشتها”  و  “لذت 
ملچ ملچ می خورده یا نوعی سس به نام یورک شر رلیش روی آن می ریخته است. از بلندپروازی ها و گرایش و 
دستاوردهای ادبی بلوم در فصل هایی مثل ایتاکا می فهمیم که اگر بلوم قرار بود این کتاب را بنویسد، به آسانی 
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به دام استفاده از چنین کلمه ها و عبارات نابجایی می افتاد.« )۲۰۱۷(

ساختار نحوی آخرین جمله ی این پاراگراف را به این دلیل تغییر دادم که شگفتی جمله حفظ شود. به 
پیشنهاد فریتز سن، در صورتی که ساختار زبان مقصد اجازه بدهد که کلمه ی »شاش« به پایان جمله برود 

باید چنین کرد، زیرا جویس قصد دارد خواننده را شگفت زده کند.

۲. در این جا بلوم با وسواس سینی صبحانه ی زنش را آماده می کند: یک برش دیگر از نان و کره: سه، 
ب... هانت می نویسد که »بلوم در شروع فصل شش )هْی دیز( نیز چنین وسواسی را سر بستن 

ُ
چهار، خ

و در سال ۱۸۷۷،  بیماری وسواس ریشه دار است  و معتقد است که تشخیص  نشان می دهد  دِر کالسکه 
زد.«  را  بیماری  این  سکه ی   )۱۸۹۰-۱۸۳۳( وست فال  کارل  نام  به  آلمانی  روان پزشکی  و  نورولوژیست 

)۲۰۱۸(

ناباکوف در درس گفتارهایش درباره ی یولسیز، این چند صفحه را »بسیار هنرمندانه« وصف می کند و 
می گوید: »وقتی بلوم صبحانه ی مالی را برایش می آورد، یکی از عالی ترین قطعه های تمام متون ادبی دنیا 

ساخته می شود. این مرد چقدر زیبا می نویسد!« )ناباکوف و بوئرز، ۲۰۰۲: ۳۰۶(

۳. »سرودهای کودکانه، در تمام روز، در ذهن بلوم می رقصند. شاید گویای این است که او پدری 
 عالقه ی مرد تبلیغاتی به وزن و آهنگ ساده را. 

ً
فداکار است، نیز ویژگی کودکانه ی او را نشان می دهد و نهایتا

برخی از سرودهای کودکانه از اهمیت داستانی برخوردارند و برخی نقشی جزئی تر دارند. اما یک واقعیت 
مشترک این است که هر سه شعر کودکانه ی این فصل با خوراک سروکار دارند.« )هانت، ۲۰۱۷( درباره ی دو 

شعر دیگر پی نوشت شماره ی ۱۳ و ۱۴ از همین فصل را بخوانید.

“میو” گربه را  با دقت گوش می کند و آن چه را می شنود، روی کاغذ می آورد.  ۴. جویس صداها را 
“مکگناوو” ضبط می کند. به گفته ی هانت، در این جا »وقتی به گربه هم نقشی داده می شود و وارد دیالوگ 
می شود، با خط تیره ی نقل قول، چیزی عجیب رخ می دهد، زیرا احساس خود او بیان می شود با صدایی 
موجودات  از  بزرگ تری  جامعه ی  به  انسانی  جامعه ی  از  را  رمان  محدوده ی  جویس  واقع گرایانه...  بسیار 
از ضرورت های مقدس رمان  او یکی  واقعی تصویرگری که  به اصل  بدون تجاوز  زنده گسترش می دهد، 

می دانست.« )۲۰۱۷(

»جویس، در فصل سرسی، نوآوری اش را در گفتمان رمانی به گونه ای شگرف نشان داده است، آن جا 
نه تنها حیوان که اشیاء سخن می گویند، آن هم در گویش های گوناگون و بس عالی.« )همان جا(

۵. به گفته ی هانت، »این فصل خیلی زود خواننده را با یکی از خصوصیات عجیب وغریب لیوپولد 
بلوم آشنا می کند: عالقه ی نامعمولش به گه و کون. مزه های تند و بویناک دل وروده و قلوه را دوست دارد. 
ظاهر تمیز تحسین برانگیز گربه مانع نمی شود که متوجه دگمه ی سفید زیِر ته یا کون )butt( دمش نشود... 
شاید هر کدام از این جزئیات )و نمونه های بسیار دیگر( به خودی خود جنبه ی واقعی تصویرگری جویس 
از محتویات ذهنی معمولی باشد، اما این جزئیات کم کم تصویر پیچیده ای می سازد از میل جنسی مقعدی 
و رفتارهای روانی همراه آن در بلوم.« )۲۰۱۳( برای شرح بیشتر پی نوشت شماره ی ۱۷۸ و ۱۸۲ از همین 

فصل را بخوانید.

۶. گیفرد می نویسد: این »شبیه جمله ای است که میشل دو موتن )قرن شانزدهم( در “دفاعیه از ریمون 
سبون” گفته است: “وقتی با گربه ام بازی می کنم، از کجا معلوم که او مرا بیشتر بازیچه نداند تا من او را؟” 

)۷۰ :۱۹۸۹( »)The Essays of  Montaigne, trans, E,J, Trenchmann, Oxford 1935(



|  یولسیز   324

۷. لورنت مایلزی، استاد انگلیسی دانشگاه کاردیف ولز، در این باره می نویسد: »جمله ی “موش های 
در  آن ها  می توان گفت  یا  یاوه.  یا  معنادار  یا  کرد.  تعبیر  دو جور  می توان  را  نمی کشند”  هرگز جیغ  فضول 
چنگال گربه جیغ نمی کشند، که می توان آن را به خود بلوم برگرداند که در چنگال مالی جیغ نمی کشد. یا 
 Syntactic در  مثل عبارت معروف چامسکی  نمی کشند.  یاوه است: موش های فضول جیغ  ضرب المثلی 
Structures که می گوید: »عقاید سبز بی رنگ دیوانه وار می خوابند.« به گفته ی چامسکی، این جمله از نظر 
ساختار دستوری درست است، ولی از نظر معنایی یاوه است. عقاید )اسم( سبز )صفت( بی رنگ )صفت( 
دیوانه وار )قید( می خوابند )فعل( جمله ی کاملی است که از دو عبارت اسمی و فعلی تشکیل شده است. 

جمله ی بلوم هم از همین قاعده پیروی می کند.« )۲۰۰۳: ۱۰۴(

۸. »نمی توان گفت که مؤنث بودن گربه در قلم جویس اتفاقی است و این که تولید صدایش )مرکگناوو( 
شبیه تولید صدای نیمه هشیار مالی بلوم است )“م ن” دو– سه پاراگراف پایین تر(. فکر کردن بلوم به بی رحمی 
گربه اش، و افکار غیرواقعی اش، که نامتناسب با شخصیت اوست، در این باره که قربانی گربه هم ممکن 
گاه( فاحشه ای   ناخودآ

ً
است از چنگال او لذت ببرد، حاکی از آن است که مالی را در خیال )گرچه احتماال

سادیستی تصویر می کند و خود را جانشینی منفعل اما مشتاق. جزئیات بی شماری در متن این تصور را تأیید 
می کند.« )هانت، ۲۰۱۷(

لبنیات فروشی های  فهرست  در   ،۱۹۰۴ سال  در  تام  راهنمای  کتابچه ی  به  »بنا  گیفرد،  گفته ی  به   .۹
ثبت شده در دابلن، سه مغازه ی شیرفروشی هانلن بود که یکی از آن ها نزدیک خانه ی بلوم، در شماره ی ۲۶ 

خیابان لوِور دورِست قرار داشت.« )۱۹۸۹: ۷۰(

۱۰. گیفرد در این باره می نویسد: »چنین چیزی واقعیت ندارد که گربه ها بدون سبیل نمی توانند موش 
بگیرند و این هم قصه ای بیش نیست که نوک سبیل هایشان در تاریکی برق می زند، اما این واقعیت دارد که به 
جای شاخک برایشان کار می کند و با سبیل شان می توانند فاصله ها را درک کنند.« )۱۹۸۹: ۷۰( در این فصل 
و فصل های بعدی، نظرها یا باورهای اشتباه زیادی از بلوم و دیگر شخصیت ها می بینیم و به گفته ی دلینی 

)۲۰۱۰(، »این دقت و توان نویسنده را در نشان دادن واقعیات روزمره ی انسان ها نشان می دهد.« 

 ۷ )شماره ی  بلوم  خانه ی  از  نزدیک  فاصله ی  در  دورِست،  خیابان  خواربارفروش  باکلی،  »جان   .۱۱
خیابان اکلز( مغازه داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۰(

 در مراسم قربانی دادن(، قلوه ی گوسفند از بخش های ویژه ای بود که 
ً
»در آیین باستانی دین یهود )مثال

آن را، برای هدیه دادن به یهوه، در محراب می سوزاندند.« )همان جا(

۱۲. بنا به بررسی های گیفرد، »تنها قصاِب خیابان دورست، مایکل برانتن بود و بلوم برای خرید قلوه هایش 
کز( متناقض نماست، 

َ
پیش او می رفت. اما اسم لهستانی یهودی ای که بلوم برای این قصاب برگزیده )دلوگ

زیرا باورمندان یهودی خوردن گوشت و دل و قلوه ی خوک را حرام می دانند و دلوگکز نمی تواند قلوه ی خوک 
کز، یهودی اندیشمند و صهیونیست پرشوری که از شهر 

َ
بفروشد. این اسم را جویس از روی موسی دلوگ

ترَیسته )ایتالیا( می شناخت، روی این قصاب گذاشته است.« )۱۹۸۹: ۷۰( به گفته ی هانت، »گرچه بلوم 
برای مدتی کوتاه و خریدی مختصر از خانه بیرون می رود، در این فصل به بی شمار مغازه  و فروشگاه اشاره 

می شود که به جز همان قصابی دلوگکز، بقیه واقعی اند و در نقشه ی دابلن آن زمان وجود دارند.« )۲۰۱۷(

۱۳. گیفرد می نویسد: »این بیتی از شعر کودکانه ای است که در قرن هفدهم معروف بود: “جک اسپَرت 
چربی نمی خورد/ زنش گوشت/ پس هر دو بشقاب شون رو خوب لیس می زدند تا تمیز بشه...” جک اسپَرت 
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در قرن های شانزدهم و هفدهم لقبی بود برای کوتوله.« )۱۹۸۹: ۷۱(

 این معنا را می دهد: “تامی کوچولو/ برای 
ً
۱۴. برگرفته ای است »از شعر کودکانه ی دیگری که تقریبا

شامش/ آواز می خونه/ بدیم چی به او؟/ نون نازک و کره/ چطور بُبره؟/ بدون چاقو/ چطور زن بگیره؟/ بدون 
خانوم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

۱۵. باری دیگر جویس به جای اصوات معمول )اوم یا اوهوم( پاسخ خواب آلود و آهسته ی مالی را دو 
حرف )م ن( می آورد. بالمایرز در این باره می نویسد: »جویس نخستین کلمه ی مالی در کتاب را در دو حرف 
نوشته است: م ن؛ پاسخ زنانه ای که می تواند بله یا نه باشد و بلوم آن را “نه” تعبیر می کند، قرار است به “بله” 
تبدیل شود، آخرین کلمه ی مالی در کتاب.« )۱۹۹۶: ۲۲( پی نوشت شماره ی ۸ از همین فصل را بخوانید.

۱۶. دلینی )۲۰۱۳( معتقد است که »این جمله را در واقع جویس از دیدگاه بلوم می گوید. یعنی از دو 
نظرگاه می شنویم، از نظرگاه بلوم که کلمه ی مبهم و دوحرفی مالی را “نه” تعبیر می کند؛ از نظرگاه راوی که 
در ادامه ی نظر بلوم می گوید: “هیچ چیز نمی خواهد.” سپس بی درنگ خود راوی )جویس( ادامه می دهد و 

جمله ی بعدی را روایت می کند، اما درست پس از آن، بلوم با تک گویی درونی ماجرا را پی می گیرد.« 

۱۷. گیفرد می نویسد: »مالی )مری ین( بلوم، زن لیوپولد بلوم، با اسم دختری توییدی در جبل الطارق 
)در ۸ سپتامبر ۱۸۷۰( به دنیا آمده و در همان جا بزرگ شده است. مالی دختر سرگرد برایان کوپر توییدی )از 
تفنگ داران ارتش سلطنتی دابلن( و لونیتا الردو )یهودی اسپانیایی( بود. فرض بر این است که مالی و پدرش 

در ماه مه یا ژوئن ۱۸۸۶ به دابلن می آیند.« )۱۹۸۹: ۷۱(

۱۸. »مزایده گر قیمت را، به نفع توییدی، سریع و سرتیر تمام می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

۱۹. به گفته ی گیفرد، »در زمان جنگ روسیه ـ ترکیه )۱۸۷۷-۱۸۷۸(، ارتش ترکیه زیر نظر عثمان پاشا 
از شهر پِلون، شهری در شمال بلغارستان، به مدت ۱۴۳ روز دفاع کرد. نخست در برابر چندین حمله ی پیاپی 
روسیه و سپس در برابر محاصره. ترک ها به پیروزی نزدیک بودند، اما این جنگ برای آن ها به شکست بدل 
شد. انگلستان خنثا عمل کرد، اما وقتی در سال ۱۸۷۸ پیروزی ارتش روسیه با پیروزی دیپلماتیک به اوج 
رسید و در بالکان به روسیه قلمرو بزرگ تری داد، انگلستان شروع کرد به شاخ وشانه کشیدن و تهدید کردن. 
چون انگلستان به واقع در آن جنگ حضور نداشت، توییدی هم نمی تواند در آن جنگ نقشی داشته باشد و 

فقط قدرت نامحدود داستان است که او را به آن جنگ می فرستد.« )۱۹۸۹: ۷۱(

۲۰. »ایستگاه های قطار گهگاه اجناس گم شده ای را که صاحبان شان دیگر به سراغ شان نمی آمدند، به 
حراج می گذاشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

 بلوم بارانی اش را از یکی از آن حراجی های رایج ایستگاه قطار خریده است.« )دلینی، ۲۰۱۳(
ً
»ظاهرا

۲۱. به گفته ی گیفرد، »“خیلی از افسران در جریان امر هستند” یعنی خیلی از آن ها می دانند چطور 
پول بسازند.« )۱۹۸۹: ۷۱(

۲۲. »جان پلستو کاله دوزی در جنوب شرقی دابلن بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

بانی کایم اسکات، استاد دانشگاه ایالتی سن دیاگو، در این باره می نویسد: »در این جا بلوم دارد نوشته ی 
فرد  “کال  گفت:  او  به  بی صدا”  تاج کالهش  عرق کرده ی  “پشت نبشته ی  می خواند:  را  نوار کالهش  توی 
اعالی پلستو.” این جا حرف پایان کاله پاک شده و بلوم هم آن را همان طور می خواند و هم چنین در سکوت 
می خواند، به همین دلیل می گوید نبشته “خاموش” به او می گوید. بعدها دو اشاره به پشت نبشته، این اشتباه 
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متن و پاک شدن حرف آخر کاله )hat: ha( را آشکار می کند.« )۱۹۸۸: ۷۶( به گفته ی هانت، »حرف آخر 
کلمه در اثر استفاده ی مکرر کاله پاک شده و به کال تبدیل شده، اما این کلمه با همین شکل ناقص در ضمیر 

گاه بلوم جا افتاده و به کلمه ای نو در دایره ی لغاتش تبدیل شده است.« )۲۰۱۷( ناخودآ

۲۳. »در آینده متوجه می شویم که این کاغذ نیست بلکه کارت است و منظور کارت شناسایی بلوم با 
ِور است.« )هانت، ۲۰۱۷(

َ
اسم جعلی هنری فل

۲۴. هانت می نویسد: »لیوپولد و مالی بلوم در شماره ی ۷ خیابان ِاکلز در بخش شمالی دابلن مرکزی 
می شود.  مطرح  لغزان(  )صخره های  ده  فصل  در  نخستین بار  بلوم،  خانه ی  آدرس  البته  می کنند.  زندگی 
در دهه ی اول قرن بیستم، در این منطقه طبقه ی متوسط و مرفه زندگی می کردند، اما امروز، از آن منطقه 

مخروبه ای بیش نمانده است.« )۲۰۱۴(

۲۵. گیفرد در این باره می نویسد: »سیب زمینی نوعی طلسم است و نمادی از ادامه ی زندگی و، در 
سنت یهودیان، غذای اصلی برای مراسم مذهبِی بعد از خاکسپاری. در ضمن، سیب زمینی یادآور یک قلم از 
اقالم اصلی غذایی کشاورزان ایرلندی است و یادآور آفت زدگی آن، که سبب قحط سالی شد. این سیب زمینی 

را مادر بلوم به او داده است و او هم برای شگونش و ادامه ی زندگی با خود حمل می کند.« )۱۹۸۹: ۷۱(

۲۶. در این جا جویس از واژه ی footleaf استفاده کرده که به گفته ی هانت، »در هیچ فرهنگ لغتی 
 برساخته ی خود اوست.« )۲۰۱۷( همان طور که در عکس زیر نمایان است این کلمه 

ً
نیست و مشخصا

تخته ی باریکی است که پایین در می کوبیدند تا از ورود آب باران و گل به داخل خانه جلوگیری کنند. به 
همین دلیل آن را به »گلگیر در« ترجمه کردم.

دِر خانه ی شماره ی ۷ خیابان اکلز که اکنون در مرکز جیمز جویس، دابلن، نگه داری می شود. عکس از 
مترجم
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 ۷ شماره ی  روبه روی   ۷۵ شماره ی  که  کرده  تصور  تام  راهنمای  کتابچه ی   روی  از  »جویس   .۲۷
است، درحالی که این شماره با فاصله ی کمی از آن، در سمت راستش قرار دارد، ولی بلوم به سمت چپ 

می پیچد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

۲۸. »کلیسای سینت ُجرج در بن بست هاردویک، نزدیک خیابان هاردویک و در شرق انتهای جنوب 
شرقی خیابان اکلز است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

۲۹. »پاسخ سؤال بلوم: سیاه گرما را جذب می کند نه منعکس و یا منکسر.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱(

۳۰. »شرکت نانوایی ُبِلند در خیابان کیپل در دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۱( 

»کلمه ی “روزی” از دعای حضرت عیسی گرفته شده است: “امروز نان روزانه مان را به ما ببخش یا 
روزی مان را به ما عطا فرما.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۲(

اب است یا 
ّ

جویس در توصیف این نان از واژه ی  turnover استفاده کرده که یکی از معانی آن قط
پای میوه و مربا، و دیگری برگشتن. دلینی معتقد است که »این نانی پای مانند است که بخشی از خمیرش 
روی خودش برمی گردد. نان ُبِلند به مبل دسته دار گنده شبیه است و فقط می توان ذره ذره جوید. روی جایی 
که می توان گفت دسته ی مبل است، تاج برشته ی خوشمزه ای دارد. به گفته ی او، مردم این نان را وقتی تازه 

بود نمی خوردند، چون معتقد بودند خمیر تازه اش به آسانی هضم نمی شود و دل درد می آورد.« )۲۰۱۳(

این  باره می نویسد: »به زودی در  این  انگلیسی دانشگاه تورنتو، در  ادبیات  وینسنت شری، پروفسور 
فصل می فهمیم که بلیزس بویلن، مدیر گروه موسیقی، قرار است تا چند ساعت دیگر به خانه ی بلوم بیاید و 
برای مالی، زن بلوم که آوازخوان این گروه است، برنامه ی سفر بعدی او را بیاورد. بلوم که از واقعیت تلخی 
ُبِلند اشاره می کند. این  “گرمای خوش”، به نان  گاه است، بی درنگ، پس از اندیشیدن به  در این رابطه آ
پشت سر هم آمدِن “گرمای خوش” و “بِلند” آتش کالمی بلیزس )شعله ها( را زیر هم آوایی واژه ی “ُبِلند” 
با اسم “بویلن” برمی انگیزد و دوباره با کلمه ی “داغ” شعله ورش می کند.« )۱۹۹۴: ۹۶( آشکار است که 

ُبلند با بویلن تجانس آوایی دارد. 

پیتر بروکر و پیتر ویدوسن، از استادان دانشگاه های گرینویچ و ماساچوست و ناتینگهم، در این باره 
می نویسند: »پردازش تصویر خیالی آن شهر شرقی در ذهن بلوم از بوی نان کامیون ُبِلند شروع می شود. در 
واقع، هر چشم انداز یا صدا یا بویی به مشغله ی ذهنی خصوصی و محرمانه بلوم جرقه می زند.« )۱۹۹۷: 

)۲۹۳

برود و  از خورشید جلوتر  بلوم در خیالش تصور می کند که می تواند جایی در سرزمین شرق   .۳۱
فاصله اش از خورشید را همواره حفظ کند و نگذارد حتا یک روز به عمرش افزوده شود. )م(

در  است.  آورده  جمع  به صورت  و  قدیم  سبک  به  را  »سبیل«  کلمه ی  متعدد  موارد  در  جویس   .۳۲
Turko the terri� »زمان های گذشته، هر دو صورت جمع و مفرد آن استفاده می شد. به گفته ی گیفرد، 
ble پانتومیم مشهوری در دابلن بود و هم چنین اسم شخصیتی در این پانتومیم. در این جا بلوم به ترکو د 
تربل فکر می کند و خود را سرگردانی در خیابان های شهری در خاور میانه تجسم می کند.« )۱۹۸۹: ۷۲( 
به گفته ی هانت، »ترکو د تربل، که استیون در فصل یک )تلماکس( به آن فکر می کند و بلوم در این فصل، 
برای دهه های متمادی در دابلن اجرا می شد.« )۲۰۱۱( پی نوشت شماره ی ۸۴ از فصل یک )تلماکس( را 

بخوانید. 
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بلوم سفر  این جا  در  دارند.  معنایی  یک الیه ی  از  بیش  یولسیز  عبارات  و  از جمله ها  »بسیاری   .۳۳
خیال پردازی،  این  پایان  در  و  می کند  تصویر  ذهنش  در  را  عرب  دنیای  در  سرزمینی  به  روزانه ای  خیالی 
دختری را تجسم می کند که پشت دیوارهای بلند سنتور )dulcimers( می زند. این واژه عالوه بر معنای 
 Love’s سنتور، معنای آهنگ دلنشین نیز دارد. در ضمن، در پایان قرن نوزدهم، آهنگی منتشر شد با نام
Old Sweet Song به معنای »شیرین آهنگ دیریِن عشق« که در این آهنگ از غروب خورشید و لحظه ی 
به سوی غروب  بلوم  نام غروب خورشید معروف است.  با  برخی موارد حتا  و در  و میش می گوید  گرگ 
خورشید می رود و به آهنگ دلنشینی گوش می کند که دخترک عرب، پشت دیوار خانه ای، با سنتور می نوازد. 
آهنگ.«  این قطعه  به  اشاره می شود و هم چنین  این تصویر خیالی سرزمین عرب  به  باز هم  اثر،  این  در 

)دلینی، ۲۰۱۳(

۳۴. »در پی خورشید، دفترچه خاطره ای از یورتمه ران، نوشته ی فردریک دیوِدتی تامسن، نویسنده ی 
آمریکایی است. تامسن در اکتبر ۱۸۹۱ از نیویورک به سمت غرب حرکت می کند و به مصر و اورشلیم و 
چندین شهر شرقی می رود و در ماه مه ۱۸۹۲ از راه انگلیس برمی گردد و در این سفر به مطالعه ی نژاد زرد 
و خاور نزدیک می پردازد، همان طور که بلوم در خیال خامش به آن بخش از دنیا می رود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۷۲

که  بلوم  تند  نقد  برخالف  هست.  بلوم  خانه ی  در  که  است  سفری  شرح  چندین  از  یکی  اثر  »این 
 یک ذره هم شبیهش نباشد. این نوع چیزهایی که تو می خوانی: در پی خورشید” این 

ً
می گوید: “شاید واقعا

 برخی از ایده های بلوم درباره ی بخش های 
ً
گاهی دهنده، دقیق و دارای قضاوتی درست است. ظاهرا اثر آ

دوردست و عجیب وغریب جهان از همین کتاب برداشته شده است.« 

۳۵. به گفته ی گیفرد، »پرتوهای خورشید روی صفحه ی عنوان. منظور صفحه ی عنواِن کتابی است که 
دختری شرقی را در حال نواختن سازی غریب )سنتور( به تصویر می کشد. این صفحه از کتاب در نسخه ای 

که بلوم دارد، گم شده است.« )۱۹۸۹: ۷۲(

۳۶. درباره ی آرتر گریفث، پی نوشت شماره ی ۱۶۹ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

۳۷. »فریمن ژورنال و نشنال پرس روزنامه ای بود که از نظر تیراژ و شهرت پیشگام بود و هر صبح 
در دابلن منتشر می شد. اعضای هیئت تحریریه ی این روزنامه هوادار دولت خودگردان ملی بودند، اما در 
اساس میانه رو بودند و دیدگاه شان محافظه کارانه.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۷۲( به گفته ی هانت، »منظور از دولت 
خودگردان دولتی است که از نظر ملیت ایرلندی، اما از نظر دیدگاه و عملکرد در خدمت دولت انگلستان 

 مستقل. آرتر گریفث با این نوع دولت مخالف بود.« )۲۰۱۴(
ً
است، نه دولتی کامال

»طرح سرصفحه ی این روزنامه عکسی از بانک ایرلند بود با پرتوهای خورشید باالی آن، و با توجه به 
موقعیت مکانی بانک، خورشید در شمال غربی طلوع می کرد.« )همان جا(

است:  گریفث  از  جمله  این  است.  شده  نوشته  ملت”  یک  “ایرلند  شعار  هم  سرصفحه  این  »زیر 
فریمن ژورنال اشاره به  “خورشید حکومت خودگردان از شمال غربی طلوع می کند.” نماد سرصفحه ی 
این واقعیت است که بانک محافظه کار ایرلند ساختمانی را اشغال کرده که پیش از تصویب قانون اتحاد 
در سال ۱۸۰۰ پارلمان ایرلند بوده است. تورنِتن می نویسد که جغرافیای گیج کننده ی این تصویر، که در 
آن خورشید از غرب طلوع می کند، نگاه تحقیرآمیز گریفث به این روزنامه را تصویر می کند، زیرا گریفث 
معتقد بود که موضع ملی گرایی هیئت تحریریه ی آن ظاهری و دروغین است. به عبارت دیگر، این جمله 
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ناممکن  غرب  از  خورشید  طلوع  اندازه ی  به  ایرلند  در  مستقل  دولت  داشتن  که  می رساند  کنایی  به طور 
است.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۷۲(

می کند،  بازگو  قدردانی  با  را  گریفث  جمله ی  بلوم  »...گرچه  می نویسد:  باره  این  در  برمن  جسیکا 
شاید در این نقل قول، خود گریفث مسخره می شود، زیرا در ادامه می آید: جهود اشاره می کند: “خورشید 
ملی گرایی...” شرح این که چرا باید نظر گریفث نسبت به این روزنامه به یهودیت )Ikey( ربط داشته باشد 
درست معلوم نیست، اما این که در این جا گریفث را جهود می خواند، به یقین، درجه ی خلوص ملت ایرلند 
را زیر سؤال می برد. به عبارت دیگر، ملی گرایی شین فْین جایی برای یهودیان ایرلند نمی گذارد. در متنی 
که از حکومت ملی حرف می زند، آوردن کلمه ی جهود، هم اشاره به ملی گرایی تقلبی است و هم نشانه ی 
مقاومت در برابر نوع خالص ملی گرایی است. از آن جا که یهودیان در سراسر رمان از شرق می آیند )مثل 
خود بلوم(، عبارت »خورشید حکومت خودگردان از شمال غربی طلوع می کند« ممکن است نشان از این 
نیز داشته باشد که ناسیونالیست ها آن هایی را که از شرق آمده بودند متعلق به ملت ایرلند نمی دانستند.« 

)۱۰۳ :۲۰۱۲(

»جویس به جای هر واژه ی مصطلحی برای کلمه ی یهودی، از کلمه ی Ikey استفاده می کند. اگرچه 
 – می دهد  قرض  بهره ای  پول  که  کسی  یا  مالی  کالهبردار   – است  نهفته  آن  در  نیز  منفی ای  معنایی  بار 
 Isaac Ikey از ریشه ی اسم یهودی  با بار مثبتش استفاده می کند.« )همان جا(  بلوم یهودی این کلمه را 
 این کلمه، همان طور که گیفرد می گوید، نه تنها به معنای یهودی است که 

ً
است و به گفته ی هانت، »ظاهرا

“معنای باهوش، هوشیار، استادکار و زرنگ هم دارد.” در این جا، بلوم آن را با همین معنا به کار می برد. از 
 jewy، sheeny، ،میان اسامی ای که دابلنی ها در سال ۱۹۰۴ به منظور تحقیر یهودیان استفاده می کردند
Barabbas، واژه ی Ikey از لحاظ یهودستیزی معنای مالیم تری داشت و از نوعی فکاهی مصور می آمد.« 

 )۲۰۱۷(

۳۸. به گفته ی هانت، »خیابان دورِست یکی از بزرگراه های اصلی است که از بخش شمالی دابلن 
مرکزی می گذرد. خیابان شرقی ـ غربی اکلز که بلوم در آن زندگی می کند، از طرف شرق، خیابان دورِست 
و  غذا  بر  که عالوه  واقع شده  تقاطع  در همین  رورک 

ُ
ا یا الرنس  رورک 

ُ
ا ری 

َ
ل رستوران بار  می کند.  قطع  را 

از خانه  برای خرید وسایل صبحانه  بلوم  خواربار و چای، گینس و نوشیدنی های دیگر می فروشد. وقتی 
بیرون می رود، در مسیرش به این رستوران بار می رسد و فکر می کند چون در پایان ترافیک شهر است، جای 

خوبی است و کارگران خسته در پایان روز برای رفع تشنگی به آن جا می روند.« )۲۰۱۴(

۳۹. »بقالی مکالی یا بقالی و میخانه ی تامس مکالی در شماره ی ۳۹ خیابان دورِست قرار داشت.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۲(

 ».”no good“ استفاده می کند که به گفته ی گیفرد، »محاوره  است به معنای ”n. g.“ ۴۰. بلوم از لفظ
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۲( که به »خ ن« یعنی »خوب نیست« ترجمه شده است. منظورش این است که موقعیت 

مکانی اش خوب نیست، ولی اگر خط تراموا بکشند، ارزشش خیلی باال می رود. 

۴۱. »جاده ی نورث سرکوالر از بخش غربی دابلن، در نزدیکی لیفی، شروع می شود و در حاشیه ی 
دابلن به شکل نیم دایره به دهانه ی لیفی و اسلکه ها برمی گردد. بازار گاو و گوسفندفروشی در انتهای جاده ی 

نورث سرکوالر، در غرب شهر بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۲(

۴۲. »اسم لری به گوش دابلنی ها کمی مسخره است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۲(
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۴۳. در این جا جویس از واژه ی curate استفاده کرده که، به گفته ی گیفرد، »یعنی کشیش یا طلبه ای 
که زیردست کشیش اصلی است و در مراسم مذهبی به او کمک می کند، اما به زبان التین یعنی سازنده 

و آرامش دهنده ی روح. از این روی در زبان عامیانه این کلمه را به متصدی بار می گویند.« )۱۹۹۸: ۷۲(

رورک چپ می کند و 
ُ
۴۴. »بلوم به یاد می آورد که سایمن ددلس )پدر استیون( چشم هایش را مثل ا

ادای او را درمی آورد و حرف هایش را درباره ی جنگ روس و ژاپن تکرار می کند.« )دلینی، ۲۰۱۳(

»سیاست های تهاجمی و توسعه گرایانه ی روس و ژاپن در منچوری و کره که در سال ۱۸۹۵ شروع شد 
رورک نتیجه ی جنگ را 

ُ
در جنگ روس – ژاپن، در فوریه ی ۱۹۰۴ تا سپتامبر ۱۹۰۵، به اوج خود رسید. ا

رورک زیاد هم 
ُ
پیش بینی می کند و تا اندازه ای طرفدار ژاپن است )همان طور که انگلیس بود(. پیش بینی ا

دور از واقعیت نیست. ژاپنی ها برخالف روس ها به ذخایر جنگی شان بسیار نزدیک  بودند و هم چنین از نظر 
دریایی و زمینی بر روس ها برتری داشتند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۲(

۴۵. به گفته ی گیفرد، »شخصیت داستانی پتریک دیگنم و خانواده اش در خانه ی شماره ی ۹ خیابان 
دابلن  مرکز  مایلی جنوب شرقی  در سه  دهکده ی ساحلی  این  می کنند.  زندگی  در سندی مونت  نیوبریج 

است.« )۱۹۸۹: ۷۲(

وقتی جویس از لباس سیاه بلوم حرف می زند، به اشاره به ما می رساند که بلوم برای رفتن به مراسم 
عزاداری آماده شده است. کنر در این باره می نویسد: »جویس این را مرحله به مرحله به ما می گوید. یک 
بار از لباس سیاه او و سپس از این که بلوم فکر می کند بهتر است بایستد و برای مراسم خاکسپاری دیگنم 
رورک بگوید که البته چیز دیگری به او می گوید و از مراسم خاکسپاری حرفی نمی زند. و باز پنج 

ُ
چیزی به ا

صفحه بعد از خود مراسم خاکسپاری می گوید.« )۱۹۸۷: ۳۲(

۴۶. به گفته ی گیفرد، »ناحیه ی لیتِرم در بخش شمال مرکزی ایرلند است که برای دابلنی ها منطقه ای 
دوردست به حساب می آمد و در ضمن دابلنی ها ساکنان این منطقه را ساده لوح می دانستند.« )۱۹۸۹: ۷۲(

در این جا از اصطالح قدیمی “old man” به جای ته مانده ی شراب استفاده می کند که “نیم چتَور” 
توی جام هایشان جا می گذارند،  که مشتری ها  را  نوشیدنی ای  ته مانده ی  کردم. »ساقی ها  آن  را جایگزین 
دور نمی ریزند، بلکه جمع می کنند و دوباره و دور از چشم صاحبکارشان می فروشند و پولش را به جیب 

می زنند.« )همان جا(

»برای بلوم این پرسش پیش می آید که صاحبان رستوران بارها این پول را از کجا آورده اند که توانسته اند 
ناحیه ی  از  این پرسش پاسخ می دهد و می گوید که موسرخ ها  به  مالک چنین جایی شوند. بعد خودش 
لیتِرم می آیند و از کارگری در رستوران بارهای دیگران شروع می کنند و به شیوه های مختلف و اندک اندک 
 وقتی الیعقل ها به جای سه شیلینگ پنج شیلینگ می گذارند، آن ها سه شیلینگ 

ً
پول جمع می کنند: مثال

را به دخل می دهند و دو شیلینگ دیگر را برای خودشان برمی دارند. با حقوق شان که نمی توانند به این جا 
برسند.« )دلینی، ۲۰۱۳(

دم ِفندلیتر و دن تلن یا دنیل تلن از تاجران معروف چای و انواع نوشیدنی های 
َ
۴۷. به گفته ی گیفرد، »ا

دیگر آن زمان دابلن اند که شرکت هایشان در خیابان های سکویل، ُجرج و استیون است.« )۱۹۸۹: ۷۲(

با تمام مسیری که در آن هیچ میخانه ای  ۴۸. روی مکین، از متخصصان نرم افزار، نقشه ی دابلن را 
نیست طراحی کرده است. این مسیر به راستی پازل خوبی است. )م(
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Kindle Maps عکس از

مسافران  »این  گیفرد،  گفته ی  به  می کند.  استفاده   double shuffle اصطالح  از  این جا   .۴۹
شهرستانی فروشنده اند. کارگران رستوران فروشنده  های شهرستانی را وادار می کنند که به صاحب رستوران 
گران تر بفروشند و مخفیانه سودش را با هم تقسیم می کنند. از سوی دیگر، از صاحب رستوران هم درصدی 

یا عددی می گیرند.« )۱۹۸۹: ۷۳( به عبارتی از دو سر سود می کنند.

۵۰. جویس برای کلمه ی »جمع« در این جمله واژه ی tot مخفف total را آورده است و از سوی 
دیگر tot یعنی »کمی نوشیدنی الکلی«. به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »جویس کم تر واژه ای تک کاربرده را 

استفاده می کند و بیشتر واژه ها رابطه ی مخفی دیگری نیز با متن دارند.«

۵۱. در یولسیز گبلر این »ده« تکراری حذف شده است ولی در سایر نسخه ها آن را حفظ کرده اند.

اصلی اش  اما هدف  بود...،  دولتی  مدرسه ی  ملی سینت جوزف  »مدرسه ی  گیفرد،  گفته ی  به   .۵۲
آموزش دروس کاربردی )حرفه ای و تجاری( برای طبقه ی کارگر و متوسط پایین جامعه بود. دیدگاه حاکم بر 
مدرسه های ملی ایرلند بیشتر دیدگاه پروتستان های انگلیسی بود و از این روی، ایرلندی ها برنامه ی تأسیس 
و اداره ی این مدارس را بخشی از نقشه ی انگلیسی ها در شکل دادن به افکار مذهبی و اجتماعی و هم چنین 

سیاسی مردم ایرلند می دانستند.« )۱۹۸۹: ۷۳(

جنیفر مارگارت فریژر در این باره می نویسد: »بلوم از پای پنجره های مدرسه، صدای دانش آموزان را 
می شنود که دارند الفبا یاد می گیرند. او حرف آی را، که نشانه ی هویت )Identity( است، نمی شنود. هر 
حرف صداداری به گوشش می رسد به جز حرفی که نقش هویت را بازی می کند. جویس با اشاره به آموزش 
با   جویس 

ً
وامی دارد. ظاهرا ادبیات  و  زبان  بر ساختار  تمرکز  به  را  انگلیسی، خوانندگانش  الفبای  و  زبان 

برانگیختن حساسیت خواننده نسبت به ادا کردن صداها یا نادیده انگاشتن یک هویت، سه بار از او دعوت 
می کند که حرف یو )به معنی تو( را تکرار کند: آریواس تی یو وی دبل یو. شاید بشود این نتیجه را گرفت که 
یولسیز  از آموزش حذف کنند، کتابی مثل  “آِی” تو )هویت تو( را  گرچه برخی مدرسه ها می کوشند که 
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مسئولیت آموزش “یو” )تو( را به عهده می گیرد، دبل یو )دو بار تو را( همه ی شما را.« )۲۰۰۹: ۱۷۳( 

 فریژر معتقد است که »رابطه ای که جویس میان شیوه ی آموزش ما و چگونگی خلق هویت مان کشف 
می کند، در فصل سه )پروتیوس( هم آمده است. در آن جا استیون از کتاب هایی حرف می زند که قرار است 
بنویسد و اسامی آن ها را از حروف الفبا برمی گزیند: “کتاب هایی که می خواستی بنویسی با عنوان هایی که 
از حروف انتخاب کرده بودی. کتاب اف او را خوانده ای؟ آره، اما من کیو را ترجیح می دهم. بله، اما دبلیو 
)یا دبل یو به معنای دو تا یو( دیوانه کننده است. بله، درست است، دبلیو.” در این صحنه هم، که استیون 
خودش را مسخره می کند، حرف “آی” وجود ندارد، اما هم چنان مثل وقتی که بچه ها دارند الفبا را تمرین 
کید روی دبلیو است )“دبلیو دیوانه کننده است.” به جناس آوایی این جمله هم توجه کنید.(  می کنند، تأ
با شیوه های  بله درست است دبلیو )دابل یو(. جویس ما را تشویق می کند که شکست نظام آموزشی را 
به خود و دیگری توجه داشته  وا داشته می شویم که هم زمان  ما  او،  آموزشی خودش بسنجیم: در شیوه ی 

باشیم.« )همان جا(

۵۳. به گفته ی گیفرد، »سه جزیره ی کوچک اقیانوس اطلس در بخش غربی ایرلند مرکزی. اینش بافن: 
رک: جزیره ی گراز؛ اینیشارک: جزیره ی گاو نر. این جزیره ها به ترتیب جغرافیایی 

ُ
جزیره ی گاو سفید؛ اینش ت

نامگذاری نشده اند، بلکه با توالی آهنگین و به یادماندنی آمده اند.« )۱۹۸۹: ۷۳(

۵۴. »اشلیو بلوم اسم سلسله کوه های ایرلند مرکزی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۳(

به جای کلمه ی جغرافی از واژه ای محاوره ای )Joggerfry( استفاده کرده که من به جایش ُجرغافی 
نوشتم. )م(

کز است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۳( پی نوشت شماره ی ۸ از همین فصل 
َ
۵۵. »منظور همان قصابی دلوگ

را بخوانید. 

۵۶. به گفته ی گیفرد، »بخشی از این نوع سوسیس از گوشت خوک پخته درست شده  است و بخشی 
از چیزهای دیگر، به همین دلیل به نظر راه راه می آید: سیاه و سفید.« )۱۹۸۹: ۷۳(

۵۷. بلوم به دست دختر همسایه نگاه می کند که برگه ی فهرست کاالهای مورد نیازش را نگه داشته 
َرک های روی دست او که بر اثر پودر رخت شویی ایجاد شده 

َ
است، و با نوعی روایت تک گویی درونی از ت

حرف می زند. )م(

۵۸. »هنری دنی و پسران از تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی دابلن بودند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۳(

تام، آقای آر وودز همسایه ی دیوار به دیوار بلوم بود. اسم او در زیر  ۵۹. »بنا به کتابچه ی راهنمای 
قسمت اشراف، ارباب زادگان، بازرگانان و تاجران ثبت شده ولی شغل او مشخص نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۷۳

تام بهره می برد.  از نقطه قوت و هم نقطه ضعف کتابچه ی راهنمای  به گفته ی هانت، »جویس هم 
در این چند جمله پدیده ای شهری را بازتولید می کند: همسایه ها نام همسایه را می دانند ولی از حرفه اش 
 
ً
بی خبرند. در چند پاراگراف بعد بلوم هرچه را از این خانواده می داند و نمی داند به هم می بافد. احتماال

می داند که دختر پیشخدمت فقط برای کارهای خانه در این خانه حضور ندارد، بلکه مشکل پیر شدن زن 
وودز را هم حل می کند، “خون تازه.”« )۲۰۱۷(

»اصطالح “تعقیب ممنوع” یکی از شروط معمول استخدام خدمتکار زن در دابلن بود و این دختران 
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حق نداشتند دوست پسر یا رفیقی به محل کارشان بیاورند. بلوم تصور می کند که وودز هم این شرط را با 
خدمتکارش بسته است تا رابطه ای جنسی انحصاری با دختر جوان زیبا داشته باشد.« )همان جا(

۶۰. بلوم برای خرید قلوه به قصابی محل می رود و توی صف، پشت سر پیشخدمِت همسایه شان 
)آقای وودز( می ایستد. در این پاراگراف، به نظر جمله ی اول را راوی سوم شخص می گوید، ولی آن کلمه ی 
»آخری« از ذهن بلوم می گذرد و درست پس از این کلمه دوباره راوی سوم شخص ادامه می دهد. سپس بلوم 
به دست های دختر، که بر اثر کار با پودر رختشویی خشک شده و ترک خورده است، و به کپل های بزرگش 
نگاه می کند و در این اندیشه است که زِن آقای وودز دیگر پیر شده و این دختر خون تازه ای در آن خانه است. 
سپس به یاد می آورد که دختر با چه توانی به فرشی که روی بند رخت ها آویزان است ضربه می زند و با هر 
ضربه دامنش چه تابی می خورد! بی شک نشان می دهد که در کمین گاهی او را دید زده است. در طول روز 
بارها به یاد این صحنه می افتد. جان جی کویل در اثری به نام جیمز جویس، یولسیز، چهره ی مرد هنرمند 

در جوانی می نویسد که »در این قسمت از فصل چهار )کلیپسو( سه گونه روایت داریم: 

۱. تک گویی درونی: خشک شده و ترک خورده: سود رختشویی.

۲. داستان گویی )روایت(: پشت سر دختر پیشخدمِت همسایه ی دیوار به دیوارشان ایستاد.

۳. نقل قول غیرمستقیم آزاد: یک و نیم پوند از سوسیس دنی. این جا بلوم است که دارد حرف های 
دختر را به ما می گوید، ولی نقل قول مستقیم نیست و آن را داخل گیومه نمی آورد.

دختر  آیا  که  می آید  پیش  سؤال  این  برایش  و  می کند  نگاه  بشقاب  توی  خونابه داده ی  قلوه ی  به  بلوم 
همسایه هم آن را می خرد؟ سپس خودش عجله دارد تا کار خرید را تمام کند و دختر را تعقیب کند )تعقیب 

ممنوع(.« )۱۹۹۸: ۲-۱۲۱(

۶۱. به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »منظور از “گوساله ماده ی پرواری” دختر همسایه است.« 

۶۲. گیفرد می نویسد: »دریای گالیله به دریاچه ی طبریه، دریاچه ی کنرت و دریاچه ی تیبریوس هم 
معروف است. شهر طبریه در جنوب غربی این دریا واقع شده و یک بار هم نامش در انجیل آمده است. در 
سال ۱۹۰۸، این مزرعه را شرکت آبادسازی زمین فلسطین بنیاد نهاد تا هم به کارگران یهودی آموزش بدهد 

و هم ثابت کند مزرعه ای که کارگران یهودی را استخدام می کند سودآور است.« )۱۹۸۹: ۷۳(

۶۳. به گفته ی گیفرد، »ِسر موزس حییم ُمنِت فیوری )۱۷۸۴-۱۸۸۵( انگلیسی ثروتمند و خّیری بود 
که از ثروت و نفوذش به سود آزادی یهودیان در انگلیس و کم کردن درد یهودیان در دیگر نقاط اروپا بهره 
برد. نام او در میان یهودیان اروپا نماد تقدس راستین شد. ملکه ویکتوریا به او لقب شوالیه داده است.« 

)۷۳ :۱۹۸۹(

 متقاعد می شود که دلوگکز یهودی 
ً
۶۴. بلوم این فکر را ناتمام می گذارد: »فکر می کردم او.« ظاهرا

است. اهمیت این فکر در این است که نوع دیگری از تکنیک روایت وارد داستان می شود که می شود به 
موارد یادشده در پی نوشت شماره ی ۶۰ اضافه کرد: افکار ناتمام. )م(

۶۵. ولدان تورنتن و رابرت دی نورمن، نویسنده و شاعر آمریکایی و استاد ادبیات انگلیسی، در این 
بلوم همواره  ولی  بخواند،  نمی بینیم چیزی  روز  در سراسر  و  نیست  اهل خواندن  »استیون  نوشته اند:  باره 
گهی توی ورق های  می خواند و گویی خواندن از عادات اوست. او که خود مسئول آگهی روزنامه است، به آ

تبلیغاتی روی کاغذی که در قصابی برمی دارد توجه می کند و آن را می خواند.« )۱۹۸۷: ۸۱(
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پال شوابر، پروفسور دانشگاه وزلی ین )میدل تون، آمریکا(، در این باره می نویسد: »وقتی قصاب دو 
به  بلوم که حواسش  آماده کند،  بلوم را  تا سفارش دختر همسایه ی  از روی کپه ی کاغذها برمی دارد  ورق 
گهی و  با نوشته ی توی آ بازار دام فروش ها کار کرده  یهودی بودن قصاب است، خاطره ی زمانی را که در 
شیوه ی چشمگیر ضربه زدن دختر به فرش روی طناب و حرکت دامنش درهم می آمیزد.« )۱۹۹۹: ۸۵-
۸۶( او نیز معتقد است که منظور از »“ماده گوساله ی سفید جوان” همان دختر همسایه است.« )همان جا(

شیوه ی روایت این پاراگراف با روایت های دیگر این فصل متفاوت است و به نظر دو نوع راوی به طور 
 جمله ی 

ً
موازی روایت می کنند: راوی سوم شخص )جویس( و سیال ذهن یا تک گویی درونی بلوم. مثال

read it nearer می تواند از ذهن بلوم باشد که به خودش می گوید با دقت بخوانم و هم چنین می تواند 
روایت سوم شخص باشد که می گوید: با دقت خواند، زیرا فعل جمله هم زمان حال و هم زمان گذشته ی 

خواندن را می رساند. این تکنیک منحصربه فرد و هنرمندانه ی جویس است. )م(

۶۶. »مهاجران یهودی طی دو موج هجرت به ایرلند آمدند. قصاب یکی از یهودیان مهاجر است که 
” را به حالت 

ً
 در این جا کلمه ی “لطفا

ً
زبان انگلیسی را آموخته، ولی ساختار جمله هایش ایراد دارد، مثال

پرسشی ادا می کند.« )دلینی، ۲۰۱۳(

بودند،  کرده   باکره  مریم  برای  نیایش  وقف  را  خود  که  جوانی  »راهبه های  گیفرد،  گفته ی  به   .۶۷  
رداهای بی آستین قهوه ای می پوشیدند و بنا به باوری خرافی و مرسوم معتقد بودند که این ردا مثل طلسمی 
باکرگی شان را حفظ می کند.« )۱۹۸۹: ۴۹۰( هانت در این باره می نویسد: »کتف آویزهایی که در این فصل 
و در فصول ناسیکا و سرسی مطرح می شوند، در واقع نوعی ردای بدون آستین اند که راهبه ها و راهب های 
کلیسا می پوشند، اما نمونه ای که جویس در ذهن دارد دو کتف آویز است چهارگوش، در اندازه های کوچک 
چهار یا پنج سانتیمتری، که با بندی به هم وصل می شوند و مردم مذهبی دور گردن شان می آویزند. یکی 
در جلو قرار می گیرد و دیگری در پشت کمر. بلوم تصور می کند که دختر خدمتکار همسایه این کتف آویز 
را به گردن آویخته تا از باکرگی اش حفاظت کند، البته این نوعی فروکاهی خام و ناشیانه از اهمیت مذهبی 

این رسم است.« )۲۰۱۷(

نیز  به فرش روی طناب و  به گفته ی شوابر، »اندیشیدن به ضربه های پی درپی دختر خدمتکار   .۶۸
بی محلی او به بلوم، هنگام راه رفتن بلوم پشت ران و کپلش، گویای عالقه ی بلوم به نوعی لذت آمیخته با 

درد است.« )۱۹۹۹: ۸۶(

۶۹. پی نوشت بعدی )شماره ی ۷۰ از همین فصل( را بخوانید.

۷۰. گیفرد، »آن ها را بزرگ می خواهند: در سال ۱۹۰۴، در شهر دابلن، یکی از شرایط اصلی برای 
استخدام در اداره ی پلیس داشتن قد بلند بود و افرادی با کم تر از ۱۷۵سانتیمتر را استخدام نمی کردند، که 

این قد از میانگین قد جامعه بسیار بلندتر بود.« )۱۹۸۹: ۷۳(

به گفته ی هانت، »بلوم به گاردی ها رشک می ورزد و به یاد می آورد )یا تجسم می کند( که یکی از آن ها 
دختر خدمتکار همسایه را در جایی دست مالی کرده، سپس می گوید: آن ها را بزرگ می خواهند.« )۲۰۱۷(

در  “گم شده  معروف  اصطالح  با  را  شعری  از  بیتی  بلوم   
ً
ظاهرا پلیس...  آقای  لطفا   

ُ
»ا گیفرد،   .۷۱

” از ای اندروز است: “به شهر لندن آمدیم، 
ُ
ا  ،

ُ
، ا

ُ
 لطفا آقای پلیس، ا

ُ
جنگل” ترکیب کرده است. شعر “ا

می دانی، یک هفته است امروز / و این نخستین بار است که بیرون آمده ایم و زود راه مان را گم کردیم / ... / 
)۷۳�۴ :۱۹۸۹( »”.

ُ
 ا

ُ
 ا

ُ
 چه جای عجیبی است لندن ـ ا

ُ
ا
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۷۲. بالمایرز می گوید: »آقای قصاِب یهودی مجارستانی با نگاه خاصش به بلوم نشان می دهد که 
از هم وطنان اوست و می خواهد به او نزدیک شود، اما بلوم که عجله دارد تا به دختر برسد، او را تحویل 
نمی گیرد و در ذهنش می گوید نه، بهتر است بگذارم برای بار دیگر که می آیم.« )۱۹۹۶: ۲۰( اما دلینی این 
نگاه ها را به گونه ای دیگر تعبیر می کند و می گوید: »قصاب دارد آقای بلوم را تحریک می کند که درباره ی 
گهی ای از این دکان به روزنامه بدهد، که بلوم آن را به وقت دیگری موکول می کند.«  آگهی حرف بزند و آ

)۲۰۱۳(

 ۷۳. به گفته ی گیفرد ، »عبارت عبری Agendath Netaim یعنی شرکت مالکان مزرعه که این 
هدف  این  با  فلسطین،  در   ،۱۹۰۵ تابستان  در  نتاییم  گنداث  آ می کرد.  تبلیغ  صهیونیست ها  برای  شرکت 
بنیاد گذاشته شد که ساکنان احتمالی آینده را از سختی های مربوط به خرید زمین، آبادسازی و توسعه ی 

کشاورزی آن برهاند.« )۱۹۸۹: ۷۴(

گهی را در  بلوم از روی کاغذهای مخصوص پیچیدن گوشت در قصابی برگه ای را برمی دارد و این آ
آن می خواند. 

۷۴. »فلسطین از سال ۱۵۱۶ تا جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری ترکیه بود. در دهه ی پایانی قرن 
تیودور هرزل )۱۸۶۰-۱۹۰۴( بر آن شد که در فلسطین زمین  نوزدهم، جنبش صهیونیست ها به رهبری 
بخرد و مهاجران یهودی را اسکان بدهد. دولت ترکیه مسئول اصلی این معامله بود. البته در زمان مرگ هرزل 
)۳ ژوئیه ی ۱۹۰۴( برنامه ی تعیین سرزمین مطمئن سیاسی و قانونی برای یهودیان در فلسطین و تشکیل 
دولت یهودی خودمختار زیر سلطه ی ترکیه و مورد تأیید قدرت های بزرگ اروپا هنوز در مرحله ی مذاکره 

بود و به نتیجه ی قطعی نرسیده بود.« )هانت، ۲۰۱۷(

۷۵. جافا بندری در فلسطین است که در سال ۱۹۴۹ ضمیمه ی تل آویو شد. )م(

اندازه گیری  برای  که  می کند  استفاده  واحدی  از  زمین  قطعه های  برای  حتا  جویس  این جا  »در   .۷۶
بخش هایی از سرزمین متعلق به امپراتور عثمانی، از جمله فلسطین، استفاده می شد: dunam. یک دوَنم 

برابر است با نهصد تا هزار متر مربع.« )هانت، ۲۰۱۷(

با هشتاد  برابر   
ً
تقریبا زمان  آن  در  که  مارک،  با هشتاد  مالکان مزرعه  ۷۷. »در سال ۱۹۰۴، شرکت 

شیلینگ انگلستان بود، برای سرمایه گذار یا ساکنان احتمالی آینده، زمین می خرید، آن را زیر کشت می برد 
و بخشی از محصول را به ازای سرمایه ای که او گذاشته بود، برایش می فرستاد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۴(

 Bleibtreustrasse )آلمان( شماره ی ۳۵-۳۴  برلین  در  این شرکت  گیفرد، »دفتر  به گفته ی   .۷۸
بود.« )۱۹۸۹: ۷۴(

۷۹. »اندروز و شرکا فروشنده ی چای و قهوه بودند، تاجر شراب و دیگر مشروبات الکلی و انباردارهای 
ایتالیایی واقع در شماره های ۱۹ تا ۲۲ خیابان دْیم، در دابلن مرکزی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۴(

Citron« .۸۰ )سیترون( که معنی بالنگ می دهد، نام یکی از همسایه های پیشین بلوم است. زمانی 
که خانه ی بلوم در خیابان المبرد غربی بود، جی سیترون در شماره ی ۱۷ خیابان سینت ِکِونز پرْید زندگی 
بیشتر  شرح  برای   )۷۴  :۱۹۸۹ )گیفرد،  ندارد.«  المبرد  خیابان  از  چندانی  فاصله ی  خیابان  این  می کرد. 

درباره ی سیترون پی نوشت بعدی )شماره ی ۸۱ از همین فصل( را بخوانید.

۸۱. یکی از نمونه های مورد بحث در نسخه های متفاوت یولسیز همین سرنوشت آقای سیترون است. 
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بیشتر  در  ولی  پرْید است.«  ِکوینز  در سینت  بی نوا هنوز  آیا سیترون  که  »مانده ام  آمده:  گبلر  نسخه ی  در 
نسخه های دیگر نوشته شده: »مانده ام که آیا سیترون بی نوا در سینت ِکوینز پرْید هنوز زنده است.« اگرچه 
برای ترجمه ی این اثر از نسخه ی گبلر استفاده شده، این مورد را مطابق با نسخه های دیگر ترجمه کردم، 
زیرا وقتی بلوم می گوید »سیترون بی نوا« گمان می رود که برایش در قید حیات بودن یا نبودن او مورد پرسش 

است. )م( 

بلوم هر گاه  بود.  بلوم  به گفته ی هانت، »جولِیس مستیانسکی دوست روزهای آغازین ازدواج   .۸۲
یاد موسیقی می افتد به او فکر می کند: “مستیانسکی با سه تار کهنه اش. آن دوره شب های دلنشینی با هم 
بار بی پرده درباره ی  با زنش چند  اما  یاد نمی آورد،  به  او را  با  ارتباط عاشقانه ای  داشتیم.” مالی هیچ گونه 

روابط جنسی حرف زده بودند.« )۲۰۱۷(

تلماکس  مادر  خواستگار  که  بودند  نفر  هشت  و  صد  اودیسیوس  قصر  در  تلماکس،  گفته ی  به  »بنا 
بودند، اما هومر فقط از پانزده نفر از آن ها نام می برد. در فصل هفده )ایتاکا( جویس بیست وپنج مرد را 

شناسایی می کند که بلوم بیچاره گمان می کند با زن دلربایش رابطه هایی دارند.« )همان جا( 

۸۳. در این جا کلمه ی پرتقال، در آگهی روزنامه، سلسله ای از مطالب را به یاد بلوم می آورد و حاال 
او خوِد میوه را تجسم می کند که نگه داشتنش در دست چه حس خوبی به آدم می دهد و بوی خوشایندش 
که خیلی هم قوی است. بلوم به عطرها و بوهای تند عالقه دارد. جویس بارها در این اثر حس بویایی را به 
کار می برد و حس بویایی حسی است با حافظه ی قوی و برانگیزاننده ی خاطره ها. بی شک نمی توان نادیده 

گرفت که بخش عمده ی این اثر با تکیه بر حافظه نوشته شده است. )م(

 میوه ی کمیاب و گرانبهایی بود و تامس وولزی، 
ً
به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »پرتقال در آن زمان ها واقعا

مطران بلندپایه ی انگلیسی قرن شانزدهم، عادت داشت که پرتقالی را جلوی بینی اش بگیرد و در خیابان های 
لندن راه برود تا از بوی فاضالب شهر آزرده نشود.«

۸۴. »این دو خیابان نیز نزدیک خیابان لمبرد غربی است. در سال ۱۹۰۴، م مویزل در شماره ی ۲۰ 
بن بست آربیوتس زندگی می کرد و بنابراین همسایه ی بلوم بود. در این رمان، سیترون،  مستیانسکی و مویزل 
یهودی اند، پس از لحاظ فیزیکی و معنوی همسایه های بلوم اند. هی من، مویزل را نیسان مویزل )۱۹۰۹-

۱۸۱۴( شناسایی کرده است که دو پسرش، الیا ولف مویزل و فیلیپ مویزل، از آشنایان بلوم اند.« )گیفرد، 
)۷۴ :۱۹۸۹

و  عبری  تقویم  ماه  هفدهمین  در  یهودیان  محصول  برداشت  عید  جشن  به  است  »اشاره ای   .۸۵
از جنگل ها می گذشتند و در چادر زندگی می کردند. در یکی  این دین  باورمندان  گرامیداشت زمانی که 
به کنیسه حمل  را  بالنگ  از  نمونه ای  و  بید، مورد  این جشن، شاخه های درهم پیچیده ی خرما،  از مراسم 
می کردند. باید پرتقال یا بالنگی را برای این منظور استفاده می کردند که از هر نظر بی عیب باشد و عالی. 
 از نظر ظاهری سالم باشد و از نظر قانونی و اخالقی و مذهبی هم در شرایط درستی کشت و پرورش 

ً
مثال

نماد  و  اسرائیلی اند  پراکنده ی  قبیله های  نماد  درهم پیچیده  شاخه های  و  بالنگ  واقع  در  باشد.  شده  داده 
رستگاری آینده ی آن ها، که به دنبال این رستگاری همه ی این قبایل به هم باز می گردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۷۴

۸۶. بلوم سر راهش فرد آشنایی را می بیند که از جایی بیرون می آید، ولی اسمش را به خاطر نمی آورد 
را نمی بیند. پس کمی رنجیده  بلوم  او  از(. سپس سعی می کند عرض ادب کند که  )اسمش چی بود دارد 
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می شود و می گوید: »کسی را که فقط در حد ادای احترام می شناسی کمی کسالت بار است. سپس از پشت 
سرش او را شبیه ناخدای گوژپشت می بیند.«

المن درباره ی »ناخدای گوژپشتی که اهل نروژ بود« می نویسد: »خانواده ی جویس این داستان را از 
فیلیپ مک کْین شنیده اند. مک کین یکی از آشناهای دور و پدرخوانده ی جویس بود و برای پدر جویس 
قوز  به خاطر  اما  بدوزد.  برایش کت وشلوار  دابلنی می خواهد  از خیاطی  ناخدا  این  که  بود  کرده  تعریف 
او  به  و  می دهد  گوشمالی  حسابی  را  خیاط  ناخدا  درنمی آید.  مناسب  ناخدا  برای  کت وشلوار  پشتش، 
به درد  “تو  او را تحقیر می کند و می گوید:  به درد خیاطی نمی خوری” و خیاط در پاسخ  “تو  می گوید: 
لباس مناسب نمی خوری.” در رمان Finnegans Wake داستان ناخدای گوژپشت و خیاط کامل تعریف 
می شود. جویس در جایی گفته است که اگر این اثر در دنیای دیگر به دست جان جویس )پدرش( بیفتد 
می گوید: “او نمی تواند این داستان را آن طور که من می گفتم بگوید” و این یک واقعیت محض است.« 

)۲۳ :۱۹۸۳(

۸۷. گاری ای خیابان ها را آب پاشی می کند تا با رفت وآمدها خاک بلند نشود. بلوم به یاد نیایشی از 
انجیل می افتد و این که با این کارشان دارند از خدا می خواهند که باران ببارد. 

به گفته ی گیفرد »این نیایش از انجیل متا )۶:۱۰( است.« )۱۹۸۹: ۷۵(

۸۸. این جمله که راوی سوم شخص روایت می کند، نشانه ی استمرار داستان و استحکام چفت وبست 
آن است؛ در  واقع این همان پاره ابری است که استیون در فصل یک )تلماکس( در کنار ساحل می بیند. در 
آن جا می خوانیم که »ابر رفته رفته روی خورشید را آرام پوشاند و سبزی خلیج را تیره تر کرد.« نکته ی مهم 
مرتبط به این پاره ابر را رنگ هایی که از پی وصفش می آیند، تعیین می کنند: در فصل یک پاره ابر رنگ سبز 
خلیج را پررنگ تر می کند. سبز رنگی است مرتبط با حسادت که در این جا می توان به حسادت باک مالگن 
به استیون نسبت داد. در این جا پس از پاره ابر رنگ خاکستری می آید؛ رنگ افسردگی. پس از این جمله، 
چند واژه ی مستقل جداافتاده داریم که شاید علت زمینه ای افسردگی بلوم را روشن می کند: »نه، نه مثل 

این.« 

گفته ی  به  و  است  شخصیت  دو  هر  افسردگی  عامل  خورشید  روی  پوشاندن  و  ابر  حضور  بی شک 
والدیمیر ناباکوف در درس گفتارهایش درباره ی یولسیز، هر کدام از آن ها رنگی برای نمود افسردگی شان به 
ذهن می آورند: »رنگ سبز در ذهن استیون برانگیزاننده ی خاطره ای تلخ است ]خاطره ی استفراغ های سبز 
اندوه خاکستری است، زمینی بی آب وعلف در  از  بلوم حاکی  ابر برای  مادر مرده اش[ و رنگ خاکسترِی 

گهی تبلیغاتی قصابی.« )ناباکوف و بوئرز، ۲۰۰۲: ۳۰۴( شرق، به رغم تصاویر سرسبز آ

۸۹. به گفته ی گیفرد، »در میانه ی قرن نوزدهم، مردم بر این باور بودند که دریای مرده )بحرالمیت( 
New Interna- ۱۹۰۳، در  دهانه ی بسیار بزرگ آتشفشان مرده یا خاموشی را پر کرده است، اما در سال
tional Encyclopedia اعالم کردند که برخالف تصور همگانی، در این منطقه هیچ گاه آتشفشانی وجود 

نداشته است.« )۱۹۸۹: ۷۵(

۹۰. »سدوم، غموره، ادوم )کشوری کهن در جنوب دریای مرده( سه شهر از پنج شهر جلگه ای در 
دره ی دریای مرده است. در کتاب پیدایش آمده: خدا تصمیم می گیرد که این شهرها را ویران کند، “زیرا 
فریاد و زاری سدوم و غموره بسیار بلند است و چون گناه مردم شان بزرگ و تکان دهنده است.” در همان 
گاه شدند و گریختند. “سپس به فرمان خدا بر  کتاب می آید که لوط و خانواده اش که فرمانبردار خدا بودند، آ
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سر این دو شهر باران گوگرد و آتش بارید... و او این شهرها، جلگه ها، ساکنان و هر چه را بر آن ها روییده بود 
زیرورو کرد.” در این جا بلوم به اشتباه ادوم را هم یکی از این شهرها می خواند. در واقع بنا به کتاب پیدایش، 

عیسو، برادر یعقوب، نامش را به ادوم تغییر داد و پدر ادومی ها شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۵(

– مسیحیاِن  تا نوح آمده است. یهودی  ۹۱. »در کتاب پیدایش، شجره نامه ی اجدادی حضرت آدم 
سنتی بر این باورند که بعد از سیل و ویرانی نژاد انسان )واقعی یا مجازی( و باقی ماندن نوح و خانواده اش، 

نوح آشکارا پدر جدید خانواده ی انسان شد و نماینده ی همه ی نژاد بشر.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۵(

۹۲. به گفته ی گیفرد، »جیمز کسیدی تاجر نوشیدنی های مختلف بود و در خیابان دورِست شمالی 
مشروب فروشی داشت.« )۱۹۸۹: ۷۵( 

Nag�« ،استفاده کرده است. به گفته ی گیفرد »Naggin« ۹۳. در این جا جویس از واژه ی ایرلندی 
 Noggin یعنی بطری ای با گنجایش ۲۰۰ سی سی مایع.« )۱۹۸۹: ۷۵( این واژه تغییریافته ی واژه ی gin

است به معنای جام یا پیاله. )م(

۹۴. »اسارت در اسارت. اشاره ای است به تاریخ یهودیان که در هزاره ی دوم پیش از میالد در مصر 
در اسارت بودند و تا قرن ششم پیش از میالد به دست گروه های مختلف و آشوری ها و بابلیان به اسارت 
گرفته شدند. در قرن اول میالدی اسیر رومیان شدند )همه ی این اسارت ها سبب شد که نتوانند به سرزمین 
بومی خودشان برگردند( و آخرین اسارت هم از نظر بلوم، اسارت در چنگال موج های ضدیهودی در پایان 

قرن نوزدهم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۵(

باره  این  در  )انگلستان(،  ناتینگهم  دانشگاه  مذهبی  مطالعات  استاد  رابسن،  ـ  بِیلیک  گاتا  آ  .۹۵
او  آورده است.  دنیا  به  را  دنیای مدرن  ِس خاکستری کهن، 

ُ
ک این  از  پیرزن  می نویسد: »روزی روزگاری، 

مادر تاریخ است که حاال پیر شده است و به پایانش نزدیک... این داستانی است که آغاز دارد و انجامی. 
اولین اودیسیوس، اولین موسی به آغازش نزدیک تر بودند؛ بلوم از همین حاال در طرف دیگر است و به 
پایانش نزدیک تر است.« )۲۰۱۴: ۳۰۷( سرزمینی که خدا نابود کرد، همان غموره و سدوم است که حاال 

آن جاست. 

خاکستری تر  و  یهودی  تصاویری  به  را  بلوم  ذهن  خاکستری  »ابر  می نویسد:  باره  این  در  بالمایرز 
می کشاند: بیابان، دریای مرده، مصیبت، شهرهای جلگه ای، ویرانی ناشی از اسارت و سپس مردمی اسیر 
و پراکنده. عجوزه ای با بطری نوشیدنی از خیابان می گذرد و هم زمان حس عقیم بودن و برهوتی را تقویت 
می کند و جای خیال های پررنگ شرق را می گیرد. این ناگهان یادآور وحشت پنهانی است که در دنیای 
گاه آدمی وارد شود. اما بلوم آن را به بوی صبحگاهی  واقعی در کمین است و آماده است تا به ضمیر خودآ
صبحانه ی  و  می دهد  دوروبرش  خانه های  به  را  حواسش  و  می کند  دور  ذهن  از  و  می دهد  ارتباط  دهان 
می دود.«  برابرش  در  موطالیی  دختر  و  برمی گردند  خورشید  پرتوهای  بخورد.  است  قرار  که  لذتبخشی 

)۲۱ :۱۹۹۶(

در سراسر این رمان، این فرار بلوم از اندوه و رنج هایی که از درون او را می آزارند، تکرار می شود و حتا 
در زمان هایی به خودش یادآوری می کند که چنین چیزی نمی تواند درست باشد. )م(

۹۶. به گفته ی هانت، »خانه ی بلوم، شماره ی ۷ خیابان اکلز، یکی از ردیف خانه های آجری سه طبقه 
در سمت شمالی این خیابان است.« )۲۰۱۴( پی نوشت شماره ی ۹۹ از همین فصل را بخوانید.

و  لوط  »وقتی  می نویسد:  بست”  کبره  او  بر  نمک زده  ردای  با  “دهر  جمله ی  درباره ی  گیفرد   .۹۷
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خانواده اش از سدوم فرار کردند، به آن ها فرمان داده شده بود که به پشت سرشان نگاه نکنند، اما زن لوط 
از پشت سر لوط به عقب نگاه کرد و به ستونی از نمک تبدیل شد.« )۱۹۸۹: ۷۵( در این جا بلوم به پشت 

سرش و ویرانی سدوم و غموره نگاه می کند. 

۹۸. گیفرد درباره ی تمرین های سندو می نویسد: »یوجین سندو )فردریک مالر ۱۸۶۷-۱۹۲۵( مرد 
تنومندی بود که ادعا می کرد می تواند هر آدم ناتوان و کم زوری را نیرومند کند. یک جلد از کتاب او با نام 
قدرت بدنی و چگونگی به دست آوردن آن در قفسه ی کتاب های بلوم است. در این کتاب برنامه ی ورزشی 
و نموداری برای ثبت ورزش روزانه نیز هست. سندو برای تبلیغ افکار و برنامه هایش درباره ی نیرومندسازی 
بدن، در حضور عموم مردم ماشینی را به تنهایی از چاله ای بیرون آورد و با این کار سالمتی اش را از دست 

داد.« )۱۹۸۹: ۷۵(

۹۹. به گفته ی گیفرد، »واقعیت این است که در سال ۱۹۰۴، در دنیای بیرون از داستان، کسانی در 
خانه ی شماره ی ۲۸ زندگی می کردند و اجاره بهای خانه ۱۷ پوند بود و خانه ای که در رمان برای بلوم در 

نظر گرفته شده است، خالی از سکنه بود و اجاره بهای آن ۲۸ پوند.« )۱۹۸۹: ۷۵(

اجاره ای  خانه های  گهی های  آ روی  نام شان  که  خانه اند  فروش  بنگاه  کارمند  چهار  »این ها   .۱۰۰
نوشته شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۵(

آن که  جای  به  قیمت ها  خاطر  به  و  بود  مشمایی  روی  گهی ها  آ »این   ،)۲۰۱۳( دلینی  گفته ی  به 
چشم نواز باشند چشم گداز بودند.«

جانز  سینت  دانشگاه  استاد  سیکاری،  استیون  دارد.  جنسی  ضمنی  معنا  جمله  آخرین  این   .۱۰۱
از خیال پردازی گزافه درباره ی شرق نزدیک و غرق  باره می نویسد: »بلوم پس  این  نیویورک، در  بروکلن 
شدن در اندوه می کوشد تا روحیه اش را با بزرگ کردن واقعیت موجود بهبود بخشد. به “تن پهن و گرم” 
فکر می کند. در واقع این قسمت پیش گویی پایان رمان است، زمانی که بلوم به تختخواب گرم شده اش 
اما  برمی گردد.  به تختخوابش  اودیسه  اودیسیوس در سروده ی ۲۳  به همان شیوه که  برمی گردد، درست 
چیزی که با توان بلوم در تجسم و تصور گرمای زندگی درون خانه و زنش، و از پی آن بهبود بخشیدن به 
روحیه اش در تضاد است این است که بلوم از همین حاال به خائن بودن همسرش مظنون است.« )۲۰۰۱: 

)۵۲

به گفته ی هانت، در این فصل »بلوم دو بار عطر چای و بوی غذا را با خوشحالی به گرمای تختخواب 
زنش ربط می دهد و به روحیه ی خودش بهبود می بخشد.« )۲۰۱۷( 

برایش خوشایند  اجاق  روی  بوی چای  و  دودکش خانه  دود  و  می رسد  به خانه اش  بلوم  »سرانجام 
است. در سروده ی اول اودیسه، آتنا وضعیت اودیسیوس در جزیره ی کلیپسو را برای زئوس این گونه شرح 
می دهد: “او در این آرزوست که دودی را که از دودکش خانه اش باال می رود ببیند / در جزیره ی خودش 

/ سپس می خواهد بمیرد.”« )همان جا(

»آخرین کلمه ی این جمله )“در کنار تن پهن گرم شده اش در رختخواب. بله. بله”( همان آخرین 
کلمه ای است که مالی بلوم در این رمان می گوید و در زمینه ای مشابه: “بله.”« )دلینی، ۲۰۱۳(

۱۰۲. کالیو هارت و دیوید هی من در این مورد می نویسند: »در این جا پریچه ای در قالب دخترکی 
موطالیی مثل پرتوی از خورشید ظاهر می شود و به سمت بلوم، که به صحنه ی شانزدهمین سال کارگری 

برده وار سیاهش می رود، می دود.« )۱۹۷۷(
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پاره ابر  باد  بارکلی می رود و  بلوم در خیابان اکلز به سمت غرب و جاده ی  به گفته ی گیفرد، »وقتی 
روی خورشید را پس می راند، پرتو خورشید از خیابان اکلز به سمت بلوم می تابد و او لحظه ای در خیالش 
به هرمس  زئوس  اودیسه،  پنجم  در سرود  به سویش می دود.  که  می بیند  را  ِملی،  دخترک موطالیی اش، 
به خانه اش  تا  آزاد کند  را  اودیسیوس  آن زن بخواهد که  از  و  برود  به جزیره ی کلیپسو  فرمان می دهد که 
“خم می شود تا بند صندل های زیبایش را ببندد / آن  برگردد. هرمِس راهیاب آماده ی اطاعت می شود و 
دارگونه، طالیی رنگی که او را روی آب ها می برد / و یا با سوت باد بر سرزمینی بی پایان.”« )۱۹۸۹: ۷۶(

تا  اودیسه می یابد،  با  یولسیز  میان  از همانندی هایی که گیفرد  اثر گفتیم که برخی  این  در مقدمه ی 
اندازه ای اغراق آمیز است. یکی از نمونه هایش همین تشبیه دختر موطالیی ـ که بلوم در دنیای خیالش در 

پرتوهای خورشید تجسم می کند ـ با کفش های طالیی هرمِس راهیاب است. )م(

نوشته،  نامه  پاکت  روی  بویلن  بلیزس  که  بلوم«  مری ین  »خانم  عبارت  درباره ی  گیفرد   .۱۰۳
 :۱۹۸۹( داشت«  بر  در  بدی  منظور  کردن  این گونه خطاب  را  متأهلی  زن   ،۱۹۰۴ »در سال  می نویسد: 
۷۶( و به گفته ی دلینی »این اهانتی است به خود بلوم. درستش این بود که می گفت: خانم لیوپولد بلوم.« 

)۲۰۱۳(

است  انداخته  داخل  به  خانه  دِر  شکاف  از  را  نامه هایی  نامه رسان  که  شنیده  اتاقش  از  مالی   .۱۰۴
و  می کند  صدا  پالدی،  کوچک شده اش،  اسم  با  را  او  می شنود  خانه  به  را  بلوم  ورود  صدای  که  حاال  و 
مالی  برای  کارتی  و  بلوم  برای  نامه ای  مولینگار  شهر  از  ِملی  بیاورد.  برایش  را  نامه هایش  که  می خواهد 

فرستاده است. )م(

۱۰۵. به گفته ی گیفرد، »چشم رو به عقبش کنایه ای است به مالبکوی یک چشم، شوهر بی آبروی 
هلنور، در اثری از ادموند اسپنسر به نام The Faen’e Queene. وقتی هلبورن با گروهی از آدم های هیز 
هم نشین می شود، مالبکو تا ابد از فرار از گذشته ناتوان می شود و گرچه به جلو می گریزد، یکریز به عقب 

نگاه می کند.« )۱۹۸۹: ۷۶(

۱۰۶. گیفرد می نویسد: »آقای کاگلن عکاسی است در شهر کوچک مولینگار و ِملی، دختر بلوم، 
پیش او کار می کند. ناحیه ی مولینگار چهل و شش مایل از شمال غرب دابلن فاصله دارد.« )۱۹۸۹: ۷۶(

ِول در وست میت، نزدیک مولینگار است. این مکان گردشگری جذاب است ولی 
ُ
۱۰۷. »دریاچه ی ا

عالی نیست.« )۱۹۸۹: ۷۶(

۱۰۸. »منظور از دانشجوی جوان، الک َبِنن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۶( پی نوشت شماره ی ۱۹۲ 
از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۱۰۹. به گفته ی زک بوئن، که به بررسی اشاره های موسیقیایی آثار جویس می پردازد، دختران کنار 
در  “آن جا  است:  ساخته  آهنگ  آن  روی  و  سروده   )۱۸۹۹( نوریس  بی  هری  که  ا ست  »ترانه ای  دریا 
مارگْیت، چه دلربا می نمایند / فراموش نکن ببینی / آن دختران، آن دختران عزیز، آن دختران زیبای کنار 

دریا را...”« )۱۹۷۴: ۸۵(

۱۱۰. بلیزس بویلن از شخصیت های رمان یولسیز است. بویلن شخصیت محترمی در شهر است، 
ولی در رابطه هایش با زن ها کمی سست عنصر. )م(

۱۱۱. به گفته ی گیفرد، »فنجان کرون دربی )Crown Derby( نوع تقلیدی و ارزاِن چینی انگلیس 
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است. نوع اصیل آن از سال ۱۷۷۳ در شهر دربی با حق انحصاری خانواده ی سلطنتی تولید می شد و روی 
آن تصویر تاج سلطنتی را می زدند. در سال ۱۸۹۰، ملکه ویکتوریا نام آن را به رویال کرون دربی تغییر 

داد.« )۱۹۸۹: ۷۷(

برخی فنجان ها )تصویر ضمیمه( قسمتی داشت که سبیل روی آن می نشست تا توی چای نرود. )م( 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »در آن زمان مردانی که سبیل های بلند داشتند سبیل هایشان را با موم شکل 
می دادند و برای آن که موم در تماس با چای داغ آب نشود، روی فنجان جایی برای سبیل می ساختند تا از 

این تماس پیشگیری شود.« 

به  ناسیکا،  پدر  »آلکینوس،  می کند:  بیان  این گونه  را  هومر  اویسه ی  به  اشاره  این  رابطه ی  گیفرد 
اودیسیوس هدیه ای می دهد: “فنجان شراب طالی کنده کاری / آن را به او خواهم داد، تا در همه ی سال های 
در پیش / شرابش را به سالمتی زئوس یا دیگر خدایان بنوشد / در تاالر پذیرایی بزرگ خودش، و مرا به یاد 

آورد.”« )۱۹۸۹: ۷۷(

بنیاد جیمز جویس، زوریخ، عکس از مترجم 

۱۱۲. »این برداشتی است از شعر سموئل الور، شاعر، رمان نویس، نمایشنامه نویس، نقاش، حکاک 
 ass ،خانه( کلمه ی هم وزن آن( house که در این جا به جای ،)و موسیقی دان ایرلندی )۱۷۸۷-۱۸۶۸
 تدی بَردی تو عزیز منی / تو آینه ی منی از شب تا صب / تو را بی همه چیز بیشتر دوست 

ُ
)کون( آمده است: “ا

الگر با خانه و باغش.”« )گیفرد، ۲۰۱۳(
َ
دارم / بیش از براِین گ

به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »این شعر را در دابلن روی کارت های َولنتاین می نوشتند.« 

در  بلوم  مالی  همراه   ۱۸۹۵ تا   ۸۹ یا   ۱۸۸۸ سال  در  که  بود  پیانونوازی  گودوین  »پروفسور   .۱۱۳
آن  از  یکی  در  هم  او  خود   ۱۸۹۳ سال  در  که  می آورد  خاطر  به  بلوم  این جا  در  می نواخت.  کنسرت ها 

کنسرت ها شرکت کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۷( 
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۱۱۴. در موارد زیادی از این اثر، ما تک گویی درونی یا همان فکر شخصیت داستان را می خوانیم و 
 دارای ساختار دستوری دقیق نیست. )م(

ً
فکر معموال

قیافه ی  بتواند  صحنه  پشت  در  تا  می کند  پنهان  آینه ای  کالهش  در  گودوین  پروفسور  »گویی   .۱۱۵
خودش را در آن ببیند. در آن برنامه ی بخصوص، ِملی، دختربچه ی بلوم، این آینه را کشف می کند. بلوم 

همان روز هم ِملی را از نظر رفتارهای جنسی شکوفا می بیند.« )دلینی، ۲۰۱۳(

۱۱۶. »پالک های برنجی مثل سکه یا زنجیر بودند که با آن ها باال و پایین تختخواب را می آراستند.« 
)دلینی، ۲۰۱۳(

۱۱۷. به گفته ی گیفرد، »گرمای او و عطر چای: در اودیسه وقتی هرمس به سوی غار کلیپسو می رود: 
“از کف اجاقش آتش بزرگی زبانه می کشد/ بوی دورترین ساحل را با بوی چوب سدر / و بوی آویشن و 

آوازی بلند و کوتاه / با صدای شیرینش، پیش از بافتن بر دارش.”« )۱۹۸۹: ۷۷(

تا عضو محرک  به عنوان منبع شیر مطرح می شود  بیشتر  این رمان، پستان زن  به گفته ی هانت، »در 
جنسی. استیون و بلوم، هر دو، در نخستین فصل مربوط به خودشان اندام تولید شیر زن را به پستان حیوانات 
به لذت های جنسی نهفته در پستان فکر می کنند و مالی به  بلوم و مالی  اما حتا وقتی که  ربط می دهند. 

رنج ها، داستان با عزمی راسخ به بیولوژی این اندام پستانداران توجه نشان می دهد.« )۲۰۱۷(

بازی  پنهان کننده(  )به معنای  کلیپسو  نقش  در  اودیسه اش  نمایش  در  »مالی  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۱۸
می کند و چیزهایی را از شوهرش پنهان می کند، همان طور که کلیپسو واقعیت هایی را از اودیسیوس پنهان 

می کند.« )۱۹۸۹: ۷۷( 

۱۱۹. از نامه که حرف می زند، بار دیگر به یاد توهینی می افتد که هنگام نوشتن نام مالی به خودش 
شده: دست خط جسورانه. »مری ین،« به جای خانم »لیوپولد« بلوم. )م(

“پس دست در دست هم خواهیم  یعنی   Là ci darem ایتالیایی  به گفته ی گیفرد، »عبارت   .۱۲۰
یا دن جووانی )ایتالیایی(  اپراِی ُدن ژوان )فرانسوی(  دونوازی ای در پرده ی اول از صحنه ی سوم  رفت.” 
نوشته ی موتزارت است که در این صحنه، ُدن ژوان می کوشد زرلینا را فریب بدهد: “این خانه ی ویالیی از 
آن من است / من و تو تنها خواهیم بود / و سپس، گوهر من، عروسی خواهیم کرد. / و بعد دست در دست 

خواهیم رفت / آن گاه تو خواهی گفت بله.”« )۱۹۸۹: ۷۷(

اپرا را در پی نوشت شماره ی ۱۲۳ از همین فصل  از  پاسخ زرلینا و شرح بیشتر درباره ی این صحنه 
بخوانید.

»هر دو آهنگی که بویلن برای مالی انتخاب کرده، عاشقانه اند.« )دلینی، ۲۰۱۳(

»جی سی دویل آوازه خوان باریتون بود که در سال ۱۸۹۹ جایزه ی ساالنه ی جشنواره و مسابقه ی دابلن 
را برد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۷( برای شرح بیشتر پی نوشت شماره ی ۹۸ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید.

» “شیرین آهنگ دیرین عشق” ترانه ای از جی کلیفتن بینگهم )۱۸۵۹-۱۹۰۹( است که جیمز الیمن 
از  مه  “...وقتی  شعر:  این  از  بخشی  است.  ساخته  را  آن  آهنگ  او،  هم عصر  ایرلندی  آهنگ ساز  ُملوی، 
رؤیاهای مردم شاد / پایین می آمد / تا نزدیک دل هامان / عشق آهنگ قدیمی زیبایی خواند...”« )همان جا(

۱۲۱. منبع این بوی ماندگی که بلوم آن را به گالب گندیده تشبیه می کند، در تک گویی درونی مالی در 
فصل آخر مشخص می شود. )م(



343پینوشتفصلچهار|

۱۲۲. این جا مالی فعل افتادن را اشتباه بیان می کند و به جای اسم مفعول fallen از زمان گذشته ی 
ساده ی fell استفاده می کند. )م(

۱۲۳. به گفته ی گیفرد، »بلوم عبارت ِزرلینا از اپرای ُدن ژوان اثر موتزارت ـ در دونوازی پرده ی اول، 
صحنه ی سه ـ را اشتباه بیان می کند: Voglio e non vorre یعنی “می خواهم و دوست ندارم. “در سخن 
زرلینا ایهامی بس ظریف تر می بینیم: e non vorre vorre “دوست دارم و دوست ندارم.”« )۱۹۸۹: ۷۷(

 بلوم این را از نظرگاه زنش می گوید و نشان می دهد که مالی دلش می خواهد به بلوم خیانت 
ً
»ظاهرا

کند.« )دلینی، ۲۰۱۳(

در این صحنه که ُدن ژوان برای نخستین بار زرلینا و نامزدش، مازیتو، را می بیند، می کوشد حواس 
مازیتو را پرت کند. به آن ها پیشنهاد می دهد که جشن ازدواج شان را در قصر او بگیرند. با این ترفند مازیتو را 
از صحنه بیرون می کند و درصدد برمی آید تا زرلینا را گمراه کند و او را با خود به قصرش ببرد: »دستت را به 
من بده ای خوبروترین / بله ی مالیمی نجوا کن / ... / با تو، با تو، گنجینه ی من / این زندگی فقط لذت است 
/ قلبم با مهربانی از آِن توست.« و زرلینا می گوید: »... دوست دارم و دوست ندارم / قلبم کمی می لرزد / 

درست است، ممکن است خوش باشم / اما چه بسا که دوباره فریبم دهد.« )م(

به گفته ی بوئن »ذهن بلوم گاهی می تواند افکار ناخوشایند را پس بزند و روی جزئیات غیراحساسی 
تمرکز کند. در این جا که به اولین سطر این شعر می اندیشد، بی توجه به معنای آن، نگران است که آیا مالی 
گاه به خودش خیانت  می تواند واژه ی ایتالیایی Voglio را درست تلفظ کند یا نه. اما با این اندیشه ناخودآ

می کند، زیرا بلوم یک احتمال قیدوشرط دار  را به خواستنی بدون شرط تبدیل می کند.« )۱۹۷۴: ۹۵(

به گفته ی برخی از اهل ادب، از جمله ناباکوف، »این صحنه از رابطه ی بلوم و مالی، وقتی بلوم برای 
مالی صبحانه اش را می آورد، زیباترین قطعه ی ادبیات جهان را ساخته است.« )ناباکوف و بوئرز، ۲۰۰۲: 

)۳۰۶

۱۲۴. به گفته ی گیفرد، »این لگن ادرار با خطوط همبسته ی زیر لبه اش، طرح هندسی کوزه گری های 
یونان باستان، قرن هفتم تا نهم پیش از میالد، را دارد.« )۱۹۸۹: ۷۷(

ulysses-pages-by-pages  عکس از وبسایت 
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۱۲۵. گیفرد می نویسد: »metempsychosis یا تناسخ: بنا به باوری عارفانه، روح پس از مرگ در 
بدن دیگری حلول می یابد. در هند و یونان باستان معتقد بودند که روح نه تنها پس از مرگ می تواند در بدن 

انسانی دیگر حلول کند که می تواند در بدن و جسم حیوان یا گیاهان نیز حلول یابد.« )۱۹۸۹: ۷۸(

مارگرت مک براید: »در این جا وقتی مالی می خواهد معنای کلمه ی metempsychosis را از بلوم 
بپرسد، آن را اشتباه می خواند و می گوید: met him pike hosis که البته ما در این جا بخشی از آن را از 
زبان بلوم می شنویم )مت ِهم( و کامِل آن را در فصل هشت )لستریگون ها( به ما می گوید و سپس بارها 
در فصل های دیگر تکرار می کند. در آن فصل، پس از تصویر خیالی رابطه ی مالی و بویلن و انکار آن، 
انتقال روح توضیح  این که برایش درباره ی  تا  با خود می گوید: »مالی آن را مت ِهم پایک هوزس خواند 
ه، چرند!« وقتی بلوم از مالی می پرسد: »مت هِم چی؟« یک تعبیر این است که بلوم حرف مالی را 

َ
دادم. ا

نفهمیده، اما در فصل هشت کامِل آن را می گوید و بر خواننده آشکار می کند که خیلی هم خوب شنیده 
است. از سوی دیگر، این روایت را می توان نتیجه ی تکانه ای عصبی دانست که بر بلوم وارد شده است و 
دو بخش اول کلمه را فعلی می شنود که ضمیر اوی مذکر از پی اش می آید و از نظر معنایی داللت بر قرار 
مالقاتی دارد: met him ]به معنای او را مالقات کرد[. اما مالی تصور می کند که از شخصیت توی متن 
حرف می زند و می گوید: “حاال این کی هست؟”« )۲۰۰۱: ۱۲۷( در این جا، پس از این که بلوم می پرسد: 
متم سایکوزیس؟ مالی اصطالح Who’s he when he’s at home را به کار می برد که بنا به فرهنگ 
گاهی از هویت فرد مورد نظر، این دیگر کیست یا حاال این کی هست؟ بیشتر  کسفورد یعنی عدم آ لغت آ

 ناشناخته است. )م(
ً
جنبه ی شوخی دارد و نشان می دهد که فرد کامال

به گفته ی مایکل گروِدن، »جویس به مفاهیم “تراکوچگری” یا “تناسخ” پایبند نبود و هرگز این واژه ها 
را استفاده نکرد مگر در مکالمه ی شخصیت هایش. خواه تصور کنیم که شخصیت های اودیسه ی هومر در 
لیوپولد بلوم، مالی بلوم و استیون ددلس بازمتولد شدند یا به این سه شخصیت دگردیس یافتند، یولسیز یکی 

از معروف ترین تالش ها برای بازتخیل شخصیت های باستانی در متن مدرن است.« )۲۰۱۶( 

۱۲۶. »دالفینز بارن ناحیه ای است در حاشیه ی جنوب غربی دابلن، جایی که مالی و پدرش هنگام 
نخستین دیدارش با بلوم در آن ناحیه زندگی می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۸( 

دالفین  نام  به  خانواده ای  بارن،  دالفینز  ناحیه ی  در   ،۱۹۰۰ سال  »در   ،)۲۰۱۳( دلینی  گفته ی  به 
گورستانی به همین نام برای یهودیان بنا نهادند. آیا نخستین دیدار بلوم و مالی در دالفینز بارن کنایه ای است 

از آن که بلوم در همان آغاز گورش را با دستان خودش کنده است؟« 

 Ruby. A Novel. Founded on the life of  a circus girl ۱۲۷. هانت می نویسد: »مالی دارد رمان
Ruby: The Pride of تغییر   the Ring نوشته ی اْی می رید )۱۸۸۹( را می خواند که جویس نام آن را به
داده است. نخستین بار مری َپِور، استاد ادبیات زنان در دانشگاه نیومکزیکو )آمریکا(، درمی یابد که منظور 
از این اثر همان رمان اْی می رید است.« )۲۰۱۷( به رغم تصوری که کلمه ی تناسخ روح و یا حال وهوای 
این فصل و نوع عالقه مندی های مالی در ذهن خواننده ایجاد می کند و گمان می رود که مالی اثری درباره ی 
تناسخ روح می خواند یا اثری با بن مایه ی پورنوگرافی، مضمون و درون مایه ی این رمان با هیچ کدام از این 
دو موضع هم خوانی ندارد و گمان می رود که نویسنده ی آن بیشتر تحت تأثیر آثار و دیدگاه های چارلز دیکنز 

بوده است. ای ْمی رید اثر دیگری نیز درباره ی کودکان سیرک ها نوشته است. )م(

»در رمان رید، انریکو، پیش از تازیانه زدن به دخترانی که برایش کار می کنند، آن ها را برهنه می کند، 
اما به گونه ای باورنکردنی در رمان از تجاوز جنسی سخنی به میان نمی آید. رمان را تالبوت هیوز مصور کرده 
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این جزئیات تحریک آمیز  با مالفه ای پوشانده است.  به خاطر رعایت برخی شئون  را  برهنه  است و دختر 
توجه بلوم را جلب می کند: “ببین. مصور.” بنابراین، عالوه بر این که به جویس مرکبی می دهد برای بروز 
واکنش های ترحم آمیز بلوم نسبت به رنج موجودات زنده ی دیگر، این رمان به جنبه ی جنسی مازوخیستی 

بلوم هم ربط دارد.« )هانت، ۲۰۱۷(

دیکته ی  با  پاراگراف  همین  در  را  آن  دوباره  جویس  که   ،Metempsychosis واژه ی  واقع،  »در 
metampsychosis می آورد، در رمان ای ْمی رید وجود ندارد.« )همان جا(

رید با چنان تعصبی به رنج کودکان و نوجوانان سیرک ها توجه داشت و آن ها را برده های گردانندگان 
اعضای  می رفت،  کودکان  استثمار  علیه  تظاهرات  و  سخنرانی  برای  جا  هر  که  می کرد  معرفی  سیرک ها 

سیرک ها جمع می شدند و او را مورد اذیت و آزار قرار می دادند و سخنانش را قطع می کردند. )م(

»تصویر را نقاشی به نام تالبوت هیوز در سن جوانی کشیده است. تالبوت هیوز بعدها نقاش معروفی 
می شود و شاید از یادآوری این کار ناپخته ی روزگار جوانی اش چندان خشنود نبوده است.« )دلینی، ۲۰۱۳(

به نمایش می گذارد.  این رمان بی رحمی های زندگی در سیرک را  گیفرد می نویسد: »اْی می رید در 
داستان روبی زندگی نامه ی دختری سیزده ساله است. پس از شکست زندگی زناشویی پدر و مادرش، او را، 
که به عنوان برده به سینیور انریکو می فروشند، به کارهای سخت وامی دارند و تا حد مرگ کتک می زنند.« 

)۷۸ :۱۹۸۹(

مارگرت نوریس در این باره می نویسد: »در این جا مالی دارد اثر رید را می خواند و در پایان درمی یابد 
این ژانر و گناه آلودگی داستان  البته اسم رمان،  بوده، نیست.  پورنوگرافی ای که دنبالش  آن داستاِن  این  که 
را برای خواننده تداعی می کند. مالی هم از آن دسته خواننده هایی است که در پی چنین ژانری ا ست. اما 
]همان طور که گفته آمد[ واقعیت این است که بن مایه ی رمان بیشتر درباره ی زندگی دختران و پسران سیرک 
است و از روبی، سرآمد حلقه ی سیرک بازان، بهره ی جنسی برده نمی شود، بلکه باید مثل اسب سخت کار 
کند و تازیانه بخورد. این موضوع پرابهام درست زمانی به میان می آید که بلوم پی می برد آن نامه  با دست خط 
ما عنوان کتاب  آن که  از  قرار مالقات گذاشته است. حتا پیش  با زنش  و  بویلن رسیده  از طرف  جسورانه 
را بدانیم، شرح بلوم از افتادن کتاب کنار لگن ادرار، به گونه ای مبهم، گناه آلودگی و فساد را می رساند.« 

)۸۷ :۲۰۱۱(

تریسی تیتز شوارتز، پروفسور سابق دانشگاه کریستوفر نیوپورت، در این باره می نویسد: »گرچه بلوم 
از خشونت و سنگدلی مدیران سیرک نسبت به اعضای سیرک، اعم از انسان و حیوان، بیزار است، به خاطر 
شخصیت آزارخواه یا مازوخیستی خود به سمت این صحنه کشیده می شود... و به یاد می آورد که مردم 
در سیرک ها با دیدن صحنه های تصادف و شکستن گردن بندبازان دهان شان با لذت باز می ماند. شاید این 
لذت ناشی از وحشت باشد ولی به هر حال لذت است و خشم نیست، زیرا پشت سر آن می گوید: شما 

گردن تان را بشکنید تا ما از خنده روده بر شویم.« )۲۰۰۲: ۱۰۳-۴(

۱۲۸. بوئن می نویسد: »این جمله ی “مالفه از سر لطف قرض داده شده” برداشتی از شعری از جان 
که جویس   Lead, Kindly Light می گوید:  این شعر  در  هنری  آوایی.  تجانس  با حفظ  است  هنری 
جمله ای هم آوا با آن را ساخته است: Sheet kindly lent. در زیر صحنه ای از سیرکی را می بینید که زن 

را با مالفه ای پوشانده اند.« )۱۹۷۴: ۸۸(

 همانی است که بلوم می بیند، با این تفاوت که شالق اسب 
ً
۱۲۹. به گفته ی گیفرد، »تصویر تقریبا
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را  آن  بلوم  با احتیاط پوشیده شده است. در متنی که  افتاده روی زمین  باشد و بدن زِن  گاری شاید عصا 
نخوانده، قربانی واقعی دوست روبی است نه خود او. شرح زیر تصویر کتاب می گوید: “مافی نابکار دست 

برداشت و با ناسزاگویی قربانی اش را از خودش راند.”« )۱۹۸۹: ۷۸(

۱۳۰. »در قرن نوزدهم، برادران هنگلر، چارلز و البرت، در شهرهای اروپا سیرک های غیرسیار داشتند. 
گویی بلوم شاهد حادثه ای برای بندبازان سیرک بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۸(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »در ۲۳ اکتبر ۱۸۷۲، تماشاخانه ای در شفیلد فرو ریخت و چندین نفر 
مردند و در این میان بندبازی هم جانش را از دست داد. اما سیرک ادامه داشت، زیرا مردم می گفتند ما به 

سیرک می رویم تا افتادن بندبازان را ببینیم.« 

رسم  ترتیب،  این  به  و  می شد  شروع  پایین  بسیار  سن  از  بندبازان  »تعلیم  هانت،  گفته ی  به   .۱۳۱
خانوادگی را نسل اندر نسل ادامه می دادند. این فکر بلوم به شکلی عجیب او را به یاد کلمه ی تناسخ ارواح 

می اندازد و به یاد روح دیگنم.« )۲۰۱۷( 

کودکی  اولیه ی  سال های  از  را  کروبات بازها  آ و  بندبازها  سیرک،  اداره ی  آیین  »در  می نویسد:  گیفرد 
آموزش های بسیار سخت می دادند.« )۱۹۸۹: ۷۸(

لهجه ای  با  را  تناسخ  کلمه ی  بلوم  گفتیم  فصل  همین  از   ۱۲۷ شماره ی  پی نوشت  در  که  همان طور 
کمی متفاوت می گوید. در برخی از نسخه های این اثر این تغییر اصالح شده است، اما گبلر آن را دوباره 
به  metampsychosis برگردانده است. شاید بلوم میان metempsychosis و تلفظی که بعد به خاطر 

می آورد met him pike hoses پل می زند گرچه هم چنان مشکل ما را حل نمی کند. 

ک )۱۷۹۴-۱۸۷۱( رمان نویس معروف فرانسوی است که 
ُ
۱۳۲. به گفته ی گیفرد، »شارل ُپل دو ک

کتاب هایش درباره ی دختران فروشنده و منشی های زن و نظایر این ها بود و این یعنی درباره ی بورژوازی 
دموکراتیک. در یکی از ارزیابی های دوره ی ادوارد می خوانیم: رمان هایش بازاری و دور از ادب بود، ولی 

غیراخالقی نبود.« )۱۹۸۹: ۷۸(

ک، که به گفته ی بالمایرز »پالدی )پال دی( درست 
ُ
ک می شود پال دی ک

ُ
تلفظ انگلیسی اسم پل دو ک

 de�lionize از اسم لیوپولد او را leo همان نام خودمانی است که مالی به بلوم داده است. مالی با حذف
احترام  و  ارج  یعنی   lionize واژه ی  بی احترامش می کند.  به عبارتی  و  او می گیرد  از  را  لیو  یعنی  می کند. 

گذاشتن، که با de بار معنایی منفی می گیرد.« )۱۹۹۶: ۲۲(

۱۳۳. »جوزف کرنی، فروشنده ی کتاب و موسیقی، در شماره ی ۱۴ خیابان کیپل، روبه روی کتابخانه، 
مغازه داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۸(

۱۳۴. »منبع نقاشی حمام پریچه ها نامعلوم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۸( پی نوشت شماره ی ۱۳۷ از 
همین فصل را بخوانید.

