
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خواننده گرامی، 

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

 خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد. 

مراجعه کنید یا اگر مایلید   ما   وبسایت، لطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به  کنیدخارج از ایران زندگی می   اگر 
حساب نوگام    به کنم«  بخش »حمایت می طریق  از    پوند۱۵  نسخه الکترونیکی کتاب را مطالعه کنید، لطفا مبلغ

اند ها و روزها با جان و دل کار کردهداشت مالی ساعت واریز کنید. برای انتشار این کتاب، افراد زیادی بدون چشم 
ی حمایت از نشر آزاد و بدون سانسور است. پروژه ترجمه یولسیز به فارسی  و حمایت شما از این کتاب به منزله 

های مادی و معنوی شما میسر نخواهد بدون حمایتی این راه  ای چندساله است و ادامه در شش جلد، پروژه 
 بود. لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و  چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی است. 

  اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر آنو کتاب را رایگان دانلود کرده اگر در ایران هستید
)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 

از این ترجمه، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به    گرفته  نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  نمی 
 نیا( است. نوگام و مترجم اثر )اکرم پدرام

کتاباگر می یا  کتاب  این  به  خواهید  را  نوگام  نشر  دیگر  می  دیگرانهای  تقاضا  کنید،  لینک معرفی  کنیم حتما 
از   دانلود  ای  نوگام  وبسایتمستقیم  با  فایل  فرستادن  از  و  بفرستید  برایشان  شبکه را  یا  و  میل  اجتماعی  های 

 کتاب برای نشر بسیار مهم است.   های ارتباطی پرهیز کنید. دسترسی به آمار دقیق دانلوداپلیکیشن
آسان  توزیع  فارسی،  الکترونیک  نشر  توسعه  به منظور  فارسی در سرنوگام  زبان  به  آثار  از تر  و حمایت  دنیا  اسر 

های موثر برای گسترش  هزبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از رانویسندگان و مترجمان فارسی 
کند. نوگام بستری را  دوستان مهیا میدانش و فرهنگ در جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب

آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و  ندگان به وجود می تر نویسندگان با خوانبرای ارتباط نزدیک 
 کند.  مترجمان معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی را فراهم می

آدرس   به  ما  وبسایت  به  نوگام،  از  نحوه حمایت  و  نشر  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب    nogaam.comبرای 
 تماس بگیرید.  contact@nogaam.comمیل مراجعه کنید و یا با ای

 با مهر و احترام 
 نشر نوگام 

https://nogaam.com/book/2400/
https://nogaam.com/book/2400/
https://nogaam.com
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خواننده ی عزیز، این اثر در شش جلد منتشر می شود. جلد یکم که در اردیبهشت ۱۳۹۸ در لندن منتشر 
شد شامل فصل های یکم تا ششم این کتاب بود. جلد دوم که پیش روی شماست، دربرگیرنده ی مقدمه ی 
ناشر، سه فصل هفت، هشت و نه به همراه پی نوشت های هر فصل و نمایه ی نام ها و منابع است. نمایه ی 

نام ها و منابع هر اثر جداگانه در پایان هر جلد می آید.

فهرست جلد دوم

مقدمه ناشر           ۹

۷. ایولس          ۱۳

پی نوشت  فصل هفت        4۹

۸. لستریگون ها      ۱2۹

پی نوشت فصل هشت     ۱6۱

25۳ ۹. اسکال و کریبدس     

2۸۹ پی نوشت  فصل نه     

4۱۷ نمایه ی نام  افراد     

44۷ نمایه ی نام مکان ها     

45۷ منابع      

4۷4     Acknowledgement





در دست انتشار

جلد سوم

۱۰. صخره های سرگردان

۱۱. سایِرن ها )حوری های دریایی(

۱2. سایکلوپ ها

جلد چهارم

۱۳. ناسیکا

۱4. گاوهای خورشید 

جلد پنجم

۱5. سرسی

جلد ششم

بخش III یا نستوس

۱6. یومی یس

۱۷. ایتاکا

۱۸. پنه لوپی





مقدمه ناشر

از یک سفر طوالنی و اغلب سخت برمی گردیم؛ مسافت  تا حدودی مانند مسافرانی هستیم که  »ما 
زیادی را طی کرده ایم، به ندرت چیزی دیده ایم، تن خسته ایم، از تشنگی، سرگیجه در ارتفاعات و نیش 
اندازه ی  به  که  دیده ایم  را  کرده ایم. چشم اندازهایی  تجربه  را  لذت  از  لحظاتی  اما  برده ایم.  رنج  حشرات 

فراموش ناشدنی  اند.« ممنوعه،  شهر  لهاسا،  به  ورود  لحظه ی 

یولسیز است. مونیه ترجمه ی فرانسوی کتاب را  این  ها جمالت آدرین مونیه، ناشر ترجمه ی فرانسوی 
هفت سال پس از انتشار نسخه انگلیسی یعنی در سال ۱۹2۹ منتشر کرد. کتابفروشی مونیه به نام »خانه 
کتاب دوستان« مقابل کتابفروشی شکسپیر و شرکا در پاریس قرار داشت. سیلویا بیچ، بنیان گذار کتابفروشی 
مشهور شکسپیر و شرکا، اولین ناشری بود که یولسیز را که مورد غضب دولت های بریتانیا، ایرلند و امریکا 
دائمی  میزبان  دو،  این  و  بود  کرده  زیادی  کمک  بیچ  به  کتابفروشی  تاسیس  در  مونیه  کرد.  منتشر  بود، 

نویسندگان و روشنفکران عصر خود بودند. 

مونیه برای ترجمه ی یولسیز، مالحظات خودش را داشت و شاید اگر ترغیب های سیلویا بیچ نبود، از 
انتشار نزدیک تر می شدند، آدرین مونیه  پایان ترجمه و زمان  به  این کار شانه خالی می کرد. گویا هرچه 
یولسیز  فرانسوی  انجام رسید. ترجمه ی  به  بیشتری را روی شانه هایش حس می کرد. در هرحال کار  بار 
با مشارکت خود جویس انجام گرفت و مونیه بعدها دو مقاله درباره این تجربه منتشر کرد. گویی یولسیز 
رهایش نکرده بود. به قول مونز بویزن، مترجم دانمارکی یولسیز، شما پس از ترجمه ی یولسیز »دیگر خود 

یولسیززده شده ای!« نیستی،  قبلی ات 

تجربه ی ترجمه ی فارسی یولسیز و انتشار آن هم حکایت های آشکار و پنهان فراوان دارد. دشواری های 
ترجمه ی این اثر به زبان های دیگر بر کسی پوشیده نیست و با وجود این به بیش از بیست زبان ترجمه شده 
است. اما شاید این ترجمه ی فارسی از یک منظر منحصربه فرد باشد. این احتماال تنها تجربه  ی انتشار 
یولسیز است که مترجم، ویراستار، نمونه خوان و ناشر هرکدام از یک نقطه جغرافیایی برای رسیدن به یک 

مقصد واحد حرکت می کنند. 