۱۳۵. »فوتو بتز مجله ی هفتگی لندن بود که روزهای سه شنبه منتشر می شد. با عنوان مجله ی عکاسی 
چاپ می شد، ولی عکس هایش به پورنوگرافی مالیم نزدیک تر بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۸(

۱۳۶. بلوم در ذهنش پریچه ی در حال آب تنی توی تصویر را با مالی مقایسه می کند. گیفرد می نویسد: 
»در سرود پنجم اودیسه، کلیپسو، پریچه ی زیبا، به اودیسیوس پیشنهاد می دهد که با او بماند و در ازایش 
جاودانه شود. سپس درباره ی پنه لوپی می پرسد: “آیا من از او کم خواستنی ترم؟ / کم جذاب تر؟ / کم زیباتر؟ 
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آیا می توان میرنده ها را با الهه های رعنا و خوش منش مقایسه کرد؟ / اودیسیوس تدبیرگر به این پرسش پاسخ 
داد: / الهه بانوی من، این جا دلیلی برای خشم نیست. / پنه لوپی بی صدای من ـ خوب می دانم ـ که در برابر 
بمیرد.”«  باید  او  / درحالی که  بیگانه اند  تو  بر  پیری  و  / مرگ  به نظر نمی رسد،  حضرت شما ذره ای بیش 

)۷۹ :۱۹۸۹(

بتز  فوتو  هفتگی  مجله ی  پاک  عید  شماره ی  »وقتی  می نویسد:  باره  این  در  رلیه  هنری  جان   .۱۳۷
)به معنی قطعه های عکس( چاپ لندن عکسی از نقاشی آب تنی پریچه ها )حوری ها(  را منتشر می کند، 
لیوپولد بلوم بر آن می شود تا این عکس را نگه دارد. حال می توان گفت حوری هایی که تصویرشان روی 
داده  رخ  بلوم  خواب  اتاق  در  که  بوده اند  سروصداهایی  و  صحنه ها  شاهد  است  تختخواب  باالی  دیوار 

است.« )۱۹۷۸: ۲۱۶(

پنی  پوند و شش  بریده، سه  بتز  فوتو  از هفته نامه ی  که  این عکس  قاب  برای  که  یاد می آورد  به  بلوم 
پرداخته است. )م(

منبع نقاشی آب تنی پریچه، که ضمیمه ی مجله ی فتو بتز ویژه ی عید پاک منتشر شده، هنوز مشخص 
نشده است، ولی در سال ۱۸۵۶، نقاشی فرانسوی به نام J. A. D. Ingres اثری با این مشخصات کشیده 
است که امروز در موزه ی دورسی پاریس نگهداری می شود. اثر دیگری که در آن چندین پریچه آب تنی 
می کنند، نقاشی رنگ روغن اثر نقاش هلندی، رامبرانت فون راین، است که در سال ۱۶۳۴ کشیده است. 
کتیون و کالیستو آب تنی می کند. )م( اما به گفته ی هانت، »بعد از چندین  در این اثر دایانا با پریچه هایش و آ
دهه بررسی و جست وجو، هنوز محققان موفق نشده اند منبع این “شاهکار درخشان در رنگ های هنری” 
را پیدا کنند، پس این تصویر به احتمال زیاد می تواند داستانی باشد و جویس آن را به این منظور آفریده که 

مالی را به پریچه کلیپسو پیوند دهد.« )۲۰۱۷(

۱۳۸. بلوم برای رسیدن به قلوه ای که بوی سوختنش بلند شده است، این اتاق خواب را با شتاب ترک 
می کند و خواننده تا فصل پایان داستان، دیگر به این اتاق بازنمی گردد. همان طور که در مقدمه گفتیم، مالی 
همتای پنه لوپی در اودیسه ی هومر است و حتا در هر دو چکیده نمای کارلو لیناتی و استوارت گیلبرت هم 
فصل پایانی این رمان پنه لوپی نام گذاری شده و همه ی فصل با تکنیک تک گویی درونی مالی بیان می شود. 
همتای هومری دیگر مالی کلیپسو است که او هم مثل مالی )مری ین( بلوم با صدای زیبایی آواز می خواند. 
در اودیسه، خدایان نتیجه می گیرند که کلیپسو زمان زیادی را با اودیسیوس به سر آورده و حاال دیگر باید 
اودیسیوس را آزاد کند. برای ارسال این پیام قاصدشان، هرمس، را نزد کلیپسو می فرستند. کلیپسو خشمگین 
می شود و می گوید زن اودیسیوس هرکس که باشد نمی تواند با خدایگان و پریچه ی ابدی و همیشه جوانی 
چون من رقابت کند. اما اودیسیوس می خواهد از آن جا برود و سرانجام کلیپسو موافقت می کند. نکته ی 
مشابه دیگر این که پنه لوپِی عاقل در اتاق طبقه ی باالی قصرش خوابیده است. شباهت دیگر این است که 
در غار کلیپسو آتشی روشن است و از آن بوی دود و غذا می آید. اما ناگفته نماند که رمان یولسیز با همه ی 
این شباهت هایش با اودیسه و شخصیت هایی که همتای شخصیت های اودیسه اند، دارای استقالل است و 
این اشاره ها و کنایه ها به گونه ای بسیار غیرمستقیم در یولسیز دیده می شود و جویس اودیسه را به روزی از 

دابلِن قرن بیستم تغییر پرده داده است. )م(

در  آن  شرح  )که  اودیسیوس  و  کلیپسو  میان  گفت وگوی  از  پیش  »درست  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۳۹
پی نوشت شماره ی ۱۳۶ از همین فصل آمد( کلیپسو به اودیسیوس “آذوقه و نوشیدنی ای مردانه می دهد” و 
خودش “شهد و خوراکی لذیذ می خورد.” به عبارت دیگر، بلوم هم مثل اودیسیوس )که در اسارت کلیپسو 
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است( در اسارت زنی است و حتا مجبور است صبحانه ی او را آماده کند و برایش بیاورد.« )۱۹۸۹: ۷۹(

beef استفاده   to the heels ۱۴۰. به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »در این جا ِملی از اصطالح ایرلندی
کرده که معنای لغوی آن می شود “تا پاشنه ی پا گوشت” و معنی مجازی آن “پولدار پروار” است.« 

گیفرد می نویسد: »برای زنی که پاهای خیلی چاق داشت و تا مچ پایش کلفت بود، از این اصطالح 
استفاده می کردند.« )۱۹۸۹: ۷۹(

که  بود  روزی  بازار  روز  یا  جشنواره  روز  زیرا  است،  گیج کننده  عبارت  »این  که  است  معتقد  هانت 
 منظور ِملی در این جمله همین مردم اند. در نواحی روستایی ایرلند، این 

ً
دام ها را به شهر می آوردند. ظاهرا

اصطالح یعنی دام های چاق و پروار. اما غیرمستقیم به مردم پولدار به ویژه زنانی اشاره دارد که هیچ یک از 
وعده های غذایی شان حذف نمی شود. معنای ضمنی این عبارت از ارج گذاری به ثروت )که این جا ِملی از 

این معنای آن استفاده می کند( تا بی حرمتی برای نداشتن جذبه ی جنسی است.« )۲۰۱۳(

۱۴۱. به گفته ی گیفرد، »در اواخر قرن نوزدهم، پیک نیک ها رسمی تر و تشریفاتی تر از پیک نیک های 
امروزی بودند، ولی این پیک نیک از استثناها بوده است.« )۱۹۸۹: ۷۹(

ِول پی نوشت شماره ی ۱۰۷ از همین فصل را بخوانید.
ُ
برای شرح دریاچه ی ا

Greville Arms« .۱۴۲ اسم هتلی در مولینگار است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۹(

۱۴۳. »نام َبِنن نخستین بار در فصل یک )تلماکس( می آید و مرد جوانی که در ساحل سندی مونت 
با باک مالگن شنا می کند، رابطه ی ِملی با او را برای مالگن می گوید: “َبِنن برایم یک کارت پستال فرستاده. 
نوشته آن جا دختر جوان تودل برویی را پیدا کرده. اسمش را گذاشته دخترعکاس.” جویس در این جا نیز 
هنگام نشان دادن پیشرفت ِملی در کار عکاسی و از زبان خود ِملی واژه ی “شنا” را می آورد که به گونه ای 
نیز  اشاره می توان چنین  این  از  دارم شنا می کنم.  کار عکاسی  در  آن جوان است:  یادآور صحنه ی شنای 

برداشت کرد که دختر به مادرش می رود.« )دلینی، ۲۰۱۳(

با اسم  آقا یا هر عنوان دیگری می نویسد و حتا  ۱۴۴. به گفته ی نوریس، »ِملی اسم بویلن را بدون 
لی( برای بویلن 

ُ
کوچکش از او یاد می کند. در ضمن با نامی خودمانی که پدرش روی او گذاشته )ِملی خ

سالم می رساند. این ها نزدیکی احساسی این دختر پانزده ساله به بویلن را نیز نشان می دهد و این سؤال را 
مطرح می کند که ملی درباره ی رابطه ی مادرش با بویلن چه نظری دارد، که این ها همه منبع اضطراب بلوم 
می شوند... این که بنِن جوان و بویلن، هردو، آهنگ دختران کنار دریا را می خوانند، دو مرد را در ذهن بلوم 
تلفیق می کند، گرچه اشاره به “سورچی دست ها در جیب های شلوارش، بیکار در تمام روز” برای هر دو 

مورد به صورت راز باقی می ماند.« )۲۰۱۱: ۸۶(

متن  با  مطابق  ترجمه  در  ِملی  نامه ی  سجاوندی  عالئم  و  رسم الخط  و  دستوری  اشتباه های   .۱۴۵
انگلیسی نامه است. )م(

زندگی  دنزل  خیابان  الف   ۱۹ شماره ی  در  که  بود  مامایی  تورنتن  »خانم  می نویسد:  گیفرد   .۱۴۶
می کرد.« )۱۹۸۹: ۷۹(

۱۴۷. »رودی کوچولو پسر مرده ی مالی و لیوپولد بلوم است که در سال ۱۸۹۳ به دنیا می آید و یازده 
روز عمر می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۹(

۱۴۸. بلوم که به اشتباه ها و شتاب دخترش در نوشتن نامه فکر می کند، نتیجه می گیرد که شتابش برای 
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این بوده که خودش را به طبقه ی پایین برساند، جایی که َبنن دارد پیانو تمرین می کند. )م(

۱۴۹. »قهوه خانه ی اکس ال )XL( شماره ی ۸۶ خیابان گرفتون در بخش جنوب شرقی دابلن است.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۹( به گفته ی هانت، »خیابان گرفتون مرکز خرید مد روز بود.«

و  اتاق  زیرا  نبود،  بد  هم  چندان  بودنش  کم  همه ی  با  هفته(  در  یک  و  )دوازده  ِملی  »حقوق   .۱۵۰
خوراکش هم به عهده ی صاحبکارش بود. این رقم معادل بیست دالر امروز است و حقوق استیون که معلم 

 بیست و پنج درصد بیشتر از حقوق ِملی است.« )دلینی، ۲۰۱۳(
ً
مدرسه است، تقریبا

۱۵۱. »از آن جا که این هنرمندانی که در تاالر موسیقی کار می کردند حاشیه نشین های طبقه ی متوسط 
از حد خود عدول  نظر اخالقی هم  از   

ً
احتماال و  نداشتند  جامعه فرض می شدند، حقوق چندان خوبی 

می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۹(

۱۵۲. »سرنوشت« یک بن مایه ی اصلی در بخش های مربوط به بلوم است و اغلب با عشق و روابط 
عشقی پیوند دارد. 

۱۵۳. در این جا بلوم به کلمه ی vain فکر می کند که هم به خودشیفتگی ملی معنا شده و هم می تواند 
معنای بیهودگی بدهد. آرنولد واینستین، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه براوِن ُرد آیلند، درباره ی »بیهوده: 
خیلی« معتقد است که »این عبارت درباره ی خودشیفتگِی ملی جوان نیست، بلکه منظور تالش بیهوده 
برای مقاومت در برابر سرشت و طبیعت است. یک پاراگراف بعد می بینم ملی و مالی در هم ادغام می شوند 
و این یکی شدن آن چیزی است که من آن را جمله ی نشانی این کتاب معرفی می کنم: آمیزش جنسی اتفاق 
خواهد افتاد، طبیعت چیره می شود و اخالق گرایی و قضاوت را از صحنه بیرون می راند.« )۲۰۰۷: ۱۲۹( 

به گفته ی مک براید، »بلوم بیشتر در ذهنش سیر می کند تا به قلوه توجه داشته باشد، اما راوی همه ی 
این اشاره ها را نادیده می گیرد و به روایت وقایع با رعایت ترتیب زمانی برمی گردد. لذت او از گرمای صبح، 
 یک صبح معمولی 

ً
توجه اش به قوری چای و عالقه اش به گربه و خرید قلوه از قصابی دلوگکز... گویی صرفا

 سانسورشده ی بلوم، جّو و وضع واقعی خانه ی 
ً
است. این نظرگاه فریبنده، در کنار تک گویی درونی شدیدا

خیابان اکلز را از خواننده پنهان می کند.« )۲۰۰۱: ۱۵۲(

۱۵۴. »این باوری عامیانه بود که می گفتند بچه ای که برای مدت طوالنی شیر می خورد و از همان 
ماه های آغاز زندگی اش با غذاهای دیگر به ویژه غذاهای گوشتی تغذیه نمی کند، به کم خونی مبتال می شود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۷۹(

Erin’s King .۱۵۵ به معنای کشتی جزیره ی ارین. به گفته ی گیفرد، »نام کشتی بخاری بود که به 
مدت دو ساعت دور دابلن می گشت و مناظر دیدنی را به مسافران نشان می داد. کشتی ارینز کینگ دور 
 Irland’s Eye کشتی نورافکن دار کیش می چرخید و به سمت جنوب یا به سمت شمال و جزیره ای به نام
می رفت. در سرتاسر تابستان روزی چند بار از اسکله ی دفتر گمرک در مرکز دابلن حرکت می کرد و این 

مسیرها را دور می زد. کرایه اش یک شیلینگ بود.« )۱۹۸۹: ۷۹(

کید جویس بر نام این کشتی و تکرارش در سراسر داستان داللت  دلینی )۲۰۱۳( معتقد است که »تأ
ضمنی بر افسانه ای فولکلور و باستانی به نام “پسر ارینز کینگ و جزیره ی متروکه و غم انگیز” دارد.« 

»به دلیل حرکت های تند و هو ل آور کشتی ارینز کینگ، بلوم چندان از گردش با آن خشنود نیست، ولی 
شجاعت ِملی را تحسین می کند.« )همان جا(
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۱۵۶. با اشاره ی ِملی به اسم بلیزس بویلن و شعر دختران کنار دریا، آن شعر در ذهن بلوم زنده می شود 
و او را مثل سورچی هایی تصویر می کند که برای مردم آواز می خوانند. به گفته ی هانت، »اما این شعر هیچ 
ربطی به بویلن، بلیزس یا هر بویلن دیگری، ندارد. شعر را هری بی نوریس در سال ۱۸۹۹ سروده است. به 
گاه بلوم وارد می شود:  هرحال، با اشاره ی ملی به اسم شعر و بویلن، به شکل های مختلف به ضمیر ناخودآ
“سرت گردان، چرخان، چرخان،” و بارها تکرار می شود و از بویلن، تصویری شهوی، در ذهن خواننده 

می سازد.« )۲۰۱۷(

بوئن می نویسد: »شعر دختران کنار دریا یکی از موتیف های اصلی این رمان است.« )۱۹۷۴: ۸۸( 
برای خواندن بخشی از آن پی نوشت شماره ی ۱۰۹ از همین فصل را بخوانید.

۱۵۷. برای یادآوری گردشگاه پی یر، پی نوشت شماره ی ۱۵ از فصل دو )نستور( را بخوانید.

۱۵۸. پی نوشت شماره ی ۱۵۶ از همین فصل را بخوانید. 

به  نسبت می دهد،  بویلن  به  را  دریا  کنار  آهنگ دختران  اشتباه  به  که  گفته ی هانت، »ملی  به   .۱۵۹
وقتی  می دهد.  عذاب آورتری  و  پیچیده تر  جنسی  جنبه ی  ساخته،  دریا  کنار  دختران  از  بلوم  که  تصویری 
بیت های این آهنگ در ذهن بلوم تکرار می شوند از تحریک جنسی زودآینِد نه فقط دخترش، بلکه زنش، 
مشوش و بیمناک می شود: ملی هم. بوسه های جوان... و پشت سرش زنش را تجسم می کند که با لبخندی 
رضایت بخش روی تخت دراز کشیده و می خواند. بعد می اندیشد که “اتفاق خواهد افتاد... احساس کرد 

تشویش جاری سراپایش را فرا گرفت.”« )۲۰۱۷(

۱۶۰. مالی را تجسم می کند که در بسترش دراز کشیده است و طره های موهایش را می شمارد و لبخند 
می زند و موهایش را می بافد. گیفرد می نویسد: »یک ارتباط هومری این فصل با اودیسه می تواند این جمله 

باشد: “پریچه ی نرم گیسوبافته.”« )۱۹۸۹: ۷۹(

۱۶۱. به گفته ی شوابر، »در این جا بلوم ناکنش وری خود را تصویب می کند، از ملی به مالی می رود و 
احساس می کند که بیم و ناراحتی سراپایش را فرا می گیرد...« )۱۹۹۹: ۱۶۱(

به گفته ی فورد، »شماری از واژگان این فصل معنای دوگانه و سه گانه دارند. بی شک بلوم به خاطر 
احساسات شهوانی اش نگران و مشوش است؛ رویا رویی ِملی با آن دانشجوی جوان اتفاق خواهد افتاد و 
قابل “پیشگیری” نیست، زیرا او آزاد نیست تا “کاری بکند” و جلوی او را بگیرد. هم چنین دیدار مالی و 

بویلن منشأ دیگری برای تشویش اوست.« )۱۹۹۸(

با تجربه ی  بوئن، »همان طور که همه ی زنان عناصر اصلی تشکیل دهنده ی یک چیزند و  به گفته ی 
مشترِک واحد در زندگی یکدیگر می زیند، این جا نیز مالی و ِملی درهم می آمیزند و یکی می شوند و به دلیل 
ناتوانی بلوم در نشان دادن هر واکنشی یا انجام هر کاری در برابر مالی و ِملی، این درهم آمیزی دو زن بیشتر 
برجسته می شود. بلوم هم، مثل ماستو در اپرای دن ژوان، امیدش را برای برداشتن هر قدمی در برابر مالی 
)زرلینای ماستو( از دست داده است و مثل کماندتور )پدِر دنا آنا( توان آن را ندارد که دخترش را از اغواگری 

بازدارد.« )۱۹۷۴: ۹۱(

به گفته ی گیفرد، »منشأ اودیسه ای تشویش بلوم را هم می توان در اودیسیوس و در این چند جمله از 
اودیسه یافت: اودیسیوس در جزیره ی کلیپسو بی کس وکار رها شده، “ولی وقتی روز شد بر ساحل صخره ای 

نشست / ناالن و با چشم های تر دل خودش را شکست / و به افق برهنه ی دریا زل زد.”« )۱۹۸۹: ۸۰(
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۱۶۲. »تعطیلی ماه اوت یک روز است که با دو روز تعطیلی پایان هفته سه روز می شود.« )گیفرد 
)۸۰ :۱۹۸۹

به  به داستان دیگر هجرت می کنند.  از داستانی  از شخصیت های داستان های جویس  ۱۶۳. برخی 
گفته ی المن، »مکوی، با نام سی جی مکوی، فروشنده ی بلیت راه آهن ایستگاه میدلند در دابلن، یکی از 
آن شخصیت های مهاجر است که از داستان “فیض” از مجموعه داستان دابلنی ها به یولسیز آمده است.« 

)۳۷۵ :۱۹۸۳(

بلوم فکر می کند می تواند از طریق کارت روزنامه نگاری بلیت رایگان تهیه کند یا از مکوی بخواهد که 
بلیتی مجانی برایش بیاورد. )م(

۱۶۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »این یک باور عامیانه است که اگر گربه ای بی قراری کند یا پشت به 
آتش گوشش را تمیز کند، احتمال رخداد توفان و رعدوبرق هست.« 

به  که  دارد  نیاز  این جا  در  است.  گرم  هوای  و  او  پرخوری  از  ناشی  بلوم  سنگینی  »احساس   .۱۶۵
دستشویی برود، ولی به دلیل سنگینی مایل نیست به دستشویی پاگرد طبقه ی باال برود.« )دلینی، ۲۰۱۳( 
 :۱۹۸۹( fag up استفاده می کند که به گفته ی گیفرد  در این جا برای سختی باالرفتن از پله ها از واژه ی 
)م(  بی فایده.  کندن  جان  جور  یک  می دهد؛  بی ثمر«  و  بی مزد  سخت  کار  و  »خرحمالی  معنای   ،)۸۰
اوستین معتقد است که »کلیپسو به شیوه های مختلف فصلی اقتصادی است. یکی از این شیوه ها در نثر آن 
نمایان است. در این نثر گرایش به ولخرجی را که در فصل پروتیوس مطرح شد موقوف می کند.« )۱۹۹۵: 

)۷۵

۱۶۶. دیوید پی یرس در این باره می نویسد: »بنا به این جمله، درست است که خانه ی بلوم خانه ی 
ندارد.«  کامل  امنیت  احساس  آن  در  بلوم  و  نیست  خصوصی  باید  که  هم  آن طور  اما  نیست،  اشتراکی 

)۲۴۵ :۲۰۰۷(

از  تکه های کوچک  لغوی  معنای  )با   Titbits گیفرد، »در مجله ی هفتگی  بررسی های  به  بنا   .۱۶۷
اطالعات جالب و شعار(، تکه های کوچک از خواندنی ترین کتاب ها، هفته نامه ها، ماه نامه ها و روزنامه های 
شیوه ی  که  معتقدند  روزنامه نگاری  تاریخ نگاران  از  برخی  می شد.  منتشر  پنجشنبه  هر  دنیا،  سراسر 

روزنامه نگارِی امروزی با انتشار نخستین شماره ی تت بتز در سال ۱۸۸۱ متولد شد.« )۱۹۸۹: ۸۰(

۱۶۸. »این جمله بیتی از شعری کودکانه است: “آواز بخون به شش پنس / جیبی پر از چاودار / چهار 
و بیست پرنده  / پخته شده توی پای / وقتی که پای باز می شه، پرنده آواز می شه.../ شاه تو دبیرخونه اش بود / 
داشت پوالش رو می شمرد / ملکه تو مهمانی/ می خورد مرغ بریانی. / پیشخدمت توی حیاط بود / لباس ها 
را پهن می کرد/ پرنده ی سیاهی نشست روی صورتش / با نوک تیز و منقار / دماغ او را نوک زد.”« )گیفرد، 

)۸۰ :۱۹۹۸

بلوم، چند دقیقه ی پیش، دختر یا همان پیشخدمت همسایه را که در قصابی بود توی حیاط خانه ی 
آن ها می بیند و حاال پشت دیوار می کوشد سروصدای او را بشنود و چون هیچ صدایی نمی شنود به خودش 

امید می دهد و فرض می کند که دارد بی صدا روی طناب لباس آویزان می کند. )م(

که بسیار قدیمی است، استفاده   ،loam ۱۶۹. برای »خاک برگ« یا »خاک کشاورزی« از کلمه ی 
مخلوطی از شن )مناسِب   loam می کند. این واژه از واژه های اروپای شمالی است، به معنای چسبنده. 



|  یولسیز   352

گل  کشت  )مناسب  الی دار  خاک  پوسیده،  برگ های  مانند  گیاهی  مواد  رس،  خاک  هویج(،  کشت 
آفتاب گردان و زه کشی( و چیزهای دیگر است. )م(

۱۷۰. به گفته ی گیفرد، »ویت ماندی، فردای ویت ساندی، هفتمین یکشنبه ی بعد از یکشنبه ی عید 
پاک است و از تعطیالت رسمی این کشور. بعدها در داستان می فهمیم که در ویت ماندِی گذشته، که سه 

چهار هفته پیش از این روز بوده، زنبوری در حیاط خانه ی بلوم، او را نیش زده است.« )۱۹۹۸: ۸۰(

است.«  بلوم  خانه ی  مایلی  یک ونیم  در  داسن  خیابان  در شماره ی ۱۷  آرایشگری   Drago«  .۱۷۱
)گیفرد، ۱۹۹۸: ۸۰(

۱۷۲. هانت می نویسد: »این قسمت سبک نوشتاری رئالیسم جویس را نشان می دهد و هم چنین تأثیر 
تکانی که بلوم از پی دیدن نامه ی بویلن خورده است. راوی بازگشت بلوم به خانه را به ما اطالع می دهد 
و سپس این صحنه را برای ما وصف می کند: بلوم خم می شود، دو نامه را برمی دارد، “خط جسورانه” ی 
روی پاکت، اسم “مری ین بلوم،” تغییر “تپش قلب بلوم از تند به کند،” و حتا به ما نشان می دهد که به 
طبقه ی باالی خانه و اتاق خواب می رود. اما زمان میان این دو حادثه شکافی است که برای خواننده نامعلوم 

می ماند؛ زمانی که کالهش را برمی دارد و جایی می گذارد.« )۲۰۱۴(

جان گوردون در این باره می نویسد: »به گفته ی هیو کنر، هنگام ورود بلوم به خانه، راوی یا بلوم در 
تک گویی های درونی اش حرفی از شنیدن “صدای زنگ آرایشگاه دریگو” و فکرش درباره ی “موی قهوه ای 
روغن  بریانتین خورده” به ما نمی گوید. وقتی بلوم به خانه وارد می شود، در اندیشه اش پرتوهای خورشید را 
به دختری موبور تشبیه می کند و بی درنگ چشمش به نامه ها می افتد. اما سؤال این است که دریگو از کجا 
آمد؟ این همان شکافی است که هیو کنر به آن اشاره می کند. حال بیایید فرض را بر این بگذاریم که این 
صدای زنگ، صدای زنگی است که مالی به صدا درآورده تا بلوم نامه هایی را که نامه رسان از شکاف در به 
داخل انداخته و مالی صدای باز و بسته شدن زبانه ی روی آن شکاف را شنیده، برایش به اتاق خواب ببرد. 
می توانیم بگوییم ترتیب ماجرا این گونه می شود: پرتوهای زردرنگ، دختری با موهای طالیی، ملی بلوم، 
دختری با موهای بور، در باز می شود، نامه ها را روی زمین می بیند، مالی که صدا می زند “پالدی” زنگ 
به صدا درمی آید، صدای زنگ و تصویر مو با هم ترکیب می شوند و خاطره ای از آرایشگاه دریگو را احضار 
می کنند، با زنگ در آرایشگاه، جایی که بلوم به تازگی “بویلن موبور” را دیده است، هم زمان چشمش به 
“دستخط جسورانه ”ی او می افتد، بویلنی که به یقین بلوم به محض دیدن آن دستخط به او فکر می کرد: 

“درست آن لحظه داشتم فکر می کردم.”« )۲۰۰۴: ۱۸�۱۱۷(

۱۷۳. »حمامی عمومی در خیابان تارا، در جنوب شرقی لیفی، که دوش و حوض داشت. سرپرستی 
 براِین به عهده داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۰(

ُ
این حمام را جی پی ا

۱۷۴. به گفته ی گیفرد، »جیمز استیونز یکی از بزرگ ترین سازمان دهنده های انجمن فنیان ها و نخستین 
براِین باشد که هر دو 

ُ
براِین یا جیمز فرنِسس ا

ُ
براِین می تواند ویلیام اسمیت ا

ُ
رهبر این نهاد است. در این متن، ا

با جیمز استیونز رابطه داشتند، اما هیچ کدام در فرار استیونز از زندان ریچموند گال )در سال ۱۸۶۵( نقشی 
براِین، مالک حمام عمومی خیابان تارا، با این دو نفر فرق داشت.« 

ُ
ایفاء نکردند. از سوی دیگر، جی پی ا

)۸۰ :۱۹۸۹(

کانل 
ُ
براِین در سال ۱۸۴۳ به جامعه ی لغو اتحاد بریتانیا و ایرلند به رهبری دنیل ا

ُ
»۱( ویلیام اسمیت ا

پیوست، ولی چهار سال بعد، از این جامعه کناره گرفت و کنفدراسیون ایرلند را با اهداف عمل گرایانه ی 
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بیشتر بنا نهاد و هنگام قحط سالی ۱۸۴۸ کوشید تا کشور را برانگیزاند. در همان زمان، او و جیمز استیونز و 
دیگران به پایگاه پلیِس ناحیه ی تی پری حمله کردند، که این حمله ناکام ماند. در این حادثه، استیونز کمی 
براِین دستگیر شد و به جرم خیانت، به اعدام 

ُ
زخمی شد، ولی وانمود کرد که مرده است و موفق به فرار شد. ا

محکوم شد، اما حکمش را تخفیف دادند و او را به ندامتگاه کار سخت فرستادند. در سال ۱۸۵۴ آزاد شد 
و در سال ۱۸۵۶ برای همیشه بخشیده شد و فعالیت های سیاسی را کنار گذاشت.« )همان جا( 

با جیمز  نیواورلئان  در  و در سال ۱۸۵۸  پاریس درس پزشکی خواند  در  براِین 
ُ
ا فرنِسس  »۲( جیمز 

استیونز دیدار کرد و به شاخه ی آمریکایی انجمن فنیان ها پیوست. در زمان جنگ های داخلی، دستیار جراح 
رک )۱۸۶۷( 

ُ
در ارتش بود و پس از جنگ به ایرلند رفت. به دلیل دخالتش در تظاهرات فنیان ها در ناحیه ی ک

دستگیر شد. برایش حکم اعدام صادر شد، ولی او نیز بخشیده شد و در سال ۱۸۶۹ آزاد شد. سپس عضو 
پارلمان شد و تا سال ۱۸۹۱،که انشعاب بزرگ فنیان ها رخ داد، از پارنل حمایت کرد و هم چنان به دفاع از 

استقالل اقتصادی و سیاسی ایرلند پرداخت.« )همان جا(

۱۷۵. درباره ی اگنداث پی نوشت شماره ی ۷۳ از همین فصل را بخوانید.

۱۷۶. در این پاراگراف چهار ایده نهفته است. در حیاط خانه اش به یاد دختر همسایه می افتد و آن شعر 
کودکانه که در پی نوشت ۱۶۶ آمد، سپس وقتی به کالهش فکر می کند و این که کجا گذاشته به یاد صدای 
زنگ آرایشگاه دریگو می افتد و بلیزس بویلن و موی قهوه ای یا بور روغن زده اش را به خاطر می آورد. بعد 
به حمام ترکی خیابان تارا فکر می کند و ماجرای فرار استیونز که در پی نوشت شماره ی ۱۷۴ از همین فصل 
شرح داده شد. در پایان به یاد قصاب می افتد و برنامه ای که صهیونیست ها برای خرید زمین در فلسطین 

دارند و صدای قصاب که به دختر همسایه می گوید: »حاال، آبجی«. بلوم او را »پرشور« می داند. )م(

از  فرقه ای  به  میالدی  چهارم  قرن  در  “پرشور”  به معنای   Enthusiast »واژه ی  گیفرد،  گفته ی  به 
مسیحیان اطالق می شد که در خاور نزدیک بودند و هم چنین به گروه منشعبی از پیوریتن های قرن هفدهم. 
این گروه برای برپایی “آرمانشهری با اصالحات ارضی و بدون حضور دولت” موعظه و تبلیغ می کردند. 
کز، صهیونیست مذهبی متعهد، را وصف کند. “اگنداث” 

َ
در این جا بلوم از این واژه استفاده می کند تا دلوگ

کِز “پرشور” این بود که فلسطین را، از نظر سیاسی و قانونی، خانه ی یهودیان کند.« )۱۹۸۹: ۸۰(
َ
دلوگ

۱۷۷. »شاه توی دبیرخانه اش بود« بیتی از همان شعر کودکانه ای است که در پی نوشت شماره ی ۱۶۸ 
از همین فصل آمده است. )م(

۱۷۸. به گفته ی گیفرد، »مجرم را جلوی خانه ی خودش روی صندلی کیفر می نشاندند، هم محلی هایش 
او را هو می کردند و به سمت او چیزهایی پرتاب می کردند.« )۱۹۸۹: ۸۱( به گفته ی هانت، »خم شدن 
بلوم و ورودش به توالت شاید اشاره ای باشد به بیتی از شعری از هنری ون دایک که در سال ۱۹۰۴ منتشر 
شد. ون دایک، در این شعر، سردر کوتاه خانه ی دوست را به تحقیر وصف می کند: “سردر آن قدر کوتاه بود 
که غرور و جالل را راه ندهد.” شاید این جا تصور شود که این احتمال ضعیف است ولی در چند جمله 

جلوتر به قوتش افزوده می شود وقتی بلوم روی “صندلی کیفر چندک” می زند.« )۲۰۱۷(

»تورنتن معتقد است که این اشاره کمی بعید است ولی سر خم کردن بلوم زیر سردر کوتاه برای تصویر 
کردن تخلیه ی روده های او، به درستِی تصور ما از بلوم به عنوان مردی بدون غرور و جالل کمک می کند.« 

)همان جا(

»همین توالت فرنگی را صندلی کیفر وصف کردن به حس تحقیر می افزاید.« 
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یا  پیدا کردن موضوع  منظور  دوپهلوست؛  آسان”  و  نو  “چیزی  تریبوت جوزف، »عبارت  گفته ی  به 
داستان نو و آسان برای خواندن در روزنامه است و هم چنین این عبارت به دستشویی بلوم اطالق می شود. 
“کمی نگهش دار.”« وقتی بیشتر نویسنده ها احتباس  با آرامش و بی عجله تخلیه کند:  سپس می خواهد 
مقعدی را به شکلی سمبلیک نشان می دهند، جویس به شکل غیرسمبلیک نشان می دهد و روشن نیست 
که “کمی نگهش دار” به خواندن ارجاع داده می شود یا به مدفوعش.« )۲۰۰۸: ۱۳۱-۳۲( شرح تخلیه ی 
روده ها در دستشویی به این شکل و آوردن آن در چنین متنی )آن هم در آن دوره از تاریخ ادبیات که فرهنگ 

ویکتوریایی غالب بود( کاری بسیار نو و مدرن بود.

۱۷۹. پی نوشت بعدی )شماره ی ۱۸۰ از همین فصل( را بخوانید.

۱۸۰. در این قسمت، جویس میان دو جمله ای که کاری فیزیکی از بلوم را نشان می دهد، چند عبارت 
از ذهن سیال او را بیان می کند. 

به گفته ی گیفرد، »مجله ی تت بتز جایزه ی تت بت را با بهایی معین در هر شماره اش چاپ می کرد. 
این داستاِن بخصوص گویا شوخی خودمانی جویس با خودش در زمان نوجوانی  اش است. گویی جویس 
در نوجوانی برای تت بتز و پول داستانی می نویسد و در آن جمله ای را می آورد که بلوم می خواند ـ “مچام 
اغلب به شاهکار فکر می کند و به خاطر آن جایزه ی جادوگر خندان را برد که حاال... دست به دست هم”.« 

)۸۱ :۱۹۸۹(

۱۸۱. »آقای فیلیپ بوفوی شخصی واقعی است که در دهه ی ۱۸۹۰ به مجله ی تت بتز داستان های 
)مزخرف؟( می داد. مزاح نهفته در این اشاره در تقابل میان رتبه ی ادبی این نویسنده از یک سو و اسم او از 
سوی دیگر، که معنای “حسن نیت” می دهد، و محل زندگی شیک و مد روز او )لندن( آشکار می شود. 

داستانی که این جا به او نسبت داده می شود غیرواقعی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۱(

۱۸۲. بلوم روی توالت نشسته و، در سکوت، روده ها و مثانه اش را خالی می کند و هم چنان داستانی 
را می خواند که مچام فکر می کند شاهکار است. برای این داستان، که سه ستون و نیم است، سیزده پوند 
این جمله ی  او غبطه می خورد.  به  این دستمزد  بابت  بلوم  پرداخت می شود.  نویسنده اش  به  پنی  و شش 
ناتمام »زندگی ممکن است چنین باشد« نقل قولی از همان داستان نامبرده است و وقتی به کلمه ی »حاال« 
می رسد، فکر می کند دیگر ارزش ادامه دادن ندارد. اما بی درنگ ویژگی های دیگرش را برمی شمرد: »پایانی 

اخالقی...« )م(

۱۸۳. در این پاراگراف، بلوم داستانی را از همان مجله ی تت بتز می خواند و هم زمان روده هایش را با 
فشار خالی می کند. او بارها به ستون داستان روزنامه و دوباره به ماجرای دستشویی و یبوست و بواسیرش 
سپی در اثری مشترک در این باره 

َ
برمی گردد. جنت ایگلِسن دانلوی، ملوین جی فریدمن و مایکل پتریک گل

می نویسند: »بلوم داستان بوفوی را، به رغم یبوست خودش، داستان سریع و شسته رفته ای می داند که نه تنها 
اخالقی است، بلکه پایانی مثبت دارد و ماجرا به خیر و خوشی و “دست به دست هم” تمام می شود. اما 
آن را مبتذل می یابد: “امروزه هر چیزی چاپ می کنند. دوران مسخره.” نمونه ای از داستان هایی که می توان 
روی توالت نشست و خواند، نه توی کتابخانه. از هر نظر “شاهکار مچام” نقطه ی مقابل یولسیز است. 
داستان کوتاه بوفوی با شیوه ای سنتی آغاز می شود و پایانش هم خوش است، برخالف داستان یولسیز که 
آغازش به هیچ روی سنتی نیست و پایانش هم مبهم است. داستانی که بلوم می خواند بی شک داستانی 
“شسته رفته است” و باز برعکس یولسیز از خواننده اش هیچ انتظار فکر کردن و تحقیق و تفحص ندارد، 
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زیرا چیزی نو اما آسان است.« )۱۹۹۱: ۴-۲۳( پی نوشت شماره ی ۵ از همین فصل را بخوانید.

به گفته ی اوستین، »ابتدا بلوم مقاومت می کند اما سرانجام به حرکت داستان، و نیز حرکت مدفوع، 
رضایت می دهد. کلمه ی “ُیبس” مشکل روده هایش را شرح می دهد اما تیزهوشانه نثر شسته رفته ی بیوفوی 
را هم وصف می کند که در هر صورت، تأثیر مسهل بر بلوم دارد.« )۱۹۹۵: ۸۶( جویس برای قرص فشرده 
از کلمه ی tabloid استفاده کرده به معنای روزنامه های مصور و چکیده با مطالب اغراق آمیز. اما این کلمه 
از ریشه ی tablet به معنای قرص و داروست. اوستین در ادامه می نویسد: »تبلوئید یا دارویی که به بلوم 
از اخبار و مطالب کوتاه  قابل هضم  بود، خالصه ای  تبلوئید واقعی  تسکین می دهد تت بتز است که یک 
از سرتاسر جهان...« )همان جا( سپس می گوید: »در واقع خواندن و بیرون ریختن، از نظر ریشه شناسی 
می دهد.  انجام  دقیق  خواننده ی  یک  که  است  کاری  همان  ریختن  بیرون  مربوطند.  هم  به  روانکاوی  و 

می خواند، هضم و جذب می کند و )در قالب نوشتن( بیرون می ریزد.« )همان جا(

با معنای  ۱۸۴. گیفرد می نویسد: »cascara sagrada )کاسکارا ساگرادا( عبارتی اسپانیایی است 
تبلیغاتی  گهی  آ همین  هدف  که  نرم کننده”  “ارجنگ  به معنای  و  مقدس”  درخت  “پوست  تحت اللفظی 
است. این داروی نرم کننده ی روده ها از پوست درخت ارجنگ یا خار گوزن ساخته می شود.« )۱۹۸۹: ۸۱(

۱۸۵. به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »بلوم فکر می کند “زندگی ممکن است چنین باشد”، ولی جمله را 
گهی ای از داروی نرم کننده ی روده ها را به یاد  ناتمام می گذارد. بلوم در کار آگهی روزنامه هاست و گویی آ

 با خوردن آن زندگی ممکن است چنین آسان باشد.« 
ً
می آورد که مثال

»توصیف وسواس گونه ی  می نویسند:  باره  این  در  اثر مشترکی  در  ولر  و شْین  کترینا شفنر  ان   .۱۸۶
پاوند  ازرا  یولسیز، کسانی مثل  اولیه ی  بود که خواننده های  از مستراح و تخلیه ی روده هایش عاملی  بلوم 
واژه های  از  او  استفاده ی  یا  اما آن صحنه ی استمنای شخصیت داستان  را دلخور کند،  و ویرجینیا ولف، 
بی پروا، از نظر آن ها خالی از ایراد است. البته ازرا پاوند این صحنه از فصل چهار )کلیپسو( را در اولین 
چاپ یولسیز، که به صورت پاورقی در لیتل ریویو منتشر می شد، سانسور کرد. جویس در این جا بیش از 
یک بار از واژه ی “تولید” استفاده می کند که با این تکرار عمدی، خواننده را میان تولید روده ها و تولید اثر 
 به کدام یک از این دو تولید اطالق می شود.« 

ً
چاپ شده گیج می کند و آدم نمی داند واژه ی “ستون” واقعا

)۲۰۱۲: ۱۲۶( جویس برای کلمه ی »تولید« از واژه ی yield استفاده می کند به معنای نرمش نشان دادن، 
نرمشی که به تولید می انجامد.

»هم چنین وقتی بلوم در تک گویی درونی اش می گوید: “تند و شسته رفته” باز هم ایهام دارد و می تواند 
داستاِن آقای بوفوی باشد و هم زمان عمل دفع روده هایش.« )همان جا(

به گفته ی جان لورتز، »این جمله میان تولید روده های بلوم و مطلبی که می خواند یک تقابل جانانه 
ایجاد می کند. و این که پس از خواندن آن را پاره می کند و خودش را با آن تمیز می کند نشان می دهد که تا 
 محرمانه( و وقتی کارش با آن تمام می شود، هیچ چیز نیست جز 

ً
چه اندازه “تحت تأثیر” قرار گرفته )کامال

چیزی “تند و شسته رفته.”« )۲۰۱۶: ۷۰(

۱۸۷. درباره ی عبارت »شاهکار مچام« پی نوشت شماره ی ۱۸۰ و ۱۸۳ از همین فصل را بخوانید. 

این نکته هم در مورد این دو سه پاراگراف گفتنی است که جویس بسیاری از جزئیات را بعد اضافه 
کرده است و در دست نوشته ی اولیه اش نیست. )م(
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می نویسد: »هر واژه  کِرس بلدیک، پروفسور تاریخ ادبیات دانشگاه گلداسمتز )لندن(، در این باره 
از داستان های تت بتز بهایی داشت، اما جویس پس از سال ها تالش نومیدکننده، سرانجام موفق می شود 
ناشری برای مجموعه داستان دابلنی ها پیدا کند، اما حتا ۴۰۰ نسخه از این اثر فروش نمی رود و به همین 

دلیل هیچ پولی به جویس نمی رسد.« )۲۰۰۶: ۳۰(

۱۸۸. پی نوشت شماره ی ۱۸۰ و ۱۸۳ از همین فصل را بخوانید.

۱۸۹. شان لِتم در این باره می نویسد: »جویس از آغاز فصل چهار )کلیپسو( عالقه ی بلوم به نویسنده 
شدن را نشان می دهد و این جا هم دلش می خواهد داستانی برای تت بتز بنویسد و جایزه بگیرد؛ داستانی 
از یک ضرب المثل. و بر آن است تا داستان مشترکی با مالی بنویسد. به همین خاطر یادش می آید که حتا 
زمانی که مالی لباس می پوشیده و حرف می زده، آقای بلوم حرف های او را روی کاغذ سرآستینش یادداشت 
می کرده، و حاال در این فکر است که با کدام یک از آن یادداشت ها می تواند داستانی برای تت بتز بنویسد و 

با نام مشترک آقا و خانم بلوم منتشر کند.« )۲۰۰۳: ۱۶۷(

۱۹۰. بلوم به یاد می آورد که حرف های مالی را دقیقه به دقیقه با ذکر ساعت آن یادداشت کرده است.

گیفرد معتقد است که »شخصیت رابرتز در این داستان و بیرون از داستان ناشناخته است.« )۱۹۸۹: 
این  که  هنگامی  درست  و  بود  دابلنی ها  مجموعه داستان  ناشر  رابرتز  »ُجرج  دلینی،  گفته ی  به  ولی   )۸۱
بلوم هم  این جا نشان می دهد که  را می نوشت.  یولسیز  مجموعه داستان منتشر شد، جویس فصل چهارم 

برای رابرتز کار می کند و زنش می پرسد که آیا حقوقش را پرداخته یا نه.« 

نروی نیز شخصیت اصلی داستان »مردگان« از مجموعه داستان دابلنی هاست. در این جا 
ُ
۱۹۱. گرتا ک

بلوم شخصیت داستانی یولسیز با شخصیت داستانی »مرده ها« از دابلنی ها را روبه روی هم می گذارد و ناشِر 
این اثر را صاحبکار بلوم می کند. )م(

۱۹۲. به گفته ی لِتم، »با این اندیشه  که قرار است از این جمله ها داستانی بسازد و با نام مشترک خانم 
و آقای بلوم چاپ کند، یاد حرف مالی می افتد که: “چه چیزی من را وسوسه کرد که این شانه را بخرم...” 
و همین او را به یاد بویلن می اندازد و پرسش مالی: “این بویلن وضع مالی خوبی دارد؟” و این همانی 
است که جویس پروژه ی عشق اخالقی اش را با آن آغاز می کند. البته در این جا ما هنوز چیزی نمی دانیم و 
حتا خود آقای بلوم هم چیزی نمی داند. زنی که او می شناسد، ناشناس است و عشق شان هم راز است و ما 
هنوز باید دنبال پاسخ پرسش مالی باشیم: “آیا او همیشه عاشق همان مرد اولی است؟”« )۲۰۰۳: ۱۶۷(

۱۹۳. به گفته ی گیفرد، »این برنامه را می و پسران )شرکا( و هم چنین فروشندگان ادوات موسیقی و 
استادان موسیقی و پیانو در بخش جنوب شرقی دابلن برگزار می کردند.« )۱۹۸۹: ۸۱(

 جوکاندا نوشته ی 
َ

»رقص ساعت ها )Danza delle ore( رقص باله ی کوتاه و پرده ی سوم از اپرای ل
اپرا دو فرد رذل و دو قهرمان زن حضور دارند که هر دو  این  پونکیالی )۱۸۳۴-۸۶( است. در  میلکاره 

َ
ا

افراد شرور تصمیم می گیرد  از  “خانه ی طال”، یکی  نام  با  پرده ی سوم  عاشق قهرمان مرد داستان اند. در 
با  داشته  قرار مالقات  داستان  مرد  قهرمان  با  که  را  قهرمانش  آبرویش، زن  بازگرداندن  و  برای کین خواهی 
خوراندن زهر مسموم کند. دیگر زن قهرمان زهر او را با داروی خواب آور عوض می کند. در همین زمان 
جشنی برپاست که رقصنده های ماهر باله رقص ساعت ها را اجرا می کنند. این اسم بیانگر گذر ساعت ها از 
بامداد تا شامگاه است. همان طور که بلوم به یاد می آورد، گذر این ساعت ها با نشانه های لباس ها مشخص 
می شود. در لحظه ی اوج اپرا، شخصیت پست داستان جنازه ی زن داروخورده اش را به صحنه می آورد و 
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پیش از پایان خوش و رقت انگیز صحنه ی چهارم، همه را گیج می کند.« )همان جا(

۱۹۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۳(، »در ۲۹ ماه مه ۱۹۰۴، خانم و آقای بلوم به مجلس رقصی می روند 
آشنا  بویلن  آقای  با  بار  نخستین  برای  مجلس  این  در  و  کرده اند  برگزار  پسران  و  می  موسیقی  شرکت  که 
می شوند. هنگام برگشت به خانه، بویلن با خانم و آقای بلوم همراه می شود. در راه، چکمه های مالی پایش 
را اذیت می کند و درحالی که بویلن حرف می زند او از روی جوراب های ساق بلندش ورم های ناشی از فشار 

کفش را ماساژ می دهد و بلوم شاهد این صحنه است.« 

»موسیقی رقص با آن کیفیتش، مالی و بویلن و رقص بازار را که در آن عاشقان به دیدار هم می روند 
به ذهن بلوم می آورد... در ضمن بخش رقص ساعت ها نمادی است از “ستیز ابدی قدرت های تاریکی و 
روشنایی.” ستیز میان بلوم و بویلن بر سر مالی. در این پاراگراف برای نخستین بار می فهمیم که بلوِم یولسیز 
تسلیم خاطرخواه های مالی نخواهد شد )مثل پنه لوپی و خواستگارانش(. او هم چنین به موسیقی شاد و 

زنده، که در پس زمینه پخش می شود، فکر می کند و به رابطه اش با مالی.« )بوئن، ۱۹۷۴: ۹۲(

به گفته ی هانت، »در قصر اودیسیوس در اودیسه ی هومر، خواستگاران بسیاری جمع شده اند و بنا به 
گفته ی تلماکس، این مردان ۱۰۸ نفرند، گرچه خود هومر نام ۱۵ نفر از آن ها را مشخص می کند. جویس 
در فصل هفده )ایتاکا( از همین رمان، ۲۵ نفر را مشخص می کند که بلوم بیچاره گمان می کند همه ی آن ها 

به گونه ای با زن جذابش سروِسّری دارند.« )۲۰۱۷(

مالی  و  خانه اند  دستشویی  دوروبر  مالی  با  که  می آورد  یاد  به  را  رقص  شب  آن  فردای  صبح  »بلوم 
دندان هایش را می شوید و درباره ی موقعیت مالی بویلن می پرسد.« )همان جا( 

»شاید مالی درباره ی اهمیت اپرایی که شب قبل به نمایش درآمده می پرسد، زیرا بلوم فکر می کند: 
غروب،  “ساعت های  می کند:  فکر  قطعه  آن  اهمیت  به  هم چنان  بلوم  بعد  جمله  چند  بده...”  “توضیح 

دختران در توری خاکستری رنگ.”«

میان  ستیز  درک  به  اما  می کند،  وارونه  را  باله  این  در  تصویرشده  زمان بندی  بلوم  این جا  »در   .۱۹۵
اما می توان گفت که بویلن در زندگی بلوم همان  باله دربردارد، نمی رسد،  تاریکی و روشنایی ای که این 
تاریکی است. سپس به مالی فکر می کند که وقتی “دندان هایش را می شست... سرش می رقصید” که این 

یادآوری به رغم آن که بویلن را به یاد او می آورد، برایش هیجان انگیز است.« )دلینی، ۲۰۱۳(

باره  این  در  دابلن،  کالج  دانشگاه  در  جویس  جیمز  آثار  مطالعات  پروفسور  کرسپی،  لوکا   .۱۹۶
می نویسد: »در این جا بلوم به خاطر می آورد که مالی از او درباره ی اهمیت حرکت زمان در اپرای پونکیالی 
می پرسد و او هم برایش توضیح می دهد. سپس دوباره در پاراگراف بعدی به همین موضوع فکر می کند. این 
زنجیره ی افکار، بلوم را وامی دارد تا به موقعیت خودش بیندیشد و فکر کند که این در “زندگی هم ممکن 
است چنین باشد.” بعد با رنج بیشتری به یاد می آورد که مالی از او درباره ی موسیقی پس از رقص خودش 
با بویلن می پرسد. بلوم فکر می کند: “آن شب اول بود” و این جا گفت وگویشان درباره ی خاطرخواه آینده ی 
او را به یاد می آورد. پرسش او درباره ی وضع اقتصادِی بویلن شک بلوم را نسبت به مالی به یقین نزدیک تر 
 سبب می شود بگوید: 

ً
بلوم آشکارتر می سازد و ظاهرا برای  را  انگیزه و هدف مالی  به  عبارتی،  یا  می کند، 

“پس زیرلبی گفتن فایده ای ندارد. به آن اشاره کردن.” اما وصف بلوم از وضع اقتصادی خوب بویلن به 
جای هر نظر انتقادی دیگر، که در جای دیگر داستان ارائه می دهد، به نوعی رفتار زن و مرد را مرموز جلوه 
می دهد. سپس بلوم حالت مالی را به تصویر می کشد که در آینه به خودش نگاه می کند و متوجه می شود 
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که او هم دارد پیر می شود )“خطوطی دور چشم هایش”(. همین دوباره داستان اپرای رقص ساعت ها را 
واگویه می کند. این صحنه به گونه ای ضمنی میِل بلوم به دوری جستن از افکار ناراحت کننده درباره ی روابط 

زنش را می رساند.« )۲۰۱۵: ۴۵(

۱۹۷. درباره ی »خطوطی دور چشم هایش« پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۹۶ از همین فصل( را بخوانید.

۱۹۸. آینه ی اصلی در تاریکی بوده است، پس مالی آینه ی دستی اش را درمی آورد و روی بلوزش تمیز 
بویلن بررسی می کند. همان طور که در  از دید  به عبارتی، ظاهر خود را  می کند و خود را در آن می بیند. 
پی نوشت شماره ی ۱۹۶ از قول کرسپی اشاره شد، »بلوم می کوشد از افکار ناراحت کننده درباره ی روابط 
زنش دوری جوید و به موضوع دیگری بیاندیشد؛ به داستانی که می خواهد بنویسد و فکر می کند “خوب 

از آب در نمی آید.”« )۲۰۱۵: ۴۵(

۱۹۹. به گفته ی هانت، »رقاصان باله ی پونکیالی، با ابزاری مانند لباس های رنگی و نور، نخست، 
نهایت  و در  بعد غروب و شب  را،  نمایش می گذارند، سپس ساعت های روز  به  را  ساعت های سپیده دم 
دوباره صبح را. بنابراین، از نظر گردش زمانی به خود یولسیز شبیه است که در دو فصل تلماکس و کلیپسو، 
به  ناسیکا  از دابلن شروع می شود، در ساعت های روز پیش می رود، غروب را در فصل  در صبح گرمی 
نمایش می گذارد، چند فصل را به شب اختصاص می دهد و دوباره در پایان فصل ایتاکا، دوباره خورشید 

طلوع می کند.« )۲۰۱۷(

زمان و ساعت های شب و روز در یولسیز بسیار روشن است و در هر گام از داستان، زمان بر خواننده 
آشکار می شود. در این جا، بخش های روز و شب که با رنگ های هر بخش بیان می شود، “ایده ای شاعرانه” 
دارد: از صبح “صورتی” تا ظهر “طالیی” و غروب “خاکستری” و شب “سیاه.” این ها واقعیت زندگی 

نیز هستند. )م(

اعالم می کنند.«  را  ربع ساعت  ُجرج  کلیسای سینت  این جا زنگ های  »در  بوئن می نویسد:   .۲۰۰
)۹۳ :۱۹۷۴(

هانت معتقد است که »این زنگ ها که دارند ساعت روز را با صدای بلند اعالم می کنند و در فصل های 
سرسی، ایتاکا و پنه لوپی هم چنان به صدا درمی آیند، راز کوچکی در خود دارند. شش صدایی که بلوم به 

صورت آهنگ شعرهای کودکانه می شنود: 

دینگ دانگ! دینگ دانگ!

دینگ دانگ ! دینگ دانگ!

دینگ دانگ ! دینگ دانگ!« )۲۰۱۷(

»برداشتش این است که “یک ربع مانده به” سر ساعت یا ۸:۴۵ دقیقه ی صبح است. انگار نمودار 
به  را  اطالعات  این  زنگ  شش  چطور  می گوید.  ما  به  را  داستان  از  فصل  این  ساعت  دارد  جویس  زمان 
چهار  بخش  هر  می شوند:  نواخته  وست مینیستر  کلیسای  شیوه ی  به  زنگ ها  می گوید  گیفرد  می دهد؟  او 
نتی یک ربع ساعت را بیان می کند. بر این اساس، هر “دینگ دانگ” دو زنگ است و هر خط چهار نتی 
“دینگ دانگ دینگ دانگ” یک ربع ساعت را تعیین می کند. بدین ترتیب شش “دینگ دانگ” یعنی سه ربع 

گذشته از ساعت یا ۸:۴۵ دقیقه ی صبح است.« )همان جا(

»نزدیک به پایان فصل یک )تلماکس(، استیون دعایی را به یاد می آورد که برای مرده ها می خوانند و 
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این دعا در سه خط است: 

باشد که خیل مؤمنان چون سوسن ها گرد تو بدرخشند

باشد که فرشتگان باکره، 

سرودخوان و دست افشان تو را در بر گیرند« )همان جا(

»در این جا نیز درست با همان شکل و شمایل، سه خط داریم که صدای زنگ های کلیسای سینت 
ُجرج است که بلوم در سه خط مجزا می شنود. این ساختار هم خوان در پایان دو فصل به چه دلیل است؟« 
)همان جا( ای ین گان و کالیو هارت در اثر مشترکی می نویسند: »سه خط استیون و بلوم گویای این است 
ناگفته می ماند که  به دلیل شیوه ی فکر و درک استیون، این واقعیت  که ساعت ۸:۴۵ دقیقه است، گرچه 
زنگ ساعت برجی در کینگزتاون زده می شود و مطابق با آن در کلیسای سینت ُجرج. هر دو مرد دارند آماده 

 در همان زمان با دنیا روبه رو شوند.« )۲۰۰۴: ۲۴(
ً
می شوند تا تقریبا





۵
* ای بلوم باوقار در امتداد ِسر جان راجرسنز کی از کنار واگن های باری گذشت و کوچه ی ویندِمل، 
کارخانه ی آسیاب بذر کتاِن لیسک و اداره ی پست و تلگراف را پشت سر گذاشت.۱ می توانستم این نشانی 
را هم بدهم.۲ و از کنار خانه ی دریانوردان رد شد.۳ از سروصدای صبحگاهی سمت بارانداز روگرداند و در 
خیابان الیم پیش رفت. کنار ویالهای برْیدی، پسری برای پوست ها ولو بود، سطل مخصوص وازده های او 
زنجیر شده بود، ته سیگار جویده ای را می کشید. دختر کوچکتری با جازخم های اگزمایی روی پیشانی اش 
به او نگاه می کرد، بی توجه تسمه بشکه ی پاره پوره اش را نگه داشته بود.۴ به او بگو اگر سیگار بکشد، رشد 
نمی کند. ای بابا، بگذار بکشد! زندگی اش که بستری از آرامش نیست. بیرون میخانه ها منتظر می ماند تا باا 
ون ِسند عبور 

َ
 کسی آن جا نیست. از خیابان ت

ً
را به خانه ببرد. ماا می گوید بیا خانه، باا.۵ ساعت خلوت: تقریبا

الس 
ُ
کرد و از کنار ظاهر اخم آلود بتل گذشت. ال. بله: خانه ی: الف، بت.۶ و از جلوی مرکز کفن ودفن نیک

ِلِهر کار را برای 
َ
رنی ک

ُ
گذشت.۷ ساعت یازده برگزار می شود. وقت به اندازه ی کافی. به جرئت می گویم که ک

رنی. یک بار او را دیده توی پارکی. توی تاریکی. 
ُ
نی یل قاپیده.۸ با چشم های بسته آواز می خواند. ک

ُ
شرکت ا

چه بازیگوشی. جاسوس پلیس. زن آن وقت اسم و نشانی اش را با تورولوم تورولوم تِی من داد. آه، بی شک 
او کار را قاپ زده. او را ارزان توی آن چیزی که می دانی خاک کن. با تورولوم تورولوم تورولوم تورولوِم من.۹ 

در خیابان وست لند،۱۰ جلوی ویترین شرکت چای بلفاست و اورینتال۱۱ مکث کرد و توضیح روی 
باید  البته داغ. چای.  بهترین کیفیت، چای خانواده.  پاکت های کاغذسربی را خواند: ترکیب درجه یک، 
مقداری از تام کرنن بگیرم.۱۲ اما توی تشییع جنازه نمی توانم ازش بخواهم. وقتی چشم هایش هنوز با متانت 
نوشته ها را می خواند، کالهش را آرام برداشت، بوی روغن موهایش را به درون دمید و دست راستش را 
آهسته و باوقار به سمت پیشانی و موهایش برد. عجب صبح گرمی. چشم هایش، از زیر پلک های افتاده،  
گرِه کوچک نوار چرمی درون کال فرد اعالیش۱۳ را پیدا کرد. سر جایش. دست راستش به سمت کاسه ی 

کالهش پایین آمد. انگشتانش کارتی را تند از پشت نوار کاله پیدا کرد و آن را به جیب جلیقه اش برد.۱۴

خیلی گرم. دست راستش، بار دیگر آهسته تر روی پیشانی و موهایش رفت. سپس دوباره کالهش را 
روی سرش گذاشت: آسوده خاطر:۱۵ و دوباره خواند: ترکیب درجه یک، از بهترین نمونه های سیالن. شرق 
تنبل شناور در همه جا، کاکتوس ها، مرغزارهای  باغ جهان، برگ های بزرگ  باید باشد:  دور. جای زیبایی 
پرگل، بهشان می گویند باالرونده های مارمانند. مانده ام که همین طور است یا نه. آن سیالنی ها زیر آفتاب 
تکان  هم  را  انگشت شان  یک  حتا  شب  تا  صبح  از  می زنند،  پرسه  سنگین  و  آهسته  نیانته  فار  دالچه  در 
تأثیر  کنند.  دعوا  هم  با  که  است  آن  از  داغ تر  هوا  خواب اند.۱۷  ماه  شش  سال  ماه  دوازده  از  نمی دهند.۱۶ 
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آب وهوا. خمودی. گل های کاهلی. بیشتر هوا غذایشان می دهد. نیتروژن.۱۸ گلخانه ای در باغ های بوتانیک. 
آن اند که. مرض خواب زدگی در هوا. روی  از  آبی. گلبرگ هایشان خسته تر  نیلوفرهای  گیاهان حساس.۱۹ 
برگ های رز راه می روی. فکرش را بکن که بخواهی شکمبه و پاچه ی گاو بخوری. کجا بود آن یارو که جایی 
توی آن عکس دیدم؟ آهان بله، روی دریای مرده به پشت شناور بود و زیر چتری باز، کتاب می خواند.۲۰ 
اگر سعی می کردی فرو نمی رفتی: از بس نمک دار و غلیظ است، زیرا وزن آب، نه، وزن بدن در آب برابر 
دبیرستان  در  ونس  داریم.  قانونی  همچو  یک  است؟  برابر  وزن  با  که  است  حجم  یا  چی؟  وزن  با  است 
برنامه ی درسی بی شکست.۲۲  برنامه ی درسی کالج.  و درس می داد.۲۱  را می شکست  انگشتانش  مفصل 
 چیست؟ سی ودو پا در ثانیه در ثانیه. قانون شتاب سقوط اجسام: در 

ً
وقتی می گوییم وزن، این وزن واقعا

ثانیه در ثانیه.۲۳ همه چیز به سمت زمین سقوط می کند. زمین. این همان نیروی جاذبه ی زمین است که 
وزن است.۲۴

راه می رفت؟  با سوسیس هایش  آن زن چطوری  آن سمت خیابان خوش خوشک رفت.  تا  و  زد  دور 
. راه که می رفت فریمن تاشده را از جیب پهلویش درآورد، باز کرد، مثل باتون از طول لوله 

ً
این طوری مثال

کرد و در هر خوش خوشک قدمش به پاچه شلوارش زد.۲۵ با بی خیالی: سرزده برو تو و ببین.۲۶ در ثانیه در 
ثانیه. در ثانیه یعنی برای هر ثانیه. از جدول کنار خیابان و از دِر اداره ی پست، نگاه تیزی به داخل انداخت. 

و.۲۷ 
ُ
صندوق نامه های ارسالی پس از موعد. صندوق نامه های ارسالی. هیچ کس. ت

از الی میله های برنجی کارت را تحویل داد و پرسید: 

– نامه ای برای من دارید؟
برای  افراد  پوستر استخدام  به  بلوم  آقای  را وارسی می کرد،  اداره ی پست که جانامه ای  خانم مسئول 
ارتش با تصویر رژه ی سربازها از همه ی نیروهای مسلح خیره شد و نوک باتونش را زیر دماغش گرفت، 

 پاسخی نیامده. دفعه ی پیش زیاده روی کردم. 
ً
پاره کاغذ تازه چاپ شده را بو کرد. احتماال

خانم مسئول اداره ی پست از الی میله ها کارتش را با نامه ای به او برگرداند. آقای بلوم از او تشکر کرد 
و تند نیم نگاهی به پاکت تایپ شده انداخت.

دابلن.

از طرف اداره ی پست خیابان وست لند، 
به جناب آقای هنری فالور.۲۸

در هر صورت جواب داد. کارت و نامه را که توی جیب پهلویش می گذاشت، دوباره سربازهای در 
حال رژه را بررسی کرد. هنگ توییدی پیر کجاست؟ کهنه سرباز. آن جا: کاله پوست خرسی و َپِر زینتی. 
دابلن.  سلطنتی  پیاده ی  هنگ  این جاست:  آهان،  نوک تیز.۲۹  سرآستین های  است.  نارنجک انداز  او  نه، 
کت قرمزها.۳۰ زیادی پرزرق وبرق. شاید به همین دلیل زن ها دنبال شان راه می افتند. اونیفورم. آسان تر برای 
کانل جمع کنند: 

ُ
جلب کردن و تمرین کردن.۳۱ نامه ی ماد گان درباره ی این که شب ها آن ها را از خیابان ا

دارد: یک  را  اکنون همان خط مشی  روزنامه ی گریفث هم  است.۳۲  ننگ  مایه ی  ما  ایرلند  پایتخت  برای 
ارتش فاسد از بیماری آمیزشی:۳۳ امپراتور آن سوی دریاها یا امپراتور پاتیل از نیم دریا آب شنگولی.۳۴ به نظر 
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نیم پخته می آیند: مثل هیپنوتیزم شده ها. خبردار. درجا. ستوان: وان. موبد: ِاد.۳۵ مال خود شاه.۳۶ هرگز او را 
ندیده ام که مثل مأمور آتش نشانی یا پاسبان لباس بپوشد. فراماسون، چرا.۳۷

از اداره ی پست سالنه سالنه بیرون آمد و به سمت راست پیچید. حرف بزن: گویی حرف زدن چیزها 
را بهبود می بخشد.۳۸ دستش توی جیبش رفت و انگشت اشاره اش زیر دِر پاکت نامه را لمس کرد و آن را با 
کشیدن های ناگهانی جر داد. زن ها خیلی اهمیت می دهند، من که گمان نمی کنم.۳۹ انگشتان توی جیبش 

نامه را پیش کشید و پاکت را مچاله کرد. چیزی سنجاق شده: عکس شاید. طره ی مو؟ نه. 
مکوی. زود از شرش خالص شو. از مسیرم دورم می کند. از هر همدمی بیزاری وقتی تو.۴۰

– سالم بلوم. کجا می روی؟
– سالم مکوی. جای خاصی نمی روم.

– عیالت چطوره؟ 
– خوب. تو چطوری؟

– همین که زنده ایم.
نگاهش روی کراوات و لباس سیاه او با مختصر احترام پرسید:

– چیزی... امیدوارم مشکلی نباشد؟ می بینم سیاه...
– نه، نه، دیگنم بیچاره، می دانی که. تشییع جنازه امروز است.

، مرد بیچاره. پس این طور. چه ساعتی؟
ً
– آره واقعا

عکس نیست. شاید یک مدال.۴۱ 

آقای بلوم پاسخ داد: 

– ی... یازده.
مکوی گفت: 

– باید سعی کنم بیایم. یازده گفتی؟ من تازه دیشب شنیدم. کی بود به من گفت؟ هولوهن. چالقه را 
می شناسی؟۴۲

– آره.

آقای بلوم به درشکه ی دوچرخه ای۴۳ آن سمت خیابان، جلوی در گرِونر۴۴ نگاه کرد. باربر یک چمدان 
دستی را باال کشید روی چاله ی میان صندلی ها. زن بی حرکت در انتظار ایستاد تا مرد، شوهر، برادر، شبیه 
رد بگردد.۴۵ نوعی پالتوی شیک با آن یقه ی برگردان، برای روزی مثل امروز، 

ُ
او، جیب هایش را برای پول خ

گرم، مثل پتوست. زن با دست ها در آن جیب های چهل تکه ای چه حالت بی خیالی به خود گرفته. مثل آن 
موجود پرنخوت در مسابقه ی چوگان بازی. زنان همه  طرفدار کالس باال تا این که به آن نقطه دست بزنی. 
رف تسلیم شدن.۴۷ خانم محترم است و بروتوس هم مردی 

ُ
زیباست و زیبا عمل می کند.۴۶ باوقار اما در ش

محترم.۴۸ همین که صاحب زن شدی، آهارزدگی را از او می گیری.۴۹

– با باب ُدِرن۵۰ بودم، توی یکی از آن دوره های هرزنوشی اش است و آن یکی کی بود، بنتام الینز.۵۱ 
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توی همین رستوران بار کان وی۵۲ بودیم.

ُدِرن لیون در رستوران بار کان وی. زن دسِت توی دستکش را به سمت موهایش باال برد. چالقه آمد 
تو. لبی تر کند. سرش را عقب کشید و از زیر پلک های افتاده اش به دور نگاه کرد و پوست حنایی روشنی 
را دید که زیر تابش نور برق می زد، شرابه های بافته.۵۳ امروز می توانم واضح ببینم. شاید رطوبت هوا دید 

دور را خوب می کند. درباره ی این یا آن چیز حرف می زند. دست بانو. از کدام طرف سوار خواهد شد؟۵۴

– و او گفت: خبر ناراحت کننده ای درباره ی دوست مان پدی! گفتم: کدام پدی؟ گفت: پدی دیگَنِم 
طفلک بیچاره .۵۵    

به سمت ییالق: شاید برادستون.۵۶ چکمه های ساق بلند قهوه ای با بندهای تاب خور. پای خوش قواره. 
چرا این قدر برای پول خرد تقال می کند؟ مرا می بیند که نگاهش می کنم. همیشه چشم به مرد دیگر. پس رفت 

خوبی. دو تیر در ترکش.۵۷ 

گفتم:

– چطور؟ گفتم: براش چه اتفاقی افتاده؟

مفتخر: ثروتمند: جوراب های ساق بلند ابریشمی.

آقای بلوم گفت: 
– بله.۵۸

کمی به آن طرِف کله ی حرف زن مکوی جابه جا شد. تا یک دقیقه ی دیگر سوار می شود.

پدی دیگنم؟ وقتی  ُپر کرد. گفتم: منظورت  مرده. و خدا،  افتاده؟ گفت:  اتفاقی  – گفت: براش چه 
شنیدم باور نمی کردم. از جمعه ی گذشته آن ورتر نبود یا پنج شنبه بود که با او بودم، توی آرچ.۵۹ گفت: آره، 

از دنیا رفت. دوشنبه ُمرد، مرد بیچاره.۶۰

نگاه کن! نگاه کن! جوراب های سفید باشکوه ابریشمی براق را. نگاه کن!

تراموای سنگینی که بوقش را به صدا درآورده بود، به سرعت به این میان سر خورد.

از دستش دادم. مرده شور آن دماغ کوتاه پرسروصدایت را ببرد.۶۱ مثل این است که در را رو به آدم قفل 
کنند. پردیس و پریچه.۶۲ همیشه همین طور است. درست سِر بزنگاه. دختر در ورودی خیابان یوستس، 
روز دوشنبه بود داشت بند جورابش را مرتب می کرد.۶۳ دوستش پوشاند آن نمایِش. اسپریت دی کور.۶۴ 

هی، به چی زل زدی؟

آقای بلوم پس از آهی خفیف گفت: 
– بله، بله. یکی دیگر هم از دست رفت.۶۵

مکوی گفت: 

– یکی از بهترین ها.
دستگیره ی  روی  دستکشش  توی  زیبای  دست  راندند،  الین  لوپ  پِل  سمت  به  آن ها  شد.  رد  تراموا 

فوالدی. پر می زند. پر می زند: زبانه ی توری کالهش زیر نور خورشید: پر می زند، پرپر.۶۶



365جیمز جویس  |

5

صدای عوض شده ی مکوی گفت: 

– به نظرم خانم خوبه، هان؟
– آره، البته، در حد اعال. ممنون.

بیخودی روزنامه ی لوله شده را باز کرد و بیخودی خواند:

خانه بدوِن

گوشت کنسروی پالم تری چیست؟

ناقص.
و با آن، کاشانه ی شادکامی۶۷

– عیالم تازه یک کار گیر آورده. دست کم، تا االن هنوز تأیید نشده.

دوباره حمله ی چمدانی. البته ضرری در کار نیست. من که بازی نیستم، ممنون.۶۸ 

آقای بلوم چشم های پلک گنده اش را با شکیبایی دوستانه چرخاند و گفت:
– زِن من هم. قرار است بیست و پنجم در برنامه ی باشکوهی توی تاالر آلستِر بلفاست آواز بخواند.۶۹

مکوی گفت: 

– جدی؟ از شنیدن این خبر خوشحال شدم، رفیق. کی ترتیبش را می دهد؟

خانم مرین بلوم. هنوز ترتیبش داده نشده. ملکه داشت توی اتاق خوابش صبحانه می خورد، نان و.۷۰ 
کتاب نه. هفت تا هفت تا ورق های صورت سیاه شده کنار رانش پهن شده. زن تیره و مرد بور. نامه. توپ سیاه 

خز گربه. بریده ی پاکت نامه.۷۱ 

شیرین

آهنگ

دیریِن

عشق
شیرین آهنگ دیرین عشق...۷۲

آقای بلوم اندیشناک گفت: 

– یک جور تور است. متوجه شدی. شیری ی ی ن آهنگ. کمیته ای تشکیل شده. سهام دانگی و سود 
دانگی.۷۳

مکوی که ته سبیلش را می کند، سر تکان داد و گفت: 

– خب، این خبر خوبی است.
راه افتاد برود که گفت: 

– خب، خوشحالم که می بینم سرحالی. این جا آن جا می بینمت.
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آقای بلوم گفت: 

– بله.
– ببین چه می گویم. اسم من را هم تو فهرست تشییع کنندگان بنویس. می نویسی؟ می دانی، دوست 
دارم بیایم ولی شاید نتوانم. یک مورد غرق شدگی تو سندی کو داریم و ممکن است باال بیاید و بعد اگر 
جسد پیدا شود، من و پزشک قانونی مجبور می شویم برویم آن جا.۷۴ اگر نیامدم، تو فقط اسم من را وارد 

کن. می کنی؟

آقای بلوم که راه افتاد برود گفت: 

. مشکلی نیست. 
ً
– حتما

مکوی شادوشنگول گفت: 

 بتوانم، می آیم. خب. مخلصیم. فقط سی پی مکوی کافی 
ً
– بسیار خوب. ممنون، رفیق. اگر احتماال

است.

آقای بلوم محکم پاسخ داد: 

– اجرا می شود.

لک نتوانست خامم کند. تیغ زنی فرز. شکار آسان. من یکی نه.۷۵ به آن چمدان عالقه ی خاصی 
َ
آن ک

ولی مال 
َ
دارم. چرم. گوشه های کالهک دار، حاشیه های میخ پرچ شده، قفل اهرمی دوکاره. پارسال باب ک

خودش را برای کنسرت مسابقه ی قایق رانی ویک لو به او قرض داد و از آن روز خوب تا حاال دیگر یک کلمه 
درباره اش نشنیده.۷۶ 

آقای بلوم سالنه سالنه به سمت خیابان برانز ِوک می رفت و لبخند می زد. عیالم تازه یک کار. سوپرانوی 
جیغ جیغی کک مکی. دماغ عقابی.۷۷ به راه خودش خوب است: برای یک تصنیف کوچک. ارزشی ندارد. 
من و تو، می دانی که، هم دردیم. خایه مالی. اعصابت را خط خطی می کند این. تفاوت را نمی فهمد؟ فکر 
بلفاست ضربه اش  این  بر خالف طینت من. فکر کردم  نوعی  به  دارد.  آن سمت گرایش  به  می کنم کمی 
می زند. امیدوارم آن بیماری آبله آن جا بدتر از این نشود.۷۸ فکر کن دوباره نگذارد واکسنش بزنند. زن تو 

و زن من.۷۹

مانده ام آیا مکوی در نبود من جاکشی می کند؟

آقای بلوم سر نبشی ایستاد، نگاهش روی تخته ی آگهی های رنگارنگ سرگردان بود. لیموناد زنجبیلی 
امشب. خانم  لیه  ببین.  می رود.۸۲  مستقیم  دارد  نه،  ِکِلری.۸۱  تابستانی  )معطر(.۸۰ حراج  کاکرن  و  نتِرل 

َ
ک

بندمن پالمر.۸۳ دوست دارم دوباره او را ببینم در این. هلمت را بازی کرد دیشب. نقش تقلیدی مرد.۸۴ شاید 
بیت من  درباره ی کیت  بیچاره!۸۶ طوری که  پاپای  اوفلیا خودکشی کرد.  دلیل  به همین  بود.۸۵  هملت زن 
حرف می زد در آن.۸۷ از ظهر تا شب بیرون ادلفای در لندن منتظر مانده بود تا برود تو. سال پیش از تولد 
من بود آن سال: شصت  و پنج. و ریستوری در وین.۸۸ اسم درستش چیست؟ از موزنتال است. ری چل، 
درست است؟۸۹ نه. صحنه ای که پاپا همیشه درباره اش حرف می زد آن جا بود که آبراهام پیِر نابینا صدا را 

تشخیص می دهد و انگشتانش را روی صورت او می گذارد.  
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– صدای نی ِتن! صدای پسرش! من صدای نی ِتن را می شنوم، نی ِتنی که پدرش را ترک کرد تا از غصه 
و بدبختی در بغل من بمیرد، کسی که خانه ی پدرش را ترک کرد و خدای پدرش را ترک کرد.۹۰ 

هر کلمه خیلی عمیق است لیوپولد. 

پاپای بیچاره! مرد بیچاره! خوشحالم که نرفتم توی اتاق تا صورتش را ببینم. آن روز! ای وای! ای وای! 
اووفف! خب، شاید برای او این بهترین حالت بود.۹۱ 

آقای بلوم تا سر نبش رفت و از کنار اسب های کوچک سوارِی سربه زیِر ایستگاه درشکه ها گذشت.۹۲ 
دیگر فکر کردن به آن فایده ای ندارد.۹۳ وقت توبره.۹۴ کاش این یارو مکوی را ندیده بودم. 

مالیم  که  دندان هایی  شنید،  را  لعاب زده  دوسر  جو  جویدن  ِخرش ِخرش  صدای  و  آمد  نزدیک تر 
می جویدند. همین طور که از کنارشان می گذشت، از دل بخار و دمه ی خوِش شاش جودوسری اسب ها، 
هر  ببرد  مرده شور  بیچاره!   هالوهای  این ها.۹۶  الدورادوی  شد.۹۵  او  متوجه  گوزنی شان  درشت  چشم های 
چیزی که می دانند یا به آن اهمیت می دهند با پوزه ی درازشان توی توبره. پرتر از آن که جایی برای حرف زدن 
باشد. با این همه هنوز خوراک و خواب خوب دارند.۹۷ اخته هم شده اند: کنده ای از گوتاپرچاِی سیاه میان 
کپل و ران هایشان لنگان تکان می خورد. شاید با همه ی این ها هم چنان راضی باشند.۹۸ جانورهای بیچاره ی  

خوبی به نظر می آیند. اما شیهه هایشان می تواند بسیار آزاردهنده باشد.  

نامه را از توی جیبش درآورد و الی روزنامه ای گذاشت که با خود داشت. بهتر است همین جا بروم 
سراغش. این پس کوچه امن تر است.۹۹

همه جور  حرکت.  در  درشکه چی های  عجیب  زندگی  گذاشت.  سر  پشت  را  درشکه چی ها  جان پناه 
 نان۱۰۱ دوست دارم بهشان یک نخ 

َ
آب وهوا، همه جا، وقت یا در راه، بی هیچ اختیاری از خودشان.۱۰۰ ولیو ا

سیگار بدهم. معاشرتی. وقتی رد می شوند چند هجای تند را فریاد بزن. آقای بلوم زمزمه کرد:

الچی داِرم ال مانو۱۰۲

ال ال الال ال ال

به داخل خیابان کامبرلند پیچید و چند قدم که پیش رفت، در پناه دیوار ایستگاه مکث کرد. هیچ کس. 
کارگاه الوارفروشی مید.۱۰۳ الوارهای انباشته. خرابه ها و بیغوله ها. با قدم های محتاطانه از زمین بازی لی لی 
بچه ای  الوار،  کارگاه  نزدیک  سوخته.۱۰۴  یک  نه  گذشت.  بود،  شده  رها  آن  روی  بازی  سنِگ  که  بچه ها، 
چندک زده کنار تیله ها، تنها، تیله ی تک َپر را با انگشت اشاره ی خم شده و انگشت شست پرتاب می کرد. 
دارد  گناه  می کرد.۱۰۵  تماشا  خودش  گرم  پنجره ی  هره ی  از  چشمک زن،  ابوالهول  عاقل،  پلنگی  گربه ی 
اذیت شان کنیم. محمد گوشه ی عبایش را برید تا بیدارش نکند.۱۰۶ بازش کن.۱۰۷ زمانی من هم تیله بازی 
و  الیس.  خانم  مدرسه ی  داشت.  دوست  اسپرک  او  می رفتم.  قدیمی  پیش دبستانی  آن  به  وقتی  می کردم 

آقای؟۱۰۸ نامه را میان روزنامه باز کرد.

یک گل. فکر کنم این یک. گل زردی با گلبرگ های صاف شده. پس دلخور نشده؟۱۰۹ چه می گوید؟
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هنری عزیز،

آخرین نامه ات به من را دریافت کردم و خیلی ممنونم برای این نامه. ببخشید که آخرین نامه ی 
مرا دوست نداشتی. چرا تمبر ضمیمه کردی؟ بدجوری از دستت عصبانی ام. ای کاش می توانستم 
ندارم. خواهش  را دوست  دنیا  آن  بدجنس چون  پسر  را گذاشتم  اسمت  تنبیهت کنم.  آن  به خاطر 
می کنم به من بگو معنی واقعی آن کلمه چیست؟۱۱۰ توی خانه ات شاد نیستی تو پسرک بیچاره ی 
 به من بگو که درباره ی من بیچاره چه فکر 

ً
بدجنس؟ ای کاش می توانستم برایت کاری بکنم. لطفا

همدیگر  است  قرار  کی  عزیز،  هنری  می کنم.  فکر  تو  قشنگ  اسم  به  وقت ها  بیشتر  من  می کنی. 
تو  اندازه ی  به  مردی  به سمت هیچ  فکر می کنم. هرگز  تو  به  من  که چقدر  نمی دانی  تو  ببینیم؟  را 
 یک نامه ی طوالنی برایم بنویس و برایم بیشتر 

ً
کشیده نشده ام. خیلی احساس بدی دارم برای. لطفا

با تو، تو  حرف بزن. یادت باشد که اگر این کار را نکنی تنبیهت می کنم. خب، حاال می دانی که 
 
ً
پسر بدجنس، چه خواهم کرد، اگر ننوشتی. آه که چقدر آرزوی دیدارت را دارم. هنری عزیز، لطفا

 
ً
پیش از آن که صبرم تمام شوند تقاضای من را رد نکن. آن وقت همه چیز را به تو خواهم گفت. فعال
خداحافظ، عزیز بدجنس، سردرد خیلی بدی دارم. امروز. و در کاغذ بعدی هر چه می خواهد دل 

تنگت بگو۱۱۱ 

مارتا

پ. ن. راستی به من بگو زنت چه عطری استفاده می کند. می خواهم بدانم.

X X X X

قلبش  روی  جیِب  توی  و  بویید  نداشت،  بویی  هیچ   
ً
تقریبا که  را،  آن  و  کند  سنجاق  از  را  گل  آرام 

گذاشت. زبان گل ها.۱۱۲ آن را دوست دارند چون هیچ کس نمی تواند بشنود. یا دسته گلی سمی که او را از 
پا درمی آورد. سپس همین طور که آهسته پیش می رفت، نامه را دوباره خواند، این یا آن کلمه اش را زیر لب 
 گِل فراموشم مکن 

ً
زمزمه کرد. الله های خشمگین به تو عزیزم گِل مرد کاکتوس تو را تنبیه می کنم اگر لطفا

بیچاره را من بنفشه ها را از ته دل می خواهم تا رزهای عزیز وقتی ما به زودی شقایق همدیگر را ببینیم همه ی 
شب بوهای بدجنس زن عطِر مارتا.۱۱۳ همه را که خواند، آن را از الی روزنامه برداشت و به جیب پهلویش 

برگرداند. 

خودش  که  مانده ام  شده.  عوض  نامه  اولین  به  نسبت  کرد.  باز  هم  از  را  لب هایش  خفیفی  خوشی 
نوشته؟ برآشفته می شود: دختری از خانواده ای خوب مثل من، شخصیتی الیق احترام. یک روز یکشنبه بعد 
از مراسم دعای مریم مقدس می توانیم همدیگر را ببینیم. ممنونم: بنده ندارم. بگومگوهای معمول عشق. 
ر. دفعه ی بعد 

ّ
بعد فرار به گوشه وکنارها. به بدی دعوا با مالی.۱۱۴ سیگار تأثیر آرام کننده دارد. ماده ی مخد

جلوتر برو. پسر بدجنس: تنبیه: از کلمه ها می ترسی، البته. بی رحم اند، چرا نه؟ در هر صورت امتحانش 
کن. هربار یک ذره.۱۱۵ 

سنجاق  کشید.  بیرون  آن  از  را  سنجاق  که  می رفت  ور  جیبش  درون  نامه ی  به  انگشتانش  هم چنان 
معمولی، هان؟ آن را توی خیابان پرت کرد. از جایی از لباس هایش باز کرده: به هم سنجاق شده. تعداد 

سنجاق هایی که همیشه دارند عجیب است. هیچ گلی بی خار نمی شود.۱۱۶



369جیمز جویس  |

5

صداهای بی بسامد دابلنی توی سرش فریاد می کشیدند.۱۱۷ آن دو روسپی، آن شب در کومب، زیر 
باران به هم چسبیده بودند.۱۱۸ 

آه، مری سنجاق زیرشلواری اش را گم کرد

نمی دانست چه کار کند

تا باال نگهش دارد
تا باال نگهش دارد۱۱۹

اش؟ شان؟۱۲۰ چه سردرد بدی. شاید خاله اش آمده.۱۲۱ یا شاید هم تمام روز نشسته به تایپ کردن. 
از چنین  می توانی  می کند. حاال  استفاده  زنت چه عطری  است.۱۲۲  بد  اعصاب شکم  برای  تمرکز چشم 

چیزی سر در بیاوری؟۱۲۳ 

تا باال نگهش دارد.

مارتا، مری. آن عکس را جایی دیده ام االن یادم رفته شاهکار قدیمی یا تقلبی برای پول. مرد در خانه ی 
آن ها نشسته، حرف می زند. اسرارآمیز. دو روسپی در کومب هم گوش می کنند.۱۲۴ 

تا باال نگهش دارد.

غروب  می دهی:  لم  آن جا  همین طور  آمده.  سر  به  دوره گردی  دیگر  دلپذیر.  احساسی  با  شبی  سر 
آداب ورسوم  بگو،  بوده ای  که  جاهایی  درباره ی  کن.  فراموش  برود.  پیش  همین طور  همه چیز  بگذار  آرام: 
عجیب.۱۲۵ دیگری کوزه به سر داشت شام را می آورد: میوه، زیتون، آب خنک گوارا از چاهی، تگری مثل 
کاغذی  جام  خودم  با  باید  بروم،  مسابقه ی کره اسب دوانی  به  که  بعد  دفعه ی  شَتون.۱۲۶ 

َ
ا در  دیوار  سوراخ 

ببرم.۱۲۷ او با چشم های درشت سیاه و مهربان گوش می کند.۱۲۸ به او بگو: بیش و بیشتر: همه را.۱۲۹ سپس 
یک آه: سکوت. استراحت طوالنِی طوالنِی طوالنی.۱۳۰ 

از زیر طاق ضربی راه آهن۱۳۱ که می گذشت، پاکت را درآورد تندتند ریزریز کرد و ریزه ها را به سمت 
جاده پخش کرد. ریزه ها بال می زدند و می رفتند و در هوای نمناک فرود آمدند: پرو بال زن  سفید، سپس همه 

پایین آمدند. 

هنری فالور. می توانستی یک چک صدپوندی را هم به همین شکل پاره کنی. قطعه کاغذ معمولی. 
لرد آیوی یک بار در بانک ایرلند چک هفت رقمی را نقد کرد و یک میلیون گرفت.۱۳۲ نشان می دهد که چه 
پولی می توان از آبجوسیاه ساخت. با این حال، می گویند برادر دیگرش، لرد آردیالن، مجبور است پیراهنش 
لحظه  یک  پوند،  میلیون  یک  می دهد.۱۳۳  پرورش  یا کک  پوستش شپش  کند.  بار عوض  روزی چهار  را 
صبر کن. یک پاینت دوپنس. یک چهارم گالن چهارپنس. یک گالن آبجوسیاه هشت پنس، نه، یک گالن 
. پانزده میلیون بشکه ی 

ً
. بله، دقیقا

ً
آبجوسیاه یک و چهارپنس. یک و چهار بخش بر بیست: پانزده تقریبا

آبجوسیاه.
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چی دارم می گویم؟ بشکه؟ گالن. نزدیک به یک میلیون بشکه که فرقی هم ندارد. 

قطاری که می آمد، باالی سرش به شدت تلق تلق می کرد، واگنی از پی واگن دیگر. بشکه ها توی سرش 
بامب بامب صدا می دادند: آبجوسیاِه کدر داخل بشکه ها سرریز می شد و کف می کرد. درپوش های بشکه ها 
پرید و باز شد و سیل بزرگ کدری به بیرون نشت کرد، همه با هم، پیچ وتاب خوران بر تمام دشت صاف 
ل های برگ پهنی از کف را با خود می  برد.۱۳۴  

ُ
ِگلی جاری شدند، گرداب حوضچه ای کند نوشابه ی الکلی گ

آقای بلوم به دِر پشتی باز کلیسای آل هالوز رسیده بود.۱۳۵ پایش را که توی ایوان گذاشت، کالهش را 
ه. باید از مکوی 

َ
از سر برداشت، کارت را از جیبش درآورد و دوباره پشت سربند چرمی کالهش فرو کرد. ا

می خواستم برایم بلیتی به مولینگار بگیرد.۱۳۶ 

همان توضیْح روِی در. موعظه ای از خود کشیش جان کانمی اس جی۱۳۷درباره ی سینت پیتر کلی ور 
 توی کما 

ً
دستون هم دعا کردند، وقتی تقریبا

َ
اس جی و هیئت مبلغان مذهبی آفریقا.۱۳۸ برای نوکیشی گل

بود.۱۳۹ پروتستان ها هم همین طورند. مذهب دکتر ویلیام جی والش دی دی را به دین واقعی تغییر بدهند.۱۴۰ 
میلیون ها چینی را رستگار کنند. مانده ام چطور به چینی خدانشناس توضیح می دهند.۱۴۱ یک اونس تریاک 
را ترجیح می دهد.۱۴۲ چینی ها.۱۴۳ برای آن ها کفر زننده.۱۴۴ بودا، خدایشان، در موزه، روی پهلویش دراز 
کشیده. با دستی زیر گونه اش آرامیده است.۱۴۵ عود می سوزد. نه مثل ِاچی هومو.۱۴۶ تاج خار و صلیب.۱۴۷ 
را می شناسد: ظاهری  او  کانینگهم  مارتین  کانمی:  پتریِک شبدر.۱۴۸ چاپستیک ها؟۱۴۹  بکر سینت  ایده ی 
متمایز.۱۵۰ متأسفم که از او را خواهش نکردم مالی را وارد گروه خوانندگان بکند، به جای آن پدر فارلی که 
به نظر کودن می آمد، ولی نبود.۱۵۱ این را یادشان داده اند.۱۵۲ برای غسل تعمید سیاهان با عینک آفتابی و 
عرقی سرازیر از سرورویش نمی رود، می رود؟ عینک آفتابی جذاب شان می کند، پرزرق وبرق. دوست دارم 
ببینم شان که با لب های ورقلمبیده حلقه وار نشسته اند، در عالم خلسه گوش سپرده اند. هنوز زندگی. به نظرم 

آن را مثل شیر لیس می زنند.۱۵۳ 

بوی سرد سنگ مقدس او را فراخواند. بر پله های ساییده قدم گذاشت، دِر آونگی را فشار داد و آرام از 
پشت وارد شد.۱۵۴ 

خبرهایی هست: برنامه ی انجمن خیریه.۱۵۵ حیف که این قدر خلوت است. جای رازپوش خوبی برای 
بایستیم.  تنِگ هم  برای موسیقی مالیم  باشی. همسایه ام کیست؟۱۵۶ هر ساعت  این که پهلوی یک دختر 
آن زِن مراسم عشای ربانی نیمه شب. طبقه ی هفتم بهشت.۱۵۷ زنان با افسار های قرمز دور گردن شان کنار 
آن ها همراه  با  زانو زدند. کشیش  نرده های محراب  کنار  با سرهای خم.۱۵۸ دسته ای  زانو زدند،  نیمکت ها 
شد، زمزمه کنان، آن چیز را در دستانش نگه داشته بود.۱۵۹ کنار هر یک که ایستاد، ظرف نان و شراب را 
درآورد، با تکان دادن آن یکی دو قطره )آیا آن ها توی آب اند؟( تمیز توی دهانش چکاند.۱۶۰ کاله و سرش 
پایین افتاد. سپس نفر بعدی. کالهش بی درنگ پایین افتاد. سپس نفر بعدی: پیرزنی ریزه میزه. کشیش خم 
شد تا توی دهان او بگذارد، در همه حال زمزمه می کرد.۱۶۱ زبان التین. نفر بعدی. چشم هایت را ببند و 
کورپوس: جنازه. جسد. زبان التین فکر خوبی است. اول گیج شان می کند.  دهانت را باز کن.۱۶۲ چی؟ 
 آن را نمی جوند: فقط قورت می دهند.۱۶۴ ایده ای عجیب وغریب: 

ً
آسایشگاهی برای محتضرها.۱۶۳ ظاهرا

خوردن قطعه های جسد. به همین دلیل به مذاق آدم خوارها خوش می آید.۱۶۵ 

آقای بلوم کنار ایستاد و ماسک های کور آن ها را تماشا کرد که یکی یکی در راهروی میان نیمکت ها 
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پیش می رفتند و دنبال جایشان می گشتند. سپس به سمت نیمکتی رفت و در گوشه ای از آن نشست، کاله 
و روزنامه اش را با دقت نگه داشت. این قابلمه هایی که باید روی سرمان بگذاریم. ما باید بدهیم کاله  را 
مدل سرمان درست کنند. این جا و آن جا دوروبر او، با سرهای هنوز خم در افسارهای قرمز شان، منتظر 
نان بی خمیرمایه ی  نان است:  نوع  از همان  نان ماتسو:  تا در شکم شان ذوب شود.۱۶۶ چیزی شبیه  بودند 
فطیر تبرک شده.۱۶۷ نگاه شان کن. حاال شرط می بندم که این به آن ها احساس خوشحالی می دهد. آب نبات 
ایده ی مهمی  آن  نان فرشتگان. پشت  آن می گویند  به  بله،   می دهد. 

ً
واقعا چوبی. خوشحال شان می کند. 

است، حس این که چیزی از قلمرو خدا در درون توست. نخستین شرکت کنندگان در مراسم عشای ربانی. 
بستنی یخی قلمبه ای یک پنی.۱۶۸ بعد همه احساس می کنند که یک جشن خانوادگی است، مثل همانی 
که در تئاتر است، همه در یک رودخانه. چنین حسی دارند. به این شک ندارم. نه آن قدر تنها. در انجمن 
 
ً
واقعا اگر  است  این طوری  می کنند.  خالی  را  خود  دل  عقده ی  می شوند.۱۶۹  مست  کمی  بعد  اخّوت مان. 

به آن اعتقاد داشته باشی. لورد شفا می دهد،۱۷۰ آب های شفابخش، و شبح های ناک،۱۷۱ مجسمه های در 
حال خون ریزی.۱۷۲ پیرمرد نزدیک آن اتاقک اعتراف خواب است. پس آن خروپف ها. ایمانی کور. امن در 

دستان جهان باقی.۱۷۳ همه ی دردها را تسکین می دهد. سال دیگر این موقع بیدار می شوی. 

آقای بلوم کشیش را دید که جام نان و شراب را بسته بندی می کند، خوب سر جایش، و لحظه ای در 
برابرش زانو می زند، و تخت کفش بزرگ خاکستری اش را از زیر یاروی توری ای که به تن داشت، به نمایش 
می گذارد.۱۷۴ فکر کن سنجاق چیزش بیفتد و گم شود. نمی داند چه کار کند تا.۱۷۵ تکه ای کچل پشتش. 
من  پرسیدم.  ازش  که  بار  یک  گفت،  بهم  مالی  اس.  اچ  آی  نه:  آی؟۱۷۶  آر  ان  آی  پشتش:  روی  حروف 

گناهکارم: یا نه، می شود: من رنج کشیده ام. و آن یکی دیگر؟ میخ های آهنی فرو رفتند.۱۷۷ 

یک روز یکشنبه، بعد از دعای مریم مقدس، همدیگر را بینیم. درخواستم را رد نکن. با روسری و کیف 
سیاه می آیم. غروب و نور پشت سرش.۱۷۸ شاید این جا باشد با روبانی دور گردنش، مخفیانه آن کار دیگر 
می کند.۱۷۹ شخصیت شان. آن یارو، که علیه شریک های جرمش، شکست ناپذیرها، شهادت داد، اسمش 
پیتر  به  بله. نه، دارم  پیتر کری،  کری بود،۱۸۰ هر روز صبح نان عشای ربانی می گرفت. در همین کلیسا. 
 فکرش را بکن. زن و شش بچه اش در خانه. و کشیدن نقشه ی 

ً
کلی ور۱۸۱ فکر می کنم. دنیس کری.۱۸۲ و واقعا

آن قتل در تمام این مدت. آن آدم های زهدفروش، بله این اسم خوبی است برای آن ها، همیشه یک جور 
دغل بازی در قیافه شان هست. آن ها در کار و تجارت شان هم آدم های روراستی نیستند. هان، نه، او این جا 

نیست: آن گل: نه، نه. راستی، آن پاکت نامه را پاره کردم؟ آره: زیر پل. 

کشیش داشت جام را آب می کشید: بعد پس مانده اش را تند و تمیز سر کشید. شراب.۱۸۳ اشرافی ترش 
 نوشیدنی معتدل 

ً
 آن چه آن ها می نوشند، می نوشید، آبجوسیاه گینس،۱۸۴ یا مثال

ً
می کند از این که اگر مثال

آن ها  به  را  آن  از  هیچ چیز  )معطر(.۱۸۵  کاکرن  و  نتِرل 
َ
ک زنجبیلی  لیموناد  یا  دابلن  ویتلِی  رازک  تلخی های 

وگرنه  درست:   
ً
کامال اما  زاهد  کاله بردار  نمایشی.۱۸۶  را. شراب  دیگری  آن  فقط  متبرک:  نمی دهد: شراب 

گدایی  مشروب  گیالس  یک  برای  و  می رسیدند  راه  از  دیگری  از  بدتر  یکی  حرفه ای،  مشروب خوارهای 
 درست است.۱۸۷  

ً
 درست است. این کامال

ً
می کردند. عجیب و غریب کل حال وهواِی. واقعا

ر نگاه کرد. قرار نیست هیچ موسیقی ای در کار باشد. حیف. 
ُ
آقای بلوم برگشت و به سمت جایگاه ک

زدن  به حرف  را  ابزار موسیقی  این  پیر۱۸۸ خوب می دانست چطور  گِلن  ارگ می زند؟  این جا کی  مانده ام 
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وادارد، ویبراتو: می گویند توی خیابان گاردینر پنجاه پوند در سال می گرفت.۱۸۹ آن روز مالی خیلی خوب 
خواند، استابات ماتر از روسینی.۱۹۰ اول موعظه ی پدر برنارد وان. حضرت عیسی یا پیالطس؟۱۹۱ حضرت 
اما تمام شب ما را برای آن نگه  ندار. آن ها موسیقی می خواستند. پاکوبیدن قطع شد.۱۹۲ می شد  عیسی، 
افتادن یک سنجاق را شنید. به مالی گفتم صدایش را به سمت آن گوشه تنظیم کند. می توانستم ارتعاشش را 

در هوا احساس کنم، پرطنین، مردم باال را نگاه می کردند.

ُک ِسست هومو؟۱۹۳

دانته: هفت سخن آخر.۱۹۴ موسیقی عشای 
َ
باشکوه . مارک آن موسیقی های مقدس قدیمی  از  بعضی 

ربانی دوازهِم موتزارت: گلوریا در آن.۱۹۵ آن پاپ های قدیم مشتاق موسیقی، مشتاق هنر و مجسمه سازی 
 َپِلسترینا هم.۱۹۶ تا هنگامی که ادامه یافت، روزگار خوِش خوبی داشتند. سالم 

ً
و نقاشی از هر نوع. مثال

شارتروز  بندیکتین.  می کردند.۱۹۷  درست  لیکور  سپس  منظم،  برنامه ی  می خواندند،  مناجات  آواز  هم، 
ر کمی کلفت می آمد.۲۰۰ این چه نوع صدایی 

ُ
سبز۱۹۸ دست ساز راهبان.۱۹۹ هنوز با داشتن اخته ها در گروه ک

است؟ باید کنجکاو باشند و بخواهند بعد از صدای قوی و مردانه ی خودشان بشنوند.۲۰۱ خبره ها.۲۰۲ فرض 
کنیم آن ها بعدش هیچ احساسی ندارند. یک جور خونسرد. بی هیچ نگرانی. به یک مشت گوشت تبدیل 
می شوند، نمی شوند؟۲۰۳ شکمو، قدبلند، پاهای دراز. کی می داند؟ اخته. راهی برای خودشان می یابند.۲۰۴ 

کشیش را دید که خم شد و محراب را بوسید و بعد عقب گرد کرد و برای همه ی مردم طلب سعادت و 
آمرزش کرد. همه روی خودشان صلیب کشیدند و ایستادند. آقای بلوم نگاهی گذرا به دوروبرش انداخت 
و سپس از جایش بلند شد و به کاله های ازسربرداشته نگاهی انداخت. البته برای گاسپل بلند می شوند.۲۰۵ 
سپس همه دوباره روی زانوهایشان نشستند و او دوباره روی نیمکتش نشست. کشیش آن چیز را از خود 
دور نگه داشته،۲۰۶ از محراب پایین آمد، و او و پسر آوازخواِن مراسم پاسخ یکدیگر را به التین دادند. بعد 

کشیش زانو زد و از روی کارتی خواند:۲۰۷

– خدایا، پناهگاه ما و توان ما...

آقای بلوم صورتش را جلو برد تا حرف ها را بشنود. انگلیسی. برای شان استخوانی پرت کن.۲۰۸ کمی 
بزرگوار.۲۱۰ جوزف، شریک  و  پاک  باکره ی  ربانی ات؟۲۰۹  مراسم عشای  آخرین  از  یادم است. چه مدت 
زندگی اش. پیتر و پال.۲۱۱ اگر بفهمی که همه ی این ها یعنی چه، برایت جذاب تر می شود. بی شک سازمان 
عالی، مثل ساعت کار می کند. اعتراف. هر کسی می خواهد که.۲۱۲ بعد من همه چیز را به تو می گویم. توبه 
می کنم. تنبیهم کن، ترابه خدا.۲۱۳ سالحی عالی در دست شان. بهتر از دکترها یا وکالی دادگستری.۲۱۴ زن 
می میرد برای. و من سش سش سش سش سش سش. و آیا تو چاچاچاچاچا؟ و چرا تو ...؟ به حلقه اش نگاه 
می کند تا بهانه ای بیابد.۲۱۵ دیوارهای سالِن پچ پچ گوش دارند.۲۱۶ شوهر می فهمد و شگفت زده می شود. 
لطیفه ی کوچک خدا.۲۱۷ سپس زن از آن جا بیرون می آید. پشیمانی سطحی. شرمی زیبا. پای محرابی دعا 
کن. سالم بر مریم و مریم مقدس.۲۱۸ گل ها، بوی خوش، شمع های در حال آب شدن. سرخِی شرمش را 
پنهان می کند. تقلید آشکار سپاه رستگاری.۲۱۹ روسپی توبه کار در نشست سخنرانی خواهد کرد. من چطور 
به خدا نزدیک شدم. آن یارو های کله خر باید توی رم باشند: همه ی این نمایش را آن ها درست می کنند. 
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 در اختیار مطلق او.۲۲۰ 
ً
و همان ها نیستند که پول ها را هم پارو می کنند؟ میراث ها هم: به کاف کاف موقتا

دعاهایی که برای آرامش روحم در حضور عموم مردم با درهای باز خوانده شود.۲۲۱ صومعه ها و خانقاه ها. 
هر  برای  او  باشد.  وادار شده  بی آن که  شهود.۲۲۲  جایگاه  در  فرمانا  وصیت نامه ی  پرونده ی  آن  در  کشیش 
چیزی پاسخ آماده در آستین داشت. رهایی و ستایِش مادر مقدس مان، کلیسا. دکترهای کلیسا:۲۲۳ آن ها 

همه ی الهیات آن را طراحی کرده اند.۲۲۴ 

کشیش دعا کرد:

دام های  و  برابر شرارت  در  باش.  ما  در هنگام جدال پشت وپناه  فرشته ی مقرب،  آمرزیده،  میکائیل 
شیطان از ما محافظت فرما )فروتنانه دعا می کنیم، باشد که خدا او را مهار کند!(: و تو چنین کن، ای ساالر 
فرشتگان، به قدرت خدا شیطان را به جهنم درانداز و به همراه او همه ی دیگر روح های شرور را که به قصد 

تباهی نفوس در دنیا سرگردان اند.۲۲۵

کشیش و پسر آوازخوان ایستادند و به سوی در به راه افتادند. همه چیز تمام. زنان پشت سر ماندند: 
شکرگزاری.

بهتر است بیرون بزنم. برادر جیب بر.۲۲۶ شاید با سینی خیراتش می آید. وظیفه ی عید پاکت را به انجام 
برسان.۲۲۷

آقای بلوم بلند شد. هان؟ این دو تا دگمه ی جلیقه ام از اول باز بوده اند؟ زن ها خوش شان می آید. هرگز 
اء( فقط یک )اووء!( گاف. یا پشت دامن شان، غزن زیپ 

َ
به تو نمی گویند. اما ما. ببخش، خانم، یکی )ا

دامن نبسته. بازتابی زودگذر از ماه.۲۲۸ اگر نگویی، بهشان برمی خورد. چرا زودتر نگفتی؟ با این همه ترجیح 
می دهند که تو نامرتب باشی. چه خوب که پایین تر نبود. دگمه هایش را که با احتیاط می بست، از راهروی 
میان ردیف صندلی ها گذشت و از در اصلی به بیرون و روشنایی رفت. وقتی دو نفر از عبادت کنندگان جلو و 
پشت سرش دستان مرموزشان را در آب کوتاه موج مقدس می شستند، لحظه ای بی آن که ببیند، کنار کاسه ی 
مرمری سیاه سرد ایستاد.۲۲۹ ترامواها: کالسکه ای از رنگرزی پرسکات: بیوه ای در جامه ی بیوگی اش.۲۳۰ 
متوجه شدم، چون خودم هم در لباس عزا هستم. آقای بلوم خودش را پنهان کرد. ساعت چند است؟ یک 
ربع گذشته از رأس. هنوز وقت کافی. بهتر است بدهم آن کِرم آرایشی را بسازد. کجاست؟ آهان بله، آخرین 
بار. داروخانه ی سوینی در خیابان فرعی لینکلن.۲۳۱ داروخانه دار ها به ندرت نقل مکان می کنند. شیشه های 
سبز و طالیی شان سنگین تر از آن است که بشود جابه جا کرد.۲۳۲ مال همیلتن النگ، در آن سال سیل بنا 

گذاشته شد.۲۳۳ حیاط کلیسای پروتستان فرانسوی نزدیک آن جا.۲۳۴ یک روز سر می زنم. 

در طول خیابان وست لند به سمت جنوب پیش رفت. اما دستور ساختش توی شلوار دیگر است. آه، و 
کلید قفل در را هم یادم رفت. تقصیر این تشییع جنازه.۲۳۵ اما خب، مرد بیچاره، تقصیر او که نیست. آخرین 
باری که دادم درستش کرد، کی بود؟ صبر کن. یادم می آید یک سکه ی ساورین را خرد کردم.۲۳۶ باید اول 

ماه بوده باشد یا دوم. آهان، داروخانه دار می تواند از توی دفترچه ی نسخه ها پیدایش کند. 

می دهد.  ماسه ِی خشکیده  بوی  به نظر  زد. خودش  ورق  به عقب  رو  به صفحه  داروخانه دار صفحه 
مخ آب رفته. و پیر. در جست وجوی کیمیا.۲۳۷ کیمیاگران. دواها بعد از برانگیختگی ذهنی باعث پیری ات 
می شوند. سپس بی حسی. چرا؟ واکنش. یک عمر در یک شب. کم کم شخصیتت را عوض می کند.۲۳۸ 
همه ی روز میان داروهای گیاهی، پمادها، ضدعفونی کننده ها زندگی کردن. همه ی این قوطی های تزئینی 
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مطب  دِر  زنِگ  مثل  درست  بو  این  ویرید.۲۳۹  ِت  لور،  فول.  مقط.  آک،  هاون.  دسته ی  و  هاون  ُرخام. 
یا  معجون  کند.  معالجه  کمی  هم  را  خودش  باید  بلند.۲۴۰  پژواک  دکتر  می کند.  درماَنت  دندانپزشک 
امولسیون.۲۴۱ اولین یارویی که برای درمان خودش گیاهی را چید چه جگری داشت. گیاهان دارویی. باید 
مواظب بود. این جا به اندازه ی کافی مواد هست که کلروفرمی بیهوشت کند. آزمایش کن: کاغذ تورنسل 
قرمز را آبی می کند. کلروفرم. زیاده روی در مصرف تنتور تریاک.۲۴۲ شربت های خواب آور. معجون عشق. 
درمان  درمان ها.  تنها  را می بندد. سم ها  یا خلط  منفذها  برای سرفه.۲۴۳  بد  پاراگوریک  شیره ی خشخاش 

می کنند وقتی کم ترین انتظار را داری. هوشمندِی طبیعت. 

 چارده روز پیش، آقا؟
ً
– گفتی تقریبا

آقای بلوم گفت: 

– بله. 
جلوی پیشخان منتظر ایستاده بود و بوی بد و تندوتیز داروها، بوی خشک و گرد و خاکی اسفنج ها و 

لیف ها را به درون می دمید. یک عالم وقت می برد تا درد و مرض هایت را بگویی. 
آقای بلوم گفت: »روغن بادام شیرین و تنتور بنزوئین و بعد عرق بهارنارنج...«۲۴۴ 

 پوستش را مثل موْم سفیِد لطیف کرد.
ً
واقعا

دوباره گفت: 

– و هم چنین موم سفید.
زیر  تا  مالفه  می بستم،  را  سردستم  دگمه ی  داشتم  وقتی  می کند.  نمایان تر  را  چشم هایش  سیاهی 
چشم هایش، اسپانیایی، به من نگاه می کرد و خودش را بو می کرد. آن دست سازهای خانگی بیشتر وقت ها 
باران: می گویند جو دوسر خیسانده در شیر پرچرب.  برای دندان: گزنه ها و آب  بهترین اند: توت فرنگی 
غذای پوست.۲۴۵ یکی از پسرهای ملکه ی سابق، دوک آلبانی بود؟ فقط یک پوست داشت. لیوپولد، درست 
است. ما سه تا داریم.۲۴۶ زگیل، قوز شست پا و جوش بدترش می کند. اما تو عطر هم می خواستی. زنت 
چه عطری؟ پو ِدسَپنیه.۲۴۷ آن عرق بهارنارنج خیلی تازه است. این صابون ها بوی خوبی دارند. صابون قالبی 
خالص. وقتش رسیده بروم به گرمابه ی سر چهارراه. حمام. ترکی. مشتمال. چرک فتیله می شود در داخل 
ناف. خوب تر بود اگر یک دختر خوب می کرد.۲۴۸ هم چنین فکر می کنم من. بله من. توی حمام این کار را 
بکنم. چه خواسته ی غیرعادی ای من. آب تو آب. کار را با لذت ترکیب کن.۲۴۹ حیف که وقت برای مشتمال 

ندارم.۲۵۰ آن وقت تا شب احساس تازگی می کردم. تشییع جنازه راستش غم انگیز است. 

داروخانه دار گفت: 

– بله آقا. شد دو و ُنه. قوطی آورده ای؟
. امروز کمی دیرتر سر می زنم، و یکی از این صابون ها را هم برمی دارم. قیمتش 

ً
– نه. درستش کن لطفا

چند است؟

– چهار پنس، آقا.
آقای بلوم یک قالب را به دماغش نزدیک کرد. بوی خوش موم لیمویی.۲۵۱
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– این یکی را می برم. می شود سه و یک پنی.
داروخانه دار گفت: 

– بله آقا، وقتی برگشتی می توانی همه را با هم بپردازی.
– بسیار خوب.

دست  در  خوب پیچیده شده  صابوِن  بغلش،  زیر  روزنامه  باتون  رفت،  بیرون  مغازه  از  سالنه سالنه 
چپش.۲۵۲ 

صدا و دست بنتام الِینز از زیر بغلش گفت:۲۵۳

– سالم، بلوم. خبر خوب چی داری؟ مال امروز است؟ یک دقیقه به ما نشانش بده. 
ای خدا! دوباره سبیلش را تراشیده، لب باالی بلند و بی نمک. تا جوان تر به نظر برسد. به نظر خل وچل 

می آید. جوان تر از من. 

انگشتان زرد ناخن سیاه بنتام الِینز باتون را باز کرد. شست وشو الزم دارند این ها هم.۲۵۴ این الیه ی 
کبره بسته از کثیفی را بردارد. صبح به خیر، هرگز صابون پر استفاده کرده ای؟۲۵۵ شوره ی سر روی شانه هایش. 

کف سرش روغن مالی می خواهد. 

بنتام الِینز گفت: 

– می خواهم درباره ی آن اسب فرانسوی که امروز مسابقه می دهد ببینم. کجاست این دیوث؟
صفحه های مچاله را خش خش ورق می زد، چانه اش را، تندتند، روی یقه ی بلندش می کشید. خارش 
سلمانی. یقه ی تنگ، موهایش خواهد ریخت.۲۵۶ بهتر است روزنامه را بگذارم پیشش و از شرش خالص 

شوم. 

آقای بلوم گفت: 

– می توانی نگهش داری.
بنتام الِینز زیر لب گفت: 

سکات، جام طالیی. صبر کن. فقط یک لح... ماکزیمم یک ثانیه.۲۵۷
َ
– ا

آقای بلوم گفت: 

– همین االن می خواستم بیندازمش دور.
بنتام الِینز ناگهان نگاهش را بلند کرد و نگاه چپ بی حالی کرد.

صدای تیزش پرسید: 

– چی گفتی؟
آقای بلوم جواب داد: 

– می گویم می توانی برای خودت نگهش داری. پیش پای تو داشتم می انداختمش دور.
بنتام الِینز لحظه ای شک کرد، چپ چپ نگاه کرد: سپس ورق های باز را توی بغل آقای بلوم پرت کرد 
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و گفت: 
– ریسک می کنم، بیا، ممنون.۲۵۸

ل!۲۶۰
ُ
به سمت چهارراه رستوران بار کان وی دوید.۲۵۹ خیر پیش دم ک

آقای بلوم دوباره ورق ها را دقیق چهارگوش تا کرد و لبخندزنان صابون را در آن جا داد. لب های مسخره ی 
این آدم. شرط بندی. همه گیری آن در این اواخر. پسرهای پادو دزدی می کنند تا شش پنس شرط بندی کنند. 
قرعه کشی برای بوقلمون بزرگ گوشت نرم. شام کریسمست با سه پنس.۲۶۱ جک فلمینگ برای قمار اختالس 
می کرد و بعد قاچاقی رفت آمریکا.۲۶۲ حاال هتل دار است. هرگز برنمی گردند. قابلمه های گوشِت مصر.۲۶۳ 

سرخوشانه به سمت مسجد حمام ها رفت. یادآور مسجد است، آجرهای پخته ی قرمز، مناره ها.۲۶۴ 
می بینم امروز مسابقه های ورزشی کالج.۲۶۵ روی دِر کالج پارک به پوستر نعل اسبی نگاه کرد: دوچرخه سوارها 
اسپورت،  اسپوک:  بعد  ِگردش می کردند.  بود مثل چرخ  بهتر  بد.  گهی  آ کاد دوال شده اند.۲۶۶  ماهی  مثل 

اسپورت، اسپورت: و بعد دایره ی بزرگی در مرکز: کالج. چیزی که چشم را بگیرد.۲۶۷

هورن بلوئر، آن جا، توی اتاق نگهبانی ایستاده. هوایش را داشته باشم: در عوض ممکن است بدون 
چانه زدن با ورودم موافقت کند. حال شما چطور است، آقای هورن بلوئر؟ حال شما چطور است، قربان؟۲۶۸ 

سایبان ها  زیر  آن جا  کریکت.  بازی  هوای  بود.  این طوری  همیشه  زندگی  اگر  آه،  عالی.   
ً
واقعا هوای 

بنشینی. یکی پس از دیگری.۲۶۹ اوت.۲۷۰ این جایی ها که کریکت بلد نیستند.۲۷۱ امتیاز صفر برای شش 
دروازه.۲۷۲ با این همه، کاپیتان بولر در باشگاه خیابان کلدیر با ضربه ی سخت ولی بدش به سمت توپ گیر 
هم ردیف میله، شیشه ی پنجره ای را شکست.۲۷۳ بازار مکاره ی دانی بروک با آن ها هماهنگ تر است.۲۷۴ و 
سرهایی که می شکستیم وقتی مکارتی وارد میدان می شد.۲۷۵ موج گرما. دوام نمی آورد. همیشه می آید و 

می رود، جویبار زندگی، آن چه در جویبار زندگی دنبال می کنیم اززز همه ی این ها عزیزتر است.۲۷۶

حاال از حمام کردن لذت می برم: لگنی از آب تمیز، لعابی عالی، جریان مالیم ولرم. این جسم من 
است.۲۷۷ 

گرما،  زهدان  در  برهنه،  کشیده،  دراز  آب  در  کامل  که  کرد  مجسم  پیش  از  را  خودش  سفید  بدن 
چرب شده با صابون خوش بوی حل شونده، مالیم شست وشوداده شده. تنه و اندام جنسی اش را دید که زیر 
ریزریزموج باال نگه داشته شده ، کمی به سمت باال شناور بودند، زردلیمویی: نافش، غنچه ی تن: و دید که 
ل وارفته ی 

ُ
فرهای گوریده ی بته ای سیاهش شناور می شود، موی شناور در جریان گرِد پدر شل ووِل هزاران، گ

شناور.۲۷۸ 
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)لوتسخواران(

اعتیادها،  سموم،  به  دارد  نیم نگاهی  یولسیز  )لوتس خواران(  پنج  »فصل  هانت،  گفته ی  به   ←
وسواس های فکری، تسکین دهنده ها و درمان ها: توتون، کافئین، الکل، تریاک، خود گیاه لوتس با میوه ی 
خلسه آورش، داروها، غذاها، مراسم مذهبی و نظایر این ها. همه ی این خلسه آورها و مخدرها رهایی از رنج 

زندگی را فراهم می آورند و رنج زندگی بلوم آشکارا به فضای خانه اش مربوط است.« )۲۰۱۷(

»نخستین جمله ی این فصل، که جویس بعدها آن را »لوتس خواران« نامید، به دو گونه به اودیسه ی 
هومر پیوند می خورد. پس از آن که اودیسیوس از راه دریا از جزیره ی کلیپسو می گریزد، در ناحیه ی شریا 
توقف می کند. بلوم هم، همچون اودیسیوس اودیسه، خانه اش را )که همتای غار کلیپسوست( ترک می کند 
و سفر سرگردانی اش را – که ماجراهای بسیاری در آن رخ می دهد – شروع می کند. در این فصل، به او هم 
مثل مردان اودیسیوس هنگام خوردن گیاه لوتس، انواع گوناگون زهرها داده می شود، اما او هم چنان باوقار 

پیش می رود.« )همان جا( 

به گفته ی گیفرد، »در سروده ی شماره ی ُنه اودیسه، اودیسیوس به شاه آلکینوس خبر می دهد که او در 
ساحل لوتس خواران است؛ جایی که مردمش با خوردن گل لوتس زندگی می کنند. شاه سه نفر از مردانش 
را به آن جا می فرستد تا درباره ی مردِم آن جا تحقیق کنند. پس از ورود مردان به این ساحل، بومیان به آن ها 
مقداری از گیاه لوتس تعارف می کنند و آن ها با خوردن این گیاه، بر آن می شوند تا در این ساحل بمانند و 
دیگر هرگز به سرزمین خودشان برنگردند. اودیسیوس آن ها را گریان و با زور به قایق ها برمی گرداند و به 

نیمکت ها می بندد و هشدارشان می دهد که هرگز از وطن خود روی گردان نشوند.« )۱۹۸۹: ۸۴(

بالمایرز )۱۹۹۶( در این باره می نویسد: »گیاه لوتس باعث می شود که آن ها خانه و زندگی شان را 
فراموش کنند و دوست داشته باشند در همان جا بمانند. به همین دلیل اودیسیوس آن ها را به نیمکت قایق ها 
می بندد تا تأثیر دارو تمام شود. بلوم هم در شهر می چرخد و بخش هایی از چیزهایی را که می بیند و یا به 
این فصل نشان  این کار روحیه ی تن آسایی، تن دادگی و راحتی را در  با  بیان می کند، و  آن ها می اندیشد، 

می دهد؛ روحیه ی موادزده ای که تسلیم تأثیر لحظه می شود.« )۱۹۹۶: ۲۴(

کی  لیفی.  کنار  در  است  خیابانی   )Sir John Rogerson’s Quay( کی  راجرسنز  جان  سر   .۱
به معنای بارانداز است ولی در این جا خیابانی است که در امتداد رودخانه ی لیفی کشیده شده است. به 
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همین دلیل، آن را ترجمه نکردم، اگرچه جویس با حرف کوچک آورده است. به گفته ی گیفرد، »این خیابان 
جان  سر  هجدهم،  قرن  اوایل  در  است.  شده  واقع  آن  دهانه ی  در  و  لیفی  رودخانه ی  جنوبی  ساحل  در 
راجرسن، وکیل دعاوی و عضو انجمن شهرداری دابلن که سرانجام به مقام قاضی کل دادگاه سلطنتی رسید، 
این خیابان را بازسازی کرد. بلوم در امتداد این خیابان ساحلی به سمت شرق می رود و کوچه ی ویندمل در 

سمت راست او قرار دارد.« )۱۹۸۹: ۸۴(

»بلوم نزدیک به یک و یک چهارم مایل از خیابان اکلز و خانه اش دور شده و به ساحل جنوبی رودخانه ی 
لیفی، نزدیک دهانه ی این رودخانه، رسیده است. سپس دایره وار از مسیری مخفیانه و غیرمستقیم به سمت 
حمام  به  و  می چرخد  غربی  جنوب  سمت  به  آن جا  از  می رود.  وست لند  خیابان  پست  اداره ی  و  جنوب 
خیابان لینستر می رود. می بینیم که بلوم به حمام خیابان تارا، که در فصل پیش به آن اشاره کرد، نمی رود.« 

)همان جا(

باور هانت این است که »بلوم در این فصل، هم به خود اودیسیوس شبیه است و هم به مردانش. باوقار 
از کنار بسیاری از چیزهای فریبنده می گذرد، ولی هیچ کدام از آن ها وسوسه اش نمی کند، بلکه چیزهای 
دیگر او را به وسوسه می اندازد و در ضمن دلش نمی خواهد به ریزه کاری های آن چه در خانه اش می گذرد 

فکر کند.« )۲۰۱۷(

گاهی نسبی، بی برنامه به هر جایی سر می زند و به هر چیزی  کنر در این باره می نویسد: »بلوم در ناآ
بی آبرو  را  او  امروز عصر  بویلن  این که  برده؛  پی  آن  به  پیش  که ساعتی  به جز موضوع مهمی  فکر می کند 

خواهد کرد. این موضوعی است که نباید روی آن انگشت بگذارد.« )۱۹۸۷: ۲۲(

به گفته ی هیو کنر، »این فصل مردی را معرفی می کند که کمابیش در شوک است.« )۱۹۸۷: ۵۱( 

ای ین گان و کالیو هارت معتقدند که »پیچ واپیچ شدن بلوم پس از اولین ظهورش در بارانداز شبیه 
گاه نیست که چه  سرگردانِی بی هدف آدم منگ و گرفتار است. رفتار بلوم نشانگر این است که گویی چندان آ

اتفاقاتی رخ می دهد.« )۲۰۰۴: ۳۴-۳۵(

گروهی از جویس شناسان معتقدند که مسیر بلوم مثل یک عالمت سوال بزرگ است، هارت و کنوث 
معتقدند که »مثل دو عالمت سوال است و دومی مسیری است که بلوم فاصله ی میان اداره ی پست تا کلیسا 

را که درست در کنار آن است از راه های انحرافی می رود.« )۱۹۷۵: ۲۵-۲۶(

۲. میان دو جمله ی راوی سوم شخص داستان، این فکر از سر بلوم می گذرد که »می توانستم این نشانی 
را هم بدهم.« این که به چه کسی می توانست این نشانی را هم بدهد در این جا معلوم نیست، ولی معلوم 

است که نقشه ای در سر دارد.

راجرسنز   ۱۸ شماره ی  در  که  است  پستی  باجه ی  “نشانی،”  آن  از  بلوم  »منظور  گیفرد،  گفته ی  به 
که  می کند  فکر  بلوم  است.  انجام پذیر  هم  بانکی  امور  از  برخی  شهری  پست  اداره ی  این  در  است.  کی 
اداره ی پست  به جای  استفاده کند،  آدرس مخفی  به عنوان  این خیابان  باجه ی پست  آدرس  از  می توانست 
سّری  نامه نگاری های  در  زنش،  برخالف  »بلوم،  می نویسد:  هانت   )۸۴  :۱۹۸۹( وست لند.«  خیابان 

مخفی کار است.« )۲۰۱۴(

۳. به گفته ی هانت، »بلوم که در خیابان راجرسنز کی به سمت شرق می رود، رودخانه در سمت چپ 
اوست. در این مسیر از کنار چهار جای مشخص می گذرد: خیابانی به نام ویندِمل، ساختمان آسیاب بذر 
کتان متعلق به اچ ام لیسک و شرکا، سپس اداره ی پست و تلگراف و سرانجام خانه ی دریانوردان ]که این 
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دریانوردان در اودیسه  از شخصیت های اصلی داستان اند و بخشی از ماجرا گرد آن ها می چرخد[. اداره ی 
پست سومین جایی است که در این مسیر از آن می گذرد.« )۲۰۱۴(

»به گفته ی گرث کالینز، ساختمان آسیاب لیسک، کارخانه ی تولید روغن و کنجاله، شماره های ۱۴ 
و ۱۵ خیابان راجرسنز کی، تنها ساختمانی است که هنوز در آن خیابان وجود دارد، ولی کارخانه اش دیگر 

کار نمی کند.« )همان جا(

این دو ساختمان،  بود. میان  این خیابان مرکز نگهداری دریانوردان  به گفته ی گیفرد، »شماره ی ۱۹ 
اداره ی پست، بانک و اداره ی حواله ی پولی قرار داشت. بلوم با خود می گوید برای رد گم کردن، گذشته از 
ساختمان خیابان وست لند که دارد به سمت آن دور می زند، می توانست از اداره ی پست هم استفاده کند. 

او، برخالف زنش، روابط نادرستش را کامل پنهان می کند.« )۱۹۸۹: ۸۴(

۴. هانت می نویسد: »بلوم به سمت جنوب می پیچد و از بخش بسیار کریه و ناخوشایند شهر، که 
امروزه وجود ندارد، وارد خیابان الیم می شود. نزدیک “ویالهای برْیدی” به فقر پسر و دختری که در کنار 

آن زاغه ها ولو بودند فکر می کند.« )۲۰۱۴(

به گفته ی گیفرد، »منظور از پسری که “برای پوست ها ولو بود” بچه ای است که در آشغال ها دنبال 
غذا می گشت و منظور از “سطل زنجیرشده اش” این است که به جای »دسته« زنجیر یا طنابی به سطل 

بسته بود.« )۱۹۸۹: ۸۴(

هانت می نویسد: »محتوای سطل پسربچه دل وروده های دورریختنی حیوانات است که او آن ها را از 
خانه های کارگراِن بارانداز جمع می کند و برای خانواده اش می برد تا بپزند و بخورند. این فقر به فقر خود بلوم 
شبیه است که قلوه ی خوک را می خورد. در برخی فرهنگ ها قلوه هم جزو وازده های دورریختنی است.« 

)۲۰۱۴(

و  کردن  رد  به معنای   off ریشه ی  از   offal کهن  واژه ی  از  دورریختنی  دل وروده های  برای  جویس 
دورریختن استفاده می کند که ردی از آن در قرن چهاردهم یافت می شود. از این روی واژه ی »وازده« را که 

به معنای هر چیز بد و کنارگذاشتنی است، برابر آن گذاشتم. )م(

دختربچه هم تسمه بشکه ی پاره پوره ای را به عنوان اسباب بازی از میان آشغال ها پیدا کرده است و به 
بلوم نگاه می کند. )م(

۵. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »بلوم فکر می کند زندگی او بستری از آرامش نیست تا نگران سیگار 
کشیدنش باشد. دوروبر یک رستوران بار می پلکد تا پدرش را، که درآمد هفتگی خانواده را در آن جا خرج 
او  و  باا”  بیا خانه،  می گوید  “ماا  است:  فرستاده  پدر  دنبال  را  او  مادرش  ببرد.  به خانه  و  بردارد  می کند، 

سرانجام، الیعقل به خانه می آید.«

۶. »شهر باستانی یهودی بتل )که در شمال اورشلیم است( جای مقدسی بود و صندوق میثاق )دو 
 به معنای خانه ی خداست.« 

ً
لوحه ی سنگی حاوی ده فرمان موسی( در آن جا نگهداری می شد. بتل واقعا

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۴(

هانت معتقد است: »بلوم که از جلوی نمای اخم آلود مرکز خیریه )Salvation Army( در خیابان 
المبرد می گذرد، به مبانی اولیه ی زبان عبری که از پدرش آموخته فکر می کند تا از اهمیت اسم خودش 
سردرآورد: “بتل. ال، بله، خانه ی: الف، بت.” همان طور که از افکار بلوم درمی یابیم، بت یا همان حرف 
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ب )که در زبان عبری بت تلفظ می شود( حرف دوم الفبای عبری است )پس از الف(. بت هم چنین واژه ای 
 بلوم معنای ال را هم می داند – خدا 

ً
عبری است که معنای “خانه” یا به قول بلوم “خانه ی” می دهد. ظاهرا

– ولی به زبان نمی آورد.« )۲۰۱۴(
به اهمیت مذهبی اسم بتل فکر می کند، ظاهر اخم آلود ساختمان سازمان خیریه ممکن  بلوم  »اگر 
برای  )همان جا( جویس  نویسنده.«  یا  او  مذهبی  باورهای  به  نسبت  آن ها  دیدگاه  به  باشد  اشاره ای  است 
واژه ی »نما« از کلمه ی face استفاده کرده که یکی از معانی آن نمای ساختمان است، اما چون به این کلمه 

ویژگی انسانی داده )اخم کردن( آن را به »ظاهر« ترجمه کردم. )م(

سازمان  مرکز  که  می دهد  نشان  است  شده  منتشر  مجازی  دنیای  در  که  دابلن  گردشگری  »نقشه ی 
خیریه ی بتل در شماره ی ۱۰-۲۰ خیابان المبرد واقع شده است، نزدیک تقاطع المبرد با تون سند که در 
این پاراگراف دیدیم بلوم از آن جا می گذرد. اما امروزه ساختمان تازه ای جایگزین آن شده است.« )هانت، 

)۲۰۱۴

۷. هانت می نویسد: »همه ی ساختمان ها و خیابان هایی که در این جا از آن ها نام برده می شود یا بلوم 
 مرکز مراسم عزاداری و کفن ودفن 

ً
در آن ها قدم می زند در نقشه ی دابلن در سال ۱۹۰۴ وجود داشته اند. مثال

نیکالس یا شرکت چای بلفاست و اورینتال.« )۲۰۱۴( »مرکز کفن ودفن جی و سی نیکالس در شماره ی 
۳۱-۲۶ خیابان المبرد شرقی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۴(

۸. کرنی کلهر یکی از شخصیت های داستانی یولسیز است که نام او و خود او بارها در داستان مطرح 
و حاضر می شوند و هربار که بلوم به او فکر می کند، شعری به ذهنش می زند. به گفته ی گیفرد، »کرنی کلهر 
نی یل، مسئول دفتر کفن ودفن، شماره ی ۱۶۴ خیابان استرند شمالی، کار می کرد.« )۱۹۸۹: 

ُ
برای هنری ا

 کرنی کارهای تشییع جنازه و خاکسپاری دیگنم را از 
ً
۵-۸۴( در این جا بلوم با خود فکر می کند که حتما

نی یل قاپ زده است و به صاحب آن جا گفته دیگنم را ارزان و »توی آن 
ُ
مرکز کفن ودفن دیگری برای مرکز ا

چیزی که می دانی خاک کن.« به عبارتی، منظورش این است که او را در تابوتی ارزان دفن کن.

دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »بلوم هم مثل خیلی از مردم ایرلند، براساس باوری خرافه، از به زبان 
آوردن کلمه ی تابوت پرهیز می کند و آن را بدشگون می داند، همان طور که خیلی از مردم از به زبان آوردن 
بار  بلوم،  تابوت، برای  “نمایشنامه ی اسکاتلندی” می نامیدند. واژه ی  مکبث خودداری می کردند و آن را 

معنایی تلخ و غم باری نیز در بر دارد، زیرا نوزاد پسرش را از دست داده است.« 

رنی کِلهر این شعر را با چشم های بسته می خواند. گیفرد گفته است منبع این 
ُ
۹. بلوم فکر می کند که ک

شعر نامشخص است، اما دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »شعر متعلق است به یک آهنگساز اسکاتلندی 
قرن نوزدهم به نام آرتر لیود، و نام آهنگ: عهد بستم هرگز او را ترک نکنم یا توتل تام، توتل تام تی: “... 
دختر را اول دیدم توی پارکی، توی تاریکی، چه بازیگوشی...” جویس با کمی تغییر بیت های این شعر را 

از زبان کِلهر به خواننده می رساند.«

»ناگفته نماند که دیدگاه بلوم نسبت به کلهر همیشه تحقیرآمیز است، زیرا فکر می کند کلهر جاسوس 
پلیس است. در آن زمان، در دابلن جاسوسی که به ویژه در خدمت دولت بریتانیا بود، منفور بود و این کار 

بس ناپسندیده بود.« )همان جا(

۱۰. »خیابان وست لند از المبرد شرقی به سمت جنوب امتداد می یابد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

۱۱. »این شرکت در شماره ی ۶ خیابان وست لند است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(
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۱۲. »تام کرنن، تاجر چای، هم مثل بلوم، مذهبش را هنگام ازدواج تغییر داده و کاتولیک شده است. 
این شخصیت از داستان “مردگان” از مجموعه داستان دابلنی ها به یولسیز آمده است. در این داستان ها، 
لندن.« )گیفرد،  دارد و هم در  دابلن شعبه  رابرتسن و شرکاست که هم در  پالبروک  کرنن کارگزار شرکت 

)۸۵ :۱۹۸۹

۱۳. برای شرح این کاله پی نوشت شماره ی ۲۲ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

۱۴. این جمله نشان می دهد که بلوم دارد رازی را در کالهش پنهان می کند. »به گفته ی گابریل گارسیا 
مارکز، هر انسان سه زندگی دارد: “عمومی، خصوصی و سّری.”« )مارتین، ۲۰۱۰( این بخش از زندگی 
سّری بلوم در کالهش پنهان شده است. )م( به گفته ی پیتر کاچ، »االن ساعت یازده صبح است و هوا گرم، 
نه داغ. اما بلوم وانمود می کند که داغ است و با این تظاهر و چند رفتار پی درپی متناسب با آن، کاری را 
 انجام می دهد پنهان می کند: کارت را از کاله به جیب جلیقه منتقل می کند. همه ی این رفتارها 

ً
که واقعا

گاهانه طراحی می شوند... آن چه پیش از صبحانه یک عمل تند و به گونه ای مخفیانه بود، کمتر از یک  خودآ
گاهانه اجرایش می کند، چنان دقیق که گویی در  ساعت بعد، حقه ای می شود به همان پیچیدگی ای  که خودآ

حضور مخاطبان خیالی اجرا می کند.« )۲۰۱۷: ۷۵(

۱۵. در این جا بلوم از چه جهت »آسوده خاطر« شده است؟ از این که پیشانی اش را پاک کرده یا از 
این که رازش هم چنان دست نخورده سر جایش است: کارتی که در کالهش پنهان کرده؟ پی نوشت شماره ی 

۲۷ از همین فصل را بخوانید.

را  عجیب وغریبی  سرزمین  سیالن،  چای  دیدن  با  به آسانی  و  دارد  نیرومندی  بسیار  تخیل  بلوم   .۱۶
تجسم می کند که این چای در آن تولید می شود، هم چنان که در فصل چهار )کلیپسو( با اندیشیدن به نان 

تازه، در خیالش، به سرزمین غریب دیگری در شرق سفر می کند. )م(

»عبارت ایتالیایی dolce far niente )دالچه فار نیانته( به معنای نوعی “کاهلی دلچسب” است.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

)گیفرد،  می خوابیدند.«  را  سال  از  نیمی  لوتس خواران  پساهومری،  یونانی  افسانه های  به  »بنا   .۱۷
)۸۵ :۱۹۸۹

۱۸. »آنتوان لوران الوازیه، شیمی دان قرن هجدهم، نیتروژن را ازت نامید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »در این جا پس از فکر ناتمامش درباره ی گیاهان و هوا، به واژه ی نیتروژن یا 
ازت )Azote( فکر می کند. ازت از zote، واژه ی یونانی قرن هجدهم، گرفته شده است، به معنای زندگی. 
این واژه با حرف A در ابتدای آن یعنی بدون زندگی، زیرا با این که نیتروژن در هوا وجود دارد، نمی تواند 

زندگی بخش باشد.« 

۱۹. گیفرد می نویسد: »گلخانه ای در باغ های بوتانیک در قسمت شمال و دو مایلی از مرکز دابلن، در 
منطقه ای به نام گلس نوین، قرار دارد.« )۱۹۸۹: ۸۵(

عبارت »گیاه حساس« به گفته ی گیفرد، »الهام گرفته از شعری است با همین نام اثر پرسی بش شلی 
)۱۸۲۰(. گیاه حساس که با تخریب ذاتی گیاه در برابر “عشق، زیبایی و لذت” مغایرت دارد، به عبارت 

دیگر، “تغییرناپذیر و مرگ ناپذیر است.”« )۱۹۸۹: ۸۵(

بندی از این شعر این گونه است: »گیاهی حساس در باغی رویید / باد جوانی آن را با شبنمی نقره ای 
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آب داد / گیاه برگ های پره مانندش را به روز گشود / و زیر بوسه های شب بست.« )م(

 این عبارت اشاره ای به شعر شلی باشد، پس باغ های بوتانیک یادآور شعر باغ های بوتانیک 
ً
»اگر واقعا

)۱۷۹۱( نوشته ی ِاَرزمس داروین است، و “گل های کاهلی” شاید واگویه ای از نخستین اشعار بایرن با نام 
ساعت های کاهلی باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

“لوتس خواران”  نام  به  این جمله ها هم چنین شعری است  دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »مرجع 
نوشته ی آلفرد تِنسن از دوره ی ملکه ویکتوریا. در این شعر به بعدازظهرهای کاهلی، نیلوفر آبی و حتا گل 

خشخاش با خاصیت رخوت آوری آن اشاره می شود.«

۲۰. به گفته ی گیفرد، »چون بیست و پنج درصد از مواد ترکیبی آب دریای مرده یا بحرالمّیت نمک 
است، وزن مخصوص یا چگالی آن نزدیک به ۱.۱۶ می شود و بر این اساس بدن آدم به آسانی بر سطح این 

آب شناور می ماند.« )۱۹۸۹: ۸۵( 

ِاَرزمس اسمیت است.  این رمان، معلم دبیرستان   شخصیت داستانی است و در 
ً
۲۱. »ونس ظاهرا

 )Red( از حروف اول طیفی از رنگ های قرمز ،)فصل سیزدهم رمان( Roygbiv نام مستعار او، رویژ بیو
 )Violet( بنفش و   )Indigo( نیلی  )Blue( آبی  )Green( سبز )Yellow( زرد )Orange( نارنجی
درسی  برنامه ی  دبیرستان  این  می شود،  ساله  دوازده  بلوم  که  زمانی   ،۱۸۷۸ سال  در  است.  شده  گرفته 

پیش دانشگاهی و آماده سازی برای کالج را به برنامه های درسی اش اضافه می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

 کسی به نام ونس در دبیرستان ِاَرزمس اسمیت )در دابلن( درس می داده است؟ دلینی )۲۰۱۴( 
ً
آیا واقعا

معتقد است: »نه، ولی در دوره ای که جویس در این دبیرستان درس می خواند، هم کالسی ای داشت به نام 
آیلین ونس که پدرش شیمی دان بود.«

۲۲. در این جا جویس دو بار از واژه ی cracking استفاده کرده است، یک بار برای شکستن مفاصل 
انگشتان و بار دیگر در معنای »معرکه« برای برنامه ی درسی کالج. برای حفظ این بازی زبانی دومی را به 

بی شکست ترجمه کردم. )م(

۲۳. »بلوم دارد اصل یا قانون ارشمیدس را به یاد می آورد. “نیروی شناور رو به باالی وارد بر جسمی 
که در یک مایع )یا گاز( فرو می رود، برابر است با وزن مقداری از مایع که بر اثر فرورفتن جسم جابه جا 

شده است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

۲۴. »شتاب سقوط اجسام با g نشان داده می شود و فرمولش از این قرار است: v = gt که v سرعت 
است و t زمان )در ثانیه(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵(

همان طور که در فصل های دیگر این اثر نیز پیش می آید و متوجه شده اید، دانش بلوم، که فردی بیشتر 
خودآموخته است، در زمینه های علمی  بی ایراد نیست. )م(

۲۵. »منظور روزنامه ی فریمن ژورنال است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵( پی نوشت شماره ی ۳۷ از فصل 
چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

برنارد ِبنستاک، پروفسور ادبیات انگلیسِی دانشگاه میامی، در این باره می نویسد: »یکی از ترفندهای 
بلوم پیش از ورود به اداره ی پست برای عادی جلوه دادِن دریافت نامه ی سّری اش این است که روزنامه ی 

فریمن را لوله می کند و با “ظاهری بی خیال” و معمولی، آن را باتون وار به رانش می زند.« )۲۰۱۴: ۱۸۳(

روی  نوشته ی  بیرون  از  و  می کند  بررسی  را  پست  اداره ی  داخل  خیابان،  جدول  کنار  از  بلوم   .۲۶
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بعدی )شماره ی  پی نوشت  را می خواند.  ارسالی«  نامه های  و  دیرشده  نامه های  »صندوق های مخصوص 
۲۷ از همین فصل( را بخوانید.

۲۷. به گفته ی نوریس، »ما از فکر یا زباِن ساکت بلوم می شنویم که صبح بسیار گرمی است، و ذهن 
خود او تأیید می کند که کارت سر جایش است، اما همین که روایت ادامه می یابد و درباره ی جابه جایی 
نمی شود:  گفته  ما  به  که  است  نهفته  آن  در  منظوری  می شویم  متوجه  می گوید،  جیب  به  کاله  از  کارت 
“سپس دوباره کالهش را روی سرش گذاشت: آسوده خاطر.” چرا بلوم آسوده خاطر شد؟ این صحنه را که 
راوی شرح می دهد اهمیت بیشتری می یابد. بلوم وانمود می کند که گرما وادارش کرده کالهش را بردارد و 
پیشانی و موهایش را پاک کند و با این عمل کارت را از زیر نوار کاله بردارد، بدون آن که کسی متوجه شود. 
بازیابی کارت  از عمل  را  و توجه  به بی خیالی می زند  را  پنهان کاری می کند، درحالی که خودش  واقع  در 
اما راوی هم پنهان کارانه عمل می کند و پنهان کارانه تظاهر ناشیانه ی بلوم را یک تظاهر  منحرف می کند. 
ناشیانه گزارش می کند. اما چه هدفی از این تظاهر دارد؟ این وانمود هنگام ورودش به اداره ی پست هم 
تکرار می شود: فریمن ژورناِل لوله شده را به رانش می زند و می خواهد “سرزده برود تو و ببیند.” اما مشخص 
نمی شود که چه چیز یا چه کسی را. آیا این هم یکی از همان اجزای تعلیق است؟ شخصیتی داریم با رازی 
که راوی هم سعی می کند آن را رازگونه بیان کند و خواننده را به پرسش وادارد، اما پاسخ ندهد؛ بخشی از 

صحنه را حذف می کند تا او را با احتماالت زیاد روبه رو کند.« )۲۰۱۱: ۹۵(

۲۸. معما تا اندازه ای حل می شود، ولی با معمای دیگری ادامه می یابد. بلوم اداره ی پست را دقیق 
بررسی می کند تا ببیند مشتری دیگری آن جا هست یا نه. وارد می شود و کارت مرموز را به مأمور پست 
بنویسد  نامه های عاشقانه  که  دارد  »بلوم عالقه  گفته ی هانت،  به  دارد.  نامه ای  آیا  که  و می پرسد  می دهد 
آوردن  زبان  به  از  و  بود  آداب  به  مبادی  عمرش  بعدی  سال های  در  جویس  اگرچه  رکیک.  کلمه های  با 
استفاده  این کلمه ها  از  آزادانه  این رمان،  پرهیز می کرد، در  تلقی می شد  حرف هایی که در جامعه زشت 
می کند و حتا زمانی که این کلمه ها مدبرانه از متن حذف می شوند، حضور غایب شان پنجره ای به دنیای 
 پاسخی در کار نیست. بار پیش زیاده روی کرده ام.”« )۲۰۱۳( نامه ای نوشته 

ً
نادیده ها می گشاید: “احتماال

نامه نگاری تخطی کرده و در  نیاید نگران، زیرا به ظاهر از سنت  از این که پاسخی  و منتظر پاسخ است و 
نامه ی پیشینش آن گونه که باید حد خودش را نگه نداشته است. این معما با دریافت نامه ای به نام هنری 

فالور به جای لیوپولد بلوم ادامه می یابد. 

»بلوم بر چه اساسی نام هنری فالور را به عنوان اسم مستعار انتخاب کرده است؟ اسم هنری از نام 
قدیمی آلمانی هنریش است که معنای آن می شود فرمانروای خانه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۵( نام مجاری پدر 

.)Flower( بلوم رودالف وَرگ بود که معنای ورگ به زبان مجاری می شود گل یا فالور

از  پیش  مارتا کلیفرد. مدتی  نام  به  از زنی است  بلوم دریافت می کند  به گفته ی گیفرد، »نامه ای که 
با این مضمون چاپ  گهی ای  آیریش تایمز آ برقراری این رابطه، بلوم در قسمت نیازمندی های روزنامه ی 
می کند: “به زن تایپست باهوشی نیاز است تا به مردی در تایپ متون ادبی کمک کند.” مارتا یکی از چهل 
گهی پاسخ داده.« )۱۹۸۹: ۸۵( رابطه ی مکاتبه ای مارتا و بلوم از همان جا  و چهار زنی است که به این آ

شکل می گیرد. )م(

۲۹. به گفته ی گیفرد، »سرآستین سربازهای نارنجک انداز نوک تیز نبود بلکه چاک دار بود و بلوم آن را 
با اونیفورم هنگ پیاده ی رویال دابلن قاطی کرده است. البته این اشتباه بلوم درباره ی دو اونیفورم عادی و 

رایج بود.« )۱۹۸۹: ۸۵(
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۳۰. »در پایان قرن نوزدهم، لباس جنگی ارتش بریتانیا خاکی رنگ بود، اما تا زمان جنگ جهانی اول، 
هنگام مرخصی اونیفورم های قرمز می پوشیدند« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۶( 

می توان  آسان تر  که  بودند  معتقد  زیرا  داشتند،  اونیفورم  که  بود  سربازانی  به  توجه شان  »زن ها   .۳۱
جلب شان کرد و با آن ها آمیزش جنسی داشت.« )دلینی، ۲۰۱۴(

۳۲. به گفته ی هانت، »ماد گان، زن ناسیونالیست دوآتشه ای بود که ویلیام باتلر ییتس تا پایان عمرش 
دیوانه وار عاشقش بود. در این جا بلوم به یاد می آورد که او چگونه با آزاد ی عمِل ارتش بریتانیا و پرسه زدن های 
شبانه شان در خیابان های دابلن )به منظور شکار زنان تن فروش( مخالفت کرده است.« درباره ی ماد گان 

پی نوشت شماره ی ۱۷۶ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. )۲۰۱۳(

گیفرد می نویسد: »در آغاز جنگ بوئر )۱۸۸۹-۱۹۰۲( ارتش بریتانیا این قانون را، که ارتش مستقر 
در دابلن باید شب ها را در سربازخانه ها بمانند، لغو کرد. بدین ترتیب سربازها اجازه داشتند که شب ها در 
کانل و حومه پرسه می زدند و دنبال رفیق 

ُ
شهر بگردند. در نتیجه شمار بسیار زیادی از سربازان در خیابان ا

می گشتند. ماد گان در مخالفت با این وضع، سازمان دختران ایرلند را تشکیل داد و علیه نام نویسی در ارتش 
بریتانیا پیکار گسترده ای آغاز کرد. در این پیکار، هم چنین برگه هایی را با این مضمون منتشر کردند: شرم بر 

دختران ایرلندی ای که با سربازان ارتش دشمن کشورشان دم خور می شوند.« )۱۹۸۹: ۸۶(

 این همان چیزی است که بلوم در این جا به خاطر می آورد. سپس به گریفث 
ً
به گفته ی هانت، »احتماال

فکر می کند، زیرا آرتر گریفث، دبیر تحریریه ی هفته نامه ی یونایتد آیریش من، هم در مه و نیز ژوئن ۱۹۰۴ 
این هفته نامه را تأسیس  آرتر گریفث و ویلیام رونی  پیوست. در سال ۱۸۹۹،  به تظاهرات خانم ماد گان 
کردند. یونایتد آیریش من پنج شنبه ها منتشر می شد. اما در سال ۱۹۰۶ دولت تحت فشار دعوی افترا آن را 

بست.« )۲۰۱۸(

به گفته ی سیریل پرل، »در ماه ژوئن ۱۹۰۴ شورای شهر دابلن قانونی تصویب کرد و از مقامات ارتش 
پایان دهند.”  ایجاد می کنند  پایتخت  بریتانیایی در خیابان های  “دردسر هایی که سربازان  به  خواست که 
آقای کوریگن، یکی از اعضای شورای شهر، درباره ی این مصوبه سخنرانی کرد و گفت: “او از وفاداران به 
ملکه ی انگلستان است، اما هرگز چنین صحنه هایی، حتا در پاریس یا در پورت سعید، قاهره و یا بمبئی، 
نوشت:  تند  لحنی  با  گریفث  آرتر  روزنامه ی  کرد،  رد  را  اعتراض  این  بریتانیا  دولت  وقتی  است.”  ندیده 
 اعالم کرد که هیچ تصمیمی برای جلوگیری از این صحنه ها که سبب بدنامی دابلن 

ً
»دولت بریتانیا رسما

شده است ندارد... دابلن برای ارتش بریتانیا به بهشت سربازان معروف شده، زیرا در هیچ شهر دیگری از 
بریتانیای کبیر و یا در هیچ بخشی از امپراتوری بریتانیا چنین آزادی عملی به سربازان بریتانیا نداده اند.« 

)۱۴-۵ :۱۹۶۹(

نکته ی مهم دیگر، که برخی از منتقدان آن را اشتباه جویس در ثبت بستر جغرافیایی این بخش از تاریخ 
کانل )به جای خیابان سکویل( برای پرسه زدن های شبانه ی اعضای ارتش 

ُ
می دانند، اشاره ی او به خیابان ا

بریتانیاست. اما هانت معتقد است که جویس اشتباه نکرده است. به گفته ی او، »در سال ۱۹۰۴، این بلوار 
 خیابان سکویل نام داشت، نامی که در آغاز قرن هجدهم، به هنگام عریض کردن خیابان 

ً
بزرگ هنوز رسما

بر آن گذاشته بودند. اما در این رمان فقط یک بار به اسم سکویل اشاره می شود، آن هم در فصل هفده 
)ایتاکا(، وقتی بلوم از فروشگاهی در شماره ی ۲۳ این خیابان خرید می کند. اما در چند جای دیگر رمان، 

کانل یاد می شود.« )۲۰۱۵(
ُ
از آن با نام خیابان ا
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کانل در دهه ی ۱۸۸۰ در این خیابان، سال ها پیش از تغییر نام خیابان 
ُ
»گویی بنای مجسمه ی دنیل ا

کانل می نامیدند. ناگفته نماند 
ُ
کانل، بر ذهن مردم دابلن اثر گذاشت و بسیاری آن را خیابان ا

ُ
از سکویل به ا

کانل تغییر دهند، اما جمعی 
ُ
که اعضای انجمن شهر دابلن در همان دهه کوشیدند که اسم خیابان را به ا

البته  نکرد.  را کسب  آن  نام  تغییر  قانونی  امتیاز  تا سال ۱۸۹۰  انجمن شهر  و  کردند  از ساکنان مخالفت 
در یولسیز چنان به این نام معروف است که گویی این تغییرنام سال ها پیش از ۱۹۰۴ اتفاق افتاده است، 

درحالی که تاریخ دقیق و رسمی تغییر این نام سال ۱۹۲۴ و پس از استقالل ایرلند است.« )همان جا(

کانل پی نوشت شماره ی ۸۷ از فصل دو )نستور( را بخوانید.
ُ
برای یادآوری شخصیت دنیل ا

۳۳. گیفرد می نویسد: »عبارت “یک ارتش فاسد با بیماری های آمیزشی” عبارتی مرسوم بود که با 
اثبات  برای  به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »اسناد پزشکی چندانی  آن مردم را می ترساندند.« )۱۹۸۹: ۸۶( 
این ادعا وجود ندارد، اما این موضوع واقعیت داشت که روسپی خانه ها و خیابان گردهای دابلن با نظامیان 

بریتانیا دادوستدهایی داشتند.« 

بنا به نظر هانت، »آلیور سینت جان گوگرتی پس از بازگشِت نیروهای ارتش ایرلند از جنگ دوم بوئر 
“چکامه ای برای خوش آمدگویی” به آن ها سرود.« )۲۰۱۳( سیریل پرل در این باره می نویسد که »این شعر 
در مهم ترین مجله ی دابلن، بی نام ونشان منتشر شد.« )۱۹۶۹: ۱۴( پرل با دقت و بررسی دریافته است که 
»اگر اولین حرف هر مصرع از این شعر را برداریم، جمله ای با این معنا داریم: روسپی ها سرشان شلوغ 

خواهد شد.« )همان جا(

امپراتور  دریاها(  آن سوی  )امپراتور   overseas or halfseasover empire از  »منظور   .۳۴
بریتانیاست که آن سوی دریاهاست، اما کلمه ی دوم )halfseasover( اصطالحی عامیانه است به معنی 

پاتیل که با کلمه ی اول از نظر حروف و واژه ها متجانس است.« )دلینی، ۲۰۱۴(

۳۵. ستوان، توان، موبد، اد، یا به راست راست، به چپ چپ: نوعی ریتم مشق نظامی یا رژه ی نظامی. 
)م(

همان  یا  )اد  ادوارد  شاه  لشکر  یا  هنگ  منظور  می تواند  شاه:  خود  »مال  گیفرد،  گفته ی  به   .۳۶
مخفف ادوارد( هفتم باشد که هنگش را با رنگ ها معرفی می کرد یا هنگ شاه را به عنوان عضو افتخاری 
برمی گماشت. یا شاید هم عبارت “مال خود شاه” به گارد نارنجک انداز اطالق شود، زیرا آن ها هم مثل 

“هنگ های سلطنتی” تحت امر شخص شاه بودند.« )۱۹۸۹: ۸۶(

اونیفورم آتش نشانی  اما  ارتشی مجسم کرد،  اونیفورم های گوناگون  ۳۷. »ادوارد هفتم را می شد در 
دهه های  در  و  بود  تمپل  میدل  افسر  و  عوام  مجلس  نماینده ی  هفتم  ادوارد  نمی پوشید.  هرگز  را  پلیس  یا 
پایانی قرن نوزدهم رئیس فراماسون های انگلستان، به همین دلیل “در اونیفورم فراماسون ها چرا.”« )گیفرد، 

)۸۶ :۱۹۸۹

“حرف  باره می نویسد: »در این جا وقتی بلوم به خود می گوید  ۳۸. مارشال نیدل من آرمنتر در این 
انکار می کند که  را  اولیه ی فروید  بازیگوشی دارد اصول روان کاوی  با  می توان گفت که جویس  بزن...” 
معتقد بود “حرف زدن بهبود می بخشد.” نکته ی مهم دیگر این است که بلوم به راستی احساس می کند که 

چیزها به بهبود نیاز دارند.« )۲۰۰۴: ۱۳۱(

۳۹. بلوم دارد با خود فکر می کند که آیا اگر با مالی درباره ی موضوع پیش آمده حرف بزند، به حل 
آن کمکی می کند یا نه. سپس با تردیدی آشکار می پرسد که زن ها خیلی اهمیت می دهند، من که گمان 
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 I don’t think :نمی کنم. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »این عبارت نفی در میان مردم ایرلند خیلی رایج بود
».I d t :و حتا سه حرف اولش را می گفتند

به گفته ی  دابلنی هاست که  از مجموعه داستان  از شخصیت های داستان »فیض«   ۴۰. مکوی یکی 
او هم در  نام چارلز چنس ساخته است. زن  به  واقعی  از روی شخصی  را  او  المن، »جویس شخصیت 
دهه ی ۱۲۹۰، در کنسرت ها، با نام مادام مری تلن آواز سوپرانو می خواند.« )۱۹۸۳: ۳۷۵( زن مکوی هم 
مثل مالی »خواننده و سوپرانو است و در داستان “فیض” می خوانیم که خودش هم به بچه ها پیانو درس 
می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷( با آن که بلوم دلش می خواهد از او بگریزد، مکوی کنجکاو و فضول جلو 
می آید و حتا رشته ی افکار بلوم را پاره می کند. در واقع می خواهد بگوید: »وقتی رازی داری و می خواهی 

پنهان کنی، از هر همدمی متنفری.« )م(

۴۱. به گفته ی گیفرد، این »نشانه ی عضویت در سازمان کلیسای کاتولیک است. خرافه باوران، آن را 
طلسم می انگارند.« به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »این رسم شایعی میان جوان های کاتولیک بود و با فرستادن 

این نشانه ها برای دیگری نشان می دادند که به چه مذهبی تعلق دارند.« )۱۹۸۹: ۸۶(

۴۲. به گفته ی گیفرد، »هولوهن شخصیتی است از مجموعه داستان دابلنی ها. یکی از پاهای هولوهن 
ل بود، به همین دلیل دوستانش او را “هولوهن چالقه” می نامیدند.« )۱۹۸۹: ۸۶(

َ
ش

۴۳. هانت می نویسد: »این نوع گاری ها که دو چرخ داشتند و با اسبی کشیده می شدند، مخصوص 
ایرلند بودند و گاریچی ها از آغاز تا پایان قرن نوزدهم و تا چند دهه ی اول قرن بیستم، مردم را با این نوع 
گاری ها به مقصدشان می رساندند. در سال ۱۹۰۴ این گاری ها مثل ماشین های امروزی پالک داشتند و 
شمار آن ها هم خیلی زیاد شده بود. هر درشکه تا چهار نفر را که پشت به پشت می نشستند جا می داد. میان 
دو صندلِی نیمکتی، فضای خالی گودال مانندی بود که در آن جا بسته ها و چمدان ها را می گذاشتند. جای 

پایی هم برای هر مسافر داشت که هنگام خالی بودن صندلی و در هوای بد تا می شد.« )۲۰۱۵(

به گفته ی گیفرد، »راننده رو به جلو داشت و  معروف بودند،   outsider به  این نوع گاری ها که  در 
)۸۶ :۱۹۸۹( ».outside :مسافرها پشت به پشت می نشستند و صورت هایشان رو به بیرون بود

۴۴. به گفته ی گیفرد، »گر ونر اسم هتلی است در شماره ی ۵ خیابان وست لند.« )۱۹۸۹: ۸۶(

۴۵. منظور زنی است که منتظر است مرد همراهش پول باربر هتل را حساب کند و با هم سوار درشکه 
شوند. بارها در این اثر می بینیم که راوی جمله ای می گوید و پس از آن جمله، با تک گویی درونی یا فکر 
شخصیت داستان )بلوم یا استیون( مواجه می شویم. اما در این جمله، این درون تک گویی در میان جمله ی 
تا َمرد،« بلوم می اندیشد: »شوهر،  ایستاد  انتظار  راوی ظاهر می شود. راوی می گوید: »زن بی حرکت در 

برادر، شبیه اوست« و راوی ادامه می دهد: »جیب هایش را برای پول خرد بگردد.« )م(

کرده  دست کاری  بلوم  را  می کند”  عمل  زیبا  وقتی  “زیباست  »ضرب المثِل  گیفرد،  گفته ی  به   .۴۶
است.« )۱۹۸۹: ۸۶( در واقع ضرب المثلی که بلوم دست کاری کرده است معادل این شعر سعدی است: 
»تن آدمی شریف است به جان آدمّیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمّیت. یا قول دیگر سعدی: صورت 

زیبای ظاهر هیچ نیست / ای برادر سیرت زیبا بیار.« )م(

Vicar of  The Wake- ۲۰۱۴( دریافته است که »این عبارت را یکی از شخصیت های رمان )دلینی 
field اثر نویسنده ی ایرلندی، آلیور گلدسمیث، می گوید، اما بلوم آن را کمی تغییر می دهد. در آن اثر آمده: 
“زیباست که زیبا رفتار می کند.” البته این گونه معروف است: رفتار زیبا از ظاهر زیبا اهمیت بیشتری دارد.« 
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)م(

۴۷. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »در این جا بلوم در رؤیا فرو می رود و در این رؤیا زن را مالک می شود، 
رف تسلیم است. این نمونه رؤیابافی در ادبیات آن دوره شایع بود، به ویژه ادبیات 

ُ
آن گونه که حتا زن در ش

پورنوگرافی آن زمان. اما پس از این لحظه ی خیالی، بلوم با خود فکر می کند که زن ممکن است اشراف زاده 
باشد، بنابراین جمله ی شکسپیر را به یاد می آورد.«

۴۸. »در نمایشنامه ی ژولیوس سزار، اثر شکسپیر، مارک آنتونی در خطابه اش بر سر جنازه ی ژولیوس 
سزار این عبارت را در خوارداشت انگیزه ی بروتوس )مارک بروتوس( برای کشتن سزار بیان می کند: “به هر 

روی بروتوس می گوید که او جاه طلب بود و بروتوس مرد شریفی است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۶(

بلوم  این جا  باره می نویسد: »در  این  انگلیسی دانشگاه وزلی، در  ادبیات  پروفسور  مارجری سْی ِبن، 
گاهانه خیال پردازی می کند. گفت وگویش با مکوِی مزاحم را به گونه ای تحمل می کند و هم زمان زنی زیبا  آ
را که آن طرف خیابان دارد از پله ی درشکه ای دوچرخ باال می رود، تماشا می کند و در ذهنش خیال هایی 
این  می دهد.  ربط  چوگان بازی  مسابقه ی  در  دیگر  زنی  از  خاطره ای  به  را  صحنه  این  سپس  می پروراند.  
خیال پردازی و این نگاه پیگیر، عالقه اش به زنان کالس باال را نشان می دهد و در پس این ظاهر پرنخوت  
“فرد  این  پاهای  دیدن  از  تحریک شده اش  لذت  بر  بلوم  می کند.  را وصف  دیگری  نهفته ی  واقعیت  آن ها 

شریف” هیچ سرپوشی نمی گذارد.« )۱۹۹۹: ۲۱۵(

۴۹. تامس هالوَرن، پژوهشگر آمریکایی که بیشتر پژوهش هایش درباره ی ملل پسااستعماری است، 
در این باره می نویسد: »هویت جنسِی بلوم از یک سر طیف به سر دیگر آن در نوسان است. در فصل پانزده 
رمان )سرسی(، بلوم در توهمش نظر دکتر دیکسن را درباره ی سالمت بهداشتی اش این گونه بیان می کند: 
“نمونه ی کامل و تازه از مرد زن گونه” یا در جایی دیگر، وقتی دکتر اعالم می کند که “بلوم آماده ی بچه دار 
از سوی  “اوم، من هم می خواهم مادر شوم.”  شدن است” خودش در هم داستانی با این نظر می گوید: 
 در همین جا وقتی با مکوی حرف می زند، نگاهش به خانم ثروتمندی جلب می شود که جلوی 

ً
دیگر، مثال

هتل گرْونر سوار کالسکه می شود. در این لحظه مردانگی اش بروز می کند و می گوید همین که مالک این 
از این چرخش ها را  او می گیرم. در جاهای دیگر داستان هم نمونه هایی  از  “آهارزدگی اش” را  زن بشوم 
در بلوم می بینیم. این ها توانایی بلوم را در چرخش از یک سر طیف جنسی به سر دیگر نشان می دهند.« 

)۱۳۳ :۲۰۰۹(

۵۰. باب ُدِرن شخصیتی از داستان »پانسیون« از مجموعه داستان دابلنی هاست که در این رمان هم 
حضور دارد. )م( 

۵۱. بنتام الینز شخصیت داستان »روز گل پیچک در ستاد انتخابات« از مجموعه داستان دابلنی هاست. 
)م( 

۵۲. »رستوران و مشروب فروشی جیمز کان وی در شماره ی ۳۱-۳۲ خیابان وست لند است.« )گیفرد، 
)۸۷ :۱۹۸۹

۵۳. »شرابه های بافته ای که از دستکش های چرمی زنانه آویزان است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷(

در این جا، در میان حرف های مکوی، راوی از نگاه بلوم حرکات زن را وصف می کند و سپس چگونگی 
می شود: »شرابه های  آغاز  بلوم  درونی  تک گویی  بی درنگ  و  کشید...«  را عقب  را: »سرش  بلوم  دیدزدن 

بافته...« )م(
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۵۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »جویس این چند جمله درباره ی »بینایی و واضح دیدن« را بعدها 
به دست نویسش اضافه کرده است و به دلیل ضعف بینایی خودش، بارها در این اثر به گونه های مختلف 
به بینایی و چگونگی دید اشاره می کند. در این جا حتا می تواند شرابه های بافته ی دستکش زن را ببیند، و 
می بیند که دارد درباره ی چیزی حرف می زند. در همان زمان دست زن را می بیند که گویی به سوی کسی 
دراز می شود تا به او کمک کند و از پله ی درشکه باال برود. و سرانجام این که از کدام طرف درشکه سوار 

خواهد شد و آیا سمتی خواهد بود تا بلوم بتواند او را خوب ببیند؟«

دارد  مکوی  است.  شده  گرفته  کار  به  بارها  اثر  این  در  که  است  پشت سرگویی  تکنیک  نوعی   .۵۵
گفت وگویی را که شب پیش با هولوهن توی آن رستوران کان وی داشته است تعریف می کند و این که خبر 

مرگ دیگنم را کی و کجا شنیده است. )م(

۵۶. بلوم حدس می زند که زن شاید دارد به ایستگاه قطار برادستون می رود تا از آن جا به ویالیی یا 
باغی در مناطق ییالقی برود. به گفته ی گیفرد، »ایستگاه برادستون در شمال غربی دابلن واقع است و از این 

ایستگاه به شهرها و ییالق های شمال غربی می روند.« )۱۹۸۹: ۸۷(

 ،foostering ۵۷. در این جا جویس در ازای تقال و تکاپوی مرد برای پیدا کردن پول خرد از واژه ی
که به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۸۷( »انگلیسی شده ی واژه ای گْی لیک است،« استفاده می کند و نشان می دهد 
که این تأخیر در پیدا کردن پول و حرکت درشکه بلوم را کمی خشمگین کرده است، زیرا دلش می خواهد 
آن زن هر چه زودتر سوار شود و از کنار او بگذرد. از سوی دیگر متوجه می شود که مرد همراه زِن اشرافی 
متوجه نگاه بلوم شده است. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »از جمله ی بعدی این گونه برداشت می شود که دارد 
به او دستور می دهد که مواظب قلمرویش باشد. سپس به این می اندیشد که اگر آن زن وارد رابطه ی عاشقانه 
با بلوم شود، از هر نظر چه عقب گردی کرده است. سپس این احتمال را رد می کند و می گوید آن ها بیش از 
یک تیر در ترکش دارند یا به عبارتی مدبرند.« به گفته ی گیفرد، »این ضرب المثل دست کم به دوره ی الیزابت 
برمی گردد و مدبر بودن فرد را تحسین می کند و این که همیشه تدبیری در آستین دارد که می تواند در موارد 

اضطراری به کار بندد.« )۱۹۸۹: ۸۷(

از  بلوم  برای  هم چنان  مکوی  این که  نخست  داریم:  روایت  شیوه ی  سه  کوتاه  خط  سه  این  در   .۵۸
گفت وگویش با دو مرد داخل رستوران حرف می زند و از این که پرسیده »چه اتفاقی برای دیگنم افتاده«، دوم 
فکر بلوم درباره ی آن زن و »مفتخر بودن و ثروت و جوراب ابریشمی اش« و سرانجام پاسخ بی ربط بلوم به 

حرف های مکوی: »بله«. بلوم با این پاسخ نشان می دهد که حواسش چندان به حرف های او نیست. )م(

۵۹. »رستوران بار آرچ در شماره ی ۳۲ خیابان هنری، درست در شمال لیفی در دابلن مرکزی است.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷(

۶۰. در این پاراگراف شیوه ی انتقال گفت وگوها متفاوت است: مکوی دارد برای بلوم تعریف می کند 
که ُدِرن لیون سؤال مرا تکرار کرد: »گفت، برایش چه اتفاقی افتاده؟« و سپس جواب او را هم خودش برای 
بلوم تکرار می کند: »گفت: مرده.« و بعد می گوید که گیالسش را »پر کرد.« به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، 
»این نمونه ای از شیوه ی مرسوم گفت وگوی طبقه ی کارگر دابلن است، که در آن انتقال دهنده ی خبر طوری 
صحنه را وصف می کند که گویی صحنه ای از نمایشنامه ای را وصف می کند و نقش و سخن هر فرد را دقیق 

بیان می کند.«

۶۱. از این که نتوانسته زن را ببیند عصبانی است و دماغ کوتاه و پرسروصدای تراموا را مقصر می داند، 
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اما هانت معتقد است که منظور از »آن دماغ کوتاه پرسروصدا مکوی است و بلوم در طول داستان بارها 
نشان می دهد که به مکوی عالقه ای ندارد.« )۲۰۱۷(

۶۲. به عبارت دیگر می توان گفت مرغ از قفس پرید. )م(

گیفرد با پژوهش هایش به این نتیجه رسیده که »پردیس و پریچه عبارتی است براساس “بهشت نزدیک 
 )Lalla Rookh, an Oriental Romance( بود به دست بیاید و از دست رفت.” عنوان شعری از کتاب
الله رخ، عاشقانه ای شرقی )۱۸۱۷( اثر تامس مور. در اسطوره های ایرانی “پری ها” موجودات فوق انسانِی 
بدنهاد و نابکار بودند )که توفان ها، زلزله و نابودی محصوالت کشاورزی را سبب می شدند(، اما با گذر 
زمان به جن های خوب تبدیل شدند و به آن ها زیبایی و خوش نهادی عطا شد. از این روی، پاک نهادهایشان 
شایسته ی بهشت اند و در آن جا پنهان اند. شعر تامس مور رنج های یک پری را بازگو می کند )“پریچه ای از 
راسته ی خوبان ولی دچار لغزش!”( و هم چنین از تالش او برای بازگشت به بهشت می گوید: “بامدادی 
با گوش دادن به چشمه های زندگی درون آن / که چون  / و  ایستاد  / در دروازه ی بهشت، سوگوار  پری ای 
موسیقی جاری بودند / و نوری را بر بال هایش دید / از دروازه ی نیمه باز درخشان / با این اندیشه گریست که 
آیا نژاد بی وفایش / هرگز آن جایگاه شکوهمند را از دست داده اند.” “فرشته ای باشکوه” به او خبر می دهد 
که “امید از آن توست / این در کتاب سرنوشت نوشته شده / آن پری که به این دروازه ی ابدی / هدیه ای 
بیاورد که برای بهشت ارزشمندترین است / هنوز ممکن است بخشوده شود.” پری رنج های بسیار کشید تا 
آن هدیه را کشف کند، تا سرانجام به این نتیجه رسید که این هدیه “اشک های آمرزش از روح و جاِن نادم 

است.” با یک قطره اشک “دروازه گشوده می شود و بهشت به دست می آید.”« )۱۹۸۹: ۸۷(

از سوی دیگر، اشاره ای است به The peer and the Peri اپرای کمدی نوشته ی آرتر سالیوان و دبلیو 
اس گیلبرت. )م(

رابرت شومان و دوستش، امیل فلکسیگ، افسانه ی الله رخ را به آلمانی ترجمه کردند و شومان براساس 
آن قطعه ای موسیقی با نام پردیس و پری ساخت. )م(

 یک و نیم 
ً
۶۳. »خیابان یوستس در دابلن مرکزی، در جنوب رودخانه ی لیفی، واقع شده است. تقریبا

مایل در غرب موقعیت کنونی بلوم در خیابان وست لند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷(

Esprit, de corps« .۶۴ عبارتی فرانسوی است به معنای “حس هم نوعی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷(

میدان دیدش  از  دیگر هم  بلوم دوپهلوست: یک زن  دلینی )۲۰۱۴(، »این جمله ی  به گفته ی   .۶۵
رفت، زن اول همان دختری بود که دوستش میدان دید بلوم را پوشاند و این یکی هم زن اشرافی روی درشکه 
که درست در لحظه ای که به بهترین موقعیت مکانی برای دیده شدن رسید، تراموا میدان دید بلوم را پوشاند. 

معنای دیگرش هم همان دیگنم است که از دنیا رفته.«

۶۶. زن اشرافِی توی درشکه دستگیره ی کنار صندلی اش )تنها ابزار حفاظ درشکه( را با دست توی 
تصویر  باز  را  این صحنه  ذهنش  در  بلوم  و  نشود،  پرتاب  درشکه  ناگهانی  تکان های  با  تا  گرفته  دستکش 
می کند؛ همان جمله ی بعدی که شرح »پرپر زدن زبانه ی توری کاله زن زیر نور خورشید« را، هم راوی 
سوم شخص )جویس( به خواننده می رساند و هم از ذهن بلوم می گذرد. این نمونه از روایت بارها در یولسیز 

تکرار می شود. )م(

اول،  آگهی های مراسم خاکسپاری روی صفحه ی  زیر  آگهی و جایش  به گفته ی گیفرد، »این   .۶۷
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ستون سمت چپ از روزنامه ی فریمن ژورنال، واقعیت بیرونی ندارد، اما ُجرج دبلیو پالم تری کارخانه داری 
است که در دابلن کنسرو گوشت تولید می کند. در این جا از اصطالح potted meat استفاده کرده است. 

To pot one’s meat اصطالحی به دور از ادب برای جفت گیری است.« )۱۹۸۹: ۸۷(

موزه ی جیمز جویس، دابلن، عکس از مترجم

۶۸. »بلوم مکوی را انگل می بیند، زیرا از دیگران چمدان قرض می گیرد به این بهانه که زنش بتواند 
به سفرهای خیالی دور کشور برود و آواز بخواند و هرگز پس نمی دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷( مکوی قول 
می دهد در ازای این قرض به او بلیت مجانی بدهد، اما نه تنها بلیطی نمی دهد بلکه چمدان ها را هم پس 

نمی دهد و می برد می فروشد و پولش را خرج نوشیدن می کند.

آر بی کرشنر در این باره می نویسد: »مکوی این چمدان را از شخصیتی در داستانی به نام “فیض” در 
گاه کند آن  مجموعه داستان دابلنی ها قرض می گیرد. جویس بی آن که خواننده اش را از جزئیات این ماجرا آ
را مطرح می کند. در واقع در این رمان، بارها خواننده را به داستان های دیگرش ارجاع می دهد، مثل این که 
استیون ددلس در رمان چهره... کنار تختخواب بیمار مادِر در حال مرگش از زانو زدن و دعا کردن سر باز 
می زند و در یولسیز بارها از این صحنه استفاده می شود.« )۲۰۰۳: ۴۵( کرشنر در ادامه می نویسد: »در 
آثار دیگرش، خود نوعی مکوی است، زیرا  از  از نظر قرض گرفتن مطلب و واژه و عبارت  واقع جویس 
بارها واژه یا عبارت یا حوادثی را از آثار دیگرش وام می گیرد بی آن که به این وام گیری اشاره ی بکند... شاید 
بتوان گفت که جویس دارد به خواننده اش می گوید که برای خواندن و درک یولسیز، مطالعه ی دیگر آثار من 

ضروری است.« )همان جا(

۶۹. »تاالر آلستر مخصوص برگزاری نشست ها و کنسرت ها، در شهر بلفاست، در هشتاد و پنج مایلی 
شمال دابلن است که آن را در سال ۱۸۶۲ ساخته اند و ۲۵۰۰ نفر گنجایش دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۷(
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بلوم و مکوی خطوط موازی  باره می نویسند: »میان  این  اثر مشترکی در  بر و مریا ژوالس در 
ُ
ا ژاک 

رسم می شود. در داستان “فیض” در مجموعه داستان دابلنی ها می خوانیم که زن مکوی سوپرانو است و 
وادار شده به بچه های کم سن درس پیانو بیاموزد. زن بلوم هم سوپرانو است. هر دو مرد می کوشند از ِقَبل 
آورده،  گیر  کار  تازه یک  “عیالم  که  اشاره می کند  وقتی مکوی  کنند.  درآمدی کسب  زنان شان  خوانندگی 
دست کم، هنوز تأیید نشده.” بلوم یاد چمدانی می افتد که مکوی از او قرض گرفته و پس نداده و احتمال 
می دهد که باز هم چمدان بخواهد. بلوم این بار دست او را می خواند و دیگر حاضر نیست وارد این بازی 
شود. برای همین پیش دستی می کند و جواب دندان شکنی می دهد و جلوی این حمله را می گیرد و می گوید 

که زن او هم قرار است برای آوازخوانی به آلستر هال در بلفاست برود.« )۱۹۷۵: ۱۵۲(

 )۸۷  :۱۹۸۹( است«  کودکانه  شعری  از  »بخشی  گیفرد،  گفته ی  به  بود...  تختش  توی  ملکه   .۷۰
که بلوم در حیاط خانه اش بیت هایی از آن را  خواند. در این شعر، ملکه در تاالر پذیرایی اش نان و عسل 

می خورد. برای خواندن این شعر، به پی نوشت شماره ی ۱۶۸ از فصل چهار )کلیپسو( رجوع کنید. )م(

 court به  را   coat cards بلوم  این جا  در  درباری سیاه شده....  گیفرد، »کارت های  گفته ی  به   .۷۱
coat cards همان ورق های صورت از کارت های ورق بازی است: شاه، بی بی و  برمی گرداند.   cards
سرباز. در فال ورق این کارت ها نشانه ی مردم اند و ورق هایی که شماره دارند نشانه ی حوادث. “زن سیاه 
از دو ورق شاه است. بی بِی  با یکی  از دو ورق بی بی  بلوم می گوید در واقع ترکیب یکی  و مرد بور” که 
ازدواج  نشانه ی  است؛  باهوش  و  گندمگون، سازگار  زنی  پیک  بی بی  بیوه.  فریبنده؛  زنی  است،  تیره  خاج 
و هم چنین زنی میانسال. شاه دل: مردی بور، خوش قلب اما عجول. شاه خشت: مردی بلوند یا موسفید، 
حمایت کننده اما تندخو. در این داستان منظور از مرد موبور، بویلن است و منظور از زن موسیاه، مالی.« 

)۸۷-۸ :۱۹۸۹(

و  قلم انداختن ها  از  حذف ها،  جاانداختن ها،  بی شمار  همین  یولسیز  بودن  ویژه  دالیل  از  یکی 
و  کند  پر  را  خالی  جاهای  این  هوشیاری  با  باید  خواننده  و  می شود  دیده  متن  در  که  است  سکوت هایی 
سکوت ها را معنا کند. به گفته ی هانت، »یکی از مهم ترین موارد از این حذف ها و ازقلم افتاده ها این است 
که بلوم از کجا می داند که ساعت ۴ بعدازظهر قرار است بویلن به خانه شان بیاید. در این جا بلوم به زنش 
“کارت های درباری سیاه شده )منظور ورق های صورت  و  فکر می کند که هنوز توی تختخوابش نشسته 
دارد  بلوم  وقتی  نامه.”  پاکت  بریده ی  با گندله ی خز سیاه گربه .  پهن کرده،  را کنار رانش  بازی ورق(  در 
از در بیرون می رود، زنش گربه را صدا می زند تا برود کنارش. بریده ی سر پاکت نامه تاریخ همان روز را 
دارد: ۱۶ ژوئن. در فصل هجده )پنه لوپی( هم مالی، که در همین صبح به چیدن ورق های صورت فکر 
“او )لیوپولد( گفت بیرون غذا می خورم و بعد به  می کند، توضیح بیشتری درباره ی این صحنه می دهد: 
)تئاتر( گی تی می روم.”« )۲۰۱۴( هیو کنر از این حرف چنین برداشت کرده است که »مالی در آخرین 
می آید،  بعدازظهر  چهار  ساعت  بویلن  که  گفته  او  به  داشته  شوهرش  با  خواب  اتاق  در  که  گفت وگویی 
تئاتر  به  و  بیرون غذا می خورد  نیست مزاحم عشاق شود:  قرار  نشان دهد که  تا  دلیلی می آورد  لیوپولد  و 

می رود...« )۱۹۸۷: ۹۴– ۳۸۲(

چندان  گفت وگوها  این  که  گفت  می توان  نمی کند؟  بیان  مستقیم  را  آن ها  گفت وگوی  جویس  چرا 
خوشایند نیستند و بسیاری از موضوع های ناخوشایند در خانه ی بلوم با سکوت پوشانده می شوند. کنر در 
این باره می نویسد: »باید دقت کنیم که )در این رمان( تا چه اندازه سکوت بر گفت وگوهایی که ما از این 
شخصیت ها می شنویم سلطه دارد. آن ها با موافقت دوطرفه وانمود می کنند که بلیزس بویلن به این خانه 



|  یولسیز   392

می آید تا به آواز مالی گوش کند و هم چنین قبول کرده اند که زمان ورود بویلن مشخص نیست و این که چه 
مدتی بلوم باید بیرون از خانه باشد و این که این تور کنسرت دور کشور قرار است پول ساز باشد. متن ادبی 
درخشان دیگری که در آن چنین سکوت های تبانی شده ای درباره ی یک رابطه ی جنسی در آن دیده می شود، 

سونات ۱۳۸ شکسپیر است.« )همان جا(

م )۱۸۵۹-۱۹۱۳( است. جیمز الیمن ملوی، 
َ
۷۲. گیفرد می نویسد: این »شعری از جی کلیفتن ِبنگ

می خواند.«  مالی  که  است  ترانه ای  همان  این  است.  ساخته  آهنگی  شعر  این  برای  ایرلندی،  نوازنده ی 
)۸۸ :۱۹۸۹(

پی نوشت شماره ی ۳۳ و ۱۲۰ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

۷۳. بالمایرز معتقد است که »اشاره ی بلوم به “سهام دانگی و سود دانگی” بار طعنه آمیز دارد و به 
شراکت او و بویلن بر سر مالی برمی گردد.« )۱۹۹۶: ۲۵(

۷۴. »مکوی در داستان “فیض” از مجموعه داستان دابلنی ها، منشی اداره ی پزشکی قانونی است.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۸( در جایی از فصل اول این اثر، استیون به مرد غرق شده می اندیشد که جسدش روز 
نهم روی آب می آید. جویس هنگام بازبینی اثرش موضوع باال آمدن مرد را بار دیگر از زبان مکوی مطرح 
تعبیر دیگر، حیات  به  داستانش عمق می دهد.  به  پیوستار  و  استمرار  ابزار  این  از  بهره گرفتن  با  و  می کند 

حوادث داستان برای شخصیت ها پایدار است، همان طور که در زندگی واقعی. )م( 

نکته ی مهم دیگری که اشاره به آن، به دلیل توجه نویسنده به جزئیات روابط انسانی در دنیای واقعی 
و استفاده از این جزئیات در رمان، خالی از ارزش نیست، شیوه ی خداحافظی مکوی است. قدم در راه 
می گذارد تا برود و حتا جمله هایی می گوید که گویای آمادگی او برای خداحافظی با بلوم است )»این جا 
آن جا می بینمت.«( اما باز سر سخن دیگری را می گشاید و از او می خواهد که اسمش را، به نشانه ی احترام، 

در فهرست تشییع کنندگان جنازه بنویسد )رسمی که در آن دوره بسیار اهمیت داشت(. )م(

۷۵. بلوم فکر می کند که حقه ی مکوی نگرفت، چون با هوشیاری و به موقع جلوی او را گرفت، او که 
با ساده لوحی می خواست شکاری را آسان به دست آورد. )م( درباره ی این حقه و چمدان پی نوشت شماره ی 

۶۸ از همین فصل را بخوانید.

ولی کشیشی نادرستکار بود که از حرفه اش بیرونش کردند، ولی نه آن قدر جلف که خلع 
َ
۷۶. »باب ک

لباس شود. کولی در فصل های بعدی کتاب هم می آید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۸(

۷۷. در این جا جویس از عبارت عامیانه ی cheeseparing nose استفاده می کند که هم نوعی بینی 
نوک تیز است که می توان آن را به چاقو تشبیه کرد و با آن پنیر برید، و هم به معنای خسیس و ناخن خشک 

است که چند جمله پیش ویژگی ای مشابه آن را در مکوی، شوهر او، دیدیم. )م(

فلورنس والزل در این باره می نویسد: »زن های بلوم و مکوی به گونه ای در دو خط موازی پیش می روند 
و با هم در رقابت اند. زن مکوی، “سوپرانوی جیغ جیغی کک مکی” با دماغی عقابی، در برابر مالِی زیبا و 

خواستنی قرار می گیرد.« )۱۹۷۹: ۳-۱۵۲(

»بلوم که دارد زن ها و صداهایشان را مقایسه می کند و هم زمان حرف مکوی را نصفه ونیمه از ذهن 
می گذراند: »عیالم تازه یک کار گیر آورده...« به این فکر می کند که مکوی زنش را با مالی برابر می بیند. 
سپس صدای زن خودش را برتر می داند و برایش این پرسش پیش می آید که آیا مکوی تفاوت صدای آن ها 
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را تشخیص نمی دهد.« )همان جا(

۷۸. به گفته ی گیفرد، »در ماه های مه و ژوئن ۱۹۰۴ در شهر بلفاست بیماری واگیردار آبله شایع شد 
ولی از همه گیرشدنش جلوگیری کردند. گویی مالی هنگام همه گیری بیماری نگذاشته به او واکسن بزنند و 

بلوم نگران است که نکند مالی دوباره این کار را تکرار کند.« )۱۹۸۹: ۸۸(

۷۹. »زن تو و زن من: برگرفته از آهنگ فولکلور آمریکایی با نام The Grey and Goose. شعر 
این گونه شروع می شود: یه صبح یکشنبه بود... / و زن من و زن تو...« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۳۰۶(

گهی این کارخانه ی تولیدی نوشابه به این ترتیب بود: “کارخانه ی آب معدنی،  ۸۰. به گفته ی گیفرد »آ
با ارادت خاص به اعلی حضرت ادوارد هفتم” این کارخانه در لندن تأسیس شده بود و در دابلن و بلفاست 

فعالیت داشت.« )۱۹۸۹: ۸۸(

این نوشابه را دکتری آمریکایی به نام تامس کنترل از آب معدنی و با طعم زنجبیل ساخته و نوع دیگری 
از آن که طعم زنجبیل آن بسیار مالیم تر است کانادادرای است که نخستین بار جان مک الگلن کانادایی آن 

را ساخته است. )م(

کانل 
ُ
ا )خیابان  دابلن  دل  در  تجاری  مرکز  یک  در  بود  بزرگی  لباس  فروشگاه  ِکِلری  »فروشگاه   .۸۱

امروزی(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۸(

براین مک هیل، »بلوم به صحنه های شهری اطرافش دقت می کند و در ضمن مسیر  به گفته ی   .۸۲
حرکت مکوی را هم زیر نظر دارد و می بیند که به مسیری می رود متفاوت از حدس او. این یکی از لحظه های 

معمول هوشیاری بلوم است.« )۲۰۰۸: ۲۵۶(

۸۳. به گفته ی گیفرد، »خانم میلیسنت پالمر، هنرپیشه ای آمریکایی است که اولین تورش به بریتانیا را 
در سال ۱۸۸۳ شروع کرد. در فریمن ژورنال ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴، آگهی مربوط به بازی پالمر در نمایشنامه ی 

لیه، در مرکز تئاتر گی تی چاپ شده است.« )۱۹۸۹: ۸۸(

ِگستین َدلی، نمایشنامه نویس آمریکایی، از نمایشنامه ی  »نمایش لیه، آن ترک شده )۱۸۶۲( را جان آ
اصلی  موضوع  و  است  اتریش  در  دهکده ای  نمایش  جغرافیایی  بستر  است.  کرده  اقتباس  آلمانی  دبرای 
نمایش درباره ی مخالفت با یهودی ستیزی در اوایل قرن نوزدهم است. در این نمایش، نی ِتن یهودی مرتد 
پست وانمود می کند که مسیحی زهدفروش و ضد یهود است تا جایگاهش را در دهکده حفظ کند. لیه زنی 
یهودی از ساکنان همین دهکده است که نی ِتن مرتب اذیتش می کند و عاشق مسیحی اش او را ترک می کند. 

در پایان نمایش، لیه با کشتن خود رها می شود.« )همان جا(

مردان  نقش  زن  بازیگرهای  که  بود  شایع  نوزدهم  قرن  »در  می نویسد:  باره  این  در  گیفرد   .۸۴
برای  و  بود  کم  خیلی  مرد  نقش  با  مقایسه  در  زن  نقش  )زیرا  می کردند  بازی  را  شکسپیر  نمایشنامه های 
نمایشنامه های اپرایی، زنان بازیگر ایده آل بودند.( خانم پالمر در ۱۵ ژوئن ۱۹۰۴ در تاالر تئاتر گی تی در 
نقش هملت بازی کرد و این خبر در فریمن ژورنال ۱۶ ژوئن با این وصف منتشر شد: “کم ترین چیزی که 
درباره ی بازی او می توان گفت این است که ارزش و اعتبار این نمایشنامه را حفظ کرد.”« )۱۹۸۹: ۸۸(

۸۵. »بلوم گمانه زنی ادوارد پی وینینگ درباره ی هملت را واگو می کند با کمی دستکاری: این که وقتی 
اوفلیا )در بخش ناپیدای صحنه ی نمایش( درمی یابد که هملت یک زن است دیوانه می شود و دست به 

خودکشی می زند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۸(
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۸۶. »پدر بلوم، ردالف ویراگ، هم در ۲۷ ژوئن ۱۸۸۶ خودکشی کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۸(

بلوم که به خودکشی اوفلیا فکر می کند، یاد خودکشی پدر خودش می افتد. )م(

تئاتر انگلستان، در سال  ۱۸۶۳ )نه  ۸۷. به گفته ی گیفرد، »کیت بْیت من عضو معروفی از اعضای 
تئاترهای  ویژه،  به طور  ادلفای،  تئاتر  مرکز  کرد.  بازی  لیه  نقش  در  )لندن(  اِدلفای  تئاتر  در سالن   )۱۸۶۵

ملودرام و نمایش های روحوضی را روی صحنه می برد.« )۱۹۸۹: ۸۸(

از  اقتباسی  نیز  او  که  بود  معروفی  ایتالیایی  هنرپیشه ی   )۱۹۰۶-۱۸۲۲( ریستوری  »ادِلید   .۸۸
نمایشنامه ی لیه را در وین بازی کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۹(

کرسپی در این باره می نویسد: »بلوم دارد برخی وقایع تاریخی را به وقایعی از زندگی شخصی خودش 
ربط می دهد. بنا به بررسی های پژوهشگران تاریخی، بلوم به دو هنرپیشه ی واقعی فکر می کند که با ۴۰ 
سال فاصله ی زمانی نقش لیه را بازی کرده اند. از سوی دیگر، بلوم داستانی از پدرش را به یاد می آورد که در 
سال ۱۸۶۵ )یک سال پیش از تولد خود او( از ظهر تا شب، دم در ادلفای، مرکز تئاتر لندن، ایستاده تا کیت 
بْیت من، دیگر هنرپیشه ی معروف نقش لیه، را ببیند. در واقع بْیت من در سال ۱۸۶۳ )نه ۱۸۶۵( در این 
تاالر، نقش لیه را بازی کرده است و بلوم تاریخش را دستکاری می کند. هدف جویس در تغییر تاریخ واقعی 
این اجرا به سال پیش از تولد بلوم، نمونه ای است از گرایش جویس به تحریف تاریخ در رمانش.« )۲۰۱۵: 

۶۶( جویس تاریخ حادثه ای را که در سال تولد خود او هم رخ می دهد دست کاری می کند.

۸۹. به گفته ی گیفرد، »بلوم سعی می کند نام نمایشنامه ای به نام دبرا نوشته ی سِلمون هرمن موزنتال 
)۱۸۲۱-۱۸۷۷( را به یاد بیاورد، اما درست به خاطر نمی آورد. شاید این اشتباه ناشی از آن است که بلوم )یا 
پدرش( نقش دبرا را به بازیگر یهودی آلزاسی، الیسا ریچل )۱۸۵۱-۱۸۲۱(، ربط می دهد.« )۱۹۸۹: ۸۹( 

یهودیان  علیه  که  است  یهودی زاده ای  نی ِتن  لیه،  نمایشنامه ی  »در  می نویسد:  باره  این  در  شوابر 
برمی خیزد. در اوج نمایشنامه، آبراهام، دوست پیر پدر مرحوم نی ِتن، او را می شناسد. پدر بلوم، که خود 
یهودی تغییرمذهب داده است، پرشور می گوید: “هر واژه خیلی عمیق است، لیوپولد.” این جمله شکنجه 
و رنج پدر بلوم به خاطر تغییرمذهب را نشان می دهد. بن مایه ای از احساس خیانت و گناه که سبب می شود 

لیوپولد بدون داشتن دانش مدرسه ای اصول و احکام این دین را بیاموزد.« )۱۹۹۹: ۹۴(

آبراهام  این بخش،  در  است که  آن ترک شده  لیه،  نمایشنامه ی  از  برشی  »این  به گفته ی گیفرد،   .۹۰
می گوید: “صدای غریبه ای می شنوم که غریب نیست. نی ِتن از سارا می پرسد: این پیر مرد کیست؟ سارا 
ببوس.  را  برو دستش  آبراهام،  بانی خیر ماست،  او  بیچاره...  نابینای  پیرمرد  آقا،  آبراهام،  جواب می دهد: 

نی ِتن: برای این کارهای مسخره فرصتی نیست...”« )۱۹۸۹: ۸۹(

۹۱. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »این فصل به افکار بلوم عمقی ویژه می بخشد و جمله ی پایان 
پاراگراف )خب، شاید برای او این بهترین حالت بود( عنصر بخشندگی در شخصیت و منش بلوم را آشکار 

می کند، زیرا عملی نابخشودنی از پدرش )خودکشی( را می بخشد.«

۹۲. جویس در دست نوشته ی نخستینش واژه ی horse را آورده اما بعد آن را به nag تغییر داده است. 
عامیانه  اما هم زمان اصطالحی  است،  اسب کوچک سواری  به معنای   nag« ،)۲۰۱۴( دلینی گفته ی  به 

برای تن فروش است که با نامه ی توی جیب بلوم و حوادثی که در خانه اش می گذرد ارتباط نزدیک دارد.« 

به گفته ی هانت، »در این جا و هم چنین در فصل شش )هْی دیز(، بلوم از کنار این ایستگاه درشکه چی ها  
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“hazard” است به معنای خطر. شاید علت  می گذرد. واژه ی ایرلندی این ایستگاه که در این جا می آید 
اصلی اش این باشد که درشکه چی ها با آمدوشد و بند آوردن راه و ایستادن های ناگهانی برای سوار و پیاده 
ایستگاه درشکه ها و کالسکه ها همیشه مکانی  بودند. نزدیک  برای دیگران  کردن مشتری ها، عوامل خطر 
بود که کالسکه ران ها یا درشکه چی ها در آن استراحت می کردند، و به سرپناه آن ها معروف بود.« )۲۰۱۴(

به گفته ی هانت، »نورمن بیتی در وب سایتش در باره ی علت ساختن چنین مراکزی می نویسد: روز 
سردی از ماه ژانویه )در سال ۱۸۷۵(، سر ُجرج آرمسترانگ، ناشر بانفوذ روزنامه  ای در لندن، خدمتکارش 
بیاید و او را به جایی ببرد( اما خدمتکارش خیلی دیر برمی گردد. وقتی  را دنبال درشکه ای می فرستد )تا 
سر ُجرج آرمسترانگ علت را جویا می شود درمی یابد که همه ی کالسکه ران ها برای فرار از سرمای آن روز 
کالسکه ها را رها کرده اند و به رستوران بار گرمی پناه برده اند. به همین دلیل تصمیم می گیرد پولی جمع کند 
و برای کالسکه ران ها نزدیک ایستگاه کالسکه ها و درشکه ها مرکز ثابت و گرمی بسازد. نخستین مرکز در 

همان زمان ساخته می شود.« )همان جا(

که  شد  ساخته  آشپزخانه  به  مجهز  مراکزی  و  شد  همه گیر  زود  ایده  »این  می گوید:  ادامه  در  هانت 
کالسکه ران های پیر و بازنشسته اداره اش می کردند. این مراکز کوچک سبزرنگ که شمارشان به شصت هم 
رسید، تا دوازده مشتری را در خود جای می داد. اگر کسی غذا یا نوشیدنی می خواست، باید پول می داد و 
مردم عادی هم می توانستند به این مراکز بروند و غذا یا نوشیدنی های غیرالکلی بخرند. این مراکز، گذشته 

از فضای انسان دوستانه شان، خویشتن داری را نیز رواج می دادند.« )همان جا(

»در این جا واژه ی Hazard یا خطر بار معنایی دیگری نیز دارد و ارتباط آن با کاری که بلوم می کند 
آشکار است، زیرا با برقراری رابطه با یک زن زندگی زناشویی اش را به خطر می اندازد.« )همان جا(

۹۳. منظور به خودکشی پدرش است. به گفته ی اندرو بِنت، در این جا »در فکر بلوم تمنایی است 
برای اسب بودن و وقت توبره ی خود او. آرزو می کند که ای کاش او هم اسب بود و مجبور نبود به چیزی 
فکر کند، به ویژه مرگ پدرش. اگرچه از نظر او دیگر فکر کردن به خودکشی پدر فایده ای ندارد، او هم چنان 

و هنوز به آن فکر می کند و نمی تواند از این فکر خالص شود.« )۲۰۱۷: ۹۳(

۹۴. پی نوشت قبلی )شماره ی ۹۳ از همین فصل( را بخوانید.

کرده  استفاده  اسب ها  چشم های  برای  نر  گوزن  به معنای   buck صفت  از  جویس  این جا  در   .۹۵
است. در فصل یک )تلماکس(، استیون به آدم هایی با صورت های اسبی فکر می کند که یکی از آن ها باک 
مالگن است، و باک یعنی گوزن نر. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »رابطه ی این چشم های گوزنی اسب ها 
از فصل یک  نادیده گرفت.« پی نوشت شماره ی ۱۶  نمی توان  را  مالگن  نر(  باک )گوزن  اسبی  با صورت 

)تلماکس( را بخوانید. 

۹۶. در این جا از واژه ی Eldorado برای سرزمین ایده آل یا سرزمین ثروت و مکنت اسب ها استفاده 
می کند. الدورادو سرزمین افسانه ایی است که زنان و مردانش تن هایشان را با طال می پوشانند. ادگار الن پو 
در شعری با همین نام می نویسد: »بر کوهساراِن ماه / پایین دره های تیره و تار / بران، بی باکانه بران / سایه 

پاسخ داد / اگر در جست وجوی الدورادویی.« )م(

۹۷. جویس برای بستر خواب اسب ها از واژه ی doss استفاده کرده است. این واژه عالوه بر معنای 
“خواب” یا “خواب در جا و حالت ناراحت” معنای “اتالف وقت” هم دارد، مثل خوردن از توبره یا کاری 
که می توان با چشم بسته یا ایستاده انجام داد، که در این جا منظور همان ایستاده خوابیدن اسب هاست. )م(
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۹۸. درباره ی شادی اسب ها پی نوشت شماره ی ۲۰۴ از همین فصل را بخوانید. 

پایین خیابان  از  از خیابان کامبرلند جنوبی است که  به گفته ی گیفرد، »این پس کوچه بخشی   .۹۹
وست لند می گذرد« )۱۹۸۹: ۸۹( و، به قول دلینی، »این نقطه از شهر با خرابه هایش جای خلوت و مناسبی 

است برای کسی که رازی دارد، مثل بلوم که می خواهد نامه ی محرمانه ای را بخواند.« )۲۰۱۴(

۱۰۰. بلوم که از جلوی جایگاه درشکه چی ها رد می شود، به این فکر می کند که آن ها روز و شب کار 
می کنند بی آن که اختیاری از خود داشته باشند. در این جا بلوم برای وصف زندگی آن ها به اصطالحی از 
خودشان می اندیشد: »time or setdown« که مایکل هیگنز در مجله ی Notes and Queries )ژوئن 
از  “اصطالحی  می خوانیم:   time مدخل  در  هاتن  سی  جی  عامیانه ی  فرهنگ  »در  می نویسد:   )۱۹۸۹
 اگر بخواهند بگویند ۹ شیلینگ و ۹ پنی می گویند: یک ربع به ده است یا 

ً
درشکه چی ها به معنای پول. مثال

برای یازده شیلینگ و نه پنی می گویند: یک ربع به دوازده است. درشکه چی ها به شوخی می گویند پلیس 
نمی تواند این سیستم را درک کند.”«

انگلیسی  خانه به دوش های  و  گداها  گفتار  زبان  »در  پتریج،  اریک  گفته ی  به  بنا  ترتیب،  همین  به 
هیگنز  و  کامل”« )۲۰۰۴(  و  وعده غذای خوب  “یک  یعنی   setdown واژه ی  دهه ی ۱۹۲۰،  از  پیش 
)ژوئن ۱۹۸۹( از این معنا نتیجه می گیرد که »از نگاه بلوم کل این اصطالح به هستی و زندگی روزبه روز 
درشکه چی ها اشاره دارد و به این مفهوم است که درشکه چی هیچ اختیاری از خود ندارد چه در وقت گرفتن 

کرایه یا در راه به دست آوردن یک وعده غذا.« 

۱۰۱. دوباره بلوم به همان جمله ی ایتالیایی می اندیشد: Voglio e non »می خواهم و دوست ندارم.« 
)م(

پی نوشت شماره ی ۱۲۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

بوئن می نویسد: »تصور این که کالسکه ران ها به فرمان دیگران عمل می کنند یا می رانند و از خود هیچ 
اراده و اختیاری ندارند، آن خط از اپرای ُدن ژوان از موتزارت را به یاد بلوم می آورد )می خواهم اما نمی شود، 
یا اما دوست ندارم(. این خط با خطی از نامه ی مارتا ترکیب می شود و به بلوم نقشی نو در موتیف ُدن ژوان 
بلوم همین که  و  می شود،  زرلینا خوانده  مارتا  توسط  بلوم  ذهن  در  می خواهد...”  “دلم  بار  این  می دهد. 
دوخوانی را شروع می کند، خودش ُدِن شرمسار زن کشی  می شود که هرزه وار برای عشقش التماس می کند. 
گویی همان طور که بلوم سرخوشانه برای مارتا آواز می خواند، مارتا هم، مثل مالی که آرزومند دیدار بلیزس 

است، خواهان دیدار بلوم است.« )۱۹۷۴: ۹۵(

۱۰۲. به گفته ی گیفرد، »عبارت ایتالیاییLà ci darem  به معنای “پس دست در دست هم خواهیم 
رفت”، دونوازی ای در پرده ی اول از صحنه ی سوم اپراِی ُدن ژوان نوشته ی موتزارت است.« )۱۹۸۹: ۸۹(

پی نوشت شماره ی ۱۲۰ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

۱۰۳. »کارگاه الوارفروشی مایکل مید و پسر در شماره ی ۱۵۳-۱۵۹ خیابان گریت برانزوک، در محل 
تقاطع با کامبرلند بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۹(

بچه ها  لی لی  بازی  چارخانه های  خط  روی  را  پایش  که  بود  مواظب  »بلوم  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۰۴
 ،Taw یا نسوزد و نسوخت. در این مواقع بچه ها هم صدا می خوانند: سوختی، سوختی.  نبازد  تا  نگذارد 
واژه ای که جویس برای تیله ی بزرگ به کار برده، در زبان محلی دابلن معنای تخم می دهد، به همین دلیل 
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تیله ی تک پر را معادل آن گذاشتم. تیله را با انگشت اشاره ی خم شده نگه می دارند و با انگشت شست به آن 
ضربه می زنند.« )۱۹۸۹: ۸۹-۹۰(

۱۰۵. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است »گربه ای که جویس در این جا به آن اشاره می کند )tabby( گربه ی 
پلنگی است. این واژه از واژه ی اعتابِی عربی گرفته شده است به معنای گربه ی پلنگی، و هم چنین عتاب نام 
عشیره ای در بغداد است که پارچه های حریر راه راه یا حریر موج دار می بافتند؛ نوع حریری که در حرمسراها 
استفاده می شد. رابطه ی آن با نامه ای که بلوم در شرف خواندن آن است آشکار است. ابوالهول مجسمه ای 
است که سر و گردنش مثل زن است و بدنش مثل شیر. بنا به افسانه های یونان، هر مسافری که نتواند معمای 
ابوالهول را حل کند، ابوالهول او را می بلعد. معما این است: کدام جانور است که صبح روی چهار پا راه 
می رود، ظهر روی دو پا و شب روی سه پا؟ ادیپوِس قهرمان پاسخ این معما را، که “انسان” است، یافت و 
از این روی ابوالهول خودش از میان رفت. بی شک نامه ای که در دست بلوم است و حاال در میان خرابه ها 

جای خلوتی یافته تا آن را بخواند، برایش معمایی در بر دارد.«

۱۰۶. بلوم که خودش هم گربه ها را دوست دارد، با دیدن گربه ای روی هره ی پنجره به یاد »حدیثی 
می افتد که نشانه ی حیوان دوستی پیامبر اسالم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۰(

۱۰۷. منظورش از »باز کن« نامه ی الی روزنامه ی توی دستش است. )م(

۱۰۸. به گفته ی گیفرد، »خانم الیس مدرسه ی خردساالن را اداره می کرد، نوعی آمادگی یا پیش دبستانی 
که بلوم در کودکی به آن مدرسه می رفته. بلوم از دوره ی کودکی و مدرسه از خود می پرسیده که نام خانوادگی 

واقعی مدیر مدرسه چیست؟ آیا این زن بیوه است که شوهرش حضور ندارد؟« )۱۹۸۹: ۹۱(

۱۰۹. در اداره ی پست، وقتی بلوم منتظر است تا متصدی پست ببیند نامه ای دارد یا نه، با نگرانی در 
این اندیشه است که شاید با زیاده روی در نامه ی قبلی اش زن را آن قدر دلخور کرده که حتا پاسخش را هم 
نداده است. در این جا به شیء برجسته ای که توی پاکت نامه است دست می زند و حدس می زند که گلی 
با گلبرگ های صاف شده است. خیالش آسوده می شود که »پس اگر برایم گل فرستاده، از دست من دلخور 

نیست.« )م(

البته  بنویسد.  زننده  واژه های  عاشقانه ی حاوی  نامه های  دارد  دوست  »بلوم  هانت،  گفته ی  به   .۱۱۰
این واژه ها آشکارا در رمان نمی آیند، اما حضور غایب شان پنجره هایی به دنیاهای نادیده می گشاید... در 
این فصل وقتی منتظر است که مأمور پست بگردد تا ببیند نامه ای دارد یا نه، ناگهان نگران می شود و فکر 
می کند که در نامه ی پیش زیاده روی کرده و طرف را رنجانده است. این  جا هم مارتا از خواندن آن کلمه 
ناراحت شده و به اشتباه به جای word )کلمه( نوشته world )دنیا(، که این اشتباه شاید نشان می دهد که 
زن دوست ندارد به آن دیگر دنیا، دنیای هوس ها که دنیای ادب جامعه توانسته سرکوبش کند، بیندیشد.« 

)۲۰۱۳(

آرزو  مالی  بگشایند.  عاشقانه  احساسات  دنیای  به  دریچه ای  می توانند  دست  این  از  نامه هایی  »اما 
نامه های  برایم  که  بود  یکی  “کاش  داشت:  را  نامه هایی  چنین  نوشتن  توانایی  بویلن  ای کاش  که  می کند 
دهد.”«  جلوه  نو  را  دوروبرت  دنیای و  کنی  فکر  درباره اش  لحظه  هر  که  چیزی  می نوشت...  عاشقانه 

)همان جا(

۱۱۱. در این نامه چند اشتباه دستوری و امالیی دیده می شود. عالوه بر world به جای word، که 
ویراستاران و ناشران آثار جویس بارها آن را درست کردند و جویس دوباره به حالت اول برگرداند، به جای 
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 »شوند« را آورده است. در 
ِ

»ننویسی« از زمان گذشته ی آن، »ننوشتی« استفاده کرده و برای صبر فعل جمع
ضمن نقطه ی پایان جمله ی آخر را نگذاشته است. بدین گونه سطح دانش این زن را نشان می دهد. جایی هم 
حرفی را ناتمام می گذارد و خواننده می تواند حدس بزند که بلوم نزد او، درباره ی رابطه اش با زنش درددل 
کرده و مارتا دارد با او همدردی می کند. نکته ی دیگر این که نقطه گذاری جمله ی »سردرد خیلی بدی دارم. 
امروز.« اشتباه است و میان جمله نقطه می گذارد و بعد از »امروز« دوباره نقطه ای دیگر. با این ترتیب به 
بلوم پیامی را می رساند و شاید می گوید که امروز برایش آن اتفاق عادت ماهانه افتاده و به همین دلیل سرش 

درد می کند. )م(

هانت می نویسد: »در ذهن بلوم، “دنیای دیگر” معنای دومش را فرامی گیرد؛ در بخش شش، پس از 
مدت طوالنی اندیشیدن به مرگ و تسلی بخشیدن به خود، می گوید: “پس از مرگ دنیای دیگری هست که 
جهنم نام دارد. او نوشته که من آن دنیای دیگر را دوست ندارم. من هم ندارم. هنوز خیلی چیزها برای دیدن 

و شنیدن و حس کردن.”« )۲۰۱۳( پی نوشت شماره ی ۴۰۶ از فصل هْی دیز )شش( را بخوانید.