همانطور که برای ترجمه ی یولسیز، تنها مترجم بودن کافی نیست و نظمی رسوخ ناپذیر، قدرت تحقیق 
و کنکاش عمیق، تیزبینی و ریزبینی بی بدیل و تعهد می طلبد، مراحل ویرایش و آماده سازی برای انتشارش 
هم مستلزم عشق، وسواس و پشتکار است. ناشری نیز که عزمش را جزم کرده تا با نشر چنین اثری خود 
را محک بزند، باید خوش اقبال باشد که همسفرانی نیک با تمامی خصایل الزم برای درنوردیدن این مسیر 
دشوار، دست هایش را به دوستی و یاری بفشارند و پا بر عرشه ی این کشتی بگذارند که به دریایی خروشان 
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زده. مادامی که همگی می دانند زمان بازگشت، دیگر خود قبلی شان نخواهند بود و این سفر ادیسه وار حتی 
در سرانجام نیز، مسافرانش را رها نخواهد کرد.

با سپاس بی پایان از علیرضا سیف الدینی، سمیه شیخ زاده و مرتضی بمانی برای پیوستن به ما و همکاری 
بی دریغشان در انتشار جلد دوم.

آزاده پارساپور

مرداد ۱۳۹۹







۷
در قلب ابرشهری هایبرنیایی1

ترامواها پیش از ستون نلسن،2 آهسته کردند، خط عوض کردند، کابل عوض کردند و به سمت بلک راک، 
کینگسَتون و دالکی، کالنزکی، راتگر و تِرنیور، پالمرستن پارک و رتماینِز باال، سندی َمونت گرین، رتماینز، 
رینگزند و برج سندی َمونت، هرالدز کراس حرکت کردند.۳ مأمور وقت نگه داِر خشن شرکت تراموای یونایتد 

دابلن آن ها را بانگ زنان راهی می کرد:4

راتگر و ترنیور.

– سندی مونت گرین، راه بیفت!

تراموایی دوطبقه و یک طبقه موازی در راست و چپ، از سکویشان دنگ دنگ کنان، زنگ زنان حرکت 
کردند، به خط پایینی پیچیدند و موازی هم و نرم راه افتادند. 

– پالمرستن پارک، حرکت کن!

حامل تاج5

پستی  گاری های  می زدند.  واکس  و  می کشیدند  داد  واکسی ها  مرکزی  پسِت  اداره ی  رواق  زیر   –
شنگرف گون اعلیحضرت  با نشان سلطنتی ای آر بر بدنه شان، در خیابان پرینس شمالی پارک شده بودند 
و کیسه های در حال پرتاب نامه ها، کارت پستال ها، کارت های پستی بیمه شده و سفارشی را برای ارسال به 

می کردند.6 دریافت  آب ها، سروصداکنان  آن سوی  و  بریتانیا  استان،  شهر، 

آقایان مطبوعات

بامب  و  می دادند  قل  نگ 
ُ
گ تاالپ های  با  پرینس  انبارهای  از  را  بشکه ها  چکمه گنده  گاری چی های 

می انداختند روی گاری آبجوسازی. بامب می افتادند روی گاری آبجوسازی بشکه هایی که با تاالپ های 
می خوردند.۷  قل  پرینس  انبارهای  از  چکمه گنده  گاری چی های  دست  به   نگ 

ُ
گ

ِرد ُمری۸ گفت: 
– اینا هاش، الکساندر کیز.۹

آقای بلوم گفت: 
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– فقط بُبرش، باشد؟ و من می َبرمش به دفتر روزنامه ی تلگراف.۱۰

دِر دفتر راتِلج دوباره غیژ صدا داد.۱۱ دْیوی استیونز، ریزه میزه با شنلی بزرگ، کاله نمدی کوچکی که تارک 
حلقه های موهایش را فرا می گرفت، با دسته ای روزنامه زیر شنلش، بیرون رفت، قاصد شاه.۱2 

قیچی بزرگ ِرد ُمری آگهی را، در چهار حرکت دقیق، از روزنامه برید. چسب  و قیچی .۱۳ 

آقای بلوم مربع بریده را که برمی داشت گفت: 

– من روزنامه ها را بررسی می کنم.

ِرد ُمری که خودکاری پشت گوشش داشت، صمیمانه گفت: 

– البته، اگر او یک بند بخواهد ما می توانیم برایش بنویسیم.۱4 

آقای بلوم سر تکان داد و گفت: 

– بسیار خب، این را پیش می کشم. 
ما.۱5

ْیدن،16 اهل اوکلندز، سندی مونت جناب ویلیام بر

ِرد ُمری با مقراض بزرگ بازوی آقای بلوم را لمس کرد و پچ پچ کنان گفت: 

– برْیدن.

آقای بلوم برگشت و دید همین که هیکلی شکوهمند از میان تابلوهای خبری فریمن هفتگی و نشنال پرس 
 کالِه حروف نگاشته اش را باال برد.۱۷ بشکه های 

ْ
و فریمن ژورنال و نشنال پرس وارد شد، دربان اونیفورم پوش

گینس با تاالپ های گنگ. آن هیکل، شکوهمند رد شد و از راه پله ها باال رفت، با چتری که راهنمایش بود، 
صورت موقر در قاب ریش. پشت پارچه ی پشمی از هر پله باال می رفت: پشت. سایمن ددلس می گوید 
همه ی مغزش در پس گردنش است. ورم های گوشتی روی پشتش. چین های چربی گردن، چربی، گردن، 

چربی، گردن.۱۸ 

ِرد ُمری پچ پچ کنان گفت: 
– به نظِر تو صورتش مثل صورت منجی مان نیست؟۱۹

دِر دفتر راتِلج پچ پچ کرد: ای ی: کری ی. همیشه یک در را روبه روی در دیگر می سازند برای باد که بتواند. 
وارد شود. خارج شود. 

منجی مان: صورت بیضی شکل در قاب ریش: در تاریک روشنای غروب حرف می زند. مری، مارتا. با 
شمشیری چتری به سمت چراغ های صحنه رهنمون شد: َمریوی تنور.2۰

آقای بلوم گفت: 

– یا مثل َمریو.