۱۱۲. به گفته ی گیفرد، »نمادهای معنادار گوناگونی را به گل ها نسبت می دهند. این سنت قدیمی یونان 
و رم باستان بود که در کلسیای قرون وسطا به صورت سنت های سلحشوری و نشانه شناسی رونق دوباره 
یافت و گسترش پیدا کرد. ویکتوریایی ها با مفاهیم سانتی مانتال کدگذاری و دقیق ترش کردند. فرهنگنامه ای 
به نام زبان گل ها از فردی ناشناس معنای هفتصد گل را ثبت کرده است.« )۱۹۸۹: ۹۰( پی نوشت شماره ی 

۲۷۸ از همین فصل را بخوانید.

۱۱۳. گیفرد معتقد است که »گل “الله” نشانه ی خوشی های پرخطر؛ “گل مرد” جناسی آشکار برای 
گل می )گل بهار(؛ “کاکتوس” نشانه ای برای اندام تناسلی مردانه؛ گل “فراموشم مکن” همان که از نامش 
پیداست و هم چنین نشانه ای برای عشق؛ گل “بنفشه” نشانه ی فروتنی؛ گل “رز” نشانه ی عشق و زیبایی؛ 

“شقایق” نشانه ی ضعف نفس و آینده نگری؛ و “شب بو” نشانه ی جعل است.« )۱۹۸۹: ۹۰(

زبان گل ها برای کسانی سودمند است که نمی توانند حرف شان را آسان و صریح بگویند یا می خواهند 
سخن شان را در قالبی سری بیان کنند. در این جا بلوم هنگام بازخوانی نامه اش، که دوباره آن را وسط روزنامه 
شی »نامه ی مارتا را به زبان گل ها ترجمه 

ُ
گاه ترکیب می کند و به گفته ی ا گاه را با ابژه ی ناآ گذاشته، سوژه ی آ

می کند: الله های خشمگین به تو عزیزم.« )۱۹۸۶: ۷۹( الله نشان خوشی های پرخطر است و مارتا به این 
دلیل که بلوم برایش تمبر فرستاده، نسبت به این عشقش )که رابطه با او پرخطر است( خشمگین می شود. 
برای این کارش و هم چنین برای ننوشتن نامه ی بلند با شرح مفصل از زندگی اش، بلوم را تنبیه خواهد کرد. 
معتقد است که »شقایق  دلینی )۲۰۱۴(  تنبیه است.  نشانه ی  تیز  پرزهای  و  تیغ  داشتن  به خاطر  کاکتوس 

نشانه ی آدمی ترک شده است و ما می دانیم که بلوم چنین وضعیتی دارد و زنش او را از خود دور می کند.«

به معنای  بلوم، که اسم خانوادگی اش  باره می نویسد: »لیوپولد  این  مارگریتا استیوز، منتقد ادبی، در 
شکوفه و شکفتن است، نه تنها گل را از نامه جدا می کند و آن را در جیب بغلش )که جویس آن را جیب قلب 
می نامد( می گذارد، بلکه به گونه ای نمادی اسم جعلی هنری فالور )Flower به معنای گل( را برای روابط 
نامه نگاری اش برمی گزیند. اهمیت این رفتارها زمانی بیشتر معنا دار می شود که مالی در آخرین فصل کتاب 

تأیید می کند که لیوپولد بلوم زنان را با نام گل ها مشخص می کند.« )۲۰۰۹: ۲۱۴(

۱۱۴. در نسخه ی اولیه ی یولسیز، این را مراسم عشای ربانی نوشته که هر یکشنبه صبح برگزار می شود، 
این دلیل  دلینی )۲۰۱۴(، »به  به گفته ی  تغییر می دهد.  به مراسم مریم مقدس  را  آن  بعدها جویس  ولی 
پنهان  تاریکی شب،  از دعا، در  که دعای مریم مقدس در یکشنبه شب ها برگزار می شود و می توانند پس 
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از چشم ها با هم قرار بگذارند. اما بی درنگ به پیامدهایش )بگومگوها و جروبحث های معمول عشاق( 
“الزم ندارم.” چون آن وقت وضعیتم به بدی  می اندیشد و می گوید نه، خیلی ممنون، این یکی را دیگر 
وضعیت کنونی ام با مالی خواهد بود. اما از پیشروی های افکار و کالم شهوانی در نامه هایش چندان ابایی 
ندارد.« به گفته ی بالمایرز، »مارتا مشتاق است که با بلوم دیداری داشته باشد و گویی در نامه ی قبلی اش 
به او پیشنهاد داده که در “مراسم دعای مریم مقدس” هم دیگر را ببینند، اما بلوم مایل نیست که خود را به 
“بگومگوهای معمول عشق” بسپارد و مشکالت پنهان کاری های پس از آن. “بعد فرار به گوشه وکنارها” 

برای پرهیز از دیده شدن در خیابان ها.« )۱۹۸۶: ۲۶(

به گفته ی گیفرد، »در مراسم دعای مریم مقدس، دعاها براساس مهره های تسبیح شمرده می شوند. 
تسبیح به سه بخش تقسیم می شود و هر بخش از پنج قسمت )شامل ده مهره ی کوچک و یک مهره ی بزرگ( 

تشکیل می شود.« )۱۹۸۹: ۹۰(

براِین درباره ی سادیسم بلوم برای نوشتن واژه های زننده می نویسد:... »مازوخیسم بلوم که در 
ُ
۱۱۵. ا

فصل چهار )کلیپسو( آشکار شد... در این جا در این جمله ها بیشتر نمایان می شود: “دفعه ی بعد جلوتر 
برو.” بعد به این فکر می کند: “پسر بدجنس: تنبیه: از کلمه ها می ترسی، البته. بی رحم اند، چرا که نه؟ با 
این همه امتحان کن. هربار یک ذره.” این سادیسمی است که او بیشتر در نامه ها می پروراند. در فصل پانزده 

)سرسی( به گرایش مازوخیستی بلوم بیشتر پی می بریم.« )۲۰۱۶: ۱۱۷(

 زن را به گلی تشبیه می کند که سنجاق های لباس هایش خار اوست و به گفته ی بالمایرز 
ً
۱۱۶. ظاهرا

»بلوم برای فرار از این خار ها که همراه هر گلی می آید، زنان را از دور می خواهد.« )۱۹۹۶: ۲۶(

 commitee به  بی بسامد معروف است. مثال  به لهجه ی  دابلن  پایین  ۱۱۷. »لهجه ی مردم طبقه ی 
می گویند cometty.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۰(

بار  این  ضمنی  به طور  و  بی درنگ  بی بسامد”  “لهجه ی  »عبارت  که  است  این   )۲۰۱۴( دلینی  نظر 
معنایی را می رساند که گوشخراش است یا خنده دار یا هر دو.« 

۱۱۸. هانت می نویسد: »در این رمان بارها به اسم این محل اشاره شده: کومب )Coombe( محله ی 
ویرانه ای در جنوب غربی بخش مرکزی دابلن است.« )۲۰۱۵( به گفته ی گیفرد، »این محله پیش تر محله ی 
شیک و مرتبی بوده، اما در سال ۱۹۰۴ خانه های اجاره ای و ویران داشت و هربار در داستان از آن نام برده 

می شود، به فقر نیز اشاره می شود.« )۱۹۸۹: ۹۰(

۱۱۹. »منبع این شعِر کوچه بازاری ناشناخته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۰(

یا  زیرشلواری، شورت  شلوار،  مثل  دارند  بخش  دو  که  را  از چیزها  برخی  انگلیسی  زبان  در   .۱۲۰
عینک، با ضمایر جمع می آورند. بلوم این جا برایش سؤال است که این شعر خیابانی چرا برای زیرشلواری، 
که خود جمع است، از ضمیر مفرد استفاده کرده و گفته نگهش دارد و نگفته نگه شان دارد. )م( به گفته ی 

گیفرد، »منبع این شعر کوچه بازاری ناشناخته است.« )۱۹۸۹: ۹۰(

۱۲۱. در این جا بلوم از یک »نیک واژه )ُرزهایش( برای عبارت عادت ماهانه« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۰( 
استفاده می کند، هم چنان که در فارسی گاهی از »خاله اش« یا واژه های دیگر استفاده می کنند. )م(

۱۲۲. نتیجه ی تحقیقات دلینی در مورد »تمرکز چشم برای اعصاب شکم خوب نیست« این است 
که »در آن زمان مردم طبقه ی متوسط و پایین به دلیل فقر مالی به درمان های خانگی عالقه ی وافر داشتند 
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و تئوری های درمانی و پیشگیری خانگی در میان این طبقات از جامعه خیلی رایج بود. آشکار است که 
بسیاری از آن ها پایه ی علمی ندارد.« )۲۰۱۴(

۱۲۳. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »بلوم نمی فهمد چرا مارتا باید بخواهد نوع عطر زنش را بداند 
 منظورش از این سؤال چیست. سپس به یاد زنش می افتد و آن جمله را می گوید: “تا باال نگهش 

ً
و واقعا

دارد.” بی شک مالی قرار نیست امروز دِر خانه را ببندد و کسی را راه ندهد، و بلوم نگران است آیا خیانتی 
در کار است.« 

درباره ی شرح عطر زن بلوم پی نوشت شماره ی ۲۴۷ از همین فصل را بخوانید. 

حضرت  دوستان  از  یکی  ایلعازر  هستند.  ایلعازر  خواهران  مری  و  »مارتا  می نویسد:  گیفرد   .۱۲۴
از  پس  روز  چهار  را  او  عیسی  حضرت  می گویند  که  یوحنا  در  ذکرشده  از شخصیت های  )و  بود  عیسی 
مرگش زنده کرد(. بلوم نقاشی ای را به خاطر می آورد که مارتا و مری در آن حضور دارند. تصویری به نام 
عیسی در بیت عنیانی، خانه ی مارتا و مری، اثر پیتر پال رابنز وجود دارد که در گالری ملی دابلن است، ولی 
منظور بلوم این نقاشی نیست. برخی منتقدان این دو زن را همان خواهران ایلعازر می دانند و برخی دو زنی 
را که در زندگی بلوم حضور دارند: زنش، مالی )با نام دیگر مری یا مری ین یا اولین نام هر زنی در ایرلند( و 

معشوقه اش، مارتا کلیفرد.« )۱۹۸۹: ۹۰(

سیکاری در این باره می نویسد: »مارتا به حضرت عیسی شکایت می کند که چرا او باید همه ی کارها 
مارتا،  انتظار  به رغم  اما  کند.  گوش  سخنانش  به  و  بنشیند  حضرت  پای  کنار  فقط  مری  و  دهد  انجام  را 
حضرت عیسی از مری دفاع می کند و می گوید: “مری بخش بهتر را انتخاب کرده است و نباید از او گرفته 
شود.” بلوم این داستان را از انجیل عهد عتیق برمی دارد و با زندگی خودش ترکیب می کند. دو زن عبارت اند 
از مارتا و زن خودش که اسم دیگرش مری ین یا مری ا ست. خودش را هم جای حضرت عیسی می گذارد 
که پس از مدتی سرگردانی به خانه برمی گردد و مالی به حرف هایش گوش می دهد. بدین ترتیب سرگردانی 

پایان می یابد و “غروبی با احساسی دلنشین” می شود.« )۲۰۰۱: ۵۷(

به گفته ی گیفرد، »حضرت عیسی برای دو خواهر حرف می زند و آن ها گوش می کنند. اما در دوره ی 
رنسانس، مری، خواهر ایلعازر، با مری مگدلین، روسپی ای که حضرت عیسی روح شیطانی او را درمان 
کرد، اشتباه می شود. از این روی بلوم هم می گوید: دو روسپی که به حرف های او گوش می کنند.« )۱۹۸۹: 

)۹۰

روی  یا  روزنامه ها  در  که  است  اصل  نقاشی  چاپی  نسخه های  پول«  برای  »جعل شده  از  منظور 
تقویم های دیواری می زدند و می فروختند. در پاراگراف بعدی می فهمیم که این نقاشی نه اثر پیتر پال رابنز 
بسیاری که  نقاشان  بررسی کارهای  با  پژوهشگران  اثر معروف ورمی یر.  نه  و  دابلن است  در گالری ملی 
پرده ها و صحنه هایی از داستان های زندگی حضرت عیسی را نقاشی کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که بلوم 
تصویر چند نقاشی را در ذهنش ترکیب کرده است، زیرا همه ی ریزه کاری های مورد نظر بلوم در هیچ کدام از 
 در نقاشی مورد نظر 

ً
نقاشی های موجود، که دو نمونه از آن ها را نام بردیم، به طور کامل دیده نمی شود. مثال

بلوم، مارتا کار پخت غذا و پذیرایی و غیره را به عهده دارد درحالی که در نقاشی های یادشده خدمتکاران 
در پس صحنه دیده می شوند، یا روی سر مارتا کوزه ای نیست. نقاش دیگر، جیمز تیسو، هنرمند فرانسو ی 
است که در سال ۱۹۰۲ از دنیا رفت. در اثر او گرچه مارتا کوزه ای روی سر دارد هنوز با وصفی که بلوم 
در این جا ارائه می دهد، متفاوت است و در آن از میوه و زیتون اثری نیست. نقاش صحنه ی دیگر، هنریک 
به حرف های  او کشیده، مری نشسته و  سیموراتزکی، نقاش لهستانی قرن نوزدهم است. در صحنه ی که 
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حضرت عیسی گوش می کند و مارتا با کوزه ای در پس صحنه است، اما نه روی سرش بلکه در دستانش. 
گرچه در این تصویر میوه ای هم در زمینه می بینیم و زمان بندی آن و آرامش نمایان در چهره ی عیسی درست 
به عمد  جویس  که  گفت  می توان  روی هم رفته  نمی بینیم.  را  کوزه به سر  زِن  شرقِی  تصویر  آن  هنوز  است، 
انسان می تواند  تا بگوید ذهن  با تصاویر واقعی نشان می دهد  بلوم را متفاوت  تصویر نقش بسته در ذهن 

وقایع و دیده ها را اشتباه ثبت کند یا با هم ترکیب کند و یک تصویر نو بسازد. )م(

مری و مارتا از هنریک سیموراتزکی،عکس از ویکی پدیا

۱۲۵. دکتر سونی وای. اویانگ در این باره می نویسد: »در این جا اول شخص “من”  است که به عنوان 
سوژه ی در حال فکر کردن در موقعیت تصویر شده عمل می کند. “یکی” و “من” دو وجه وجودی خود 
با هم مقایسه می کنم که هردو روایِت اول شخص به شمار  است. برای درک تفاوت این دو، دو روایت را 
زمان  در  بلوم  لیوپولد  درونی  تک گویی  و  شگرفش،  سرگردانی  درباره ی  اودیسیوس  روایت  می آیند: 
سرگردانی اش در دابلن. اودیسیوس داستان خودش را برای ما به عنوان شخصیتی کنش گر با ضمیر فاعلی 
 وقتی شماری از مردانش در سرزمین لوتس خواران اغوا می شوند، می گوید: 

ً
“من” تعریف می کند. مثال

“من خودم این مردان را گریان برگرداندم... و به بقیه ی مردان مشتاق دستور دادم که عجله کنند و سوار 
کشتی شوند، چون می ترسیدم یکی دیگر از آن ها گیاه لوتس را بچشد و راه خانه را فراموش کند.” تفاوت 
احساساتش.  و  افکار  آشکارسازی  و  اوست  اهمیت  در  فقط  داستان  شخصیت های  دیگر  با  اودیسیوس 
سوم شخص،  مِن  به عنوان  اغلب  را  خود  و  شرکت کننده،  تا  است  مشاهده گر  منظر  از  بیشتر  خاطره اش 

“یکی،” فردی در صحنه می بیند.« )۲۰۰۱: ۴۳۵( 

»تک گویی درونی بلوم در این لحظه ی افسونگر، نه تنها به لحاظ محتوا بلکه در سرشت کلی اش، با 
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روایت اودیسیوس متفاوت است: “سر شبی با احساسی دلپذیر. دیگر دوره گردی به سر آمده. همین طور 
جاهایی  درباره ی  می کنی.  فراموش  برود.  پیش  همین طور  همه چیز  می گذاری  آرام:  غروب  می دهی:  لم 
که بوده ای می گویی، آداب ورسوم عجیب.” در این جا مِن اول شخص سوژه ای متفکر است. توجه داشته 
باشید که “من” و “من فکر می کنم” در متن تک گویی های بلوم به ندرت دیده می شود، زیرا او در بیشتر 
مواقع به خودش فکر نمی کند بلکه به چیزهای دیگر می اندیشد. با این همه، در تمام مدت او نه تنها فکر 
گاه است که دارد فکر می کند. بدین طریق درگیر بی واسطه ترین تجربه ی اول شخص است.  می کند، بلکه آ
در تک گویی بلوم، سوژه ی متفکر در افکارش ظاهر نمی شود: “من” یک هستی درونی نیست. با این همه، 
گاهی او از فکر کردن به این مفهوم است که “من فکر می کنم” احتمال دارد در آغاز افکارش بیاید. بلوم  آ
می توانست بی شک و بدون استثنا فکر کند: “من سر شبی با چنین احساسی دلنشین دارم...”« )همان جا(

شَتون شهری است در شمال فینیکس پارک... یکی از ویژگی های معروف 
َ
۱۲۶. به گفته ی گیفرد، »ا

اشَتون این بود که در زمان انتخابات به رأی دهنده ها رشوه می دادند. برای آن که هویت رشوه دهنده مشخص 
نشود، گویی در دیواری، در سر راه رأی دهنده ها، سوراخی درست می کردند و از این سوراخ به آن ها چند 
گینی پول رشوه می دادند. بدین ترتیب می توانستند قسم بخورند که رشوه دهنده ای را ندیده اند و کل ماجرا را 
 بلوم )یا جویس( چاهی را به یاد می آورد که نزدیک اشَتون بوده و آب سرد داشته است. اما 

ً
رد کنند. ظاهرا

بنا به بررسی های زمین شناسی دکتر رایت در دابلن )۱۹۸۴( و مطالعه ی نقشه های گذشته تا سال ۱۸۹۰ 
چنین چاهی نزدیک این شهر نبوده است. دکتر رایت دو چاه، یکی در همسایگی فینیکس پارک و دیگری در 
جنوب غربی آن، یافته است.« )۱۹۸۹: ۹۱( به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »سوراخ در دیوار نام یکی از بارهای 

دابلن است که نوشیدنی های خنک می فروشد.« 

)درست  پارک  فینیکس  مسابقه ی  میدان  در  کره اسب دوانی  مسابقه ی  نوزدهم،  قرن  پایان  »در   .۱۲۷
شتون( برگزار می شد و هم زمان با آن، نمایش اسب در خود شهر دابلن. از آغاز قرن بیستم، 

َ
بیرون دروازه ی ا

مسابقه ی کره اسب دوانی از برنامه ی نمایش حذف شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۱(

بلوم می خواهد دفعه ی بعد که برای تماشای مسابقه به اشتون می رود، با خود لیوان کاغذی ببرد تا از 
آن آب گوارای خنک بنوشد. )م(

۱۲۸. سیکاری در این باره می نویسد: »منظور بلوم از مری، مالی ا ست که با چشم های سیاه درشت 
و مهربان به بلوم نگاه می کند و به حرف های او گوش می کند. این صحنه که در میان بسیاری صحنه ها و 
تصاویر عادی ارائه می شود، صحنه ای مربوط به آینده  است که در پایان فصل هفده )ایتاکا( اتفاق می افتد و 
بلوم دارد آن را پیش گویی می کند )یا جویس از عنصر “از پیش خبر دادن” در داستان استفاده می کند(. در 
آن جا مالی پایین پای بلوم دراز کشیده و به حرف های او گوش می کند و پس از آن بلوم استراحت طوالنی 
طوالنی طوالنی می کند. این صحنه همانندسازی بلوم با عیسی است. جویس با این همانندسازی خواننده 

را برای همانندسازی مهم تری در رمان آماده می کند.« )۲۰۰۱: ۵۷(

در  که  باشد: حضرت عیسی  دو کس  می تواند  بلوم  دلینی )۲۰۱۴(، »روی سخن  گفته ی  به   .۱۲۹
او بگو، بیش و بیشتر،  “به  او می گوید:  به  بلوم دارد  ارباب جهان است و دانای کل، و  مذهب کاتولیک 
همه چیز را.” از سوی دیگر، می تواند با خودش باشد، و به نویسنده ی نامه ای که امروز دریافت کرده فکر 
می کند و دلش می خواهد همه ی رازها و رنج های زندگی اش را برای او بگوید. اگر چنین باشد، گویی در 

روابط زناشویی اش به اوج ناامیدی رسیده است.« 

۱۳۰. پی نوشت شماره ی ۱۲۸ از همین فصل را بخوانید.
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و  دابلن  هوایی  خطوط  زیر  نامبرده  طاق ضربی  است؛  وست لند  خیابان  ایستگاه  »زیر  منظور   .۱۳۱
جنوب شرقی است و حائلی برای این خطوط است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۱(

از شرکای  یکی  و  نیکوکار  آدمی  است؛  آیوی  ارِل  گینس،  ادوارد سسیل  آیوی  لرد  از  »منظور   .۱۳۲
خانوادگی کارخانه ی تولید آبجوی گینس در دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۱(

۱۳۳. گیفرد در این باره می نویسد: »سر آرتر گینس، سیاستمدار، رئیس انجمن پادشاهی دابلن و دیگر 
شریک خانوادگی کارخانه ی تولید آبجوی )سیاه( گینس است. جویس او را بدخلق و نیکوکار می خواند. 
شایعه هایی  چنین  برایش  شده  سبب  محافظه کارانه اش  سیاست های  و  ثروت  کنار  در  بدعنقی اش  گویی 

بسازند که بلوم به یاد می آورد.« )۱۹۸۹: ۹۱(

۱۳۴. در همین چند پاراگراف ما با تکنیک های ادبی ارزشمندی روبه روییم. نخست فنون روایت: ۱. 
سیال ذهن یا تک گویی درونی که مربوط به بلوم است: »می توانستی یک چک صد پوندی را هم به همین 
شکل پاره کنی.« ۲. راوی سوم شخص که بلوم را دنبال می کند و موقعیت مکانی و فیزیکی او را برای ما 
شرح می دهد: »از زیر طاق ضربی راه آهن که می گذشت، پاکت را درآورد تندتند ریزریزش کرد و ریزه ها را 
گاه است و حتا  به سمت جاده پخش کرد.« ۳. راوی دانای کل که از همه چیز و همه جای جهان داستان آ
چیزهایی را که در سر بلوم می گذرد برای خواننده می گوید: »بشکه ها توی سرش بامب صدا می دادند.« 
دلینی  و  به موقع رخ می دهند  و  بجا  این است که  در  راوی ها  ناگهانی و شگرف  این چرخش های  زیبایی 
داستان هایش  و چیدمان  است  موسیقی شناس  که »جویس  می داند  این  در  را  بجایی  این  )۲۰۱۴( علت 
مثل نت های دقیق موسیقی است.« تکنیک دیگر، شرح پریدن درپوش بشکه ها و سرریز شدن آبجو داخل 
آن واگویه ای است از تصویری که استیون در فصل دو )نستور( از ادرار خود می سازد، آن جا که می گوید: 
پا صخره ها. در جام های  بلندشده روی دو  »نفس پرجوش وخروش آب ها در میان دریامارها، اسب های 
صخره ها لبریز می شود: تلپ، شلپ، شترق: بسته بندی در بشکه ها. و ازپادرآمده، نطقش متوقف می شود. 

ل وامی پیچد.« )م( 
ُ
شرشرکنان جاری می شود، گسترده جریان می یابد، حوض  کف شناور، گ

۱۳۵. گیفرد می نویسد: »کلیسای آل هالوز یا کلیسای سینت اندرو، کلیسای کاتولیکی است که در 
شماره ی ۴۶ خیابان وست لند واقع است. بلوم از در عقبی این کلیسا، که به خیابان کامبرلند باز می شود، 
وارد آن می شود.« )۱۹۸۹: ۹۱( به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »نام آل هالوز را جویس به دلیل نام صومعه ای 

با همین اسم، که در نزدیکی این کلیساست، به آن می دهد.«

۱۳۶. این همان کارتی است که بلوم از زیر سربند کالهش درآورد تا به متصدی پست نشان دهد و 
نامه اش را تحویل بگیرد؛ کارت شناسایی جعلی با نام هنری فالور. حاال آن را به جای اولیه اش برمی گرداند. 
در این کارت نامی جعلی انتخاب می کند تا در این رابطه ی نامه  ای، هویت اصلی اش مخفی بماند و زیر 

سربند کالهش پنهان می کند تا زنش آن را در خانه نبیند. )م(

۱۳۷. به گفته ی هانت، »پدر روحانی جان کانمِی یسوعی در زمان تحصیل استیون )جویس( رئیس 
کالج کالنگوز وود بود. در ماه اوت ۱۹۰۵ او را یسوعی ایرلندی ایالتی رم نامیدند. دو حرف اس جی که 
the Society of( است.«   Jesus( یسوعیان  از جامعه ی  که  آن است  نشانه ی  او می آید،  نام  دنبال  به 

)۲۰۱۵(

 ۷۰ بار( 
ً
در یولسیز، از جان کانمی، که از شخصیت های داستانی رمان چهره... است، بارها )تقریبا

یاد می شود. )م(
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بود.«  کشیده  مولینگار  به  دابلن  از  خطی  وسترن  گریت  میدلند  راه آهن  »شرکت  هانت،  گفته ی  به 
)۲۰۱۷( بلوم که از زیر طاق ضربی راه آهن »ایستگاه خیابان وست لند می گذرد، فکر می کند حاال که به 
خاکسپاری  مراسم  در  شرکت کنندگان  اسامی  فهرست  در  را  اسمش  و  بکند  لطفی  او  به  داد  قول  مکوی 

بنویسد، باید از او می خواست برایش بلیتی به مولینگار بگیرد.« )همان جا(

۱۳۸. »سینت پیتر کلی وِر یسوعی، موسیونر مذهبی اسپانیایی بود که ۴۴ سال از عمرش را در کلمبیا 
گذراند و سرپرست و کشیش برده های آفریقایی ای بود که به آن جا وارد می شدند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۱(

»در دانشنامه ی کاتولیک )نیویورک، ۱۹۰۷-۱۴( فهرست بلندی از یسوعیان آمده که در نیمه ی دوم 
قرن نوزدهم به عنوان مبلغان مذهبی در آفریقا فعالیت می کردند.« )همان جا(

دستون )۱۸۹۸-۱۸۰۹( چهار بار نخست وزیر انگلستان 
َ
۱۳۹. به گفته ی گیفرد، »ویلیام ایوارت گل

به خاطر  او  بود.  ایرلندی ها  احترام  مورد  ایرلند”  در  بومیان  آمدن  کار  “روی  از  حمایتش  به خاطر  و  شد 
نگرشش به کاتولیک ها لیبرال خوانده می شد و این واقعیت که خواهرش، هلن، تغییر مذهب داد و کاتولیک 
شد، به طور ضمنی این را می رساند که خود او هم با مذهب کاتولیک هم ساز بوده است. البته این برداشت 
اشتباه بود. وقتی گلدستون در شب مرگش )۱۹ مه ۱۸۹۸( بیهوش بود، اسقف اعظم دابلن نامه ای نوشت 
و از نیایشگران خواست که برای گلدستون دعا کنند. این نامه آشکارا از نیایشگران درباره ی تغییر مذهب 
گلدستون چیزی نخواسته بود، اما این طور برداشت می شد، زیرا در آن آمده بود: “نیایشگری که همیشه به 
خدا ایمان داشت، اینک خدا نیز ممکن است در این ساعت رنج به او آرامش بخشد و بار سنگینش را سبک 
کند و به او نیرو و صبر عطا نماید تا بتواند تحمل کند...” به عبارت دیگر، بلوم فکر می کند که نیایشگران 
پروتستان ها هم  که  می کند  فکر  بلوم  ببرد. سپس  بهشت  به  کاتولیک  به عنوان  را  او  تا خدا  می کردند  دعا 

همین طورند و می خواهند همه را به دین خودشان بیاورند.« )۱۹۸۹: ۹۱-۹۲(

هم  پروتستان ها  دلینی،  گفته ی  به  بود.  دابلن  وقت  اعظم  اسقف  والش  جی  ویلیام  »دکتر   .۱۴۰
می خواستند که دکتر والش کاتولیک به دین پروتستان تغییر مذهب بدهد. از سوی دیگر، دکتر والش همان 
اسقفی است که از نیایشگران خواسته بود برای تغییر مذهب گلدستون به دین کاتولیک دعا کنند.« )گیفرد، 

)۹۲ :۱۹۸۹

۱۴۱. به گفته ی گیفرد، »“چینی خدانشناس” عنوان چکامه ای است از برت هارت )۱۹۰۲-۱۸۳۶( 
و این گونه است: “برای راه هایی که تاریک اند / و حیله هایی که بیهوده اند / چینی خدانشناس عجیب وغریب 

است.”« )۱۹۸۹: ۹۲(

»در قرن نوزدهم، یسوعیان به رغم بیگانه هراسی چینی ها گروه هایی را در چندین شهر چین برای تبلیغ 
دین به کار گماشتند. اما مقاومت چینی ها به شورشی به نام شورش مشت زن ها انجامید که در سال ۱۹۰۰، 

در نانکینگ، سبب کشته شدن پنج کشیش یسوعی شد.« )همان جا( 

۱۴۲. گیفرد می نویسد: این »اشاره ای به دو جنگ تریاک است: در قرن نوزدهم به ازای چای که به 
میزان بسیار زیاد از چین به انگلستان صادر می شد، انگلستان به آن کشور نقره می فروخت و وقتی ذخایر 
نقره اش ته کشید، تصمیم گرفت که در مقابل چای تریاک به چین صادر کند. تریاک را در هندوستان، که 
از مستعمره های انگلستان بود، می کاشتند. وقتی اعتیاد مردم چین به تریاک افزایش یافت، دولت چین بر 
آن شد تا جلوی هر گونه ورود تریاک را به کشورش بگیرد، و تریاک های زیادی را گرفت و سوزاند و همین 

سبب لشکرکشی نیروی دریایی انگلستان به چین شد.« )۱۹۸۹: ۹۲(
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آن  بازگویی  اشاره ها می گوید،  این  در  که شاید جویس  دیگری  »نکته ی  دلینی )۲۰۱۴(،  گفته ی  به 
سخن مارکس است و معتقد است که شاید چینی ها به ماده ی نشئه کننده ی دیگری نیاز دارند.«

۱۴۳. »معنای دیگر واژه ای که جویس برای چینی ها به کار برده )Celestials(  “آسمانی ها”ست و 
منظور همان مردم چین اند، زیرا چینی ها معتقد بودند که امپراتورشان پسر آسمان ها )بهشت( است. در قرن 

هجدهم و نوزدهم، این اصطالح برای چینی ها همواره استفاده می شد.« )دلینی، ۲۰۱۴(

۱۴۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »بی شک دین این مبلغان برای چینی ها بیگانه است و از نظر آن ها 
می تواند کفرآمیز باشد.«

۱۴۵. به گفته ی گیفرد، »بودا خدای چینی ها نیست، بلکه فیلسوف هندی و بنیان گذار بودیسم است. 
بود.«  میانه  و  آسیای شرق  در  فرقه های گوناگونش، مذهب غالب  با  بودایی،  پیش، مذهب  قرن  آغاز  در 

)۹۲ :۱۹۸۹(

۱۴۶. به گفته ی گیفرد، »Ecce Homo )اچی هومو( صلیبی آراسته به تاجی از خار و نماد سنتی 
رومی  سربازان  دست  به  مسیح  حضرت  شکنجه ی  مراحل  از  یکی  را  خار  تاج  انجیل،  است.  مسیحیان 
وصف کرده است؛ سربازانی که او را به مسخره “شاه یهودیان” می نامیدند. Ecce Homo عبارتی التین 
پیالطس  بنگر!”  را  “مرد  می شود:  آن  معنای  و  می خوانیم  یوحنا  در  پیالطس  پونتیوس  زبان  از  که  است 
عیسی را به مردم نشان می دهد و این عبارت را می گوید: “بنگرید، من او را پیش شما می آورم و شاید شما 
مانکاکسی )۱۹۰۰-۱۸۴۴(،  مایکل  مرد!”  این  به  بنگر  نیافته ام...  گناهی  او هیچ  در حق  که من  بدانید 
نقاش مجاری، تصویری از عیسی کشیده و تاجی از خار که ِاچی هومو نام دارد بر سرش گذاشته است. 
بی در دابلن، به نمایش گذاشتند و 

َ
کادمی رویال هیبرنیان، در خیابان ا این تصویر را در سال ۱۸۹۹ در آ

جویس در سپتامبر همان سال مقاله ی کوتاهی درباره ی این نقاشی نوشت.« )۱۹۸۹: ۹۲( به گفته ی دلینی 
)۲۰۱۴(، »این مقاله نشان می دهد که جویس از همان زمان از دین کاتولیک فاصله گرفته بوده است.« 

۱۴۷. پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۴۶ از همین فصل( را بخوانید.

مقام  از سه  یکی  میالدی(  تا ۴۶۱  )در حدود ۳۸۵  پتریِک شبدر  می نویسد: »سینت  گیفرد   .۱۴۸
مقدس کلیسایی ایرلند است. او را به عنوان برده به ایرلند آوردند، اما به سرزمین گال گریخت و پیش از 
بازگشت دوباره  به ایرلند به عنوان موسیونر مذهبی به تحصیل مشغول شد. گفته می شود که سینت پتریک 
گیاه شبدر را، که دارای سه برگ است، به عنوان استعاره ای برای تثلیث استفاده کرده است. پس از آن، شبدر 

سه برگ به عنوان نشان ملی کشور ایرلند انتخاب شد.« )۱۹۸۹: ۹۲(

۱۴۹. دو چوبی که چینی ها با آن غذا می خورند.

مجموعه داستان  از  “مردگان”  داستان  در  شخصیتی  کانینگهم  »مارتین  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۵۰
دابلنی های جیمز جویس است که در یولسیز هم بارها ظاهر می شود. جویس شخصیت مارتین کانینگهم را 
از روی شخصی واقعی به نام متیو اف کین، سردفتردار دفتر مشاوران حقوقی کرون، ساخته است.« )۱۹۸۹: 
۹۲( به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »کین دوسِت یکی از دوستان پدر جویس بود و در همان سال ۱۹۰۴، شش 
روز پیش از روزی که ماجراهای این داستان رخ می دهند، هنگام شنا در دریا به موج سهمگینی برخورد 
کرد و غرق شد. در واقع، مرد غرق شده در این داستان نیز که در فصل اول و سوم از آن یاد می شود، براساس 

همین شخصیت ساخته شده است.« 

۱۵۱. گیفرد می نویسد: »گویی مالی نمی داند که پاپ پایوس دهم شرکت زنان در گروه های سرود 
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کلیسا را ممنوع کرده است.« )۱۹۸۹: ۹۲(

فاصله ی  بلوم  با خانه ی  این کلیسا  بود.  پرزبیتاری در خیابان گاردینر  فارلی، کشیش کلیسای  »پدر 
چندانی ندارد. بی شک بلوم سعی کرده پدر فارلی را راضی کند تا مالی را به عنوان عضوی از گروه سرود آن 
کلیسا انتخاب کند. مالی فکر می کند که مشکل این بوده که یسوعی ها فهمیده اند بلوم فرماسون است.« 

)همان جا(

۱۵۲. به گفته ی گیفرد، »می گویند به یسوعی ها فریبکاری و دورویی آموخته اند.« )۱۹۸۹: ۹۲(

آن ها  به  سیاه پوستان  تغییر مسلک  برای  میسیونری(  هر  )یا  کانمی  وقتی  که  می کند  فکر  بلوم   .۱۵۳
با تمام وجود هر چه را می گوید جذب  با لب های ورقلمبیده دور او می نشینند و  آموزش می دهد، آن ها 

می کنند یا مثل شیر تا ته آن را می لیسند. 

باره  این  در  آمریکا(،  بوستون،  برندایز،  )دانشگاه  ایرلند  و  بریتانیا  ادبیات  پروفسور  کسل،  گرگوری 
مردم شناسانه ای شکل  دیدگاه  پایه ی  بر  روابط  این  از  بلوم  درک  انتقادی اش،  دخالت  »به رغم  می نویسد: 
به آسانی  که  می داند  کودک صفتی  و  کنش گر(  )نه  کنش پذیر  مردم  را  کهن  دنیای  مردم  که  است  گرفته 
فریب می خورند و خام می شوند. زندگی آن ها را “زندگی ساکن” می داند و شرح او از ورود و مواجهه ی 
میسیونرهای مذهبی سفیدپوست با بومیان آفریقا تقلید مضحکی از روایت واقعی قوم شناسان از این ورود و 

مواجهه است: “با لب های ورقلمبیده نشسته اند و آن را مثل شیر می لیسند.”« )۲۰۰۹: ۲۳۴(

به گفته ی بالمایرز بلوم »این باور را مثل مواد نشئه کننده ی خلسه آور برای بومیان آفریقا می داند، که با 
بن مایه ی این فصل هماهنگ است.« )۱۹۹۶: ۲۶(

بحث هایی  همان  کنند،  تلقی  نژادپرستانه  و  تحقیرآمیز  سیاهپوستان  علیه  را  آن  است  ممکن  برخی 
که برخی منتقدان علیه رمان هاکلبری فین اثر مارک تواین مطرح می کردند و معتقد بودند که این اثر در 
نگاه ظاهری نژادپرستانه است، چون در آن داستان وقتی شخصیتی با نگرانی می پرسد: »ای وای، کسی 
هم آسیب دیده؟« در پاسخ می شنود: »نه، خانم، یک کاکاسیا را کشت.« در واقع نشان می دهد که مردم 
آمریکای آن زمان مرگ سیاه پوست را مرگ انسان نمی دانستند، زیرا بی درنگ پشت سر آن می گوید: »چه 
آن  برخی  این بحث،  ادامه ی  در  آسیب می بینند.«  آدم ها  این موقعیت ها گاهی  در  آوردیم، چون  شانسی 
آزادانه  بتواند  باید  نویسنده  هم،  من  نظر  به  می دانند.  اجتماعی  واقعیت های  نگارش  در  عمل  آزادی  را 

واقعیت های اجتماعی را بیان کند بی آن که به نژادپرستی، کلیشه سازی و قوم ستیزی متهم شود. )م(

۱۵۴. در این جا جویس برای نشان دادن ورود بلوم از پشت، از واژه ی rere استفاده کرده که به گفته ی 
 در شکل ترکیبی به کار می گیرند، مثل reredos که پرده یا دیوار پشت محراب 

ً
گیفرد، این کلمه را »معموال
کلیساست.« )۱۹۸۹: ۹۳(

و  کارهای خیریه  به  تا  یا خواهران تشکیل می شد  برادران  از  انجمنی  کاتولیک،  کلیسای  ۱۵۵. »در 
همیاری های اجتماعی بپردازد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۳(

)عیسی(  از  و  می ایستد  وکیلی  که  است  آمده  لوقا  انجیل  »در  می نویسد:  باره  این  در  گیفرد   .۱۵۶
“به  می پرسد: ارباب، چه کار کنم تا عمر جاویدان داشته باشم؟ پاسخ می دهد: عشق ورزیدن به خدا و 
حضرت  کیست؟”  “همسایه ام  می پرسد:  وکیل  می ورزی.”  عشق  خودت  به  که  همان طور  همسایه ات 
عیسی با تعریِف حکایتی از سامره ای خوب پاسخ او را می دهد.« )۱۹۸۹: ۹۳( در این جا همسایه ایهام 

دارد، همسایه ی دیوار به دیوار و آدمی که در کلیسا پهلوی تو می ایستد.
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بهترین جای  به  و هفتمین طبقه  دارد  بهشت هفت طبقه  یهود  »در مذهب  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۵۷
بهشت اطالق می شود. آن ها باور دارند که عدد هفت عدد کامل است.« )۱۹۸۹: ۹۳(

۱۵۸. گیفرد می نویسد: »مدال قرمز نشانه ی عضویت در گروهی مذهبی یا انجمن خیریه است.« 
)۱۹۸۹: ۹۳( به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »جویس با استفاده از واژه ی افسار )halter( برای مدال ها، نسبت 

به این افراد دور از ادب رفتار کرده است.« 

۱۵۹. گیفرد می نویسد: »آن چیز فنجان درداری است که کشیش هنگام اجرای مراسم عشای ربانی 
در آن نان های تبرک شده را حمل می کند.« )۱۹۸۹: ۹۳(

۱۶۰. در میان جمله ی راوی )جویس(، بلوم فکر می کند که آیا نان ها در آب اند؟ که به گفته ی گیفرد، 
“نه” است،« )۱۹۸۹: ۹۳( زیرا این ظرف ها طوری طراحی شده اند که آب یا شراب با نان های  »پاسخ 

متبرک تماسی ندارند. 

۱۶۱. گیفرد: »این عبارت از این آهنگ است: “دهانت را باز کن و چشم هایت را ببند، بعد من به تو 
چیزی می دهم تا خردمندت کند.”« )۱۹۸۹: ۹۳(

۱۶۲. گیفرد می نویسد: »کشیش که از هر فرد به فرد بعدی می رود، عباراتی را زیر لب تکرار می کند: 
“باشد که جسم حضرت عیسای مصلوب روحت را حفظ کند و جاودانه سازد، آمین.”« )۱۹۸۹: ۹۳(

»البته نخست به زبان التین می گوید: Corpus که به معنای جسد است و بلوم فکر می کند او با این 
زبان ناآشنا و خارجی گیج شان می کند.« )همان جا(

۱۶۳. به گفته ی گیفرد، »آسایشگاهی بود برای مردن، در جنوب دابلن که راهبه ها و خواهران انجمن 
می داشتند.«  نگه  آن جا  در  بود  نزدیک  که مرگ شان  را  بیمارانی  و  می کردند  اداره  را  آن  کاتولیک  خیریه ی 

)۹۳ :۱۹۸۹(

برای  آسایشگاهی  جنازه،  جسد،  کرد:  درک  می توان  را  بلوم  فکر  »توالی   ،)۲۰۱۴( دلینی  گفته ی  به 
 بلوم با یادآوری جسد و جنازه به یاد بیماران دم مرگ در آن مرکز می افتد.« 

ً
مردن. به عبارت دیگر، ظاهرا

۱۶۴. گیفرد می نویسد: »بنا به آیین، چیزی از “موجودات مقدس” نباید با دندان جویده شود و باید 
میان زبان و کام دهان نرم و له شود، چون از بدن حضرت عیسی است.« )۱۹۸۹: ۹۳(

۱۶۵. ام. کیت بوکر در این باره می نویسد: »با آن که بلوم سه بار غسل تعمید گرفته هم چنان او را نسبت 
به مذهب کاتولیک بیگانه تصور می کنند و خودش هم با نگاهی پرسشگر به مراسم مذهبی می اندیشد. اما 
فکرش به مراتب کمتر از فکر استیون با آیین مذهب کاتولیک پر شده است. از این روی شرح سرگرم کننده اش 
از آدم خواری کمتر به کلیسا مربوط است و بیشتر به بی رحمی ای اشاره دارد که بر دابلن حاکم است. وقتی 
در این جا وارد کلیسا می شود و مراسم توزیع نان عشای ربانی را می بیند، برخالف استیون و طبق معمول 
یک راست و بی هیچ انتزاعی به سراغ اصل موضوع می رود: “کورپوس: جنازه، جسد” که بی شک مفهوم 

آدم خواری را در بر دارد.« )۱۹۹۵: ۷۰(

سیکاری می نویسد: »نکته ی این پاراگراف ناآشنایی بلوم با مراسم مذهبی کاتولیک هاست. راوی یا 
بلوم نان تبرک شده را نان و شراب می نامد و جام حاوی نان را “چیز”. گمان می کند که کشیش آب داخل 
جام را تکان می دهد درحالی که دارد با جام عالمت صلیب می کشد. پس از آن که واژه ی التینی corpus را 
به درستی جسد ترجمه می کند، به اشتباه جام را جسد مرده می پندارد. این اشتباه با نوشتار طبیعی اش بیان 



|  یولسیز   408

می کند که حضرت عیسی می میرد و به جسد تبدیل می شود و این که بدن زنده ی او به نان و شراب تبدیل 
می شود، برای این راوی بی معناست و هم چنین برای بلوم و برای مالگن در صحنه ی آغازین کتاب. بلوم 
معتقد است که التین بودن واژه، باشندگاِن مراسم را گیج می کند، به گونه ای که زن درست متوجه نیست که 
برای رستگاری اش دارد قطعه ای از بدن مرده ی حضرت عیسی را می خورد. کاتولیک های این کلیسا بیشتر 
به چینی خدانشناس )با اونسی از تریاک( شبیه اند تا به نگاره یا تندیس حضرت عیسی با تاجی از خار.« 

)۵۵ :۲۰۰۱(

۱۶۶. دوباره در میان روایت راوی که می گوید »... با سرهای هنوز خم روی افسارهای قرمز شان« 
بلوم فکر می کند که »منتظر بودند تا آن )نان( در شکم شان ذوب شود.« جویس در این داستان بارها از این 

تکنیک استفاده می کند. 

۱۶۷. گیفرد می نویسد: »نان ماتسو نانی است که یهودیان در شب عید فصح می خورند، نانی فطیر 
سرزمین  در  پدرمان  که  نانی  فقراست،  نان  “این  که  آمده   ۱۲:۸ آیه ی  خروج،  کتاب  در  بی خمیرمایه.  و 
مصر خورد.” و “آن ها باید در آن شب جسم او را بخورند، روی آتش سرخ کنند، نان فطیر بی خمیرمایه.” 
حضرت عیسی در شام آخر با حواریون عید فصح را جشن گرفت. بلوم نان ماتسوی عید فصح را با نان 
فطیر یوم سبت قاطی کرده است. در یوم سبت، خاخام های یهودی باستان دوازده کیکی را که با آرد خوب 

ولی بی خمیرمایه درست شده بود روی محراب می گذاشتند و در پایان هفته می خوردند.« )۱۹۸۹: ۹۳(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »نان های فطیر تبرک شده ای که در مراسم عشای ربانی می دهند، مقدس ترین 
چیز دست ساز انسان در دین کاتولیک است و سنگ بنای آیین و باور تبدیل نان و شراب با دعای کشیش به 

جسم و خون حضرت عیسی.«

۱۶۸. در این جا بلوم از اصطالح hokypoky استفاده می کند که نوعی بستنی یخی دست ساز است. 
دلینی )۲۰۱۴( می گوید: »این کلمه ی گمراه کننده از جمله ای است که کاتولیک ها از قول حضرت عیسی 
است.”  این جسم من  بردار، چون  را  “این  یعنی   Hoc est enim Corpus Meum بیان می کنند: 
این جمله ی التین که دربرگیرنده ی واژه ی hoc است، در مراسم عشای ربانی، هنگام دعا و تبدیل نان و 
hokypo� )شراب به جسم و خون حضرت عیسی، خوانده می شود.« گیفرد درباره ی واژه ی هاکی پاکی 
ky( می نویسد: »در این نوع کاربرد واژه ی هاکی پاکی نوعی شارالتانیسم نهفته است. یکی از ریشه های 
سنتی و ضد کاتولیکی این واژه در اثری از جان تیلوتسان در قرن هفدهم آمده است. در آن جا می خوانیم: 
“استفاده ی گمراه کننده از ’این بدن من است’ با تقلید مسخره از کشیش های کلیسای رم و حقه ی تبدیل 
نان و شراب به گوشت و خون حضرت عیسی.” بدین ترتیب هاکی پاکی واژه ی تحقیرآمیز و موهنی است 
نیایش کاتولیک ها استفاده می کنند.  بدآوازه کردن مقدس ترین لحظه ی  برای  نویسنده های غیرکاتولیک   که 
این واژه هم چنین در شعرهای کودکانه هم آمده که می گوید: “هاکی پاکی قلمبه ای یک پنی...”« )۱۹۸۹: 

 )۹۳

۱۶۹. گیفرد معتقد است که این »نوعی پیشداوری منفی معمول پروتستان ها نسبت به رفتار کاتولیک ها 
پس از مراسم عشای ربانی است.« )۱۹۸۹: ۹۳(

۱۷۰. به گفته ی گیفرد، »لورد )Lourdes( یکی از زیارتگاه های مقدس اصلی کاتولیک ها در جنوب 
فرانسه است. این زیارتگاه از سال ۱۸۵۸، زمانی که مریم باکره به دیدار دختر چهارده ساله ای به نام برنادت 
به  را  آبش  بعدها  که  جوشید  چشمه ای  و  داد  رخ  معجزه ای  مرکز  این  نزدیک  شد.  معروف  آمد،  سوبیرو 
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حوضچه هایی هدایت کردند و هنوز هم زیارت کنندگان برای درمان و شفا، تن شان را در آب این حوضچه ها 
می شویند. از این روی آب این چشمه به آب  شفابخش معروف است.« )۱۹۸۹: ۹۳(

فرنِسس  مری  خواهر  ایرلند.  غرب  در  می یو  ناحیه ی  در  ا ست  کوچکی  روستای  اسم  »ناک   .۱۷۱
کلیر در کتابی به نام شبح در ناک... درباره ی شبح هایی که پدیدار می شوند شرح داده است. نخستین بار 
شبح هایی پیش چشم مری مک الگن و مری بایرن پدیدار شدند. هر دو ابتدا خیال می کردند که این شبح ها 
باال  را  دستش  مری  بودند.”  شده  احاطه  زمینی  خورشیِد  هر  از  روشن تر  نوری  با  “شبح ها  مجسمه اند. 
می برد و سینت جوزف به سمت او می آید و از پی او سینت جان ظاهر می شود که کاله مطران کوچک و 
محرابی را با خود حمل می کرده و باالی سر آن المپی با هاله ای از ستاره های طالیی رنگ روشن بوده است. 
به گفته ی دلینی، وقتی مریم باکره در سال ۱۸۷۹ در دیوار پایانی کلیسایی در این روستا ظاهر شد، از آن 
زمان این کلیسا به زیارتگاهی تبدیل شد و امروزه روستای ناک فرودگاه بین المللی دارد، زیرا ظهور مریم 
باکره در آن کلیسا اقتصاد روستا را رونق بخشید و اکنون زیارت کنندگان زیادی به آن جا می روند.« )گیفرد، 

)۹۴ :۱۹۸۹

۱۷۲. به گفته ی گیفرد، »معجزه ای است به نام “خون حضرت عیسی.”« )۱۹۸۹: ۹۴(

کالرا ارسکین کلمنت از زبان آلبان باتلر، کشیش کاتولیک انگلیسی قرن هجدهم، می گوید: »این 
یادگار که “در جاهایی نگهداری می شود و معروف ترین شان در شهر منتوا”ست، گویا از همان صلیب هایی 
است که وقتی یهودیان یا کفار برای مسخره کردن سوراخ شان می کردند، به گونه ی معجره آسا از آن ها خون 

بیرون می زد. برخی از مثال های این حادثه در تاریخ نگاشته های معتبر ثبت شده است.« )۱۸۹۱: ۳۰۲(

۱۷۳. به گفته ی گیفرد، »اشاره ای است به سرود مذهبی “امن در دستان حضرت عیسی.” شعرش 
را فنی کرازبی، میسیونر مذهبی و شاعر و ترانه سرای آمریکایی قرن نوزدهم، سروده است. جهان باقی یا 
حکومت الهی از دعای حضرت عیسی است: “حکومت تو فرا می رسد. اراده ی تو بر زمین جاری می شود، 

همان طور که در بهشت و آسمان ها جاری است.” )انجیل متا، ۶:۱۰(« )۱۹۸۹: ۹۴(

دلینی )۲۰۱۴( می گوید: »بی شک جویس تا سال ۱۹۲۱ هنوز و هم چنان روی یولسیز کار می کرد 
و مطالبی به آن می افزود، زیرا ماجرایی که به آن اشاره می کند )مجسمه هایی که از آن ها خون می چکد( 

مربوط به حادثه ای است که در ۱۶ اوت ۱۹۲۰ در شهرک تمپل مور در ناحیه ی تیپراری ایرلند رخ داد.«

از چشمان  روزها  آن  در  بسیار،  بازدیدکنندگان  گزارش  به  و  ایرلند  تاریخ  مطالب وب سایت  به  »بنا 
 ۴ تا  و  کرد  جذب  را  بسیاری  زیارت کنندگان  حادثه  این  می چکید.  خون  شهر  آن  مجسمه های  تک تک 
مدعی  حتا  و  می کردند  سفر  شهر  آن  به  مجسمه ها  زیارت  برای  نفر  ۱۵هزار  روزانه  سال،  همان  سپتامبر 
می شدند که شفا گرفته اند. سرانجام مایکل کالینز، از رهبران استقالل ایرلند، یکی از مجسمه ها را شکست 
و در آن دستگاهی با مکانیسم عملکرد ساعت شماته دار یافت که به خودکاری وصل بود و با هربار زنگ 

ساعت، از خودکار مایع قرمزرنگی به چشم مجسمه ها تراوش می شد و بیرون می ریخت.« )همان جا(

۱۷۴. »کشیش که بقیه ی نان متبرک را سر جایش می گذارد، لحظه ای جلوی آن زانو می زند، زیرا جسم 
حضرت عیسی است.« )دلینی، ۲۰۱۴(

در این جا بار دیگر فکر بلوم رشته ی کالم راوی را قطع می کند: »آقای بلوم کشیش را دید که جام نان و 
شراب را بسته بندی می کند، خوب سر جایش، و لحظه ای در برابرش زانو می زند...« واژه های ایرانیک این 

جمله فکر بلوم است. )م(
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شان پی مورفی در این باره می نویسد: »در این جا کشیش، نماینده ی خدا در میان مردم، از نگاه بلوم 
انسانی عادی می شود ـ با تکه ای کچل در پشتش ـ که “یاروی توری” محرکی به تن دارد.« )۲۰۰۳: ۱۰۶(

۱۷۵. به گفته ی بوئن، »کشیش که در برابر ظرف نان متبرک زانو می زند و تخت کفشش از زیِر جامه اش 
نمایان می شود، بلوم را بی اختیار به یاد شعری می اندازد که از وقتی سنجاق نامه ی مارتا را باز کرده در ذهنش 
بوده: آه، مری سنجاق زیرشلواری اش را گم کرد/ نمی دانست چه کار کند/ تا باال نگهش دارد... اما با پیوند 

دادن کشیش به این ترانه، سعی می کند رتبه ی او را را تنزل دهد.« )۱۹۷۴: ۹۸(

Iesus Nazarenus Rex Iu- ۱۷۶. گیفرد می نویسد: »منظور حروف اول کلمه های التین جمله ی 
daeorum به معنای عیسای شهر ناصره، پادشاه یهودیان است که روی صلیب کنده کاری شده است:

)۹۴ :۱۹۸۹( »I. N. R. I. 

»این  می نویسد:  باره  این  در  شیکاگو،  دانشگاه  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  پروفسور  المن،  ماد   .۱۷۷
او هم مثل یک زن دامن  انداختن ویژگی های مردانگی است، زیرا  به مخاطره  از کشیش نشانه ی  وصف 
لباسش را به هم سنجاق کرده است... روی ردای کشیش حروف اول اسم عیسای ناصری، پادشاه یهودیان 
I Have Suf� :حک شده که از قول مالی، زن کاتولیکش، به گونه ای خنده دار تعبیر می کند )I. H. S.(
fered و معنای این عبارت در دین کاتولیک تسلی بخش است: )اگر( گناه کنم رنج می برم. یا .I.N.R.I را 
حروف اول Iron Nails Ran In می خواند. هر دو تعبیر اشتباه بلوم بر جنبه ی سادیسمی – مازوخیسمی 
کید می کند. حروفی که توصیف می شود روی پشت او نه بر پشت لباس او، زحم وارد شده  دین مسیحیت تأ
بر بدن حضرت عیسی را به یاد می آورد. با این ترتیب، پشت کشیش به عنوان سطح مجازات کنده کاری شده 

با میخ تصویر می شود.« )۲۰۱۰: ۱۶۴(

 Iesus Hominum التینی  عبارت  اول  اس، سه حرف  اچ  »آی  که  است  معتقد   )۲۰۱۴( دلینی 
Salvator است به معنای عیسی ناجی بشر. بلوم در خیالش می گوید این حروف بر پشت او نوشته شده نه 

روی لباسش و نشانه ی زخم هایی است که بر جان حضرت عیسی زده شده است.«

اس  دبلیو  نوشته ی   Trial by Jury نام  به  کمدی  اپرایی  از  است  »عبارتی  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۷۸
گیلبرت و موسیقی از آرتر سالیوان. “من عاشق پیردختر زشت قاضی پولدارم.” سپس قاضی توصیه ی وکیل 
را بازگو می کند: “تو به قیافه اش عادت می کنی/ او ممکن است آسان چهل و سه را پشت سر بگذارد/ در 

غروب، با نوری پشت سرش.”« )۱۹۸۹: ۹۴(

تماشا  را  کلیسا  داخل  زنان  که  »بلوم  می نویسند:  باره  این  در  همکارانش  و  ُولیجر  ای  مارک   .۱۷۹
می کند به میل پیش بینی ناپذیرش اعتراف می کند، دوست مکاتبه ای اش مارتا “ممکن است این جا باشد، 
با روبانی دور گردنش...” بعد که خوب نگاه می کند، می فهمد که نیست، و این را در پاراگراف بعدی به ما 

می گوید.« )۱۹۹۸(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »به گونه ای دارد بر معیارهای دوگانه در رفتار زنان انجمن خیریه انگشت 
کید می کند.« می گذارد و سپس با اندیشیدن به یک کلمه )شخصیت شان( بر منظورش تأ

۱۸۰. گیفرد می نویسد: »انجمن مقاومت ملی ایرلند را شکست ناپذیرها می نامند. گروه کوچکی از 
فنیان ها بودند که در پایان سال ۱۸۸۱ ـ با هدف کشتن اعضای اصلی ارتش بریتانیا در ایرلند و به دست 
فردریک  لرد  نخست  گروه،  این   ،۱۸۸۲ مه   ۶ در  شدند.  سازمان دهی  ـ  ایرلند  آزادی  و  استقالل  آوردن 
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ِوندیش، وزیر امور خارجه ی جدید ایرلند، را کشتند و سپس تامس هنری برک، معاون وزیر، را. ایرلندی ها 
َ
ک

هنری برک را مغز متفکر سرکوب می دانستند و معتقد بودند که به منظور پیروی ایرلند از فرمان حکومتی 
بریتانیا، آزادی های مدنی این کشور را محدود می کرد. گویی انجمن مقاومت به خاطر همین سیاست های 
برک، کشتن او را در دستور کارش گذاشته بود، و از آن مهم تر به این دلیل که کاتولیک ایرلندی بود، بنابراین 
خائن به اهداف و آرمان ایرلند به شمار می آمد. قتل در پارکی به نام فینیکس پارک اتفاق افتاد و به قتل های 

فینیکس پارک معروف شد.« )۱۹۸۹: ۹۴(

۱۸۱. درباره ی پیتر کلی ور پی نوشت شماره ی ۱۳۸ از همین فصل را بخوانید.

۱۸۲. به گفته ی گیفرد، »جیمز کری )قرن نوزدهم( از اعضای شورای شهر دابلن بود که در سال ۱۸۸۱ 
رهبر انجمن مقاومت ایرلند شد. کری پس از قتل های فینیکس پارک دستگیر شد و در دادگاهی که در سال 
۱۸۸۳ برگزار شد رفقایش را لو داد. بدین سبب خودش را بخشیدند و آن ها را اعدام کردند. در ماه ژوئیه با 
دانل او را روی عرشه ی کشتی شناسایی کرد 

ُ
کمک انگلیس به سمت آفریقای جنوبی فرار کرد، اما پتریک ا

دانل را هم به خاطر این قتل اعدام کردند. جیمز کری برادری 
ُ
و با گلوله ای از پای درآورد. دیری نپایید که ا

داشت به نام پیتر که او هم با اعضای شکست ناپذیرها یا گروه مقاومت ارتباط داشت.« )۱۹۸۹: ۹۴(

بلوم که نوشته ی پشت کشیش را می بیند یاد یکی از قاتل ها می افتد، ولی نمی تواند اسمش را به یاد 
بیاورد و سرانجام به دنیس کری می رسد، که به گفته ی گیفرد، »این هم درست نیست، زیرا نام واقعی اش در 
واقع جیمز کری بود و جیمز برادری داشت به نام پیتر.« )۱۹۸۹: ۹۴( این اشتباه ها که برای همه ی انسان ها 

پیش می آید امتیازی است برای دقت و هوشیاری نویسنده در نمایش افکار شخصیت داستانش. )م(

)مرحله ی غسل(، کشیش  ربانی  مراسم عشای  پایانی  مراحل  از  یکی  »در  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۸۳
جام مقدس را که “خون حضرت عیسی” در آن است با شراب می شوید و سپس خودش آن را می نوشد.« 

)۹۵ :۱۹۸۹(

۱۸۴. به گفته ی گیفرد، »کارخانه ی آبجوی سیاه گینس بزرگ ترین کارخانه ی آبجوسازی اروپاست. 
در سال ۱۹۰۴ این کارخانه چهل جریب از زمین بخش جنوبی دابلن را دربرمی گرفت و بزرگ ترین صنعت 

شهر بود.« )۱۹۸۹: ۹۵(

۱۸۵. »نوشیدنی معتدِل تلخی های رازک ویتلِی دابلن، نوشیدنی غیرالکلی است که شبیه نوشیدنی های 
رازک  گیاه  تلخی های  وقتی  بود:  این گونه  فریمن  روزنامه ی  در  آن  تبلیغاتی  گهی  آ و  شده  درست  الکلی 

سفارش می دهید، تلخی رازک ویتلی سفارش بدهید.«

پی نوشت شماره ی ۸۰ از همین فصل را بخوانید.

)بدون  فطیر  متبرک  نان  فقط  دعا  مراسم  باشندگاِن  به  »کشیش  می نویسد:  باره  این  در  گیفرد   .۱۸۶
مخمر( می دهد و شراب متبرک مال خود کشیش است.« )۱۹۸۹: ۹۵( درباره ی شرکت کنترل و کاکرن 

پی نوشت شماره ی ۸۰ از همین فصل را بخوانید.

را می دهند )شراب مقدس مال کشیش است(.  »به شرکت کنندگان در مراسم دعا فقط آب مقدس 
شراب نمایشی: برداشتی است از نان نمایشی )نان فطیر یا نان بدون مخمر( در مراسم یهودیان باستان.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »کشیش ته ظرف آب یا هر نوشیدنی دیگر را که با خواندن دعا متبرک شده 
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و به خون حضرت عیسی تبدیل شده است با شراب می شوید و می نوشد تا قطره های باقی مانده از خون 
حضرت عیسی را دور نریزد و به آن بی احترامی نکند. او حتا نوک انگشتانش را با آن می شوید تا خرده های 

نان متبرک هم روی زمین نریزد.«

۱۸۷. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است: »تمام این پاراگراف نشان می دهد که بلوم مراسم و آیین کاتولیک 
 وقتی می گوید شراب 

ً
را خوب درک نکرده گرچه )به خاطر ازدواج با مالی( به این دین گرویده است. مثال

نمایشی، گویی از نظر بلوم، کلیسا مرکزی برای مهمان نوازی است و در اجرای این هدف، ضعیف عمل 
می کند، چون خود کشیش یک چیز می نوشد و به مردم چیز دیگری می دهد تا دل شان را خوش کند. یا 
وقتی گمان می کند دلیل این که کلیسا به مردم نوشیدنی ای را که خود کشیش می نوشد نمی دهد این است 
که از هجوم آن ها برای نوشیدنی مجانی جلوگیری کند و به همین دلیل فکر می کند کارشان درست است. 
برشمردیم،  کنار سایر ویژگی هایی که کم وبیش  یولسیز در  و رمان  این ها هجو است  روی هم رفته همه ی 
هم چنین هجونامه است و مثل هر هجونامه ی دیگری بر زمینی پرمخاطره گام برمی دارد. از سوی دیگر، 

جویس دارد با این دیدگاه ها شخصیتش را می سازد.«

۱۸۸. »جوزف گِلن در دنیای بیرون داستان ناشناخته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵(

۱۸۹. »پنجاه پوند مبلغ قابل توجهی است برای کار نیمه وقت ارگ نوازی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵(

»منظور بلوم کلیسای سینت فرنسیس کاویر در خیابان گاردینر است.« )همان جا(

استابات ماتر یا مادر ایستاده، اثر جواکینو روسینی است که در آن  ۱۹۰. به گفته ی گیفرد، »منظور 
به  با پسرش در لحظه ی  را، که همراه  یاد مریم  این سرود مذهبی  ایستاده است.  پای صلیب  باکره  مریم 
صلیب کشیده شدن او رنج می کشد، زنده نگه می دارد. ملودی استابات ماتر همان ملودی قدیمی است و 
 یاکوپونه ِد تودی نوشته است. از این سرود چندین سبک و تنظیم در دوره ی رنسانس تولید 

ً
متن آن را احتماال

شد. نوع رمانتیکی که بلوم به یاد می آورد متعلق به آهنگ ساز ایتالیایی، جواکینو روسینی )۱۷۹۲-۱۸۶۸( 
است که اولین بار در سال ۱۸۴۲ اجرا شد.« )۱۹۸۹: ۹۵(

۱۹۱. »پدر کانمی موعظه ای را به یاد می آورد که در آن گویی “پافشاری حضرت عیسی بر اصول” 
را با “پیروی پیالطس از هوای نفسانی” مقایسه می کند. پیالطس با این موضوع که در عیسی هیچ گناه و 
خطایی نمی بیند مخالفت می کند و سرانجام می گذارد که توده ی مردم بر او چیره شوند و او را به صلیب 

بکشند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵(

پیشنهاد  یهودیان  به  بود،  برای حضرت عیسی  در جایگاه قضاوت  که  پیالطس  آمده:  متا  انجیل  در 
و  بزرگ  انتخاب کنند. کشیش های  را  آزادی عیسی یکی  و  یاغی(  و  باراباس )دزد  آزاد کردن  میان  داد که 
مجرم،  باراباِس  جای  به  ترتیب  بدین  کنند.  نابود  را  عیسی  حضرت  که  قبوالندند  مردم  به  ریش سفیدان 

حضرت عیسی را به صلیب کشیدند. )م( 

اما  نشانه ی مخالفت است.  که  آهنگ دار است  و  پاکوبیدن موزون  گیفرد می نویسد: »نوعی   .۱۹۲
از شنونده ها درمی آید و  یاد می آورد، واژه معنای مجازی می دهد: صداهایی که  به  بلوم  در خاطره ای که 
نشان می دهد که دیگر حوصله شان از موعظه ی طوالنی به سر آمده است و حاال دیگر موسیقی می خواهند 
و دل شان می خواهد که مالی بخواند.« )۱۹۸۹: ۹۵( اما دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »چنین اتفاقی 
ممکن نیست بیفتد، و این نشانه ی وفاداری بیش از حد بلوم به مالی است؛ وقتی مالی می خواند، مردم 

چنان خاموش می شوند که صدای افتادن سوزن را هم می توان شنید.«



413پینوشتفصلپنج|

۱۹۳. ُک ِسست هومو )Quis est homo( جمله ای »التین است به معنای “کسی هست؟” یا “چه 
کسی است؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵( این سرود درباره ی رنج حضرت مریم است هنگام به صلیب کشیدن 

پسرش، و کل آن داستان. 

»این جمله نخستین خط از سومین بنِد شعر استابات ماتر، سروده ی یاکوپونه ِد تودِی ایتالیایی است 
که می گوید: “آیا کسی هست که بتواند از دیدن مادر عیسی در چنین رنج بزرگی گریه نکند؟” این بیت از 

این سرود را دو نفر می خوانند.« )همان جا(

قطعه ی استابات ماتر را، عالوه بر روسینی و ویوالدی، هایدن و ورژاک و دیگران هم نوشته اند. »چندین 
تنظیم از این آهنگ نیز از دوره ی رنسانس وجود دارد. بلوم از میان همه، پراحساس ترین و رمانتیک ترین را به 

یاد می آورد که اثر جواکینو آنتونیو روسینی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵(

۱۹۴. به گفته ی گیفرد، »جوزپه سواریو رافائلو مارکدانته، موسیقیدان ایتالیایی قرن نوزدهم، قطعه ای 
ساخته است به نام “هفت سخن آخر ناجی مان بر صلیب.”« )۱۹۸۹: ۹۵(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »مارکدانته به آهنگساز آهنگسازان معروف بود و گرچه به اندازه ی هم قطارش، 
روسینی، مشهور نشد، روسینی در جایی می گوید: “اگر مارکدانته نبود، من روسینی نمی شدم.”« 

را  آن ها  “پدر،  می گوید:  نخست  است:  ترتیب  این  به  معروف  سخن  هفت  »آن  می نویسد:  گیفرد 
بنگر!”  به پسرت  “زن،  بود.” سوم:  در بهشت خواهی  با من  تو  امروز  بگویم،  “صادقانه  ببخش.” دوم: 
چهارم: “خدایا، خدای من، چرا مرا وانهادی؟” پنجم: “تشنه ام.” )که گویی سرباز رومی اسفنج آغشته 
به سرکه به دهانش می گذارد.( ششم: “تمام شد.” هفتم: “پدر، جسم وجانم را به دستان تو می سپارم.”« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۵(

 )۹۱-۱۷۵۶( موتزارت  ولفگانگ  آمادئوس  ربانی  عشای  موسیقی  »منظور  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۹۵
است. وقتی موتزارت متعهد شده بود که در کلیسایی در سالزبرگ موسیقی بنوازد، قطعه های قابل توجهی 
بود و همیشه می خواندند.«  انتخابی کلیسا  بود. گلوریا قطعه ی  این کار گماشته شده  برای  ساخت، زیرا 
)۱۹۸۹: ۹۶( به گفته ی دلینی، )۲۰۱۴(، »اشاره ی جویس به این قطعه دلیل دیگری دارد: مدت ها اختالف 
 از موتزارت است یا از کسی دیگر. نشانه ی کلید یا تاری که این نت 

ً
نظر وجود داشت که آیا این قطعه واقعا

را می زند جی ماژور است، اما به جز بخش آغازین آن، بقیه در سی نواخته می شود. همین عامل سبب شد 
که در اصیل بودن آن شک کنند و برخی به این نتیجه رسیدند که این قطعه ممکن است ترکیبی از قطعه های 
ساخته شده باشد یا از موسیقی دانی دیگر. یکی از آن ها وینسنت موالر است که ممکن است به ازای بهایی 
از موتزارت خواسته باشد امضای خودش را پای قطعه ی او بگذارد. موتزارت که همیشه محتاج پول بود 
به انجام چنین کاری معروف بود. البته هیچ کدام از این ها ثابت نشده و شاید هم کس دیگری این قطعه را 

ساخته باشد.«

گیفرد در این باره می نویسد: »... معلوم نیست که بلوم کدام یک از دو مراسم عشای ربانی را در ذهن 
دارد. گلوریا، سرود نیایش ملکوتی عظیم تر، گویی نسخه ی مبسوط سرود فرشتگان در انجیل لوقا )۲:۱۴( 
است که در قرن سوم بسط داده شده و بخش جدایی ناپذیر از موسیقی عشای ربانی است که این گونه شروع 

می شود: “بلندمرتبه ترین جالل و جبروت از آن خداست.”« )۱۹۸۹: ۹۶(

۱۹۶. به گفته ی گیفرد »جوواّنی پی یرلویجی َپلسترینا )قرن شانزدهم( موسیقی دان معروف و پرکار 
ایتالیایی است.« )۱۹۸۹: ۹۶(
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درباره ی پلسترینا پی نوشت شماره ی ۱۸۱  از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۱۹۷. به گفته ی گیفرد، »بلوم دارد از مراسم نیایش و موسیقی کلیسا فراتر می رود و به زمان راِهبانی 
می رسد که در روز چند بار به طور منظم عبادت می کردند.« )۱۹۸۹: ۹۶(

»بلوم فکر می کند که در سایه ی بنده نوازی کلیسا هنرمندانی مثل میکل آنژ و پیکاسو به وجود می آیند و 
در این مورد ویژه، جوواّنی پی یرلویجی از شهر پلستریناست که هنرش را مدیون حمایت های کلیساست.« 

)دلینی، ۲۰۱۴(

آواز  به طور مرتب  دیرنشین اند که  راهبان  زیرا  اشتباه می کند،  بار دیگر  »بلوم  دلینی می گوید:  سپس 
مناجات می خوانند و لیکور درست می کنند، نه پاپ. پاپ ها هرگز در کار ساختن لیکور نبودند.« )همان جا(

»بلوم از موسیقی کلیسا و مراسم عشای ربانی به کلی گویی درباره ی برنامه ی روزانه ی راهبان می رسد 
و مناجاتی و عباداتی را که چند بار در روز اجرا می شود شرح می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۶(

دیرنشین  راهبه های  نخستین بار  که  است  الکلی  نوشیدنی  نوعی  »بندیکتین  می نویسد:  گیفرد   .۱۹۸
بندیکتین در جنوب فرانسه آن را ساختند.« )۱۹۸۹: ۹۶(

۱۹۹. »شارتروز سبز یکی از سه نوع مشروب )زرد، سفید و سبز( است که از روی فرمولی پیچیده، 
در دیر کارتوزیان، نزدیک گرنوبل فرانسه می ساختند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۶(

۲۰۰. به گفته ی گیفرد، »پیش از آغاز قرن هجدهم، پسرهای خوش صدا را اخته می کردند تا صدایشان 
کردن  اخته  سیزدهم،  لیوی  پاپ  زمان  در   ،۱۸۷۸ سال  در  نکند.  تغییر  مذهبی  سرودهای  خواندن  برای 

پسرهای آوازخوان از نظر قانونی ممنوع شد.« )۱۹۸۹: ۹۶(

۲۰۱. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که بلوم »هم چنان دارد درباره ی پاپ ها حرف می زند و فکر می کند 
بم و خشن مردانه ی خودشان  از صدای  بعد  را  آن ها  و بخواهند صدای پسرانه ی  باشند  باید کنجکاو  که 

بشنوند. دارد دو صدای متفاوت را با هم مقایسه می کند.«

۲۰۲. »پاپ ها به داشتن سلیقه ی هنری معروف بودند.« )دلینی، ۲۰۱۴(

۲۰۳. سپس بلوم به کلیشه هایی فکر می کند که برای افراد اخته شده می گویند. به گفته ی گیفرد، »یکی 
از عوارض شایع پس از اختگِی پیش از بلوغ تجمع بافت های چربی است.« )۱۹۸۹: ۹۶( 

۲۰۴. به گفته ی آندره توپیا، »در جایی در همین فصل، وقتی بلوم از اسب های اخته حرف می زند 
یا در این جا که به پسرهای اخته ی  با همه ی این ها هم چنان خوش باشند.”  “شاید  با خود فکر می کند: 
می یابند.”  خودشان  برای  راهی  شاید  می داند،  چه  “کسی  می گوید:  می کند،  فکر  کلیسا  سرودخوان 

منظورش این است که شاید راهی برای رفع نیاز جنسی بیابند.« )۲۰۱۳: ۱۵۹(

۲۰۵. به گفته ی گیفرد، »اگر مراسم مربوط به آخرین گاسپل درست اجرا شود، در پایان مرحله ی پس 
از مراسم عشای ربانی، مردم باید بایستند و سپس دوباره در طول آخرین گاسپل دوباره باید زانو بزنند.« 

)۱۹۸۹: ۹۶( آخرین گاسپل اسمی است که به دیباچه ی انجیل یوحنا داده اند.

۲۰۶. به گفته ی گیفرد، »“آن چیز” کتاب دعای مراسم عشای ربانی است که کشیش دارد از روی آن، 
آخرین گاسپل را تکرار می کند.« )۱۹۸۹: ۹۶(

۲۰۷. »کشیش در پایان مراسم باید از روی یک کارت دو دعا را با صدای بلند بخواند. این دو دعا را 
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پاپ اعظم، لیو هشتم، در سال ۱۸۸۴ نوشته است.« )گیفرد،  ۱۹۸۹: ۹۶(

۲۰۸. بلوم سرش را جلو می برد تا حرف های کشیش را خوب بشنود. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »در 
آن سال ها هنوز دعاها را به زبان التین می خواندند، ولی بلوم به ما می گوید که کشیش این آخرین دعا را به 

انگلیسی خواند: “برای شان استخوانی پرت کن.”« به این معنا که: »پاداش کوچک شان را بده.«

۲۰۹. گیفرد می نویسد: »این نسخه ی بلوم درباره ی پرسش آغازین کشیش در جلسه ی اعتراف است. 
پرسش درست این است: “چه مدت از آخرین اعترافت گذشته؟”« )۱۹۸۹: ۹۶(

۲۱۰. به گفته ی گیفرد، »بلوم اولین جمله های بخش عبادت آخر مراسم را شنیده. این عبارت اشاره ای 
است.”«  بوده  بری  گناه  گونه  هر  از  مادر  زهدان  در  لقاحش  لحظه ی  نخستین  از  “مریم  این که  به  است 

)۹۶ :۱۹۸۹(

را می گیرد که  از دعایی  بلوم بخش هایی  باره می نویسد: »همان طور که گفتیم،  این  ۲۱۱. گیفرد در 
کشیش می خواند. در ادامه ی دعایی که بخش اول آن را با صدای بلند می خواند “خدایا، پناهگاه ما...” 
این گونه می گوید: “... و با شفاعت مریم باکره، مادر عیسی، شفاعت سینت جوزف، شریک زندگی او، 
را  ما  دعای  مهربانی  و  با شفقت  مقدسان،  و شفاعت همه ی  پال،  و  پیتر  آمرزیده ات،  شفاعت حواریون 

بشنو...”« )۱۹۸۹: ۷�۹۶(

۲۱۲. بلوم فکر می کند که ما همه به طور غریزی می خواهیم اعتراف کنیم. به گفته ی مایکل گرودن، 
هنگام  بعدها،  را  نیمه  این  و  ندارد  وجود  جویس  دست نوشته ی  نخستین  در  پاراگراف  این  از  »نیمی 
ویرایش های متعدد و بی پایان، به آن اضافه کرده است. جویس با نشان دادن تأثیر نشئه کننده و آرام بخش 
مراسم ربانی، آن را به لوتس خواران پیوند می دهد: “اعتراف. هر کسی می خواهد که.” ]منظورش این است 
که هر کسی می خواهد که اعتراف کند و از پی آن به آرامشی برسد.[ هم چنین اشاره به “گل ها” یکی از 

بسیار ارجاعات به گل های لوتس خواران است.« )۱۹۷۷: ۲۹(

نکته ی دیگری که گرودن به درستی شرح می دهد، بن مایه ی مازوخیسم است: »جویس با بیان افکار 
بلوم درباره ی اعتراف، این بن مایه را به داستان وارد می کند. مازوخیسم، که یکی از جنبه های شخصیتِی 
پوشیده و آشکار بلوم است، در این جا صریح و در قالب میل به تنبیه بروز می کند: “توبه می کنم. تنبیهم 
کن، ترابه خدا” طنینی از نامه ی مارتاست که بلوم پیش از ورود سرزده اش به کلیسا آن را خوانده است. از 
آن گذشته، ایده ی اعتراف، فکر بلوم را به سوی یکی از بن مایه های اصلی، یعنی خیانت، می کشاند و تمام 
روز ذهنش را درگیر می کند: مردی در سالن پچ پچ صدای زنش را می شنود و شگفت زده متوجه می شود که 
به او خیانت شده است...« )همان جا( جویس، در این سه عبارت یک کلمه ای، از تجانس آوایی آغازین 

استفاده کرده است که در ترجمه هم رعایت شده است.

۲۱۳. پی نوشت قبلی )شماره ی ۲۱۲ از همین فصل( را بخوانید.

۲۱۴. به گفته ی گیفرد، »در کلیسای کاتولیک، توبه سوگندی است که نزد کشیش یاد می شود و از 
سوی خدا پذیرفته می شود و این بخشودن گناه از طریق همان کشیشی عطا می شود که گناهکار نزد او به 
این کار  برای  باید صالحیت و قدرت الزم  نماند که چنین کشیشی  ناگفته  اعتراف کرده است.  گناهانش 
داشته باشد و قدرت را خدای کلیسا به او واگذار می کند. هیچ قانونی نمی تواند این کشیش را به افشای راز 
شخص اعتراف کننده وادارد. اگر کشیشی به این عهد وفادار نباشد، به مقدسات تعدی کرده و صالحیتش 

را از دست می دهد.« )۱۹۸۹: ۹۷(
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بلوم که می داند مرتکب گناه شده، می خواهد تنبیه شود. سپس می اندیشد که سالحی که کشیش ها 
برای اعتراف گیری دارند، به مراتب از سالح دکترها یا وکال کاری تر است. )م(

حال  در  که  می کند  تجسم  را  زنی  اعتراف،  اتاقک  دیدن  با  »بلوم   ،)۲۰۱۴( دلینی  گفته ی  به   .۲۱۵
اعتراف نزد کشیش است، و حرف های آن ها را در ذهنش با صداهای پچ پچ مانند مرور می کند. من این کار 
را کردم )سش سش...( و کشیش جواب می دهد آیا این کار را هم کرده ای )چاچاچا...( و چرا کرده ای؟ زن 

برای یافتن دلیل به حلقه اش نگاه می کند.« 

»سپس فکر می کند زنی که گناه کرده همیشه دلش می خواهد اعتراف کند و بخشوده شود. ولی بازی با 
کلمه ها را هم نباید فراموش کنیم. ممکن است این همان تخیل مردانه باشد که فکر می کند هر زنی همیشه 

مایل به برقراری ارتباط است.« )همان جا(

»نگاه زن به حلقه اش نشانه ی این است که جویس همه چیز را با دقت مشاهده و ثبت می کرده. زنان 
بسیاری برای رسیدن به آرامش به حلقه شان نگاه می کنند. شاید هم الیه ی دیگر این عبارت در ذهن بلوم، 

یاد کردن از زنش، مالی، و حفظ پیوندشان است.« )همان جا(

یا  پچ پچ”  “سالن  مثل  می تواند  اعتراف  اتاق  که  می کند  فکر  دارد  »بلوم  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۱۶
دهلیز پچ پچ باشد که هر پچپچه ای را در کنار هر دیواری از این سالن می توان از دیوار روبه رویی شنید. 
معروف ترین دهلیز پچ پچ در کلیسای جامع سینت پال )لندن( است که یک پچپچه ی کوتاه نزدیک یک 

دیوار را می توان کنار دیوار روبه رو، که ۴۲ متر با این یکی فاصله دارد، شنید.« )۱۹۸۹: ۹۷(

در هتلی که در رمان لطیف است شب اثر اسکات فیتزجرالد به آن اشاره می شود و بر قله ی کوه آلپ 
در سوئیس بنا شده نیز چنین است. در سالنی از این هتل نیز صداها از دهلیزها می گذرند و صدایی از یک 

گوشه در گوشه ی دیگر منعکس می شود. )م(

۲۱۷. بلوم در این اندیشه است که وقتی زن نزد کشیش اعتراف می کند، شوهرش در سوی دیگر کلیسا 
از راه دیوارهای سالن پچ پچ صدای او را می شنود و از کارهای زنش شگفت زده می شود، و این را لطیفه ی 

خدا می داند. )م(

 صدبار( این عبارت 
ً
۲۱۸. گیفرد می نویسد: »کفاره و مجازات یا تنبیه زن ممکن است تکرار )مثال

“سالم بر مریم، سرشار از شفقت، خدا با توست... مریم مقدس، مادر حضرت عیسی، برای ما  باشد: 
گناهکاران طلب آمرزش کن، حاال و در لحظه ی مرگ مان. آمین.”« )۱۹۸۹: ۹۷(

۲۱۹. اوستین در این باره می نویسد: »بلوم در زیر الیه های سطحی، به اهداف تجاری این سازمان 
پی می برد و آن ها را افشا می کند: “... پول ها را پارو می کنند...” و بدلی و “تقلیدی” بودنش را به صراحت 
بیان می کند. به عبارتی نشان می دهد که دو سازمان ترسایان و تن فروشان از فنون اغواگرِی مشابه استفاده 
این  در  است،  اغواگری  همان  فصل  این  اصلی  بن مایه ی  که  آن جا  از  می دهند.  مشابه  پاداش  و  می کنند 
پاراگراف درمی یابیم که بزرگان ترسایان هم باورمندان شان را اغوا می کنند، و هم خود با فرهنگ کاالگرایی 

و پول اغوا می شوند.« )۱۹۹۵: ۱۲۳(

سپاه رستگاری را کترین و ویلیام بوث پروتستان در سال ۱۸۶۵ بنا نهادند و هدف اصلی آن، در آغاز، 
اصالح معتادان و روسپی ها بود. )م(

۲۲۰. گیفرد می نویسد: »یکی از مراحل مبارزاتی سپاه رستگارِی اَونجلیکانی )فرقه ای از فرقه های 
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پروتستان( که در سال ۱۸۶۵ بنا نهاده شد، بهره برداری از اعتراف عموم مردم بود.« )۱۹۸۹: ۹۷(

پی نوشت شماره ی ۲۱۲ از همین فصل را بخوانید.

پول ها را پارو می کنند؟ میراث ها هم: به ک ک. منظور از »ک ک« کشیش کلیساست. البته جویس 
از دو حرف .P.P استفاده کرده است که به گفته ی گیفرد، »حروف اول کلمه های Parish priest است.« 

)۹۷ :۱۹۸۹(

انتقادهایی که مردم ایرلند به خادمان کلیساها داشتند درباره ی  به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »یکی از 
دنیا  از  وقتی کسی  می کنند(.  پارو  پول  دارند  )و  می گیرند  پول  مردم  از  زیادی  آن ها  که  بود  همین جمله 
می رفت، بخش زیادی از میراثش به کلیسا تعلق می گرفت تا کشیش برایش دعا کند و او را از عالم برزخ 

نجات دهد و عازم بهشت کند.«

دلینی در ادامه می گوید: »در ایرلند ضرب المثلی هست به این عبارت: یا وصیت یا شکایت. برخی از 
این شکایت ها از سوی خانواده هایی بود که می فهمیدند بخش بزرگی از میراث مرده شان )که در زندگی اش 
بر  فرد  پایانی عمر  روزهای  در  موارد، کشیش  از  بسیاری  در  است.  رفته  کلیسا  به  نکرده(  قانونی  وصیت 
بالینش حاضر می شود تا با او دعا بخواند و برایش طلب آمرزش کند. در این مدت بیمار را تشویق می کند 
تا وصیت نامه اش را تغییر دهد و یا اگر تا کنون وصیت نامه ننوشته، بنویسد و میراثش را به کلیسا ببخشد 
و بدین ترتیب بهشت را برای خود بخرد. در همه ی مواردی که بازماندگان علیه کلیسا شکایت می کردند، 
پاسخ این بود: خود مرده این پول را برای “رهایی و ستایش مادر مقدس مان، کلیسا” به ارث گذاشته است. 
هم چنین در روزنامه ی پرتیراژ ستونی بود با فهرست اسامی مرده ها و مبلغی که برای کلیسا یا هر مرکز و فرد 

دیگری به ارث گذاشته بودند.« )همان جا(

۲۲۱. گرودن در این باره می نویسد: »این عبارت نه تنها یادآور دعایی است که استیون از خواندن آن بر 
بالین مادِر رو به مرگش پرهیز کرد، بلکه نگاهی نیز دارد به ماجرای دستگیری کردن بلوم از خاله ی استیون، 
خانم ریوردان، که از آشنایان بلوم بود. بلوم با این امید به خانم ریوردان کمک می کند که هنگام نوشتن 
دعای  مراسم  به  را  اموالش  ریوردان همه ی  اما خانم  باشد،  داشته  او  به  وصیت نامه اش گوشه چشمی هم 

عمومی می بخشد.« )۱۹۷۷: ۲۹-۳۰(

۲۲۲. به گفته ی گیفرد، »کشیش در آن فرمانا )Fermanagh( ناشناخته است.« )۱۹۸۹: ۹۷(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »بلوم حادثه ای را در این باره به خاطر می آورد که در قرن نوزدهم در ناحیه ی 
فرمانا رخ داده است. کشیشی میراث مرده ای را برای کلیسا ضبط کرده و خانواده ی متوفی کشیش را به دادگاه 
کشانده اند، اما کشیش با مدرک ثابت کرده که خود مرده این پول را برای “رهایی و ستایش مادر مقدس مان، 

کلیسا” به ارث گذاشته است. بلوم فکر می کند که همه ی این ها در رم برنامه ریزی می شود.«

۲۲۳. گیفرد می نویسد: »بسیاری از کشیش ها و مقدسان در اوایل قرون وسطا را دکتر می نامیدند، اما 
در سال ۱۲۹۵ پاپ بانی فیس هشتم به طور رسمی چهار نفر از اشخاص برجسته ی مذهبی را که از دانش 
خداشناسی گسترده ای برخوردار بودند، چهار “دکتر” کلیسای مسیحی نام نهاد: اس اس. گرگوری بزرگ، 

گوستین، سینت امبروز و سینت جروم.« )۱۹۸۹: ۹۷( سینت آ

از  قسمت  این  کرد،  تمام  را  کتابش  نهایی  بازبینی  جویس  آن که  از  »پس  گرودن،  گفته ی  به   .۲۲۴
کتاب نسبت به نخستین ویرایش آن دوبرابر شد. نخست این که با تأکیدش بر تأثیر افیونی مراسم عشای 
ربانی – گل ها، بوهای خوش، شمع هایی که دارند آب می شوند – آن را با درون مایه ی اصلی فصل پنج 
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)لوتس خواران( پیوند داد. دیگر این که جویس دارد با بیان افکار بلوم نسبت به اعتراف نزد کشیش، جنبه ی 
در  که  همان طور   )۲۹  :۱۹۷۷( می کند.«  معرفی  خواننده اش  به  را  بلوم  شخصیت  مازوخیستی  پنهان 
پی نوشت شماره ی ۲۱۲ به آن اشاره شد، گرودن می نویسد: »این درونمایه در یکی از خیال بافی های بلوم 
در فصل پانزده )سرسی( با این جمله می آید: “تنبیهم کن، ترابه خدا.” هم چنین اشاره ای است به نامه ی 
مارتا به بلوم. فکر اعتراف در تمام روز ذهن بلوم را مشغول می کند: “زن  می میرد برای ]اعتراف کردن[ تا... 
شوهرش می فهمد و شگفت زده می شود.” به خاطر فضای افیونی و آرام بخش لوتس خواران، بلوم از برقراری 
روابط نادرست نگران نیست و حتا آن را به موقعیت خودش هم ربط نمی دهد. البته در فصل بعدی و بقیه ی 

کتاب چنین چیزی به این آسانی مشاهده نمی شود.« )همان جا(

۲۲۵. به گفته ی گیفرد، این دعا »دومین دعای تجویزشده به زبان محلی در پایان مراسم عشای ربانی 
است.« )۱۹۸۹: ۹۷(

۲۲۶. دلینی )۲۰۱۴( معتقد است که »منظور بلوم از “برادر جیب بر” فردی است که سینی جمع آوری 
پول را دور می چرخاند، و این کار از نظر بلوم معادل جیب بری است. به همین خاطر بر آن است که هر چه 

زودتر فرار کند و پولی نپردازد.« 

استفاده می کند که به گفته ی گیفرد، »اصطالح   Buzz در این جا جویس برای »جیب بر« از واژه ی 
را  مردم  جیب  و  می دهد  دست دوم  خبرهای  است،  پشت سرگویی  اهل  که  کسی  برای  است  عامیانه ای 

می زند.« )۱۹۸۹: ۹۷(

این واژه از قرن هجدهم است و ریشه ی آن واژه ای به معنای باده فروشی است: Bazza یعنی همه ی 
مایعات باقی مانده را در لیوانی ریختن و نوشیدن. )م(

در  روزانه  شرکت  بلکه  نیست،  پول  پرداخت  پاک  عید  در  مقرر  »وظیفه ی  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۲۷
مراسم عشای ربانی است، از روز اول دوره ی چهل روزه ی لنت تا چهل روز و شش یکشنبه پیش از عید پاک 
و یکشنبه ی تثلیث. از آن جا که شرایط شرکت در این مراسم پاک بودن است، فرد کاتولیک باید پیش از آن 

به گناهانش اعتراف کند.« )۱۹۸۹: ۹۷(

۲۲۸. گیفرد معتقد است که »بازتابی زودگذر از ماه برداشتی از نمایشنامه ی هملت است. هملت با 
روح پدرش حرف می زند: معنی این چه می تواند باشد/ که تو، جسدی مرده، دوباره در زه و فوالدی کامل/ 

زیر بازتابی زودگذر از ماه می آیی...« )۱۹۸۹: ۹۷(

 عبادت کنندگان 
ً
۲۲۹. به گفته ی گیفرد، »منظور کاسه ی مرمری فواره ی جلوی ایوان کلیساست. معموال

هنگام ورود یا خروج از کلیسا انگشتان اول و دوم دست راست شان را در این آب فرو می برند و به پیشانی شان 
می زنند یا روی خودشان صلیب می کشند.« )۱۹۸۹: ۹۷(

۲۳۰. »ویلیام تی سی پرسکات چند شعبه از شرکت رنگرزی فرش و فرش شویی در دابلن داشت. 
در فصل پایانی این رمان، مالی به خاطر می آورد که بلوم از او آگهی گرفته و در روز ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ در 

روزنامه ی فریمن منتشر کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۷(

۲۳۱. »اف دبلیو سوینی داروگری بود که در شماره ی یک خیابان فرعی لینکلن داروخانه داشت.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۷( اگر مسیر راه بلوم را روی نقشه ی دابلن بکشیم، عالمت های سؤال دقیقی می شود.

داروخانه ی سوینی در سال ۱۸۵۳ بنا نهاده شده است و دوستداران جویس این بنا را با همان شکلی 



419پینوشتفصلپنج|

که یک بار جویس )بلوم( به آن جا رفته حفظ کرده اند. در این داروخانه، جلسه های یولسیزخوانی یا دیگر 
آثار جویس برگزار می شود.

تبلیغات  و  تزئین  برای  رنگی،  مایعات  حاوی  و  آویزان  بزرگ  »شیشه های  می نویسد:  گیفرد   .۲۳۲
داروخانه ها استفاده می شد و به آن beaconjars می گفتند.« )۱۹۸۹: ۹۷(

۲۳۳. به گفته ی گیفرد، »همیلتن النگ، داروگر، عطار و تولیدکننده ی آب معدنی بود که چند شعبه 
در دابلن و حومه داشت. شعبه ای که بلوم در ذهن دارد در شماره ی ۱۰۷ خیابان گَرفتن، درست در شمال 

پارک استیونز گرین واقع است.« )۱۹۸۹: ۹۷(

و  است  زنده  دابلن  در  داروگر  این  نام  یکم،  و  بیست  قرن  در  »هنوز،   ،)۲۰۱۴( دلینی  گفته ی  به 
داروخانه ای در شهر به این نام وجود دارد، البته نه در آن جا که بلوم به آن اشاره می کند.« 

۲۳۴. گیفرد می نویسد: »در قرن هفدهم، در فاصله ی پانصد متری از جای کنونی بلوم، مهاجران 
پروتستان فرانسوی سه حوزه ی کلیسایی را بنا گذاشتند و توسعه دادند. جاهای ویژه ای برای گورستان معین 
برود.«  آن جا  به  روز”  “یک  است  قرار  بلوم  که  ا ست  گورستانی  آن ها همان  مهم ترین  از  یکی  که  کردند 

)۹۷-۸ :۱۹۸۹(

»بیش از نیم میلیون از باورمندان این مذهب در فرانسه شکنجه می شدند، آن قدر که بسیاری از آن ها 
مجبور به فرار شدند و گروهی به دابلن آمدند. این ها کسانی بودند که دستورهای نان و شیرینی پزی را بلد 

بودند و به همین دلیل معروف بودند که نعمت خدا را با خود دارند.« )دلینی، ۲۰۱۴(

۲۳۵. بلوم که تصمیم می گیرد در فاصله ی باقی مانده تا زمان تشییع جنازه ساخت ِکِرم آرایشی زنش 
را سفارش بدهد، یادش می آید که دستور ساخت آن را توی شلوار دیگرش جا گذاشته و هم چنین کلید دِر 
خانه را، و مقصر این بی فکری را حال وهوای مالل آوری می داند که مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری ایجاد 

کرده است. )م(

۲۳۶. »سکه ی ساورین برابر با بیست شیلینگ بوده است.« )هانت، ۲۰۱۱(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، در آن زمان »ارزش ساورین آن قدر بود که بلوم خوب به یاد می آوَرد که 
چه مدت پیش آن را خرد کرده، و با این یادآوری روزی را مشخص می کند که برای سفارش کرم مالی به 
داروخانه رفته است. بدین ترتیب جویس چگونگی کارکرد حافظه و ارتباط حوادث را به گونه ای طبیعی 

نشان می دهد.« 

۲۳۷. به گفته ی گیفرد، »کیمیا سنگی است که کیمیاگران یا فالسفه ی قرون وسطا داشتند و باور عموم 
این بود که با این سنگ می توان فلزات پایه را به طال تبدیل کرد.« )۱۹۸۹: ۹۸(

است،  شده  بیان  جمله  ناقص  دستوری  ساختار  با  فکر،  ماهیت  به  بنا  بلوم،  فکر  که  جایی  هر  در 
کوشیده ام آن را به همان شکل به فارسی برگردانم. )م(

۲۳۸. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »بلوم بنا به باوری عامیانه و غیرعلمی تصور می کند که داروگران 
و کیمیاگران با زندگی در میان داروها مغزشان کوچک می شود. سپس می گوید: دوا سبب پیری زودرس 
می شود و بی حسی می آورد. یک عمر را در یک شب تغییر می دهد و حتا شخصیت را عوض می کند. این 
چند جمله بن مایه ی اصلی فصل پنج )لوتس خواران(، نشئگی ناشی از داروهای گیاهی و مواد مخدر، را 

باز می نمایاند.«
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۲۳۹. به گفته ی گیفرد، »بلوم به شیشه های دواساز نگاه می کند و برچسب های کوتاه شده ی روی آن ها 
کوا است یعنی آب مقطر. مقط. نیز مخفف مقطر است. سپس می نویسد  را می خواند: آک که مخفف آ
 Te( ،به معنای گیاه برگ بو باشد. ب ب: گیاه برگ بو )folium Lauriata( فول که می تواند مخفف فولیوم

Virid(: چای سبز.« )۱۹۸۹: ۹۸(

Doctor Whack« .۲۴۰ نیروی درمان انفجار پرطنین و سنگین است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۸(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »دلیل دیگر استفاده از واژه ی whack )به معنای صدای انفجار( می تواند 
هم وزن و هم پساوند بودن آن با کلمه ی quack )به معنای پزشک قالبی( باشد.« 

۲۴۱. »معجون دارویی مرکب از پودر و مخلوطی از عسل و مربا و شهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۸(

 بلوم، جایی، در متون پزشکِی قانونی این را خوانده است که با کلروفرم 
ً
۲۴۲. به گفته ی دلینی »ظاهرا

می توان بدن جنازه ای را )در موارد مرگ مشکوک( آزمود و دریافت که آیا در مصرف تنتور تریاک زیاده روی 
کرده و همین عامل مرگ او شده است یا نه. این ترکیب در زمان ادوارد و ویکتوریا داروی منتخب درد بود.«

گفته ی  به  و  رازیانه  و  بنزوئیک  اسید  و  تریاک  از  مرکب  بود  مسکنی  محلول  پارگوریک  گیاه   .۲۴۳
گیفرد، »کمی تریاک داشت، به همین دلیل می توان آن را شیره ی خشخاش نامید. در آن زمان، داروهای 
یبوست آورش،  اثر  دلیل  به  به ویژه  اما  دردها مصرف می کردند،  از  بسیاری  تسکین  برای  را  تریاک  حاوی 
در همه جای جهان برای درمان اسهال هم استفاده می شد. بلوم به طور مبهم به یاد می آورد که پارگوریک 
می تواند غشاهای مخاطی را ببندد به جای آن که مثل داروهای آرام بخش بی حس شان کند.« )۱۹۸۹: ۹۸( 
البته اسم پارگوریک را به اشتباه »پاراگوریک« می گوید و با این کار، جویس بار دیگر نشان می دهد که بلوم 

چندان قابل اعتماد نیست و اشتباه می کند. 

به کار درمان  و  با آب سفید می شد  ترکیب  با  از رزین گیاهی حاره ای،  بنزوئین، گرفته  تنتور   .۲۴۴
کنه های پوست می آمد. در قرن نوزدهم، استفاده از آن برای پوست در میان زنان حتا طبقه ی  جوش ها و آ
متوسط به پایین رواج یافت. آن ها این ترکیب را استفاده می کردند تا رنگ شان روشن تر شود و وانمود کنند 

که از طبقه ی باالی جامعه اند، نه طبقه ی کارگر که زیر آفتاب کار می کنند. )م(

برای پوست و تمیز کردن دندان  از مواد دست ساز خانگی را برمی شمرد که  بلوم چند نمونه   .۲۴۵
Dr. Chase’s Recipes; or, lnfonna-  مفیدند. به گفته ی گیفرد، »نمونه هایی از این مواد در بخش پزشکی

tion for Everybody. آمده است. )چاپ بیستم، ان آربر، ۱۸۶۴(.« )۱۹۸۹: ۹۸(

را  آلبانی  دوک  و  لیوپولد  شاهزاده  ویکتوریا،  ملکه ی  پسر  »کوچک ترین  می نویسد:  گیفرد   .۲۴۶
هم عصرانش بسیار شکننده می دانستند. شاهزاده در واقع بیماری هموفیلی داشت. هموفیلی در آن زمان 
دلیل  به همین  و  دارد  پوست  یک  بیمار  می کردند  تصور  که حکیم باشی ها  بود  ناشناخته  و  مرموز  آن قدر 

پوست این بیماران به آسانی کبود می شود.« )۱۹۸۹: ۹۸(

بلوم هم براساس این باور فکر می کند که لیوپولد، دوک آلبانی، یک پوست دارد و بقیه ی ما آدم ها سه 
پوست داریم. در جست وجوی رابطه ی این اشاره به دنیای ادبیات به این می رسیم که معشوقه ی لیوپولد، 
دوک آلبانی، آلیس لیدل بود که براساس شخصیت او آلیس در سرزمین عجایب آفریده می شود. این رابطه ی 
عاشقانه به ثمر نرسید ولی آلیس بعدها اسم پسرش را لیوپولد گذاشت و لیوپولد اسم دخترش را آلیس. )م(

“پوست  به معنای  فرانسوی  عبارتی   )Peau d’Espagne( ِدسَپنیه  »پو  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۴۷
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ایتالیا بود که از گل ها و  پو ِدسَپنیه نام شرکت تولید عطر و ادوکلن در  اسپانیایی” است.« )۱۹۸۹: ۹۸( 
روغن های معطر عطر می  ساختند. این شرکت هنوز وجود دارد.

کانل 
ُ
)ا شمالی  سکویل  خیابان   ۱۲ و   ۱۱ در شماره ی  ترکی  و حمام  »هتل  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۴۸

امروزی( بود.« 

بلوم وقت کافی ندارد تا به حمامی از نوع حمام ترکی یا همان حمام های سنتی خودمان که با مشتمال 
همراه است برود، ولی فکر می کند اگر دختر خوبی بود که ماساژ یا مشتمالش می داد، خیلی بهتر بود. )م(

۲۴۹. یک مورد دیگر از همانندی با تک گویی درونی استیون است.

۲۵۰. به گفته ی هانت، »بلوم وقت کافی برای رفتن به حمام عمومی ترکی و یک حمام درست وحسابی 
ندارد، اما به مشتمال در حمام می اندیشد و این که چه خوب بود اگر دختر خوبی این کار را برایش می کرد. 
وسوسه و هوس جلق زدن در آب بیانگر حمامی خصوصی است و در چند پاراگراف بعد شرح بیشتری از 

آن را می خوانیم.« )۲۰۱۵( پی نوشت شماره ی ۲۷۸ از همین فصل را بخوانید.

۲۵۱. به گفته ی گیفرد، »لیمو نماد وفاداری در عشق است و در این جا نشانه ی وفاداری بلوم به مالی و 
نگرانی او نسبت به بی وفایی مالی. سیترون آیین یهودیان هم بوی لیمو می دهد.« )۱۹۸۹: ۹۸(

)م(  دارد.  را  خود  کوچک  اودیسیوس وار  سفر  و  می شود  مطرح  داستان  در  بارها  صابون  این   .۲۵۲
پی نوشت شماره ی ۱۵ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید.

۲۵۳. وقتی بنتام از پشت سر بلوم می رسد و می خواهد روزنامه ی او را برای دیدن خبرهای مسابقه ی 
اسب دوانی بگیرد، راوی از یک فعل برای کنش دو عضو او استفاده می کند: فعل »گفتن« و دو عضو »زبان 
و دست«، که هر دو، هم زمان، با بلوم حرف می زنند؛ دهانی که با صدا سالم می گوید و دستی که با زدن 
به خود او یا روزنامه ی لوله شده زیر بغل او. یا کمی جلوتر می گوید: »صدای تیزش پرسید« این سبک و 
حالت کالم که همانا انسان انگاری یا جان بخشی نامیده می شود، تا اندازه ای مثال این شعر سعدی است: 
»چندان که می بینم جفا امید می دارم وفا / چشمانت می گویند ال ابروت می گوید نعم.« به گفته ی ویراستار 
گرامِی این اثر، در واقع کاری که جویس کرده، مرتبتی مدرن و تا حدی سورئالیستی از همان جان بخشی 
در ادبیات کهن خودمان است. یا حتا از ادبیات دینی است که اعضای بدن در یک زندگی مستقل گفت وگو 

خواهند کرد و شهادت خواهند داد. )سوره ی نور، آیه ی ۲۴( )م(

۲۵۴. چند لحظه پیش، بلوم احساس می کرد که بدنش به شست وشو نیاز دارد، حاال ناخن های سیاه 
و کثیف بنتام را که می بیند می گوید این ها هم مثل من به شست وشو نیاز دارند. )م(

گهی  آ یک  کرده ای؟”  استفاده  ِپر  صابون  هرگز  به خیر،  “صبح  »جمله ی  می نویسد:  گیفرد   .۲۵۵
تبلیغاتی است برای صابون معروف انگلیسی به نام Pear’s soap؛ صابونی با نام و عطر گالبی.« )۱۹۸۹: 

)۹۸

۲۵۶. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »به دلیل آلودگی تیغ آرایشگرها خارش پوست شایع بود.« 

به گفته ی گیفرد، »یکی دیگر از آن باورهای خرافاتی این بود که یقه ی بلند که روی مو را می پوشاند 
باعث ریزش آن می شود.« )۱۹۸۹: ۹۸(

بریتانیاست که  از دو مسابقه ی ساالنه ی مهم  به گفته ی گیفرد، »مسابقات جام طالیی یکی   .۲۵۷
قرار بود در همان روز، در اسکات هیث، در بیست و شش مایلی لندن برگزار شود. Maximum II یا 



|  یولسیز   422

Maximum the second ]دو پهلوست هم به معنای ماکزیمم یک ثانیه و هم[ یکی از اسب های مسابقه 
 به برنده ی 

ً
است. ارزش “جام طالیی” هزار ساورین، به اضافه ی سه هزار ساورین برای بقیه ی برندگان. مثال

دوم هفتصد ساورین می دادند و به سومی سیصد...« )۱۹۸۹: ۹۸(

فقط یک لح یا فقط یک لحظه. )م( 

۲۵۸. بنتان الینز می خواهد برای شرط بندی بر سر مسابقه ی اسب دوانِی جام طالیی از جدول روزنامه 
مال  روزنامه  می گوید:  او خالص شود.  از شر  زودتر  هر چه  دلش می خواهد  بلوم  اما  بگیرد،  اطالعاتی 
بنتام که مثل همه ی شرط بندهای دیگر هر حرکت و واژه را عالمتی  اما  خودت، داشتم می انداختم دور. 

تصور می کردند، شک می کند و تصمیم می گیرد خطر کند. )م(

لیلند مانک در این باره می نویسد: »در این جا بلوم ناخواسته به او یک سرنخ می دهد. داشتم روزنامه را 
می انداختم دور: Throw it away، و اسم اسب تیره در مسابقه Throwaway است. این شکستن اسم 
کامل بعدها در رمان پیامدهای هولناک دارد و این تنها موردی نیست که اتفاق و شانس به ساختار سمبلیک 

رمان شکل می دهد.« )۱۹۹۴: ۱۲۵(

همان طور که پیشتر هم اشاره شد، یکی از تکنیک های روایی یولسیز استمراِر رویدادها و روایت هاست. 
از  انتخابات”  در ستاد  پیچک  “روز گل  داستان  از  بنتام الینز شخصیتی است  این که شخصیت  نخست 
– ظاهر  بلند  یقه ی  و  تراشیده  – صورت  با همین مشخصه ها  آن جا هم  در  دابلنی ها  که  مجموعه داستان 

می شود. دیگری پیامد همین دیدار بلوم و بنتام الینز و کالمی است که ناخواسته به زبان بلوم می آید. )م(

۲۵۹. درباره ی رستوران بار کان وی پی نوشت شماره ی ۵۲ از همین فصل را بخوانید.

از چیزی  فرد  که  است  این  نشانگر  )دم خرگوش(  معنی  به   scut »واژه ی  می نویسد:  گیفرد   .۲۶۰
عصبانی است. بلوم در ذهنش می گوید God speed scut، که درستش این است:

)۹۹ :۱۹۸۹( »God speed you, Scut! 

ل« را برابر آن گذاشتم که هم تحقیرآمیز است و هم غیظ بلوم را نشان 
ُ
به همین دلیل »خیر پیش، دم ک

می دهد. )م(

۲۶۱. به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »بلوم وقتی صابون را الی کاغذهای مجله می پیچد، دوباره یاد بنتام و 
لب هایش می افتد که با تراشیدن سبیل مسخره می نماید. سپس به یاد شرط بندی او در مسابقه ی اسب دوانی 
می افتد و با دیدگاهی انتقادی رواج بیش از اندازه ی این کار را شرح می دهد. بعد نمونه ای می آورد که حتا 
دزدی می کنند تا شرط بندی کنند. از این جا به یاد قرعه کشی کلیسا می افتد که بلیت می فروشند و بوقلمونی 

را به قید قرعه کشی به برنده می دهند.« 

یاد  به  الینز  بنتام  شرط بندی  به  کردن  فکر  با  بلوم  که  است  فرعی  »داستان  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۶۲
می آورد.« )۱۹۸۹: ۹۹( در این داستان، جک فلمینگ با اختالس و دزدی، در یک شرط بندی برنده شده 
و پول ها را برداشته و به آمریکا رفته است و حاال هم قابلمه های گوشت مصر )بوقلمون( می خورد. به قول 
دلینی )۲۰۱۴(، »پس از اندیشیدن به “حمام ترکی” در چند خط باالتر، دوباره ذهن بلوم به خاور میانه 

برمی گردد.« 

)پروتیوس(  سه  فصل  از   ۱۳۱ شماره ی  پی نوشت  در  را  مصر«  گوشت  »قابلمه های  توضیح   .۲۶۳
بخوانید.
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۲۶۴. به گفته ی گیفرد، »بلوم از خیابان لینکلن وارد خیابان لینستر می شود و از آن جا به حمام ترکی 
گرمی می رود که در شماره ی ۱۱ این خیابان است.« )۱۹۸۹: ۹۹(

۲۶۵. گیفرد می نویسد: »در این جا بلوم دارد نوشته ی پوستر آگهی مسابقه های ورزشی کالج پارک را 
می خواند. این آگهی جلسه ی ائتالف باشگاه دوچرخه سواری دانشگاه کالج دابلن و باشگاه هریر را که، در 

کالج  پارک و در همان بعدازظهر برگزار می شود، نشان می دهد.« )۱۹۸۹: ۹۹(

۲۶۶. به گفته ی گیفرد، این جمله »بیتی از شعری به نام “جانی” است. وقتی جانی چالق از جنگ 
برمی گردد، پگی این شعر را می خواند: “طبل ها و توپ های پرهیاهو/ دشمن حسابی هالکت کرده/ عزیزم، 
جانی، چقدر عجیب شده ای/ آخ که تو را نشناختم.../ تو بی چشمی، بی دماغی، تخم مرغ بی مرغی/ مثل 

ماهی کاد دوال شده ای، سِر چسبیده به دم.”« )۱۹۸۹: ۹۹(

گهی تبلیغ بازی کریکت نگاه می کند و به عنوان کسی که کارش بازاریابی برای تبلیغات  ۲۶۷. بلوم به آ
باید  می کند  فکر  می کند.  اعتراض  است،  اسب  نعل  شکل  که  آگهی  این  کردن  درست  شیوه ی  به  است 
را  اسپورت،  ورزش،  کلمه ی  بیرونی  پّره ی  سه  در  و  می بود  اسپوک،  پّره پّره،  که  می کردند  درست  دایره ای 

می نوشتند و دایره ی بزرگی در مرکز و در آن عبارت کالج... را می نوشتند. )م(

بود.«  لینکلن  خیابان  در  کالج  ترینیتی  جنوبی  در  نگهبان  »هورن بلوئر،  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۶۸
ورزشگاه  در  که  )به معنای شیپورچی(  با هورن بلوئر  بلوم  »اگر  دلینی )۲۰۱۴(،  گفته ی  به   )۹۹ :۱۹۸۹(
او و  او هم ممکن است مثل دفعه ی پیش دوباره اجازه بدهد   کالج پارک نگهبان است خوش وبش کند، 

خانواده اش یواشکی وارد ورزشگاه شوند.«

به شهر  اودیسه  این فصل حال وهوای لوتس خوارانِی  باره می نویسد: »در  این  ۲۶۹. چارلز پیک در 
کلیساروها،  کالسکه چی ها،  لوتس خواران،  در  که  نوشته  نامه هایش  در  جویس  می کند.  سرایت  دابلن 
آدم ها  این  از  گروه  هر  رمان،  کِل  در  نیز  و  کریکت،  بازی  تماشاگران  اخته شده ها، حمام روها،  سربازها، 
نماینده ی روح رخوت و خمودی شهرند. اسب های کالسکه ها اخته شده اند ولی “شاید با همه ی این ها 
هم چنان شاد باشند،” کلیساروها نان و شراب را مثل داروی بیهوشی می خورند؛ همه ی دردها را تسکین 
می دهد. سربازها؛ به نظر نیم پخته می آیند: مثل هیپنوتیزم شده ها، و حتا پسربچه هایی که برای حفظ صدای 
زیرشان برای آوازخوانی در کلیسا اخته می شوند. کسی چه می داند؟ اخته. راهی برای خودشان می یابند – 
حمام کننده ها – در زهدان گرما... ـ و تماشاچی های بازی کریکت – اگر زندگی همیشه این طور بود... – 
همه ی این تصاویر نشان می دهند که همه به گونه ای از سختی ها و مشکالت زندگی می گریزند. در نخستین 
پاراگراف فصل، بلوم پسربچه ای را می بیند که ته سیگاری را برمی دارد و می کشد. اول فکر می کند: “به او 
بگو اگر سیگار بکشد، بزرگ نخواهد شد” اما بعد با خودش می گوید: “ای بابا، بگذار بکشد! زندگی اش 

که بستری از آرامش نیست.”« )۱۹۷۷: ۱۲۶(

ناموفق  به طور  را  توپ  بازی کریکت شش  در  پرتاب کننده  گیفرد می نویسد: »وقتی نخستین   .۲۷۰
به سمت دروازه ی دیگر  بازیکن  “تمام” اعالم می کند. سپس  داور  بیندازد،  به داخل زمین  از یک گوشه 
توپ  حریف  بازیکن  اگر  می اندازد.  حریف  دروازه ی  چوگان زِن  سمت  به  را  توپ  و  می رود  پرتاب کننده 
به همین شکل دست عوض  بازیگر اوت می شود، و  این  به زمین برسد بگیرد،  از آن که  بازیکنی را پیش 

می شود.« )۱۹۸۹: ۹۹(

۲۷۱. به گفته ی گیفرد، »این جمله ی مکرر و معروفی است درباره ی ایرلندی ها که می گویند استعداد 
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تیم  دلینی )۲۰۱۴(، »امروزه  به گفته ی  البته  ندارند.« )۱۹۸۹: ۹۹(  بازی کریکت  برای  و مهارت کافی 
ملی شان شهرتی به دست آورده است.«

۲۷۲. در این جا جویس برای امتیاز صفر می گوید اردک. گیفرد می نویسد: »اگر یکی از پرتاب کنندگان 
است.«  آورده  صفر  یا  اردک  امتیاز  می گویند  بیاورد،  امتیاز  یک  نوبتش  شدن  تمام  از  پیش  نتواند  توپ 

)۹۹ :۱۹۸۹(

»در واقع منظور تخم اردک است، چون تخم اردک به شکل صفر انگلیسی است. البته بسیار عجیب 
است که بازیکنی شش بار صفر بیاورد.« )دلینی، ۲۰۱۴(

عالی رتبه ی  و  معروف  باشگاه رستوران های  از  یکی  کلدیر  خیابان  »باشگاه  می نویسد:  گیفرد   .۲۷۳
دابلن بود که زمین داران ثروتمند وفادار به خانواده ی سلطنتی بریتانیا به آن جا می رفتند. شهرتش را مدیون 

این بود که از مهمانان با بهترین خاویارها پذیرایی می کردند.« )۱۹۸۹: ۹۹(

کاپیتان بولر در دنیای بیرون داستان ناشناخته است و در داستان هم دیگر نام او تکرار نمی شود. دلینی 
)۲۰۱۴( معتقد است که جویس »در این جا بخشی از فولکلور ایرلند را به داستان افزوده است.«

بازار  است.  دابلن  شهر  حاشیه ی  در  اکنون  و  بود  دهکده   
ً
قبال »دانی بروک  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۷۴

بنا گذاشته شد و در سال ۱۸۵۵ جمع شد، محل جنجال و کشمکش و  دانی بروک که در قرن دوازدهم 
کتک کاری بود و به این ویژگی و نام معروف. بعدها اسم این بازار اصطالحی شد برای صحنه های خشونت 

و میدان های بزرگ جنگ.« )۱۹۸۹: ۹۹( 

به گفته ی هانت، »این بازار که هر سال از پایان اوت تا نیمه ی سپتامبر برگزار می شد، محل خرید و 
فروش مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و دامداری بود، اما هم چنین محل نوشیدن بسیار، قمار، رقص، 

موسیقی بلند، الت بازی، دعوا و کتک کاری و نمایش خروس جنگی  بود.« )۲۰۱۸( 

»بلوم که شهروندی با نزاکت است، فکر می کند که بازی متمدن کریکت با احساسات مردم ایرلند 
متناسب نیست، بلکه همان بازار مکاره با روحیه ی این ها جور است. سپس در ادامه آهنگ معروفی را به یاد 

می آورد: و سرهایی که می شکستیم وقتی مکارتی وارد میدان می شد.« )همان جا(

“مکارتی  از رابرت مارتین.   Enniscorthy نام  به  از ترانه ای  ۲۷۵. گیفرد می نویسد: »بیتی است 
حال همه را جا آورد/ تا پایان با همه جنگید.” اما بخت تا پایان با او یار نبود: “و چوب دستی هایی که در 
بازاری است در  انیس کورتی  هوا می چرخاندند/ و کله هایی که می شکستند/ وقتی مکارتی وارد شد...” 
ناحیه ی وکس فورد در جنوب غربی ایرلند.« )۱۹۸۹: ۱۰۰-۹۹( پی نوشت قبلی )شماره ی ۲۷۴ از همین 

فصل( را بخوانید.

به گفته ی دلینی )۲۰۱۴(، »این ترانه زیر نظر و تحت تأثیر طبقه ی حاکم سروده شده و در آن کلیشه  و 
یکسان پنداری ایرلندی های کاتولیک آشکار است. منظور این است که کاتولیک های ایرلند فقط می نوشند 

و می جنگند و هیچ کار دیگری از آن ها برنمی آید.«

کریکت شان  با چوگان  که  افسران، همان طور  دیگر  و  مولر  کاپیتان  که  می گوید  بعدی  »در جمله ی 
شیشه ها را می شکستند، دوست داشتند مثل افراد درگیر در بازار مکارتی سر بومیان ایرلند را بشکنند. در 

واقع این درگیری ها بیشتر متناسب با منش آن ها بود.« )همان جا(

باره می نویسد: »این  این  ایرلندی می رود. گیفرد در  به نمایشنامه ای  ایرلندی  از ترانه ای  بلوم   .۲۷۶
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نیز بخشی از اپرای مریتانا، با اپرانامه ی ادوارد فتزبال )۱۸۷۳-۱۷۹۲( و موسیقی ویلیام وینسنت واالس 
)۶۵-۱۸۱۳( است.« )۱۹۸۹: ۱۰۰(

»در پرده ی اول این اپرا قهرمان نجیب زاده ی داستان، ُدن سزار انسانی بی اندازه شاد است که بخت به 
او پشت می کند. ُدن سزار شاگرد نوآموزی به نام الزاریال را از دست نگهبان ها نجات می دهد. سرفرماندِه 
نگهبان ها که از او عصبانی می شود با او دوئل می کند و کشته می شود. ُدن سزار را به اعدام محکوم می کنند. 
در پرده ی دوم ماجرای دیگری رخ می دهد. ُدن هوزه ی بدجنس تدبیری می اندیشد تا شاه را )که تحت تأثیر 
کولی زیبا و جذابی به نام مریتانا قرار گرفته( منحرف کند و ملکه را به دام بیندازد. ُدن هوزه به ُدن سزار 
پیشنهاد می دهد که اگر با زنی مخفی )مریتانا با روبنده( ازدواج کند و او را به رتبه ی اشراف برساند، به 
جای به دار آویختن سزار، او را به شیوه ای “شرافتمندانه” و با جوخه ی آتش می کشد. ُدن سزار این پیشنهاد 
را می پذیرد و می گوید: “بله، بگذار مثل سرباز کشته شوم.” او با مریتانا ازدواج می کند، اما الزاریال پیش 
از اعدام، گلوله ها را از تفنگ بیرون می کشد. بدین ترتیب ُدن سزار نجات می یابد و به جست وجوی زنش 
)مریتانا( می رود. او که از دوستداران مریتانا بوده اینک نمی داند که زنش همان مریتاناست. در صحنه ی 
سوم، ُدن هوزه مریتانا را با ترفندی به میعادگاه شاه می برد، ولی مریتانا در برابر دست درازی شاه مقاومت 
ُدن هوزه  این که  تا  به در می برد  نیز جان سالم  از صحنه های اعدام های بعدی  پایان ُدن سزار  می کند. در 
می میرد و از آبروریزی شاه جلوگیری می شود. مریتانا به قهرمانش، ُدن سزار، می رسد. در میانه ی پرده ی 
دوم، ُدن هوزه با این تصور که تدبیرش به موفقیت می انجامد با شادمانی شعری را می خواند، که “آن چه در 
جویبار زندگی دنبال می کنیم اززز همه ی این ها عزیزتر است” بیت پایانی همین آهنگ است. اما در واقع 

در آن جا می گوید: “که در پرواز سال هایی که دنبال می کنیم/ عزیزتر از همه ی آن هاست.”« )همان جا(

۲۷۷. به گفته ی گیفرد، »حضرت عیسی در شام آخر نان ها را برداشت، شکری گزارد و آن ها را برش 
داد و میان حواریون تقسیم کرد و گفت: این جسم من است.« )۱۹۸۹: ۱۰۰(

۲۷۸. در این پاراگراف که حمام کردن بلوم را با ریزه کاری و به زیبایی وصف می کند ابهامی نهفته 
است که این ابهام، هم در این جا و هم در چندین مورد دیگر که به این صحنه اشاره می شود، باقی می ماند. 
 به حمام می رود یا فقط همه ی این ها را در ذهنش تجسم می کند. البته 

ً
ابهام در این است که آیا بلوم واقعا

جایی در آینده، این ابهام برطرف می شود. هانت )۲۰۰۹( می نویسد: »بلوم به آلتش فکر می کند که مثل 
گل های وارفته روی آب شناور است. تصویر گل شناور روی آب یادآور گیاهی است که نامش نام این فصل 

است: لوتس خواران.« 

شی، »بلوم کدهای نمادین گل ها را به روش های مختلف به کار می گیرد و در این جا آلت 
ُ
به گفته ی ا

تناسلی اش را مثل گل وارفته ی روی آب شناور می بیند.« )۱۹۸۶: ۷۹( پی نوشت شماره ی ۱۱۲ و ۱۱۳ از 
همین فصل را بخوانید. 

ماده  و  ذهن  میان  مبارزه  در  سوگیری  از  یولسیز،  سرتاسر  در  جویس،  گویی   ...« هانت،  گفته ی  به 
خودداری می کند، اجازه می دهد هر دو شخصیت اصلی داستانش ارزش هر کدام را نشان دهند: استیون 
قهرمان برهان و قدرت عقالنی و بلوم مردی از تبار حس و زیبایی شناسی و اشتهای شهوانی. در این جا بلوم 
مسیر میانه ی هستی شناسی جویس را از طریق ماده گرایی پیشرفته ای پرچمداری می کند که هیچ کاربردی 
کیدی بر جنبه ی تخیلی تجربه.  برای مذهب ندارد، اما سرشار است از کنجکاوی،گمانه زنی رمزآمیز، و تأ

از این صحنه ی تخیلی حمام اتحاد میان ذهن و ماده به وجود می آید.« )۲۰۱۴(

»درست پیش از فکر کردن به حمام به گذار فکر می کند: “دوام نمی آورد. همیشه می آید و می رود، 
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جویبار زندگی،...” سپس این تصویر را بر حمام منطبق می کند: “تشتی از آب تمیز، لعابی خوب، جریان 
مالیم و ولرم. و این جسم من است.” جسم شناور در آب پدیده ای گذاری است، اما از راه تولید مثِل یکی 
مثل خودش مرگ را گول می زند. آلت مرد یا گیاه لوتس هم از سطح برخودار از هوا به ریشه های توی خاک 
می پیچد و هزاران بچه ی به دنیانیامده را در زنجیره ی بی پایان طناب ناف و تراکوچگری )از راه روح( به پدر 
شل وول شان )آلت( مرتبط می کند. تناقض ماجرا در این است که این ریسمان ابدِی تراکوچگر تنها از راه 

جسم ناپایدار پایدار می شود.« )همان جا(

به گفته ی هانت، »افکار استیون درباره ی ترکیب ادرارش با آب اقیانوس پیش نگرشی از افکار مشابه 
بلوم در پایان این فصل است. بلوم آلت تناسلی اش را جسمی شناور بر سطح آب حمام تصویر می کند و به 

جلق زدن در حمام و ترکیب مایع منی با آب حمام این تصویر را شهوانی می کند.« )۲۰۱۷(



۶
* نخست، مارتین کانینگهم۱ سر پوشیده با کاله ابریشمی اش را به داخل کالسکه ی غژغژی برد و فرز 

وارد شد و نشست. پشت سرش، آقای پاور،۲ قامتش را با دقت خم کرد و سوار شد. 
– بیا باال، سایمن.۳

آقای بلوم گفت: 

– اول شما بفرمایید.
آقای ددلس تند خودش را پوشاند و سوار شد و گفت: 

– بله، بله.
مارتین کانینگهم پرسید: 

– حاال همه هستیم؟ بیا باال، بلوم. 
آقای بلوم سوار شد و در جای خالی نشست. در را پشت سرش کشید و دو بار محکم کوبید تا کیپ 
بسته شد.۴ یکی از دست هایش را از میان نوار دستگیره  گذراند و از پنجره ی باز کالسکه، جدی به کرکره های 
پایین کشیده ی خیابان نگاه کرد.۵ یکی از آن ها کنار زده شده: پیرزنی دزدکی نگاه می کند. دماغش روی 
شیشه پهن و سفید شده. ستاره ی خوِش اقبالش را شکر می کند که از سرش گذشت.۶ عالقه ی عجیبی به 
جنازه دارند. با این دردسری که با آمدن مان برایشان درست می کنیم از رفتن مان خوشحال اند. انگار این کار 
مناسب حال شان است.۷ زیرزیرکی در گوشه کنارها.۸ از ترس این که ممکن است زنده شود با دمپایی  تپ تپی 
را  تخت  فلمینگ  و خانم  مالی  می کنند.۱۰  دفن  آماده ی  می کنند.  آماده اش  می کنند.۹ سپس  تاالپ تاالپ 
به جنازه ات دست  به سمت خودت بکش.۱۲ کفن مان. هرگز نمی دانی چه کسی  بیشتر  مرتب می کنند.۱۱ 
می زند. می شوید و شامپو می زند. فکر می کنم ناخن ها و مو را کوتاه می کنند. کمی هم توی یک پاکت نگه 

می دارند. با این حال باز هم رشد می کنند.۱۳ شغلی کثیف.۱۴

همه منتظر بودند. هیچ حرفی زده نمی شد. شاید دارند حلقه های گل را جاسازی می کنند. روی یک 
چیز سفت نشسته ام. آهان، آن صابون:۱۵ توی جیب پشتی شلوارم. بهتر است درش بیاورم و جای دیگری 

بگذارم. صبر کنم برای یک فرصت مناسب. 

همه منتظر بودند. سپس از جلو شنیده شد که چرخ ها می پیچند، بعد نزدیک تر: بعد ُسم اسب ها. 
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چرخ های  و  ُسم ها  کرد.  حرکت  به  شروع  چپ وراست شدن  و  غژغژ  با  کالسکه شان  ناگهانی.  تکانی 
غژغژِی دیگر هم از پشت سر شروع به حرکت کردند. کرکره های خیابان گذشتند و شماره ی ُنه با کوبه ی 

سیاه پوش شده اش، درش نیمه باز.۱۶ به سرعِت راه رفتن. 

کنار خط  از  و  پیچیدند  تا  می َجست،  پایین  و  باال  آهسته  زانوهایشان  بودند،  منتظر  بی حرکت  همه 
و  می چرخیدند  سنگفرش  جاده ی  روی  تلق تلق کنان  چرخ ها  تندتر.  تریتن ول.  جاده ی  گذشتند.  ترامواها 

شیشه های لق توی چارچوب درها تلق تلق می کردند. 

آقای پاور از هر دو پنجره نگاه کرد و پرسید: 

– از کدام راه ما را می برد؟
مارتین کانینگهم گفت: 

ون. رینگ سند. خیابان برانزوک.
َ
– آیریش ت

آقای ددلس به بیرون نگاه می کرد، سر تکان داد و گفت: 
– این یک رسم خوب قدیمی است. خوشحالم که می بینم از بین نرفته.۱۷

همه مدتی از پنجره هایشان کاله یا شب کاله هایی را تماشا کردند که عابران از سر برمی داشتند. احترام. 
کالسکه ناگهان از خط تراموا به سمت جاده ی هموارتِر بعد از خیابان واتری تغییر جهت داد. آقای بلوم با 

نگاهی ممتد مرد جوان باریک اندامی را دید،۱۸ لباس عزا به تن داشت، و کالهی لبه پهن.۱۹ 

سپس گفت: 

– رفیقت بود رد شد، ددلس.
– کی؟

– پسرت و وارثت.
آقای ددلس که خودش را از این سو به آن سو می کشید، پرسید: 

– کجاست؟
کالسکه پس از گذر از کنار جوی های روباز و  برآمدگی های خیابان ترک خورده ی جلوی خانه های 
اجاره ای، سر پیچ تکان تکان خورد، و دوباره ناگهان به خط تراموا تغییر جهت داد و روی چرخ های تلق تلقی 

پرسروصدا به پیش غلتید. آقای ددلس رو به عقب پرت شد و گفت: 
کاتس او!۲۰ – مالگن پست هم با او بود؟ فیدوس آ

آقای بلوم گفت: 

– نه، تنها بود.

و کریسی،  حسابدار مست حقیر  لدینگ،۲۱ 
ُ
گ دارودسته ی  بوده،  پیش زن دایی سلی اش  فکر کنم   –

تپاله ی کوچولوی پاپا؛۲۲ بچه ی عاقلی که می داند پدرش کیست.۲۳ 

آقای بلوم به خیابان رینگ سند۲۴ لبخندی غمزده زد. برادران واالس: کارخانه ی بطری سازی:۲۵ پل دادر.۲۶ 
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ریچی گلدینگ و کیف مدارک دادگستری. گلدینگ به کالیس و ورد می گوید شرکت.۲۷ شوخی هایش 
الهر 

َ
دیگر دارد کمی بی مزه می شود. خیلی مفرح بود. یک صبح یکشنبه در خیابان استمر۲۸ با ایگنیشس گ

به وحشیگری  را  بود.۲۹ همه ی شب  او سنجاق شده  به سر  زن صاحبخانه  تا کاله  دو  والس می رقصید، 
فکر  می کشد.۳۱  اتو  را  کمرش  زنش  کمردردش.۳۰  آن  می ترسم  می خورد:  را  چوبش  دارد  حاال  گذراند. 

می کند که با قرص می تواند درمانش کند. همه شان گچ اند. نزدیک به ششصد درصد سود.۳۲

آقای ددلس با خشم گفت: 

– پیش یک مشت آدم بی شرف است. آن مالگن از هر نظر یک یاغی تمام عیار ملعون فاسد است. 
اسمش در سرتاسر دابلن بوی گند می دهد. اما به خواست خدا و یاری حضرت مریم، آستین همت را باال 
می زنم و می نشینم یکی از همین روزها نامه ای می نویسم برای مادرش یا عمه اش یا هر کِس او که هست و 

چشم هایش را مثل دروازه باز می کنم. دخلش را درمی آورم،۳۳ باور کن. 

بلندتر از تلق تلق چرخ ها داد زد: 

مغازه ی  تو  فروشنده.  یک  پسر  کند.  خراب  را  من  پسر  حرمزاده اش  برادرزاده ی  این  نمی گذارم   –
 نه.

ً
پسردایی ام، پیتر پاول م سوینی، روبان می فروخت.۳۴ مطلقا

ساکت شد. آقای بلوم نگاهش را از سبیل خشمگین او به صورت آرام آقای پاور و چشم و ریش مارتین 
 دلمشغوِل پسرش. حق دارد. 

ً
کانینگهم، که موقر تکان می خورد، گذراند. مرد پرسروصدا و کله شق. تماما

چیزی برای منتقل کردن.۳۵ اگر رودی کوچولو زنده می ماند. بزرگ شدنش را می دیدم. صدایش را در خانه 
می شنیدم. با یک دست کت وشلوار ایتن کنار مالی راه می رفت.۳۶ پسر من. من در چشم های او. احساس 
عجیبی می بود. از من. فقط یک فرصت. باید همان صبح در خیابان ریموند۳۷ باشد، مالی پای پنجره بود 
بودند.۳۸ و آن گروهبان  این کار  و دو سگی را تماشا می کرد که کنار دیواِر کار بد را متوقف کن مشغول 
پوزخندی به باال زد.۳۹ مالی آن لباس خواب کرم رنگی را پوشیده بود که هیچ وقت پارگی آن را ندوخت. 

یک حالی به ما بده، ُپلدی. ای خدا، دارم برایش می میرم. زندگی چطور شروع می شود.

بعد گنده شد. مجبور بود شرکت در کنسرت گری استونز را رد کند.۴۰ پسر من درون او. می توانستم در 
زندگی کمک رودی باشم. می توانستم. کاری کنم تا مستقل بشود. آلمانی هم یاد بگیرد.۴۱ 

آقای پاور پرسید: 

– دیر می رسیم؟

مارتین کانینگهم به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

– ده دقیقه.

مالی. ِملی. همان چیز رقیق شده.۴۲ قسم های نروک او. وای جل الخالق! به این خدا، به این برکت! 
هنوز هم دختر عزیزی است. به زودی زن می شود. مولینگار. پاپایی عزیزم. دانشجوی جوان. بله، بله: یک 

زن هم. زندگی، زندگی.۴۳ 

کالسکه به یک سو خم شد و دوباره صاف شد و تنه ی هر چهار نفر به نوسان درآمد.

آقای پاور گفت: 
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رنی باید وسیله ی جادارتری به ما می داد.
ُ
– ک

آقای ددلس گفت: 
– باید، اگر آن لوچی اذیتش نمی کرد. متوجه منظورم هستی؟۴۴

چشم چپش را بست. مارتین کانینگهم خرده نان های زیر رانش را که کنار می زد گفت: 

– این دیگر چیست، تو را خدا! خرده نان؟

آقای پاور گفت: 

– مثل این که تازگی یکی این جا پیک نیک داشته.

آقای  نگاه کردند.  به چرم بی دگمه و کپک زده ی صندلی  با چندش  و  بلند کردند  را  همه ران هایشان 
ددلس دماغش را پیچاند، به پایین اخم کرد و گفت: 

– مگر این که من سخت در اشتباه باشم. تو چی فکر می کنی، مارتین؟

مارتین کانینگهم گفت: 

– به ذهن من هم زد.۴۵ 

پاهایم  می کنم  احساس  رفتم.۴۶  حمام  آن  به  خوشحالم  گذاشت.  صندلی  روی  را  رانش  بلوم  آقای 
خیلی تمیزند. ولی ای کاش خانم فلمینگ این جوراب ها را بهتر رفو کرده بود.

آقای ددلس آهی حاکی از تسلیم کشید و گفت: 
– با این همه، این عادی ترین چیز دنیاست.۴۷

مارتین کانینگهم نوک ریشش را آرام پیچ و تاب داد و پرسید: 

– تام کرنن پیداَیش شد؟

آقای بلوم جواب داد: 
– آره، با ند لمبرت و هاینز پشت سرند.۴۸

آقای پاور پرسید: 
– و خود کرنی کِلهر؟۴۹

آقای کانینگهم گفت: 

– توی قبرستان است.

آقای بلوم گفت: 

– امروز صبح مکوی را دیدم. گفت سعی می کند بیاید.

کالسکه لحظه ای ایستاد.

– چی شد؟

– ایستادیم.
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– کجاییم؟

آقای بلوم سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: 
– گرند کانال.۵۰

کارخانه ی تولید گاز.۵۱ سیاه سرفه را می گویند درمان می کند. چه خوب که ِملی هیچ وقت این مرض را 
. در مقایسه، خوب 

ً
نگرفت. بچه های بیچاره! دوالیشان می کند سیاه و کبود از تشنج. تأسف آور است واقعا

به خانه  برای مرگ خانه  انفلوانزا.  بزرک.۵۲ همه گیری مخملک،  تخم  فقط سرخک. جوشانده ی  َجست. 
با  توس!۵۵ 

َ
ا بیچاره  آشیانه ی سگ ها آن جاست.۵۴ طفلِک  از دست ندهی.۵۳  را  این فرصت  تبلیغ می کند. 

توس خوب باش، لیوپولد، این آخرین خواست من است. خواست تو اجرا می  شود.۵۶ ما از آن ها توی گور 
َ
ا

فرمان می بریم. خط ناخوانای یک رو به موت. بدجوری رویش اثر گذاشت، دق کرد. زبان بسته ی بی صدا. 
 همین طوری اند. 

ً
سگ های آدم های پیر معموال

افتاد. عقب نشست و دمی رگباری را دید که خال خال روی پرچم های  باران روی کالهش  قطره ای 
خاکستری می پاشید. جدا از هم. عجیب. انگار از آبکش. فکر کردم ببارد. چکمه هایم غژغژ می کرد، حاال 

یادم می آید. 

آرام گفت: 

– هوا دارد عوض می شود.

مارتین کانینگهم گفت: 

– حیف که خوب نماند.

آقای پاور گفت: 

– برای کشور می خواستیم. آهان، دوباره خورشید دارد در می آید.

آقای ددلس از پشت عینکش به خورشید پنهان نگاهی کرد و ناسزایی بی صدا نثار آسمان کرد. سپس 
گفت: 

– به اندازه ی کون بچه نامطمئن است.
– دوباره راه افتادیم.۵۷

کالسکه دوباره چرخ های گیردارش را چرخاند و تنه ی همه آرام چپ وراست شد. مارتین کانینگهم 
نوک ریشش را تندتر پیچ وتاب داد و گفت: 

– تام کرنن دیشب معرکه بود.۵۸ و پدی لنرد توی رویش ادایش را درآورد.۵۹

آقای پاور با اشتیاق گفت: 

– یک کم نشان بده، مارتین. صبر کن سایمن تا نظرش را درباره ی خواندن آهنگ پسر کراپِی بن دالرد 
بشنوی.۶۰

مارتین کانینگهم فخرفروشانه گفت: 

کارم  سال های  تمام  در  که  است  اجرایی  ُبراترین  مارتین،  ساده اش،  تصنیف  آن  خواندن  معرکه،   –



|  یولسیز   432

شنیده ام.

آقای پاور قهقهه زنان گفت: 
– ُبرا. دیوانه ی این کلمه است. و آن ترتیب بازنگرانه.۶۱

مارتین کانینگهم پرسید: 

– نطق دن داسن را خواندی؟۶۲ 

آقای ددلس گفت: 

– نخواندم، کجاست؟

– تو روزنامه ی امروز صبح.
آقای بلوم روزنامه را از جیب داخلی اش درآورد. آن کتاب را باید برای مالی عوض کنم.۶۳

آقای ددلس تند گفت: 

.
ً
 لطفا

ً
– نه، نه. بعدا

نگاه گذرای آقای بلوم روی بخش پایین روزنامه چرخی زد و گذرا آگهی فوت ها را وارسی کرد: کالن، 
کلمن، دیگنم، فاست، لوری، نومن، پیک، این کدام پیک است؟ همان یارو نیست که در دفتر کرازبی و 
لْین بود؟ نه، سکستن، آربرایت.۶۴ شخصیت های چاپ شده توی روزنامه ی نخ نما و روبه پارگی به سرعت 

َ
ا

محو می شوند. سپاس از گل کوچک.۶۵ با کمال تأسف ازدست رفته. در سوگ وصف ناپذیر او. ۸۸ سال 
سن پس از یک بیماری طوالنی و خسته کننده. ماه یادبود:۶۶ کوین لن. رحمت خدای مهربان بر او باد و 

روحش شاد.۶۷

حاال دیگر یک ماه است که هنری عزیز پرواز کرده 

به خانه اش در اوج آسمان ها

و اینک خانواده اش در سوگ و گریا ن اند 
و امیدوار که روزی در آن اوج او را ببینند۶۸

پاکت نامه را پاره کردم؟ آره. بعد از آن که نامه اش را در حمام خواندم کجا گذاشتمش؟ جیب جلیقه اش 
را دست زد. جایش امن است. هنری عزیز پرواز کرد. پیش از آن که صبرم تمام شوند.۶۹ 

تکان  سر  آن جاست.  تا  دو  فقط  حاال  درشکه چی ها.۷۲  ایستگاه  مید.۷۱  کارگاه  ملی.۷۰  مدرسه ی 
می دهند. تا خرخره پر. کله شان فقط استخوان. دیگری یورتمه  می چرخد با یک مسافر. یک ساعت پیش از 

این جا رد شدم. سورچی ها کاله از سرشان برداشتند.۷۳ 

کمر سوزن بانی ناگهان خودش را کنار تیر تراموای نزدیک پنجره ی آقای بلوم صاف کرد. نمی توانستند 
از دست  را  کارش  یارو  این  آن وقت  بسیار عملی تر؟ خب  که چرخ خودش  کنند  اختراع  چیزی خودکار 

می داد؟ خب یک یاروی دیگری برای تولید اختراع جدید کار می گرفت؟۷۴
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تاالرهای کنسرت باستانی.۷۵ آن جا هیچ خبری نیست. مردی با کت وشلوار چرمی و بازوبند سیاه. 
چندان ماتمی در کار نیست. یک چهارم سوگواری. شاید قوم وخویش سببی اند.۷۶ 

در  تئاتر کویین:  کنار  از  راه آهن،  پل  زیر  از  مارک گذشتند،۷۷  کلیسای سینت  منبر غم زده ی  کنار  از 
سکوت.۷۸ آگهی های دیواری: یوجین استَرتن، خانم بندمن پالمر.۷۹ مانده ام که آیا من امشب می توانم بروم 
لیه را ببینم. گفتم من.۸۰ یا لی لِی کیالرنی را؟ شرکت اپرای ِالستر گرایمز.۸۱ تغییر بزرگ مؤثر. پوسترهای 
روشن خیس برای هفته ی بعد. عیش در بریستول.۸۲ مارتین کانینگهم ممکن است بتواند بلیتی برای ورود 

به گِیتی جور کند. باید یکی دو تا نوشیدنی مهمانش کنم. با پا بروی، کفش پاره می شود با سر، کاله.۸۳ 

او بعدازظهر می آید. تصنیف های مالی.۸۴ 
دکان پلستو.۸۵ تندیس فواره ی یادبود ِسر فیلیپ کَرمِتن. این کی بود؟۸۶

مارتین کانینگهم با گذاشتن چهار انگشت بر گوشه ی ابرویش به نشان احترام نظامی گفت: 

– حال شما؟

آقای پاور گفت: 

– ما را نمی بیند. چرا می بیند. حال شما؟ 

آقای ددلس پرسید: 

– کی؟

آقای پاور گفت: 
– بلیزس بویلن. آن جا، دارد طره ی گیسوی روغن زده اش را باد می دهد.۸۷

درست همین االن داشتم فکر می کردم.۸۸ 

آقای ددلس به آن سمت خم شد تا ادای احترام کند. از دِر ِرد بنک دیسک سفید کالهی حصیری در 
پاسخ برق زد: مرد شیک پوش: رد شد.۸۹

بله.  ناخن ها،  را.  راستش  ناخن های دست  وارسی کرد، سپس  را  ناخن های دست چپش  بلوم  آقای 
او را سر زبان ها  او هست که می بینند آن ها مالی؟ گیرایی. بدترین مرد دابلن. همین  بیشتری در  آیا چیز 
او.۹۰  اما یک جور مثل  آدم چی هست. غریزه.  آن ها بعضی وقت ها حس می کنند که یک  نگه می دارد. 
ناخن هایم. دارم همین حاال به آن ها نگاه می کنم: خوب چیده شده . و بعد:  تنها فکر می کند.۹۱ بدن دارد 
وقتی  شاید  می شود؟  آن  باعث  آوردن. چه چیزی  یاد  به  با  می شوم:  آن  متوجه  من  می شود.۹۲  کمی شل 
اما ترکیب همان است. ترکیب هم چنان  با آن سرعت هم کشیده شود.  گوشت می افتد، پوست نمی تواند 
همان است. شانه ها. باسن. گرد و قلمبه.۹۳ آن شب رقص که لباس می پوشید. پیراهن میان لپ های پشت 

گیر کرده بود.۹۴ 

دست هایش را میان زانوهایش به هم قالب کرد، خشنود، نگاه تهی اش را به صورت های آن ها انداخت. 

آقای پاور پرسید: 

– تور کنسرت چطور پیش می رود، بلوم؟
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آقای بلوم گفت: 

– هان، خیلی خوب. شرح و وصف عالی ازش می شنوم، طرح خوبی است، می دانی...

– خودت هم می روی؟

هان، نه. واقعیت این است که برای یک کار شخصی باید بروم به ناحیه ی کلیر. می دانی، طرح   –
این است که به شهرهای بزرگ بروند. چیزی که یک جا از دست می دهی جای دیگر به دست بیاوری.۹۵ 

مارتین کانینگهم گفت: 

. االن مری اندرسن آن جاست.۹۶ هنرمندهای خوب دارید؟
ً
– دقیقا

آقای بلوم گفت: 

– لویی ورنر دارد او را به این سفرها می برد.۹۷ آره، همه ی کله گنده ها را داریم. جی سی دویل و جان 
مک کورمک، امیدوارم، و.۹۸ در واقع بهترین ها.

آقای پاور با لبخند گفت: 

– و مادام. آخرین ولی نه کم اهمیت ترین.

براِین.۹۹ یکی 
ُ
آقای بلوم دست هایش را به نشانه ی خفیفی از ادب از هم باز کرد و قالب کرد. اسمیت ا

دسته گلی آن جا گذاشته. زن. باید سالروز مرگش باشد.۱۰۰ صد سال به این سال ها.۱۰۱ کالسکه هنگام گذر 
رول،۱۰۲ بی صدا زانوهای بی مقاومت شان را به هم چسباند. 

َ
از کنار مجسمه ی ف

اوت: پیرمرد ژنده پوشی کنار جدول خیابان کاالهایش را عرضه می کرد. دهانش باز بود: اوت.۱۰۳ 

– چهار بنِد کفش، یک پنی.

بود. همان خانه ی هم نام مالی،  از وکالت محرومش کردند. دفترش توی خیابان هیوم  مانده ام چرا 
از  باقی مانده  دارد.  موقع  از همان  را  ابریشمی  آن کاله  واترفورد.۱۰۴  در  مشاور حقوقی سلطنتی  توییدی، 
روزگار شکوه گذشته.۱۰۵ او هم سوگوار هست. افت وحشتناک، بدبخت فلک زده! مثل توپ پاسش دادند. 

لهن در آخر خطش.۱۰۶
َ
ک

ُ
ا

برای نظافت. موهایش را می آراید،  آمده  بلند شده. خانم فلمینگ  یازده و بیست دقیقه.  مادام.۱۰۷  و 
 نان. نه: ُوری ِا نان.۱۰۸ به نوک موهایش نگاه می کند ببیند موخوره دارند. می تِرما اون 

َ
زمزمه می کند: ولیو ا

پوکو ایل. صدایش موقع خواندِن تِر قشنگ است: لحنی اندوهبار.۱۰۹ یک توکا. یک باسترک خواننده. همین 
کلمه ی باسترک است که آن را وصف می کند.۱۱۰ 

به جوگندمی می زند.  پاور گذشت. باالی گوشش  آقای  از روی صورت خوش چهره ی  آرام  نگاهش 
مادام: لبخندزنان. من هم لبخند پس دادم. یک لبخند می تواند خیلی معنی ها داشته باشد. شاید فقط ادب. 
آدم خوب. کی می داند که آیا این راست است در مورد زنی که نگه می دارد؟ برای زنش خوشایند نیست. 
این خیلی سریع رنگ  آدم خیال می کند که  نیست.  به من گفت، شهوانی در کار  بود  اما می گویند، کی 
می بازد.۱۱۱ آره، کرافتن بود که یک شب او را دیده بود یک پوند گوشت ران گاو برای زن می برد.۱۱۲ این زن 

چه کاره است؟ مسئول بار توی رستوراِن جوری.۱۱۳ یا توی مویرا، آره؟۱۱۴ 
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از زیر بزرگ ردا پوش آزادی بخش گذشتند.۱۱۵

مارتین کانینگهم به آقای پاور سقلمه ای زد و گفت: 
– از قبیله ی روِبن.۱۱۶ 

هیکل بلندقامت ریش سیاهی، خم شده روی عصا، با گام های سنگین، سر نبش مرکز الفنت الِوری راه 
می رفت، کف دست انحنادار روی کمرش را به آن ها نشان می داد.۱۱۷ 

آقای پاور گفت: 

– با همه ی زیبایی  بکرش.

آقای ددلس به پشت بدن سنگین رونده ی او  نگاه کرد و با مدارا گفت: 

– شیطان چفت کمرت را بشکند!۱۱۸ 

آقای پاور از خنده غش کرد و وقتی کالسکه از جلوی مجسمه ی گرْی رد می شد،۱۱۹ صورتش را از 
پنجره به سایه برد.

مارتین کانینگهم آزادمنشانه گفت: 
– همه ی ما این را کشیده ایم.۱۲۰

نگاهش با نگاه آقای بلوم تالقی کرد. دستی به ریشش کشید و اضافه کرد: 

 همه ی ما.
ً
– خب، تقریبا

آقای بلوم با هیجانی ناگهانی شروع کرد توی روی هم قطارانش حرف زدن: 
 ماجرای جالبی است.۱۲۱

ً
– این ماجرای روبن جی و پسرش که زبان به زبان می چرخد واقعا

آقای پاور پرسید: 

– درباره ی آن قایق ران؟

 جالب نیست؟
ً
– آره. واقعا

آقای ددلس پرسید: 

– کدام ماجرا؟ من چیزی نشنیدم.

آقای بلوم گفت: 

– پای یک دختر در میان بود و او تصمیم گرفت که پسر را به جزیره ی من بفرستد تا شر را دفع کند، 
اما موقعی که هر دو با هم...

آقای ددلس پرسید: 

– چی؟ آن بچه دراز لق لقوی مرده شوربرده ی معروف؟

آقای بلوم گفت: 

– آره. هر دو به سمت کشتی می رفتند که پسر می پرد توی آب تا غرق...
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آقای ددلس داد زد: 

– باراباس غرق شده.۱۲۲ ای کاش به حق خدا غرق می شد!
آقای پاور خنده ای طوالنی را از سوراخ های دماغ توی سایه اش پایین فرستاد.۱۲۳

آقای بلوم گفت: 

– نه، خود پسر...

مارتین کانینگهم بی ادبانه مانع ادامه ی سخن او شد: 

– روبن جی و پسرش داشتند از بارانداز نزدیک رودخانه به سمت کشتی جزیره ی من می رفتند که این 
دغل جوان ناگهان افسار پاره کرد و از روی دیوار آب بند خودش را انداخت توی لیفی.

آقای ددلس با وحشت داد زد: 

– تو را به خدا! ُمرد؟ 

مارتین کانینگهم داد زد: 

– ُمرد! او نه! قایق رانی یک میله برداشت و با گرفتن پاچه ی شلوارش او را از آب بیرون کشید و وقتی 
روی بارانداز جلوی پدرش فرود آمد، بیشتر مرده بود تا زنده. نصف شهر آن جا بودند.

آقای بلوم گفت: 
– آره، ولی جای بامزه اش این است که...۱۲۴

مارتین کانینگهم گفت: 

– و روبن جی به خاطر نجات جان پسرش به قایق ران یک سکه ی فلورین داد.

آهی خفه از زیر دست آقای پاور بیرون آمد.

کید گفت:  مارتین کانینگهم با تأ

– آره، داد، مثل یک قهرمان. یک فلورین نقره.

آقای بلوم با هیجان گفت: 

 جالب نیست؟
ً
– واقعا

آقای ددلس با لحن خشک گفت: 

– یک شیلینگ و هشت پنی زیادی است.

خنده ی خفه شده ی آقای پاور توی کالسکه آهسته منفجر شد. 

ستون یادبود نلسن.۱۲۵ 
– هشت تا آلو، یک پنی! هشت تا، یک پنی!۱۲۶

مارتین کانینگهم گفت: 

– بهتر است کمی جدی باشیم.
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آقای ددلس آهی کشید و گفت: 

– آه، خب البته پدی بدبخت بیچاره یک خنده را به ما می بخشد. خودش هم خیلی از این شوخی ها 
می کرد.

آقای پاور چشم های خیسش را با انگشتانش پاک کرد و گفت: 

– خدایا مرا ببخش! پدی بیچاره! یک هفته پیش وقتی آخرین بار دیدمش و او در سالمتی همیشگی اش 
بود، یک ذره هم فکرش را  نمی کردم که این طوری پشت او خواهم راند. از میان ما رفت. 

آقای ددلس گفت: 

– آن قدر مرد بیچاره  محترم بود که همیشه کاله می پوشید.۱۲۷ خیلی ناگهانی رفت.

مارتین کانینگهم گفت: 

– از حال رفت، قلب.

با غم به سینه اش ضربه ای زد. 

صورت گرگرفته: سرخ سرخ.۱۲۸ جان بارلی کورن زیادی.۱۲۹ درمان سرخی دماغ. مثل چی بنوش تا 
بشود سنگ آدلیت. یک عالم پول برای رنگ کردنش خرج کرد.۱۳۰ 

آقای پاور با دلهره ای تأسف بار به خانه هایی نگاه کرد که از جلوی نظرش می گذشتند: 

– مرگش ناگهانی بود، مرد بیچاره.

آقای بلوم گفت: 

– بهترین مرگ.

چشم های گشاد شده شان به او خیره شد.

آقای بلوم گفت: 

– بی درد. یک لحظه و همه چیز تمام می شود. مثل مردن در خواب.

هیچ کس حرفی نزد.

بدون  هتل  امالک،۱۳۱  بنگاه های  روز،  طول  در  بازار  کسادی  این.  است  خیابان  مرده ی  بخش 
نر،۱۳۳ کالج خدمات مدنی،۱۳۴ شرکت گیل،۱۳۵ باشگاه کاتولیک،۱۳۶ بنیاد 

ُ
مشروب،۱۳۲ راهنمای راه آهن فالک

 دلیلی دارد. خورشید یا باد. شب هم همین طور. لوله پاک کن ها و 
ً
نابینایان سخت کوش.۱۳۷ چرا؟۱۳۸ حتما

کلفت ها. در سایه ی بنده نوازی مرحوم پدر متیو.۱۳۹ سنگ بنای یادبود پارنل. از حال رفت. قلب.۱۴۰

اسب های سفید با شهپرهای سفید بر پیشانی، چهارنعل، از سر نبش روتاندا آمدند.۱۴۱ تابوت کوچکی 
مثل برق گذشت. چاالک به سمت خاک. دلیجانی عزادار. ناکام. سیاه برای متأهل ها. ابلق برای عزب ها. 

سبز چمنی برای مادر روحانی.۱۴۲ 

مارتین کانینگهم گفت: 

– ناراحت کننده است. یک بچه.
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صورت کوچولوموچولو، کبود و چروکیده مثل رودی کوچولو. جسد کوچولوموچولو، ضعیف مثل 
خمیر بتونه، توی چوب صنوبر نوار سفید.۱۴۳ انجمن بیمه ی کفن ودفن می پردازد.۱۴۴ هفته ای یک پنی برای 
خاک سیاه چمن. نوزاد. کوچولوی. بی نوای. ما. بی هیچ معنی ای. اشتباه طبیعت. اگر سالم است، از مادر 

است.۱۴۵ اگر نه، از مرد است. بار بعد اقبال بهتر. 

آقای ددلس گفت: 

– طفلک بیچاره. راحت شد.

روی  می کند.  تلق تلق  استخوان هایش  رفت.۱۴۶  باال  آهسته تر  راتلند  میدان  سرباالیی  از  کالسکه 
سنگ ها. فقط یک مسکین. بی کس.۱۴۷

مارتین کانینگهم گفت: 
– در میانگاه زندگی.۱۴۸

آقای پاور گفت: 

– اما از همه بدتر کسی است که به دست خودش به زندگی اش خاتمه می دهد. 

مارتین کانینگهم چابک ساعتش را درآورد، سرفه ای کرد و آن را سر جایش گذاشت. 

آقای پاور اضافه کرد: 

– بزرگ ترین رسوایی است برای خانواده.

مارتین کانینگهم قاطع گفت: 

– بی شک جنون آنی. باید به آن با دیده ی اغماض نگاه کنیم.

آقای ددلس گفت: 

– می گویند آدمی که این کار را می کند بزدل است.

مارتین کانینگهم گفت: 

– ما نمی توانیم در این مورد قضاوت کنیم.

به  مارتین کانینگهم. حاال  را بست. چشم های درشت  بزند، دوباره لب هایش  آمد حرف  بلوم  آقای 
سمت دیگری نگاه می کند. مرد با مرّوت دلسوزی است. با هوش. مثل صورت شکسپیر.۱۴۹ همیشه یک 
حرف خوب برای گفتن. آن ها این جا هیچ رحمی به این یا نوزادکشی ندارند. نمی گذارند مثل مسیحی ها 
خاکش کنند.۱۵۰ معمول بود که توی قبر تکه چوبی توی قلبش فرو می کردند.۱۵۱ گویا همین طوری خودش 
نشکسته بود. با این همه بعضی وقت ها خیلی دیر پشیمان می شوند. در بستر رودخانه، چنگ زده به نی ها 
پیدا شده.۱۵۲ به من نگاه کرد. و آن زن وحشتناک همیشه مستش. به خاطر زن، مرتب خانه را سروسامان 
 هر شنبه. زندگی را برایش جهنم می کند. از پا 

ً
می دهد و زن مبلمان را در غیابش به وثیقه می گذارد، تقریبا

 و جهد. وای خدا، آن شبی که ددلس می گفت 
ّ

درمی آورد، این. دوشنبه صبح. از نو شروع می کند. با جد
 زنش خیلی افتضاح بوده. مست و پاتیل دور خانه می گشته و با چتر مارتین ورجه ورجه 

ً
آن جا بوده، حتما

می کرده.۱۵۳



439جیمز جویس  |

6

و من را گوهر آسیا می نامند

گوهر آسیا
گیشا۱۵۴

نگاهش را از من برداشت. خبر دارد. استخوان هایش تلق تلق می کنند.۱۵۵ 

آن بعدازظهِر بررسی مرگ مشکوک. شیشه ی با برچسب قرمز روی میز. اتاق هتل با تصاویر شکار. 
خفه بود هوایش. نور خورشید از میان پره های کرکره های ونیزی. گوش های آفتاب تابیده ی مأمور پزشکی 
قانونی، بزرگ و پرمو. واکسی شهادت می داد. اول فکر کردم خواب است. بعد چیزی مثل رگه های زرد روی 
صورتش دیدم. ُسر خورده بود به پایین تخت. تشخیص: مصرف بیش از حد. مرگ بر اثر تصادف. نامه. 

برای پسرم لیوپولد.۱۵۶ 

دیگر رنج نمی کشد. بیدار نمی شود دیگر.۱۵۷ بی کس.۱۵۸ 

کالسکه تلق تلق کنان در طول خیابان بِلسینگتن تیز راند. روی سنگ ها.۱۵۹ 

مارتین کانینگهم گفت: 

– داریم تند می رویم، فکر کنم.

آقای پاور گفت: 

– خدا رحم کند ما را روی جاده چپه نکند.

مارتین کانینگهم گفت: 
– امیدوارم که نکند. فردا در آلمان مسابقه ی بزرگی است. مسابقه ی گوردون بِنت.۱۶۰

آقای ددلس گفت: 
۱۶۱.

ً
– آره، به خدا. دیدنش می ارزد، شرافتا

همین که به سمت خیابان بارکلی پیچیدند صدای ارگی خیابانی در نزدیک بْی سین به این سمت آمد و 
پشت سرشان آهنگ شاد و پرنشاط سالن های موسیقی. کسی این جا دیده کلی )Kelly( را؟ کی ای دابل 
ال وای.۱۶۲ مارش مرگ از سائول.۱۶۳ او هم به بدی پیر آنتونیو. ولم کرد به حال خودمیو.۱۶۴ چرخش روی 
نوک پا! ماتر میزری کوردیا.۱۶۵ خیابان اکلز. خانه ام آن جاست. جای بزرگ. در آن جا بخشی برای العالج ها. 
خیلی امیدبخش. بیمارسرای بانوی ما برای محتضرها. زیر آن، سردخانه دم دست. جایی که خانم ریوردِن 
با قاشق.  پیاله ی مخصوص غذا دادن به او و مالش دهانش  پیر مرد.۱۶۶ وحشتناک به نظر می آیند زن ها. 
سپس پرده دور تختش برای وقتی که بمیرد. دانشجوی جوان مهربان که پانسمان کرد جای نیش زنبوری را 

که به من زد. رفته بیمارستان زائوها شنیده ام. از یک نهایت به نهایت دیگر.۱۶۷

کالسکه از سر چهارراه چهارنعل تاخت: ایستاد. 
– دیگر چی شده؟۱۶۸

از کنار پنجره ها گله ی دودسته شده ی گاوهای نشان دار، ماغ کشان، روی سم های قلمبه، با سر آویزان 
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از  و  آن ها  دوِر  از  می جنباندند.  دلمه بسته شان  استخوانی  کپل های  روی  آهسته  را  دم هایشان  می رفتند، 
میان شان گوسفندهای گیج می دویدند و با بع بع کردن ترس شان را نشان می دادند.۱۶۹ 

آقای پاور گفت: 
– مهاجران.۱۷۰

صدای گله بان فریاد زد: 

– هششش! 
ترکه اش بر پهلوی حیوانات صدا می داد.۱۷۱

هششش! بیرون از آن جا!

پنجشنبه، البته. فردا روز کشتار است. گاوهای باردار. کاف هر کدام را بیست وهفت چوق فروخت.۱۷۲ 
شاید به سمت لیورپول. کباب بریان برای انگلستان کهن.۱۷۳ آن ها همه ی ترد و نازک ها را از دم می خرند. و 
بعد آن پنجمین ربع گم وگور می شود:۱۷۴ همه ی آن قسمت های پرداخت نشده: پوست دباغی نشده، پشم، 
شاخ ها. سر سال مقدار زیادی می شود. تجارت ضایعات. فرآورده های جانبی کشتارگاه ها برای دباغ خانه ها، 
از قطار در کالنسیال عمل  فاسد  آن حقه ی خارج کردن گوشت  مانده ام که االن  صابون، کره ی حیوانی. 

می کند.۱۷۵

کالسکه از میان گله پیش رفت. 

آقای بلوم گفت:

– نمی فهمم چرا شرکت، از دِر پارک تا باراندازها، خط تراموا نمی کشد. همه ی این حیوانات را می شد 
با واگن باری تا پای کشتی ها برد.۱۷۶

مارتین کانینگهم گفت: 

 درست است. باید این کار را بکنند.
ً
– به جای بند آوردن خیابان اصلی. کامال

آقای بلوم گفت: 

– آره، و چیز دیگری که اغلب بهش فکر می کنم درست کردن خط تراموای شهری برای تشییع جنازه 
با ترامواهای  تا دم درهای قبرستان کشیده شود  است، می دانی، مثل همان که در میالن دارند. خطی که 

مخصوص، نعش کش و کالسکه و همه ی این چیزها. متوجه شدید منظورم چیست؟۱۷۷

آقای ددلس گفت: 

– عجب حکایتی می شود. قطار کوپه ای با رستوران بار.

آقای پاور اضافه کرد: 
رنی.۱۷۸

ُ
– یک آتِی بد برای ک

آقای بلوم رو به آقای ددلس برگشت و گفت: 

– چرا؟ آبرومندانه تر از این نیست که دو تایی پهلو به پهلو چهارنعل می تازیم؟
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آقای ددلس پذیرفت: 

– خب، این هم حرفی است.

مارتین کانینگهم گفت: 

– دیگر صحنه هایی مثل آن زمان هم نداریم که واگن نعش کش سر دانفی واژگون شد و تابوت توی 
جاده افتاد.

صورت شوکه ی آقای پاور گفت: 

– آن حادثه وحشتناک بود و جنازه افتاد تو جاده. وحشتناک!

آقای ددلس سر تکان داد و گفت: 
– دور اول چهارراه دانفی. مسابقه ی گوردون بنت.۱۷۹

مارتین کانینگهم پارسایانه گفت: 

– خدا را شکر! 

بوم! واژگون. تابوتی تاالپ افتاد تو جاده. انفجاری باز می شود. پدی دیگنم به بیرون پرتاب می شود 
و در لباس قهوه ای که برایش زیادی بزرگ است، خشک و نامنعطف روی خاک می غلتد. صورت قرمز: 
حاال خاکستری. دهان بازمانده. می پرسد دیگر چه شده. کار درستی است که آن را می بندند. باِز آن به نظر 
ترسناک می آید. بعد اندرونه ها به سرعت می پوسند. خیلی بهتر است که همه ی سوراخ ها را ببندند. بله، 

هم چنین. با موم. دریچه ها شل. همه را مهروموم کنند.

کالسکه که به سمت راست پیچید، آقای پاور اعالم کرد: 

– چهارراه دانفی.

تا سوگ شان را تخفیف دهند.۱۸۰ مکثی در کنار  چهارراه دانفی. دلیجان های سوگوار متوقف شدند 
جاده. نقطه ای معرکه برای نوش خانه. حدس می زنم در راه برگشت این جا بایستیم و به سالمتی اش بنوشیم. 

سوگ را تسلی بدهیم. اکسیر زندگی.۱۸۱

آیا  افتادن در بدنش فرو برود،  افتاد. فکر کن اگر میخی از آن نقطه ی  اما حاال فرض کن این اتفاق 
با  می شود.  قطع  خون  جریان  کجا.  این که  به  بسته  نمی کند.  و  می کند  می کنم  فکر  می کند؟  خون ریزی 
این همه، ممکن است مقداری از یک سرخرگ بیرون بزند. بهتر است آن ها را با لباس قرمز خاک کنیم: 

قرمز تیره.

طول خیابان فیبزبرو را در سکوت پیمودند. نعش کشی خالی از کنارشان گذشت، از گورستان می آمد: 
به نظر می آید خالص شده.

پل کراس گانز: کانال رویال.۱۸۲

پشته های کود  میان  پایین رو ِ خود،  دلیجاِن  از دریچه های سد می شتافت. مردی روی  آب خروشان 
گیاهی، ایستاده بود. در راه مجاور آبراه، کنار سد، اسبی سست افسار.۱۸۳ سوار بر عرشه ی باگابو.۱۸۴

ایرلند  به سمت ساحل  کش 
َ
کل روی  و علف زده ،  کند  آبراهه ی  بر  کردند.  تماشا  را  او  چشم هایشان 

شناور شده، با طناب باربند کشیده شده و از روی بسترهای نیزار، لیزابه ها، بطری های دهانه گل گرفته، و 
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تلون، مولینگار، موی َولی، می توانستم از کنار کانال یک سفر پیاده بروم و ِملی 
َ
سگ های مردار گذشته بود. ا

با دوچرخه.۱۸۶ یک زهواردررفته ی کهنه اجاره کنم، ایمنی. آن روز توی حراجی، ِرن یکی  یا  را ببینم.۱۸۵ 
ن که پارو بزند و مرا با قایق ببرد. حمل ونقل 

َ
داشت اما زنانه اش را.۱۸۷ توسعه ی آبراه ها. سرگرمی جیمز مک

ارزان تر. با مرحله های آسان تر. قایق های چنداتاقه. در هوای آزاد چادر بزنم.۱۸۸ هم چنین نعش کش ها. از 
 

ّ
 به سد

ّ
راه آب به بهشت. شاید بی خبر بروم. برای غافلگیر کردن آمدم، لیکس لیپ، کالنسیال. برگردم سد

تا دابلن. با کود گیاهی لجن زارهای زمین های داخلی کشور.۱۸۹ ادای احترام. کاله حصیری قهوه ای اش را 
برداشت، به پدی دیگنم ادای احترام می کند.

از کنار رستوران براِین بورو رد شدند. دیگر نزدیکش هستیم.۱۹۰
آقای پاور گفت: – نمی دانم چه حال و وضعی دوست مان فوگرتی دارد.۱۹۱

آقای ددلس گفت: 

– بهتر است از تام کرنن بپرسی.

مارتین کانینگهم گفت: 
– چطور؟ گریان ولش کرد، آره؟۱۹۲

آقای ددلس گفت: 
– گرچه از نظر دوری، در خاطر عزیزی.۱۹۳

س پیچید.۱۹۴
َ
کالسکه به سمت چپ و جاده ی فینگل

کارگاه سنگ تراشی در سمت راست. آخرین دور. اشباح ساکت که بر باریکه ی زمین جمع شده بودند، 
اشاره می کردند.۱۹۵  و  بودند  زده  زانو  در سوگ  باال گرفته،  را  پدیدار  شدند؛ سفید، غم زده، دستان ساکن 
قطعه هایی از اشکال، تراشیده شده. در سکوتی سفید: التماس می کنند. بهترین مجموعه ی در دسترس.۱۹۶ 

تاس. اچ. دنانی، یادبودساز و پیکرتراش.۱۹۷ 
رد کردیم.۱۹۸

خانه به دوش پیری روی جدول کنار خیابان، جلوی جیمی گی یری، خادم گورستان، نشسته بود۱۹۹ و 
غرزنان از چکمه ی دهان گشاد گنده ی قهوه ای خاکی اش خاک و سنگریزه ها را بیرون می ریخت. سفر پس 

از مرگ.۲۰۰

سپس باغچه های دلگیر رد شدند: یکی پس از دیگری: خانه های دلگیر.۲۰۱ 

آقای پاور به اشاره نشان داد و گفت: 
– این همان  جایی است که چایلدز کشته شد، آخرین خانه.۲۰۲

آقای ددلس گفت: 

این جوری  یا  کشت.  را  برادرش  کرد.  تبرئه اش  بوش  سیمور  مهیب.  مورد  یک  است.  درست   –
می گویند.۲۰۳
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آقای پاور گفت: 

– دادگاه جنایی هیچ مدرکی نداشت.

مارتین کانینگهم اضافه کرد: 

– فقط مبنی به قرائن.۲۰۴ این اصل قانون و دادگاه است. بهتر است نود و نه گناهکار قسر در بروند تا 
این که یک بی گناه به اشتباه محکوم شود.۲۰۵

از  پر  باغچه ی  از سکنه،  از نظرشان گذشت. کرکره ها کشیده، خالی  قتل. مرموز  نگاه کردند. محل 
علف هرز.۲۰۶ کل خانه به فنا رفت. به اشتباه محکوم شده. قتل. تصویر قاتل در نگاه مقتول.۲۰۷ مردم عاشق 
خواندن این  چیزهایند. سر مردی توی باغچه ای پیدا شده. لباس های زن شامِل. چطور زن با مرگ خودش 
روبه رو شد. خشونت تازه. سالحی که استفاده شده. قاتل هنوز فراری است. سرنخ ها. بند کفشی. جسد باید 

نبش قبر شود. قتل دیر یا زود برمال می شود.۲۰۸ 

به هم چپیده ایم در این کالسکه. شاید ِملی دوست نداشته باشد این طوری بی خبر بروم سراغش. باید 
حواست جمع باشد دوروبر زن ها. یک بار با شلوار پایین کشیده شکارشان کنی. هرگز تو را نمی بخشند. 

پانزده.۲۰۹

نرده های بلند پراسپکت ریزموج وار از نظرشان گذشت. سپیدارهای تیره، اشباح سفید پراکنده.۲۱۰ اشباح 
با تکرر بیشتر، اشباح سفید ازدحام کرده در میان درختان، اشباح و اجزاء سفید بی صدا در گذرند، با حفظ 

ادا های واهی در هوا.۲۱۱ 

طوقه ی چرخی با جدول خیابان صدای گوش خراشی داد: ایستاد.۲۱۲ مارتین کانینگهم دستش را بیرون 
آورد، دستگیره را که وامی پیچاند، در را با زانویش هل داد و باز کرد. پیاده شد. آقای پاور و آقای ددلس پشت 

سرش پیاده شدند. 

حاال جای آن صابون را عوض کن. دست آقای بلوم برق آسا دگمه ی جیب پشت شلوارش را باز کرد و 
صابون چپانده در کاغذ را به جیب جادستمالی داخلی برد. از کالسکه پیاده شد، روزنامه ای را که هنوز دست 

دیگرش نگه داشته بود جابه جا کرد. 

افسارهای طال،  تابوت بردارها،  نمی کند.  فرق  زیاد هم  کالسکه.  و سه  دلیجان  تشییع جنازه ی محقر: 
موسیقی عزا، شلیک رگباری.۲۱۳ شکوه مرگ. آن سوی کالسکه ی پشتی، پیله وری کنار گارِی کیک و میوه اش 
ایستاده بود. کیک های سیمنل، چسبیده به هم: کیک برای مرده ها. بیسکویت های سگ.۲۱۴ کی این ها را 

می خورد؟ عزادارها دارند بیرون می آیند. 

آقای بلوم همراهانش را دنبال کرد. آقای کرنن و ند لمبرت از پی او، هاینز پشت سر آن ها راه می رفت. 
رنی کِلهر کنار نعش کِش در باز ایستاد و دو حلقه ی گل را درآورد. یکی را به پسر داد. 

ُ
ک

عزاداران آن بچه کجا ناپدید شدند؟

میان سکوت  از  رد شدند،  فینگلس  از  کوبنده  گام های سنگین  و صدای  تقال  با  اسب ها  از  گروهی 
برابر  در  بود، غژغژکنان می کشیدند.۲۱۵ گاری چی  آن تخته ای سنگ گرانیت  را که روی  واگنی  سوگوارانه، 
ادای احترام آن ها قدم رو می رفت. حاال تابوت. زودتر از ما به این جا رسید، هم چنان مرده.۲۱۶ اسب با شهپر 
یک وری روی سرش برمی گردد و به او نگاه می کند. چشم بی حالت: طوق تنگ بسته شده روی گردنش، روی 
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رگی چیزی فشار می آورد. این ها می دانند که هر روز چه چیزی با گاری می کشند این جا؟ باید هر روز بیست 
سی تا خاکسپاری باشد. بعد مانت جروم برای پروتستان ها.۲۱۷ خاکسپاری در تمام دنیا هر نقطه هر دقیقه. 

گاری گاری  تند تند پارویشان می کنند به زیر. هزاران نفر هر ساعت. بی شمار در سراسر دنیا.

بنددارش  کاله  بدمعامله،  زنی  پوزه باریک،  هارپی  دختر.  یک  و  زن  درآمدند:  درها  از  سوگواران 
یک وری.۲۱۸ صورت دختر آلوده به خاک و اشک، بازوی زن را گرفته، به دنبال نشانه ای برای گریه، سرش رو 

به باال به او نگاه می کند. صورت ماهی، بی خون و کبود.

عزاداران مزدبگیر تابوت را روی شانه گذاشتند و آن را از دِر قبرستان به داخل حمل کردند.۲۱۹ این همه 
وزن مرده. از آن حمام که پایم را بیرون می گذاشتم، خودم را سنگین تر احساس می کردم.۲۲۰ اول نعش، بعد 
رنی کلهر و پسر با حلقه های گل پشت سر جسد رفتند. آن یکی کنار آن ها کیست؟ آهان، 

ُ
دوستان نعش.۲۲۱ ک

برادرزن.۲۲۲ 

همه پشت سرشان حرکت کردند.

مارتین کانینگهم پچ پچ کنان گفت: 

– وقتی شما جلوی بلوم درباره ی خودکشی حرف می زدید من داشتم از عذاب می مردم.

آقای پاور پچ پچ کنان گفت: 

– چی؟ برای چی؟

مارتین کانینگهم پچ پچ کنان گفت: 

– پدرش دارو خورد. در انیس هتل کویین را داشت.۲۲۳ شنیدی که گفت می خواهد برود کلیر. سالگرد.

آقای پاور پچ پچ کنان گفت: 
– وای خدا! اولین بار است که این را می شنوم. دارو خورد؟۲۲۴

به پشتش نگاه کرد و به جایی که صورتی با چشم های سیاه اندیشمند به سمت آرامگاِه با شکوه مطراِن 
بلندپایه چرخید.۲۲۵ حرف می زند.۲۲۶ 

آقای بلوم پرسید: 

– بیمه بود؟

آقای کرنن پاسخ داد: 

– آره فکر کنم. اما روی بیمه هم وام خیلی سنگینی گرفته. مارتین دارد سعی می کند بچه ی خردسالش 
را ببرد آرتْین.۲۲۷

– چند تا بچه گذاشت و رفت؟
– پنج تا. ند لمبرت می گوید سعی می کند یکی از دخترها را وارد شرکت تاد بکند.۲۲۸

آقای بلوم با مهربانی گفت: 

– عجب اتفاق ناراحت کننده ای. پنج تا بچه ی کوچک.
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آقای کرنن اضافه کرد: 

– ضربه ی بزرگی به زن بیچاره.

آقای بلوم موافقت کرد: 

.
ً
– آره واقعا

حاال به او می خندد.۲۲۹

آقای بلوم سرش را پایین آورد و به چکمه هایی نگاه کرد که واکس سیاه زده و برق انداخته بود. زن بعد 
از مرد زنده ماند. شوهرش را از دست داد. برای زن بیشتر مرده است تا برای من. باألخره یکی باید بیش 
از دیگری عمر کند. آدم های عاقل می گویند. در دنیا زنان بیشترند از مردان.۲۳۰ به زن تسلیت بگویم. غم 
بزرگی است. امیدوارم تو هم به زودی بروی دنبالش. برای بیوه های هندو فقط.۲۳۱ او با یکی دیگر ازدواج 
می کند. مرد؟ نه. ولی چه کسی از آینده خبر دارد. از بعد از مرگ ملکه ی پیر بیِوگی دیگر چیزی نیست. او را 
لبرت. مراسم ختِم آرامگاه فراگ مور.۲۳۲ اما در پایان چند بنفشه 

َ
با کالسکه ی حمل اسلحه بردند. ویکتوریا و ا

به کاله بند دارش زد.۲۳۳ بیهوده در اساس و بنیان. همه برای یک سایه. شوهر ملکه حتا شاه نبود. پسرش اصل 
بود. به امید چیزی نو، نه بازگشت گذشته، باید منتظر ماند.۲۳۴ چنین چیزی هرگز نمی آید. یکی باید اول برود: 

تنها، زیر زمین: و دیگر توی تخت گرم او نخوابد.۲۳۵ 

ند لمبرت محکم دست داد و آرام گفت: 

– چطوری، سایمن؟ یک ماهی است که یک شنبه ها ندیده امت.
رک چطورند؟۲۳۶

ُ
– بهتر از این نمی شد. بر و بچه های خود شهر ک

ند لمبرت گفت: 

پاشنه  همان  روی  در  هنوز  بودم.۲۳۷  آن جا  رک 
ُ
ک پارک  مسابقه های  برای  پاک  عید  دوشنبه ی  روز   –

می چرخد. سری هم به دیک ِتوی زدم.۲۳۸

– خب دیک چطور است، آن مرد کامل؟

ند لمبرت پاسخ داد: 
– بین او و خدا هیچی نیست.۲۳۹

آقای ددلس با شگفتی مهارشده ای گفت: 

– یا مریم مقدس! دیک ِتوی کچل؟

ند لمبرت به جلو اشاره کرد و گفت: 

– مارتین قرار است برای بچه ها قدم خیری بردارد. هر نفر چند پاپاسی. آن قدر که حاال کارشان پیش 
برود تا تکلیف بیمه روشن شود. 

آقای ددلس با تردید گفت: 

– بله، بله. آن جلویی پسر بزرگش است؟
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ند لمبرت گفت:

– آره، با برادِر زنش. جان هنری منِتن پشت سر است. او هم اسمش را برای یک چوق نوشته.۲۴۰ 

– شک ندارم که این کار را کرده. من بارها به پدی بیچاره گفتم که این شغل را بپا. جان هنری آن قدر 
هم آدم بدی نیست.

ند لمبرت پرسید: 

– چطور از دستش داد؟ لیکور، چی؟

آقای ددلس با آه گفت: 

– بسیاری از آدم های خوب کارشان را روی آن می گذارند.

نزدیک در کلیسای کوچک گورستان ایستادند. آقای بلوم پشت سر پسِر حلقه گل به دست ایستاد و به 
پایین و موهای روغن زده  و گردن الغر و چروِک توی یقه ی نو او نگاه کرد. طفلک! آن جا بود وقتی پدر؟ هر دو 
 فقط همین کار را کرده 

ً
بی خبر. در آخرین لحظه هوشیار می شود و برای آخرین بار تشخیص می دهد. احتماال

گریدی بدهکارم.۲۴۱ آیا می فهمد؟ عزاداران مزدبگیر تابوت را به داخل کلیسا بردند. 
ُ
است. سه شیلینگ به ا

سرش کدام سمت است؟۲۴۲

پس از لحظه ای او هم دنبال دیگران وارد شد و در برابر نور ضعیف پلک هایش را به هم زد. تابوت روی 
رنی 

ُ
سکوی تابوت، جلوی محراب قرار دارد و چهار شمع بلند زرد در هر گوشه اش. همیشه روبه روی ما. ک

کِلهر در دو گوشه ی جلو حلقه گلی می گذارد و پسر را می خواند تا زانو بزند. سوگواران این جا و آن جا کنار 
میزهای عبادت زانو زدند. آقای بلوم پشت و نزدیک فواره ی آب مقدس ایستاد و وقتی همه زانو زدند، با دقت 
روزنامه ی بازشده اش را از توی جیبش انداخت و با زانوی راستش روی آن زانو زد. کاله سیاهش را آرام روی 

زانوی چپش تنظیم کرد، لبه اش را نگه داشت و پارسایانه خم شد.۲۴۳ 

خادمی با سطلی برنجی که چیزی در آن بود از دری وارد شد.۲۴۴ کشیشی سفیددودی از پی او آمد، با 
یک دست ُزنارش را مرتب کرد، با دست دیگر کتاب کوچکی را روی شکم وزغی اش میزان کرد. کی کتاب 

را خوانده؟ زاغ گفت: بنده.۲۴۵ 

کنار سکوی تابوت ایستادند و کشیش با قارقاری روان شروع به خواندن کتابش کرد. 

فی.۲۴۶ می دانستم اسمش مثل کفن است. دامینینمینه.۲۴۷ دوروبر پوزه اش مثل سگ شکاری 
ُ
پدر ک

است. نمایش را ریاست می کند. مسیحی عضالنی.۲۴۸ وای بر هر کس که کج نگاهش کند: کشیش.۲۴۹ تو 
پیتر هستی.۲۵۰ یک وری مثل گوسفندی در یونجه منفجر می شود ددلس می گوید.۲۵۱ با آن شکمی که مثل 

توله سِگ مسموم است. آن مرد خنده دارترین اصطالح ها را پیدا می کند. هه هه هه: یک وری منفجر می شود.
– نان این ترز این جودیشیوم ُکم سروو تو، دومینه.۲۵۲

اگر با زبان التین برایشان دعا خوانده شود باعث می شود احساس کنند مهم ترند. نماز مرده. گریه کن های 
مزدبگیر کرپ پوش.۲۵۳ کاغذیادداشت های دور سیاه. اسمت توی فهرست محراب.۲۵۴ جای سردی است 
این جا. الزم است تغذیه ی خوبی داشته باشد، تمام صبح آن جا در آن تاریکی می نشیند و پاشنه هایش را به 
.۲۵۵ چشم هایی از وزغ هم. چه چیزی باعث شده این طور 

ً
زمین می کوبد و منتظر است برای نفر بعدی لطفا
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باید یک  از گاز بد است.  پر  به نظر  این جا شاید.  از خوردن کلم ورم می کند. هوای  ورم کند؟ مالی بعد 
عالم اسفل باشد پر از گاز بد دوروبر این جا. قصاب ها، برای مثال: مثل استیک خام می شوند.۲۵۶ کی بود 
به من می گفت؟ مروین براون.۲۵۷ پایین توی سردابه های پیانوی زیبا و قدیمی صد و پنجاه ساله ی سینت 
وربرگ مجبورند گاهی تابوت ها را سوراخ کنند تا گاز بد خارج شود و آن را بسوزانند. با شتاب بیرون می زند: 

آبی رنگ. یک پوف از آن و تو رفتنی هستی.۲۵۸

کاسه ی زانویم اذیتم می کند. آخ. حاال بهتر شد.

کشیش از توی سطل پسرک، چوبی با برآمدگی ای بر سرش درآورد و روی تابوت پاشید.۲۵۹ و سپس به 
سر دیگر رفت و دوباره پاشید. بعد برگشت و آن را به سطل برگرداند. همان طور که پیش از خواب ابدی بودی. 

این ها همه نوشته شده است: مجبور است انجامش بدهد.۲۶۰ 
– ات ِن نو ایندوکس این تنتاسیونم۲۶۱

خادم پاسخ ها را با صدای زیر و بران می داد. من همیشه فکر می کنم بهتر است خدمتکارها پسر باشند. 
تا پانزده یا همین حدودها. بعد از آن، البته...۲۶۲

آب مقدس بود این، به نظرم. با پاشیدن از خواب بیدارش می کند.۲۶۳ کشیش باید از این کار به تنگ 
آمده باشد، پاشیدن آن چیز روی همه ی جسدهایی که یورتمه وار می آورند. چه گزندی داشت اگر می توانست 
بچه ها،  پیر،  زنان  میان سال،  مردان  تازه:  مرگبار، یک گروه  روز  در هر  که روی چه چیزی می پاشد.  ببیند 
زنان مرده وقت زاییدن، مردان با ریش، تاجران کله کچل، دختران مسلول با سینه های کوچک گنجشکی. در 

سرتاسر سال همان دعاها را بر همه ی آن ها خوانده و آب رویشان پاشیده: بخواب. حاال روی دیگنم. 
– این پردیسوم.۲۶۴

این را برای همه می گوید. یک جور شغل  به بهشت می رود یا حاال در بهشت است.  او دارد  گفت 
مالل انگیز. اما مجبور است چیزی بگوید. 

رنی کِلهر درهای کناری را باز کرد و گورکن ها وارد 
ُ
کشیش کتابش را بست و رفت و خادم از پی اش. ک

رنی کلهر یک حلقه گل 
ُ
شدند، دوباره تابوت را بلند کردند، به بیرون بردند و به روی گاری شان هل دادند.۲۶۵ ک

به پسر داد و یکی به برادرزن. همه از پی شان از درهای کناری به هوای مالیم خاکستری وارد شدند. آقای بلوم 
آخر از همه آمد، دوباره روزنامه اش را توی جیبش تا کرد. جدی به زمین خیره شد تا این که گاری تابوت به 
سمت چپ حرکت کرد. چرخ های فلزی با قرچ قرچ گوش خراش روی سنگ ریزه ها فرو می رفتند و گروهی 

چکمه های کند گاری ارابه دستی را در امتداد خط آرامگاه ها دنبال می کردند.
د ری د را د ری د را د روو. وای خدا نباید این جا آهنگ شاد بخوانم.۲۶۶

آقای ددلس نزدیک او گفت: 

کانل. 
ُ
– میدان ا

نگاه مهربان آقای پاور تا نوک قیِف سر به فلک کشیده رفت و گفت:۲۶۷

ِی عزیز. اما قلبش در رم دفن شده است. چقدر قلب شکسته این جا 
ُ
– او در میان مردمش آرمیده، َدن ا

خوابیده است، سایمن!۲۶۸
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آقای ددلس گفت: 

– قبرش آن جاست، جک. من را هم به زودی کنارش دراز می کنند. بگذار خدا هر وقت دوست داشت 
من را هم ببرد.۲۶۹ 

گریه اش گرفت و شروع کرد در دل آرام گریستن، کمی هم در راه رفتن تلوتلو خورد. آقای پاور بازویش 
را گرفت.

سپس با مهربانی گفت: 
– جایی که االن هست، برایش بهتر است.۲۷۰

آقای ددلس با نفس زنان و ضعیف گفت: 

– فکر می کنم. فکر می کنم االن توی بهشت است، اگر بهشتی باشد.
رنی کِلهر از ردیفش بیرون آمد و اجازه داد عزادارها جلو بروند.

ُ
ک

آقای کرنن مؤدب گفت: 

– موقعیت های ناراحت کننده.
آقای بلوم گفت: 

– آقای بلوم چشم هایش را بست و با ناراحتی دو بار سرش را خم کرد.۲۷۱ 
آقای کرنن گفت: 

– بقیه دارند کاله هایشان را روی سرشان می گذارند. فکر کنم ما هم دیگر می توانیم بگذاریم. ما آخری 
هستیم. این قبرستان جای نامطمئنی است.۲۷۲

سرشان را پوشاندند.

آقای کرنن خرده گیرانه گفت: 

– جناب کشیش دعاها را خیلی تند خواند، قبول نداری؟
آقای بلوم به چشم های سریع خون گرفته نگاه کرد و با قیافه ی جدی سرش را تکان داد. چشم های مرموز، 
جست وجوگرمرموز. فرماسون، فکر می کنم: مطمئن نیستم. دوباره کنار او. ما آخری  هستیم. هم دردیم.۲۷۳ 

امیدوارم او چیز دیگری بگوید.

آقای کرنن اضافه کرد: 
– مراسم دعاخوانی کلیسای ایرلند در سینت جروم ساده تر است، باید بگویم مؤثرتر.۲۷۴

آقای بلوم محتاطانه با او موافقت کرد. زبان البته یک چیز دیگر بود.۲۷۵ 

آقای کرنن با وقار گفت:

– من رستاخیزم و زندگی. این تا اعماق قلب آدم نفوذ می کند.۲۷۶ 
آقای بلوم گفت: 

– همین طور است.

قلب تو شاید، اما چه اهمیتی دارد برای آن یارو تو شش فوت در دو فوت با انگشتان پایش چسبیده 
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این همه یک پمپ، هر روز  با  نفوذ نمی کند. جایگاه عواطف. قلب شکسته.  او  به قلب  مینا؟  به گل های 
این  دوروبر  آن ها  از  بفرما. خیلی  هزاران گالن خون را پمپ می کند. در یک روز خوب می گیرد: و حاال 
ش، قلب، کبد. پمپ های زنگ زده ی پیر: مرده شور آن چیز دیگر را ببرد. رستاخیز و زندگی.۲۷۷ 

ُ
خوابیده اند: ش

وقتی مرده ای مرده ای. آن باور روز رستاخیز.۲۷۸ همه را از قبرهایشان بیرون می اندازند. الزاروس، پیش بیا! 
و او هیش آورد و کارش را از دست داد.۲۷۹ برخیز! روز قیامت! سپس هر کسی مثل موش در پی جگر و 
چشم وچراغ و بقیه ی چیزهای به تله افتاده اش.۲۸۰ همان صبح همه ی خود لعنتی اش را پیدا می کند.۲۸۱ یک 

پنی ویت پودر تو جمجمه. هر دوازده گرم یک پنی ویت. بنا به معیار وزن تروی.۲۸۲ 

ِلهر پا به پای آن ها شد.
َ
رنی ک

ُ
ک

گفت: 

– همه چیز درجه یک برگزار  شد. هان؟
با چشم پلک افتاده اش به آن ها نگاه کرد. شانه های پلیسی.۲۸۳ با تورولوم تورولوم تو.۲۸۴

آقای کرنن گفت: 

– آن طوری که باید برگزار می شد.

رنی کلهر گفت: 
ُ
ک

– نه؟ هان؟

آقای کرنن خاطرش را جمع کرد.

جان هنری منِتن پرسید: 

– آن آقای پشت سری که با تام کرنن است کیست؟ چهره اش برایم آشناست. 

ند لمبرت نیم نگاهی به عقب کرد و گفت: 

– بلوم. مادام مری ین توییدی سوپرانو بود، ببخشید هست، زن این آقاست.

جان هنری منِتن گفت: 

– آهان، پس خودش است. مدتی است او را ندیده ام. زن خوش چهره ای بود. من با او رقصیدم، صبر 
ون.۲۸۵ و عجب تکه ی خوبی هم بود.

َ
کن، پانزده هفده سال طالیی پیش، توی سالن مت ِدلن، در َروندت

از البه الی دیگران به پشت نگاه کرد و پرسید: 

– چه کاره است؟ چه کار می کند؟ توی خط فروش نوشت افزار نبود؟ یک شب با او شاخ به شاخ شدم. 
یادم می آید، تو بازی بولینگ.

ند لمبرت لبخند زد و گفت:

– چرا بود، توی نوشت افزار ویزدام هیلی.۲۸۶ فروشنده ی سیار کاغِذ خشک کن.
جان هنری منِتن گفت: 

– تو را خدا، چرا آن زن با آب زیرکاهی مثل این ازدواج کرده؟۲۸۷ زنش آن موقع ها کلی باحال بود.
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ند لمبرت گفت: 

– هنوز هم هست. شوهرش حاال تو کار گرفتن آگهی است.
چشم های درشت جان هنری منِتن به جلو خیره شد.

ارابه دستی به سمت جاده ی فرعی پیچید. مردی هیکلی که میان علف ها پنهان شده بود، به نشانه ی 
احترام کالهش را از سر برداشت. گورکن ها دستی به کاله شان زدند.

آقای پاور با خرسندی گفت: 

کانل.۲۸۸ او هرگز هیچ دوستی را فراموش نمی کند.
ُ
– جان ا

کانل در سکوت با همه دست داد.
ُ
آقای ا

آقای ددلس گفت: 

– دوباره  آمدم به دیدار شما.
متصدی گورستان با صدایی آهسته پاسخ داد: 

.
ً
– سایمن عزیزم، من تو مشتری را نمی خواهم اصال

به ند لمبرت و جان هنری منِتن سالم کرد و با آن دو کلید بلند پیچ خورده در پشتش رفت کنار مارتین 
کانینگهم.۲۸۹  

از آن ها پرسید: 
– این یکی را شنیده اید؟ درباره ی مولکهی اهل کومب؟۲۹۰

مارتین کانینگهم گفت: 

– من نشنیده ام.

ابریشمی شان را کج کردند و هاینز گوشش را جلو آورد. متصدی گورستان  همه هماهنگ کاله های 
انگشتان شستش را در حلقه های زنجیر طالی ساعتش فرو کرد و با لحنی محتاط به لبخندهای گنگ شان 

گفت:

از  تا قبر یکی  این جا می آیند  به  داستانی هست که می گویند دو نفر مست در یک غروب مه آلود   –
دوستان شان را پیدا کنند. سراغ مولکهی اهل کومب را می گیرند و به آن ها می گویند که کجا خاکش کرده اند. 
 پیدا می کنند. یکی از دو مرد مست اسم 

ً
بعد از این که مدتی توی مه این دوروبر پرسه می زنند، قبر را واقعا

مرده را هجی می کند: ترنس مولکهی. مست دیگر به مجسمه ی ناجی مان، که به خواست بیوه ی دوست شان 
باالی قبر او گذاشته بودند، کورموشی نگاه می کند. 

متصدی گورستان به یکی از قبرهایی که از کنارش می گذشتند کورموشی نگاه کرد و ادامه داد: 

– و بعد از کورموشی نگاه کردن به مجسمه ی مقدس گفت: لعنتی حتا یه ذره مثل خودش نیست. این 
که مولکهی نیست. هر کی درستش کرده.

رنی کلهر حرف زد و فهرست کارهایی را که 
ُ
وقتی با لبخندشان پاداش او را دادند، به عقب برگشت، با ک

به او داده بودند گرفت، همین طور که راه می رفت پشت ورویشان کرد و خوب وارسی شان کرد.

مارتین کانینگم برای هاینز توضیح داد: 
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– همه ی این ها به یک منظور انجام می شود.

می دانم. این را می دانم.

مارتین کانینگم گفت: 
– برای این که یک نفر را خوشحال کند. خوش قلبِی صرف است: مرده شور آن چیز دیگر را ببرد.۲۹۱

آقای بلوم گندگِی متصدی گورستان را ستود.۲۹۲ همه می خواهند با او رابطه ی خوبی داشته باشند. مرد 
کانل، نمونه ی خوب واقعی. کیز: مثل آگهی کیز:۲۹۳ بی  هیچ ترسی از بیرون رفتن کسی. بی 

ُ
محترم، جان ا

 بازرسی برای خروج. هی بِیس کورپس.۲۹۴ باید بعد از تشییع جنازه بروم پِی آن آگهی. آیا وقتی موقع نوشتن 
برای مارتا او مزاحم کارم شد، روی پاکتی که برداشتم برای مخفی کاری نوشتم بالزبریج؟۲۹۵ امیدوارم سر از 
اداره ی نامه های بی نام ونشان در نیاورد. باید ریش را بهتر اصالح کرد. روییدن ریش سفید. موهای سفید که 
لق بد می شود. رشته های نقره ای در میان سفید.۲۹۶ تصور کن زن او باشی. 

ُ
درمی آید اولین نشانه است. و خ

مانده ام برای خواستگاری از هر دختری با چه جرئتی سراغ او رفته.۲۹۷ بیا برویم توی قبرستان زندگی کنیم. در 
 اول او را به وحشت بیندازد. عشق ورزی با مرگ. اشباح شب این جا می پلکند با 

ً
باغ سبز نشانش بده. احتماال

همه ی این مرده هایی که دوروبر دراز کشیده اند. 

کانل باید از نوادگان او باشد 
ُ
سایه ی آرامگاه ها وقتی محوطه های کلیسا خمیازه می کشند۲۹۸ و دنیل ا

به خیالم که این یکی درباره اش می گفت مرد خوش زادوولدی بوده است کاتولیک بزرگ در هر حال غول 
گنده ای در تاریکی.۲۹۹ شبح نورها. گاز قبرها.۳۰۰ به هر جهت باید ذهنش را از آن دور کند تا باردار شود. 
هیچ وقت  ببرد.  خوابش  تا  بگو  روح  از  داستانی  برایش  خواب  موقع  حساس اند.  خیلی  به خصوص  زن ها 
هم  هنوز  می زد.  را  دوازده  رأس  ساعت  بود.  تاریک  و  سیاه  قیر  مثل  هوا  دیده ام.  آره  خب،  دیده ای؟  روح 
اگر درست با هم هم ساز شوند، هم دیگر را خوب می بوسند. روسپی ها در قبرستان های ترکیه.۳۰۱ اگر جوان 
ببرد، همه چیز یاد می گیرند. باید این جا بیوه ی جوانی را بلند کنی. مردها این را دوست دارند. عشق میان 
سنگ قبرها. رومئو.۳۰۲ فلفل لذت.۳۰۳ در بحبوحه ی مرگ ما در زندگی ایم.۳۰۴ دو انتها به هم می رسند. جوش 
به دل مرده ی بیچاره. بوی استیک بریان شده به گرسنگان. دل و جگرشان را می جوند. میل به مردم آزاری. مالی 

دلش می خواست آن را پای پنجره به انجام برساند. با این همه هشت تا بچه دارد.۳۰۵

در دشت. دشت های  دورش خوابیده اند دشت  زیر،  آن  رفته اند  که  دیده  در عمرش شمار خوبی  او 
ایستاده؟۳۰۷  یا زانوزده نمی شود.  بیشتری داریم. نشسته  ایستاده خاک کنند، جای  اگر آن ها را  دس.۳۰۶ 

َ
ُمق

شاید یک روز بر اثر رانش زمین سرش از زمین بیرون بزند با دستی که اشاره می کند. همه ی محوطه باید 
النه زنبوری باشد: سلول های مستطیلی. و خیلی هم مرتب نگهش می دارد: چمن و مرزهای آراسته. سرگرد 
گمبل مانت جروم را می نامد: باغش.۳۰۸ خب، همین هم هست. باید گل های خواب باشند. گورستان های 
به من گفت.  تولید می کنند مستیانسکی  افیون را  بهترین  با پرورش گل های بسیار بزرگ خشخاش  چینی 
باغ های بوتانیک درست آن جاست.۳۰۹ خون است که در زمین فرو می رود و زندگی تازه می بخشد. همان 
چاِق  جسدهای  خودش.  ارزش  کس  هر  کشتند.۳۱۰  را  مسیحی  پسر  آن  یهودیان  آن  می گویند  که  اعتقاد 
از نعش ویلیام ویلِکن سن،  باغ میوه. یک معامله ی خوب.  برای  خوب مانده، نجیب زاده، عیاش، پرارزش 

حسابرس مالیات و حسابدار، تازه فوت شده، سه پوند و سیزده و شش. با تشکر.۳۱۱ 

به جرئت می توان گفت که خاک از کود نعش ها، استخوان ها، گوشت، ناخن ها حسابی غنی است. 
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به سرعت  مرطوب  خاک  در  می شوند.  صورتی  و  سبز  تالشی  و  تجزیه  با  وحشتناک.  استخوان خانه ها. 
می پوسند. الغرهای پیر مقاوم تر. بعد یک جور دنبه ای یک جور پنیری. بعد شروع می کند به سیاه شدن، 
شیره ی سیاه ذره ذره از آن ها به بیرون تراوش می کند. سپس خشک می شود. شب پره مرگ ها.۳۱۲ البته سلول ها، 
یا هر چه هستند، به زندگی ادامه می دهند. تغییر می کنند. به واقع برای همیشه زندگی می کنند. هیچ چیز برای 

تغذیه ندارند، از خودشان تغذیه می کنند. 

اما آن ها باید یک عالم کرم حشره پرورش بدهند. خاک باید به آسانی با آن ها بچرخد. سرت به آسانی 
چرخان. آن دختران زیبای ساحل.۳۱۳ از آن حسابی شنگول است. وقتی می بیند همه پیش از خودش به آن 

زیر می روند، احساس قدرت می کند. مانده ام او چطور به زندگی نگاه می کند.

 لطیفه هایش هم معرکه اند: ته دل را گرم می کند.۳۱۴ آن یکی درباره ی خبرنامه.۳۱۵ اسپرجن امروز صبح 
ساعت ۴ به بهشت رفت. ساعت ۱۱ شب )ساعت بستن(. هنوز نرسیده. پیتر.۳۱۶ خود مرده ها، مردها هم 
در هر حال دوست دارند لطیفه ای عجیب بشنوند یا زن ها بدانند که چه چیزی ُمد است. گالبی آبدار یا پانچ 

خانم ها، داغ، قوی و شیرین. تا رطوبت را دور کند.۳۱۷ 

گاهی باید بخندی، پس چه بهتر که این طوری بخندی. گورکن ها در هملت.۳۱۸ شناخت عمیقی از قلب 
انسان نشان می دهد.۳۱۹ دست کم تا دو سال جرئت ندارند درباره ی مرده ها لطیفه بگویند. دی مورتویس نیل 
نیسی پریوس.۳۲۰ اول از عزا در بیا. نمی توان تصور کرد که او را هم دفن کنند. انگار نوعی شوخی است.۳۲۱ 

می گویند آگهی فوت خودت را بخوان، طوالنی تر عمر می کنی. به تو جان تازه می دهد. عمر دوباره.۳۲۲

متصدی گورستان پرسید: 

– چند تا برای فردا داری؟
رنی کلهر گفت: 

ُ
ک

– دو تا. نیم و ده و یازده.۳۲۳
متصدی گورستان کاغذها را توی جیبش گذاشت. ارابه دستی از غلتیدن دست کشیده بود. سوگواران 
چند دسته شدند و به هر طرف گودال رفتند، دور قبر با احتیاط قدم می گذاشتند. گورکن ها تابوت را حمل 

کردند، جلوی آن را روی لبه تنظیم کردند، طناب ها را دورش پیچیدند. 

خاکش می کنند. آمده ایم تا سزار را خاک کنیم. نیمه ی مارس و ژوئن او.۳۲۴ نمی داند کی این جاست و 
اهمیت هم نمی دهد. 

 دوست دارم بدانم که او 
ً
آن لندوک زمخت بدترکیب، آن جا با مک اینتاش، دیگر کیست؟ االن واقعا

کیست؟۳۲۵ حاال یک پاپاسی می دهم تا بدانم کیست. همیشه سروکله ی یکی پیدا می شود که تو فکرش را 
هم نمی کردی. یک آدم می تواند در همه ی عمرش در تنهایی اش زندگی کند. بله می تواند. 