ِرد ُمری همدالنه گفت: 

– آره. ولی گفته شده که مریو عین منجی مان است.
عیسی مریو با گونه های سرخابی، نیم تنه و پاهای دوکی. دستش روی قلبش. در مارتا.2۱
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بی ...یا تو ای گمشده،
بی...یا تو ای عزیز!22

عصای اسقفی و قلم23

ِرد ُمری جدی گفت: 

– عالی جناب امروز صبح دو بار زنگ زدند.24 
زانوها، پاها، کفش هایی را که ناپدید می شدند تماشا کردند. گردن.25

پسرِک تلگرافی چابک وارد شد، پاکتی را روی پیشخان انداخت و با یک کلمه، هرچه سریع تر، قدم 
گذاشت: بیرون 

– فریمن!26

آقای بلوم آهسته گفت:
– خب، او هم یکی از ناجی های ماست.2۷

وقتی تخته پیشخان را بلند می کرد، از دِر جانبی وارد می شد و از پلکان و مسیر راهروی تاریک گرم و 
روی تخته های اکنون پرطنین رد می شد، لبخند مالیمی همراهی اش می کرد. اما آیا او جریان خون را نجات 

خواهد داد؟ تاپ تاپ کنان. تاپ تاپ کنان.2۸

قدم  پخش شده  بسته بندی  کاغذهای  روی  از  شد،  وارد  و  داد  فشار  داخل  به  را  شیشه ای  بادبزنِی  دِر 
رفت.۳۰  ِنَنتی  نمونه خوانی  اتاقک  به سمت  دنگ دنگی2۹  استوانه های  باریکه راه  میان  از  برداشت. 

. تاپ تاپ کنان. تاپ تاپ.
ً
هاینز هم این جاست: گزارش خاکسپاری احتماال

ین شهروند دابلن را به اطالع می رسانیم31 یف تر با کمال تأسف و تألم خبر زوال شر

امروز صبح نعش آقای پتریک دیگنم. ماشین ها. اگر یکی را گیر بیندازند خرد و خاکشیرش می کنند. 
این ها،  مثل  می کنند.  تالش  و  کوشش  سخت  هم  او  ماشین آالت  می کنند.۳2  فرمانروایی  دنیا  به  امروز 
موش  آن  حاال  می شوند.  فرسوده  یکسره  می کنند،  کار  یکسره  خروش.۳۳  و  جوش  در  دررفتند  دست  از 

وارد شود.۳4 تا  پاره می کند  پیر  خاکستری 

چطور یک ارگان بزرگ روزنامه به  وجود می آید 35

آقای بلوم پشت هیکل الغر سرکارگر مکثی کرد و فرق سری براق۳6 را تحسین کرد. 

عجیب است او هیچ وقت کشور واقعی اش را ندیده. ایرلند کشور من.۳۷ عضو کالج سبز.۳۸ رویه ی کارگر 
معمولی را خوب یا بد ادامه داد.۳۹ آگهی ها و مطالِب جنبی اند که هفته نامه ها را به فروش می رسانند نه اخبار 
ن ُمرد.4۱ اداره ی مسئول منتشرش کرد در سال هزار و.42 امالک خصوصی در 

َ
بیات در گزت رسمی.4۰ ملکه ا

بخش ُرِسنالیس، در قلمرو بارون تیناهنچ، واقع است.4۳ قابل توجه تمام عالقه مندان طبق نظام نامه، نتایج 
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تعداد ارسال قاطرها و ماده خرهای صادره از بالینا فهرست می شود.44 یادداشت های طبیعت. کاریکاتور ها. 
داستان هفتگی َپت و بول نوشته ی فیل بلیک. صفحه ی عمو توبی برای کوچولو موچولوها.45 پرسش های 
روستایی ساده لوح. سردبیر گرامی، چه  چیزی برای نفخ شکم درمانی خوب است؟46 من این بخش را 
دوست دارم. با آموزش به دیگران کلی یاد می گیریم. یادداشتی شخصی. ه د م. همه اش درکل مصور.4۷ 
بالون دنیا. جشن عروسی دوزوجی خواهران برگزار  شناگران خوش ترکیب در ساحل طالیی. بزرگ ترین 
شد.4۸ دو عروس داماد از ته دل به هم می خندند. کوپرانی هم، کارگر چاپخانه. ایرلندی تر از ایرلندی ها.4۹ 

دستگاه ها روی نت سه چهارم چکاچاک می کردند.5۰ دنگ، دنگ، دنگ. حاال اگر او در این جا فلج شود 
و هیچکس نداند چطور آن ها را متوقف کند روی همان مطلب چکاچاک و چکاچاک می کنند و همان را 

چاپ می کنند دوباره و دوباره و پشت و باال. همه اش خط خطی.5۱ یک آدم خونسرد می خواهد. 

هاینز گفت: 

– خب، آقای نماینده، بگذاریدش توی روزنامه ی عصر.

به زودی جناب شهردار صدایش می کنند.52 می گویند جان درازه5۳ از او پشتیبانی می کند. 

سرکارگر، بی جواب، روی گوشه ای از آن کاغذ با خط خرچنگ قورباغه ای نوشت چاپ و به حروف چین 
عالمتی داد. در سکوت کاغذ را از روی حفاظ شیشه ای کثیف رد کرد. 

هاینز گفت: 

– بسیار خب: ممنونم. 

و راه افتاد.

آقای بلوم جلوی راهش ایستاد. با شستش به عقب اشاره کرد و گفت: 

– اگر می خواهی پول بگیری صندوق دار همین حاالست که برود ناهار.

هاینز پرسید: 

– تو گرفتی؟

آقای بلوم گفت: 

– آان. بجنبی به اش می رسی.

هاینز گفت: 

ممنون، رفیق. من هم سوراخش می کنم.

به سمت دفتر فریمن ژورنال با عجله و اشتیاق رفت.

در میگر54 سه شیلینگ به او قرض دادم. سه هفته پیش. اشاره ی سوم.55 

یاب را مشغول کار می بینیم56 بازار

آقای بلوم بریده ی روزنامه را روی میز آقای نَنتی گذاشت و گفت: 

– ببخشید، آقای نماینده. این آگهی، ببینید. کیز، یادتان می آید؟ 

آقای نَنتی اندک زمانی بریده را وارسی کرد و سر تکان داد.
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آقای بلوم گفت: 

– برای ماه ژوئیه می خواهد چاپ شود.

سرکارگر مدادش را به سمت آن برد.

آقای بلوم گفت: 
– اما صبر کنید. می خواهد عوضش کنید. کیز، ببینید. باالی آن دو تا کلید می خواهد.5۷

چه جاروجنجال سرسام آوری این ها درست می کنند. خودش نمی شنود. نَنن. اعصاب آهنی.5۸ ممکن 
است او بفهمد من چه.5۹

سرکارگر دور زد تا صبورانه بشنود و آرنج را باال برد و زیر بغل کت آلپاکایش را آرام خاراند. 

آقای بلوم با انگشتان اشاره ، در باال ضربدر درست کرد و گفت:

– مثل این.

بگذار اول این را بفهمد.