با این همه، وقتی بمیرد مجبور است از یکی بخواهد که خاک رویش بریزد حتا اگر توانسته باشد قبرش 
را خودش بکند. همه ی ما مجبوریم. فقط انسان به خاک می سپارد. نه، مورچه ها هم. اولین چیزی که به 
ذهن هر کسی می رسد. مرده را خاک کن. فکر کن رابینسون کروسو نمونه ی واقعی آن بود. ولی خب او را هم 

جمعه خاک کرد.۳۲۶ اگر درست به آن نگاه کنی، می بینی که هر جمعه ای پنج شنبه ای را خاک کرده است. 
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آه، بیچاره رابینسون کروسو!
چطور توانستی چنین کنی تو؟۳۲۷

بیچاره دیگنم! آخرین درازکشیدن او روی خاک در جعبه اش. وقتی به همه ی این ها فکر می کنی می بینی 
تنها کاری که می کنند هدر دادن چوب است. همه تا ته می پوسند. می توانستند تابوت خوشگلی با در کشویی 
بسازند، و از آن در بگذارند برود پایین. آره، اما شاید هم نپذیرند که از تابوت یکی دیگر دفن شوند. خیلی 
خاص اند. مرا در خاک زادگاهم بخوابانید.۳۲۸ کمی خاک از سرزمین مقدس.۳۲۹ فقط یک مادر و بچه ی 
مرده به دنیا آمده اش تا به حال با یک تابوت خاک شده اند.۳۳۰ می فهمم چرا. می فهمم. تا حتا در خاک هم تا 
آن جا که ممکن است از او حفاظت کند.۳۳۱ خانه ی مرد ایرلندی تابوت اوست.۳۳۲ حنوط شده در سردابه ها، 

مومیایی شده ها هم همان است.

من  دوازده.  می شمرد.  را  لخت شده  کله های  دستش،  در  کالهش  ایستاد،  دور  و  عقب  بلوم  آقای 
سیزدهمم. نه. آن یارو با مک اینتاش سیزدهم است. عدد مرگ. این یکی از کدام َدَرک بیرون جست؟ توی 

کلیسا نبود، این را قسم می خورم. آن خرافه ی مسخره درباره ی سیزده.۳۳۳ 

پارچه فاستونی لطیف خوبی است پارچه ی کت وشلوار ند لمبرت. ته رنگی از بنفش.۳۳۴ هم یکی شبیه 
آن داشتم وقتی در خیابان المبرد غربی زندگی می کردیم. یک موقعی آقای خوش لباسی بود. روزی سه دست 
کت وشلوار عوض می کرد. باید آن کت وشلوار خاکستری ام را بدهم مسیاس پشت ورو کند.۳۳۵ آهان. رنگ 

شده. زنش یادم نبود او ازدواج نکرده یا زن صاحب خانه اش باید آن نخ ها را برای او درمی آورد. 

تابوت شیرجه زد و از نظر افتاد، به دست مردان، آهسته، روی پایه های گور نشست. به سختی باال و 
بیرون آمدند: و همه کاله ها را برداشتند. بیست.۳۳۶

مکث.
اگر ما همه ناگهان یک نفر دیگر بودیم.۳۳۷

از دوردست خری عرعر کرد. باران.۳۳۸ نه چنین االغی. می گویند خر مرده را هرگز نمی بینی.۳۳۹ شرِم 
مرگ. پنهان می شوند. پاپای بیچاره هم دور شد.  

نسیم مالیم دلپذیری با نجوایی دوِر کله های برهنه وزید. نجوا. پسر باالسر قبر حلقه ی گلش را با دو 
دست نگه داشته بود و بی صدا به فضای باز تاریک خیره مانده بود. آقای بلوم به پشت سر متصدی تنومند 
 دارد وراندازشان می کند ببیند نفر بعدی کدام شان است که 

ً
مهربان رفت. کت فراک خوش برش. احتماال

می رود. خب، این استراحتی طوالنی است. دیگر هیچ حس نمی کنی. آن لحظه است که احساس می کنی. 
باید بدجوری ناخوشایند باشد. اول نمی توانی باور کنی. باید اشتباه باشد: یکی دیگر. خانه ی روبه رویی را 
امتحان کن. صبر کن، می خواستم. من هنوز این کار. بعد اتاق مرِگ تاریک شده. روشنایی می خواهند.۳۴۰ 
دوروبرت نجوا می کنند. دوست داری کشیشی را ببینی؟ بعد گیجی و پرت وپالگویی. همه ی هذیان هایی که 
همه ی زندگی ات پنهان کرده ای.۳۴۱ تقالی مرگ. خوابش طبیعی نیست. زیر چشمش را فشار بده. می بینند 
آیا بینی اش تیغ کشیده آیا فکش پایین افتاده آیا کف پاهایش زرد شده.۳۴۲ بالش را از زیر سرش بکش تا روی 
زمین تمام کند چون کارش تمام است.۳۴۳ در آن عکِس مرگ گناهکار، شیطان به او زنی نشان می دهد.۳۴۴ 
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می میرد که با پیراهنش او را در آغوش بگیرد. آخرین صحنه ی لوچیا. آیا دیگر تو را نخواهم دید؟۳۴۵ بوم! 
تمام می کند. سرانجام رفت. مردم کمی درباره ات حرف می زنند: فراموشت می کنند. فراموش نکن برایش 
دعا کنی. موقع دعا به یاد او هم باش. حتا پارنل. روز پیچک دارد برمی افتد.۳۴۶ سپس آن ها هم همه از پی او 

می روند: یکی پس از دیگری در چاله می افتند. 

حاال همه برای آرامش روحش دعا می کنیم.۳۴۷ آرزو می کنیم که باشی معظم و نباشی در جهنم. تغییر 
خوبی در محیط. بیرون از ماهی تابه ی زندگی به درون آتش برزخ. 

آیا هیچ فکر می کند به چاله ای که منتظر اوست؟ می گویند وقتی زیر خورشید می لرزی، به آن فکر 
س، 

َ
می کنی. یکی از رویش رد می شود.۳۴۸ هشدار عزرائیل.۳۴۹ نزدیک تو. مال من آن طرف تر نزدیک فینگل

قطعه ای که خریدم.۳۵۰ ماما، مامای بیچاره، و رودی کوچولو.۳۵۱ 

بلوم  آقای  ریختند.  تابوت  روی  را  کلوخ های سنگین خاک رس  و  برداشتند  را  بیل هایشان  گورکن ها 
نه:  نه،  می شود!  وای! وحشتناک  ای  وای!  بوده؟  زنده  این مدت  همه ی  در  او  اگر  و  برگرداند.  را  صورتش 
مرده، البته. البته که مرده. دوشنبه مرد. باید قانونی باشد که بتوان قلب را سوراخ کرد و مطمئن شد یا ساعت 
الکتریکی یا تلفنی توی تابوت و یک جور پارچه کرباس منفذدار. پرچم خطر. سه روز. راستش کمی زیاد 
است برای نگه داشتن شان در تابستان. این طور هم خوب است که از شرشان خالص شوی همین که مطمئن 

شدی که نیست.۳۵۲ 

 فراموش شدن. از دل برود هر آن که از دیده برفت. 
ِ

خاک رس نرم تر می ریخت. شروع

متصدی چند قدم دور شد و کالهش را به سرش گذاشت. دیگر بسش بود. سوگواران دل قوی کردند، 
آن  که  دید  و  را روی سرش گذاشت  بلوم کالهش  آقای  پوشاندند.  بی خودنمایی  را  و سرشان  یکی،  یکی 
شخص هیکلی ماهرانه از ال و لوی قبرها راه گرفت و رفت. بی صدا، مطمئن از قدم هایش، از دشت های 

دلگیر گذشت.۳۵۳ 

هاینز چیزی را در دفترچه اش یادداشت می کند. آهان. اسم ها. اما او همه ی آن ها را می شناسد. نه: دارد 
به سمت من می آید. 

هاینز زیرلبی گفت: 

– دارم اسم ها را یادداشت می کنم. اسم مسیحی ات چیست؟۳۵۴ مطمئن نیستم.

آقای بلوم گفت: 

 اسم مکوی را هم بنویس. از من خواست که.
ً
– ل، لیوپولد. و لطفا

هاینز که می نوشت گفت: 
– چارلی. می دانم. یک وقتی توی فریمن بود.۳۵۵

درست است، بود، قبل از آن که کار توی سردخانه ی مرده ها را بگیرد، زیر نظر لویی برن.۳۵۶ فکر خوبی 
را خیال می کنند می دانند، کشف کنند. در یک سه شنبه  آن چه  تا  برای پزشک ها.  است یک کالبدشکافی 
مرد.۳۵۷ اخراج شد. با پول چند تا آگهی زد به چاک. چارلی، تو عزیز دلی.۳۵۸ برای همین از من خواست 
که. خب، ضرری ندارد. به انجامش رساندم، مکوی. ممنون رفیق قدیمی: خیلی منت گذاشتی. سرش منت 

می گذاری: هیچ خرجی که ندارد.۳۵۹ 



455جیمز جویس  |

6

هاینز گفت: 

– و به ما بگو آن آقا با چیز را می شناسی، آن آقا که آن جا بود با...

به دوروبر نگاه کرد.

آقای بلوم گفت: 

– مک اینتاش. بله، دیدمش. حاال کجاست؟

هاینز که با خط بد می نوشت، گفت: 
– م اینتاش. من نمی دانم او کی هست. اسم خانوادگی اش مک اینتاش ا ست؟۳۶۰

دوروبرش را که نگاه می کرد از پیش او رفت. 

آقای بلوم چرخی زد، ایستاد و شروع کرد به حرف زدن: 

– نه، می گویم، هاینز!

نشنید. چی؟ کجا ناپدید شده؟ هیچ عالمتی. خب از همه ی. کسی این جا دید؟ کی ای دابل ال.۳۶۱ 
ناپدید شد. خدای من، چه به سرش آمد؟

هفتمین گورکن آمد کنار آقای بلوم تا بیل بی استفاده ای را بردارد. 

– ِا، ببخشید.

آقای بلوم فرز کنار رفت. 

 تمام است. توده ای 
ً
خاک رس، قهوه ای، و مرطوب شروع کرد در چاله به نمایان شدن. باال آمد. تقریبا

از کلوخ های مرطوب باال و باالتر آمد، و گورکن ها بیل هایشان را کنار گذاشتند. دوباره همه برای چند لحظه 
پشته ای.  روی  را  خودش  مال  برادرزن  داد:  تکیه  گوشه ای  به  را  گلش  حلقه ی  پسر  برداشتند.  را  کاله شان 
گورکن ها کاله کپی شان را به سر گذاشتند و بیل های خاکی شان را به سمت ارابه دستی بردند. سپس نوک 
بیل ها را مالیم به چمن کوبیدند: تمیز. یکی خم شد تا از دسته اش طره ی بلندی از علف ها را بکند. یکی 
از آن ها با سالحش که روی شانه انداخته بود و تیغه اش درخششی آبی داشت، آرام رفت و همکارهایش را 
پشت سر گذاشت. یکی دیگر، باالسر قبر، در سکوت، طناب تابوت را پیچید. بند ناف او. برادرزن رو گرداند 
و چیزی توی دست آزاد او گذاشت. تشکری در سکوت. متأسفم آقا: این غم. تکان سر. می فهمم. برای 

خودتان فقط.۳۶۲ 

عزاداران آهسته و بی هدف دور شدند، از راه های پیچ وخم دار، گاه به گاه می ایستادند تا اسمی را روی 
قبری بخوانند.

هاینز گفت: 

– بیایید دور بزنیم و از سر قبر رئیس برویم.۳۶۳ وقت که داریم.

آقای پاور گفت: 

– برویم. 

به سمت راست پیچیدند، و رشته افکار کندشان را دنبال کردند. صدای مبهوت آقای پاور حیرت زده 
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گفت: 

 توی آن قبر نیست.  که تابوت با سنگ پر شده. که یک روز دوباره 
ً
– بعضی ها می گویند که او اصال

برمی گردد.۳۶۴

هاینز سرش را تکان داد و گفت: 

– پارنل هرگز برنمی گردد. او همان جاست، هر چه بود جسم فانی او بود. روحش در آرامش باد. 

فرشته های  کنار  و  خودش  طرف  درخت زار  امتداد  در  کند  اعتنا  او  به  کسی  آن که  بدون  بلوم  آقای 
غم زده ،۳۶۵ صلیب ها، ستون های شکسته، سردابه های خانوادگی، امیدهای سنگِی در حال دعا با نگاه های به 
باال افکنده و دست ها و قلب های ایرلند کهن قدم زد.۳۶۶ عاقالنه تر است که پول را به خیریه های مخصوص 
 هیچ کس می کند؟ می کارندش و دیگر کار با او تمام است. مثل 

ً
. واقعا

ِ
زنده ها بدهیم. دعا برای آرامش روح

ریختن زغال توی ناَوک.۳۶۷ سپس برای صرفه جویی در وقت یکپارچه اش می کنند. روز همه ی ارواح.۳۶۸ 
بیست وهفتم سر قبر او خواهم بود.۳۶۹ ده شیلینگ برای باغبان. از علف های هرز پاکش می کند. خودش 
هم پیر. با قیچِی بزرگ هرسش از کمر دوال می شود.  پایش لب گور. از دنیا رفت. از این دنیا سفر کرد. مثل 
این که به دلخواه خودشان رفته اند. هل شان دادند، همه را. ریق رحمت را سر کشید.۳۷۰ جالب تر می شد اگر 
به تو می گفتند که آن ها چه کاره  بودند. فالن و فالن، گاری ساز. من برای فروش لینولئوم چوب پنبه ای سفر 
می کردم.۳۷۱ من از هر پوند پنج شیلینگش را دادم.۳۷۲ یا مال یک زن را با قابلمه اش. من تاس کباب خوب 
ایرلندی می پختم. مدیحه در حیاط کلیسای حومه ی یک شهر باید آن شعر باشد مال کی بود، وردزورث یا 
تامس کمبل.۳۷۳ پروتستان ها می گویند به دیار آرامش شتافت. مال دکتر مورن پیر. طبیب اعظم او را به خانه 
خواند.۳۷۴ خب این خانه ی ابدی آن هاست.۳۷۵ منزل خوب بیرون شهر. تازه گچ کاری و نقاشی شده . نقطه ی 
تایمز.۳۷۶ هیچ وقت سعی نمی کنند آگهی های  چرچ  آرامش و خواندن  برای کشیدن سیگاری در  دل پسند 
ازدواج را زیبا کنند. حلقه های گل زنگ زده روی دستگیره ها آویزان اند، تاج گلی از ورقه های برنزی. ارزش 
بیشتری نسبت به پولش. با این همه، گل ها شاعرانه ترند. آن یکی راستش خسته کننده می شود، هرگز پژمرده 

نمی شود. گویای هیچ چیز خاصی نیست. ایمورتلز.۳۷۷   

پرنده ای روی شاخه ی سپیداری، بر جای پرندگان، رام نشست. مثل پرنده های عروسکی . مثل هدیه ی 
عروسی ای که والی هوپر به ما داد.۳۷۸ هو! حتا یک مویش هم نمی جنبد. می داند که تیروکمانی در کار نیست 
تا به سمتش پرتاب شود. حیوان مرده حتا غم انگیزتر است. ِملی خلی پرنده ی کوچک مرده را توی قوطی 

کبریت آشپزخانه دفن کرد، حلقه ای گل مینا و تکه هایی از چینی های لب پر روی قبر.۳۷۹ 

قلب مقدس است این: به نمایش می گذارد.۳۸۰ قلبش در دستش.۳۸۱ باید یک وری باشد و باید به رنگ 
 خشنود نمی آید. چرا 

ً
قرمز رنگ شود مثل قلب واقعی. ایرلند وقف آن شد یا هم چین چیزی.۳۸۲ به نظر اصال

چنین کیفری؟۳۸۳ با این حساب آیا پرنده ها می آیند و نوک می زنند مثل آن پسرک با سبد میوه اما او گفت نه 
چون آن ها باید از پسرک می ترسیدند. آپولو بود او.۳۸۴ 

کرده اند.۳۸۶  عزیمت  ایمان  با  زده اند.  قدم  دابلن  دور  روزی  این جایند  که  این ها  همه ی  تا!۳۸۵  چند 
همان طور که تو االن هستی ما هم روزی بوده ایم.۳۸۷ 

گرامافون.  بله:  گام، صدا. خب، صدا،  بیاوری؟ چشم ها،  یاد  به  را  می توانی همه  در ضمن، چطور 
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پیر  پدِرپدربزرگ  از شام یک یکشنبه. صدای  یا توی خانه نگه دار. پس  قبری یک گرامافون بگذار  تو هر 
الو الو  بدجوری خوشحال ازدیدنت دوباره   قرچ  بدجوری خوشحالم  الوالوالو  قرچاقرچ!  بگذار.  را  بیچاره 
من بدج خوش قرچ هش.۳۸۸ صدا را به یادت می آورد همان طور که عکْس صورت را به یادت می آورد. وگرنه 
 آن یارو که ُمرد وقتی 

ً
؟ مثال

ً
پس از، بگو، پانزده سال دیگر نمی توانستی آن صورت را به یاد بیاوری. کی مثال

من توی نوشت افزارفروشی ویزدام هیلی بودم.۳۸۹ 

ِجق ِجق ق! ِجق ِجق سنگ ریزه ها. صبر کن. بایست!

مشتاقانه به پایین و شکاف سنگی خیره شد. یک نوع حیوان. صبر کن. آهان، آن جاست. 

یک خرموش چاق وچله ی خاکستری رنگ از کنار سردابه ی کلیسا تاتی تاتی کنان می رفت و سنگ ریزه ها 
را جابه جا می کرد. یک کهنه کار پیر: پدِر پدربزرگ: مثل کف دستش بلد است. آن خاکستری خودش را زنده 

زیر ستون پایه چپاند، وول خورد و خودش را به زیرش کشاند. مخفی گاه خوبی برای گنج. 

کی آن جا زندگی می کند؟ جنازه ی رابرت اِمری آن جا خاک است. رابرت اِمت را با مشعل این جا خاک 
کردند، او نبود؟۳۹۰ دارد سرکشی می کند.۳۹۱ 

ُدمش رفت حاال. 

یکی از این رفقا یک نفر را لقمه ی چپش می کند. استخوانش را خوب پاک می کند مهم نیست چه کسی 
بوده است. برای آن ها گوشت معمولی. جسد گوشتی است که فاسد شده است. خب، پس پنیر چیست؟ 
جسد شیر. در آن کتاب سفر به چین خواندم که چینی ها می گویند سفیدپوست ها بوی جسد می دهند.۳۹۲ 
سوزاندن جسد بهتره. کشیش ها تا پای مرگ با آن مخالف اند.۳۹۳ رایزن امور حقوقی برای آن یکی بنگاه.۳۹۴ 
عمده فروش های کوره ها و دالل های دیگ ها چدنی. دوران طاعون.۳۹۵ کوره های داغ آهک های زنده برای 
پارسی  خاموش  برج  آن  کنید.  دفن  دریا  در  یا  خاکستر.۳۹۷  به  خاکستر  کشنده.  مخزن  آن ها.۳۹۶  خوردن 
است.  خوشایندترین  می گویند  کردن  غرق  آب.  آتش،  خاک،  می خورند.۳۹۸  را  آن ها  پرنده ها  کجاست؟ 
همه ی زندگی ات را در چشم به هم زدنی می بینی. اما برگردانده شدن به زندگی نه. به هر حال نمی شود در 
هوا دفن کرد. از ماشین پرنده.۳۹۹ مانده ام هر وقت یکی تازه به آن پایین برده می شود خبرش دهان به دهان 
می چرخد. ارتباط زیرزمینی. ما این را از آن ها یاد گرفتیم. جای تعجب نیست. وعده غذای بزرگ معمول برای 
آن ها. مگس ها پیش از آن که خوب بمیرد می آیند. از مرگ دیگنم بو بردم. آن ها به بویش اهمیتی نمی دهند. 

حریره ی تکه تکه شده ی سفیدنمکی از جسد: بو و مزه شان مثل شلغم های سفید خام.

درهای بزرگ پیش رو برق می زدند:۴۰۰ هنوز باز. بازگشت به دنیا دوباره. به اندازه ی کافی از این جا 
برای خاکسپاری خانم سینیکو  این جا  آمدم  که  پیش  بار  نزدیک تر می کند.  را یک کمی  تو  داشتیم. هربار 
شد.۴۰۳ حتا در شب، با فانوس زمین را می تراشند مثل آن موردی 

ُ
بود.۴۰۱ پاپای بیچاره هم.۴۰۲ عشقی که می ک

که درباره اش خواندم تا به زن هایی که تازه دفن شده بودند برسند یا حتا فاسدشده ها با گورزخم  های چرکین. 
بعد از کمی چندشت را در  می آورد.۴۰۴ پس از مرگ پیش نظر تو ظاهر خواهم شد. تو پس از مرگ روحم 
را خواهی دید.۴۰۵ روحم پس از مرگ، تو را روح زده خواهد کرد. پس از مرگ دنیای دیگری است که جهنم 
نام دارد. او نوشته که من آن دنیای دیگر را دوست ندارم.۴۰۶ من هم دیگر ندارم. هنوز خیلی چیزها برای 
دیدن و شنیدن و حس کردن. نزدیکت موجودات زنده و گرم را احساس کنی. بگذار در تخت های پر از کرم 

حشره شان بخوابند. قرار نیست برای این دور بازی مرا داشته باشند. تخت های گرم: زندگی پرخون گرم.۴۰۷
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مارتین کانینگم از کناره راهی نمایان شد، اندوه زده حرف می زد. 

مشاور حقوقی به گمانم. قیافه اش را می شناسم. منِتن، جان هنری، مشاور حقوقی، مأمور سوگندنامه 
و شهادت نامه. دیگنم در دفتر او بود، دفتر مت ِدلن، خیلی وقت پیش. مت شوخ وشنگ. شب های جشن 
 قلبی از طال.۴۱۰ بله، منِتن. آن 

ً
و پایکوبی.۴۰۸ کالباس گوشت ماکیان، سیگار، جام های تانتالوس.۴۰۹ واقعا

شب هنگام بازی بولینگ روی چمن، خونش را به جوش آوردم، چون توپ را به سمت داخل او انحنا دادم.۴۱۱ 
شانس محض من: سودار. چرا چنین نفرت ریشه داری از من پیدا کرد. نفرت در نگاه نخست. مالی و فلوی 
ِدلن زیر درخت  یاس با هم جور شده بودند، می خندیدند. یکی مثل او همیشه سرافکنده می شود اگر زن ها 

دوروبر باشند. 

روی یک طرف کالهش فرو رفته. کالسکه شاید. 

آقای بلوم در کنار آن ها گفت: 

– ببخشید آقا.

همه ایستادند. آقای بلوم اشاره کرد و گفت: 

– کالهت کمی له شده.

جان هنری منِتن برای لحظه ای، بی حرکت، به او خیره شد. مارتین کانینگهم به کمک آمد و او هم با 
اشاره گفت: 

– این جا. 

جان هنری منِتن کالهش را برداشت، فرورفتگی را بیرون داد و خواِب آن را با دقت با آستین کتش صاف 
کرد. دوباره کاله را تند روی سرش گذاشت. 

مارتین کانینگهم گفت: 

– حاال خوب شد.

جان هنری منِتن سرش را به نشان قدردانی تند تکان داد.

کوتاه گفت: 

– ممنون.

همه به سمت درهای بزرگ رفتند. آقای بلوم، با لب ولوچه ی آویزان، چند قدم عقب کشید تا حرفی به 
گوشش نرسد. مارتین حکم می کند.۴۱۲ مارتین می تواند کله پوکی مثل او را سر انگشت کوچکش بچرخاند 

و او نفهمد از کجا خورده.

چشم صدفی. مهم نیست. شاید بعد که ماجرا از ذهنش بگذرد پشیمان شود. این طوری تو دست باال 
را می گیری. 

ممنون. عجب بزرگواریم ما امروز صبح!۴۱۳



پینوشتفصلشش

)هْیدیز(

براِین، »این فصل چشم اندازی گسترده از کل کتاب یولسیز به خواننده ارائه می دهد. 
ُ
← به گفته ی ا

چون پاره ی بزرگی از این فصل را جریان ذهن بلوم شکل می دهد و حتا کنش ها از نگاه او برای خواننده 
تعریف می شوند. بی شک حواس ما بیشتر بر او متمرکز است، اما در  واقع فقط درباره ی بلوم نیست، زیرا 
به عمل بسیار مهمی می پردازد که در زندگی مردم آن روز ایرلند اهمیت زیادی داشته است )شرکت در 
تشییع جنازه و مراسم خاکسپاری(، و جویس پیش پاافتادگی و پارسامنشی این عمل را با هجو بیان می کند. 
 فصل پنج )لوتس خواران(، به 

ً
اودیسه ی هومر به اندازه ی فصل های دیگر، مثال با  گرچه همانندسازی آن 

درک خواننده کمک اساسی نمی کند، برای تفسیرهای احتمالی هْی دیز ابزار مفیدی است.« )۲۰۱۶: ۱۲۴( 

آشنا  است  »دابلن«  شهر  همانا  که  کتاب  مهم  شخصیت  چهارمین  با  )هْی دیز(،  شش  فصل  در 
می شویم، و دیگر شخصیت هایی که در این فصل وارد می شوند، گرچه بارها و در برخی از فصل های دیگر 

هم حضور دارند، فقط شخصیت های فرعی اند. )م(

سرزمین های  در  ماجراجویی هایش  از  اودیسیوس  اودیسه،  از  نهم  سرود  »در  می نویسد:  گیفرد 
س، 

ُ
سیکون ها، لوتس خواران و سایکلوپ می گوید. در سرود دهم، اودیسیوس و مردانش به جزیره ی ایول

خدای بادها، می رسند، سپس در سرزمین لستریگون ها با بالهای دیگری روبه رو می شوند تا سرانجام به 
جزیره ی سرسی وارد می شوند. سرسی به اودیسیوس توصیه می کند که به هْی دیز، سرزمین مردگان، برود 
این  نام  آغاز  در  هْی دیز  کند.  نابینا، مشورت  پیامبر  تایرسیس،  روح  یا  با شبح  ادامه ی سفرش  از  پیش  تا 
سرزمین نبود بلکه خدای جهان اسفل بود و نام این خدا به ناحیه ی زیر نفوذش داده شد. در سرود یازدهم، 
در  که  مردانش  از  یکی  است؛  الپینور  آِن  از  می بیند  که  شبحی  اولین  و  می شود  هْی دیز  وارد  اودیسیوس 
جزیره ی سرسی شبی را بر بام می گذراند، مست و خواب می افتد و گردنش می شکند و می میرد و روحش به 
دنیای اسفل یا همان جزیره ی هْی دیز می رود. )الپینور شخصیت موازی پدی دیگنم در داستان یولسیز است 
که بر اثر مصرف بیش از اندازه ی الکل می میرد و تشییع جنازه و مراسم خاکسپاری اش در این فصل برگزار 
با مراسمی درخور  الپینور از اودیسیوس می خواهد که به جزیره ی سرسی برگردد و جسد او را  می شود.( 
به خاک بسپارد. اودیسیوس به او قول می دهد که خواسته اش را عملی کند. سپس اودیسیوس با تایرسیس 
حرف می زند و تایرسیس به او می گوید که پوسایدون، خدای دریاها و زلزله ها، اودیسیوس را از رسیدن 
به خانه اش بازمی دارد. تایرسیس به اودیسیوس هشدار می دهد که اگر مردانش به احشام خدای خورشید، 
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هلیوس، بی حرمتی کنند، همه ی این مردان گم خواهند شد و مشکالت سفر اودیسیوس به گونه ای اساسی 
به خانه خواهد دید که خانه اش را خواستگاران محاصره کرده اند  یافت و هنگام ورودش  افزایش خواهد 
با قول  انتقام بگیرد. تایرسیس پیش گویی هایش برای اودیسیوس را  با خون ریزی  و مجبور خواهد شد که 
عمری دراز و مرگی آسان و در آب، به نرمی این مشت ِمه، به پایان می رساند. سپس اودیسیوس با شبح 
گاه می شود که او  گاممنون دیدار می کند و آ مادرش حرف می زند و شبح زنان بسیاری را می بیند. بعد با آ
پس از آمدن به خانه، به دست همسرش و معشوقش کشته شده است. بعد از آن، اودیسیوس با آشیل حرف 
می زند و به سمت آژاکس می رود. آژاکس از حرف زدن با او سر باز می زند، زیرا پس از آشیل، زره قهرمانی 
او که قرار بود به آژاکس برسد به اودیسیوس می رسد و آژاکس به خواست خدایان دیوانه می شود و خودش 
را می کشد. اشباح دیگری نیز جلوی دید اودیسیوس می آیند. سرانجام اودیسیوس با هرکول، که شبح نیست 
بلکه هیوال ست، دیدار می کند، چون هرکول هم در میان خدایان فانی آرمیده است. جسم زنده ی اودیسیوس 
هرکول را به یاد داستان نزول خودش در زمان زندگی اش به هْی دیز می اندازد و آن را به اودیسیوس می گوید. 

اودیسیوس سرانجام به کشتی اش برمی گردد و به جزیره ی سرسی می رود.« )۱۹۸۹: ۱۰۴(

»زمان این فصل ساعت یازده است و صحنه ی آن گورستان پراسپکت در گلس نوین.« )همان جا(

با دیگر تشییع کنندگان از خانه ی دیگنم در سندی مونت به سمت گورستان پراسپکت حرکت  »بلوم 
می کند.« )همان جا( 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در این فصل نیز با شگرد همزمان سازی روبه روییم و حوادث آن همزمان 
با حوادث فصل سه )پروتیوس( از بخش یک است.«

۱. مارتین کانینگهم که از متیو فرنِسس کین، دوست پدر جویس، الگوبرداری شده است، در فصل 
پنج )لوتس خواران( هم به او اشاره می شود و در دو فصل دیگر از این رمان حضور دارد. در واقع کانینگهم 
از داستان »فیض« در مجموعه داستان دابلنی ها به این داستان مهاجرت می کند. مارتین کانینگهم نماد بیش 
از یک شخصیت از دنیای واقعی است. او هم چنین نماد مرد غرق شده ای است که در فصل یک قرار است 
روی آب بیاید، وقتی استیون با دیدن دو مرد که منتظر باال آمدن جسد غرق شده اند به یاد شعری می افتد که 
ارِیل در نمایشنامه ی توفان )شکسپیر( برای فردیناند عزادار می  خواند: »پنج فاتوم تمام پدرت خوابیده / از 
استخوان هایش مرجان ها روییده...« چون متیو کین در دنیای واقعی در دریا غرق می شود اما یک ماه پس 
از روزی که حوادث داستان یولسیز رخ می دهند. به عبارت دیگر، غرق شده ای که دو مرد منتظر باال آمدن 

جسد او هستند متیو کین نیست. 

شبح یا روح دیگری که اودیسیوس در سفرش به هْی دیز می بیند، روح سیسیفوس ]یا همان سیزیف[ 
است که محکوم شده تا ابد صخره ای را تا باالی کوه بغلتاند و ببرد، اما به دلیل سنگینی سنگ، هربار که 
به قله ی کوه می رسد، دوباره به پایین وامی غلتد. در این فصل متوجه می شویم که مارتین کانینگهم همان 

سیسیفوس است. برای شناخت بیشتر او پی نوشت شماره ی ۱۵۰ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

۲. »جک پاور شخصیت داستانی است و در داستان، کارمند اداره ی شهربانی سلطنتی ایرلند است. 
آقای پاور نیز در داستان فیض از مجموعه داستان دابلنی ها حضور دارد. اداره ی شهربانی سلطنتی ایرلند از 
از اسکاتلندیارد  بیشتر  اما عملکردش  روی اسکاتلندیارد )اداره ی مرکزی پلیس لندن( ساخته شده است 

سیاسی بود.« )۱۹۸۹: ۱۰۴-۵( 

چهره... به این داستان مهاجرت کرده است. سایمن  ۳. سایمن ددلس پدر استیون است و از رمان 
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ددلس نمودی از پدر خود جویس است. 

برای شرح شباهت کانینگهم به سیسیفوس پی نوشت شماره ی ۱ و ۱۵۳ از همین فصل را بخوانید.

سینی  بودن  کامل  به  بلوم  عجیب  وسواس  )کلیپسو(  چهار  فصل  آغاِز  »در  هانت،  گفته ی  به   .۴
تا  “در را دو بار محکم می کوبد  از او می بینیم:  صبحانه ی زنش را دیدیم. در این جا باز وسواس دیگری 
مطمئن شود کیپ است.” آیا ممکن است یک روان شناس نتیجه بگیرد که بلوم تا اندازه ای بیماری وسواس 

دارد؟« )۲۰۱۵(

نگاه  پایین کشیده ی خیابان  و کرکره های  بیرون  به  پنجره ی کالسکه  از  بلوم  این که  درباره ی  ۵. گیفرد 
بازماندگانش،  و  مرده  به  احترام  ادای  برای  تشییع جنازه ،  هنگام  ایرلندی ها  سنت  »در  می نویسد:  می کند 
کرکره ها را پایین می کشیدند و مغازه ها را می بستند.« )۱۹۸۹: ۱۰۵( هانت می نویسد: »در دو پاراگراف 
پس از این عبارت می فهمیم که جنازه از خانه ی شماره ی نه است اما تا خیلی جلوتر در رمان نمی فهمیم که 

خیابان نیوبریج در سندی مونت است.« )۲۰۱۵(

بلوم در فصل شانزده )یومی یس( می خواند روشن می شود که در صبح روز ۱۶  »در روزنامه ای که 
 سندی مونت برای خاکسپاری 

ِ
ژوئن جنازه ی مرحوم پتریک دیگنم از خانه اش، شماره ی ۹ خیابان نیوبریج

در گلس نوین تشییع شد. در پاره هایی که در لیتل ریویو منتشر شد، شماره ی ۱۰ این خیابان به عنوان خانه ی 
دیگنم انتخاب شده بود، ولی گویی جویس از دفترچه راهنمای تام متوجه شده که این خانه خالی است و 

برنامه اش را عوض کرده است.« )همان جا(

را  امروزی  ماشین های  در  جادستی  دستگیره ی  کار  قدیمی  کالسکه های  در  دستگیره  نوار  یا  تسمه 
می کرد. مسافران بازویشان را از این دستگیره ها که چرمی، پارچه ای یا گاهی فلزی بودند رد می کردند تا 
هنگام عبور کالسکه از دست اندازها روی مسافر کناری پرت نشوند. این کلمه از فرهنگ های لغت حذف 

شده است. )م(

۶. بلوم فکر می کند: پیرزن که گوشه ی پرده را کنار زده و کالسکه ی عزاداران را دزدکی می بیند، برای 
ستاره ی بلند اقبالش شکر می کند که این بار هم نوبت مرگ او نبوده است. )م(

۷. گیفرد می نویسد: »کار آماده کردن جنازه برای کفن و دفن از وظایف زنان بوده و بلوم فکر می کند 
که این کار مناسب حال شان است.« )۱۹۸۹: ۱۰۵(

۸. به گفته ی هانت، »huggermugger به معنای پنهان کاری، واژه ای بسیار قدیمی است و استفاده ی 
آن به آغاز قرن شانزدهم برمی گردد. این واژه می تواند اسم، صفت، قید و فعل باشد. معروف ترین کاربرد 
آن در هملت است وقتی کالدیوس به گرترود می گوید: “ما انجام داده ایم اما از روی خامی / با پنهان کاری 
برای خاکسپاری” پلونیوس. به عبارت دیگر با شتاب خاکش کردیم بدون مراسم صحیح و مناسب. هملت 
پلونیوس، پدر اوفلیا، را می کشد و جنازه ی او را به بیرون صحنه می برد تا پنهان کند. پس از آن که درباره ی 
متالشی شدن جسد ناصح پیر سربه سر کالدیوس می گذارد، سرانجام به او می گوید که کجا می تواند جسد 
 در این ماه پیدایش نکردی، با رفتن به سرسرا بوی او را خواهی فهمید.” اما کالدیوس 

ً
را پیدا کند: “اگر واقعا

از ترِس سروصدای مردم، راز شاهزاده را مخفی نگه می دارد و پولونیوس را با شتاب و بدون مراسم عمومی 
و با پنهان کاری به خاک می سپارد.« )۲۰۱۵(

هانت در ادامه می نویسد: »اگر بلوم به آن خط از نمایشنامه ی هملت )ما می دانیم که او نمایشنامه 
را بلد است( فکر می کند، شاید ایده ی پنهان کردن مخفیانه ی جسدی در “گوشه کنارها” به تبانی عمومی 



|  یولسیز   462

در پنهان کردن حقیقت زشت مرگ اشاره دارد، یا شاید آهنگ صرف واژه ی هاگرماگر، مثل آهنگ کلمه ی 
دمپایی های تپ تپی در جمله ی بعدی، به آهنگ های کودکانه  و بازیگوشانه ی او مربوط است؛ آهنگ هایی با 

مضمون بی حرمتی که در این فصل بارها مطرح می شوند.« )همان جا(

۹. به گفته ی گیفرد، »اصطالح Slipperslappers یعنی پیرزن فقیری که نشانگر ایرلند است. این 
عبارت از ترانه ای به نام “روباه” در فولکلور گرفته شده: “جان، جان، غاز خاکستری رفته/ و روباه به شهر 

آمده.” اولین بیت آن: “مادر پیر تاالپ تاالپ از تخت بیرون می پرد...”« )۱۹۸۹: ۱۰۵(

۱۰. »منظور جسد پسر یازده روزه ی بلوم به نام رودی  است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۵(

۱۱. به گفته ی گیفرد، »خانم فلمینگ خدمتکار پاره وقتی است که بلوم او را استخدام کرده است.« 
)۱۹۸۹: ۱۰۵( در فصل پنج )لوتس خواران( هم به فلمینگ )جک فلمینگ( اشاره می شود که برخی چون 
او بوده است.« پی نوشت شماره ی ۲۶۲ از فصل پنج  دلینی معتقدند این »خانم فلمینگ مادر یا همسر 

)لوتس خواران( را بخوانید. 

۱۲. به گفته ی دیوید الج، »بلوم جمله ای از مالی را به یاد می آورد. این در واقع یک نقل قول است که 
می توان آن را نقل قول مستقیم آزاد نامید، زیرا داخل گیومه نیامده است. منظور از “بیشتر به سمت خودت 
بکش،” مالفه ای است که هنگام آماده کردن بچه ی مرده ی بلوم روی او می کشند، چون همین او را به یاد 

کفن می اندازد: “کفن مان.”« )۲۰۰۲: ۵۵(

۱۳. در این باره افسانه ای از دانته گبریل ُرِزتی، شاعر و نقاش و مترجم انگلیسی قرن نوزدهم، نقل 
می شود با این مضمون که وقتی زن جوانش مرد، دفتر شعر خودش را هم در کفن او در گورستان های گیت 
دفن کرد، زیرا معتقد بود که بسیاری از این اشعار به نام او و برای او سروده شده است، پس باید با خودش 
ببرد. ُرِزتی کتاب را البه الی موهای طالیی زیبای زن پیچید و کنار صورتش گذاشت. هفت سال گذشت و 
رزتی که شاهد رشد و مشهور شدن دوستان شاعرش بود، اندوه زده به این فکر افتاد که او هم شاعر است و 
بهتر است نیم نگاهی به کتاب مدفونش بیاندازد، زیرا آن کتاب کامل ترین نسخه ی آن اثر بود. سرانجام پس 
از جدل بسیار با خود و آماده سازی ذهنی و گرفتن مجوز از خادمان گورستان، هفت و نیم سال پس از مرگ 
زن، گورش را شکافت و کفن را گشود. رزتی با شگفتی تمام دریافت که کتاب در این هفت سال چندان 
تغییری نکرده اما کفن زن با موهای رشد کرده ی او پوشیده شده است. البته این بخش ثابت نشده است، 

ولی کتاب در سال ۱۸۷۰ با نام اشعار منتشر می شود. )م(

نخستین بار واژه ی windingsheet به معنی کفن، در فصل دوم )نستور( می آید. آقای دیسی درباره ی 
انگلستان پیر نظری می دهد و این شعر به ذهن استیون می رسد: 

»فریاد روسپی از خیابان تا خیابان  / کفن انگلیس پیر را می بافد« )م(

۱۴. در فرهنگ یهودیان هر کس به حیوان مرده دست بزند تا غروب خورشید ناپاک است.

۱۵. این همان قالب صابونی است که بلوم در فصل پنج )لوتس خواران( از داروخانه دار خرید. برای 
را  آن  درس گفتارهایش،  در  ناباکوف،  بخوانید.  را  فصل  همان  از   ۲۵۲ شماره ی  پی نوشت  بیشتر  توضیح 
به عنوان »بن مایه« بررسی می کند و معتقد است که »این صابون به شخصیت داستانی تبدیل می شود.« 
]این[  بن مایه ی  »رب النوعی  می گوید:  )سرسی(  پانزده  فصل  در  حضورش  شرح  در  و   )۳۱۰  :۲۰۰۲(

صابون در این جا به عنوان صابون سرگردان شناسایی می شود.« )۲۰۰۲: ۳۱۱(
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۱۶. این همان دِر خانه ی دیگنم است. پی نوشت شماره ی ۵ از همین فصل را بخوانید.

۱۷. به گفته ی گیفرد، این رسم »رسمی دیرین است: برای تشییع جنازه از مسیری می روند که از مرکز 
شهر می گذرد تا مردم بیشتری باخبر شوند و به تشییع کنندگان بپیوندند.« )۱۹۸۹: ۱۰۵(

۱۸. منظور استیون است و به گفته ی گیفرد، »با تراموای دالکی به سمت شمال، جاده ی هدینگ تن، 
 سوار تراموای سندی مونت می شود و به سمت شرق 

ً
آمده است و از این جا، به جای رفتن به دابلن، ظاهرا

به آن ها سر  اما  و آیریش تاون سفر می کند، همان محله ای که خانواده ی گلدینگ در آن زندگی می کنند؛ 
نمی زند، بلکه به طرف جنوب و شرق، تراس لیهی و ساحل سندی مونت می رود و تمام فصل پروتیوس را 

در آن جا می گذراند.« )۱۹۸۹: ۱۰۵(

۱۹. برای شرح این کاله پی نوشت شماره ی ۱۳۹ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

کاتس باوفا،  کاتس( عبارتی التین است به معنای آ ۲۰. گیفرد می نویسد: »fidus Achate )فیدوس آ
)پسر  انه  غار  یار  و  دوست  بود،  معروف  لقب  این  به  که  کاتس  آ ویرژیل.  نوشته ی  انیاد  حماسی  اثر  در 
آنکاسیس و ونوس( بود. آقای ددلس از آن به شکل کلیشه استفاده می کند )و رابطه ی مالگن با استیون را 
کاتس در حمایت از ِانه است، زمانی که ِانه برای  چنین رابطه ای می داند( اما در متن هْی دیز اشاره به نقش آ

سفر ترسناک عالم دوزخ آماده می شود.« )۱۹۸۹: ۱۰۵(

لدینگ پی نوشت شماره ی ۷۱ و ۷۲ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.
ُ
۲۱. درباره ی خانواده ی گ

۲۲. درباره ی »حسابدار مست حقیر« پی نوشت شماره ی ۶۱ از فصل سه را بخوانید.

به  ریچی  که  زمانی  و  می رود  ریچی  دایی  خانه ی  به  خیالش  در  استیون  )پروتیوس(،  سه  فصل  در 
پسرش می گوید »برای ریچی و استیون ویسکی، بگو به مادرت. کجاست این زن؟« پسر پاسخ می دهد: 
درونی اش  تک گویی  در  استیون  اوست.(  کوچک  خواهر  )منظور  قربان.«  می کند،  حمام  را  »کریسی 
می گوید: »دردانه ی کوچولوی پاپا. سوگلی.« این جا هم پدر استیون به کریسی اشاره می کند و می گوید: 

»تپاله ی کوچولوی پاپا.«

۲۳. به گفته ی گیفرد، »جمله ی “بچه ی عاقلی که می داند پدرش کیست” یک ضرب المثل است. یک 
نمونه اش را در اودیسه، از زبان تلماکس می شنویم: “مادرم می گوید من پسر اودیسیوس ام؛ من نمی دانم / 
. چه کسی ریشه ی خودش را می داند؟”« )۱۹۸۹: ۱۰۵( در این جا سایمن ددلس این جمله را به طعنه 

ً
قطعا

برای بچه ی برادرزنش می گوید. 

ل برداشت مستقیم از سرود اول اودیسه است، وقتی می نروای پیش گو به تلماکس می گوید: 
َ
این مث

»به من بگو و راست بگو. آیا به راستی اودیسیوس می تواند چنین پسر خوش قیافه ای داشته باشد؟ بی شک 
همانندی تو با او آشکار است. سر و چشم زیبای تو سر و چشم اوست.« آخر پیش از آن که به مقصد تروا 
سوار کشتی شود، جایی که بقیه ی مردم دلیر آرگوس نیز رفتند، از آن زمان دیگر هیچ یک از ما دیگری را 
ندیده است. تلماکس پاسخ می دهد: »اکنون واقعیت را بدان گونه که هست به تو می گویم. مادرم می گوید 
که من پسر اویم. اما پسر عاقل می داند پدرش کیست. آیا هیچ پسری از نژاد انسان توانسته از بسته شدن 

نطفه ی خود با خبر باشد؟ چه کسی ریشه ی خودش را می داند؟« )م(

۲۴. »خیابان رینگ سند در غرب رینگ سند به سمت دابلن مرکزی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۵(

۲۵. »بطری سازی برادران واالس در شماره ی ۳۴ خیابان رینگ سند قرار دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۵(
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۲۶. به گفته ی هانت، »راوی به صحنه هایی که در این مسیر می بیند دقیق توجه می کند. از خیابان 
شرکت  کنار  از  می شوند  رینگ سند  خیابان  وارد  همین که  و  می بیند،  را  استیون  بلوم  می گذرند  که  واتری 
می بیند.«  را  دادر  پل  دادر،  رودخانه ی  از  گذر  هنگام  سپس،  و  می شوند  رد  واالس  برادران  بطری سازی 

)۲۰۱۵(

۲۷. هانت می نویسد: »وقتی آقای ددلس می گوید که شاید استیون رفته دیدن زن دایی اش، بلوم به یاد 
شوهر او می افتد.« )۲۰۱۵(

به گفته ی گیفرد، »شخصیت داستانی گلدینگ به دفاتر وکالت واقعی کالیس و ورد، که در شماره ی ۳۱ 
خیابان دْیم است، اضافه شده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۵(

۲۸. »خیابان استمر در بخش جنوب مرکزی دابلن نزدیک گرند کانال است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۵(

از  کوچک”  “ابری  داستان  شخصیت های  از  یکی  الهر 
َ
گ »ایگنْیشس  می نویسد:  گیفرد   .۲۹

)متولد  انگلیسی  ناشری  ایگنْیشس،  داستانی  شخصیت  بیرونی  الگوی  دابلنی هاست.  مجموعه داستان 
الهر کارمند روزنامه های 

َ
س( درمی یابیم که گ

ُ
ایرلند( به نام آلفرد سی هارمزورث است. در فصل هفت )ایول

دیلی میل یا لندن ایونینگ نیوز با سردبیری آلفرد سی هارمزورث و هم چنین خبرنگار سابق فریمن ژورنال 
بوده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۵-۶(

الهر فردی واقعی است اما با اسم کوچک ِفرد. 
َ
دلینی )۲۰۱۵( در این باره می گوید: »ایگنیشس گ

الهر روزنامه نگار انگلیسی بسیار موفقی بود که سردبیر روزنامه ی تلگراف و بنیان گذار بخش ورزشی 
َ
فرد گ

آن بود.« 

بی رویه ی  نوشیدن های  و  شبانه  ولگردی های  و  گلدینگ  به  بلوم  »هنوز  می نویسد:  هانت   .۳۰
“زنش  گرچه  نمی شود،  خوب  که  کمردردی  است:  آن  عوارض  از  این  که  می کند  گمان  و  می اندیشد  او 

مشتمالش می دهد.”« )۲۰۱۵(

۳۱. به گفته ی گیفرد، »پشتش را “اتو می کشد” یعنی مشتمال می دهد.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

۳۲. دلینی )۲۰۱۵( می گوید: »بلوم قرص ها را مثل گچ بی خاصیت می داند و فکر می کند که فقط 
داروسازها سود می کنند.« و به گفته ی هانت، »این قرص ها ممکن است موقت دردش را تسکین بخشد 

ولی به همان اندازه ی مشتمال زنش اثر دارد.« )۲۰۱۵(

جمله  همین   
ً
دقیقا شکسپیر،  اثر  چهارم  هنری  نمایشنامه ی  دوم  پرده ی  »در  می نویسد:  گیفرد   .۳۳

می زنم.«  شالق  باسنش  به  می شود:  لغتش  به  لغت  معنای  و   I’ll tickle his catastrophe می آید: 
)۱۰۶ :۱۹۸۹(

۳۴. به گفته ی گیفرد، »پدر آلیور سینت جان گوگرتی )شخصیت داستانی باک مالگن از روی خود 
آلیور ساخته شده( برای مدتی در فروشگاه خرازی و پارچه و پرده فروشی کلری و شرکا کار می کرد. نام 
پیتر پاول م سوینی پسردایی مادربزرگ جویس بود و  پیتر پاول م سوینی و شرکا بود.  پیشین این فروشگاه 
تاجرـ سیاست مداری ثروتمند که در سال های ۱۸۶۴-۱۸۷۵ شهردار دابلن بود و در محله ی اعیان نشین 
آلیور گوگرتی که خودش پزشک شد، به خاطر مطرح شدن حادثه ی واقعی برج  اما  شهر زندگی می کرد. 
کرد.«  هجرت  آمریکا  به  همیشه  برای  و  شد  دابلن  ترک  به  وادار  یولسیز،  در  او  از  الگوبرداری  و  مارتلو 

)۱۰۶ :۱۹۸۹(
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۳۵. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »نخست بلوم رفتار و گفتار سایمن ددلس نسبت به پسرش را مورد نقد 
آشکار قرار می دهد، اما زود به یاد پسر خودش )که در نوزادی از دنیا رفته( می افتد و فکر می کند که این پدر 

حق دارد و می خواهد تجربیاتش را به نسل بعدی منتقل کند.«

شوابر در این باره می نویسد: »بلوم هم دلش می خواست که پسرش زنده بود و به او “چیزی منتقل 
می کرد،” چیزی که از پدرها به پسرها منتقل می شود، چیزی که از پدربزرگش به پدرش رسید و از پدرش 

به او و حاال او می توانست به پسرش منتقل کند.« )۱۹۹۹: ۹۴(

خاص ترین  ایتن،  مدرسه ی  مخصوص  یونیفورم  کت وشلوارها  »این  که  است  معتقد  گیفرد   .۳۶
مدرسه ی انگلیسی دابلن و هوادار دولت انگلیس، بود. شامل کت کوتاه تا کمر با یقه ی پهن و پیراهنی با 

یقه ی آهاردار بزرگ.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

روبه روی  که  است  جنوبی  سرکوالر  خیابان  از  بخشی  آن  ریموند،  »خیابان  گیفرد،  گفته ی  به   .۳۷
 
ً
سربازخانه ی ولینگ تن )با نام امروزی گریفث( بود. یکی از خانه های بلوم در خیابان ریموند بود. ظاهرا
به  مالی  و  بلوم  نقل مکان  از  قبل  بسته شده است، مدت کوتاهی  بلوم، در همین جا  پسر  نطفه ی رودی، 

خانه ی خیابان المبرد غربی.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

به ویژه  داشتند،  عالقه  شعار  به  خیلی  ویکتوریایی  »انگلیسی های   ،)۲۰۱۵( دلینی  گفته ی  به   .۳۸
شعارهایی با پیام های اخالقی. روی دِر زندان ریچموند در خیابان سرکوالر جنوبی، روبه روی ریموند، این 

شعار حک شده بود: کار بد را متوقف کن و کار خوب را یاد بگیر.« 

پایان قرن  کانل مدتی کوتاه )در سال ۱۸۴۴( در این مرکز زندانی بود. در 
ُ
ا به گفته ی گیفرد، »دنیل 

نوزدهم این زندان بخشی از مجموعه ی سربازخانه ی ولینگتن )گریفث امروزی( شد.« )۱۹۸۹: ۱۰۶( در 
سال ۱۸۷۷، وزارت جنگ زندان یا ندامتگاه ولینگتن را خرید و در دهه ی پایانی قرن نوزدهم، سربازان را 

به آن منتقل کرد. )م(

براِین )۲۰۱۶(: »در این صحنه بلوم با تأسف به این می اندیشد که اگر پسرش نمی مرد، حاال 
ُ
۳۹. ا

یاد  به  و  برای خودش می گذرد  دلسوزی خواننده  برانگیختن حس  از  به زودی  اما  بود.  آن گونه  و  این گونه 
نه  که  درمی یابیم  خاطره  این  در  می افتد.  رودی(  نطفه ی  شدن  بسته  )لحظه ی  خودخوارکننده  خاطره ای 
وسوسه ی جنسی خودش و نه عشق احتمالی مالی به او سبب بسته شدن نطفه ی رودی شده، بلکه تماشای 
آدمی  را  او  بلوم  از  نگاه جویس  این  است.  واداشته  کار  این  به  را  مالی  گروهبان  پوزخند یک  و  دو سگ 
بی وجود و بی خاصیت تصویر می کند، زیرا نشان می دهد که رابطه ی دو سگ و نیشخندزن یک گروهبان در 

بسته شدن نطفه ی رودی به اندازه ی خود بلوم نقش داشته اند.« 

۴۰. گیفرد می نویسد: »گری استونز دهکده ی کوچک ساحلی با امکان ماهیگیری در هشت مایلی 
جنوب شرقی دابلن است که تفریحگاه تابستانی آن دوره نیز بود.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

۴۱. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این جمله ی کوتاه از فرهنگ حاکم بر آن دوره حکایت می کند. چون 
لبرت آلمانی بود و مردم دوست داشتند با خانواده ی سلطنتی هم پا باشند.«

َ
شاهزاده ا

۴۲. پتریک مکارتی و پاول تایسن در این باره می نویسند: »در این جا بلوم دخترش، ِملی، را شاخه ای 
از مادرش، مالی، می بیند که از نظر طبیعت و رفتار بسیار به هم شبیه اند.« )۱۹۹۷: ۷۴(

به گفته ی لتم، »بلوم زن و دخترش را یکسان می بیند، یکسان در نارو زدن به او به خاطر یک مرد دیگر: 
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مالی به خاطر بویلن و ملی به خاطر بِنن. رقیق شدن در ملی تغییرپذیری آب را نشان می دهد. بلوم در فصل 
هشت )لستریگون ها( می پرسد: “چطور می توانی مالک آب شوی؟” پس اگر زن آب است، او هم به همان 

نسبت در برابر مالکیت پذیری مقاومت می کند.« )۲۰۰۳: ۱۰۳(

نامه ای  از  یاد بخش هایی  به  ِملی،  به دخترش،  کردن  فکر  با  »بلوم  دلینی )۲۰۱۵(،  گفته ی  به   .۴۳
هم  او  که  می کند  اشاره  زندگی  فلسفه ی  به  سپس  است.  فرستاده  برایش  مولینگار  شهر  از  او  که  می افتد 

به زودی زن می شود.«

۴۴. به گفته ی گیفرد، »این کلمه از خیاطی برداشت شده که کمبود پارچه داشته و بنابراین چشم هایش 
را کج می کند یا خسیس بازی درمی آورد.« )۱۹۸۹: ۱۰۶( اما ویلیام دنت معتقد است که کلمه ی لوچی در 

این جا »به معنای نداشتن است نه خسیس بازی.« )۱۹۹۴: ۵۶(

۴۵. گویی آقای ددلس و دیگر مردان چیز مشمئزکننده ای دیده اند که از مسافران قبلی روی صندلی 
کالسکه جا مانده است. این که چه دیده اند آشکار نمی شود و در حد گمان می ماند، ولی آقای ددلس با شرح 

کوتاهش که »این عادی ترین چیز دنیاست« شک خواننده را به یقین نزدیک می کند. )م(

 بلوم به آن حمام 
ً
۴۶. در پایان فصل پیش )لوتس خواران( خواننده در این ابهام رها می شود که آیا واقعا

ترکی می رود یا همه ی آن صحنه را در عالم خیال تجسم می کند. در این جا آن ابهام رفع می شود و صریح 
می گوید که خوشحال است که به حمام رفته است، اما هنوز این شک وجود دارد که آیا به همان حمام رفته 
یا حمام دیگری. در ضمن پاهایش آن قدر تمیز شده که زبری دوخت بد رفوی جوراب را احساس می کند. 

)م(

۴۷. پی نوشت شماره ی ۴۵ از همین فصل را بخوانید.

مرکز  در  بذر  و  غله  فروشگاه  در  که  است  داستانی  شخصیتی  لمبرت  »ند  می نویسد:  گیفرد   .۴۸
دابلن کار می کند و جو هاینز در داستان “روز گل پیچک در ستاد انتخابات” از مجموعه داستان دابلنی ها 
 هنوز بیکار است و بدشانسی می آورد، گرچه در روزنامه ی فریمن ژورنال 

ً
حضور دارد. در این داستان ظاهرا

پاراگرافی برای دیگنم می نویسد.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

ِلهر برگزارکننده ی مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری است که زودتر 
َ
رنی ک

ُ
۴۹. به گفته ی هانت، »آقای ک

از همه به گورستان پراسپکت )مقصد نهایی آن ها( رفته است.« )۲۰۱۵(

۵۰. گیفرد می نویسد: »گرند کانال )The Grand Canal( مهم ترین کانال ایرلند است و محیط 
این جا کالسکه روی پل  ایرلند وصل می کند. در  به ساحل غربی  را  دابلن  دابلن مرکزی را دور می زند و 
ویکتوریا، که بر این کانال زده شده، می ایستد. جویس اسم این کانال را با حروف کوچک نوشته است.« 

)۱۰۶ :۱۹۸۹(

۵۱. به گفته ی گیفرد، »کارخانه ی تولید گاز در شماره ی ۱۱۰ خیابان گریت برانزویک )امروز پی یرس( 
در جنوب غربی پل روی گرند کانال یا همان گرند کانال است. در این شرکت، زغال را برای روشنایی و 

سوخت به گاز تبدیل می کردند و بوی بد و تندی تولید می کرد.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

۵۲. گیفرد می نویسد: »باور عموم این بود که روغن تخم بزرک از داروهای گیاهی است و خاصیت 
درمانی جوشانده ی تخم بزرک )که روغن آن گرفته شده( هم معروف بود.« )۱۹۸۹: ۱۰۶( 

دیگری  و  فکاهی  رو  یک  دارد:  رو  دو  همیشه  بلوم  کالمی  »چرخش های  اوستین،  گفته ی  به   .۵۳
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و  از غم می گریزد  زیرکانه  فکر می کند،  واگیردار  بیماری های  اثر  بر  بچه ها  به مرگ  وقتی   
ً
مثال اقتصادی. 

بیماری را به فروشنده ای تشبیه می کند که دربه در می رود تا جنسش )مرگ( را بفروشد و می کوشد حتا یک 
فرصت را هم برای فروش جنسش از دست ندهد.« )۱۹۹۵: ۹۵(

۵۴. گیفرد می نویسد: »انجمن حمایت از حیوانات دابلن خانه ای را در اسکله ی گرند کانال برای 
حیوانات خیابانی درست کردند به منظور جلوگیری از اذیت و آزارشان، و حیوانات بیمار را بی آن که دردی 

بکشند به خواب ابدی فرو می بردند.« )۱۹۸۹: ۱۰۶(

به  پدرش، می افتد.  توس، سگ 
َ
ا یاد  به  آن ها،  نگهداری  یا مرکز  آشیانه ی سگ ها  دیدن  با  بلوم   .۵۵

توس را از شخصیتی از سه تفنگدار الکساندر دومای 
َ
گفته ی هانت، »رودالف، پدر لیوپولد، اسم سگش ا

پدر گرفته است.« )۲۰۱۴(

»هم چنین در اودیسه ی هومر وقتی اودیسیوس پس از ده سال جنگیدن در تروا و نزدیک به ده سال 
در  که  برمی گردد، می بیند  به خانه  بلند  و ریش  مو  با  به خانه سرانجام  بازگشت  برای  و تالش  رنج  دیگر 
غیاب او خواستگاران القید خانه اش را به این امید محاصره کرده اند که با پنه لوپی، زن او، ازدواج کنند. 
است.  خوابیده  خانه  کنار  آرگوس،  او،  سگ  و  زدن اند  حرف  مشغول  دیگران  می رسد،  اودیسیوس  وقتی 
آرگوس با ورود او سرش را بلند می کند و با گوش های آویزان دمش را می جنباند، اما نمی تواند بلند شود 
و به استقبال صاحبش برود. به دنبال این اتفاق، از چشم اودیسیوس، البته پنهان از نگاه یومی ِیس، اشک 
می ریزد و می گوید: “... این سگ شکاری بسیار باشکوه است. آیا همین طور که نشان می دهد سگ خوبی 
است یا یکی از آن سگ هاست که برای گدایی کنار میز حاضر می شوند؟” یومی ِیس پاسخ می دهد: “این 
سگ متعلق به مردی است که در سرزمینی دوردست مرده است. اگر امروز او همان سگی بود که هنگام 
ترک اودیسیوس برای جنگیدن در تروا بود، بی درنگ به تو نشان می داد که چه کارها می تواند انجام دهد... 
اما اکنون روزگار بدی دارد، زیرا صاحبش مرده...” وقتی اودیسیوس از کنار او می گذرد و وارد ساختمان 

می شود، روح از جان آرگوس به در می شود.« )همان جا( 

از مرگ صاحبان شان شکسته  پیر پس  آدم های  دلینی )۲۰۱۵(، »بلوم می گوید سگ های  به گفته ی 
می شوند و زود می میرند.«

۵۶. گیفرد می نویسد: »این جمله برگرفته از انجیل متاست که می گوید: “بادا که سلطنت الهی تو 
فرارسد و خواست و اراده ی تو در زمین انجام شود، هم چنان که در بهشت.”« )۱۹۸۹: ۱۰۷(

۵۷. در این جا مشخص نیست که این جمله را چه کسی می گوید. برخی معتقدند بلوم می گوید، 
چون اگر نوبت حرف زدن باشد، االن نوبت اوست و این بخش از مکالمه را هم او شروع کرده است. )م(

۵۸. برای یادآوری شخصیت تام کرنن پی نوشت شماره ی ۱۲ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

مجموعه داستان  از  “همتایان”  داستان  در  که  است  شخصیتی  لنرد  »پدی  گیفرد،  گفته ی  به   .۵۹
دابلنی ها و در فصل های دیگر یولسیز هم حضور دارد.« )۱۹۸۹: ۱۰۷( لنرد به طور مرتب به رستوران بار 

دیوی برنز می رود و آواز می خواند.

۶۰. »بن دالرد شخصیتی است که در فصل صخره های سرگردان ظاهر می شود و در فصل سایرن ها 
آواز می خواند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۷(

۶۱. »کراپی )Croppy( اسم شورشیان وکس فورد یا ایرلندی بود که در سال ۱۷۹۸ برای استقالل 



|  یولسیز   468

پسر کراپی از ویلیام بی مک برنی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  کشورشان علیه بریتانیا می جنگیدند. تصنیف 
)۱۰۷

به گفته ی فریتز سن، »تام کرنن، شخصیتی فرعی که خواننده ی آثار جویس او را از داستان “فیض” 
در مجموعه داستان دابلنی ها به یاد دارد، نخست به عنوان سوژه ی این گفت وگو وارد یولسیز می شود. مارتین 
با  تام کرنن  نشان می دهد” و جمله ی مورد عالقه ی  را یک کم  “او  پاور  آقای  به خواسته ی  بنا  کانینگهم 
اصطالحات مخصوص او درباره ی آوازخوانی بن دالرد را با تقلید از او بازگو می کند: “خواندن آن تصنیف 
ساده اش، مارتین، ُبراترین اجرایی است که در تمام سال های کارم شنیده ام.” و آقای پاور با خنده به عبارت 
دیگری از عبارات مورد عالقه ی او اشاره می کند )ترتیب بازنگرانه( که در فصل دهم داستان بیان می شود 
)بیان این عبارت از زبان آقای پاور نوعی از پیش خبر دادن است(. این شیوه ی ساخت و پرداخت شخصیت 
هنگامی  می شود،  توجیه  آن جا  مضحک  تقلید  این  و  می شود  روشن  ما  بر  فصل  همان  در  که  است  آتی 
“حاال در یک نوع ترتیب بازنگرانه به همه ی آن گذشته  که تام کرنن خودش حاضر می شود و می گوید: 
نگاه می کنی.” و فکر می کند که “بن دالرد آن تصنیف را چنان می خواند که تأثیر گذار است.” به عبارت 
دیگر، این عبارت واگویه ای از زبان شخصیتی است که در آینده وارد داستان می شود و این حرف ها را بیان 

می کند.« )۱۹۸۹: ۵۶-۷(

نان دابلن در خیابان  تولیدی  نانوای موفق و مالک شرکت  ۶۲. گیفرد می نویسد: »چارلز دن داِسن 
استیون بود. سپس از تاجران سیاستمدار دابلن شد و به مقام و رتبه هایی مثل نمایندگی مجلس و مأمور 
س به تفصیل شرح داده 

ُ
دریافت مالیات شرکت های دابلن رسید. در واقع، متن سخنرانی اش که در فصل ایول

می شود، در شانزدهم ژوئن ۱۹۰۴ در فریمن ژورنال منتشر نشده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۷(

۶۳. همان کتاب روبی: سرآمد حلقه ی سیرک است که مالی می خواند. برای شرح بیشتر پی نوشت 
شماره ی ۱۲۷ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

۶۴. در این جا بلوم تند و گذرا به این آگهی ها نگاهی می اندازد و اسم ها را می خواند. البته تا پیش 
از نام »پیک« می تواند از زبان راوی باشد، ولی از آن جا به ذهن بلوم وارد می شود و در پایان، اسم سردبیر 
همین روزنامه )سکستن( را می گوید که بی شک در آن طنزی نهفته است، و سپس نام خانوادگی ای که، به 
گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »شاید به خواننده می گوید اگر رابطه ی نهفته در این اسم )سکستن( با سردبیر را 
یافتی Urbright )که خوانده می شود: U are bright به معنای “باهوشی” م(. گیفرد درباره ی ستون این 
آگهی می نویسد: »این ستون در سمت چپ باالی صفحه ی اول فریمن ژورنال بود، اما نام هایی را که بلوم 
در این ستون می خواند در روزنامه ی آن روز نبوده و همه ساختگی است و به نظر می رسد هیچ کدام نام 
فرد شناخته شده ای نیست، مگر “پیک” که در یک جمله از مجموعه داستان دابلنی ها از او یاد می شود.« 

)۱۰۷ :۱۹۸۹(

لْین، دفتر وکالت کرازبی و الْین است. در دنیای واقعی، 
َ
بنا به بررسی های گیفرد، منظور از »کرازبی و ا

وکالت  دفتر  دابلن  مرکزی  در بخش  دیم  در شماره ی ۲۴ خیابان  که  بود  وکیلی  و  مشاور  الْین  دبلیو  سی 
داشت. اما در کتابچه ی راهنمای تام به اسم کرازبی هیچ اشاره ای نشده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۷( به گفته ی 
شریک  به  به کرات  و  است  آمده  دابلنی ها  مجموعه داستان  در  “همتایان”  داستان  در  الْین  »آقای   ، المن 

غایبش، آقای کرازبی، هم اشاره می شود.« )۱۹۸۳: ۱۶، ۳۹(

Little Flower یا  ۶۵. گیفرد می نویسد: این »برشی از ستون آگهی های فوت در روزنامه است. 
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گل کوچک نام خودمانی برای تیریز دو لیزیو، راهبه و نویسنده ی مسیحی فرانسوی قرن نوزدهم، بود که 
پیوس دهم او را قدیس معاصر نامیده بود. تیریز یا با نام انگلیسی ترزا، برای پس از مرگش این گونه قول داده 
بود: “پس از مرگم خواهم گذاشت که بارانی از گل رز ببارد.” به همین دلیل به گل کوچک معروف شد.« 

»Little Flower دیگر مربوط به بیتی از شعر Flower in the Crannied Wall یا “گل دیوار 
ایونینگ تلگراف زیر  پرروزن” سروده ی تنیسن است که در روز ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ در ستون سمت راست 
عنوان “گردآورده ای از همه ی منابع” چاپ شده است: “گل دیوار پرروزن / تو را از دل روزن ها می چینم 
/ این جا نگهت می دارم، ریشه تا ساق، در میان دستانم / گل کوچک، اما اگر می توانستم بفهمم / تو چه 

هستی، ریشه تا ساق، سر تا پا / می فهمیدم خدا و انسان چیست.”«

۶۶. »ماه یادبود نخستین ماه پس از مرگ مرده است و در این ماه، او در یاد زنده هاست.« )دلینی، 
)۲۰۱۵

۶۷. به گفته ی گیفرد، »جمله ی “رحمت خدای مهربان بر او باد و روحش شاد” بخشی از دعایی 
گهی تسلیت روزنامه می نوشتند.« )۱۹۸۹: ۱۰۷(  در ستون آ

ً
است که معموال

۶۸. گیفرد می نویسد: »از آن شعرهایی است که در ستون آگهی های تسلیت یا فوت در روزنامه ها 
منتشر می شود و منظور اعالم تاریخ مراسم سی ام یا همان ماه سوگواری متوفاست. بلوم که خود مسئول 
آگهی های روزنامه است به این چیزها عالقه دارد. از پی هم آمدن اسم “هنری” با Little Flower )گل 
کوچک( که در باال آمد، یادآور اسم فرضی بلوم در نامه نگاری های مخفی اوست )هنری فالور(.« )۱۹۸۹: 

)۱۰۷

۶۹. »بلوم با دیدن نام هنری به یاد همان نام فرضی خود و نامه ی مارتا می افتد و برایش سؤال می شود 
که آیا پاکت نامه را پاره کرد یا نه و سپس می پرسد: با خوِد نامه که دوباره آن را در حمام خواند چه کار کرد؟ 
از پی آن، جمله ی مارتا را که اشتباه دستوری دارد به یاد می آورد: “پیش از آن که صبرم تمام شوند.” به نوعی 
دستوری  اشتباه های  نوشته هایشان  در  و  می گویند  تنبانی  بند  شعرهای  که  است  مردمی  دست انداختن 

دارند.« )دلینی، ۲۰۱۵(

۷۰. به گفته ی گیفرد، »منظور مدرسه ی ملی دخترانه و پسرانه سینت اندرو در خیابان گریت برانزویک 
یا پرز امروزی است.« )۱۹۸۹: ۱۰۷(

۷۱. »منظور از کارگاه نجاری، گچ بری مایکل مید و پسران است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۷(

را  )لوتس خواران(  پنج  فصل  از   ۹۲ شماره ی  پی نوشت  درشکه چی ها  ایستگاه  این  درباره ی   .۷۲
بخوانید.

۷۳. در این جا جویس برای کالسکه ران ها یا درشکه چی ها از واژه ی بومی ایرلندی )jarvies( استفاده 
کرده است. )م(

۷۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »سوزن بان که خم می شود تا سوزن را برای عبور تراموای بعدی عوض 
کند، بلوم فکر می کند که آیا نمی شود چیزی آسان تر اختراع کنند تا سوزن بان مرتب خم نشود. بعد با نگرانی 
می گوید خب این بیچاره کارش را از دست می دهد و بی درنگ فکر می کند که آن یکی کار پیدا می کند. 
این ویژگی شخصیتی بلوم است که در اندوه نمی ماند و همیشه راه گریز می یابد و این گریز او از غم، در 

این داستان، بارها رخ می دهد.«
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۷۵. »تاالر کنسرت باستانی، تاالری است در شماره ی ۴۲ گریت برانزویک، که در آن کنسرت های 
خصوصی برگزار می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۷( جویس کلمه ی باستانی )Ancient( را هم با امالی 

باستانی آن Antient نوشته است. )م(

۷۶. به گفته ی گیفرد، »نوار پارچه ای سیاهی است که آشنایان دور به نشانه ی سوگ به بازو می بندند. « 
سیاه  کراوات  و  کت وشلوار  پوشیدن  با  مقایسه  در  می کند  فکر  بلوم  دلیل  همین  به   )۱۰۷-۸  :۱۹۸۹(
یک چهارم سوگواری به حساب می آید که البته در مقایسه، از آن هم بسیار کم تر می شود. سپس می گوید 

شاید قوم وخویش سببی اند و اعضای درجه یک خانواده نیستند که فقط بازوبند سیاه می بندند. )م(

۷۷. به گفته ی هانت، بلوم و دیگر مردان »سوار بر کالسکه ای از خیابان گریت برانزویک به سمت 
گورستان می روند و از کنار چند مکان دیگر هم می گذرند، از جمله از کنار کلیسای سینت مارک، خط 
آهن لوپ الین و سالن تئاتر دابلن. کلیسای سینت مارک را در قرن هجدهم با سبک نوکالسیک ساخته اند و 
آن قدر در این سبک زیاده روی کرده اند که با آجرهای سنگین و نور کم، آشکارا کلیسای نازیبایی شده است. 
اسکار وایلد را در این کلیسا غسل تعمید داده اند. در سال ۱۹۷۱ آن را بستند، ولی اکنون کلیسای فرقه های 

اصولگرای مسیحی است.« )۲۰۱۵(

کسفورد درباره ی این منبر می نویسد: »در  جان سیمسون، نویسنده و مدیر تحریریه ی فرهنگنامه ی آ
نگاه نخست، عجیب است که هنگام عبور از خیابان گریت برانزویک )پرز امروزی( بتوان منبر کلیسا را 
دید. واقعیت این است که این کلیسا به خاطر داشتن دو منبر شناخته شده است. یکی منبر اصلی که در 
نظر  مورد  منبر  دیگری  است.  دابلن ساخته شده  در خلیج  به گل نشسته ای  از چوب کشتی  دهه ی ۱۷۵۰ 

جویس که بیرون کلیسا و در گورستان آن بوده است.«

۷۸. به گفته ی گیفرد، »پل راه آهن محل تقاطع راه آهن دابلن با خیابان گریت است. مرکز تئاتر کویین، 
در شماره ی ۲۰۹ خیابان گریت برانزویک، یکی از سه مرکز بزرگ تئاتر در دابلن آن زمان بوده است. در 
مرکز تئاتر رویال بیشتر نمایشنامه های درام نمایش می دادند و در گِیتی برنامه های موسیقی با شکوه و در 

کویین نمایشنامه هایی که در هیچ کدام از این دو دسته گنجانده نمی شد.« )۱۹۸۹: ۱۰۸(

تبلیغ  را  نمایشی  و  است  دابلن  در  خیابانی  دیواری  آگهی های  از  یکی  »این  هانت،  گفته ی  به   .۷۹
نقش  در  و  می کند  سیاه  را  صورتش  آمریکایی،  سفیدپوست  بازیگر  استَرتن،  یوجین  آن  در  که  می کند 
آمریکایی دیگری است که در  پالمر هم هنرپیشه ی  بندمن  آواز می خواند. خانم  و  سیاه پوست می رقصد 

نقش لیه بازی می کند.« )۲۰۱۴(

شرح بیشتر درباره ی این نمایشنامه را در پی نوشت شماره ی ۸۳ از فصل پنج )لوتس خواران( بخوانید. 

گوستوس رولمن )۱۸۶۱-۱۹۱۸( است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۸( »یوجین استرتن نام هنری یوجین آ

»فریمن ژورنال در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴، آگهی نقش خانم بندمن پالمر در نقش لیه، در سالن تئاتر گِیتی، 
را منتشر کرده است.« )همان جا(

۸۰. نکته ی کلیدی در این پاراگراف یکه خوردن بلوم از فکر خودش است: »گفتم من« و فکر می کند 
خواسته تنها، بدون مالی، به تماشای نمایشنامه ی لیه برود و از این گفته و خواسته در شگفت است. 

۸۱. بنا به گفته ی گیفرد، »مرکز تئاتر کویین رویال، شرکت بزرگ اپرای ِالستر – گرایمز را تبلیغ می کند. 
 The Colleen موزیکال  و  ملودرام  نسخه ی  کیالرنی،  لی لِی  وقت،  معروف  نمایشنامه ی  شرکت  این 
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Bown را به روی صحنه برد.« )۱۹۸۹: ۱۰۹( نمایشنامه ی لی لِی کیالرنی براساس یک حادثه ی بسیار 
شوم و واقعی در ایرلند نوشته شده است. در این حادثه دختری کشته می شود و به داخل رودخانه شانن 

پرتاب می شود.

۸۲. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »چون آگهی روی دیوار تازه نوشته شده، هنوز جوهرش خیس است، 
و عبارت “تغییر بزرگ موثر” عبارتی تبلیغاتی از مدیران تئاتر است، زیرا آن ها همیشه می خواستند چیزی 
نو، بزرگ و مؤثر برای مردم نمایش بدهند، البته این تغییر بزرگ، نو و مؤثر در زندگی خود بلوم هم در حال 

رخ دادن است.« 

»عبارت Fun on the Bristol یا عیش در بریستول، نام نمایشنامه ی کمدی موزیکال نیویورکی است 
که در واقع، در همان شب، در همان مرکز تئاتر، به نمایش درآمده و یوجین استرتن در آن بازی می کند... 
تبلیغ این نمایشنامه “سرگرم کننده تر از پانتومیم” بود و در پایان قرن نوزدهم بسیار معروف بود.« )گیفرد، 

)۱۰۹ :۱۹۸۹

امشب  پالمر  بندمن  خانم  که  می گوید  )لوتس خواران(  پنج  فصل  در  »بلوم  هانت،  گفته ی  به   .۸۳
نمایشنامه ی لیه را بازی می کند. همان جا متوجه می شویم که بلوم بازیگری او را دوست دارد. در این جا فکر 
می کند که مارتین کانینگهم می تواند برایش بلیت مجانی گیر بیاورد ولی در ازایش باید “یکی دو نوشیدنی 
داشت.«  نخواهد  فرقی  چندان  برایش  هزینه  نظر  از  ترتیب،  این  با  که  می کند  فکر  بعد  کند.”  مهمانش 

 )۲۰۱۴(

۸۴. منظور بلیزس بویلن است که برای آوردن برنامه ی آوازخوانی مالی می آید.

ستو در شماره ی ۱ خیابان برانزوک واقع شده است. بلوم 
َ
۸۵. به گفته ی گیفرد، »دکان کاله دوزی پل

کالهش را از آن جا خریده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۹( این همان کالهی است که حرف آخر کلمه ی کاله  در 
نوشته ی توی آن افتاده یا پاک شده است و شده کال فرد اعال پلستو. )م( پی نوشت شماره ی ۲۲ از فصل 

چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

۸۶. به گفته ی گیفرد، »بلوم در واقع تندیس ِسر فیلیپ کَرمِتن را باالی آب خوری ای می بیند که در 
باالی آن چندین شاخه از گل و برگ فلزی مثل شاخه های درخت ساخته شده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

برای  بیمارستانی  که  بود  ایرلندی  جراحی   )۱۸۵۸-۱۷۷۷( کَرمِتن  فیلیپ  »سر  هانت،  گفته ی  به 
کادمیک او بسیار گسترده  کودکان بنا نهاد تا به درمان کودکان فقیر ناحیه ی لیبرتی کمک کند. فعالیت های آ
بود. جان ِکرک، مجسمه ساز ایرلندی، در سال ۱۸۶۲ در محل تقاطع خیابان گرْیت برانزوک با خیابان کالج 
و خیابان دولی یر این تندیس را به یاد و نام او ساخت. این مجسمه در دهه ی ۱۹۵۰، به این دلیل که قطعه 

قطعه می شد، از آن جا برداشته شد.« )۲۰۱۵(

بویلن »کالهش را از سر برداشته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۹( در این جا جویس از واژه ی   .۸۷
quiff استفاده کرده که »هر دو معنای آن می تواند مدنظرش باشد: ۱. “طره ی موی روغن زده” که روی 

پیشانی چسبانده شود، ۲. “شیک پوش”. منظور این است که بویلن دارد خودنمایی می کند.« )همان جا(

۸۸. این بهره گرفتن از واقعیت های زندگی و بازی ذهن تحسین انگیز است. بلوم به بلیزس بویلن فکر 
می کند: »او بعد از ظهر می آید. تصنیف های مالی.« و بی درنگ خود او ظاهر می شود و بلوم هم مثل هر 
انسان دیگری از همزمانی فکرش با واقعیت مشابه بیرونی شگفت زده می شود: »درست همین االن داشتم 

فکر می کردم.« )م(
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)گیفرد،  است.«  دولی یر  ۱۹-۲۰خیابان  شماره ی  در  ِبندن  برتن  به  متعلق  بنک  رد  »رستوران   .۸۹
)۱۰۹ :۱۹۸۹

به گفته ی کمبل »آقای ددلس به سمت پنجره ی روبه رو خم می شود و برای بویلن ادای احترام می کند 
و او در پاسخ کالهش را از سر برمی دارد: سپس )آن آقای شیک پوش( رد می شود.« )۲۰۰۳: ۹۲( این 
جمله ی رد شد از فکر بلوم بیان می شود. در بسیاری از نسخه های یولسیز، عبارت »مرد شیک پوش« حذف 

شده است ولی در نسخه ی گبلر وجود دارد.

۹۰. لوکا کرسپی تغییراتی را که جویس طی سال ها در داستان یولسیز ایجاد کرده یکی یکی بررسی 
کرده و نوشته است: »)در این جا( شخصیت های دیگر )غیر از بلوم( میانجی می شوند و حضور بویلن را 
اعالم می کنند... در جاهای مختلف کتاب شخصیت او با شیک پوشی نشان گذاری می شود: کاله حصیری 
و لباس شیک و در جای دیگر کفش و جوراب های فانتزی... در این جا جویس واکنش غریزی بلوم را بسیار 
بجا مطرح می کند، یعنی همان نگاه کردن به ناخن هایش وقتی دیگران می کوشند توجه بویلن را به خود 

جلب کنند.« )۲۰۱۵: ۵۰(

به طور  آن هاست،  از  یکی  مالی هم  که  زنان،  که  متوجه می شود  »بلوم  می نویسد:  ادامه  در  کرسپی 
غریزی می فهمند که چه مردی را تحسین کنند، و می پذیرد که این را از روی غریزه درمی یابند، ولی در 

شگفت است که چطور آن ها )زن ها( و به ویژه مالی جذب مردی از این نمونه می شوند.« )همان جا(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »پس از این واکنش دقیِق فرار از صحنه ای تنش آور برای بلوم و خیره شدن 
به ناخن ها، بلوم خیال می کند که همین بدی بویلن دلیلی است که او را سر زبان ها نگه می دارد و زن ها را 
جلب می کند. سپس فکرش را طوری می چیند که گویی می خواهد روی مالی اثر بگذارد: “اما یک جور 

آدم مثل او.”« 

۹۱. وی یر در این باره می نویسد: »درست است، بلوم درباره ی بویلن تردید دارد ولی گویی عالقه ی 
او به زنش را محرکی شهوانی تلقی می کند و افکارش معطوف به عضوی از بدن مالی می شود که مورد 
عالقه اش است. نیز این احتمال وجود دارد که بلوم با نگاه کردن به ناخن هایش که “خوب چیده شده اند” 
دارد این پندار را که مالی و بویلن، به رغم نقایص مرد، با هم “خوب چیده شده اند” در ذهنش می پوشاند. 

در هر صورت، نتیجه ی نهایی خشنودی است.« )۲۰۱۵: ۸۸(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »اما آشکار است که با این عبارت آن دو نفر را هم در ذهنش دارد، زیرا 
بی درنگ فکر می کند: “و بعد چه می شود؟” بعد از این که بویلن می رود؟ مالی تنها می شود و فکر می کند.« 

۹۲. گرچه بلوم با نگاه کردن به ناخن هایش می کوشد واکنش هم قطارانش نسبت به رقیبش، بویلن، 
حسادتش  حس  می بیند  را  او  آوازخوانی  بهانه ی  به  مالی  عصر  امروز  این که  یادآوری  بگیرد،  نادیده  را 
فرو  را  اضطرابش  و  می کند  راضی  را  خودش  مالی  بدن  پیرشدن  به  اندیشیدن  با  زود  اما  برمی انگیزد.  را 
می نشاند. استیون سیکاری در این زمینه می نویسد: »توانایی بلوم در خشنود کردن خود پس از اضطراب 
دیدار نزدیکش با بویلن بدین سان است: به ناخن هایش خیره می شود تا از دیدن صورت های هم سفرانش 
بپرهیزد و به درجه ای از خویشتن داری برسد. اما کمی هم خشنود است و سؤال این است که علت این 
خشنودی چیست؟ از این فکر که در پس آن کمی بدجنسی نهفته است: بدنش دارد پیر و شل می شود. این 
فکر بیشتر ناشی از غبطه ای است که به هماوردش می خورد. اما زود متوجه می شود که بویلن متوجه چنین 
چیزی نمی شود، زیرا او بدن سفت تر مالی را ندیده و این بدن هنوز آن قدر سفت است که او تحسینش کند. 
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سپس تصویری از مالی را به یاد می آورد که برای رقص آماده می شود، همان رقص بازار که در پایان کلیپسو 
پاشیده شدن کانون  از  بلوم  آیا  ترتیب  بدین  رابطه شد...  این  آغازگر  بویلن که  با  مالی  آورد، رقص  یاد  به 
بی اعتنایی  و  انحراف جنسی هست  از  بلوم عنصری  و رنج  خانوادگی اش خشنود است؟ در پذیرش درد 
تمام  و  می رسد  اوج  به  )سرسی(  پانزده  فصل  در  که  همسر  به  مالی  خیانت های  به  نسبت  چشمگیری 

می شود.« )۲۰۰۱: ۶۱(

۹۳. دلینی در مورد قضاوت بلوم درباره ی بدن مالی دیدگاهی متفاوت دارد و معتقد است که »بلوم 
مثل همیشه برای فرار از افکار نگران کننده به واقعیتی عینی رو می آورد و می پرسد چه چیزی باعث شل 
شدن بدن می شود و سپس هم چنان به خاطر خاطره هایی که از آن زن دارد، از مالی دفاع می کند: “اما ترکیب 
باقی می ماند. ترکیب هم چنان همان است. شانه ها. باسن. گرد و قلمبه.” و همین عامل خشنودی اوست. 
هم چنین با نگاه تهی اجازه نمی دهد که هم قطارانش فکرهایش را از صورت و نگاهش بخوانند.« )۲۰۱۵(

۹۴. پی نوشت شماره ی ۹۲ از همین فصل را بخوانید.

که  دریافتیم  شد،  اشاره  پدرش  مرگ  و  اتوس،  بلوم،  پدر  سگ  به  وقتی  فصل،  همین  آغاز  در   .۹۵
بلوم قصد دارد به ناحیه ی کلیر و گورستانی که پدرش در آن آرمیده سر بزند. یکی از تکنیک های بجا و 
نقطه ای شروع  افکار شخصیت های داستان در  بسیار رشته ی  این است که در موارد  یولسیز  هنرمندانه ی 
می شود و در جایی بس دورتر پی گرفته می شود. این یکی از آن نمونه هاست. حال دوباره بلوم موضوع رفتن 
به ناحیه ی کلیر را مطرح می کند تا بگوید این که نمی تواند به کنسرت مالی برود به خاطر کاری شخصی 

است که آن هم اهمیت دارد. )م(

به گفته ی گیفرد، »مقصد دقیق بلوم شهر کوچک انیس است. در ۲۷ ژوئن ۱۸۸۶ پدر بلوم در آن شهر 
خودکشی کرد.« )۱۹۸۹: ۹�۱۰۸(

۹۶. »در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ خانم مری اندرسن، مشهورترین بازیگر زن آن زمان، در آلستر هال در شهر 
بلفاست حضور می یابد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۹(

۹۷. به گفته ی گیفرد، »در این روز لویی ورنر به عنوان مدیر گروه، خانم مری اندرسن را به شهرهای 
مختلف از جمله بلفاست می برد.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »بلوم سعی می کند نشان دهد که در این زمینه اطالعات کامل دارد، حتا 
می داند که لویی ورنر مری اندرسن را برای نمایشنامه هایش می برد. مری اندرسن از شخصیت های هنری 
بسیار نامدار وقت بوده و عالوه بر بازی در فیلم های صامت، نمایشنامه های شکسپیر را هم در کالیفرنیا 

بازی کرده است.«

۹۸. به گفته ی گیفرد، »جی سی دویل و جان مک کورمک برندگان مدال طال در موسیقی بودند. هر 
دو از موسیقی دانان برجسته ی ایرلندی قرن بیستم بودند.« )۱۹۸۹: ۱۰۹( 

دلینی )۲۰۱۵( در این باره می گوید: »جان مک کورمک آن قدر بزرگ است که کسر شأن اوست در 
کنسرتی حضور یابد که خواننده ای مثل مالی آوازخوان آن است. در واقع، مک کورمک کنت بود و به همین 
 به متن اضافه می کند. سپس آقای پاور 

ً
دلیل جویس کمی دست به عصا می شود و واژه ی “امیدوارم” را بعدا

مالی را هم به این مجموعه اضافه می کند، که بلوم در برابر این نظر او سکوت می کند.« 

براِین 
ُ
۹۹. به گفته ی هانت، »وقتی کالسکه ی آن ها به لیفی نزدیک می شود، مجسمه ی ویلیام اسمیت ا
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را سر نبش وست مورلند و خیابان دولی یر می بینند.« )۲۰۱۷( 

۱۰۰. »گرچه در منابع بسیاری روز مرگ او ۱۸ ژوئن ثبت شده،« )هانت، ۲۰۱۷( و به گفته ی گیفرد، 
در واقع »در ۱۶ ژوئن مرده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

براین پروتستان بود 
ُ
»یکی دسته گلی پای مجسمه گذاشته که بلوم فکر می کند شاید زنش بوده است. ا

و در بخش کلیر متولد شده بود و بعدها نماینده ی مردم آن جا شد. سپس ملی گرایِی ایرلندی را پیش کشید و 
به Young Ireland Movement کمک کرد. وقتی قحطی هم چنان ایرلند را نابود می کرد )۱۸۴۷(، او 
و دیگر اعضای این حزب، کنفدراسیون ایرلند را بنا نهادند تا برای خودکفایی ایرلند بیشتر بجنگند. گرچه 
هیچ وقت سردمدار خشونت نبود، او را دستگیر کردند و به جرم خیانت، به همراه سه نفر دیگر، به اعدام 
محکوم کردند. قرار بود که پس از اعدام، جنازه هایشان را در خیابان ها بکشانند و سپس قطعه قطعه کنند. 
پس از آن که ۸۰ هزار نفر از مردم ایرلند برای بخشش او توماری امضا کردند، به طور مشروط بخشیده شد 
و به بروکسل تبعید شد. در سال ۱۸۵۶ به طور کامل بخشیده شد و به ایرلند بازگشت، اما دیگر به سیاست 

برنگشت.« )هانت، ۲۰۱۷(

۱۰۱. »صد سال به از این سال ها« را »برای تولد و سالروز ازدواج می گویند نه برای سالروز مرگ.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۹(

رول 
َ
ف تامس  نام  به  مجسمه سازی  کار  براِین 

ُ
ا اسمیت  ویلیام  »مجسمه ی  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۰۲

)۱۹۰۰-۱۸۲۷( است.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

)پانزده(  انسان انگاری فصل سرسی  نوشته است: »این عبارت در  ۱۰۳. مک براید درباره ی »اوت« 
تکرار می شود: oot از واژه ی bootlaces )بند کفش( است که پیرمرد تلفظ می کند و می گوید: “یک پنی 
برای بنِد کفش”، ولی بلوم، در این جا، فقط قسمت “اوت” آن را می شنود و بعد عبارت “چهار بند کفش 

یک پنی” را.« )۲۰۰۱: ۱۳۷(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »هم چنین اوت تلفظ ایرلندی – اسکاتلندی واژه ی out به معنای بیرون 
]به دلیلی که شرح آن در  بوده که  آقای ژنده پوش روزی وکیلی  این  این دلیل که  به  بیرون کردن است.  و 

پی نوشت بعدی )شماره ی ۱۰۴ از همین فصل( می آید،[ او را از کار بیرون انداخته اند.« 

)جنوب  واترفورد  ناحیه ی  در  سلطنتی  حقوقی  مشاور  توییدی  آر  »هنری  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۰۴
ایرلند( شماره ی ۱۳ خیابان هیوم بود.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

در  دفتر وکالتی  ـ  را می شناسد  او  بلوم خوب  ـ گرچه  نمی شود  افشا  نامش  که  ژنده پوش  گویی مرد 
ساختمان مشاوران حقوقی سلطنتی داشته است. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »او را به دلیل هم جنس گرایی 
از وکالت خلع کرده اند. اداره ی مشاوران حقوقی سلطنتی از دفاتر اجرایی دولتی است که کارهای حقوقی 

بخش های مختلف دولتی را به عهده دارد.«

۱۰۵. عالوه بر این که این اصطالح دیرینه است، به گفته ی گیفرد، »هم چنین بیتی است از آهنگی 
ایرلندی با نام “کالهی که پدرم می گذاشت” اثر جانی پترسن. بخشی از این شعر این است: “کهنه است، 
اما زیبا / بهترین کالهی که دیده شده / بیش از نود سال پوشیده شده / در آن جزیره ی کوچک سبز / از نیاکان 
بزرگ پدرم / به ارث رسیده به وفور / باقی مانده ای از روزگار شکوه گذشته / کالهی که پدرم می گذاشت.”« 

)۱۰۹ :۱۹۸۹(
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ِلهن است یا نه ولی 
َ
ک

ُ
۱۰۶. به گفته ی گیفرد، »نمی دانم که آیا آن اسم مرد ژنده پوش بنِدکفش فروش ا

بی یل  ویلیام  کار  نمایشی روحوضی است،  )لندن ۱۸۵۹( عنوان   )His Last Leg( “در آخر خطش” 
اشراف مآب  آدم  نمایش،  آغاز  در  و  می کند  بازی  لهن 

َ
ک

ُ
ا فیلکس  نام  به  ایرلندی  مردی  آن  در  که  برنارد، 

ژنده پوشی است که بر اثر بدشانسی، از موقعیت خوبش سقوط کرده است.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

هن در پایان 
َ
ل

َ
ک

ُ
به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »گرچه بلوم به نام مرد ژنده پوش اشاره نمی کند، با اشاره به ا

هن است.« 
َ
ل

َ
ک

ُ
همین پاراگراف و در فصل شانزده )یومِیس( نشان می دهد که مرد ژنده پوش همان ا

۱۰۷. دلینی )۲۰۱۵( در این باره می گوید: »تکرار حرف آقای پاور – “و مادام” – که منظور همان 
مالی بلوم است، می تواند به این معنا باشد که این حرف آقای پاور، بنا به فرهنگ دابلنی ها، دوپهلوست: 
نخست همان منظور آشکار آن است که با احترام از مالی تعریف می کند، دیگری این که آیا مادام، زن شما، 
از فکرهای تلخ  بلوم  بلیزس بویلن؟ باری دیگر  آواز بخواند و خصوصی هم برای  قرار است برای عموم 
می گریزد و زنش را مجسم می کند که حاال دیگر بلند شده و دارد موهایش را می آراید و زیر لب آوازی را 

زمزمه می کند که قرار است در کنسرت ها بخواند.«

۱۰۸. به گفته ی گیفرد، »بلوم عبارت ایتالیایی ِزرلینا از اپرای ُدن ژوان اثر موتزارت را در فصل چهار 
این جا  در  اما  ندارم”،  دوست  و  “می خواهم  یعنی   Voglio e non vorre می کند  بیان  اشتباه  )کلیپسو( 
ناگهان درستش به یادش می آید و اشتباهش را درست می کند: e non vorre vorre “دوست دارم و دوست 

ندارم.”« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

 پی نوشت شماره ی ۱۲۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

 Mi trema :۱۰۹. به گفته ی گیفرد، »باز هم عبارت زرلینا از اپرای ُدن ژوان اثر موتزارت را می خواند 
un poco il “قلبم کمی تندتر می زند.”« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

داستان بدین سان است: ُدن ژوان از زرلینا می خواهد دستش را به او بدهد تا او را به خلوتگاهی ببرد. 
زرلینا پاسخ می دهد: »دوست دارم و دوست ندارم.« به عبارتی، با دست پس می زند و با پا پیش می کشد. 
به لغت این جمله می شود کمی می لرزم.  البته معنای لغت  سپس می گوید: »قلبم کمی تندتر می زند.« 

صدای مالی هنگام خواندن »تِر« که معنای لرزیدن می دهد، زیباست و اندوهی در بر دارد. )م(

۱۱۰. بی درنگ بلوم به یاد آواز دو پرنده ی خوشخوان می افتد و معتقد است که پرنده ی باسترک صدای 
زن را درست وصف می کند و بلوم، مثل همیشه، با این فکر، از کنایه ای که ممکن است در سخن آقای 
پاور باشد می گریزد. در خط بعدی دوباره »مادام« را تکرار می کند و باز لبخند موذیانه ی آقای پاور، ولی 
دوباره می کوشد آن را به معنای ادب و احترام بگیرد، گرچه بی درنگ به فکر انتقام جویی می افتد و به داستانی 

مسخره از رابطه ی آقای پاور با معشوقه اش فکر می کند که گویی همه ی دابلن از آن باخبرند. )م(

با خود فکر می کند که چطور ممکن است این رابطه به رختخواب نکشیده باشد و دوام  ۱۱۱. بلوم 
بیاورد. )م( پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۱۰ از همین فصل( را بخوانید.

۱۱۲. به گفته ی گیفرد، »کرافتن از اعضای سازمان مخفی اورانژ و شخصیت داستانی در داستان “روز 
گل پیچک در ستاد انتخاباتی” از مجموعه داستان دابلنی هاست. جی تی ای کرافتن )۱۸۳۸-۱۹۰۷( هم 

یکی از آشنایان جان جویس، پدر جویس، در اداره ی مالیات دابلن است.« )۱۹۸۹: ۱۰۹(

۱۱۳. »رستوران هتل Jury در بخش جنوب شرقی دابلن، شماره ی ۷ و ۸ خیابان کالج گرین است.« 



|  یولسیز   476

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۹(

است.«  ترینیتی  دابلن، شماره ی ۱۵ خیابان  در بخش جنوب شرقی   Moira هتل  ۱۱۴. »رستوران 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۹-۱۰(

کانل )سک ویل آن زمان( 
ُ
۱۱۵. هانت می نویسد: »حاال مشایعت کنندگان جنازه ی دیگنم به خیابان ا

کانل 
ُ
کانل، آزادی بخش ایرلندی که ردای بزرگی به تن دارد، می گذرند. ا

ُ
می رسند و از کنار مجسمه ی دنِیل ا

برای کاتولیک های ایرلندی حق رأی گرفت و پارلمان ایرلند را به دابلن برگرداند. مجسمه ی او که بزرگ تر 
از خود واقعی اش در زمان حیاتش بود، نزدیک لیفی در ابتدای بزرگ ترین مرکز تجاری دابلن قرار داشت، 
خیابانی که به شانزه لیزه ی پاریس همانند می شد. بسیاری از صحنه های رمان نزدیک همین خیابان رخ 
می دهد و با گذشت کالسکه ی عزاداران، راوی )بلوم( متوجه مکان های مهم می شود که یکی از آن ها همین 
مجسمه است و دیگری مجسمه ی سر جان گری، روی ستون میان خیابان سک ویل، و دو مجسمه ی دیگر، 
کانل یادآور مجسمه ای است که آگوست رودن 

ُ
پدر تامس متیو و لرد هوراشیو نلسن.« )۲۰۱۵( مجسمه ی ا

از بالزاک ساخته و حتا بزرگ تر از آن.

ایرلندی میهن پرست، از سال ۱۸۴۰ به مدت سه دهه  به گفته ی گیفرد، »سر جان گرْی، پروتستان 
و  ایرلندی  کلیسای  کردن  غیردولتی  هواداِر  گری  بود.  ژورنال  فریمن  روزنامه ی  ادیتور  و  مالک  سردبیر، 
بهسازی زمین )اصالحات ارضی( و آزادی تحصیل فرقه ای بود.« )۱۹۸۹: ۱۱۰( به گفته ی هانت، »در 
تمام این مدت از آرمان های ملی گرایان پشتیبانی کرد. اما پایدارترین دلیل شهرت او تالشش در احداث 
سدی بر رودخانه ی واتری و لوله کشی آب پاکیزه و مطمئن برای شهر دابلن در دهه ی شصت قرن نوزدهم و 
پیشگیری از بیماری های حصبه و وبا بود. وقتی آب رودخانه ی واتری به دابلن رسید سالمت عمومی دابلن 

را بهبود بخشید. در سال ۱۸۶۳، در پی این اقدام، مقام شوالیه دریافت کرد.« )۲۰۱۴(

به گفته ی گیفرد، »منظور از قبیله ی روبن، قبیله ای یهودی است که  از روی اسم روبن، پسر   .۱۱۶
بود.  اسرائیل  قبیله ی  قبیله ی روبن سرقبیله ی دوازده  نامگذاری شده است.  لیه،  و  بزرگ حضرت یعقوب 
روبن با نجات دادن برادر ناتنی اش، یوسف، و حفاظت از او، از برادران دیگر متمایز شد. قبیله ی روبن از 
گله داران و جنگ جویان تشکیل می شد و بخش دوردستی از سرزمین موعود را اشغال کرده بود. این قبیله 
 
ً
سرانجام یهودی بودنش را تکذیب کرد. در سنت مسیحیت، یهودا که به حضرت مسیح خیانت کرد، معموال

با این عنوان معرفی می شود: “از قبیله ی روبن.”« )۱۹۸۹: ۱۱۰(

برای  ضدآب  وسایل  فروش  مرکز   Elvery’s Elephant House« می نویسد:  گیفرد   .۱۱۷
و ۴۷ خیابان سک ویل.« )۱۹۸۹: ۱۱۰(  در شماره ی ۴۶  پیاده روی،  و  موتورسواری  ماهیگیری، شکار، 

درباره ی »هیکل بلندقامت...« پی نوشت بعدی )شماره ی ۱۱۸ از همین فصل( را بخوانید.

۱۱۸. از نظر این چند مرد، آن مرد بلندقامت خمیده  یکی از یهودیان نزول خوار شهر است که مارتین 
تغییر  کمی  را  حرفش  می افتد  بلوم  چشم  به  نگاهش  وقتی  و  کشیده ایم«  ما  »همه ی  می گوید:  کانینگهم 
آقای  ما.«   همه ی 

ً
»تقریبا می گوید:  و  است  نزول خوار  یهودی  بلوم هم  می کند خود  فکر  می دهد، چون 

پاور هم که خود را از او پنهان می کند، به طعنه می گوید زیبایی اش بکر است. با لعن و نفرینی که سایمن 
ددلس نثار او می کند نشان می دهد که سایمن هم از او پول قرض گرفته است. به گفته ی دیویسن، »جالب 
در  اما  نمی شد.  بلِودر  وارد  بود، هرگز پسرش  اگر  زیرا  نبود،  یهودی  واقعی  داِد  این جاست که روبن جی 
با رفتاری بسیار یهودستیزانه تحقیرش می کنند. ناسزای ددلس به این  اثر، کانینگهم و سایمن ددلس  این 
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دلیل است که او را سودجویی ]نزول خواری[ می داند که با زور و بی رحمی وجوه پرداختی تعیین شده را از 
ایرلندی های خوب گرفته و زندگی آن ها را نابود کرده است. البته روشن نیست که آیا کانینگهم و دیگران 
معتقدند که داد یک یهودی واقعی است یا به هدف تحقیر کردن او را یهودی تصویر می کنند.« )۱۹۹۶: 
۵۹( روبن جی داد در فصل های بعد هم مطرح می شود و قطعه هایی به این جورچین افزوده می شود . به 
گفته ی دیویسن، »نمی دانیم که آیا جویس خواسته به خواننده اش بگوید روبن جی داد یک یهودی است یا 
نه، ولی آشکار است که خواسته از طریق فکر بلوم برخی از داستان های ساختگی منفی درباره ی یهودیان 

را به تصویر بکشد.« )همان جا( 

۱۱۹. درباره ی »گری« پی نوشت شماره ی ۱۱۵ از همین فصل را بخوانید. 