آقای بلوم از ضربدری که ساخته بود یک وری به باال نظری گذرا انداخت، صورت زرد سرکارگر را دید، 
فکر کنم یک کم زردی دارد، و هم چنین به آن سوی قرقره های فرمان برداری که طاقه های بزرگ کاغذ را وارد 
دستگاه می کردند.6۰ به چکاچاک می اندازندش. به چکاچاک می اندازندش. مایل ها از آن از قرقره باز شده 

است. بعد چی ازش درمی آید؟ آهان، پیچیدن گوشت، بسته ها: کاربردهای گوناگون، هزار و یک چیز.6۱ 

کار چوبی  و روی  بیرون می داد  زبردستانه  دهانش  از  را  کلمه هایش  میان چکاچاک ها  در مکث های 
می کشید.62  چابکی  با  خراش داری 

سرای کیز63 

– مثل این، ببینید. دو کلید متقاطع در این جا. یک دایره. و بعد در این جا اسم. الکساندر کیز، تاجر 
الی آخر. الکلی.64  نوشیدنی های  و دیگر  چای، شراب 

بهتر است کار خودش را به اش یاد ندهم. 

 چه می خواهد. بعد دور باال حروف سربی: سرای کیز. 
ً
– شما خودتان می دانید، آقای نماینده، که دقیقا

متوجه شدید؟ به نظرتان این فکر خوبی است؟65

سرکارگر دست خاراننده اش را به طرف دنده های پایینی اش برد و آن جا را به  آرامی خاراند.

آقای بلوم گفت: 
– ایده  ایده ی سرای کیز است. می دانید، آقای نماینده، پارلمان جزیره ی من. کنایه ای از خودگردانی.66 

می دانید که گردشگران از جزیره ی من. جلب نظر می کند، متوجه اید. می توانید درستش کنید؟

شاید می توانستم از او بپرسم آن ُولیو را چطور تلفظ می کنند.6۷ اما خب اگر نداند فقط باعث خجالتش 
می شود. بهتر است نپرسم.

سرکارگر گفت: 

– می توانیم درستش کنیم. طرحش را دارید؟
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آقای بلوم گفت:

– می توانم بگیرم. در روزنامه ی ِکلکنی منتشر شده.6۸ کیز آن جا هم میخانه ای دارد. َجلد می روم و ازش 
برای جلب توجه. می دانید،  پاراگراف کوچک  می پرسم. خب، شما می توانید درستش کنید و فقط یک 

مطابق معمول. شرکت درجه یک با مجوز فروش نوشیدنی. یک ضرورت همیشگی. الی آخر.

سرکارگر لحظه ای فکر کرد و گفت: 

– می توانیم درستش کنیم. از او بخواهید با ما سه ماهه تمدید کند.

حروف چینی برای او یک نمونه ی ستونی شل وِول و وارفته آورد. سرکارگر در سکوت بررسی اش کرد. 
آقای بلوم منتظر ماند، تپ تپ های بلند میل لنگ ها را می شنید و حروف چین های ساکت در محفظه هایشان 

را تماشا می کرد. 

مالنقطی

می خواهد از امالیش مطمئن شود. تب وارسی. مارتین کانینگهم، امروز صبح، یادش رفت چیستان 
 ِت دو نقطه بی هم ه ِی دو چشِم 

َ
جناسی – امالیی اش را به ما بدهد. چه سرگرم کننده است تماشای خجال

دیوار  پای  را  دارد همالی گالبی پوست گرفته ای  ذال که  دال  اذیت شده  تاِی حمالی  ه ِی دو چشم است؟ 
قبرستانی قاف برآورد می کند. مسخره است، نیست؟ همال آن جاست، البته به خاطر حمال.6۹

وقتی با کف دست به کاله سیلندری اش زد باید می گفتم. ممنون. باید چیزی درباره ی کالهی کهنه یا 
همچو چیزی می گفتم. نه. می توانستم بگویم. حاال به خوبی نو می ماند. آنوقت دک وپوزش را می دیدم.۷۰ 

دسته ی  نخستین  با  را  تخته متحرکش  سللت،  صدای  با  اول،  دستگاه  غلتک  پایین ترین  سللت. 
 به شیوه ی آدم ها 

ً
بیست وپنج تایی کاغذهای تاخورده ی هشت صفحه ای به جلو پرت کرد. سللت. تقریبا

سللت می کنند تا جلب توجه کنند. در حد خود بیشترین سعی اش  را برای حرف زدن می کند. آن در هم 
سللت.۷۱  می زند.  حرف  خودش  روش  به  چیزی  هر  شود.  بسته  می خواهد  می کند،  غژغژ  سللت 

کشیش نامدار و مقاله نویس گهگاهی

سرکارگر، ناگهان، نمونه ی ستونی را پس داد و گفت: 

– ببینم. نامه ی اسقف اعظم کجاست؟۷2 باید در تلگراف تکرار شود. چیز کجاست، اسمش چی بود؟

به دوروبرش، دور ماشین های پرسروصدا و بی جوابش نگاه کرد. 

صدایی از پشت جعبه ی کلیشه سازی۷۳ پرسید: 
– مانکز، قربان؟۷4

– اوهوم. مانکز کجاست؟

– مانکز!

آقای بلوم بریده هایش را برداشت. وقت رفتن است. 
– پس من طرح را می گیرم آقای نَنتی، و می دانم که شما هم جای خوبی می گذاریدش.۷5
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– مانکز!

– بله، آقا.

سه ماه تمدید. اول باید حسابی نفس بزنم. به هرحال امتحانش می کنم. ماه اوت را به زور می گنجانم: 
فکر خوبی است: ماه نمایش اسب. بالزبریج. حضور گردشگران برای نمایش.۷6

روزکارحامی77

عینکی،  خم شده،  گذشت،  پیرمردی  کنار  از  می رفت،  پیش  حروف چینی  اتاق  در  که  بلوم  آقای 
از زیر دستانش گذرانده  باید در عمرش چیزهای عجیب  زیادی  پیش بندبسته. مانکز پیر، روزکارحامی. 
غریق  طالق،  درخواست های  سخنرانی ها،  متن  رستوران بارها،  آگهی های  تسلیت،  آگهی های  باشد: 
پیداشده.۷۸ دیگر نزدیک است که جان به لبش برسد. مرد جدی ترش ُرو به نظرم با کمی پول در حساب 
پس اندازش. زنش آشپز و شوینده ی خوب. دخترش در اتاق نشیمن با چرخ خیاطی کار می کند. دختر 

بی جا.۷۹  غلط  بی هیچ  معمولی، 

و عید فصح بود

میان راه ایستاد به تماشای حروف چینی که حروف چاپی را منظم سر جایشان می گذاشت. اول آن را از 
جلو به عقب می خواَند. تند هم می خواند. باید به تمرین زیادی نیاز داشته باشد این کار. منگید. کیرتپ.۸۰ 
در  بعد  به عقب می خواند.۸۱ عید فصح. سال  از جلو  برایم  انگشتش  با  هگادایش،  کتاب  با  پاپا  بیچاره 
اورشلیم.۸2 خدا، ای خدا! همه ی آن داستان های طوالنی درباره ی آنکه ما را از سرزمین مصر به درآوردی و 
به  درون خانه ی بندگی، اِل لویا.۸۳ شماع اسرائیل ادونایی الوهینو.۸4 نه، این یکی دیگر است.۸5 بعد دوازده 
برادر، پسران یعقوب. و بعد آن گوسفند و آن گربه و آن سگ و آن عصا و آن آب و آن قصاب. و بعد آن 
فرشته ی مرگ قصاب را می کشد و او گاو نر را می کشد و آن سگ گربه را می کشد. به نظر می رسد کمی 
تا این که خوب و دقیق وارسی اش کنی. معنی عدالت می دهد، ولی آن هر کی هر کی را  مسخره است 
می خورد.۸6 باالخره زندگی همین است. چه تند این کار را انجام می دهد.۸۷ کار نیکو کردن از پر کردن 

است. مثل این که با انگشت هایش می بیند. 