۱۲۰. به گفته ی گیفرد، »این عبارت در واقع این گونه است: همه ی ما عواقب بدخواهی نزول خوارهای 
یهودی را کشیده ایم.« )۱۹۸۹: ۱۱۰(

 Irish روبن جی داد وکیل بود. در روزنامه ی Reuben J and the son« ،۱۲۱. به گفته ی گیفرد
Worker دوم دسامبر ۱۹۱۱ مقاله ای بود با این عنوان: “نیم سکه برای نجات دهنده ی زندگی.” داستان به 
این قرار بود که پسر روبن به منظور خودکشی یا هر دلیل دیگر خودش را توی رودخانه ی لیفی می اندازد. 
یک باربر لنگرگاه به نام موزس گلدن او را نجات می دهد. گلدن پس از این حادثه مریض می شود و کارش 
را از دست می دهد، اما وقتی خانم گلدن نزد پدر آن پسر، روبن داد، می رود و ماجرا را به او می گوید، روبن 
جواب می دهد که شوهرت نباید دخالت می کرد. در دنیای ناداستانی، روبن یهودی نبود، گرچه در رمان 

یهودی قلمداد می شود.« )۱۹۸۹: ۱۱۰(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در این جا وقتی آقای ددلس می شنود که روبن جی یک شیلینگ و هشت 
پنی بابت نجات جان پسرش به مرد قایقران داده، می گوید این مبلغ خیلی زیاد است. منظور این است که 

آن پسر این قدر نمی ارزد.«

۱۲۲. گیفرد در این باره می نویسد: »در انجیل متا آمده: پیالطس که در جایگاه قضاوت برای حضرت 
عیسی بود به یهودیان پیشنهاد داد که میان آزاد کردن باراباس )دزد و یاغی( و آزادی حضرت عیسی یکی را 
انتخاب کنند. کشیش های بزرگ و ریش سفیدان به مردم قبوالندند که حضرت عیسی را نابود کنند. بدین 

ترتیب به جای باراباِس مجرم، حضرت عیسی را به صلیب کشیدند.« )۱۹۸۹: ۱۱۰(

۱۲۳. در چند خط باالتر دیدیم که آقای پاور صورتش را پنهان کرد تا به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »مرد 
نزول خواری که از کنار کالسکه ی آن ها می گذرد او را نبیند. بی شک نگران است که تقاضای پس دادن پولش 

را بکند. در این جا هم صدای قهقهه اش را از سوراخ های بینی اش در سایه ی همان دست بیرون می دهد.«

۱۲۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »گرچه داستان نجات پسر روبن داد را بلوم شروع می کند و او باید 
را قطع می کنند:  و یک ریز سخنش  نمی دهند  اجازه  او  به  دلیل  دو  به  دیگران  تعریف کند،  پایان  تا  بتواند 
نخست این که این شیوه ی گفت وگوی مردم دابلن یا ایرلند آن زمان است و دیگر برخورد نژادپرستانه ی این 
مردان با بلوم، که این نیز نمونه ای از رسم رایج زمان بود. بدتر از همه ی این رفتار و گفتار نخوت آمیز جایی 
است که آقای ددلس می گوید: “یک شیلینگ و هشت پنی زیادی است.” به عبارتی می گوید جان بچه ی 

یهودی بیش از این نمی ارزد.« 

بزرگی است  و  بلند  بسیار  یادبود  بنای  نلسن  یا ستون   Nelson’s Pillar« ،به گفته ی هانت  .۱۲۵
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که به یاد دریاساالر هوراشیو نلسن )۱۸۰۵-۱۷۵۸( در میان خیابان سک ول )اکانر امروزی( و مرکز شهر 
دابلن بنا شده است. این ستون ۱۳۵ متر ارتفاع داشت و ۱۳۸ پله ای که مارپیچ باال می رفت. در سال ۱۹۶۶ 

استقالل طلبان ایرلند با کاشتن مواد منفجره در پایه ی ستون آن، به شدت ویرانش کردند.« )۲۰۱۵(

»مردم ایرلند معتقدند که انگیزه ی نابود کردن آن بنا این بود که نلسن یادآور دوره ی سلطه ی استعمار 
انگلیس بر ایرلند بود و استقالل طلبان می خواستند این خاطره ها را از ذهن ها بزدایند. بعدها ارتش ایرلند 

بقایای آن را نیز خراب کرد.« )همان جا(

۱۲۶. به گفته ی هانت، »دختری به بازدیدکنندگان از ستون یادبود نلسون آلو می فروشد.« )۲۰۱۵( 
فردی که پای ستون یادبود نلسن آلو می فروشد، در فصل بعدی نیز حضور می یابد. از زاویه ای که کالسکه ی 
مردان عزادار به سمت گورستان می رود نمی توان آلوفروش را دید، ولی صدایش به خوبی شنیده می شود. با 
آوردن صدای دستفروش های خیابانی به داستان، جویس، نه تنها واقعیتی از آن نقطه را نشان می دهد، بلکه 

اصیل ترین نمونه از شهر دابلن را معرفی می کند.

۱۲۷. واژه های این جمله در همان شعری آمده که بیت هایی از آن را در پی نوشت شماره ی ۱۰۵ از 
همین فصل می خوانیم. 

۱۲۸. همان طور که در پی نوشت شماره ی ۲۱۶ از این فصل آمده، الپنور، جوان ترین رفیق اودیسیوس 
در اودیسه، الگوی نخستیِن شخصیت پدی دیگنم است. اسم الپنور ریشه ی سامی دارد به معنای »صورت 
گرگرفته.« الپنور اولین روح مرده ای است که در جهان هْی دیز با اودیسیوس حرف می زند و اعتراف می کند 

که مستی دلیل افتادن و مرگ او شده است. )م(

نوع  یا هر  برای ویسکی  )John Barleycorn( اصطالحی است معروف  بارلی کورن  ۱۲۹. جان 
مشروب قوی که از بارلی )جو( و کورن )ذرت( درست می شود نه گندم. )م(

۱۳۰. در مکث میان این گفت وگوهای بسیار طبیعی و بی نقص برای رمان، بلوم به پدی دیگنم فکر 
می کند که صورتش از فرط نوشیدن همیشه سرخ بود و سپس به این بخش از فرهنگ شان فکر می کند که 
را  آن سرخی  زیرا  به خاکستری( شود،  مایل  )زرد  ادلیت  معدن  رنگ سنگ  دماغ سرخ شان  تا  می نوشند 
نمی پسندند. در ادامه فکر می کند که پدی دیگنم هم هر چه پول داشت خرج کرد تا دماغش را به همین 

منوال رنگ کند. )م(

توجه  قابل  بلوم  دلسوزانه ی  و  منطقی  حرف های  به  مرد  سه  بی اعتنایی  باز  گفت وگو  این  ادامه ی  در 
است. )م(

۱۳۱. گیفرد می نویسد: »در قرن نوزدهم، بنگاه های امالک اهمیت ویژه ای داشتند، زیرا حافظ امالک 
برنامه ی  این امالک زندگی نمی کردند. اجرای موفقیت آمیز  بیشترشان هم در  بودند که  زمین داران بزرگی 
بهسازی زمین )اصالحات ارضی( در پایان قرن نوزدهم، مالکیِت این زمین ها را از بین برد و بنگاه داران را 

بیکار کرد.« )۱۹۸۹: ۱۱۰(

۱۳۲. »هتل ادینبورو تمپورنس )بدون الکل( در شماره ی ۵۶ سکویل شمالی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۰(

 John امروزی(:  نر در شماره ی ۵۳ سکویل )اکانل 
ُ
فالک به گفته ی گیفرد، »راهنمای راه آهن   .۱۳۳

نر(، نقاش، ناشر، عمده فروش نوشت افزار و انبار فروش کتاب های مدرسه ای ایرلند 
ُ
Falconer )جان فالک

و صاحب اداره های مجله ها و راهنمای راه آهن، در شماره ی ۵۳ خیابان سک ویل شمالی بود.« )۱۹۸۹: 
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)۱۱۱

۱۳۴. »مرکز آموزش خدمات اداری مگوایر در شماره ی ۵۱ خیابان سکویل.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۱(

ناشر،  کتاب،  و عمده فروش  پسران، خرده  و  گیل  اچ  ام  یا   M. H. Gill & Son Ltd.«  .۱۳۵
چاپخانه دار و صّحاف و انباردار لوازم مذهبی در شماره ی ۵۰ همان خیابان بود. شماره ی ۵۱ همین خیابان 
هم کالج خدمات مدنی بود؛ آموزشگاهی برای تعلیم و آماده سازی جوانان برای امتحانات خدمات مدنی 
و مشاغل دولتی بریتانیا. منظور از تمپرنس، هتل ادینبرو تمپرنس در همین خیابان سک ول است.« )گیفرد، 

)۱۱۱ :۱۹۸۹

۱۳۶. »باشگاه کاتولیک ها در شماره ی ۴۲ خیابان سکویل.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۱( به گفته ی دلینی 
)۲۰۱۵(، »باشگاه کاتولیک ها را زمانی ساختند که بعضی از کاتولیک ها پولدار شده بودند، ولی به رغم 
آمریکا،  در  نمی دادند؛ همان طور که  راه  پروتستان ها  یا  باشگاه نجیب زادگان  به  را  آن ها  ثروت مندی شان، 
را  تاریخ  از  این دو کلمه بخش دردناکی  با  راه نمی دادند. جویس  باشگاه سفیدپوستان  به  را  سیاهپوستان 

ورق می زند.« 

نابینایان سخت کوش، واقع در شماره ی ۴۱ خیابان سکویل. مؤسسه ی ملی ریچموند  ۱۳۷. »بنیاد 
برای آموزش نابینایان بود که به آن ها هنرهای دستی یاد می دادند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۱(

کانل از سال ۱۹۰۴ تا امروز یکریز در حال تغییر بوده و از خانه های 
ُ
۱۳۸. هانت می نویسد: »خیابان ا

دوره ی سلطنت ُجرج ها فقط یک خانه در آن جا به همان حالت مانده است. این خیابان دو بخش باالیی 
و پایینی دارد. بلوم می پرسد: “چرا بخش باالیی رونق تجاری بخش پایینی را ندارد؟ شاید به این دلیل که 
پرتوهای خورشید به خوبِی آن بخش به این جا نمی تابد، یا چون شب و روز باد بیشتری دارد.”« )۲۰۱۵(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در این بخش که زمانی محل خانه های بسیار بزرگ پولدارها بود، کلفت ها 
و کارگرهای نیمه وقت مورد نیاز بودند.«

مصرف  در  خویشتن داری  رسول   ،)۱۷۹۰-۱۸۶۱( متیو  تئوبالد  »کشیش  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۳۹
اپیدمی وبا در سال ۱۸۳۲ و قحطی بزرگ )۱۸۴۶-۴۹(  به خاطر تالش هایش هنگام  الکلی،  مشروبات 

معروف بود.« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

زیرا  است،  متیو  پدر  بنده نوازی مرحوم  در سایه ی  می بیند،  این خیابان  در  بلوم  که  »ساختمان هایی 
کانل امروزی( است که دستانش را به همان شیوه ای دراز 

ُ
مجسمه ای از این مرد در میان خیابان سک ویل )ا

کرده که برای دعای خیر و بخشایش پرهیزکاران از الکل باال می برند.« )هانت، ۲۰۱۵(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »پدر متیو به این معروف است که مرد بسیار خوبی بود ولی کمی کوته فکر، 
زیرا مردم را به نخوردن نوشیدنی وامی داشت. در واقع پدر متیو از فقرا بسیار دستگیری می کرد و در روابطش 

با آن ها دریافته بود که عامل اصلی بسیاری از مشکالت شان نوش خواری بیش از اندازه است.« 

۱۴۰. به گفته ی هانت، »در سال ۱۹۰۴ بنای یادبود Parnell هنوز باال نرفته بود و در این جا بلوم فقط 
سنگ بنای اولیه ی آن را می بیند. پارنل هم بر اثر از کار افتادن قلبش مرد.« )۲۰۱۵( پارنل در تجمعی زیر 
باران از حال می رود و می میرد. حتا اگر علت مرگش سینه پهلو باشد تصور بر این است که سکته کرده است. 

گیفرد در این باره می نویسد: »پارنل رهبر ملی گرایان ایرلند بود. به دنبال رسوایی جدایی از همسرش 
موقعیتش را از دست می دهد و به شدت می کوشد تا آن موقعیت را برگرداند، ولی به سالمت جسمی اش 
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آسیبی جدی وارد می کند. پارنل پس از سخنرانی ای در زیر باران خیس می شود و بر اثر حاد شدن مشکالتی 
چون روماتیسم و سینه پهلو، و حتا به قولی از سرطان، می میرد، اما علت مرگ او را ساده انگارانه سکته ی 

قلبی تشخیص می دهند.« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

است.«  کودکان  تشییع جنازه ی  نشانه ی  پیشانی،  بر  سفید  شهپر  با  »اسب  می نویسد:  هانت   .۱۴۱
)۲۰۱۵(

به عنوان   – نه سیاه   – از رنگ سفید  که  بود  این  قاعده  برای کودکان  گیفرد، »در عزاداری  به گفته ی 
نشانه ی سوگواری استفاده می کردند.« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

»سفیدی اسب و شهپر نشانه ی این است که بچه ی درون تابوت نامشروع است.« )بالمایرز، ۱۹۹۶: 
)۳۰

گیفرد در ادامه می گوید: »روتاندا مجموعه ای از ساختمان هایی است که در میدان شرقی بنا شده اند 
و شامل زایشگاه، سالن تئاتر، تاالر موسیقی و نظایر این هاست.« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

را  متأهل ها  و  سفید  تابوت  در  را  کودکان  این که  مثل  »جزئیاتی   ،)۲۰۱۵( دلینی  گفته ی  به   .۱۴۲
گاهی بلوم را از چیزهای متفرقه و  در تابوت سیاه و عزب ها را در تابوت ابلق و... به خاک می سپردند، آ

جورواجور نشان می دهد. حتا می داند که کودکان را با شتاب می برند و به خاک می سپارند.« 

۱۴۳. »کودکان فقیر را در تابوتی از چوب کاج یا صنوبر اسکاتلندی ارزان )Deal box( می گذاشتند.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۱(

مزایا  بیماران  به  که  بود  تعاونی  بیمه ی  شرکت  نوعی  کفن ودفن  »انجمن  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۴۴
می پرداخت و هزینه ی کفن ودفن اعضایش را می داد. گویی هزینه ی کفن ودفن رودی، پسر بلوم، را هم یکی 

از همین شرکت های بیمه پرداخته است.« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

۱۴۵. گیفرد در این باره می نویسد: »یهودیان باستان اعتقاد داشتند که سالمت یک بچه بازتاب قدرت 
کید دارد که مرد باید یک پسر و یک دختر بکارد و هر دوی آن ها هم  جنسی مرد است. احکام دین یهود تأ
توان بچه دار شدن داشته باشند.« )۱۹۸۹: ۱۱۱( بلوم با مکث از نوزاد مرده ی خود حرف می زند و از این که 

زندگی اش هیچ معنایی نداشت: »نوزاد. کوچولوی. بی نوای. ما. بی هیچ معنی ای.«

۱۴۶. به گفته ی گیفرد، »تشییع کنندگان حاال به میدان راتلند که پارنل امروزی است رسیده اند و از 
این جا به سمت شمال غربی و خیابان فردریک می روند.« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

“اسب  اثر تامس نوئل است:   The Pauper’s Drive نام  به  به گفته ی گیفرد، »از آهنگی   .۱۴۷
مرده کش سرکش در شتابی بی پایان می تازد / و بی نوا را به حیاط کلیسا  می برد، می دانم / جاده ناهموار و 
مرده کش بی فنر/ و نوحه ای که راننده ی غمگین می خواند:/ استخوان ها تلق تلق بر سنگ !/ می رود بی نوای 
/ گرچه بی نوا و  ناآرام!  آرام روی سنگ های  ببر  را  “استخوان هایش  پایان می گوید:  سپس در  بی کس...” 

مسکین است، آفریننده اش کس اوست.”« )۱۹۸۹: ۱۱۱(

۱۴۸. »“در میانگاه زندگی می میریم.” این جمله ی قصار که در مراسم خاکسپاری بیان می شود در 
Book of )کلیسای انگلستان( آمده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۱-۱۲(  Common Prayer کتاب دعای

۱۴۹. پی نوشت شماره ی ۱۵۳ از همین فصل را بخوانید.
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گوستین خودکشی را گناه می داند و شورای مقامات کلیسا از قرن  ۱۵۰. به گفته ی گیفرد، »سینت آ
پنجم به بعد فتوا دادند که فردی که خودکشی می کند نباید با آیین مذهبی کلیسا دفن شود.« )۱۹۸۹: ۱۱۲(

گیفرد در این باره می نویسد: »بلوم، هم درست می گوید و هم اشتباه. کلیسای کاتولیک از انجام آیین 
مذهبی برای فردی که خودکشی کرده و از خاکسپاری اش در مکان های مقدس جلوگیری می کرد، ولی در 
سال ۱۸۲۳، انگلستان که ایرلند را هم در بر می گرفت خاکسپاری این افراد در مکان های مقدس را قانونی 

کرد و در سال ۱۸۸۲ انجام آیین مذهبی را هم روا داشت.« )۱۹۸۹: ۱۱۲(

۱۵۱. به گفته ی گیفرد، این »باور خرافاتی بود و مردم اعتقاد داشتند که خودکشی کرده ها مثل جادوگران 
به زمین می آیند تا زنده ها را اذیت کنند، و تصور می شد که فرو کردن چوبی در قلب و خاکسپاری آن ها در 
چهارراه از این کار جلوگیری می کند. این رسم تا اوایل قرن نوزدهم در ایرلند اجرا می شد.« )۱۹۸۹: ۱۱۲(

۱۵۲. »یادآور اوفلیا )در نمایشنامه ی هملت( است که به گفته ی گرترود غرق شد. وقتی اوفلیا را پیدا 
کردند دسته های گل در دستانش بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۲( در یک لحظه دو بار و به گونه به شکسپیر 
از همین  بعدی )شماره ی ۱۵۳  او. پی نوشت  به خود  بار دیگر  و  نمایشنامه اش  به  بار  اشاره می کند. یک 

فصل( را بخوانید.

»هم چنین یادآور داستان کودکی حضرت موسی نیز هست« )همان جا(

۱۵۳. گویی تنها کسی که در این جمع از خودکشی پدر بلوم خبر دارد، مارتین کانینگهم است، یا تنها 
کسی است که نشان می دهد خبر دارد و در این باره  ناروا قضاوت نمی کند. او حتا با ادا و اشاره می کوشد 
که دیگران را خاموش کند )سرفه می کند، ساعتش را درمی آورد و می گذارد...( اما موفق نمی شود. در این 
گفت وگو کانینگهم گاه گاهی به بلوم نگام می کند: »به من نگاه کرد.« شاید می خواهد واکنش او را نسبت به 
سخنان ناروایی که سایمن ددلس و آقای پاور می گویند بسنجد، یا نگاه های او فقط از روی محبت است. 

شده  تشبیه  شکسپیر  صورت  به  کانینگهم  ریشوی  »صورت  می نویسد:  باره  این  در  برنز  ال  کرستی 
از  این فصل  در  بلوم  نظر  از  و هم  دابلنی ها  از مجموعه داستان  “فیض”  داستان  راوی  نظر  از  است. هم 
یولسیز، این جمله نشانه ی این است که فرد مورد نظر آدم خوبی است: “صورتی مثل شکسپیر دارد.” این 
شباهت در ذهن بلوم گسترش می یابد و او را “مرد با مرّوت مهربان” می نامد. او هم مثل شکسپیر گویی با 
زن پتیاره ای ازدواج کرده است. همین که کانینگهم در نگاه بلوم شکسپیر می شود، زنش وارد صحنه می شود 
و این آواز را می خواند: و من را گوهر آسیا می نامند... آهنگی سخیف که آقای ددلس در شبی که پیش آن ها 
بوده از زبان زن مست و پاتیل کانینگهم شنیده است.« )۲۰۰۰: ۴۸( خصیصه های زن شکسپیر در فصل 

نه )اسکال و کریبدس( مفصل شرح داده می شود.

همان  ]یا  سیسیفوِس  همان  کانینگهم  جویس،  تصویرسازِی  »در  می نویسد:  باره  این  در  بالمایرز 
آغاز کند.«  نو  از  ابد  تا  دابلنی سیسیفوس در هْی دیز، و مجبور است  نوع  اما  سیزیف[ در عذاب است، 
)۱۹۹۶: ۳۰( سیسیفوس )در اسطوره های یونان( شاه آزمندی که مجبور بود تا ابد سنگی را به باالی کوه 

بغلتاند و هربار که به قله می رسید، سنگ دوباره به پایین می غلتید. )م(

۱۵۴. به گفته ی گیفرد، این سه خط »بخشی از اپرای کمدی The Geisha است. موسیقی آن از جیمز 
فیلیپ است و اپرانامه اثر هری گرین بنک: “ژاپنی کوچکی بی خیال نشست / در باغی سایه دار و زیبا / که 
خارجی شادی می گذشت از آن جا / پرسید می توانم وارد شوم بانوی جوان؟ / پس در را برایش باز کرد و من 
شرم دارم از گفتن... / مرد او را نامید گوهر آسیا / اما او بود ملکه ی گیشا، گیشا، گیشا...”« )۱۹۸۹: ۱۱۲(
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۱۵۵. درباره ی »استخوان هایش تلق تلق می کند« پی نوشت شماره ی ۱۴۷ از همین فصل را بخوانید.

۱۵۶. اشاره ی آقای پاور و سایمن ددلس به خودکشی، بلوم را به یاد روز مرگ پدرش می اندازد، به 
یاد فضای اتاق مرگ او در اتاق یک هتل، شیشه ی دارویی که پدرش خورده، تصاویر شکار )چون آن زمان 
اشراف و نجیب زادگان به شکار می رفتند و هم چنین وسع رفتن به هتل داشتند، هتل دار برای جلب نظر این 
طبقه از مشتریانش عکس های شکار به دیوار هتل می آویخت(، حرف هایی که واکسی هتل به عنوان شاهد 
درباره ی پدرش گفته، نوری که از کرکره های ونیزی به گوش مأمور پزشکی قانونی می تابد و حتا موهای 
روی گوشش را نمایان می کند و از آن مهم تر، هوای گرفته ی آن اتاق و چگونگی جان دادن او، همه و همه 

فضای واقعی و پر از جزئیات دقیق را ترسیم می کند.

۱۵۷. این عبارت از شعری مسیحی با عنوان »شب خوش« نوشته ی سارا دادنی )۱۸۴۱-۱۹۲۶( است 
که بخشی از آن این گونه است: »خسبیدنت آرام مثل خواب نوزاد / بیدار نمی شوی دیگر برای رنج و آه / این 

است استراحتی دقیق، امن و عمیق / شب خوش، شب خوش، شب خوش...« )م(

۱۵۸. درباره ی »بی کس« پی نوشت شماره ی ۱۴۷ از همین فصل را بخوانید.

۱۵۹. به گفته ی گیفرد، »عبارت “روی سنگ ها” بیت دیگری از شعر The Pauper’s Drive اثر 
تامس نوئل است.« )۱۹۸۹: ۱۱۱( بخشی از این شعر چنین است: »“... فکر کن که دلی در پوست آدمی 
/ باید مثل حیوانات، تنها و محزون بمیرد / و از نور دور شود بی آنکه دوستی را رها کند! / استخوان هایش را 
نرم روی سنگ ها بکشد / گرچه بی نوا و مسکین، آفریننده اش صاحب اوست.”« )همان جا( ذهن بلوم – بنا 
به عادت طبیعِی ذهن آدمی که بیتی از شعری یا آهنگی را تکرار می کند – باری دیگر به آن برمی گردد. )م(

درباره ی خیابان  است.  آمده  از همین فصل  پی نوشت شماره ی ۱۴۷  در  این شعر  از  دیگری  بخش 
بلسینگتن پی نوشت شماره ی ۱۶۲ از همین فصل را بخوانید.

۱۶۰. گیفرد می نویسد: »جیمز گوردون بنت )۱۸۴۱-۱۹۱۸( ورزشکار و روزنامه نگار آمریکایی بود 
که مسابقه ی اتومبیل رانی جهانی را بنا نهاد و این مسابقه اولین بار در سال ۱۹۰۰ برگزار شد. در سال ۱۹۰۴ 
گهی این مسابقه  قرار شد که در روز ۱۷ ژوئن در دهکده ای نزدیک فرانکفورت به نام هومبرگ برگزار شود. آ
در ایونینگ تلگراف، ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ منتشر شده است.« )۱۹۸۹: ۱۱۲( به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »اسم 

گوردون بنت مدت ها به جای تکیه کالم های خشم آمیزی چون لعنتی )Bloody( استفاده می شد.« 

۱۶۱. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در این جا جویس از عبارت دو کلمه ای by Jove استفاده می کند. 
Jove در اسطوره های کهن خدای بهشت و دوزخ و برزخ و از معروف ترین خدایان بود که به ژوپیتر هم 
 Jove معروف است. نکته این است که این ها دارند جنازه ی دیگنم را تشییع می کنند و نکته ی دیگر این که
از یک کلمه  دوگانه  بهره گیری  دیگر،  عبارت  به  را می کشیدند.  آن  که اسب ها  کالسکه ی معروفی داشت 

است.«

۱۶۲. گیفرد می نویسد: »کالسکه ی تشییع کننده ها در خیابان بلسینگتن به سمت شمال غربی می رود 
و وارد خیابان بارکلی می شود و از آن جا به سمت شمال وارد جاده ی بارکلی می شود.« )۱۹۸۹: ۱۱۲(

یعنی  بی سین  )همان جا(  است.«  واقع  بارکلی  خیابان  غرب  در  بْی سین  سیتی  کوچک  »دریاچه ی 
دریاچه ی کوچک.

به گفته ی گیفرد، »تنظیم آمریکایی آهنگی از ویلیام جی مک کنا )۱۹۰۹( از آهنگی انگلیسی به نام
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Kelly from the Isle of )به معنای “کلی از جزیره ی من”(. در اقتباس آمریکایی از این شعر،   Man
مایکل کلی ایرلندی با معشوقه اش به نیویورک می رود. این جا و آن جا می روند تا شهر نیویورک را ببینند و 
رک / وارد شدند به نیویورک / دور 

ُ
آهنگ این گونه ادامه می یابد: »مایکل کلی با دلبرش/ رفت به آمریکا از ک

می زدند تا ببینند دیدنی ها را / ... / وای که کلی گم کرد او را / توی وایت وی/ دخترکه رفت باال از میدان 
هرالد/... / همین که داد زد / کسی از شما دیده کلی را / کی ای دابل ال وای؟ / کسی از شما دیده کلی را / 

همه ایستادند...« )همان جا(

-۱۶۸۵( هندل  فردریک  ُجرج  از  )اراتوریو(  مذهبی  سرودی  از  »پرده ای  می نویسد:  گیفرد   .۱۶۳
۱۷۵۹( به نام سائول. در پرده ی سوم این اراتوریو، حسودی آرام ناپذیر سائول نسبت به دیوید سبب دوری 
دیوید و دو دستگی اسرائیلی هایی می شود که تازه، در جنگ گیلبوآ، از فیلیستینی ها شکست خورده بودند. 
پسر سائول کشته می شود و خودش هم زخمی می شود و سپس خودکشی می کند. مارش مرگ زمانی نواخته 
می شود که اسرائیلی ها جسدها را پیدا می کنند و آن ها را درست پیش از به اوج رسیدن مرثیه وارد صحنه 
 در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری نظامی بریتانیایی نواخته می شود.« 

ً
می کنند. مارش مرگ هندل معموال

)۱۱۳ :۱۹۸۹(

– مثل کلی با  ۱۶۴. به گفته ی گیفرد »آهنگی درباره ی بستنی فروش ایتالیایی است که با حامیانش 
پیشگام  این آهنگ  Kelly from the Isle of – رفتار می کند. در واقع،   Man حامیانش در آهنگ 

ا ست.« )۱۹۸۹: ۱۱۳(

۱۶۵. »ماتر میزری کوردیا در سال ۱۹۰۴ بزرگ ترین بیمارستان دابلن بود که در تقاطع جاده ی بارکلی 
و خیابان اکلز بنا شده بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۳(

هانت می نویسد: »این بیمارستان را خواهران نیکوکار کاتولیک اداره می کردند و از آن جا که بیمارستان 
بخشی ویژه ی بیماری های درمان ناپذیر داشت، شخصیت های یولسیز آن را به مرگ ربط می دهند. خانه ی 

بلوم هم نزدیک آن جاست.« )۲۰۱۴(

چهره... با نام دانته کانِوی حضور دارد.« )۱۹۸۳:  المن می نویسد: »خانم ریوردن در رمان   .۱۶۶
)۷۴۸

فصل  رویدادهای  مرکز  و  است  واقع  هولز  خیابان  در  عمومی  زایشگاه  یا  زائوها  »بیمارستان   .۱۶۷
چهارده )گاوهای خورشید( از این رمان است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۳(

بوئن در این باره می نویسد: »وقتی بلوم “آهنگ کسی این جا دیده کلی را” می شنود خودش واژه های 
ْند و مخصوص 

ُ
ترانه اش را درست می کند. اما طنز آن در این است که “مارش مرِگ” هندل را که آهنگی ک

عزاداری است با آهنگ پرنشاط “کسی این جا دیده کلی را” قاطی می کند. سپس با اندیشیدن به چرخیدن 
روی انگشت پا به عنوان رقص و پایکوبی برای ارگ خیابانی بر این آیرونی بیشتر تاکید می کند. دو آهنگ 
ماتر  بیمارستان  با مرگ خانم ریوردن در  پیوند می خورد  بلوم  “مرگ سائول” در ذهن  و  “کلی”  متناقض 
میزری کوردیا و دانشجوی پزشکی ای که زمانی آن جا کار می کرد )وقتی بلوم به خاطر زنبورگزیدگی به آن جا 
رفته بود( و االن در زایشگاهی کار می کند و بچه به دنیا می آورد. در این جا جویس نشان می دهد که مرگ و 

زندگی برای همه ی انسان هایی که زندگی هم سرشتی دارند برابر می شود.« )۱۹۷۴: ۱۰۷(

بلوم به دو کرانه ی زندگی انسان فکر می کند: مرگ و تولد. )م(
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می پرسد،  را چه کسی  این جمله  که  نمی کند  )۲۰۱۵(، »جویس مشخص  دلینی  گفته ی  به   .۱۶۸
ولی بنا به شواهد می توان گفت سایمن ددلس گفته است، زیرا او آخرین نفری بود که حرف زد و در این 
فاصله فقط از راه فکر بلوم به حوادث پیرامون پی بردیم. هم چنین به نظر می رسد که سایمن ددلس از همه 

ناشکیباتر است و کلمه ی “دیگر” این حدس را تأیید می کند.« 

“ارگ خیابانی” که نزدیک دریاچه ی کوچک سیتی بی ْسین   ۱۶۹. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این 
“آهنگ شاد و سرخوش سالن های موسیقی” غرق  روی چهارچرخ حمل می شود، شرکت کنندگان را در 
مرگ،  به  رو  بیماران  بیمارستان  میزری کوردیا”،  میتر  بزرگ  “بیمارستان  کنار  از  تشییع کنندگان  و  می کند 
می گذرند. سپس “گله ی دودسته شده ی حیوانات نشان دار از دو سوی کالسکه” رد می شوند در حالی که 
“از دوِر آن ها و از میان شان گوسفندهای گیج می دوند و ترس شان را با بع بع کردن بروز” می دهند و فریاد 
چوپان حیوانات وحشت زده را به پیش می برد. این هرج ومرج پیشنهاِد بجای بلوم را تأیید می کند که شرکت 
)اتحادیه ی تراموای دابلن( باید “از دروازه ی پارک تا باراندازها جاده ای مخصوص ترامواها بکشد” تا دیگر 

چارپایان با کالسکه ها قاطی نشوند.«

۱۷۰. چون همه ی این گاوها و رمه ها را برای صادرات به لنگرگاه می برند آقای پاور به طنز می گوید: 
»مهاجران.« 

که  می بیند  را  خوب،  شکارچی  ریون، 
ُ
ا مرده ها،  قلمروی  در  »اودیسیوس  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۷۱

دارد حیوانات وحشی را با ترکه ای چوب نشکن می راند، این ها همان حیواناتی هستند که در زندگی زیر 
سلطه اش بودند.« )۱۹۸۹: ۱۱۳(

۱۷۲. »جوزف کاف مربوط به الرنس کاف و پسران، عمده فروش رمه، ذرت، و پشم در بخش شمال 
غربی دابلن، نزدیک بازار رمه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۳(

 The Roast Beef  of  Old نام:  به همین  است  آهنگی  از  »برداشتی  می نویسد:  گیفرد   .۱۷۳
را  قلب مان   / بود  مغذی  بریانی  انگلیسی ها  خوراک  “وقتی  است:  این گونه  آن  از  بخشی  که   England
واالمنش می کرد و خون مان را غنی. / سربازهایمان شجاع بودند و مالزمان دربارمان خوب. / )چندخوانی( 
آه، بریانِی انگلستان کهن / آه، برای بریانی انگلستان کهن.”« )۱۹۸۹: ۱۱۳( به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، 

»ترانه اش از هنری فیلدینگ است.« 

گاو،  بدن  قصاب هاست.  واژگان  از  و  است  قصاب  ربع سود  »پنجمین  گفته ی سیمسون،  به   .۱۷۴
گوسفند و دیگر حیوانات چهارپا از چهار ربع تشکیل شده  است. جویس به واژه نامه ی قصاب ها آشنایی 

داشت، زیرا آن بخش متعلقات پرداخت نشده را “ربع پنجم” می نامد.« 

»همان طور که بلوم افسوس می خورد “ربع پنجم” برای تجارت دابلن گم وگور می شود وقتی حیوانات 
را زنده به بازار لیورپول می فروشند و آن بخش متعلقات )پوست و دل وجگر و پشم( را حساب نمی کنند.« 

)همان جا( 

مایلی  هفت  در  میدلند،  غربی  بزرگ  راه آهن  در  است  تقاطعی  »کالنسیال  گیفرد،  گفته ی  به   .۱۷۵
دابلن.« )۱۹۸۹: ۱۱۳(

این عبارت اشاره دارد به موضوعی که در آینده مطرح می شود و در آن جا علت بغض بلوم را نسبت به 
پرورش دام جوزف کاف درمی یابیم. بلوم در مقطعی از زندگی اش برای او کار می کرده و به دلیل گستاخی 
نسبت به مشتری مهمی کارش را از دست می دهد، و مالی را برای دلبری پیش او می فرستد تا شاید دوباره 



485پینوشتفصلشش|

به کارش بگمارد. )م(

۱۷۶. »منظور از شرکت، بخش اجرایی شهرداری دابلن است که دربرگیرنده ی انجمن شهر و همه ی 
بخش های زیر نظر شهرداری و اداره ی راهنمایی و رانندگی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۳(

به گفته ی گیفرد، »منظور از دِر پارک، ورودی جنوب غربی پارک فینیکس از بخش غربی دابلن در 
پارک گیت به سمت بخش شرقی شهر و باراندازهای دهانه ی لیفی است.« )۱۹۸۹: ۱۱۳-۱۴(

شرح بیشتر درباره ی پیشنهاد بلوم را در پی نوشت شماره ی ۱۶۹ از همین فصل بخوانید.

۱۷۷. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این بخش از سخن بلوم واقعیت دارد. در شهر میالن خط تراموایی 
قدیمی، وسایل  آمدن خیابان های شهر  بند  از  پیشگیری  برای  و  بودند  بیرون شهر کشیده  دِر گورستان  تا 

مخصوص تشییع جنازه در دسترس بود.«

۱۷۸. »کرنی کلهر کارمند دفتر کفن ودفن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸۴( برای شرح بیشتر درباره ی 
کرنی کلهر پی نوشت شماره ی ۸ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

۱۷۹. به گفته ی هانت، »دانفی نوش خانه ای بود که تامس دانفی مالک آن بود و گرچه در محل تقاطع 
دو خیابان نورث و فیبزبرو قرار داشت، این تقاطع و حتا خود نوش خانه نیز به نام چهارراه دانفی معروف 

شد.« )۲۰۱۵(

»ددلس به مسابقه ی اتومبیل رانی گوردون بنت سر چهارراه های شهر فکر می کند.« )همان جا(

نوش خانه جان  در سال ۱۹۰۴، صاحب  تام،  راهنمای  کتابچه ی  به  »بنا  ادامه می نویسد:  در  هانت 
دویل است و در سال ۱۹۰۷، دویل بنای آن جا را بازسازی می کند و نام آن را به نام خودش، دویل، تغییر 
می دهد. امروزه آن جا هم چنان به دویل و چهارراهش به چهارراه دویل معروف است و حتا خود نوش خانه 

نیز چهارراه دویل نامیده می شود.« )همان جا(

درباره ی مسابقه ی گوردون بنت پی نوشت شماره ی ۱۶۰ از همین فصل را بخوانید.

هانت می نویسد: »در کنار اندیشیدن به خاطره ی تکان دهنده ی افتادن جسد مرده ای از توی   .۱۸۰
تابوت بر کف خیابان، سایمن ددلس به مسابقه ی اتومبیل رانی در چهارراه های شهر فکر می کند: “اولین 
 ...“ به گورستان می اندیشد:  نوش خانه  بودن  نزدیک  رفاه  به  کنایه آمیز  بلوم  و  دانفی...”  در چهارراه  دور 
فعل  به  بلوم  این جا  در   )۲۰۱۵( دهند...”«  تخفیف  را  سوگ شان  تا  شدند  متوقف  سوگوار  دلیجان های 

drowning grief( فکر می کند به معنای تخفیف سوگ از راه نوشیدن.  in drink(

۱۸۱. به گفته ی گیفرد، »اکسیر زندگی ترجمه ای از واژه ی ایشکابها )usquebaugh( یا ویسکی به 
زبان ایرلندی است.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

»جاده ی فیبزبرو به پل کراس گانز بر کانال رویال منتهی می شود.« )همان جا(

۱۸۲. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »پل کراس گانز )crossguns( را از روی اسم رستوران باری با این 
)cross( گذاشته  به شکل ضربدر   )guns( اسلحه  دو  آن رستوران  باالی  گویی  کرده اند.  نامگذاری  نام 

بودند تا نام آن برای بی سوادها قابل شناسایی باشد.« 

۱۸۳. در این جا اسبی از راه کنار کانال می رود و دلیجانی را که توی کانال است به سمت جلو می کشد. 
زمانی که دلیجان به سرریِز سد و سطح دوم آب می رسد، افسار اسب را شل )»سست افسار «( می کنند، 
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زیرا هنگام پایین رفتن، هیچ نیرویی نیاز ندارد تا دلیجان را بکشد و خودش از روی سد یا آب بند غربی پل 
کراس گانز به سطح پایین تر آب فرو می افتد. )م(

گیفرد می نویسد: »از یادداشتی که جویس باالی این صفحه از نسخه ی اولیه ی یولسیز نوشته، چنین 
برمی آید که به کرجی بان نقش کارن )پیرمرد بدخویی که مردگان را با قایق به جهان اسفل می برد( داده شده 
از  از جهان اسفل،  برای دیدارش  آنکاسیس و ونوس و جد فرضی رومیان( را،  آنیاس )پسر  است. کارن 

رودخانه ی ساتیکس می گذراند.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

هدایت  مشکالت  درباره ی  است  رونی  پی  جی  از  هجوآمیزی  »چکامه ی  می نویسد:  بوئن   .۱۸۴
و  می اندازد  به خطر  آماده  گیاهی  کود  بار  با  را  دریایی کرجی ای  بلند  بس  امواج  باگابو.  نام  با  کرجی ای 
سکانداِر خواب آن را می راند و ناخدایی که بر آن فرمان می راند در تختخوابش سیگار می کشد و سبب 
می شود بارش )کود گیاهی( آتش بگیرد. گمان بر این است که کرجی ۱۵ هزار مایل از ساحل فاصله دارد. 
چکامه وقتی به اوج می رسد که خدمه کشف می کنند کرجی در میان دریاهای ژرف نیست بلکه در یک 
“... وقتی پسرهایم را در نقش آشپز و مباشر سوار کشتی  این گونه است:  کانال است. بخشی از چکامه 

کردم، سوار بر عرشه ی باگابو...”« )۱۹۷۴: ۱۰۹(

تلون، از مسیر کانال رویال، در هفتادوهشت مایلی دابلن است. مولینگار در پنجاه مایلی، 
َ
۱۸۵. »ا

موی َولی در سی و نیم مایلی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۴(

۱۸۶. به گفته ی هانت، »بلوم به این فکر می کند که کانال از مولینگار می گذرد و می تواند در امتدادش 
پیاده یا با دوچرخه برود تا به شهر دخترش، ِملی، برسد.« )۲۰۱۷(

۱۸۷. گیفرد می نویسد: »مرکز حراجی ِرن )P. A. Wren( در شمال غربی دابلن مرکزی، شماره ی ۹ 
خیابان بارانداز بچلر واقع شده است.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

بلوم به یاد می آورد که در این حراجی دوچرخه ی دست دومی برای فروش بوده که زنانه بوده است. )م(

پیاده است هم آسان تر، و ارزانتر از شیوه های  از پای  با دوچرخه هم امن تر  به نظِر بلوم سفر   .۱۸۸
دیگر. می تواند در طی چند مرحله برود، اتاقی از قایق های چنداتاقه اجاره کند یا توی راه چادر بزند. )م(

ن رئیس هیئت مدیره ی شرکت گرند کانال بود و در ساخت و توسعه ی 
َ
گیفرد می نویسد: »جیمز مک

کانال در دابلن نقش مهمی داشت.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

اما بلوم در خیالش تصور می کند که او برای سرگرمی این کار را انجام داده است، و سپس او را در 
ن یکی دیگر از نامزدهای نقش کارن است که مرده ها را با قایق به جهان 

َ
نقش قایق ران می بیند. به عبارتی، مک

اسفل می برد. )م(

۱۸۹. گیفرد می نویسد: »لیکس لیپ در هفده مایلی دابلن است و کنار لیفی، نه کنار کانال رویال. 
کالنسیال، هفت مایل به سمت غرب و کنار کانال رویال.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »چهار سال پیش از رخ دادن حوادث یولسیز، در شهر کالنسیال یک پلیس 
دختری را کشت و به استرالیا گریخت. نامش هنری فالور بود، همان اسم مستعار بلوم.«

از راه آب به  نیز می سنجد که  به راه های گوناگوِن مرگ و سفر فکر می کند و این برنامه را  بلوم دارد 
بهشت برود و وقتی از روی پل کراس گانز می گذرد، به پایین آمدن از راه سدها به دابلن می اندیشد. با آمدن 

از این راه علف ها به قایقش می چسبند. )م(
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۱۹۰. هانت می نویسد: »درست در شمال پل کراس گانز، شماره ی یک خیابان پراسپکت، رستوران بار 
براِین ُبرو بنا شده است. اسم رستوران اسم شاه بزرگ ایرلند در آغاز هزاره ی پیش است. حاال کالسکه ی 
با  بلوم  دلیل  به همین  است.  ناحیه  این  در  پراسپکت   گورستان  و  رسیده  ناحیه ی گلس نوین  به  سوگواران 

خودش فکر می کند: دیگر نزدیکش هستیم.« )۲۰۱۵(

هانت از قول گرث کالینز می نویسد: »...در قرن نوزدهم بسیاری از میخانه ها یا بارها بقالی و لوازم 
خانه فروشی و حتا دفتر کفن ودفن بودند و در جلوی مغازه این لوازم را می فروختند و در پشت آن نوشیدنی. 
این نوع مغازه ها به بقالی – میخانه معروف بود. امروزه دیگر چنین چیزی وجود ندارد، گرچه ممکن است 

به این نام معروف باشند و بر سردرشان هم نوشته شده باشد.« )همان جا(

از  “فیض”  داستان  در  که  است  کرنن  دوستان  از  و  آبرومند  مردی  ُبرو  »صاحب  می نویسد:  گیفرد 
مجموعه داستان دابلنی ها مغازه ی کوچکی در جاده ی گلس نوین دارد.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

»شاه براین بورو )۱۰۱۴-۹۲۶(، شاِه مانستر، شاه اصلی ایرلند بود. در عید پاک ۱۰۱۴، در جنگی 
با Danes که در حومه ی دابلن رخ داد پیروز شد. اگرچه براین پیرتر از آن بود که خود در جنگ شرکت 
پایان همان روز، دشمن  و  پایان جنگ  اما در  ماند و دعا خواند.  براساس سنت زمان، در چادرش  کند، 

شکست خورده او را کشت و گریخت.« )همان جا(

۱۹۱. این جمله درست به شیوه ی محاوره ی دابلنی ها ترجمه شده است و با همان جابه جایی ارکان 
جمله. )م( به گفته ی گیفرد، »فوگرتی در داستان “فیض” از مجموعه داستان دابلنی ها، بقال آبرودار است 

و دوست تام کرنن. در همان داستان، فوگرتی در جاده ی گلس نوین دکان کوچکی دارد.« )۱۹۸۹: ۱۱۴(

 از مجموعه داستان دابلنی ها نقل می کند. در داستان “فیض” از این 
ً
۱۹۲. در این جا جویس مستقیما

مجموعه، کرنن به بقالی فوگرتی بدهی کوچکی دارد که ادا نکرده است. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »گرچه 
فوگرتی او را روز یکشنبه تا کلیسا تعقیب می کند، به دو دلیل نمی تواند او را وادار به پرداخت کند. نخست 
این که هیچ طلبکاری نمی تواند بدهکارش را تا کلیسا تعقیب کند و دیگر این که هیچ طلبکاری حق ندارد 
در کلیسا بدهی اش را از بدهکار طلب کند و به همین دلیل می گوید کرنن او را جلوی در کلیسا گریان رها 

کرده است.«

۱۹۳. چون کرنن به داخل کلیسا می گریزد و از چشم فوگرتی پنهان می شود، سایمن ددلس به طنز این 
جمله را می گوید. به گفته ی گیفرد، »این جمله از ترانه ای است به نام “در خاطرم عزیزی” از ُجرج لنلی 
)۱۷۹۸-۱۸۶۵(. بخشی از آن این گونه است: “گرچه از نظر دوری، در خاطر عزیزی / و همیشه می مانی 

/ تنها امیدم این است که دلم شاد شود / امید دیدار دوباره ی تو...”« )۱۹۸۹: ۱۵�۱۱۴(

۱۹۴. »جاده ی فینگلس مرز جنوبی گورستان را تشکیل می دهد و از جاده ی پراسپکت به سمت شمال 
غربی می پیچد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۵(

بریده شده و  این ها همه مجسمه های سنگی فرشتگان، ستون های شکسته و سنگ های مرمر   .۱۹۵
نقش  در  به شکل های مختلف،  کارگاه سنگ تراشی مجسمه هایی هستند  در حیاط  حکاکی شده هستند. 

اشباح ساکت، آماده برای بردن به قبرستان . )م(

گودال  و  می شود  هْی دیز  وارد  اودیسیوس  وقتی  اودیسه،  از  دوم  سرود  شروع  »در  می نویسد:  گیفرد 
می شوند.  جمع  گودال  دور  استغاثه  برای  مردگان  اشباح  از  جمعی  می کند،  پر  خون  با  را  قربانگاهی 
اودیسیوس با شمشیرش آن ها را دفع می کند تا این که فرصتی می یابد و با تایرسیس )غیبگوی نابینا( مشورت 
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می کند.« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

اشباح  این ها  که  است  معتقد  رومی،  »ورژیل، حماسه سرای  می نویسد:  باره  این  در  آر جی شورک 
با  که  می کنند  التماس  و  می دوند  اسفل  عالم  به  مربوط  رودخانه های  به سوی سواحل  که  تازه مردگان اند 
کشتی از روخانه عبور داده شوند تا به خود عالم اسفل بروند: “آن جا ایستاده بودند و دست هایشان را به 
سوی ساحل دورتر باال گرفته بودند و التماس می کردند تا زودتر از همه از رودخانه بگذرند.”« )۱۹۹۷(

۱۹۶. پس از وصِف راوی از سنگ تراشی، بلوم به تبلیغ سنگ تراشی اشاره می کند: »بهترین مجموعه ی 
گاه به آگهی های تبلیغاتی توجه نشان می دهد. )م( در دسترس.« بلوم بنا به کارش، ناخودآ

۱۹۷. گیفرد می نویسد: »تاس اچ دنانی صاحب همان سنگ تراشی است که کارگاه و فروشگاهش سِر 
خیابان پراسپکت در محله ی گلس نوین قرار دارد.« )۱۹۸۹: ۱۱۵( 

۱۹۸. پس از پشت سر گذاشتن کارگاه سنگ تراشی که به وسعت سه یا چهار خانه است، بلوم پیش 
خودش فکر می کند که از این ساختمان »رد کردیم.«

۱۹۹. »نشانی جیمی گی یری: گورستان پراسپکت، گلس نوین.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۵(

آیا بلوم از دهان پیرزنان و پیرمردان شنیده و تکرار  ۲۰۰. دلینی )۲۰۱۵( می پرسد: »این عبارت را 
می کند یا جویس سرود مذهبی زیر را شنیده است؟«

در   / دمیدند...  را  وحشتناک شان  نفیر  بادها  آن که  از  پس   / کوبید  گذرگاه  بر  توفان  آن که  از  » “پس 
به خانه مان می آورد، خانه ی  از مرگ  / سفر پس  پا نمی گذارند  به آن  توفانی  ابرهای  آن سرزمین که هرگز 

عزیز...”« )همان جا(

به معنای مزارع   Lugentes Campi ۲۰۱. گیفرد می نویسد: »خانه های دلگیر یا مزارع دلگیر یادآور 
آنکاسیس و ونوس( روح کسانی را در آن  آنیاس )پسر  به مکانی که  این عبارت اشاره دارد  دلگیر است. 

می بیند که عشق شان بی رحمانه نابود شده است.« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

شش  و  هفتاد  برادر  کشتن  به خاطر   ۱۸۹۹ اکتبر  در  را  چایلدز  »َسموئل  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۰۲
ساله اش محاکمه کردند. قتل در روز جمعه ۲ سپتامبر ۱۸۹۸ در خانه ی شماره ی ۵ بنگال تراس در ناحیه ی 

گلس نوین رخ داد.« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

۲۰۳. المن می نویسد: »سیمور بوش یکی از شیواسخن ترین وکیل مدافعان زمانش بود. وکالت متهم 
به قتل چایلدز را سیمور بوش به عهده می گیرد. جویس ۱۷ ساله به دلیل عالقه اش به سخنوری در این 
دادگاه )۱۸۹۹( حاضر می شود.« )۱۹۸۳: ۹۱( و به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »حتا نسبت به این مورد تا 

اندازه ای وسوسه ی ذهنی پیدا می کند، زیرا هشت بار در این اثر از چایلدز نام می برد.« 

۲۰۴. به گفته ی المن، »سیمور بوش، وکیل مدافع َسموئل چایلدز، در دادگاه او “مبنی بر قرائن” و 
براساس اصل شواهد و مدارک صحبت می کند و می گوید: “این که سموئل تنها کسی است که کلید خانه را 
داشته و هیچ گونه شاهدی دال بر شکسته شدن در برای ورود به خانه وجود ندارد پس سموئل قاتل برادرش 
است، واقعیت را ثابت نمی کند. برای اثبات آن باید شواهد و مدارک درست ارائه  کنید.”« )۱۹۸۳: ۷۵۶(

۲۰۵. گیفرد می نویسد: »مارتین کانینگهم کالم کمی تغییریافته از حضرت عیسی را )“گناهکاری که 
توبه می کند بیش از نود و نه آدم معمولی ای که به توبه نیاز ندارند بهشت را شاد می کند”( ترکیب می کند 
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با این گفته ی ِسر ویلیام بلکستون )۱۷۲۳-۱۷۸۰(: “ده گناهکار بگریزند بهتر از آن است که یک بی گناه 
مجازات شود.” ویلیام بلکستون مفسر قانون انگلستان بود.« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

۲۰۶. به گفته ی گیفرد، »هملت در نخستین تک گویی به ازدواج مادرش با کالدیوس می اندیشد )که 
بعد مشخص می شود قاتل پدرش بوده( و از دنیا شکوه می کند و می گوید: “این یک باغچه ی علف هرزدار 
/ رشد می کند از بذر، چیزها در ذات شان ارزش می گیرند یا فاسد می شوند...” هملت، نمایش اول پرده ی 

دوم.« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

۲۰۷. »باوری خرافی است که می گوید: تصویر قاتل در قرنیه ی قربانی اش ثبت می شود و از این رو 
می شود آن را دید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۵(

 The نام  به  شعری  در  چاسر  جفری  از  است  حکیمانه ای  »ضرب المثل  می نویسد:  گیفرد   .۲۰۸
Nun’s Priest’s Tale و با این حکایت: خروس بانگ زِن مغروری درباره ی تعبیر خواب بحث می کند 
و مثال پیچیده ای را با این عبارت بیان می کند: “قتل برمال می شود، ما این را روزبه روز می بینیم.” این باور 
در تک گویی هملت هم بازگفته می شود: “قتل گرچه زبان ندارد، به حرف خواهد آمد / با وسیله ای بسیار 

معجزه وار.”« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

۲۰۹. منظورش دخترش، ملی، است که تازه پانزده ساله شده است. )م( 

۲۱۰. »گورستان پراسپکت در ناحیه ی گلس نوین.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۵(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »سرانجام پس از گذر از چهار رودخانه به گورستان می رسند. برای رسیدن 
به هْی دیز یا جهان اسفل هم باید چهار چشمه یا رودخانه را پشت سر گذاشت.«

گیفرد می نویسد: »شرح گورستان یادآور نخستین توضیح انیاس از هْی دیز است. وقتی انیاس انبوهی 
از اشباح زنده ی بی بدن را در میان نارون ها می بیند، از ترس آن ها را تهدید بیهوده می کند که شمشیرش را 

خواهد کشید.« )۱۹۸۹: ۱۱۵(

۲۱۱. هانت )۲۰۱۱( می نویسد: »واژه ی mute به معنای بی حرف یا خاموش بارها و بارها در یولسیز 
آمده است و در بسیاری از موارد همین معنای خاموش و بی حرف را می دهد، اما دست کم در یک جا و 
آن هم در این صحنه شاید جویس دارد با واژه های هم آوا یا دارای جناس معنایی بازی می کند و منظورش 
نگاه  می رسد،  پراسپکت  گورستان  به  کالسکه  وقتی  باشد.  مزدبگیر  عزاداران  یعنی  واژه  این  دیگر  معنای 
کالسکه  حرکت  دلیل  به  و  می افتد  قبرها  باالی  تندیس های سفیدسنگ  بی شمار  به  کالسکه  داخل  مردان 
حس حرکت آن ها به مسافران دست می دهد: اشباح و اجزاء سفید مویه کنان در گذرند.« البته این واژه در 
متن »بی صدا« ترجمه شده است به این دلیل که خود هانت هم مردد است و جویس شناس های دیگر این 

احتمال را تأیید نکرده اند.

»یکی دیگر از کارهای این عزاداران مزدبگیر حمل جنازه بود. در شش پاراگراف پایین تر می بینیم که 
جنازه را از توی گاری برمی دارند و روی شانه شان می گذارند و از دِر گورستان رد می کنند و کمی بعد آن 
را به کلیسای کوچک توی گورستان می برند. مادر استیون هم که در خواب به سراغ او می آید، در سکوت 
)mute( می آید. در آن جا هم شاید بتوان گفت که کلمه ی mute آن نشان غمزدگی عزاداران را در خود 

دارد.« )همان جا(

پی نوشت شماره ی ۷۰ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 
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۲۱۲. طوقه ی چرخ کالسکه وقتی به جدول کنار خیابان کشیده می شود، می ایستد. )م(

۲۱۳. بلوم نخست به مراسم خاکسپاری بسیار ساده ی دیگنم فکر می کند که فقط یک دلیجان )برای 
حمل جسد( و سه کالسکه شامل همه ی دوستان و اعضای خانواده همراهی اش می کنند، سپس بی درنگ 
می گوید که فرقی هم ندارد، چون مرگ برابرساز است، حتا اگر این مراسم به باشکوهی یکی از آن هایی 

برگزار شود که جزئیاتش را در ذهنش مرور می کند. )م(

پاک  عید  روز  در  ایرلندی ها  و  انگلیسی ها  که  است  میوه ای سبک  کیک  نوعی  سیمنل  کیک   .۲۱۴
 بلوم 

ً
می خورند. )م( به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »کیک سیمنل را فقط در عید پاک درست می کنند و ظاهرا

بیات است، چون بی درنگ آن را مثل بیسکویت های  می خواهد بگوید این کیک از همان موقع مانده و 
مخصوص سگ ها می بیند.«

گیفرد در این باره می نویسد: »این نوع کیک ها سفت  اند و وقتی پیش گو در حماسه ی انیاد، نوشته ی 
ویرژیل، انیاس را به دنیای اسفل راهنمایی می کند، برای سگ سه سر، سربروس و نگهبان جهان اسفل، 

لقمه ای آغشته به مواد خواب آور و عسل پرتاب می کند.« )۱۹۸۹: ۱۱۵-۱۶(

۲۱۵. »فینگلس )Finglas( دهکده ای است در شمال غربی گورستان پراسپکت. در آن ناحیه معادن 
سنگ گرانیت وجود دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۶(

۲۱۶. به گفته ی گیفرد، »منظور پدی دیگنم است که در نقش الپنور ظاهر می شود، ]زیرا زودتر از همه 
و در عالم خواب و مستی می میرد[ و اسم دیگنم هم می تواند این گونه ترجمه شود: “صورت گرگرفته.” 
اودیسیوس با دیدن الپنور از او می پرسد: “چطور می توانستی به دنیای تیره ی غربی سفر کنی / با پای پیاده 

اما تیزپاتر از من با کشتی کوچکم؟”« )۱۹۸۹: ۱۱۶(

شرح بیشتر درباره ی الپنور را در پی نوشت شماره ی ۲۷۲ و ۳۰۰ از همین فصل بخوانید. 

برای دفن مرده های پروتستان هاست در بخش جنوب غربی مرکز  ۲۱۷. »گورستان مانت جروم که 
دابلن قرار دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۶(

۲۱۸. هارپی موجودی است  از اسطوره های یونان با سر و بدن زن و بال های پرندگان. در ایلیاد هم به 
هارپی اشاره می شود که با زفیروس )باد غرب( جابه جا می شود. در این جا بلوم زن دیگنم را به هارپی تشبیه 
می کند و دخترش را به ماهی. به گفته ی دلینی، شاید به دلیل بغضی که از زن خودش دارد و خیانتی که مالی 

دارد به او می کند این ها را با بی مهری وصف می کند. )م(

از  پی نوشت شماره ی ۷۰  و  از همین فصل  پی نوشت شماره ی ۲۱۱  درباره ی عزادار مزدبگیر   .۲۱۹
فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

۲۲۰. به گفته ی مایکل ای سایدل، پروفسور ادبیات انگلیسی دانشگاه ییل و کلمبیا، »بلوم فکر می کند 
“این همه وزن مرده.” مرگ همان رخوت و خمودی موجود در فصل پنج )لوتس خواران( است اما در این جا 
ناشی از قوه ی جاذبه ی زمین. سپس می گوید، “من که از آن حمام بیرون آمدم خودم را سنگین تر احساس 

می کردم.”« )۱۹۷۶: ۱۶۱(

۲۲۱. در این جا بلوم از کلمه ی عامیانه ی stiff برای جسد یا مرده استفاده می کند که برابرنشین آن را 
نعش گزیدم. )م(

می نویسد:  اثر  این  در  راوی  تمایز  درباره ی  ایندیانا  دانشگاه  سابق  پروفسور  ن، 
ُ
ک دوِرت   .۲۲۲
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»تشخیص این که در کدام لحظه روایت از زبان راوی به تک گویی درونی بلوم منتقل می شود، در این فصل 
حتا از فصل سه )پروتیوس( هم سخت تر است. فقط وقتی افعال اصلی یا ضمایر فاعلی ظاهر می شوند 
این نشانه ها وجود ندارند راوی متن معلق می ماند. چه کسی  گوینده را تشخیص می دهیم، و زمانی که 
زن را “هارپی پوزه باریک” می نامد و جسد را “این همه وزن مرده؟” بلوم یا راوی؟« )۱۹۸۴: ۷۳( اما در 

پی نوشت شماره ی ۲۲۰ دیدیم که برخی جویس شناسان این جمله ی آخر را به بلوم نسبت می دهند.

ایرلند، در ۱۴۰ مایلی جنوب  از بخشداری کلیر، در غرب  به گفته ی گیفرد، »انیس بخشی   .۲۲۳
غربی دابلن است. بنا به گفته ی آقای وینسنت مک هیو، رئیس شورای شهر بخش انیس )۱۹۷۰(، هتلی که 
پدر بلوم مالکش بوده در خیابان کلیسا )ابی امروز( است که هم چنان برقرار است و درآمد خوبی دارد.« 

)۱۱۶ :۱۹۸۹(

۲۲۴. به گفته ی کرسپی، »در این پاره متوجه می شویم که مارتین کانینگهم نه تنها مرد خوبی است 
که از دوستان خانواده ی بلوم است و از ماجرای خودکشی پدر بلوم خبر و برخی واقعیت های مربوط به 
این خانواده خبر دارد در حالی که دیگر شخصیت ها، سایمن ددلس و آقای پاور، از ماجرای خودکشی خبر 
ندارند و حتا عالقه مندند که درباره ی چنین موضوع حساسی بدخواهانه غیبت کنند، موضوعی که در ایرلند 

آن زمان هنوز تابو بود.« )۲۰۱۵: ۷۳( 

۲۲۵. به گفته ی گیفرد، »منظور آرامگاه ادوارد مک کیب، اسقف اعظم دابلن در سال های ۱۹۷۰ تا 
۱۸۸۵، است. در سال ۱۸۸۲ واتیکان او را به مقام کاردینال یا مطران بلندپایه رساند. مک کیب از دیدگاه 
ایرلندی ها شهرنشینی بود که به دو مسئله ی سیاسی مهم دورانش، اصالحات ارضی و استقالل حکومت 

ایرلند، بی عالقه بود.« )۱۹۸۹: ۱۱۶(

به چه  “دارد حرف می زند”  فلودرنیک در ژورنال تکنیک روایی، »جمله ی  به گفته ی مانیکا   .۲۲۶
این است که مارتین کانینگهم دارد  استراق سمع می کند و منظورش  بلوم  آیا  داده می شود؟  کسی نسبت 
حرف می زند؟ بعید است، زیرا مشخص است که کانینگهم از نبود بلوم در تیررس صدایش خاطرجمع 
قول  نقل  بلوم  زیرا گفته ی  ندارد،  این هم ضرورتی  گاه می کند؟  آ بلوم  از حرف زدن  را  ما  راوی  یا  است. 
این است که تک گویی درونی  باالترین احتمال   ”... بلوم پرسید:  “آقای  به ما می گوید:  می شود و راوی 
آقای پاور باشد که هنگام برگشتن و دیدن صورت بلوم فکر می کند: “دارد حرف می زند.” این ساده ترین 
آن  در  که  فصلی  نخستین  زیرا  است،  ناهماهنگ  یولسیز  درونی  تک گویی  ساختار  با  اما  است،  توضیح 
درون تک گویی از آن استیون یا بلوم نیست، فصل ده )صخره های سرگردان( است.« )۱۹۸۶: ۲۵ جلد ۱۶ 

شماره ی ۱(

مارتین  این مرکزی که  و  دابلن است  مایلِی شمال  آرتْین در سه  به گفته ی گیفرد، »دهکده ی   .۲۲۷
بنا گذاشته  براین برای بچه های تهیدست 

ُ
ا انستیتوی  براِین است. 

ُ
ا انستیتوی  به آن اشاره می کند  کانینگهم 

شده است.« )۱۹۸۹: ۱۱۶(

ِبرنز و شرکاست.  تاد  پارچه فروشی  ۲۲۸. گیفرد می نویسد: »منظور گرفتن کاری در شرکت پرده و 
در این فروشگاه عالوه بر پارچه های ابریشمی و پرده، کفش و چکمه و لوازم خانه نیز می فروختند. می 

جویس، یکی از خواهران جویس، هم مدتی در شرکت تاد کار کرده است.« )۱۹۸۹: ۱۱۶(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این مرکز به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است: نخست این که 
در سال ۱۹۰۲ طعمه ی آتش شد و در سال ۱۹۰۵ آن را بازسازی کردند. دیگر این که جویس در سال ۱۹۰۹ 
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در مجاور فروشگاه تاد، مرکز تئاتر والتا را تأسیس کرد. جویس پس از چند سال زندگی در ترَیسته به این 
نتیجه رسید که ایرلند به مرکزی برای نمایش فیلم و تئاتر نیاز دارد و با پولی که از دوستی در ایتالیا قرض 

گرفت آن جا را بنا نهاد.«

۲۲۹. بلوم پس از این که سخن کرنن درباره ی بدبخت شدن زن پدی دیگنم را تأیید می کند، با خود 
فکر می کند که حاال دارد به آن مرد می خندد. )م(

۲۳۰. به گفته ی گیفرد، »برگرفته از آهنگی است نوشته ی فردریک موری و فردریک لی به نام “سه زن 
برای هر مرد« که می گوید: زن ها فرشتگان اند، بی  بال / اما هنوز خیلی ناروال  / مردانی که زنان را کاویده اند 
زیاد / می دانند که چه نیت های عجیبی نهفته در آن ها / همین که پیشخدمتی شد عروس / می دانی که زود 

می خواهد بشود رئیس... / مردان عاقل می گویند زنان بیشترند از مردان در دنیا...”« )۱۹۸۹: ۱۱۶(

»در سرود دوم اودیسه، پرسفون )دختر زاوش و ملکه ی جهان مردگان(، نخست شبح “زنان بزرگ” را 
برای صحبت با اودیسیوس می فرستد و سپس شبح مردان بزرگ را. روی هم رفته اودیسیوس با شبح شانزده 
زن، از جمله مادرش – که در نبودش مرده بود – و شبح دوازده مرد، از جمله تایرسیس )غیبگوی نابینا( 

حرف می زند.« )همان جا(

۲۳۱. به گفته ی گیفرد، »منظور از “بیوه های هندو فقط” سوزاندن زن به همراه جسد مرد در مذهب 
هندو در هندوستان است. در سال ۱۸۲۹، دولت بریتانیا این کار را ممنوع کرد و این رسم را از میان برد.« 

)۱۱۶ :۱۹۸۹(

۲۳۲. هانت می نویسد: »بلوم به سوگواری فخرفروشانه ی ملکه ویکتوریا )۱۸۱۹-۱۹۰۱( در مرگ 
فکر  بود  داده  فرمان  خودش  مرگ  برای  او  که  فخرفروشانه ای  سوگواری  به  و  لبرت، 

َ
ا همسرش،  نابهنگام 

می کند. در فوریه ی ۱۹۰۱ بی شمار سرباز و ناخدا و بزرگان کشور جنازه ی ملکه را با لباس سفید و شیفون 
عروسی اش، بر ارابه ی حمل سالح، تشییع کردند. دو روز بعد جنازه را )بنا به وصیت خودش( در تابوتی 

سنگی در آرامگاه باشکوه و گران قیمت فراگ مور گذاشتند.« )۲۰۱۵(

۲۳۳. به گفته ی گیفرد، »پافشاری ملکه ویکتوریا به انزوا و سوگواری درازمدِت پس از مرگ همسرش 
سماجت  این  از  دست  دیگر  عمرش  پایانی  سال های  در  بعدها  شد.  زیاد  بگو مگوهای  و  بحث  سبب 

برداشت: “در پایان چند بنفشه به کاله بند دارش زد.”« )۱۹۸۹: ۱۷�۱۱۶(

۲۳۴. گیفرد می نویسد: »بلوم بحث انتقادی معروفی را درباره ی سوگواری بیش از اندازه ی ملکه برای 
»سایه ی« شوهر مرده اش به یاد می آورد، زیرا وقتی شوهرش زنده هم بود به عنوان شوهر ملکه، سایه ای از 
یک پادشاه بیش نبود. هم چنین به یاد می آورد که ملکه حاضر نبود وظایف سلطنت را با پسر عاقل و بالغش 
تقسیم کند و او را وادار کرد تا مرگ مادر منتظر بماند و سرانجام در اصل در شصت سالگی با عنوان ادوارد 
هفتم شاه شد.« )۱۹۸۹: ۱۱۷( در واقع شوهر ملکه سایه ای بیش نبود ولی پسر سرانجام، پس از مرگ مادر، 

به عنوان شاه به تخت پادشاهی نشست و شاه اصل بود.

۲۳۵. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »واگویه ای از داستان شاه دیوید است که پیر بود و با هیچ لحاف و 
لباسی گرم نمی شد، از این روی زن جوانی را در رختخوابش می خواباندند تا بدنش را گرم کند.« 

تامس  از  است  شعری  عنوان  رک( 
ُ
ک شهر  )خود   Cork’s own town« می نویسد:  گیفرد   .۲۳۶

کرافتن کروکر. بخشی از شعر این گونه است: “ممکن است عیب بگذارند بر شهری که من متولد شدم / اما 
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آن جاست که ویسکی دارند، کره و گوشت / و کمی جای تمیز برای پیاده روی صبح / بهش می گویند میدان 
رک...”« )۱۹۸۹: ۱۱۷(

ُ
دانته و خود شهرش هست ک

بود.«  پاک  عید  آن  برگزاری  روز  مهم ترین  و  می شد  برگزار  ساالنه  رک 
ُ
ک پارک  »مسابقه های   .۲۳۷

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۷(

»شخصیت دیک ِتوی در بیرون از داستان ناشناخته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۷(

 same old six :۲۳۸. به گفته ی گیفرد، »در این جا از اصطالحی قدیمی و محاوره استفاده می کند
and eightpence منظور یک چیز معمول است که بر منوال همیشگی است، و حکایت این اصطالح از 
آن جا سرچشمه می گیرد که برای تشییع و خاک کردن جنازه ی یک اعدامی این مبلغ پرداخت می شده است. 
به گفته ی دلینی، در آن زمان حق وکیل هم همین مبلغ بود. منظور یک قاعده ی ثابت و تغییرناپذیر است: 

در روی همان پاشنه می چرخد و هیچ چیز عوض نشده است.« )۱۹۸۹: ۱۱۷(

که  است  لطیفه ای   Nothing between himself  and heaven« می نویسد:  هانت   .۲۳۹
جویس با هوشیاری بیانش می کند. چون در مراسم خاکسپاری اند خواننده تصور می کند که دیک ِتوی هم 
مرده، ولی سایمن با این لطیفه آشنایی دارد و فوری شگفت زده می گوید: “دیک ِتوی کچل” شده! میان او 

و خدا که آن باالست هیچ مانعی نیست یعنی یک مو به سر ندارد.« )۲۰۱۱(

در این داستان، با نمونه هایی از شوخی ها و لطیفه هایی که در کالم مردم دابلن بسیار شنیده می شود، 
یک  فصل  از   ۱۱۰ شماره ی  پی نوشت  در  شده  استفاده  رمان  این  در  که  آن ها  بهترین  و  می شویم  آشنا 

)تلماکس( آمده است. )م(

۲۴۰. به گفته ی گیفرد، »جان هنری ِمنِتن مشاور حقوقی و عضو کمیسیون استشهادنامه بود که در 
دنیای داستان، رئیس پیشین پدی دیگنِم مرحوم است و در دنیای واقعی هم در بخش مرکزی دابلن چند 

دفتر داشت.« )۱۹۸۹: ۱۱۷(

 ،
ً
۲۴۱. در این جا بلوم آخرین لحظه ی زندگی پدی دیگنم را تجسم می کند و فکر می کند که احتماال

در آن لحظه، به یاد بدهی هایش افتاده است. )م(

به گفته ی گیفرد، »تقلید مسخره ای از آخرین کالم سقراط است. در فایدون، از مکالمات افالطون 
به  “من  می گوید:  زهر  نوشیدن  از  پس  زندان  در  زندگی اش  لحظات  واپسین  در  سقراط  که  است  آمده 

اسکلپیوس یک خروس بدهکارم، مطمئن شو که این بدهی پرداخت می شود.”« )۱۹۸۹: ۱۱۷(

»جین اس میهان معتقد است که این عبارت اشاره ای است به آهنگ کمدی ایرلندی نوشته ی هنری 
گریدی ده دالر 

ُ
گریدی.” خواننده بدبخت و بیکار و بدهکار است: “به ا

ُ
کندی: “من بدهکارم ده دالر به ا

بدهکارم / به خیالش تا پایان عمر باید به او بپردازم / هر روز صبح میاد اتاقم / شب ها زنش را می فرستد 
سراغم...”« )همان جا(

۲۴۲. گیفرد می نویسد: »بنا به آداب مذهبی، برای بلند کردن جسد، اول او را از سر بلند می کنند و 
سرش را به سمت محراب کلیسا قرار می دهند و در قبر به سمت سنگ باالسر می گذارند.« )۱۹۸۹: ۱۱۷(

۲۴۳. به گفته ی گیفرد، »سطل برنجی ظرفی است حاوی آب مقدس و چوبی )مثل گالب پاش( که 
روی مرده می پاشند.« )۱۹۸۹: ۱۱۷(
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۲۴۴. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »به رغم آن که بلوم برای ازدواج با مالی به دین کاتولیک تغییرمذهب 
داده، هم چنان خودش را جدا می کند. این جا عقب تر می ایستد و درست زانو نمی زند. همیشه در ضمیر 

گاه است.« گاهش به یهودی بودن خود آ خودآ

۲۴۵. گیفرد می نویسد: »نسخه ی تغییریافته ی یکی از شعرهای کودکانه است که می گوید: “کی بود 
که کوک رابن را کشت؟ گنجشکه گفت: من / با تیر و کمون / من کشتم اونو // کی میشه کشیش؟ حقه باز 
گفت: من / با کتاب کوچیک / من میشم کشیش.”« )۱۹۸۹: ۱۱۷( شعری شبیه لی لی حوضک در فارسی. 

)م(

و  روایت  در  سنت شکنی  آن ها  عجیب ترین   از  یکی  یولسیز،  در  روایت  شیوه های  بی شمار  میان  از 
برهم کنش میان افکار و حرف های راوی سوم شخص و افکار و حرف های شخصیت های داستان است. )م(

داستان  راوی  و  بلوم  میان  عجیبی  هم فکری  هْی دیز  فصل  »در  می نویسد:  باره  این  در  الرنس  کرن 
هم زمان  می کرد”،  میزان  وزغی اش  شکم  روی  را  کتابی  “کشیش  می گوید  راوی  وقتی  می دهد.  رخ 
درون تک گویی بلوم فعال می شود و سخن راوی را قطع می کند: “کی کتاب را خوانده؟ زاغ گفت: بنده.” 
خیلی زود پس از آن بلوم فکر می کند: “چشم هایی از وزغ هم،” و این هم را همانند کردن با حرف راوی 

است که شکم او را وزغی وصف می کند.« )۱۹۸۹: ۵۰(

برای رعایت وزن به زمان گذشته ترجمه کردم تا با »بنده« هم قافیه شود. )م(

هانت معتقد است که »این دو جمله هم که بلوم از شعرهای کودکانه ی کوک رابن به یاد می آورد به نظر 
عجیب می آید. این شعر درباره ی پرنده ای است که نقش کشیش را بازی می کند، درست پس از آن که راوی 
اسم حیوانی را برای وصف شکم کشیش می آورد. آیا ارتباط میان این دو اتفاقی است؟ در خط بعدی دوباره 
راوی از استعاره ی حیوان برای کشیش استفاده می کند: »با قارقاری روان شروع به خواندن کرد.« بلوم باز 
با استعاره ای از حیوان پاسخ می دهد: “دوروبر پوزه اش مثل سگ شکاری... یک وری مثل گوسفندی در 
یونجه ...” دوباره چند جمله پایین تر از تشبیه وزغ استفاده می کند: “چشم های وزغ هم. چه چیزی باعث 

شده این طور ورم کند؟”« )۲۰۱۴(

داشته  بیشتری  اطالعات  که  دارند  اجازه  راوی ها  داستان،  نگارش  تکنیک  به  »بنا  می نویسد:  هانت 
می توانند  راوی ها  باشند.  گاه  آ می گوید  راوی  که  حرف هایی  از  شخصیت ها  که  نیست  قرار  ولی  باشند، 
حرف های شخصیت هایشان را بازگو کنند، آن چه را در ذهن آن ها می گذرد شرح دهند... ولی هر چقدر هم 
دانای مطلق باشند به طور طبیعی نباید با شخصیت وارد گفت وگو بشوند و وقتی این قانون داستان شکسته 

می شود اغلب بیرون از چارچوب داستان رخ می دهد.« )همان جا(

فی شخصیتی واقعی است که در شماره ی ۶۵ دالی مونت 
ُ
۲۴۶. به گفته ی گیفرد، »کشیش فرنِسس ک

فی مسئول نمازخواندن بر مرده ها بود.« 
ُ
زندگی می کرد. پدر ک

۲۴۷. »گویا کشیش عبارت التین In nomine Domini را گفته که یعنی “به نام خدا” و بلوم آن 
را واضح نشنیده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۷(

که بخشی از اسم   nam می نویسد:   nom به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در این جا جویس به جای 
دیگنم است. به گونه ای با حرف ها و واژه ها بازی می کند.« 

به  از سال ۱۸۵۷  انگلستان  کلیسای  که  است  عبارتی  »مسیحی عضالنی  می نویسد:  گیفرد   .۲۴۸
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کید ویژه ای بر اهمیت بدن سالم داشت و معتقد بود که بدن سالم موجب ایمانی راستین  کار می برد و تأ
بود.«  نوزدهم،  قرن  شاعر  و  رمان نویس  و  کشیش  کینگزلی،  چارلز  باور  این  هواداران  از  یکی  می شود. 

)۱۱۸ :۱۹۸۹(

»در آن دهه جنبشی به این منظور فعالیت می کرد و شعارش این بود که مسیحی ای که بدن سالم و 
ورزیده دارد مؤمن است. اما در این عبارت دوکلمه ای که جویس از ذهن بلوم می گذراند، گذشته از بیان 
الیه ی به ظاهر آشکار آن، نگاه طعنه آمیزی به شکم برآمده و وزغی این مسیحی دارد. در ضمن، مرحوم 

دیگنم هم به دلیل زیاده روی در نوشیدن مسیحی عضالنی نبود.« )همان جا(

۲۴۹. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در دست نوشته ی ُرزنباخ به جای این جمله می خوانیم: “وای بر 
کسی که به او دست بزند.” این کار در دین کاتولیک حرمت شکنی تلقی می شد.«

پیتر )به معنای  به  از سایمن )به معنای شنونده(  پیتر را  نام  ۲۵۰. گیفرد می نویسد: »حضرت عیسی 
صخره( تغییر می دهد: “و من هم به تو می گویم که تو پیتر هستی، بر باالی این صخره کلیسایم را می سازم 

و درهای جهنم بر آن چیره نمی شوند.” )انجیل متا ۱۶:۱۸(« )۱۹۸۹: ۱۱۸(

۲۵۱. دامداران معتقدند که اگر گله ای از گوسفندان یا گاوها را به مزرعه ای ببرید که غنی از یونجه یا 
شبدر باشد، حیوانات یونجه ها را می خورند و چون این گیاه سریع تر از معمول هضم می شود، گازی تولید 

می کند که شکم حیوان را پر می کند و پیش از آن که حیوان بتواند این گاز را تخلیه کند شکمش می ترکد. 

 Non intres in judicium cum servo ۲۵۲. »نان این ترز این جودیشیوم ُکم سروو تو، دومینه.« یا
tuo, Domine عبارتی التین است که کشیش می خواند. 

به گفته ی گیفرد، »این عبارت آغاز نیایش است و به این معناست: “خدایا، دفتر اعمال خدمتگزارت 
بنده ای در نگاه تو بی گناه نیست مگر خودت همه ی  “زیرا هیچ  ادامه می یابد:  این گونه  و  را وزن نکن.” 

گناهانش را ببخشی.”« )۱۹۸۹: ۱۱۸(

۲۵۳. »عزاداران مزدبگیر کرپ های سیاه می پوشیدند چون پارچه ی کرپ ارزان بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۱۸

۲۵۴. »کاغذ یا دفتری بود که اسم شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه و تدفین را در آن می نوشتند.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۸(

۲۵۵. بلوم فکر می کند که چون در آن تاریکی برای مدت طوالنی نشسته شکمش مثل شکم وزغ ورم 
کرده است. بعد با خود می گوید چشم هایش هم مثل چشم های وزغ است. سپس فکر می کند که هوای 

آن جا پر از گازهایی است که از مرده ها رها می شود و تنفس همین هوا سبب ورم کردن او شده است. )م(

شاید خواننده به یاد داشته باشد که استیون هم به این عبارت »گاز جسد« اشاره می کند. در فصل سه، 
وقتی به روی آب آمدن مرد غرق شده فکر می کند با خود می گوید: »کیسه ای از جسد خیسیده ی پرگاز.« 
دوباره در همین فصل وقتی بلوم به شبح نورهای گورستان فکر می کند، آن ها را »گاز قبرها« می داند. بی شک 

چنین چیزی اتفاقی نیست و می توان آن را هم فکرسازی شخصیت ها وصف کرد. )م(

با  چون  گورستان  کشیش های  می کند:  تعیین  شغلش  را  کس  هر  ظاهری  شکل  بلوم  نظِر  به   .۲۵۶
از گاز بد مرده ها استشمام می کنند، ورم می کنند، و قصاب ها هم شکل گوشت  مرده ها سروکار دارند و 

خام اند. )م(
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۲۵۷. گیفرد می نویسد: »کلیسای خیابان وربرگ در بخش جنوبی دابلن مرکزی، در خیابان وربرگ، 
یکی از کهن ترین کلیساهای دابلن است که بنای اولیه اش در قرن دوازدهم ساخته شده است. این کلیسا 
وقف سینت وربرگ، دختر شاه ولف هیر است. در زیر این ساختمان بیست و هفت سردابه ساخته شده که 

یکی از آن ها آرامگاه لرد ادوارد فیتزجرالد است.« )۱۹۸۹: ۱۱۸(

»کلسیای سینت وربرگ در سال ۱۷۱۲ بازسازی شد و در سال ۱۷۵۴ در آتش سوخت و پس از پنج 
سال بار دیگر بازسازی شد و آن پیانویی که بلوم در ذهن دارد در همان سال در آن جا نصب شده است. 
پیش از آتش سوزی و پس از بازسازی کلیسا، مرکز کنسرت موسیقی هندل بود، که با سفر فردریک هندل، 
پیانوی کلیسا که به حساب درست  به دابلن در سال ۱۷۴۲ سازمان دهی شد.  آلمانی،  موسیقیدان بزرگ 
بلوم ۱۵۰ ساله است )و امروز بیش از ۲۵۰ ساله( یکی از بهترین پیانوهای قرن هجدهم در بریتانیاست.« 

)همان جا(

»کتابچه ی راهنمای تام سال ۱۹۰۴، مروین براون را پروفسور موسیقی و پیانونواز معرفی کرده است. 
آقای براون یکی از شخصیت های داستان “مردگان” از مجموعه داستان دابلنی هاست.« )همان جا(

در  نیز  و  اثر  این  تایپی  نسخه ی  نخستین  در  و  ُرزنباخ  موزه ی  در  جویس  دست نوشته ی  در   .۲۵۸
نخستین ویرایش ها و حتا نمونه ای که در لیتل ریویو منتشر شد، در پایان این جمله واژه ی doner – که به 
شوخی و در زبان عامیانه صفت تفضیلِی done است – آمده، اما جویس در آخرین ویرایش یولسیز، آن 
 goner تبدیل کرده است. از آن به بعد در تمام نسخه های منتشرشده بنا به آخرین ویرایش آن goner را به
آمده است ولی گبلر هم چنان کلمه ی doner را حفظ کرده است. doner که یعنی »کارت تمام است« 

در واقع نوع ایرلندی goner است. )م(

۲۵۹. گیفرد می نویسد: »درون سطل، آب مقدس است که کشیش بر تابوت مرده می پاشد تا یادآور 
آبی باشد که هنگام غسل تعمید مرده بر سر او ریخته است.« )۱۹۸۹: ۱۱۸(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »جویس در نوشتن جزئیات مراسم خاکسپاری پتریک دیگنم، از مراسم 
خاکسپاری متیو کین، سردفتردار دفتر مشاوران حقوقی کرون در دابلن، الگو برداشته است.« 

۲۶۰. این گزارشی از فکر و زبان بلوم، فردی ساده و پاک نهاد، است و به گفته ی هیو کنر، »جمله ی 
خاکسپاری  مراسم  دارد  گالیور  گویی  می شود.  بیان  او  ذهن  از  مستقیم  بدهد”  انجامش  است  “مجبور 

هوی نیم را شرح می دهد.« )۱۹۸۷: ۲۷-۸(

۲۶۱. گیفرد در این باره چنین شرح می دهد: »هنگام پاشیدن آب مقدس بر تابوت دعایی از انجیل 
متا می خوانند: Et ne nos inducas in tentationem به این معنا که “ما را از وسوسه برحذر دار.” وقتی 
پاشیدن آب تمام می شود کشیش این دعا را می خواند و خادم کلیسا جواب می دهد: و ما را از شیطان دور 
آمین.«  باد. خادم:  او را نجات بده. کشیش: روحش شاد  از دهانه ی جهنم. خادم: روح  کن. کشیش: و 

)۱۱۸ :۱۹۸۹(

۲۶۲. » بلوم به کادانس واکنش نشان نمی دهد بلکه در این واقعیت غور می کند که از صدای یک پسر 
می آید، و خودش را از فضای ناگهان رهاشده ی زنانه ی خدمتکار آشپزخانه بررسی می کند )نفهمیده است 
که دعا نباید به وسوسه ی جنسی بینجامد.( سپس به چوب و آب داخل سطل برمی گردد و کار مالل آور 
با کارکنان مشاغل تکراری  بازنمایی می کند و سطح همدردی اش  بلوم را  این تصویر شخصیت  کشیش. 
مالل آور.« )کِنر، ۱۹۸۷: ۲۸( بلوم معتقد است که خدمتکار باید مذکر باشد ولی زیر پانزده سال، سن 
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دخترش، ملی. به عبارت دیگر، زیر سنی که بلوغ عالئمش را بروز می دهد.

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »بلوم که مراسم دین کاتولیک را خوب نمی شناسد خیال می کند   .۲۶۳
کشیش با پاشیدن این آب دارد مرده را بیدار می کند. سپس فکر می کند که حاال چه می شد اگر تابوت باز 

بود و می دید که دارد این آب را به چه می پاشد.« 

معنای  که   In paradisum می آورد:  زبان  به  را  عبارت التین  این  گیفرد، »کشیش  گفته ی  به   .۲۶۴
“به سوی بهشت” می دهد. نخستین واژه های سرودی که از جمله های انجیل تشکیل شده و وقتی تابوت را 

توی قبر می گذارند خوانده می شود: “باشد که فرشتگان تو را به بهشت ببرند.”« )۱۹۸۹: ۱۱۸(

شانه  روی  را  تابوت  مزدبگیر  »عزاداران  می نویسد:  جویس  گورستان،  به  جنازه  ورود  هنگام   .۲۶۵
گذاشتند...« اما این جا آن ها را گورکن می خواند: »گورکن ها وارد شدند، دوباره تابوت را بلند کردند.« )م( 

۲۶۶. آیا این سرخوشی بلوم در گورستان و هنگام خاکسپاری دوستش ناشی از بی احترامی به اوست 
یا مثل هر آدم معمولی دیگر دارد از وضعیت ناجوری که در آن گیر افتاده است فرار می کند؟ به گفته ی 
دلینی )۲۰۱۵(، »بلوم یهودی است و در این گورستان و در میان کاتولیک ها پذیرفته نیست و سنگینی فضا 
گاه و زیر لب،  را به خوبی حس می کند. از این روی، برای آزاد کردن فکرش از این فضای سنگین، ناخودآ

یا در دل، آهنگ می زند. این یکی از نقاط قوت شخصیت سازی جویس است.« 

است  که دورش گودال عمیقی  را  مرکز گورستان  نزدیک  »میدان گاه گردی  گیفرد می نویسد:   .۲۶۷
به  را  بقایایش  اما در سال ۱۸۶۹  بودند  میدان گاه خاک کرده  این  در  اول  را  کانل 

ُ
ا کانل می نامند. 

ُ
ا میدان 

کانل بردند. این بنای ۱۶۰ پایی نمونه ای از برج گرد ایرلندی است که نزدیک 
ُ
سردابه ای زیر بنای یادبود ا

کلیسای کوچک گورستان است. آقای ددلس گویی دارد به همین بنای یادبود اشاره می کند، زیرا “قیف سر 
به فلک کشیده” همان برج گرد است.« )۱۹۸۹: ۱۱۸(

کانل در سال ۱۸۴۷ وقتی از سفری زیارتی به رم بازمی گشت، در بندر 
ُ
گیفرد در ادامه می نویسد: »ا

گاتا )کالج ایرلند( به خاک  جنوا از دنیا رفت. قلبش را از بدنش درآوردند و به رم بردند و در کلیسای سینت آ
ی عزیز« 

ُ
کانل خاک کردند.« )همان جا( منظور از »َدن ا

ُ
سپردند و بدنش را به ایرلند بازگرداندند و در میدان ا

کانل عزیز است.
ُ
همان دنیل ا

۲۶۸. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »به نظر می رسد در گفته ی آقای پاور کنایه ای باشد که می گوید: 
“چقدر قلب شکسته این جا خوابیده است” می خواهد به سایمن ددلس بگوید که تو به زنت که در این 
گور آرمیده خیلی نامهربانی کرده ای و قلبش را شکسته ای، زیرا سه خط پایین تر می گوید: “جایی که االن 

هست برایش بهتر است.”« 

۲۶۹. »منظور قبر مری گلدینگ ددلس، زن سایمن ددلس و مادر استیون است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۱۹

۲۷۰. پی نوشت شماره ی ۲۶۸ از همین فصل را بخوانید.

۲۷۱. جویس به جای این جمله که هنوز در نسخه ی اولیه و ویرایش گبلر و وب سایت جان هانت و 
 ناراحت  کننده اند.« علت تغییر این جمله هنوز 

ً
بیشتر کتاب ها وجود دارد، این جمله را گذاشته است: »واقعا

هم برای پژوهشگران و ادیبان محل پرسش و بررسی است. )م(

۲۷۲. »اودیسیوس و مردانش وحشت زده و پر از رنج به هْی دیز نزدیک شدند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹(
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به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در سرود یازدهم اودیسه، اودیسیوس که به هْی دیز نزدیک می شود، الپنور 
)یکی از خادمانش( را می بیند و از او می پرسد: “الپنور، چرا به این تاریکی ترسناک و اندوه زده آمدی؟” 
الپنور پاسخ می دهد: همه اش از بدشانسی بود، مست بودم و خوابم برد و از باال به پایین افتادم و در همان 

حال ُمردم.« 

در  که  تنها سوگوارانی اند  بلوم  و خود  او  که  می کند  فکر  بلوم  و  است  پروتستان  کرنن  »آقای   .۲۷۳
را  او  البته  بیگانه.  و  غیرکاتولیک  را هم درد می داند،  او  و  برای همین خودش  نیستند.  کاتولیک  این جمع 
فراماسون نیز تصور می کند، زیرا کلیسای کاتولیک فراماسونری را برای کاتولیک ها ممنوع کرده بود و همه ی 

فراماسون ها پروتستان بودند یا به قول بلوم مرموز و به عبارت دیگر جاسوس.« )دلینی، ۲۰۱۵(

۲۷۴. »کلیسای ایرلند، که در سال ۱۸۶۹ برچیده شد، همتای ایرلندی کلیسای انگلستان بود و زبانی 
که در آن برای خواندن دعا به کار گرفته می شد انگلیسی بود نه التین.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹(

۲۷۵. در این جا شاید خواننده بپرسد که آیا بلوم دارد جمله ی »زبان البته یک چیز دیگر بود« را در 
و  پاسخ می دهد  را  او  کرنن حرف  زیرا  نمی کند،  مرور  بی گمان  زبان می آورد.  به  یا  مرور می کند  ذهنش 
می کوشد ثابت کند که دعا به این »زبان دیگر« که انگلیسی است و التین نیست، اثرگذارتر است: »... 
این به اعماق قلب آدم نفوذ می کند.« هم چنین با اطمینان می توان گفت که به زبان نمی آورد، زیرا به رغم 
گفته های دیگر سر خط و با خط تیره در آغاز خط )یا توی گیومه( نیامده است. در واقع، راوی دارد سخن 

بلوم را واگو می کند و از تکنیک روایت »واپس گویی« یا report speech بهره می برد. )م(

زبان  به  مرده ها خوانده می شود، چون  برای  ایرلند  کلیسای  در  که  دعایی  است  معتقد  کرنن   .۲۷۶
انگلیسی است، تأثیرگذارتر است. او دعایی را که در این کلیسای کاتولیک به التین خوانده می شود، بنا به 
کلیسای پروتستان که خودش به آن تعلق دارد، به انگلیسی چنین وامی گوید: »من رستاخیزم و زندگی.« 
به همین دلیل، من هم به واژه های عربی مرسوم در فرهنگ مان، قیامت و حیات، ترجمه نکردم و برگردان 

فارسی این واژه ها را گذاشتم. )م(

۲۷۷. به گفته ی گیفرد، »وقتی برای مارتا خواهر الزاروس این تردید پیش می آید که برادرش پیش از 
روز رستاخیز دوباره برخواهد خاست یا نه، حضرت عیسی به او می گوید: “هر کس به من ایمان داشته 
باشد، گرچه مرده است، هنوز زندگی می کند و هر کس که به من ایمان داشته باشد هرگز نمی میرد.” )یوحنا 
۱۱:۲۴ تا ۲۶( برخالف گفته ی کرنن، این واژه ها که نقش مهمی در مراسم خاکسپاری انگلیسی در کلیسای 

ایرلند دارند با التین آن در کلیسای کاتولیک که اینک شاهد آن است هیچ فرقی ندارند.« )۱۹۸۹: ۱۱۹(

۲۷۸. »یعنی برخاستن در روز قیامت، روز دادرسی، که مرده ها از گورهایشان بیرون می آیند. یکی 
“این  از بخش های کلیدی انجیل درباره ی این جمله در انجیل یوحنا آمده که حضرت عیسی می گوید: 
خواسته ی خداست که مرا فرستاده و هر کس به پسر ایمان داشته باشد، روز قیامت او را دوباره زنده خواهیم 

کرد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹(

“و هنگامی  ۲۷۹. »حضرت عیسی در کنار قبر الزاروس عبادت می کند و خدا را شکر می گوید: 
که او بدین طریق سخن گفت، با صدای بلند فریاد زد: الزاروس پیش بیا.” )یوحنا ۱۱:۴۳( بازی کالمی 
با عبارت های انجیل: خدا به حضرت موسی فرمان داد: come forth )بیا پیش، که از نظر آوایی معنی 
چهارم شدن می دهد( اما او روی پوست موز سر خورد و پنجم شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹( در این بازی 
با پیش  کالمی، به پیشنهاد ویراستار، از کلمه ی »هیش« استفاده کردم که بر وزن و معنای هیچ است و 
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جناس دارد. )م(

قیامت است که مرده ها برمی خیزند و  به گفته ی گیفرد، »نوعی شوخی کالمی درباره ی روز   .۲۸۰
از نظر فیزیکی دوباره به حالت اول برمی گردند.« )۱۹۸۹: ۱۱۹( در این جا جویس برای گشتن از فعل 
mousing )از کلمه ی mouse به معنای موش( استفاده می کند و سپس واژه ی تله را برای به تله انداختن 

اعضای بدن به کار می برد، مثل موش. )م(

۲۸۱. پی نوشت قبلی )شماره ی ۲۸۰ از همین فصل( را بخوانید. 

۲۸۲. به گفته ی گیفرد، تروی »سیستم اندازه گیری وزن در انگلستان است. از آغاز برای اندازه گیری 
پنی ویت  یک  گرم   ۲۴ هر  طال.  مثل  گرانبها  فلزات  اندازه گیری  برای  امروزه  ولی  می شد  استفاده  غله ها 

است.« )۱۹۸۹: ۱۱۹( 

دلینی  گفته ی  به  و  است،  پلیس  جاسوس  کلهر  کرنی  که  است  باور  این  بر  هم چنان  بلوم   .۲۸۳
)۲۰۱۵(، »در آن زمان به دلیل فرمانروایی پادشاهی انگلستان بر ایرلند، جاسوس پلیس بودن کار ناپسند 

و نکوهیده ای بود.« 

۲۸۴. درباره ی »تورولوم« پی نوشت شماره ی ۹ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

مایلی مرکز  و سه  دابلن  ناحیه ای در حاشیه ی جنوبی  ون 
َ
»َروندت دلینی )۲۰۱۵(،  به گفته ی   .۲۸۵

دابلن است. این ناحیه یکی از مناطق نادر یهودی نشین کشور بود. البته مت ِدلن خودش یهودی نبود، ولی 
از دوستان قدیم بلوم است و شب عروسی شان به آن ها هدیه ای داده است.« 

)پنه لوپی(  خواستگار  هشت  و  صد  اودیسیوس  قصر  در  تلماکس  گفته ی  به  »بنا  می نویسد:  هانت 
نام می برد. در فصل هفده )ایتاکا( جویس بیست  و  از آن ها  نفر  پانزده  از  اما هومر فقط  حضور داشتند، 
پنج مرد را شناسایی می کند. بلوم بیچاره گمان می کند این ها با زن دلربایش رابطه هایی دارند. یکی از آن ها 
جان هنری ِمنتن است، وکیلی که شخصیت داستانی اش در شب نخستین دیدار بلوم و مالی، در جشنی در 
رستوران بار مت  دلن، حضور می یابد. بلوم در مسابقه ی بولینگ روی چمن، جلوی چند زن از جمله مالی، 
منتن را شکست می دهد. منتن خود بلوم را نمی شناسد، ولی مسابقه ی بولینگ را به یاد می آورد. بلوم هم او 
را به یاد می آورد و می گوید: “بله، منتن، آن شب توی بولینگ روی چمن خونش را به جوش آوردم...”« 

)۲۰۱۴(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »مت دلن از شخصیت های واقعی دابلن بود و شش دختر داشت که اسم 
یکی از آن ها می می بود. جویس بخشی از شخصیت مالی را براساس او ساخته است. در واقع جویس برای 

خاله اش نامه ای می نویسد و از او می خواهد ویژگی های می می دلن را برایش دقیق بنویسد.«

۲۸۶. »فروشگاه نوشت افزار ویزدام هیلی در شماره ی ۲۷-۳۰ خیابان دیم بود. بلوم در سال ازدواجش 
با مالی به مدت شش سال در همان نوشت افزارفروشی کار کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹(

با  آمریکا  در  که  می کند  استفاده   coon اصطالح  از  بلوم  وصف  برای  جویس  این جا  »در   .۲۸۷
و آب زیرکاه  رند  به معنای  ایرلند(  )و  انگلستان  در  و  به کار می رود  برای سیاه پوستان  نژادپرستانه  منظوری 

است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹(

کانل متصدی گورستان پراسپکت است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۱۹(
ُ
۲۸۸. »جان ا

۲۸۹. درباره ی کلیدهای متصدی گورستان پی نوشت شماره ی ۲۹۲ از همین فصل را بخوانید. 
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۲۹۰. درباره ی مولکهی پی نوشت شماره ی ۱۴۰ از فصل یک )تلماکس( و در مورد کومب پی نوشت 
شماره ی ۱۱۸ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. به گفته ی گیفرد، »جدا از متن، هویت و اهمیت ترنچ 

مولکهی ناشناخته است.« )۱۹۸۹: ۱۲۰(

هانت می نویسد: »در یولسیز بارها به کومب اشاره می شود. کومب بخش فقیرنشین و ویرانه ای است 
از لیبرتیز در جنوب غربی مرکز دابلن.« )۲۰۱۵(

۲۹۱. مریلین فرنچ در این باره می نویسد: »مارتین کانینگهم برای هاینز توضیح می دهد که هدف از 
شوخی متصدی گورستان به دست آوردن دل یک نفر است و منظورش سایمن ددلس است که به تازگی زنش 

را از دست داده است.« )۱۹۹۴: ۱۴۰(

تراوش می کند  به دیگری  از ذهن یک شخصیت  افکار  باره می نویسد: »این که  این  لوک گیبسن در 
 در چند صفحه پیش، وقتی بلوم به این فکر می کند که “قلب” دیگنم و مرده ها دیگر 

ً
اتفاقی نیست. مثال

بعد، در شرح  دقیقه  این فکر، چند  ببرد”  را  آن چیز دیگر  پیر: مرده شور  “پمپ های زنگ زده ی  نمی زند، 
مارتین کانینگهم درباره ی لطیفه ی متصدی گورستان تکرار می شود و ادامه می یابد: “همه ی این ها به یک 

منظور انجام می شود... مرده شور آن چیز دیگر را ببرد.”« )۲۰۱۵: ۱۰(

»در فصل پنج )لوتس خواران( تالقی و تراوش افکار در ذهن بلوم و استیون، این دو را در پایان فصل 
سرسی به هم می رساند و اندوه از دست دادن پسرش، رودی، را در بلوم زنده می کند، به گونه ای که گویی 
است.«  غایب  او  زندگی  در  که  پدری  برای  استیون  آرزوی  با  پسر همگرا می شود  برای یک  بلوم  آرزوی 

)همان جا(

را تحسین  کانل، متصدی گورستان، 
ُ
ا دلینی )۲۰۱۵(، »بلوم هیکل گنده ی جان  به گفته ی   .۲۹۲  

کانل مشابه هْی دیز خدای جهان اسفل است، به ویژه با کلیدهایی که حمل می کند؛ کلید هایی 
ُ
می کند. جان ا

که هم واقعی و هم نمادین اند: کلید دِر آرامگاه ها و کلیسا و هم چنین نمادی از کلید های دِر بهشت و جهنم 
یا هْی دیز.«

از  حساسی  لحظه ی  این   )۱۲۰  :۱۹۸۹( است.«  بلوم  مشتری های  از  یکی  کیز  »الکساندر   .۲۹۳
داستان است. کیز به معنای کلیدها )keys( با اسم خانوادگی الکساندر کیز )keyes( هم آواست، با تفاوت 
کار خودش  یاد  به  گورستان  متصدی  کلید های  دیدن  با  روزنامه،  آگهی  بازاریاب  بلوم،  امالیی مختصر. 