آقای بلوم از مسیر راهرو از صداهای چکاچاک رد شد و وارد پاگرد شد. حاال همه ی این راه را با تراموا 
 می بینم رفته بیرون. بهتر است اول به او تلفن کنم. شماره؟ بله. مثل شماره ی 

ً
می روم و وقتی برسم احتماال

خانه ی سیترون. بیست وهشت. بیست وهشت دو تا چهار.۸۸ 

فقط یک بار دیگر آن صابون89

از پله های چاپخانه پایین رفت. کدام تخم جنی سرتاسر این دیوارها را با چوب کبریت خط خطی کرده؟ 
مثل این که برای یک شرط بندی این کار را کرده اند. همیشه بوی تند گریس هست در آن کارها. چسب ولرم 

در شرکت تام دِر بغلی وقتی آن جا بودم.۹۰ 

دستمالش را درآورد تا به بینی اش بمالد. سیترون لیمو؟ آهان، صابونی که آن جا گذاشتم. از آن جیب 
پشتِی  جیب  در  و  درآورد  را  صابون  برمی گرداْند،  جایش  به  که  را  دستمالش  می کنم.  گمش  و  می افتد 
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داد.۹۱  جا  دگمه دار،  شلوارش، 

زنت چه عطری می زند؟۹2 هنوز هم می توانم بروم خانه: تراموا: چیزی یادم رفته. فقط ببینم: پیش از: 
لباس پوشیدن. نه. حاال. نه.۹۳ 

صدای گوش خراش خنده ای ناگهانی از دفتر ایونینگ تلگراف بلند شد. می دانم کیست. چه خبر است؟ 
یک دقیقه بروم تو که تلفن کنم. ند لمبرت است. 

آهسته وارد شد.

یای نقره ای94 ین، نگین سبز در ار

پروفسور مک هیو۹5 آهسته و پر از بیسکویت رو به پنجره ی غبارگرفته زمزمه کرد:۹6 
– روح راه می رود.۹۷

آقای ددلس از شومینه ی خالی به چهره ی شیطنت بار ند لمبرت خیره شد و از آن با ترش ُرویی پرسید: 

– یا عیسای رنج کش! این به کونت سوزش سر دل نمی دهد؟۹۸ 

ند لمبرت، نشسته روی میز، به خواندن ادامه داد:

سنگی  موانع  با  اما  می رود،  قلقل کنان  که  خروشانی  جوی  پیچوخم های  به  کن  توجه  دوباره،  یا   –
می جنگد، به سوی قلمرو آبی آب های پرجنب وجوش نپچون، در میان بسترهای خزه ای، در معرض وزش 
مالیم ترین بادهای مغرب، درخشان از پرتوهای فرهمند خورشید یا زیر سایه هایی که شاخ و برگ هاللی 

انداخته اند.  بر سینه ی محزونش  غول پیکرهای جنگل 

از باالی حاشیه ی روزنامه اش پرسید:
– سایمن حاال این چی؟ متعالی نیست؟۹۹

آقای ددلس گفت: 
– مشروبش را عوض کند.۱۰۰

ند لمبرت، قهقهه زنان، روزنامه را به زانوهایش زد و تکرار کرد: 
– سینه ی محزون و شاخ و برگ هاللِی غول پیکرهای جنگل. آه، پسرها! پسرها!۱۰۱

آقای ددلس دوباره به شومینه و به پنجره نگاه کرد و گفت: 
– زنوفن به ماراتن نگاه کرد و ماراتن به دریا نگاه کرد.۱۰2

پروفسور مک هیو از پنجره داد زد: 

– بس است. من دیگر نمی خواهم از این چیزها بشنوم.

کل نیم دایره ی بیسکویت ساده اش را که ذره ذره می جوید، خورد و گرسنه برای ذره ذره جویدن بیسکویِت 
دست دیگرش آماده شد.۱۰۳ 

چیزهای گزاف. روده دراز.۱۰4 می بینم ند لمبرت مرخصی گرفته برای امروز. درواقع، روز آدم را خراب 
می کند مراسم خاکسپاری. آدم بانفوذی است می گویند. َچِترتون پیر، معاون صدر اعظم، دایی بزرگ یا جد 
  نوشته شده در این مدت 

ً
دایی اوست.۱۰5 به نود نزدیک است می گویند. پیش نویس آگهی تسلیتش حتما
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باز کن.۱۰۷  برای دایی ت جا  او زودتر برود. جانی،  از لج آن ها هنوز زنده است. شاید خود  طوالنی.۱۰6 
حضرت مستطاب هجز ایر چترتون. به جرئت می توانم بگویم که در روزهای توفانی۱۰۸ برایش یکی دو 

چک نامطمئن می نویسد. بادآورده  وقتی نفس آخر را بکشد.۱۰۹ اله لویا. 

ند لمبرت گفت: 

– فقط یک اسپاسم دیگر.

آقای بلوم پرسید: 

– چی هست؟

پروفسور مک هیو با لحنی باددماغی جواب داد: 
– بخشی تازه کشف شده از سیسرو. سرزمین عزیز ما.۱۱۰

کوتاه اما مربوط

آقای بلوم همین طوری پرسید: 

– سرزمین کی؟

پروفسور میان جویدن هایش گفت: 

– مناسب ترین سؤال، با تأکیدی بر کی.

آقای ددلس گفت: 
– سرزمین دن داُسن.۱۱۱

آقای بلوم پرسید: 

– این سخنرانی دیشب اوست؟

ند لمبرت سر تکان داد و گفت:

– حاال به این گوش کن.

در همین لحظه، در به داخل باز شد و دستگیره ی آن به گودی کمر آقای بلوم خورد.

ُملوی وارد  شد و گفت: 
ُ
جْی جْی ا

– ببخشید.

آقای بلوم چابک کنار رفت: 

– شما ببخشید.

– روز به خیر جک.

– بیا تو، بیا تو.

– روز به خیر.