گهی مشروب فروشی کیز را به دفتر روزنامه ببرد. )م( می افتد و این که باید آ

 در واقع آگهی مخصوص میخانه یا مشروب فروشی کیز بیست بار در هفت فصل از یولسیز مطرح 
می شود. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این کار طاقت فرسا برای بلوم به بازگشت اودیسیوس به منزل تشبیه 

می شود و کل ماجرایش به اودیسه ی امروزی برای جویس.«

فردریک کی. لنگ در این باره می نویسد: »قبر، به عنوان زندانی برگشت ناپذیر، با این آگهی که بلوم 
هفت  فصل  در  را  گهی  آ این  طرح  بلوم  موقعی که  و  می خورد  پیوند  بگیرد،  روزنامه  دفتر  برای  است  قرار 
گهی  س( شرح می دهد، می خواهد کلیدها به شکل صلیب در وسط دایره ای )بسته( قرار بگیرند. این آ

ُ
)ایول

س” را بسته در حصاری نشان می دهد و دیاگرامی برای هر دو فصل می شود. 
ُ
جهان “هْی دیز” و جهان “ایول

در فصل هْی دیز حوادث داستان در کالسکه ی تشییع جنازه و کلیسای قبرستان می گذرد و این نشانگر جهان 
س( رویدادهای داستان بیشتر 

ُ
کوچکی از دابلن و کلیسای کاتولیک ایرلند است. در فصل هفت یا )ایول

گهی بلوم و  ردجهان قبرستان و دفتر روزنامه به واسطه ی آ
ُ

در دفتر روزنامه می گذرد. دو جهان کوچک یا خ
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افکارش به هم پیوند می خورند.« )۱۹۹۳: ۱۵۰(

Habeas corpus .۲۹۴ التین است به معنای حکم احضار. )م(

بلوم پنهان کردن  ۲۹۵. به گفته ی گیفرد، »بالزبریج ناحیه ای در جنوب شرقی دابلن است و هدف 
نشانی مارتا کلیفرد است که در جنوب غربی دابلن قرار دارد.« )۱۹۸۹: ۱۲۰(

باید  با خودش فکر می کند که  یا متصدی گورستان را می بیند،  نتراشیده ی متصدی  »بلوم که ریش 
بهتر اصالح می کرد، و سپس موهای سفید را نخستین نشانه ی پیرشدن قلمداد می کند.« )دلینی، ۲۰۱۵(

ای.  ایبن  نوشته ی  طالیی”  میان  در  نقره ای  “رشته های  شعر  »از  بیتی  این  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۹۶
رکس فورد است: “عزیزم، رو به پیری می روم / رشته های نقره ای در میان طالیی / امروز بر پیشانی ام برقی 

است / عمر می گذرد هم چون بادی...”« )۱۹۸۹: ۱۲۰( بلوم طالیی را به اشتباه نقره ای می گوید. )م(

بوئن می نویسد: »این شعر را عاشقی که در حال پیر شدن است می خواند و بر آن است که پیر شدن و 
عوارض فلج کننده اش را رمانتیک جلوه دهد.« )۱۹۷۴: ۱۱۱(

دختر  پرسفون،  هْی دیز  است.  هومر  اودیسه ی  در  هْی دیز  همان  گورستان  متصدی  یا  متولی   .۲۹۷
زاوش، را به دستور زئوس می دزدد و او را ملکه ی جهان مردگان می کند. )م(

اوج  “اینک  برود:  مادرش  دیدار  به  آن که  از  پیش  هملت  »درون تک گویی  گیفرد،  گفته ی  به   .۲۹۸
لحظه ی مسحورکنندگی شب است/ دمی که حیاط های  کلیسا خمیازه می کشند و جهنم بازدمش را بیرون 

می دهد/ همه ی این دنیا را می گیرد.”« )۱۹۸۹: ۱۲۰(

کانل، رهبر استقالل ایرلند، است 
ُ
۲۹۹. بلوم فکر می کند که یکی از آن ستون های یادبود مال دنِیل ا

کانل، متصدی 
ُ
که بدنش در این گورستان دفن شده و روحش شب ها بیرون می آید. سپس فکر می کند جان ا

گورستان، باید از نوادگان او باشد. )م(

کانل می اندیشد. 
ُ
هانت می نویسد: »بلوم با درک شخصی و سرخوشانه ی خود به “نسل ها”ی پس از ا

کانل و نوادگانش فکر می کند.« )۲۰۱۲(
ُ
کانل، ایستاده و به دنیل ا

ُ
نزدیک متصدی گورستان، جان ا

کانل 
ُ
ا دنیل  برای  دابلن  در  هم  هنوز  که  زبانزدهایی  به  است  اشاره ای  فکر  »این  گیفرد،  گفته ی  به 

می گویند: “دنیل تعدادی فرزندان غیرقانونی داشت.” برای همین او را، هم زمان، هم پدر معنوی و هم پدر 
کانل پی نوشت شماره ی ۸۷ 

ُ
واقعی مردم ایرلند می دانند.« )۱۹۸۹: ۱۲۰( برای شرح بیشتر درباره ی دنِیل ا

از فصل دو )نستور( را بخوانید. 

کانل در نقشش برای مردم ایرلند مثل شبح هرکول است.« )همان جا(
ُ
»دنیل ا

۳۰۰. به گفته ی هانت، »منظور از Will�o’�the�wisps در نخستین جمله ی فصل پانزده )سرسی( 
آن ها  اما زبان جویس  یا حرکت کنند،  بایستند  ترامواها می گویند  به   چراغ های راهنمایی است که 

ً
ظاهرا

روی  شب ها  که  شبح مانندند  نور های   Will�o’�the�wisps جادوگری.  دنیای  به  می کند  قاصدهایی  را 
به  را  آن ها  بلوم  این جا  در  می برند.  فرو  نادیدنی  درون خطرهای  به  را  مسافران  و  می زنند  پرسه  مرداب ها 
شکل واقع بینانه به کار می برد و می گوید گازهای قبرها سبب ایجادشان می شوند. اما گیفرد می گوید که در 
فولکلور این عبارت بدیمن شناخته شده و این باور رایج است که روحی از جهنم بیرون رانده شده و محکوم 

است که در سرگردانی هایش زغال جهنمش را حمل کند.« )۲۰۱۴(
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به گفته ی گیفرد، »در سرود نهم اودیسه، اودیسیوس از ماجراجویی هایش در سرزمین های کیکونز، 
جزیره ی  س، 

ُ
ایول جزیره ی  به  مردانش  و  اودیسیوس  ده،  سرود  در  می گوید.  سایکلوپ ها  و  لوتس خواران 

جزیره ی  به  سرانجام  و  می شوند  گرفتار  بالیی  به  لستریگون ها  سرزمین  در  سپس  می رسند.  باد،  پادشاه 
سرسی وارد می شوند. سرسی اودیسیوس را پند می دهد که به دنیای اسفل، دنیای مردگان یا همان هْی دیز، 
برود تا با شبح  یا سایه ی غیبگوی نابینا، تایریسیس، مشورت کند و بعد به سفرش ادامه دهد. در سرود یازده، 
اودیسیوس به هْی دیز می رسد. نخستین روحی که می بیند روح الپنور است؛ یکی از مردانش که در سالن 
سرسی، مست و خواب مرده بود و به دنیای مردگان رفته بود. الپنور از او می خواهد که به جزیره ی سرسی 
برگردد و جسدش را با مراسمی درست به خاک بسپارند. اودیسیوس به او قول می دهد چنین کند. سپس 
اودیسیوس  اودیسیوس می گوید که خدای دریا و زلزله است که نمی گذارد  به  او  و  تایریسیس را می بیند 
به خانه اش برسد. تایریسیس به اودیسیوس هشدار می دهد که اگر مردانش به رمه های خدای خورشید، 
هلیوس، بی احترامی کنند مشکالت سفر اودیسیوس به شدت افزایش خواهد یافت و هنگام ورودش به خانه 
مورد حمله ی خواستگاران قرار خواهد گرفت و مجبور خواهد شد که با خون کفاره بدهد.« )۱۹۸۹: ۱۰۴( 

۳۰۱. گیفرد می نویسد: »مسافران در قرن نوزدهم از بزرگی فضای قبرستان های ترکیه گزارش می دادند 
و می گفتند که بعضی از نواحی قبرستان استراحت گاه های زیبایی دارد و جاهای دیگر تفریح گاه هایی برای 
قبرها.«  کنار  راحت  بسیار  صندلی های  با  ارمنی ها،  و  یونانی ها  فرانک ها،  میان  در  ولگرد  مردان  و  زنان 

)۱۲۰ :۱۹۸۹(

ویرانه ها”  میان  در  “عشق  براونینگ،  رابرت  از  شعری  عنوان  از  »ترکیبی  گیفرد،  گفته ی  به   .۳۰۲
)۱۸۵۵(، و صحنه ی پایانی نمایشنامه ی رومئو و ژولیت، با عشق – مرگ رومئو و ژولیِت بداقبال در آرامگاه 
پوِلت.« )۱۹۸۹: ۱۲۰( سپس تضاد آن حال وهوا را وصف می کند: »فلفل لذت«، که منظور از آن لذت 

َ
ک

بردن در آن فضای سرد و اندوه زده و حتا ترسناک است. )م(

۳۰۳. برای »فلفل لذت« پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۰۲ از همین فصل( را بخوانید.

“در  آمده:  آن جا  در   .Common Prayer کتاب  از  است  جمله ای  وارونه ی  جمله  »این   .۳۰۴
بحبوحه ی زندگی ما در مرگ ایم.”« )۱۹۸۹: ۱۲۰(

سپس بلوم با خود می گوید دو کرانه یا انتها به هم می رسند و منظور این است که آغاز تولید مثل و 
مرگ در یک جا جمع می شوند. )م(

۳۰۵. پس از آن که بلوم گمان می کند عشق بازی در گورستان مردم آزاری و سوز به دل مرده ها گذاشتن 
کانل، فکر می کند و می گوید: »با این همه هشت تا بچه دارد.« )م( 

ُ
است، به متصدی آن جا، جان ا

آن  یا   Those Holy Fields: Palestine نام  به  دارد  اثری   )۱۸۸۱-۱۸۲۲( منینگ  سموئل   .۳۰۶
دشت های مقدس: فلسطین. )م(

۳۰۷. به گفته ی گیفرد، »شاهان و رهبران ایرلند باستان را ایستاده و در لباس کامل رزم و رو به سرزمین 
دشمن خاک می کردند،« )۱۹۸۹: ۱۲۰( یا، به گفته ی دلینی، »رو به سرزمینی که عاشقانه می پرستیدند یا 
کانل، ایستاده ایم و بلوم به ایستاده 

ُ
رو به طلوع خورشید. در این جا هم در کنار گور رهبر بزرگ ایرلند، دنیل ا

دفن شدن مرده می اندیشد.« )۲۰۱۵(

۳۰۸. گیفرد می نویسد: »سرگرد ُجرج فرنسیس گمبل، متصدی و مسئول واحد متوفیات گورستان 
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مانت جُرم )گورستان پروتستان ها( در دابلن بود.« )۱۹۸۹: ۱۲۰(

و  بخوانید  را  )لوتس خواران(  پنج  فصل  از   ۱۹ شماره ی  پی نوشت  بوتانیک  باغ های  مورد  در   .۳۰۹
درباره ی مستیانسکی پی نوشت شماره ی ۸۲ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

۳۱۰. به گفته ی گیفرد، »انتساب رویدادی به زمانی قبل از تاریخ واقعی آن؟ در سال ۱۹۱۳ دنیای 
غرب از موضع ضد یهودی و تندروانه ی روسیه خشمگین بود. در همان زمان، دادگاِه متهمی یهودی به نام 
مندل بی لیس، که متهم به کشتن کودکی مسیحی بود، در شهر کی یف برگزار می شد. می گفتند که هدف از 
کشتن کودک این بوده که خون او را در مراسم عید فصح استفاده کنند. اما هیئت ژوری به منظور فرونشاندن 

خشم مردم جهان بی لیس را بخشید.« )۱۹۸۹: ۱۲۰(

»افسانه ای که بلوم به خاطر می آورد تحریف شده است. این افسانه از آغاز تاریخ مسیحیت متداول 
است: کودکی قربانی می شود تا خونش باغی را نیرویی تازه ببخشد.« )همان جا(

بار ثبت شده  نام ویلیام ویلکن سن دو  به گفته ی گیفرد، »در دفتر اسامی گورستان پراسپکت   .۳۱۱
است. یکی از این دو نفر در سال ۱۸۶۵، در شش سالگی، از دنیا رفته و دیگری در سال ۱۸۹۹، در شش 
ماهگی. در فهرست کتابچه ی راهنمای تام هم این حسابرس مالیاتی یافت نشده است، اما آقای ویلکن سن 
در Stephen Hero از دوستان خانوادگی ددلس است و در مراسم خاکسپاری خواهر استیون شرکت می کند.« 

)۱۲۰ :۱۹۸۹(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در دابلن قرن هجدهم و نوزدهم سازنده ی معروف لوازم موسیقی )چلو 
و ویولون( فردی به نام پری این ویلکن سن بود که به نظر می رسد جویِس موسیقی شناس این نام را از اسم 

او گرفته باشد.« 

اوستین درباره ی این پاراگراف می نویسد: »در این جا بلوم به این نتیجه می رسد که خاک فقط مشتی 
گل و خاک نیست، بلکه گورستان جای دوباره زنده شدن است و محله ای از موجودات زنده. بلوم یک ریز از 
مرگ زندگی می سازد. هم چنین درباره ی جمله ی آخر پاراگراف دوباره به کلیشه های اقتصادی رو می آورد، 
به کار می آید...  نو  بارور کردن زندگی  برای  ترتیب جنازه کاالیی می شود که  بدین  بهایی دارد،  آدمی  هر 
آدم  جنازه ی  او  گمان  به  و  می کند  تبدیل  سودده  بنگاهی  به  را  آدم ها  فیزیکی  تجزیه  شدن  به شوخی  بلوم 
باغ غذای بیشتری  خوب تغذیه شده از جنازه ی دیگران ارزشمندتر است، زیرا چربی بیشتری دارد و برای 
ارزش  و شش شیلینگ  و سی  پوند  و خوب خورده، سه  بوده  که حسابدار  ویلکن سن هم  تولید می کند. 

دارد.« )۱۹۹۵: ۹۸(

۳۱۲. به گفته ی گیفرد، »شب پره ی مرگ  یا deathmoth حشره ای است که بر بخش باالیی سینه اش 
نشانی شبیه جمجمه ی انسان دارد. بر پایه ی باوری خرافی این حشره پیام آور مرگ است.« )۱۹۸۹: ۲۱-

)۱۲۰

ِکرونتیاست که از 
َ
دلینی درباره ی رابطه ی این کلمه با اودیسه و هْی دیز می گوید: »این حشره از تیره ی ا

ِکرون می آید و اکرون یکی از چهار رودی است که رود استکز را تغذیه می کنند و استکز به هْی دیز 
َ
کلمه ی ا

می رود. استکز هم چنین زیرتیره ی این حشره است.« )۲۰۱۵(

۳۱۳. به گفته ی گیفرد، »در این جا چرخان و دختران را به لهجه ی بویلن )دابلنی ها( و شعری که او 
پی نوشت شماره ی ۱۵۶ از فصل چهار   ».Swirls, Girls به جای   Swurls, Gurls خوانده می گوید: 

)کلیپسو( را بخوانید. )۱۹۸۹: ۱۲۱(
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دوکفه ای  نوعی صدف  که  نوع صدف ماهی ها،  این  به  بارها  رمان  این  »در  می نویسد:  هانت   .۳۱۴
که  می آورد  اصطالحی  دل خوش کردن  دادن  نشان  برای  بلوم  این جا  در  می شود.  اشاره  کوچک اند، 
کردن”  خوش  را  خود  “دل  اصطالح  این  مفهوم  هست.  آن  در  کوچک  صدف ماهی های  کلمه ی  همین 
به  واژه  معنای  دوکفه ای هاست.  این  از  زیادی  مقدار  خوردن  از  عمیق  خشنودی  آن  حکایت  و  است 
متصدی  دیگر،  عبارت  به  می کند.  گرم  را  دلش  کوچِک  صدف ماهی های  می شود:  اصطالح  این  واژه ی 

 گورستان در این فضای سنگین و اندوه زده ی گورستان دارد دل خودش را خوش می کند.« )۲۰۱۵( 
بلوم فکر می کند که متصدی گورستان با این لطیفه ها می خواهد اندوه سنگین فضا را از روی خودش بردارد. 

)م(

۳۱۵. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »منظور از خبرنامه، تلگرامی است که منشی دفتر کلیسای چارلز 
هدن اسُپرجن، برای دیگر کلیسای او در لندن فرستاد و مرگ اسپرجن را به آن ها خبر داد. شیوه ی بیان ساعت 
و زمان مرگ او زمینه ای برای شوخی برخی از مردم آن دوران شد. اسپرجن یکی از کشیش های معروف 
درست  رفت.  دنیا  از  )فرانسه(  منتون  در  کلیساهایش  از  یکی  در  ژانویه ی ۱۸۹۲  پایان  در  و  بود  زمانش 
پس از مرگ او، منشی اسپرجن در تلگرامی برای کلیسای انگلستان نوشت: “کشیش بزرگ و محبوبم سر 
ساعت یازده و پنج دقیقه روز یکشنبه وارد بهشت شد.” این دقت در بیان زمان و نوع بیان آن دستمایه ی 
شوخی بسیاری از مردم شد. از آن جا که اسپرجن به شدت مخالف نوش خواری بود، پس از انتشار این خبر، 
از دنیا رفته، االن که ساعت  “گرچه اسپرجن ساعت ۴ بعدازظهر  عالقه مندان به نوش خواری می گفتند: 
یازده شب است )و نوش خانه ها دارند می بندند( هنوز سینت پیتر )نگهبان بهشت( او را ندیده، زیرا اسپرجن 

مشغول نوشیدن بوده است.”« 

۳۱۶. پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۱۵ از همین فصل( را بخوانید. شورک در این باره می نویسد: »... 
در روایتی آمده که موقعیت برجسته ای به پیتر داده شده و نگهبان دروازه های بهشت شده است. در این جا 
بلوم، در مراسم خاکسپاری دیگنم، توجه خواننده را به کلیدهای متصدی گورستان گلس نوین جلب می کند 
و هم چنین طبع شوخ متصدی گورستان را به یاد می آورد و معتقد است که منظور اصلی اش فرار از این 

فضای غم بار است.« )۱۹۹۷(

»این بخش براساس اثری از جورج ویلیام فوت نوشته شده است. فوت )۱۸۹۳( در این اثر آموزه های 
مذهبی و شخصیت چارلز هدن اسپرجن، کشیش بریتانیایی، را بررسی می کند. یادداشت منشی خصوصی 
یازده و پنج دقیقه یکشنبه شب  “ساعت  اسپرجن را که برای دوستان اسپرجن نوشته، در کتابش می آورد: 

کشیش عزیز ما به بهشت وارد شد.”« )همان جا(

سپس می نویسد: »این منشی اگر خود سینت پیتر هم بود و دِر بهشت را برای اسپرجن باز کرده بود، با 
چنین اطمینانی نمی توانست از ساعت و دقیقه ی ورود او به بهشت بگوید.« )همان جا(

گیفرد می نویسد: »ساعت ۱۱ ساعتی است که بنا به قانون شهر دابلن، نوش خانه ها و رستوران بارها 
باید درهایشان را ببندند.« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

۳۱۷. بلوم برای مرده ها دقایق آرامبخشی پیشنهاد می کند: »گالبی آبدار...« بی شک در این پاراگراف 
پرسش این است که چرا بلوم به دنیای زیر و چگونگی وضع مرده ها می اندیشد. 

کمبرلی جی. دولن، پروفسور ادبیات انگلیسی دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می نویسد: »بلوم فقط 
می تواند مرگ را تجربه ای از ماللت و دلزدگی و نمناکی تصور کند.« )۲۰۱۶: ۹۵(
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و  مرگ  به  اشاره  می داند.  را هم الزم  گاهی خندیدن  هملت،  نمایشنامه ی  به  اشاره  با  ۳۱۸. سپس، 
شوخی های مربوط به گورستان در نمایشنامه ی هملت فراوان است.

نند، 
َ
به گفته ی گیفرد، »در پرده ی پنج صحنه ی اول از نمایشنامه ی هملت، دو دلقک قبر اوفلیا را می ک

که در این صحنه  از نمایشنامه با کمدی ظریف و دقیقی روبه روییم.« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

مارتین اسکوفیلد در این باره می نویسد: »خیلی طبیعی است که در این جا بلوم به هملت فکر کند؛ 
هیچ کنایه ی مزاحمی به ما تحمیل نمی شود. از سوی دیگر، این فکر بلوم طبع شوخ گورکن های شکسپیر 
با روحیه ی مالیخولیایی هملت مقابله  یادآوری می کند )و این که در خود نمایشنامه، این روحیه  به ما  را 
هملت  نمایشنامه ی  درباره ی  استیون،  داستانش،  جوان  قهرمان  دانسته های  بیان  برای  جویس  می کند.( 
از  بخش هایی  سن وسال دارتر(  )شخصیت  بلوم  نگاه  و  ذهن  از  اما  می دهد.  نشان  را  آن  تیره وتار  سویه ی 
موارد  پیش پاافتاده ترین  به  بلوم  واقع  در  روح...  نه  و  است  هملت  نه  که  می آورد  ما  یاد  به  را  نمایشنامه 

نمایشنامه فکر می کند، اما این ها هم بخشی از نمایشنامه اند.« )۲۰۱۰: ۶۷(

۳۱۹. به گفته ی گیفرد، »منظور توانایی شکسپیر از نگاه احساساتی دانشگاه گرایی قرن نوزدهم است 
که به گفته ی دلینی معتقد بودند دانش او از قلب بسیار بوده است.« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

۳۲۰. گیفرد می نویسد: »جمله ی التیِن De mortuis nil nisi prius به معنای از مرده هیچ نمی گویند 
 De mortuis nil مگر در داوری اولیه ی دادگاه، که از ذهن بلوم می گذرد، در واقع تحریف شده ی عبارت
nisi bonum است به این معنا: از مرده هیچ نمی گویند مگر خوبی.« )۱۹۸۹: ۱۲۱( »اول از عزا در بیا« 

بعد بدی هایش را بگو.

زمان  آن  در  که  می اندیشد  سالیوان  و  گیلبرت  اپرای  به  بلوم  »بی شک   ،)۲۰۱۵( دلینی  گفته ی  به 
خیلی مشهور بود: “یک فهرست کوچک دارم / که هیچ کس نباید از قلم بیفتد / که نیسی پریوس دردسر 

می سازد...”«

پس از مرِگ هر فرد، دست کم باید دو سال صبر کرد تا بتوان پشت سر او بد گفت.

»بلوم به جای بونوم )خوبی( می گوید پریوس؟ در ادامه ی حرف خودش، که معتقد است باید گاهی 
لطیفه و سخن شوخی نیز گفت و خندید، این را اشتباه می گوید.« )همان جا(

۳۲۱. »دوباره بلوم به متصدی گورستان فکر می کند و تصور مرگ او را سخت و باورنکردنی می داند.« 
)دلینی، ۲۰۱۵(

پاراگراف های پیش و  با  پاراگراف  این  به گفته ی دلینی، )۲۰۱۵(، »تفاوت شیوه ی روایت در   .۳۲۲
پس از آن به خوبی آشکار است و جویس )یا راوی( که در این قسمت نسبت به بقیه ی داستان )از آغاز 
آغاز هر چهار  آوردن یک کلمه ی تکراری در  از  این جای داستان( مدت طوالنی تری سکوت می کند،  تا 
جمله ی این پاراگراف )The( هیچ ابایی ندارد. به عبارت دیگر، در آغاز هر جمله اسم معرفه آورده است.«

۳۲۳. به گفته ی دلینی، »آیا در دابلن به آن بزرگی فقط دو نفر را در یک روز به خاک می سپردند؟ پاسخ 
نه است و این متصدی فقط مسئول کفن ودفن دو نفر بوده است. آمار گورستان نشان می دهد که در آن روز 
پانزده نفر را به خاک سپرده اند.« )۲۰۱۵( کرنی کلهر وقت را به سبک قدیم می گوید: نیم و ده که منظور 

ده و نیم است. )م(

۳۲۴. گیفرد می نویسد: »جمله ی طنزآمیز دوم خطابه ی مراسم خاکسپاری از مارک آنتونی است )در 
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نمایشنامه ی ژولیوس سزار اثر شکسپیر(: “می آیم تا سزار را به خاک بسپارم نه آن که او را تحسین کنم.”« 
)۱۲۰ :۱۹۸۹(

The ides of یا نیمه ی ماه های   March, May, July and October ،بنا به تقویم روم باستان«
مارس، می، ژوئیه، اکتبر می شود پانزدهم این ماه ها و برای بقیه ماه ها می شود سیزدهم آن ها.« )همان جا(

»دیگنم هم در روز سیزدهم ژوئن از دنیا رفته است. امروزه که سخن از “آیدِس ماه مارس” به میان 
می آید، بیشتر منظور روزی است که ژولیوس سزار کشته شد.« )همان جا(

در  خطری  مارس  نیمه ی  تا  که  بود  داده  هشدار  سزار  به  پیش گویان  از  یکی  پلوتارک،  گفته ی  به  بنا 
پیش دارد. وقتی نیمه ی مارس فرا می رسد، سزار در راه رفتن به تئاتر پامپی از کنار پیش گو می گذرد و او و 
پیش گویی اش را به سخره می گیرد: »نیمه ی مارس آمد.« پیش گو پاسخ می دهد: »بله سزار، آمد اما هنوز 

نرفته است.« )م(

نیمه ی ژوئن در آن تقویم می شود سیزدهم ژوئن که روز مرگ دیگنم است و بلوم هم به آن می گوید: 
»نیمه ی ژوئن او.« )م(

۳۲۵. مک اینتاش نوعی پالتوبارانی است که مرد ناشناس توی گورستان پراسپکت به تن دارد. به دلیل 
بار معنایی و کارآیی ویژه ی این اسم، آن را ترجمه نکرده ام و دست نخورده آورده ام. بلوم با دیدن این مرد، 
که تا پایان داستان ناشناس می ماند، سه بار می پرسد که او کیست؟ مرد ناشناِس مک اینتاش پوش پانزده بار 
در داستان یولسیز حضور می یابد و هرگز ماهیتش روشن نمی شود و نویسنده ها و منتقدان، هم چنان، بر سر 
ماهیت احتمالی این شخصیت نظر می دهند. برخی می پرسند: آیا روح هملت است؟ آیا تغییرقیافه داده ی 
استیون ددلس است؟ آیا جاسوسی از داستان شرلوک هولمز یا از مجموعه داستان دابلنی هاست؟ شبحی 
هومری است یا روح نویسنده ی ایرلندی، جیمز کالرنس منگن؟ آیا شبح حضرت عیسی است که بعد از 
دوازده حواری، خود نفر سیزدهم بود، همان طور که در این جا نفر سیزدهم است؟ آیا او خود نویسنده است 
که مثل شکسپیر یا آلفرد هیچکاک، ناشناس و مخفیانه، پا به داستانش گذاشته است؟ این فهرست هم چنان 
ادامه دارد و همه ی گمانه زنی ها در صدها صفحه  تالش برای شناسایی او در حد حدس و گمان باقی مانده 
معتقد  دلینی )۲۰۱۵(  دلینی است.  فرنک  بگشاید،  را  راز  این  از کسانی که سخت کوشیده  یکی  است. 
است: »سروکله ی این شخصیت از ناکجا پیدا می شود و هیچ کس او را نمی شناسد. نکته ی دیگر این که در 
گورستان است و تا این جا یولسیز با آثار شکسپیر، به ویژه هملت، پیوند بسیار محکمی برقرار کرده است 
و در همین چند لحظه ی پیش به پرده ای از گورکن های هملت و به مرگ ژولیوس سزار شکسپیر اشاره های 
مستقیم می شود. در این جا، در چند قدمی مرد ناشناس، دو رهبر ایرلند به خاک سپرده شده اند؛ مردانی که 
کانل. از سوی دیگر، مک اینتاش 

ُ
به پادشاهان بی تاج وتخت ایرلند معروف اند: چارلز استوارت پارنل و دنیل ا

نامی ایرلندی است که از دیرباز بوده و به معنای رئیس یا پسر رئیس است. به نظر من مرد مک اینتاش پوش 
گاه کودکی  می تواند روح چارلز استوارت پارنل، رئیس یا رهبر ایرلند، شخصیت بزرگی از ضمیر ناخودآ
کانل، که شبح ستون یادبود او بر این گورستان سایه افکنده است، یا می تواند 

ُ
جویس، باشد یا روح دنیل ا

خود جویس باشد که اغلب به ژولیدگی این شخصیت بوده و خود رئیس روح هنر است.« 

به گفته ی ناباکوف و بوئر، این فرد »خود جویس است و سرنخ آن در فصل نه )اسکال و کریبدس( به 
دست می آید؛ زمانی که استیون در کتابخانه ی ملی درباره ی شکسپیر حرف می زند، قاطعانه می گوید که 
خوِد شکسپیر در آثارش حضور دارد. نام خوب خودش، ویلیام، را روی این و آن می گذارد و آن را پنهان 
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بوم  خود می کشید...« )۲۰۰۲:  تاریک  ایتالیای کهن که چهره اش را در گوشه ی  از  نقاشی  می کند، مثل 
)۳۱۷

 همین کار را کرده است.« )همان جا(
ً
ناباکوف معتقد است که »جویس هم دقیقا

ناگفته نماند که این از نگاه ناباکوف است، که خود در آثارش به شکلی دست به این کار زده است. 
ویوی ان دارک بلوم که در دو داستان لولیتا و آدا حضور دارد یا بالوداک وینوموری شخصیت داستان شاه، 
بی بی، سرباز، هر دو نام هایشان واروواژه هایی از نام خود نویسنده است. به عبارت دیگر، از درهم ریختن 
  Vivian Darkbloom:که شده Vladimir Nabokov :حروف نام خودش نام آن ها را ساخته است

در داستان لولیتا و Blavdak vinomori در داستان شاه، بی بی، سرباز. )م(

اما از آن جا که شخصیت استیون ددلس از خود جویس الگوبرداری شده است، این پرسش مطرح 
می شود که چرا جویس باید شخصیت ناشناس دیگری را به جای خودش به داستان بیاورد. )م(

strange Surprising Adventure of  Robinson Cru-( ۳۲۶. به گفته ی گیفرد، »رابینسون کروسو 
soe( نوشته ی دنِیل دوفو است. کروسو که در جزیره ای تنها بود، توانست اعتماد یکی از بومیان آن جا به 
نام فرایدی )به معنای جمعه( را جلب کند و فرایدی او را به خاک بسپارد.« )۱۹۸۹: ۱۲۱( به این دلیل که 
در برخی از بخش های جامعه ی فارسی زبان »جمعه« به عنوان اسم مذکر هم استفاده می شود، فرایدی را 

ترجمه کردم. 

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »اما بلوم در مورد خاکسپاری او اشتباه می کند، زیرا کروسو را کشتی ای 
انگلیسی از آن جزیره نجات داد.« 

۳۲۷. گیفرد می نویسد: »بیچاره رابینسون... شعری که احتماال از هاتون است: “رابینسون کروسوی 
توانست چنین  چطور  نمی دانم   / دزدید  کتی  پیری  بز  از   / می گویند  همه  جزیره ای،  در   / گم شد  بیچاره 

کند.”« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

امروزه  که  است  ایرلندی  فولکلور  آهنگ  از  اشتباهی  »نقل قول   ،)۲۰۱۵( دلینی  گفته ی  به   .۳۲۸
و، تورا لو لی، تورا لو تورا لو لی، 

ُ
ورا ل

ُ
The Jug of که می گوید: “... ت  Punch جهانی شده است با نام

تورا لو تورا لو لی / وقتی ُمردم و در گورم آرمیدم / سنگ گرانی نخواهم داشت / فقط مرا در کودهای زادگاهم 
بخوابانید / با سبویی بر بالینم، با سبویی زیر پاهایم.”«

بودند که  یهودیان معتقد  یهودیان است.  به رسم خاکسپاری  این »اشاره ای  به گفته ی گیفرد،   .۳۲۹
خاک فلسطین تقدس خاصی دارد. برای همین آرزو داشتند در آن جا دفن شوند و اگر ناممکن بود مشتی از 

آن خاک را در تابوت شان زیر سرشان بگذارند.« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این باور در میان مردم ایرلند به ویژه شاعران آن سرزمین نیز رایج است و 
می گویند: “مرا در خارستان میهنم خاک کنید.”«

۳۳۰. »بلوم درست می گوید که رسوم خاکسپاری یهودیان اجازه می دهد که کودکان در همان گور 
والدین شان دفن شوند. اما این رسوم به اندازه ای که بلوم فکر می کند صریح نیست و بسیار پیچیده تر است. 
در هر صورت، از آن جا که بچه در همان رختخواب والدین می خوابد، اگر همزمان با والدین بمیرد می تواند 

در گور آن ها دفن شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۱(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »اما یهودیان مرده هایشان را در تابوت خاک نمی کنند بلکه با کفن خاک 
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می کنند، که واگویه ای از آن را از زبان و ذهن بلوم می خوانیم: “هدر دادن چوب است.”« 

۳۳۱. »بلوم که برای جلوگیری از هدر دادن چوب، خاک کردن بدون تابوت را ترجیح می دهد، رسم 
)دلینی،  کند.«  حفاظت  مرده  از  امکان  حد  تا  که  است  این  برای  می گوید  و  می کند  درک  را  ایرلندی ها 

)۲۰۱۵

۳۳۲. »برداشتی از این ضرب المثل است: خانه ی مرد انگلیسی دژ اوست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۱(

۳۳۳. به گفته ی گیفرد، »سیزده عددی است که هم پیش از دین مسیحیت و هم پس از آن بدشگون 
بوده است. گویی بدشگونی این شماره از آن جا ریشه می گیرد که در شام آخر، یهودا – که به عیسی خیانت 

کرد – مهمان سیزدهم آن شام بود.« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

آن که کت وشلوار دوخته  از  بلکه پس  نیست،  بنفش در خود پشم  به گفته ی گیفرد، »ته رنگ   .۳۳۴
اندازه ی پشم، رنگ را به خود  به  “نخ ها”یی که به آن ها اشاره می شود،  می شود آن را رنگ می کنند. این 

نمی گیرد و روشن می ماند.« )۱۹۸۹: ۱۲۱(

۳۳۵. »در دنیای داستان، مسیاس خیاط بلوم است و در دنیای واقعی، ُجرج آر مسیاس خیاطی است 
در شماره ی ۵ خیابان ایدن کی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۱(

دلینی )۲۰۱۵( در این باره می گوید: »در آن زمان و در میان کارمندان دون  پایه و کم درآمد که مجبور 
بودند کت وشلوار بپوشند، رسم بر این بود که وقتی رنگ وروی کت وشلوار می رفت، به خیاط می دادند تا 

برایشان پشت ورو کند تا مدتی دیگر آن را بپوشند.«

۳۳۶. »در این جا راوی دارد می گوید که گورکن ها به سختی از توی گور بیرون آمدند و کاله شان را از 
سر برداشتند. پشت سِر راوی، بلوم که سرها را شمرده به عدد بیست می رسد. تا این جا می دانستیم که سیزده 
نفر از دوستان و خانواده ی متوفا شرکت کرده اند، هفت نفر دیگر گورکن ها و عزاداران مزدبگیر هستند.« 

)دلینی، ۲۰۱۵(

۳۳۷. پی نوشت ۲۲۰ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. 

نشسته  دوردست  در سیاره ای  که  را تجسم می کند  »استیون خودش  در فصل سه  هانت،  گفته ی  به 
است. برای بلوم موضوع بیشتر انتزاعی است: در فصل چهار )کلیپسو( وقتی مالی از بلوم درباره ی معنی 
زنده ی  موجود  بدن  در  مرگ  از  بعد  که  معتقدند  مردم  از  “بعضی  می گوید:  بلوم  می پرسد  ارواح  تناسخ 
بیشتر  را  فکر  این  این جا  در  کرده ایم.”  زندگی  هم   

ً
قبال ما  این که  و  می دهیم،  ادامه  زندگی مان  به  دیگری 

به شیوه ی اگزیستانسیال پی می گیرد: “اگر همه ی ما ناگهان یکی دیگر بودیم.”« )۲۰۱۷(

باور  به  را  آن  بلوم  بدشگون می دانستند.  را حیوانی  باستان خر  گیفرد، »رومی های  گفته ی  به   .۳۳۸
خرافی ایرلندی ها ربط می دهد و می گوید اگر خری در نیم روز عرعر کند، باران می بارد.« )۱۹۸۹: ۱۲۱( 
اما به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »کاتولیک ها معتقدند که به این حیوان حس هواشناسی عطا شده، زیرا هنگام 

گاه کرد و عیسای نوزاد را از کشته شدن نجات داد.« آمدن سربازان رومی با صدایش مریم و یوسف را آ

۳۳۹. »اشاره به این ضرب المثل ایرلندی است: “سه چیز را هرگز هیچ آدمی ندیده: قفل شدن زانوی 
کوه نشین اسکاتلندی، خر مرده و مراسم خاکسپاری کولی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۲(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در فرهنگ عامه ی ایرلند این باور نیز وجود دارد: چون خر با صدایش 
گاه کرد، به او این شأن نیز بخشیده شد که در مأل عام نمیرد و هنگام مرگ  مریم و یوسف را از آمدن رومیان آ
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از نظرها دور باشد.«

۳۴۰. در این جا پس از آن که بلوم مرگ را انسان می انگارد، تصور می کند که فرد محتضر دارد با او 
یکی به دو می کند و به او می گوید که اشتباه آمده و باید به خانه ی روبه رویی می رفته. و یا از او می خواهد که 

اجازه بدهد این کار و آن کار نیمه تمامش را تمام کند. )م(

به آخرین کلمه های  بلوم که »روشنایی می خواهند« می نویسد: »بلوم دارد  این فکر  گیفرد درباره ی 
روشنایی  روشنایی!  می اندیشد:  گوته  فون  ولفگانگ  یوهان  آلمانی  فیلسوف  و  نمایشنامه نویس  شاعر، 

بیشتر!« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

البته گوته در اصل گفته است: »کرکره ها را باز کن تا شاید روشنایی بیشتری به اتاق بتابد.« )م(

گیفرد در ادامه می نویسد: »هم چنین یادآور آخرین گفته ی آنتیکلیا به پسرش، اودیسیوس، در هْی دیز 
)اودیسه( است. وقتی اودیسیوس به هْی دیز نزدیک می شود، شماری از ارواح را به دیدار او می فرستند. یکی 
از آن ها مادرش انتیکلیاست که با دیدن پسرش از او می خواهد هرچه زودتر برگردد و به روشنایی و نور برود: 

باید زود روشنایی خورشید را بخواهی.« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

همه ی  به  اعتراف  یا  است  کشیش  نزد  گناهان  به  اعتراف  »منظور   ،)۲۰۱۵( دلینی  گفته ی  به   .۳۴۱
هذیان هایی که در طول عمرش پنهان کرده است.«

۳۴۲. »بنا به باوری خرافی، این سه مشخصه های مرگ زودآیندند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۲(

۳۴۳. دلینی )۲۰۱۵( معتقد است که »منظور تقسیم اموال مرده است. آدم های دوروبر فرد محتضر 
که مرگ فرد را حتمی می بینند، می گویند: بالشش را از زیر سرش بکش تا پس از مرگش بتوان استفاده کرد.« 

به گفته ی گیفرد، »در رمان زمین اثر امیل زوال، پدر کشاورز پیری این گونه در دستان پسر و عروسش، 
که آزمندانه ملکش را می خواستند، می میرد.« 

۳۴۴. »منبع این جمله نامشخص است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۲( هرالد بک هم در وبسایت »جیمز 
جویس آنالین« نوشته است که هنوز تصویر روشنی از این جمله یافت نشده است. در بنیاد جیمز جویس 
تصویری از باواریایی های شمالی هست که در آن شیطان عکس زنی را به مرد محتضری نشان می دهد. به 
گفته ی هرالد بک، »این تصویر در پایان قرن نوزدهم در سراسر اروپا وجود داشت.« تصویر کنایه ای است 

از مرگ، رابطه ی جنسی و آناتومی.

»نگاره ها و تصاویر بی شماری هستند که در آن ها مرگ در هیئت یک زن بر محتضر پدیدار می شود.« 
)دلینی، ۲۰۱۵( 

 ،)۱۸۴۸-۱۷۹۷( دونیزتی  گایتانو  از  اپرایی   Lucia di Lammermoor« گیفرد،  گفته ی  به   .۳۴۵
)عروس   The Bride of  Lammermoor رمان  از  اقتباس  با  که  است  نوزدهم  قرن  ایتالیایی  آهنگ ساز 
المرمور( اثر سر والتر اسکات نوشته شده است. این اپرا درباره ی سرنوشت غم انگیز دو عاشق است به 
ادگاردو،  سپس  می شود.  دیوانه  و  می کند  ازدواج  باطنی اش  میل  به رغم  لوچیا  ادگاردو.  و  لوچیا  نام های 
قهرمان داستان و عاشق او که در گورستانی منتظر است با برادر نابکار لوچیا دوئل کند، می شنود که لوچیا 
مرده. آن جا می گوید: “با این همه یک بار دیگر می شود تو را ببینم” و سپس در حالی که موسیقی زمینه دعا 

می کند که خدا بر او رحمان و بخشنده باشد، او هم خودکشی می کند.« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

نیافته  انگلیسی  “آیا دیگر تو را نخواهم دید” را در هیچ متنی از متون  بوئن می نویسد که »جمله ی 
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است، ولی موسیقی آن با اپرای Lucia di Lammermoor اثر گایتانو دونیزتی هماهنگ است، همان که 
بلوم هم به آن اشاره می کند.« )۱۹۷۴: ۱۱۳(

به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »این جمله در آن اپرای لوچیا نیست و بلوم اشتباه می کند، اما در آهنگی به 
نام Gentle Annie )۱۸۵۶( از استیون فاستر )۱۸۲۶-۱۸۶۹( است: “... آیا هرگز دیگر تو را نخواهم 
دید / دوباره صدای فریبایت را نخواهم شنید / وقتی فصل بهار فرارسد انِی مهربان / و وقتی گل های وحشی 

بر دشت پراکنده شوند؟”«

۳۴۶. به گفته ی گیفرد، »چارلز استوارت پارنل، رهبر و بنیانگذار حزب پارلمانی ایرلند، در ۶ اکتبر 
۱۸۹۱ از دنیا رفت. در سالروز مرگش هواداران او به یادش برگی از پیچک )همیشه سبز و نماد وفاداری( به 

لباس خود می زنند. آن روز به “روز پیچک” معروف است.« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

۳۴۷. به گفته ی گیفرد، »بنا به آیین مذهب کاتولیک، مرده ای که در برزخ و پیش از ورود به آسمان ها 
به گناهانش اعتراف و توبه کند، دعای زندگان به او کمک می کند.« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

۳۴۸. »باوری خرافی که، وقتی زیر نور خورشید می لرزی، یکی از روی گور آینده ی تو رد شده است. 
یادآور این که تو هم خواهی مرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۲(

نوبت  وقتی  که  بود  پسرکی  تئاتر  در  فراخوان.«  پسرک  »هشدار  می گوید:  این جا  در  جویس   .۳۴۹
بازیگر بعدی می شد تا روی صحنه بیاید، او را فرامی خواند و کمی پیش از آن به او هشدار می داد. در این جا 

منظور پسرکی است که برای مرگ فرامی خواند. در فرهنگ ما می توان گفت همانا عزرائیل است. )م(

۳۵۰. »فینگلس دهکده ای است در شمال غربی گورستان پراسپکت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۲(

۳۵۱. بلوم به قطعه ی خانواده اش در گورستان فکر می کند، جایی که مادر و پسرش در خاک اند و قبر 
خودش هم آن جاست. گیفرد می نویسد: »پس از آن که اودیسیوس با تایریسیس مشورت کرد، مادرش که 
برای او ناشناخته بود )زیرا در زمان غیبتش در ایتاکا مرده بود(، خون قربانی را نوشید و پسرش را تشخیص 
داد و با او حرف زد. در این صحنه مادر به او می گوید که زنش و پسرش زنده  و سالم اند اما خودش از فرط 
تنهایی و نیز از فرط دلتنگی برای فرزندش مرده است. اودیسیوس می گوید: “خواستم مادر را در آغوش 
بگیرم، اما از میان دستانم رد شد، لمس نشده/ مثل اشباح، و این بر تلخی همه ی دردهایی که تحمل کردم 

افزود.”« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

۳۵۲. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »پس از آن که بلوم فکر می کند ممکن است دیگنم زنده باشد، با خود 
می گوید برای رفع این خطر که مبادا بیدار شود و در آن زیر بمیرد، بهتر است تلفنی، ساعت زنگ داری، 
چیزی توی تابوتش بگذارند. همان ایده ای که استیون در فصل سه )پروتیوس( به ذهنش خطور می کند و 
لو! ِکنچ هستم. من را به عدن ویل وصل کن. 

َ
وصل شدن بند ناف های نسل ها تا روز ازل را تجسم می کند: “ا

الف، آلفا: صفر، صفر، یک.”« بلوم جمله ی پایان این پاراگراف را ناتمام می گذارد و نمی گوید چه چیزی 
نیست: عالئم حیاتی، مثل نبض و نفس و تپش قلب؟

پی نوشت شماره ی ۳۴ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

۳۵۳. در چند پاراگراف باالتر، بلوم به دشت های مقدس اشاره می کند و این جا آن را دشت های دلگیر 
می نامد. )م( درباره ی خانه های دلگیر یا مزارع دلگیر پی نوشت شماره ی ۲۰۱ از همین فصل را بخوانید.

۳۵۴. در این جا هاینز از بلوم می پرسد: »اسم مسیحی ات چیست؟« در فرهنِگ مسیحیان، به ویژه 
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ایرلندی ها مرسوم است که هنگام پرسش از اسم کوچک کسی، می پرسند اسم مسیحی ات چیست. در 
این جا البته پرسش هاینز از بلوم و نام مسیحی او، گذشته از برخوردی ضدیهودی، طنز تلخی نیز در بر دارد، 
زیرا بلوم از دین خودش به دین مسیحیت روی آورده است. از این روی، و برای رساندن این منظورها، آن را 

به »اسم کوچک« ترجمه نکردم. )م(

۳۵۵. به گفته ی هانت، »روزنامه ی فریمن ژورنال که در رمان فریمن معرفی می شود روزنامه ی دابلن 
است که در قرن نوزدهم ناسیونالیست ها منتشرش می کردند. در این رمان، بلوم برای این روزنامه آگهی 

می گیرد.« )۲۰۱۸(

۳۵۶. »لویی ای برن، دکتر و پزشک قانونی شهر دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۲(

بلوم  ولی چرا  مرده،  دوشنبه  روز  دیگنم  که  کنون می دانیم  تا  »بی شک  هرالد بک،  گفته ی  به   .۳۵۷
می گوید سه شنبه؟ این لطیفه ای قدیمی است براساس حکایت زنی با مشکلی روانی که در روزنامه های 
ِشاله؟” شاله جواب  رفت  بر جان شوهرت  “چه  می پرسد:  او  از  قانون  منتشر شد. مجری  سال ۱۸۲۵ 
“در چه وضعی مرد؟” شاله جواب  عالی جناب می پرسد:  داد.”  عالی جناب؟ جان  “شوهرم،  می دهد: 
در واقع مایک، شوهر شاله، چیز بی ارزشی می دزدد  “در چه، عالی جناب؟ در سه شنبه مرد.”  می دهد: 
و جانش را بر سر آن می دهد. بلوم بی درنگ پس از واگو کردن حرف شاله، “در سه شنبه مرد”، از دزدی 
گهی را می گیرد و به   شغل کنونی بلوم را داشته، پول چند آ

ً
مکوی در دفتر روزنامه یاد می کند. مکوی که قبال

صاحب روزنامه نمی دهد. به همین دلیل او را از دفتر روزنامه بیرون می اندازند.« 

»سپس بلوم فکر می کند که مکوی با این پیشینه ی دزدی نخواسته خودش را به این مردم نشان دهد: 
“برای همین از من خواست که” اسمش را بگویم در فهرست شرکت کنندگان بنویسند.« )همان جا(

بعد پیش خود تجسم می کند که دارد به مکوی می گوید: »به انجامش رساندم، مکوی.« و مکوی 
تشکر می کند و می گوید: »ممنون، یار قدیمی. خیلی منت گذاشتید.« سپس با خود می گوید: »سرش منت 

می گذاری: هیچ خرجی ندارد.« )م(

چارلی  شاهزاده  برای  که  است  اسکاتلندی  فولکلور  آهنگ  از  بیتی  »این  می نویسد:  گیفرد   .۳۵۸
استوارت سروده شده است: “آه چارلی، عزیز دلی / عزیز دلی، عزیز دلی / آه چارلی، عزیز دلی / سلحشور 

جوان...”« )۱۹۸۹: ۱۲۲(

۳۵۹. پی نوشت شماره ی ۳۵۷ از همین فصل را بخوانید.

۳۶۰. در این جا هاینز به سمت بلوم می آید تا از او اسم مرد مک اینتاش پوش )Mcintosh( را، که 
از میان قبرها راهش را گرفت و رفت، بپرسد. وقتی هاینز می گوید: »مردی با...« بلوم به کمکش می آید و 
می گوید: »مک اینتاش«، که منظورش مردی با پالتوبارانِی مک اینتاش است. اما از آن جا که این کلمه در 
ایرلند اسم خانوادگی هم هست با کمی تفاوت نوشتاری )McIntosh(، هاینز به اشتباه تصور می کند که 
اسم او مک اینتاش بوده و با خطی بد در فهرست اسم شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری 
می نویسد: م اینتاش. برای شرح بیشتر درباره ی این مرد پی نوشت شماره ی ۳۲۵ از همین فصل را بخوانید.

۳۶۱. بخشی از آهنگی است از ویلیام جی مک کنا با نام »کسی از شما دیده کلی را؟« مک کنا این 
آهنگ را از آهنگی انگلیسی به نام »کلی از جزیره ی من« اقتباس کرده است. بخشی از این آهنگ به این قرار 
است: »کسی از شما دیده کلی را / کی ای دابل ال وی؟ / کسی از شما دیده کلی را / همه ایستادند...« )م(
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پی نوشت شماره ی ۱۶۲ از همین فصل را بخوانید.

۳۶۲. در این صحنه، که به زیبایی گوشه ای از فرهنگ ایرلند را نشان می دهد، بلوم با لب خوانی و گوش 
دادن به حرف های برادرزن دیگنم و گورکن، بخشی از حرف های آن ها را می شنود. گورکن از او برای پولی 
که کف دستش می گذارد، آهسته تشکر می کند، آن قدر آهسته که بلوم نمی شنود، »تشکری در سکوت«، اما 
بعد بخشی از پیام تسلیت او را می شنود: »متأسفم )برای( این غم.« برادرزن دیگنم پاسخ می دهد: »درست 

است« و منظورش تأیید تأسف اوست. سپس می گوید: این پول »برای خودتان فقط.« )م(

کلیسای کوچک گورستان است.  دِر  روبه روی  که  پارنل است  قبر  گیفرد، »منظور  به گفته ی   .۳۶۳
در سال ۱۹۰۴ هیچ سنگ قبر عمودی ای نبود و دور قبرها را با نرده های آهنی می بستند و روی قبرها را با 
گاممنون، پادشاه یونان، را دارد.  یولسیز، پارنل نقش آ گل های مصنوعی و صلیب می پوشاندند. در رمان 

گاممنون حرف می زند.« )۱۹۸۹: ۱۲۳( اودیسیوس در اودیسه مدت درازی با روح آ

برای  او  که  دلیل  این  به  یکی  است.  زنده  هنوز  پارنل  که  بود  شده  »شایع  گیفرد،  گفته ی  به   .۳۶۴
 جوان بود )۴۵ ساله( و دلیل دیگر این بود که جسدش را به کسی نشان ندادند و تابوتش را 

ً
مردن تقریبا

بی درنگ مهروموم کردند. یکی از شایعه های خیلی معروف این بود که در آفریقای جنوبی پنهان شده است 
)شاید این شایعه ناشی از همدلی ایرلندی ها با عدم عالقه ی مردم آفریقای جنوبی به پذیرش جاه طلبی های 
امپریالیسم بریتانیا ساخته شده بود.(« )۱۹۸۹: ۱۲۳( یا، به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »به برزیل رفته و خبر 

مرگش را شایع کرده تا روزی به ایرلند برگردد و کشور را فتح کند.« 

بی گرینگتن در این باره می نویسد: »این جمله را می توان به دو گونه تعبیر کرد: یا او اعتنانشده 
َ
۳۶۵. ا

از کنار فرشته های غم زده راه می رود یا از طرف فرشته های غم زده مورد بی اعتنایی است. در تعبیر دوم این 
برداشت ضمنی وجود دارد که فرشته ها توان اعتنا دارند و اعتنا نمی کنند. واژه ی “درخت زار” یا “بیشه”، 
درختان  شبیه  گورستان  این  در  که  باشد  مجسمه هایی  منظور  می تواند  هم  و  دارد  ارتباط  درختان  با  هم 

جنگل اند.« )۲۰۱۵: ۷۷( 

جان پورتر هاوستن در این باره می نویسد: »در این جا، روی هم رفته، جویس با بهره گیری از کنایه ی 
نادر است، فضای  اثر  این  “امیدهای سنگی” و ردیف کردن عبارت های وصفی که در  شاعرانه ای چون 
استفاده  خاص  خیلی  موارد  در  فقط  جویس  که  شیوه ای  می کند،  نامعمول وصف  شیوه ای  به  را  قبرستان 

می کند.« )۱۹۹۸: ۴۰(

 Delaney’s Irish ۳۶۶. به گفته ی گیفرد، این پاره ای از »شعری از ریچارد اف هاروی در اثری به نام
Song Book است. در پایان این شعر می گوید: “آه، ارین عزیزم، سرزمین خوب کهن/ گرچه دور یا نزدیک 
و  دارم/ دست ها  را دوست  / دسته های شبدرت  را  و دستت  قلبت  دارم،  را دوست  پرسه می زنم/ همه ات 
قلب های ایرلند قدیمی را / آه ِارین عزیزم، سرزمین خوب کهن/ دست ها و قلب هایت را دوست دارم.”« 

)۱۲۳ :۱۹۸۹(

نام  که  گرفته شده   Eire ایرلندی  از کلمه ی  ایرلند است،  برای  انگلیسی   – ارین اسمی هایبرنیایی 
الهه ی نگهبان ایرلند، الهه ی استقالل یا الهه ی سرزمین است. )م(

ملی  نشان  گفته شد، شبدر  )لوتس خواران(  پنج  از فصل  پی نوشت شماره ی ۱۴۸  در  که  همان طور 
ایرلند است. )م(

۳۶۷. ناَوک کانالی است که توی دیوار کار گذاشته می شود و دری رو به کوچه دارد تا زغال فروش 



513پینوشتفصلشش|

بتواند زغال مصرفی خانه را به آسانی از آن دریچه به داخل جایگاه ذخیره ی زغال خانه بریزد. )م(

مقدسی  روز  نوامبر  دوم  کاتولیک ها،  »برای  می نویسد:  ارواح«  همه ی  »روز  درباره ی  گیفرد   .۳۶۸
است. در این روز برای ارواح مردگان مؤمنی که هنوز در عالم برزخ به سر می برند، آیین گرامی داشت برگزار 

می کنند.« )۱۹۸۹: ۱۲۳(

۳۶۹. به گفته ی گیفرد، »در ۲۷ ژوئن هر سال، بلوم به آرامگاه پدرش )در انیس( می رود.« )۱۹۸۹: 
)۱۲۳

۳۷۰. در این جا بلوم همراه با دیگران دارد نوشته های روی سنگ قبرها را می خواند و به شیوه ی وصف 
به دلخواه خودشان  دنیا سفر کرد: گویی  این  »از  یا  باقی شتافت«  دیار  »به  دارد:  اعتراض  درگذشت شان 

رفتند...« )م(

۳۷۱. در این جا بلوم فکر می کند که بهتر بود شغل هر مرده را روی سنگ قبرش می نوشتند. )م(

»پدر گرتی مک َدُول که بعدها در داستان می آید، فروشنده ای بود که برای فروش نوعی کف پوش از 
جنس ترکیبی لینولئوم یا بزرک سخت شده با گرد چوب پنبه سفر می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۳(

۳۷۲. »“از هر پوند پنج شیلینگ” پرداختن یعنی ورشکست شده و به هر طلبکاری یک چهارم از 
طلبش را می پردازد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۳(

۳۷۳. به گفته ی گیفرد، »مدیحه در حیاط کلیسای حومه ی یک شهر اثر شاعر انگلیسی، تامس گری، 
است نه ویلیام وردزورث و نه تامس کمبل.« )۱۹۸۹: ۱۲۳(

۳۷۴. »گویی جمله ی “طبیب اعظم او را به خانه فراخواند” گفته ی کلیشه ای دکتر مورن برای مرگ 
بوده است. البته هویت این دکتر در دنیای ناداستانی ناشناخته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۳(

۳۷۵. گیفرد می نویسد: »معنای لغت به لغت عبارتی که جویس برای آرامگاه )God’s acre( آورده 
 :۱۹۸۹( می بردند.«  کار  به  گورستان  به جای  انگلیسی  پروتستان های  را  عبارت  این  “زمین خدا”ست. 

۱۲۳( به همین دلیل آن را “خانه ی ابدی” ترجمه کردم. 

۳۷۶. به گفته ی گیفرد، »چرچ تایمز هفته نامه ای بود متعلق به کلیسای انگلستان که دیدگاه های بسیار 
منتشر  آن  در  را  شخصی  اشراف مآبانه ی  آگهی های  از  شگفت انگیزی  شمار  ولی  داشت،  محافظه کارانه 

می کردند )همان طور که بلوم به یاد می آورد(.« )۱۹۸۹: ۱۲۳(

»آگهی های ازدواج که در چرچ تایمز منتشر می کردند سرراست و ساده بود.« )دلینی، ۲۰۱۵(

به کار  را  “نامیرایان”  به معنای   Immortelles فرانسوی  به گفته ی گیفرد، »جویس کلمه ی   .۳۷۷
می برد. در این جا منظور گیاهانی است که گل هایشان ممکن است خشک شود ولی شکل و رنگ شان تغییر 

نمی کند.« )۱۹۸۹: ۱۲۳(

پروفسور ورونیکا ال. شانوز در این باره می نویسد: »بلوم در اندیشه ی گل های فلزی مصنوعی روی 
قبرها به فناناپذیری شان فکر می کند. اگر به این نتیجه می رسد که فناناپذیرها بی معنی اند، به این دلیل است 
که توان تغییر ندارند: )رونِد( زیبایی، پژمرده شدن و نیاز به دوباره نو شدن و ثمر دادْن دینامیک زندگی و 
مرگ را نشان می دهد. فناناپذیرها از همین معنا پیروی می کنند اما نمی توانند اجرایش کنند و همین بی زمانِی 

فناناپذیرهاست که آن ها را خسته کننده می کند و از این روی، گویای هیچ چیز نیستند.« )۲۰۱۴: ۶۳(
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رک(، هنگام عروسی بلوم و 
ُ
۳۷۸. گیفرد می نویسد: »جان هوپر، از اعضای انجمن شورای شهر )ک

زنش، عروسک جغد به آن ها هدیه می دهد. هوپر از شخصیت های واقعی دابلن، پدر پدی هوپر، گزارشگر 
روزنامه ی فریمن بود و در فصل هفت به او اشاره می شود.« )۱۹۸۹: ۱۲۳(

»منظور از “هو!” صدای جغد است و البته اول اسم “هوپر” نیز هست. کار جغد دورکردن پرنده های 
دیگر از باغ و مزارع بود.« )دلینی، ۲۰۱۵(

۳۷۹. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »بلوم به یاد می آورد که روزی ِملی پرنده ی کوچک مرده ای را در 
قوطی کبریتی دفن کرده و به جای حلقه ی گل روی آن زنجیری گذاشته است، همراه با چینی های لب پر 
از مهمان های خیالی شان  و  بازی می کنند  آن ها  با  فنجان های دسته شکسته که دخترکان در عالم خیال  و 

پذیرایی می کنند.« 

۳۸۰. گیفرد می نویسد: »مارگرت مری آلکوک )قرن هفدهم( بارها حضرت عیسی را دیده که قلبش 
را درآورده و به او نشان داده و جای قلب خود او گذاشته است. سرانجام آلکوک رضایت داد که در دومین 

یکشنبه ی ماه ژوئیه )۱۸۸۲( به منظور نیایش قلب مقدس مراسمی برگزار کنند.« )۱۹۸۹: ۱۲۳(

اما دلینی که خود ایرلندی است، تاریخ این روز را به یکشنبه سی مارس سال ۱۸۷۳ متعلق می داند و 
می گوید: »در این روز تمام کاتولیک های ایرلندی در مراسم فداکاری و ایثارگری برای قلب حضرت عیسی 
بودند.«  کرده  برنامه ریزی  یسوعیان  را  مراسم  این  کردند.  نیایش  مقدس  قلب  برای  همه  و  کردند  شرکت 

)۲۰۱۵(

تصور بلوم این است که قلب این مجسمه های روی قبرها باید مثل قلب واقعی کج و قرمز باشد. )م(

بروز  راحتی  به  را  )احساساتش   Heart on his sleeve ل 
َ
»َمث  ،)۲۰۱۵( دلینی  گفته ی  به   .۳۸۱

ایاگو  اِتللو،  به زبان می آورد. در  به کار می برند که هر چه در دل دارد  آدم بس ساده ای  برای  می دهد( را 
بدبینانه اعالم می کند: “سفره ی دلم را باز می کنم/ تا زاغچه ها بر آن نوک بزنند.”« 

۳۸۲. پی نوشت شماره ی ۳۸۰ از همین فصل را بخوانید.

بلوم به صورت مجسمه ی حضرت عیسی نگاه می کند، فکر می کند که »هیچ خشنود  ۳۸۳. وقتی 
نیست.« سپس می پرسد چرا چنین کیفری؟ )م(

لنگ در این باره می نویسد: »بلوم معتقد است که اگر اعضای مجسمه ی حضرت عیسی را دقیق تر 
af� )درست کنند )قلب را قرمز کنند(، رنج حضرت عیسی باورپذیرتر می شود، ولی به جای واژه ی رنج 

fliction( از واژه ی کیفر )infliction( استفاده می کند.« )۱۹۹۳: ۹۵(

۳۸۴. »قلبش در دستش« اصطالحی است به معنای »احساساتش را به راحتی بروز می دهد« و این 
تا  می گیرم/  دست  در  را  »قلبم  می گوید:  ایاگو  آن  در  که  )شکسپیر(  اِتللو  نمایشنامه ی  به  است  اشاره ای 
گهی تبلیغات می گیرد، مجسمه ی قلب  زاغچه ها بر آن نوک بزنند.« به گفته ی لنگ، »بلوم که برای روزنامه آ
گهی تبلیغاتی است و از کار سازنده ی آن ناراضی است.«  مقدس را طوری ارزیابی می کند که گویی یک آ

)۹۵ :۱۹۹۳(

گیفرد می نویسد: »بلوم به اشتباه اسم آپولو را با اسم آپلیز، نقاش یونانی هم عصر الکساندر بزرگ )قرن 
چهارم(، اشتباه می گیرد. داستان های مشابهی درباره ی آپلیز هم گفته می شود، اما داستانی که بلوم به یاد 
می آورد از نقاش یونانی دیگری به نام زئوکسیس است. زئوکسیس حبه های انگور را چنان واقعی می کشید 
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 Natural نام  به  اثری  در  دوم  پلینیوس  گایوس  بخورند.  و  بزنند  نوک  آن  به  می کردند  سعی  پرنده ها  که 
History می نویسد: گفته می شود بعدها زئوکسیس کودکی کشید که انگورها را در دستش حمل می کرد. 
وقتی پرنده ها با همان بی پروایی قبل به سمت میوه ها پرواز کردند، زئوکسیس با خشم به سوی نقاشی گام 
برداشت و گفت: “من انگورها را بهتر از بچه کشیده ام، گویا اگر در کشیدن بچه هم موفق می بودم پرنده ها 

بی شک از او می ترسیدند و به او نزدیک نمی شدند.”« )۱۹۸۹: ۴�۱۲۳(

۳۸۵. به شمار مرده ها می اندیشد و مثل همه ی ما نمی تواند به نتیجه ای برسد. به گفته ی گیفرد، »این 
عبارت از دانته الیگیری در کتاب جهنم از کمدی الهی است: “چه قطار بلندی از آدم ها، من هرگز باور 

نمی کردم که مرگ چنین شماری از آدم ها را نابود کرده است.”« )۱۹۸۹: ۱۲۴(

۳۸۶. »دعایی از کتاب دعای کاتولیک ها برای مرده هایی که با ایمان از دنیا رفته اند.« )دلینی، ۲۰۱۵(

۳۸۷. »جمله ی معروفی از سنگ نبشته های گور است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۴(

)قرن  انگلستان  شاهزاده ی  ادوارد،  قبر  سنگ  روی  می توان  را  سنگ نبشته ها  چنین  از  نمونه  »یک 
چهاردهم(، خواند: “او که می گذرد از بِر ما با لب های بسته، نزدیک این جسم غنوده، بگذار بشنود آن چه 
می گویم، می گویم فقط آن چه را می دانم. آن گونه که تویی من زمانی بوده ام: و این گونه که منم روزی تو 

خواهی بود.”« )همان جا(

بد  به گمانش  بیرون.  با  آن ها  رابطه ی  قبر فکر می کند و چگونگی  دنیای درون  به  دوباره  بلوم   .۳۸۸
نیست توی هر قبری یک گرامافون بگذارند یا توی خانه و یکشنبه ها صدای پدِر پدربزرگ را گوش کنند. به 
گونه ای فکرش با این خیال بازی می کند و قطع و وصل شدن و خش خش گرامافون و حرف های نامفهوم 

را تصویر می کند. )م(

۳۸۹. درباره ی ویزدام هیلی پی نوشت شماره ی ۲۸۶ از همین فصل را بخوانید.

)قرن  اِمت  رابرت  یاد  به  را  بلوم  قبر(  سنگ  یک  )روی  ِاِمری  رابرت  »اسم  گیفرد،  گفته ی  به   .۳۹۰
هجدهم( می اندازد. رابرت اِمت ایرلندی میهن پرستی بود که کوشید برای قیامی در ایرلند حمایت ناپلئون 
را جلب کند. در سال ۱۸۰۳ به رهبری او به کاخ دابلن حمله کردند، اما ناپلئون و متحدان اِمت در ایرلند 

به قول شان عمل نکردند و او را تنها گذاشتند.« )۱۹۸۹: ۱۲۴(

حد  در  متأسفانه  اجرایش  اما  بود،  عملی  و  عاقالنه  نقشه  »خوِد  می نویسد:  باره  این  در  کی  رابرت 
نمایشی کمدی بود و سرانجام مصیبت بار شد. خود شورش از هم پاشید و به آشوب بدل شد، زیرا لرد 
کیل ُوردن، دادستان کل، را با نیزه و به گونه ای بی رحمانه کشتند. اِمت پنهان شد و زندگی مخفیانه ای را آغاز 
کرد. اما یک ماه بعد برگشت تا از نامزدش، سارا کوران، خداحافظی کند که لو رفت و دستگیر شد. سپس 

او را در مأل عام به دار آویختند و سرش را بریدند.« )۲۰۰۱(

به گفته ی گیفرد، »شهرت او پس از آخرین سخنش، که در ادامه می آید، بیشتر شد. اما هنوز این راز 
که چطور و چرا این بازیگر نمایش کمدِی مصیبت بار به یکی از اثرگذارترین اسطوره های قهرمانی ایرلند 
بدل شد، پابرجاست.« )۱۹۸۹: ۱۲۴( رابرت کی می گوید: »چرا باید تا بیش از یک قرن و حتا تا امروز، 
بر دیوار بی شمار خانه های کوچک ایرلندی، تصویر رابرت اِمت در کنار تصویر عیسای مصلوب آویخته 
باشد. شهرت  پرسش  این  پاسخ  عیسی  به صلیب کشیدن حضرت  شیوه ی  به  شباهتش  شاید   ... باشد؟ 
اِمت به دلیل نیاز به ستایش شکست است. چون در آن زمان “شکست جانسوز” داشت بخشی از هویت 
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ایرلندی می شد؛ عاملی که از علت واقعی شکست قابل تشخیص نبود.« )۲۰۰۱(

»محل واقعی قبر او معلوم نیست. پس از اعدام، او را نزدیک بیمارستان کیل ماینهم به خاک سپردند. 
در  اما  برده اند.  پراسپکت  یا گورستان  میشن  کلیسای سینت  به  را مخفیانه  او  بقایای  که  برخی می گویند 

هیچ کدام از این دو گورستان سنگ قبری به نام او نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۴(

آخرین پاراگراف سخنرانی اِمت در دادگاهی که او را به مرگ محکوم کرد بدین شرح است: »نگذارید 
هیچ کس بر سنگ قبر من چیزی بنویسد، زیرا هیچ کدام از آن هایی که انگیزه های مرا می دانند امروز جرئت 
دفاع از آن ها را ندارند. نگذارید هیچ پیش داوری یا جهالتی سبب شود که به من و باورهایم افترا زده شود. 
فقط آن زمان که کشورم در میان کشورهای دنیا جایگاهش را بیابد، سنگ قبر مرا بنویسید، نه پیش از آن. آن 

زمان است که من کارم را کرده ام.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۴(

»همه ی بچه مدرسه ای های کاتولیک ایرلندی این چند خط را از بر داشتند.« )دلینی، ۲۰۱۵(

۳۹۱. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »پس از اندیشیدن به رابرت ِامت، بلوم دوباره به موش برمی گردد که 
دارد دور می زند و به همه جا سرک می کشد.«

۳۹۲. »این اثر از ویاتور است که در فصل هفده متوجه می شویم در قفسه ی کتاب های بلوم است. 
در آغاز قرن بیستم، نام جعلی ویاتور برای چندین نویسنده ای که کتاب های سفر می نوشتند استفاده شد، 

اما اسم ویاتور در هیچ یک از فهرست نامه های آثار چاپ شده ثبت نشده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۴(

باور مذهبی در تضاد است که در روز  با این  با سوزاندن جسد مخالف اند، زیرا  ۳۹۳. »کشیش ها 
قیامت جسم انسان دوباره احیا می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۴(

و  به دستور ملکه ویکتوریا  انگلیکان،  نوزدهم، کلیسای  قرن  نیمه ی  دلینی )۲۰۱۵(، »از  به گفته ی 
به منظور از بین بردن بیماری های واگیردار، جسدها را می سوزاند و از این راه درآمد بسیار خوبی داشت. 
اما کشیش های کاتولیک حق نداشتند از راه برگزاری مراسم تدفین پولی درآورند. به همین دلیل، ادعای روز 

قیامت و احیای دوباره ی مرده ها را مطرح کردند.«

۳۹۴. در این جا جویس برای »رایزنی امور حقوقی« از واژه ی devil استفاده می کند که به گفته ی 
گیفرد مفهومی دوپهلو دارد، »یکی به معنای اهریمن است که جهنم را اداره می کند و دیگری یعنی رایزن 
دفاتر وکالی دعاوی.« )۱۹۸۹: ۱۲۴( سپس بلوم با خود می اندیشد که فروشندگان کوره های جسدسوزی 

چه سودی کرده اند. )م(

آنانی را که بر اثر طاعون می مردند، در آهک زنده می سوزاندند تا از سرایت بیماری  ۳۹۵. »جسد 
جلوگیری کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۴(

قاتل های  جسد  که  می انداختند  را  طاعونی  مرده های  فقط  نه  زنده  آهک  کوره های  این  »در   .۳۹۶
اعدامی را نیز، تا هر چه سریع تر متالشی شوند.« )دلینی، ۲۰۱۵(

The Book of آمده: “مرده ها را دفن کنید.   Common Prayer ۳۹۷. گیفرد می نویسد: »در کتاب
در گور: خاک به خاک، خاکستر به خاکستر، غبار به غبار، با امید حتمی و مسلم بازاحیا شدن و ورود به 

زندگی ابدی.”« )۱۹۸۹: ۱۲۴(

۳۹۸. پارسیان زرتشت جسدهایشان را ناپاک می دانند و در برج خاموشان می گذارند تا پرنده ها آن ها 
 In the را بخورند. )م( »یکی از کتاب های کتابخانه ی بلوم اشاره ای به این رسم پارسیان دارد. کتابی به نام
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Track of  نوشته ی فردریک دیوداتی تامسن.« )۱۹۸۹: ۱۲۵(  the Sun: Dairy of  a Globe Trotter

۳۹۹. به گفته ی دلینی )۲۰۱۵(، »در آن زمان هنوز هواپیما اختراع نشده بود و برادران رایت مشغول 
آزمون و خطا در این باره بودند.« 

در  و  می شود  اشاره  عبارت  این  به  باستان،  روم  شاعر  ویرژیل،  انیاد  ششم  کتاب  پایان  »در   .۴۰۰
همان جا، آنیاس با پیش گوی  راهنما و روح پدرش، که آینده اش را پیش گویی می کند، به سوی در خروجی 
دنیای اسفل می رود: این ها دو دروازه ی خواب اند که گفته می شود یکی از آن ها از شاخ است، و در نتیجه 
اما  است.  صیقل خورده  عاج  از  درخششی  با  دیگری  می کند.  فراهم  واقعی   اشباح  برای  آسانی  خروجی 
غیرواقعی ها خواب هایی اند که ارواح به دنیای باال می فرستند. سپس آنکیس، پسرش و پیش گو را همراهی 

می کند و از دِر عاج مرخص شان می کند« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۲۵( 

۴۰۱. در این جا بار دیگر جویس داستان هایش و شخصیت های آن ها را به هم پیوند می دهد: خانم 
سینیکو را که در داستاِن »یک حادثه ی دردناک« از دابلنی ها حضور دارد به دنیای داستانی یولسیز می آورد. 
در آن جا متوجه می شویم که شوهر خانم سینیکو او را نادیده می گیرد. پس از آن با مرد مجردی به نام آقای 
دافی دیدار می کند که او نیز در نخستین لحظه عاشق خانم سینیکو می شود، ولی بعد زن را رها می کند و 
می رود. از این روی، »خانم سینیکو پس از این حادثه و ناامیدی در عشق، جلوی قطاری می افتد و می میرد، 

که می توان مرگ او را نوعی خودکشی قلمداد کرد.« )۱۹۸۹: ۱۲۵(

خانم  خاکسپاری  مراسم  در   ،۱۹۰۴ اکتبر   ۱۷ در  پیش،  ماه  چند  که  می آورد  یاد  به  بلوم  این جا  در 
سینیکو )در داستان دابلنی ها( شرکت کرده است. )م(

 بلوم خانم سینیکو و پدرش را در پیوند با یک دیگر می بیند، نه 
ً
۴۰۲. به گفته ی اندرو بنت، »ظاهرا

فقط از این نظر که هر دو مرده اند، بلکه به خاطر خودکشی و این که هر دو را می توان قربانی عشق دانست، 
“عشقی که می کشد.”« )۲۰۱۷: ۸۷(

»“عشقی که می کشد” نیز نام اثر نویسنده ای ایرلندی به نام جی دبلیو ولز است. نویسنده ای که در 
قرن نوزدهم شهرتی داشت.« )همان جا(

۴۰۳. پی نوشت قبلی )شماره ی ۴۰۲ از این فصل( را بخوانید.

۴۰۴. دلینی )۲۰۱۵( در این باره می گوید: »بی شک بلوم کتابی خوانده که شخصیت هایش به جسد 
مرده گرایش جنسی دارند. بی شک جویس آثار هرودت را، که وجود مرده گرایی را مطرح می کند، خوانده 
است. اما نکته ی قابل توجه احساس به دور از اشمئزاز بلوم در برابر این هاست: موشی که مرده را می خورد 

یا آدم هایی که با چراغ به سراغ زن مرده ای می روند.«

به رغم  می کند،  واگو  هملت  نمایشنامه ی  از   
ً
مستقیما این جا  در  جویس  این که  از  »گذشته   .۴۰۵

مخالفتش با افکار فروید، به دیدگاهی از او نیز اشاره می کند: “این سوگواری تالشی است برای طوالنی 
کردن حضور روانی عزیز ازدست رفته.”« )دلینی، ۲۰۱۵(

۴۰۶. گیفرد می نویسد: »منظور همان جمله ای است که مارتا کلیفرد در نامه ای که امروز صبح بلوم 
از اداره ی پست گرفت، نوشته است.« )۱۹۸۹: ۱۲۵(

منظوِر مارتا »کلمه« بود، نه دنیا )word not world(، و آن را اشتباه نوشته بود. اما بلوم با اندیشیدن 
به دنیای زیرین به یاد این جمله می افتد و با خود می گوید من هم دیگر آن دنیا را دوست ندارم. سپس فکر 
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می کند که »هنوز خیلی چیزها برای دیدن و شنیدن و حس کردن هست.« )م( پی نوشت شماره ی ۱۱۱ از 
فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

۴۰۷. به گفته ی گرودن، »دیدگاه جویس در طول نگارش یولسیز توسعه می یابد؛ افراد و حتا تاریخ 
ملی کشور به درک گسترده  تری می رسند و هر شخصیت الگوهای پیشین را بازسازی می کند و هر وضعیت 
که  می رسد  نتیجه  این  به  هومر  و  وایکو  آثار  با خواندن  شاید  است.  پیشین  بازسازی شده ی  نیز وضعیت 
زندگی از اشکال ادواری تکراری تشکیل می شود، اشکالی که همیشه خودشان را تکرار می کنند، گرچه 
حال  “به  می گوید:  خود  با  کریبدس(  و  )اسکال  نه  فصل  در  استیون  می شوند.  عوض  مرتب  صحنه ها 
بچسب، این جا، که از دل آن همه ی آینده در گذشته غوطه ور می شود...” بر این اساس، استیون بر ساحل 
سندی مونت، اشیای پیرامونش را نشانه هایی برای خواندن می داند: “این جا هستم تا نشانه های تمام چیزها 
را بخوانم، نشانه های تخم ماهی ها و خزه  های دریایی، موج در راه، آن چکمه ی مندرس” و در این جا بلوم 
کید بی چون وچرا بر زندگی )“هنوز خیلی چیزها برای دیدن و شنیدن و حس کردن. نزدیکت موجودات  با تأ
زنده و گرم را احساس می کنی...”( الگویی را بازسازی می کند که بسیاری از قهرمان های حماسی پیش از 

او ساخته اند.« )۲۰۱۴: ۳۶(

به گفته ی سیکاری »توانایی بلوم در دوری جستن از مرگ اندیشی )با اندیشیدن به مالی و بستر گرمش( 
و در  دارند،  آن گرایش  به  دابلنی ها  قابل تحسین است؛ مرگ اندیشی ای که دیگر  آوردن خود  و سر شوق 
تأیید این گرایش، بی درنگ و در جمله ی بعد، از زبان راوی درباره ی مارتین کانینگهم می خوانیم که “از 

کناره راهی نمایان شد، اندوه زده حرف می زد.”« )۲۰۰۱: ۶۰(

۴۰۸. پیش تر در این فصل، شب دیدار منِتن، لیوپولد و مالی بلوم را از نگاه جان هنری منِتن خواندیم. 
حاال از نگاه بلوم به آن اشاره می شود. پی نوشت شماره ی ۲۸۵ از همین فصل را بخوانید. 

اودیسه،  از  یازده  سرود  پایان  »نزدیک  می نویسد:  بلوم  با  منتن  هنری  جان  برخورد  درباره ی  گیفرد 
با  نمی پذیرد  آژاکس  می شود.  روبه رو  آژاکس  جمله  از  سابقش  رفقای  از  نفر  چند  روح  با  اودیسیوس 
اودیسیوس حرف بزند، زیرا هنوز به خاطر این که قرار بوده زره آشیل )پس از مرگش( به او برسد خشمگین 
است. مادر آشیل، بانو تیتیوس و آتنا این افتخار را به اودیسیوس می دهند و بدین ترتیب او پهلوان یونان 
کی ینز و خودش را می کشد.« )۱۹۸۹:  می شود. به همین خاطر آژاکس خشمگین می شود و گله ی قبیله ی آ

)۱۲۵

۴۰۹. به گفته ی گیفرد، »جام های تانتالوس پایه ای دربرگیرنده ی سه تنگ بلور خوش تراش است که 
برای برداشتن سر آن ابتدا باید میله ی نگه دارنده را کشید. این اسم از اسم تانتالوس در اودیسه برداشت شده 

است.« )۱۹۸۹: ۱۲۵(

دلینی )۲۰۱۵(: »تانتالوس از خدایان دزدی می کند و به ازای این گناه شکنجه می شود. شکنجه ی 
تانتالوس این است که برای همیشه میان حوضی از آب بایستد و از گرسنگی و تشنگی رنج ببرد درحالی که 

آب به چانه اش نزدیک است و شاخه های میوه باالی سرش آویزان.« 

۴۱۰. به گفته ی کالیو هارت و دیوید هی من، »در این فصل، از قلب تعبیری مثبت ارائه می شود: از 
کانل می شنویم. شکسپیر “دانش خوبی از قلب دارد.” “سوگواران دل قوی کردند.” و 

ُ
“خوش قلبی” جان ا

مت دلن “قلبی از طال دارد.”« )۱۹۷۷: ۶�۱۰۵(

۴۱۱. به گفته ی هانت، »جان هنری منِتن هم که گویی یکی از خواستاران مالی بوده، در نبرد پنهانش با 
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بلوم بر سر مالی می بازد. حتا در نبردی آشکار – بازی بولینگ روی چمن – در آن شب دیدارشان نیز به او 
می بازد و این کینه در او زنده می ماند؛ کینه ای که در این جا هنگام برخوردش با بلوم نمایان می شود، به ویژه 

که مالی و فلوی دلن هم شاهد بوده اند و به او خندیده اند.« )۲۰۱۴(

۴۱۲. مثل شاه مینوس در اودیسه که برای دنیای اسفل داوری می کرد.

منتن  کاله  که  می بیند  وقتی  کند  کمک  مودبانه  که  می کند  سعی  »بلوم  بالمایرز،  گفته ی  به   .۴۱۳
له شدگی دارد... اما ادب او با تکبر پاسخ داده می شود. “منتن در سکوت به او خیره می شود.” کانینگهم به 
کمک می آید و او هم به کاله له شده اشاره می کند. منتن با بی میلی پاسخ کوتاهی می دهد: “ممنون.” و بلوم 

تکبر را موقرانه می پذیرد: “ممنون. عجب بزرگواریم ما امروز صبح!”« )۱۹۹۶: ۳۵(
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 Golden, Moses گلدن، موزس

Goldin, Moses لدین، موِزس
ُ
گ



 Goulding, Richard گلدینگ، ریچارد

  Goulding, Sara ) Sally(  )گلدینگ، سارا )سلی

  Goulding, Walter گلدینگ، والتر

 Gillespie, Michael Patrick سپی، مایکل پتریک
َ
گل

 Gamble, George Francis گمبل، ُجرج فرنسیس

  Goethe, Johan Wolfgang Von گوته، یوهان ولفگانگ فون

Gautier, Théophile گوتیه، تئوفیل

 Goodwin گودوین

Gordon, John گوردون، جان

Gogarty, Oliver John گوگرتی، آلیور جان

  Gavan Duffy, Colum ون دافی، کالم
َ
گ

 Gibson, Andrew گیبسن، اندرو

Gibbons, Luke گیبسن، لوک

Gifford, Don گیفرد، دان

 Gill, M. H.  گیل، ام اچ

  Gillbert, Stuart گیلبرت، استوارت

 Gilbert, W. S.  گیلبرت، دبیلو اس

  Guildenstern گیلدن استرن

 Geary, Jimmy گی یری، جیمی

Lodge, David الج، دیوید

 Laredo, Lunita الردو، لونیتا

Lawrence, Karen الرنس، کرن

 Locke, John الک، جان

 Simnel, Lambert لمبرت سیمنل

 Lamos, Calleen المس، کالین

 Lover, Samuel الور، سموئل

 Latham, Sean لِتم، شان

 Lord Tennyson, Alfred لرد تنیسن، آلفرد

 Larry O’Rourke رورک
ُ
ری ا

َ
ل



 Lestrygonians لستریگون ها

  Lessing, Gotthold Ephraim لسینگ، گات هلد

 Lambert, Ned لمبرت، ند

Lang, Frederick K. لنگ، فردریک کی

  Lenehan لنهن

  Lotus Eaters لوتس خواران

 Levy, Eric P. لوی، اریک پی

  Leigh, Fredrick لی، فردریک

  Liddell, Alice لیدل، آلیس

  Dudley, Lady لیدی دادلی

 Lady Gregory, Isabella A. لیدی گرگوری

 Lily لی لی

 Limerick, J. P. County لیمریک، جی پی کانتی

 Linati, Carlo لیناتی، کارلو

 Lynch, Vincent لینچ، وینسنت

Lynce, John لینس، جان

 Linley, George لینلی، جرج

 Lioyd, Arthur لیود، آرتر

  Lyons, Bantam الینز، بنتام

Leah لیه

  Martin, Ann مارتین، ان

 Marcellus, Papae مارسلوس، پاپ

 Narcissus, Marsh مارش، نارسیسوس

 Marx, Karl مارکس، کارل

 Moffat, Alfred ماِفت، آلفرد

 Mallarme, Stephane ماالرمه، استفان

 Malbecco مالبکو

Maller, Fredrick مالر، فردریک

 Mulligan, Buck مالگن، باک



 Leland, Monk مانک، لیلند

 Munkacsy, Michael مانکاکسی، مایکل

 Milesi, Laurent مایلزی، لورنت

 Murrey, John ُمری، جان

Marriott, Fererick مری یت، فردریک

 Mr. Power مستر پاور

  Mr. Deasy مستر دیزی

  Mr. R. Woods مستر وودز

 Mastiansky, Julius مستیانسکی، جولِیس

 Mesias, George R. مسیاس، ُجرج آر

McCarthy, Patrick مکارتی، پتریک

M’Auley, Thomas مکالی، تامس

 McBride, Margaret مک براید، مارگرت

  MacDowell, Gerty مک َدُول، گرتی

MacRoich, Fergus مک روی، فرگوس

 McKenna, William J. مک کنا، ویلیام جی

 MacCormack, John مک کورمک، جان

 McCormick, Edward Allen مک کورمیک، ادوارد الن

McCabe, Edward مک کیب، ادوارد

  McLaughlin, John مک الگلن، جان

MacMurrough, Dermot مک مارو، درمات

 MacNelly, Willis E.  مک نلی، ویلیس ای

  McNail, Hugh مک نیل، هیو

 M’Coy مکوی

McHale, Brian مک هیل، براین

  Molloy, James Lyman ُملوی، جیمز لی من

  Montefiore, Moses Haim ُمنِت فیوری، موزس حییم

 Menton, John Henry منِتن، جان هنری

Mangan, James Clarence منگن، جیمز کالرنس



Manning, Samuel منینگ، سموئل

 Mozart, Amadeus Wolfgang نگ
َ
موتزارت، آمادئوس ولفگ

  More, Sir Thomas مور، ِسر تامس

 Moore, Thomas مور، تامس

 Morse, J. Mitchell مورس، جی. ِمچل

Murphy, Sean P. مورفی، شان پی

 Murphy, William Martin مورفی، ویلیام مارتین

Murray, John موری، جان

Murray, Josephine موری، جوزفین

 Murray, Fredrick موری، فردریک

  Morrison, Stephen موریسن، استیون

 Mosenthal, Salomon Hermann موزنتال، سلمون هرمن

Mulcahy, Terence مولکهی، ترنس

  Moisel, M مویزل، ام

Mahon, Peter مِهن، پیتر

Mead, Michael مید، مایکل

 Mirandola, Pico della میراندوال، پیکو دال

  Milton, John میلتن، جان

 Miller, Joe میلر، جو

Millevoye, Lucien میلوا، لوسَین

 Milligan, Alice لیس
َ
میلیگن، ا

 Meehan, Jane S. میهان، جین اس

Nabokov, Vladimir ناباکوف، والدیمیر

  Napoleon ناپلئون

Napper Tandy, James ندی، جیمز
َ
نپر ت

  Netaim, Agendath گنداث نتاییم، آ

  Nestor نستور

  Nelson, Horatio نلسن، هوراشیو

 Connolly, Norman نورمن، کانلی



  Norris, Margaret نوریس، مارگرت

Norris, Harry B.  نوریس، هری بی

Noel, Thomas نوئل، تامس

 Nietzsche, Friedrich نیچه، فردریک

 Needleman Armintor, Marshall نیدل من آرمنتر، مارشال

  Newton, Isaac نیوتن، آیزک

  Newman, Robert D.  نیومن، رابرت دی

 Watts, George Frederic واتس، ُجرج فردریک

 Ward, William Humble وارد، ویلیام هامبل

 Wall, Richard وال، ریچارد

Wallace, William Vincent واالس، ویلیام وینسنت

Walsh, William J. والش، ویلیام جی

 Vaughan, Bernard وان، برنارد

 Wandering Rocks واندرینگ راکس

 Wiseman, Cardinal Nicholas وایزمن، کاردینال نیکالس

 Wilde, Oscar وایلد، اسکار

Weinstein, Arnold واینستین، آرنولد

 Weber, Max وبر، ماکس

 Webster, John وبستر، جان

 Webster, Daniel وبستر، دنِیل

 Warbeck, Perkin ُوربک، پرکین

Wordsworth, William وردزورث، ویلیام

 Verdi, Giuseppe وردی، جوزپه

 Virag, Rudolph وَرگ، رودالف

 Werner, Louis ورنر، لویی

 Westphal, Carl Friedrich otto وست فال، کارل

Weller, Shane ولر، شین

Wills, G. W.  ولز، جی دبلیو

 Wells, Herbert Gorge ولز، هربرت ُجرج

  Wolfe Tone, Theobald ولف تون، تئوبالد

 Wolfreys, Julian ولفریز، جولین



Wollaeger, Mark A ُولیجر، مارک ای

 Wellington, Duke ولینگتن، دوک

 Vance, Aylin ونس، آیلین

  Vanceونس

 Wood, Matilda Alice Victoria وود، متیلدا الیس ویکتوریا

  Wolsey, Thomas وولزی، تامس

Widdowson, Peter ویدوسن، پیتر

 Virgil ویرژیل

  Weygandt, Cornelius وی گنت، کورنلیا

  Wilkinson, William ویلِکن سن، ویلیام

Vincent, Deane وینسنت، دین

 Vinomori Blavdak وینوموری، بالوداک

 Veuillot, Louis ویو، لویی

 Weaver, Harriet Shaw ویِور، هرِیت شا

Weir, David وی یر، دیوید

 Hotten, J. C. هاتن، جی سی

 Harte, Bert هارت، برت

Hart, Clive هارت، کالیو

 Hart, Michael هارت، مایکل

  Hartley, David هارتلی، دیوید

 Hardy, Thomas هاردی، تامس

Harvey, Richard F هاروی، ریچارد اف

 Hall, Jack هال، جک

 Hallward, Basil هالورد، باسیل

 Halloran, Thomas هالوَرن، تامس

  Hunt, John هانت، جان

 Hunter, Alfred Henry هانتر، آلفرد هنری

 Houston, John Porter هاوستن، جان پورتر

 Howells, William Dean هاولز، ویلیام دین

Hyde, Douglas هاید، داگالس

 Hynes, Joe هاینز، جو



 Herzl, Theodore هرزل، تیودور

 Harris, Charles K. هریس، چارلز ک

 Higgins, Francis هگنز، فرنسیس

  Hellenore هلنور

  Hamlet هملت

Hamilton, Edwin همیلِتن، ادوین

  Hamilton, Sir William همیلتن، سر ویلیام

Handel, George Frederick هندل، ُجرج فردریک

 Handel, George Frederick هندل، ُجرج فردریک

 Hengler, Albert هنگلر، البرت

 Hengler, Charles هنگلر، چارلز

  Henley, William Ernest هنلی، ویلیام ارنست

 Hooper, Patrick هوپر، پتریک

 Hooper, Paddy هوپر، پدی

  Hooper, John هوپر، جان

Hornblower هورن بلوئر

 Homer هومر

  Hades هْی دیز

 Higgins, Michael هیگنز، مایکل

  Hely, Wisdom هیلی، ویزدام

Hayman, David هی من، دیوید

 Hughes, Talbot هیوز، تالبوت

 Ulysses یولسیز

Eumaeus یومی ِیس

Yeats, William Butler ییتس، ویلیام باتلر

 



نمایهیناممکانها

Atlantic آتالنتیک 

Athlon آتلون

Athens آتن

Artane آرتْین

Ards of  Down آردز در دان

Argos آرگوس

Armagh آرما

Africa آفریقا

Oxford کسفورد آ

Albany آلبانی

Ulster آلستر

Germany آلمان

America آمریکا

Austria اتریش

Edom ادوم

Europe اروپا

Spain اسپانیا

Estonia استونیا

Bishop of  Cloyne  )اسقف کلوْین )اسقف کلیسای ایرلند

Scotland اسکاتلند



 Kingstown pier اسکله ی کینگزتاون

Asculum اسکولوم

Oakham کام
ُ
ا

Elsinor السینور

Omphalos امفالوس

England انگلستان

Ennis انیس

Upsala اوپساال

Jerusalem   اورشلیم

Ithaca ایتاکا

Italy ایتالیا

Ireland ایرلند

Irishtown ایریش تاون

Broadstone ایستگاه قطار برادستون

Indiana ایندیانا

Inishbofin اینش بافن

Inisutork رک
ُ
اینش ت

Inishark اینیشارک

Barcelona بارسلون

Kildare Street Club باشگاه خیابان کلدیر

 Catholic Club باشگاه کاتولیک

Bannockburn باِنک برن

County Leitrim بخش لیتِرم

Mrtello tower برج مارتلو

Berline برلین

Burma برمه

Bray Head بری هد

Britania  بریتانیا

 Bristol بریستول



 Wallace Bros the Bottleworks بطری سازی برادران واالس

Belgium بلژیک

Belfast بلفاست

Blackrick بلک راک

blanchardstown بلنچردزتاون

Mumbai بمبئی

Galway Harbour بندر گالوی

Bullock harbour بندرگاه بوالک

 Bengal Terrace بنگال تراس

Hardwicke Place بن بست هاردویک

 The Industrious Blind بنیاد نابینای ماهر

Boston بوستون

 Kilmainham Hospital بیمارستان کیل ماینهم

The Mater Misericordiae Hospital بیمارستان میتر میزری کوردیا

Paris پاریس

 Dodder Bridge پل دادر

Crossguns Bridge پل کراس گانز

Loop Line Bridge پِل لوپ الین

Pleven پِلون

Port Said پورت سعید

Pigeonhouse  پیجن هاوس

Pylos پیلوس

  Tarentum تارنتوم

Ulster Hall تاالر آلستِر

Thailand تایلند

Gaiety Theatre, London تئاتر گی تِی لندن

Trafalgar ترافالگار

Turkey ترکیه

Troy تروا



Trieste تریسته

Tiberias تیبریوس

Haddington Road جاده ی هدینگ تن

Finglas Road جاده ی فینگلس

 Finglas Road جاده ی فینگلس

Glasnevin Road جاده ی گلس نوین

Vico Road, Dalkey جاده ی ویکو، دالکی

Jaffa جافا

Gibraltar جبل الطارق

Aeolus س
ُ
جزیره ی ایول

Circe جزیره ی سرسی

Cret Island جزیره ی کرت

Calypso Island جزیره ی کلیپسو

Lambay Island جزیره ی لمبی

Isle of  Man جزیره ی من

Hades جزیره ی هْی دیز

 Round Dunphy چهارراه دانفی

China چین

Abbey Street بی
َ
خیابان ا

 North Strand Road خیابان استرند شمالی

 Stamer Street   خیابان استمر

O’Connell Street کانل
ُ
خیابان ا

Eccels Street خیابان ِاکلز

Eden Quey خیابان ایدن کی

Berkeley Street  )خیابان بارکلی )تلفظ ایرلندی

Bachelor’s Walk خیابان بچلر

Brunswick Street خیابان برانز ِوک

 Bride Street خیاباِن براید

 Blessington Street خیابان بِلسینگتن



Black pets Street خیابان بلک پتز

 Prospect Road خیابان پراسپکت

 Strasburg Terrace خیابان پلکانی استراسبرگ

Tara Street خیابان تارا

Townsend Street ون ِسند
َ
خیابان ت

Dawson Street خیابان داسن

Denzille Street خیابان دنِزل

Dorset Street خیابان دورِست

D’Olier Street  خیابان دولی یر

rue de Ia Goutte�d’Or  خیابان دی ال گوته دور

Dame Street خیابان دْیم

 Ringsand Road خیابان رینگ سند

Serpentine Avenue خیابان سرپنتاین

Sackville Street خیابان سک ویل

 Sandymount Road خیابان سندی مونت

Frederick Street خیابان فردریک

 Phibsborough Road خیابان فیبزبرو

Cumberland Street خیابان کامبرلند

Castle Street سل
َ
خیابان ک

Clarendon Street خیابان کالرندن

Kildare Street خیابان کلدیر

Capel Street خیابان کیپل

Gardiner Street خیابان گاردینر

Crafton Street خیابان گرفتون

 Great Brunswick Street خیابان گریت برانزویک

West Lombard Street خیابان المبرد غربی

Lime Street خیابان الیم

Dorset Street Lower خیابان لوِور دورِست

Leinster خیابان لینستر



Lincoln Place خیابان لینکلن

Newbridge Ave خیابان نیوبریج

 Werburgh Street خیابان وربرگ

Westland Row خیابان وست لند

 Westmoreland Street خیابان وست مورلند

Hardwicke Street خیابان هاردویک

Henry Street خیابان هنری

Eustace Street خیابان یوستس

Dublin  دابلن

Dotyville داتی ویل

 Sweny’s داروخانه ی سوینی

Dalkey دالکی

Dundrum داندرام

Oxford University کسفورد دانشگاه آ

AberystWyth University دانشگاه اِبِرست وت

Stanford University دانشگاه استنفورد

University of  Essex دانشگاه اسکس

Eastern Anglia University )دانشگاه انجلیای شرقی )بریتانیا

San Diego State University دانشگاه ایالتی سن دیاگو

Brock University دانشگاه براک

Brown Unversity )Rhode Island(  )دانشگاه براون )رود آیلند

Brandeis University  دانشگاه برندایز

British Columbia University دانشگاه بریتیش کلمبیا

Pennsylvania University دانشگاه پنسیلوانیا

University of  Toronto دانشگاه تورنتو

Johns Hopkins University دانشگاه جان هاپکینز

Saint John’s University دانشگاه سینت جانز

Cardiff  University دانشگاه کاردیف

 North Carolina University دانشگاه کارولینای شمالی



University College Dublin دانشگاه کالج دابلن

Cristopher Newport University دانشگاه کریستوفر نیوپورت

Columbia University دانشگاه کلمبیا

Clemson University )دانشگاه کِلمزن )کارولینای جنوبی

Cooper Union University دانشگاه کوپر یونی ین

Massachussett University دانشگاه ماساچوست

Maryland Baltimore University دانشگاه مریلند بالتیمور

Miami University دانشگاه میامی

Nottingham University دانشگاه ناتینگهم

Notre Dame University دانشگاه نوتر دام

Northwestern University دانشگاه نورث وسترن

Wesleyen دانشگاه وزلی ین

 Wesely University دانشگاه وزلی 

Western Ontario University دانشگاه وسترن اونتاریو

Wisconsin University دانشگاه ویسکانسن

Harvard University دانشگاه هاروارد

York University دانشگاه یورک

Yale University دانشگاه ییل

University of  Greenwich دانشگاه های گرینویچ

Denmark دانمارک

Erasmus Smith High School دبیرستان ِاَرزِمس اسمیت

 Lough Owel ِول
ُ
دریاچه ی ا

Tiberias Lake دریاچه ی طبریه

 Cock Lake ک
ُ
دریاچه ی ک

 Sea of  Kinneret دریاچه ی کنرت

Sea of  Galilee دریای گالیله

Dead Sea دریای مرده

Nile Delta دلتای نیل

Finglas village دهکده ی فینگلس



Rathgar راتگر

 Falconer’s Railwayنر
ُ
راه آهن فالک

Brian Boroimhe  رستوران برایان بورو

Arch رستوران بار آرچ

 Conway’s رستوران بار کان وی

Larry O’Rourke’s Bar  رورک
ُ
رستوران بار لری ا

Slieve Bloom Mountains رشته کوه اشلیو بلوم

 Shannon River رودخانه ی شانن

Knock روستای ناک

Russia روسیه

Rome ُرم

Richmond ریچموند

Ringsend رینگزند

Clerkenwell Prison زندان کلرکن ول

Zurich زوریخ

Adelphi Theater سالن تئاتر اِدلفای

Santiago�de�Kompostelo سانتیاگو ِد کامپوستال

Sodom سدوم

Gaul سرزمین گال

Hyperborea سرزمین هایپربوریان

 Somme ُسم

San Michel سن میشل

 San Michele  سن میکله

Sandymont سندی مونت

Singapour سنگاپور

Siam  سیام

Saint Kevin’s Parade سینت کوینز پرْید

Pharos Peninsula شبه جزیره ی فراس

 Gill and son Ltd شرکت گیل



Sheffield شفیلد

 Bethel شهر باستانی یهودی بتل

Basin شهر بْی سین

Palestrina شهر پلسترینا

 Corkرک
ُ
شهر ک

 Kiev شهر کی یف

Mantua شهر منتوا

Town of  Templemore شهرک تمپل مور

 Homberg شهرک هومبرگ

Prospect Terrace شیب پلکانی پراسپکت

Ship شیپ

Maiden’s rock  صخره ی مْی دن

Edenville عدن ویل

Gomorrah غموره

Frankfurt فرانکفورت

Florence فلورانس

Finland فنالند

Phoenix Park فینیکس پارک

Cairo قاهره

Cordoba قرطبه

College Park کالج پارک

Royal Canal کانال رویال

Capulet پوِلت
َ
ک

Alexandrina Library کتابخانه ی اسکندریه

Library Saint Genevieve کتابخانه ی سن ژنوِیو

Marsh’s Library کتابخانه ی مارش

Clonskea کالنسکی

 Clonsilla کالنسیال

Kilkenny ِکلکنی



St. Paul Chathedral کلیسای جامع سینت پال

 Goerge Church کلیسای ُجرج

St. Andrew’s Church کلیسای سینت اندرو

St. Patrick Church کلیسای سینت پتریک

 St. Theresa Church کلیسای سینت ترزا

 Saint Mark’s Church   کلیسای سینت مارک

Cathedral Church کلیسای کاتدرال

Lathern Church کلیسای لوتَرن

Bachelor’s Walk خیابان بارانداز بچلر

Fumbally Road کوچه ی فامبلی

Windmill Lane کوچه ی ویندِمل

Corsica کورسیکا

Coomb کومب

Connact کوناخت

Mount Olympus لمپ
ُ
کوه ا

Olivet کوه زیتون

Queens College New York کویینز کالج نیویورک

Kingstown کینگزتاون

 Grand Canal گرند کانال

Greville Arms گِرِول آرمز

  Greystones   گری استونز

Prospect Cemetery گورستان پراسپکت

Glassnevin Cemetery گورستان گلس نوین

 Mount Jerome Cemetery  گورستان مانت جُرم

Kingstown گینکزتاون

Lurz, John لورتز، جان

Leopardstown لئوپاردزتاون

LondonDerry لندن دری

Lourdes لورد



Luxembourg لوگزامبورگ

Leeson Park لیسن پارک

Liffy لیفی

Leixlip لیکس لیپ

Limerick لیمریک

Liverpool لیورپول

Leahy  لیهی

Massachusett ماساچوست

Maglins ماگلینز

Malahide ماالهاید

Malaysia مالزی

Hungary مجارستان

Clifton School مدرسه ی کلفتن

Saint Joseph’s National School مدرسه ی ملی سینت جوزف

mediterranean مدیترانه

 The Queen’s Theatre مرکز تئاتر کویین

 P. A. Wren مرکز حراجی ِرن

Bethel مرکز خیریه ی بتل

Lalouette’s mortuary مرکز کفن ودفن اللوئت

Egypt مصر

Macedon مقدونیه

Mexico مکزیک

MacMahon مک مَهن

Magna Graecia مگنا گراسیا

Manchester منچستر

County Mayo منطقه ی می یو

Murzsteg مورشتگ

Moreys موریس

Morris موریس



Louvre Museum موزه ی لوور

Mulingar مولینگار

Mount Jerome مونت جروم

Montmartre  مونمارتر

Moyvalley موی َولی

Mater ماتر

Le Panthéon میدان پانتئون

 Milan میالن

Mainland مْین لند

Ballsbridge ناحیه ی بالزبریج

County Tipperary ناحیه ی تیپراری

County Donegul ناحیه ی دانگال

  Waterford County ناحیه ی واترفورد

Norway نروژ

Northumerland نورث آمبرلند

 Wisdom Hely’s نوشت افزار ویزدام هیلی

Keyes Pub نوش خانه ی کیز

New Orlean نیواورلئان

New York نیویورک

Waterloo واترلو

Walzl, Florence L والزل، فلورنس ال

Westmeath وست میت

Westminster وست مینستر

Wexford وکس فورد

Wales ولز

Vietnam ویتنام

Wisdom Hely ویزدام هیلی

Vienna وین

Halifax هالیفکس



  Temperance Hotel هتل تمپرنس

City Arms Hotel هتل سیتی آرمز

Grosvener Hotel هتل گرْونر

Heraklia هراکلیا

Herald هرالد

Netherlands هلند

East India هند شرقی

Indochina هندوچین

India هندوستان
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