– چطوری ددلس؟

– خوب، تو؟
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ُملوی سرش را تکان داد.
ُ
جْی جْی ا

غم انگیز

باهوش ترین مرد بود توی کانون وکالی جوان. سقوط، مرد بیچاره. آن حمله های ناگهانی تب الزم پایان 
یک مرد است. به یک نخ بند است.۱۱2 مانده ام هوای چه در سر دارد. نگرانی پول.۱۱۳ 

– یا اگر ما فقط به قله ی کوه های تنگ هم صعود می کردیم.

– به نظر توپی.

ُملوی به سمت در داخلی نگاه کرد و پرسید: 
ُ
جْی جْی ا

– سردبیر را می شود دید؟

پروفسور مک هیو گفت: 

– خیلی هم خوب. می شود دید و شنید. با لنهن۱۱4 در مکان مقدسش است.

ُملوی سالنه سالنه به سمت میز تحریر شیب دار رفت و بنا کرد صفحه های صورتی۱۱5 پوشه را 
ُ
جْی جْی ا

رو به عقب ورق زدن.

کسب رو به زوال. یک می توانست باشد. دل وجرئت باخته. قمار. بدهی شرافتی.۱۱6 توفان درو می کنی.۱۱۷ 
اجرت وکالت خوبی از دی و تی فیتزجرالد می گرفت.۱۱۸ کاله گیس شان برای نشان دادن هوشیاری شان. 
نروی برای اکپسرس چیزهای ادبی 

ُ
مغزها در آستین شان مثل مجمسه ی گلس نوین.۱۱۹ فکر کنم با گبرِیل ک

این  ۱22شروع کرد. مضحک است  ایندیپندنت  با  می نویسد.۱2۰ یک کتاب خوان واقعی. مایلز کرافورد۱2۱ 
روش اهل روزنامه که وقتی از یک بازگشایی تازه بو می برند، این طور مثل باد ویراژ می دهند. اعضای حزب 
باد.۱2۳ سرد و گرم در یک نفس.۱24 نمی دانی کدام را باور کنی. یک داستان خوب تا پیش از آن که داستان 
بعدی را بشنوی. در روزنامه ها همه با تمام وجود پشم همدیگر را به باد می دهند ۱25 و بعد همه چیز به باد 

فراموشی سپرده می شود. لحظه ی بعد معاشرتی و دوستانه. 

ند لمبرت التماس کنان گفت: 

– آه، تو را به خدا به این یکی گوش کنید. یا اگر ما فقط به قله ی کوه های تنگ هم صعود می کردیم...

پروفسور با کم حوصلگی حرف او را قطع کرد: 

– گزافه گویی! دیگر از این وراج  بادشده بس است!

ند لمبرت ادامه داد: 

– قله ها، سربه فلک کشیده و پرغرور، تا روح ما را آب بکشند، آن گونه که...

آقای ددلس گفت: 

– دهنش را آب بکشند.۱26 ای ایزد پاک و ابدی! آره؟ برای این پولی چیزی می گیرد؟

پیش نمونه های  برخالف  بی مانند،  ایرلند،  بی همتای  منابع  دورنمای  در  بود،  چنین  که  همان طور   –
بس تحسین شده ی آن ها در دیگر نواحی ستوده، برای زیبایی بسیار، بیشه ی پر از درخت ۱2۷ و دشت  مواج  
و چمن زارهای روح بخش سبز بهاری، شیب دار از درخشش فراتجربی شفاف گرگ ومیش مرموز و مالیم 

ایرلند ما...
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پروفسور مک هیو گفت: 
– ماه. هملت را یادش رفت.۱2۸

گویش بومی اش129 

– چشم انداز دور و فراخ را می پوشاند و صبر کن تا کره ی درخشان ماه بدرخشد و تأللؤ نقره ای اش را 
۱۳۰ بپراکند... 

آقای ددلس فریاد زد و ناله ی نومیدانه اش را بیرون دمید: 

– آه! گه با پیازداغ!۱۳۱ دیگر بس است، ند. عمر خیلی کوتاه است. 

کاله سیلندری ابریشم نمایش را برداشت، سبیل کلفتش را با بی حوصلگی فوت کرد و موهایش را با پنج 
انگشت چنگکی اش ولزی شانه زد.۱۳2 

ند لمبرت با ِهرِهر خنده ای از ته دل، روزنامه را به گوشه ای پرت کرد. آِن بعد قاه قاه دورگه روی صورت 
نتراشیده ی عینک دورسیاه دار  پروفسور مک هیو منفجر شد.

داد زد:
– دای دوآتشه!۱۳۳

آن چه ودرآپ گفت134

حاال که روی کاغذ چاپی سرد است، خیلی خوب می شود مسخره اش کرد، ولی این چیزها مثل کیک 
داغ فرو می روند.۱۳5 تو خط نانوایی هم بود، نبود؟ ازاین جهت به او می گویند دای دوآتشه. به هرحال، روی 
پر قو می خوابد.۱۳6 دخترش با آن یاروی ماشین داِر اداره ی مالیات درون مرزی۱۳۷ نامزد کرده. خیلی خوب به 
قالب انداخت. سرگرمی ها. دِر خانه ی باز. سورچرانی بزرگ. ودرآپ همیشه این را می گفت. از راه شکم 

به شان مسلط شو.۱۳۸

دِر داخلی با خشونت باز شد و یکی با صورت سرخ منقاردار و موهای کاکلی تاج خروسی بیرون زد. 
چشم های گستاخ آبی اش به دوروبر آن ها نگاهی کرد و صدایی درشت پرسید:

– چی شده ؟

پروفسور مک هیو با لحنی باشکوه گفت:
– و اینک خود نجیب زاده ی قالبی وارد می شود!۱۳۹

سردبیر برای سالم و تعارف گفت:
– دست ازین کاروردار، معلم مقرراتی ِخرفت ملعون!۱4۰

آقای ددلس کالهش را روی سر گذاشت و گفت:

– برویم ند. بعد از این باید یک می بزنم.

سردبیر داد زد:
– می! پیش از مراسم عشای ربانی هیچ مشروبی سرو نمی شود.۱4۱
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آقای ددلس که بیرون می رفت گفت:

 درست است. بیا دیگر، ند.
ً
– این هم کامال

ند لمبرت از کنار میز پاورچین آمد. چشم های آبی سردبیر به سمت صورت آقای بلوم چرخید و سایه ای 
از لبخند بر آن نشست.۱42 

ند لمبرت پرسید:

– تو هم به ما می پیوندی، مایلز؟

یادآوری نبردهای به یادماندنی 

سردبیر با گام های بلند به سمت پیش بخاری رفت و فریاد زد:

رک و افسران اسپانیایی!۱4۳ 
ُ
رک! ما هر دفعه برنده شدیم. نورث ک

ُ
– شبه نظامیان نورث ک

ند لمبرت با نیم نگاهی فکورانه به پنجه ی کفشش پرسید:

– کجا بود، مایلز؟

سردبیر داد زد:

– در اوهایو! 

ند لمبرت به موافقت گفت:

– پس این طور. عجب!

ُملوی پچ پچ کنان گفت:
ُ
در حال خروج به جْی جْی ا

– ریزلرزه های مقدماتی.۱44 مورد غم انگیز. 

سردبیر از آن صورت سرخ باالگرفته بانگ خروسی سه چندان بیرون داد:

– اوهایو! اوهایوی من!

پروفسور گفت:
– یک سه هجایی کامل! بلند، کوتاه، بلند.۱45

، چنگ بادی146
ُ
ا

میان  دوبه  دو،  زبردستی،  با  و  کند  را  آن  از  قطعه ای  درآورد،  جلیقه اش  جیب  از  را  دندان  نخ  قرقره ی 
نواخت:۱4۷ طنین بخشش  سته ی 

ُ
نش دندان های 

– بینگ بنگ، بنگ بنگ.

آقای بلوم وقتی راه را باز دید، به سمت در داخلی رفت و گفت:

– فقط یک لحظه، آقای کرافورد. فقط می خواهم درباره ی یک آگهی تلفن کنم. 

داخل رفت.

پروفسور مک هیو به سمت سردبیر آمد، دستش را محکم روی شانه اش گذاشت و پرسید:
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– آن سرمقاله امشب چی می شود؟

مایلز کرافورد آرام تر گفت:
– درست می شود. تو نگران نباش. سالم، جک. درست می شود.۱4۸

ُملوی ورق هایی را که بلند کرده بود گذاشت شل وِول در پوشه سر بخورند۱4۹ و هم زمان گفت:
ُ
جْی جْی ا

– روز به خیر، مایلز. آن مورد کالهبرداری کانادا تو روزنامه ی امروز می آید؟۱5۰

از داخل صدای ور ور تلفن آمد.
– بیست وهشت... نه، بیست... دو تا چهار... بله.۱5۱

برنده را پیدا کن152

لنِهن با ویژه ی ورزشی از دفتر داخلی بیرون آمد و پرسید:

. َمدن باال.۱5۳ 
ُ
– کی می خواهد پیش بینی قطعی مسابقه های جام طالیی را بداند؟ سپِتر با ا

ویژه را روی میز انداخت. 

جیغ پسرهای پابرهنه ی روزنامه فروش از راهرو نزدیک شد و در با شتاب باز شد. 

لنهن گفت: 
– ُهش، پدای صا می شنفم.۱54

پروفسور مک هیو با گام های بلند به آن سمت اتاق رفت و یقه ی مارمولکی۱55 را که عقب عقب می رفت 
گرفت و متوقفش کرد، در همان زمان بقیه از راهرو بیرون دویدند و دوان دوان از پله ها پایین رفتند. ورق های 
ویژه با کوران باد خش خش کنان از جا بلند شدند و نوشته های خرچنگ قورباغه ای آبی، در هوا، آرام شناور 

شدند و زیر میز و روی زمین افتادند.

– من نبودم آقا، آن پسِر گنده بود که من را هل داد، آقا.

سردبیر گفت:
– بیندازش بیرون و در را ببند. دارد توفان می آید.۱56

لنهن ورق ها را با پنجه هایش از زمین جمع کرد. در هر دو باری که خم شد خرناسی کشید. 

پسر روزنامه فروش گفت:
– منتظر ویژه ی مسابقه  بودیم، آقا. پت فارل بود که من را هل داد، آقا.۱5۷

به دو تا از صورت هایی اشاره کرد که از دور قاِب در به داخل خیره شده بودند. 

– این، آقا.

پروفسور مک هیو با خشونت گفت: 

– بزن از این جا به چاک .

پسر را به بیرون هل داد و در را محکم به هم زد.

ُملوی پوشه ها را خش خش ورق می زد، زیر لب زمزمه می کرد و می گشت:
ُ
جْی جْی ا
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– ادامه در صفحه ی  شش، ستون چهار.

آقای بلوم از دفتر داخلی تلفن می کرد:

مرکز  کدام  آهان!  کجا؟  به  تلگراف....  بله،  آن جا...؟  رئیس  است.  تلگراف  ایونینگ  این جا  بله،   –
می آورم. گیرش  خوب.  بسیار  شدم...  متوجه  آهان!   ... حراج؟۱5۸ 

تصادفی در پیش است

گوشی را که گذاشت، دوباره تلفن ورر زنگ زد. تند از اتاق بیرون آمد و به لنهن برخورد کرد که درگیر 
دومین ویژه نامه بود.

لنهن لحظه ای او را محکم نگه داشت و شکلکی درآورد و گفت:
پرُدن، موسیو.۱5۹

آقای بلوم که از چنگ او اذیت می شد، گفت:

تقصیر من بود. اذیت شدی؟ من عجله دارم.

لنهن گفت: 

زانو.

همین طور که زانویش را می مالید، قیافه ی خنده دار به خود گرفت و با ناله گفت: 
انو دامینای تجمع.۱6۰

آقای بلوم گفت:

ببخشید.

ُملوی صفحه های سنگین را شَرق ورق 
ُ
به سمت در رفت، آن را نیمه باز نگه داشت و مکث کرد. جْی جْی ا

می زد. دو صدای گوش خراش، صدای سازدهنی پسرهای روزنامه فروِش چمباتمه زده بر پله های جلوی در 
ورودی در راهروی خالی پیچید:

ما پسران ِوکس فوردیم
که با قلب و دست مان جنگیدیم.۱6۱

خروج بلوم 

آقای بلوم گفت: 

– به سرعت می روم بچلرز واک۱62 برای این آگهی کیز. می خواهم ترتیب این کار را بدهم. به من گفتند 
که خودش آن طرف ها در حراجی دلن است.۱6۳

به پیش بخاری تکیه داده، دستش را پشتوان  لحظه ای به صورت های آن ها مردد نگاه کرد. سردبیر که 
سرش کرده بود، ناگهان دستش را فراخ به سمت جلو کش داد و گفت:

– خیر پیش، دنیا پیش روی توست.۱64
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آقای بلوم گفت:

– الساعه برمی گردم. 

و با شتاب رفت. 

ُملوی ورق های ویژه را از دست لنهن گرفت و آن ها را خواند و بی هیچ نظری در میان ورق ها 
ُ
جْی جْی ا

آرام دمید تا از هم جدا شوند.

پروفسور از پشت عینک قاب سیاهش به آن سوی کرکره های افقی نگاه کرد و گفت:

– بلوم آن آگهی را می گیرد. به بچه های بدجنس پشت سرش نگاه کن.

لنهن به سمت پنجره دوید و با صدای بلند گفت:

– ببینم. کجا؟ 

مشایعت کنندگان خیابانی

هردو از کرکره ها به صف پسرهای روزنامه فروش جست وخیزکِن دنبال آقای بلوم لبخند زدند، آخری با 
نسیم زیگ زاگ می رفت بادبادک سفید کذایی، ُدِم سفیدی از گره های پاپیونی.

لنهن گفت:

– به آن بچه ولگرد کوچولو نگاه کن پشت  سر او دادوهوار می کند، آدم می خواهد روده بر شود. آخ شکمم 
دارد می ترکد از خنده! پا گنده ی بی قواره ی کف صافش۱65 را بلند می کند و راه می رود. ُنه هاِی کوچک.۱66 

دزدکی رفتن روی چکاوک ها.۱6۷

لنهن بنا کرد در سرتاسر اتاق تیزپا و کاریکاتوروار مازورکا رقصید و روی پاهایش ُسر خورد، از کنار 
ُملوی که ورق های ویژه را در دستان پذیرنده اش گذاشت. 

ُ
ا شومینه گذشت و رسید به جْی جْی 

مایلز کرافورد با تعجب گفت:

– چی شد؟ آن دوتای دیگر کجا رفتند؟

پروفسور برگشت و گفت:

وال یک چیزی بنوشند.۱6۸ پدی هوپر آن جاست با جک هال.۱6۹ دیشب آمده. 
ُ
– کی؟ رفتند ا

کرافورد گفت:

– پس معطل نکن. کالهم کجاست؟

پشتی اش  جیب  در  کلیدهایش  و  می شد  باز  کتش  شکاف  زد،  قدم  پشتی  دفتر  به سمت  شلنگ انداز 
جرینگ جرینگ صدا می داد. بعد در هوا جرینگ جرینگ صدا دادند و در برخورد با چوب، وقتی کشوی 

میزش را قفل کرد. 

پروفسور مک هیو با صدای آهسته گفت:

– طرف حسابی لول است.

ُملوی جعبه ی سیگاری بیرون آورد و زیر لب و تو فکر گفت:
ُ
جْی جْی ا

– به نظر همین طور است، اما همیشه این طور نیست که به نظر می آید. کی بیشترین کبریت را دارد؟۱۷۰
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چپق صلح171

ُملوی یک سیگار به پروفسور تعارف کرد و یک سیگار هم خودش برداشت. لنهن بی درنگ 
ُ
جْی جْی ا

ُملوی دوباره جعبه ی سیگارش را گشود و 
ُ
ا کبریتی کشید و سیگار آن ها را به نوبت روشن کرد. جْی جْی 

کرد.  تعارف 

لنهن که برمی داشت گفت: 
– تنکی وو.۱۷2

سردبیر از دفتر داخلی بیرون آمد، کالهی حصیری کج روی پیشانی اش. با تحکم به پروفسور مک هیو 
اشاره کرد و سرودی را دکلمه کرد:

– این طبقه و شهرت بود که تو را وسوسه کرد،
این امپراتور بود که قلبت را ربود۱۷۳

پروفسور لب های کشیده اش را قفل کرده تبسمی زد.۱۷4 

مایلز کرافورد گفت:
– هان؟ تو امپراتور پیر لعنتی روم؟۱۷5

سیگاری از جعبه ی باز برداشت. لنهن آن را برایش با نزاکتی تندوتیز روشن کرد و گفت:

– سکوت برای معمای تازه ام!

ُملوی با طمأنینه گفت:
ُ
جْی جْی ا

یاد  یکجوری  را  آدم  کلمه اش  است.  بریکستن۱۷6باشکوه تر  یا  بریتانیا  از  آوایش  رومانیوم.  امپریوم   –
می اندازد.۱۷۷ دادن  آب  به  دستهگل 

مایلز کرافورد اولین پوف را با خشم به سمت سقف دمید و گفت: 

. ما دسته گلیم. تو و من دستهگل به آب داده شده. ما هیچ شانسی نداریم.
ً
– دقیقا

جاللی که روم بود178

پروفسور مک هیو دو پنجول آرام را باال آورد و گفت:

– یک لحظه صبر کن. ما نباید با واژه ها گمراه شویم، با آوای واژه ها. ما به روم فکر می کنیم، آمرانه، 
سلطه جویانه.۱۷۹  مقتدرانه، 

دست ها را از مچِی  آستین های نخ نماشده ی لک وپیس، سخنورانه دراز کرد، با مکث:

– تمدن شان چی بود؟ پهناور، می پذیرم: اما پست. کلوکا: فاضالب. یهودیان در بیابان ها و بر قله ی کوه 
می گفتند: مناسب است که در این جا باشیم. بیایید محرابی برای یهوه بسازیم.۱۸۰ روم، مثل انگلیس که رد 
پای آن ها را دنبال می کند، به هر ساحل تازه ای که پا گذاشت )بر ساحل ما هرگز پا نگذاشت( فقط وسواس 
چاه مستراحش را آورد.۱۸۱ با آن ردای توگایش به دوروبرش نگاه کرد و گفت: درست آن است که این جا 

باشیم. بیایید مستراحی بنا کنیم.۱۸2 
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لنهن گفت:

که طبق آن همین کار را کردند. نیاکان قدیمی ما، آن طور که در اولین فصل کتاب گینس می خوانیم، 
بودند.۱۸۳ رونده  جوی   خواهان 

ُملوی زیر لب زمزمه کرد:
ُ
جْی جْی ا

 نجیب زاده بودند.۱۸4 اما ما قانون روم باستان را هم داریم.۱۸5
ً
آن ها طبیعتا

پروفسور مک هیو پاسخ داد: 
– و پونتیوس پیالطس پیامبر روم است.۱۸6

ُملوی پرسید: 
ُ
جْی جْی ا

 شام دانشگاه سلطنتی بود.۱۸۸ همه چیز داشت عالی 
ِ

– آن داستان فرمانده بارون پِلس را شنیده ای؟۱۸۷موقع
پیش می رفت...

لنهن گفت:

– اول، معمای من. آماده اید؟

از راهرو وارد شد.  با کت وشلوار فاستونی دانگالی۱۹۰ گشاد خاکستری  بلندقامت  َمِدن برک،۱۸۹ 
ُ
ا آقای 

استیون ددلس پشت سر او، پس از ورود او نمایان شد. 

لنهن داد زد:
– آنتِر، میز آنفونز!۱۹۱

َمِدن برک آهنگین گفت: 
ُ
آقای ا

– یک حاجت مند را اسکورت می کنم. جوانی به رهبری تجربه به دیدار بدنامی آمده است.

سردبیر دستش را دراز کرد و گفت: 

– حال شما؟ بیا تو. اربابت تازه از این جا رفت.۱۹2 

؟ ؟ ؟ 

لنهن رو به همه گفت: 

– ساکت! چه اپرایی مثل گل فلزی است؟ بیندیش، غور کن، بسگال، پاسخ بده.

استیون ورق های تایپ شده را تحویل داد و روی عنوان و امضایش انگشت گذاشت. 

سردبیر پرسید: 

– کی؟

گوشه ی پاره شده.

استیون گفت:

– آقای گرت دیسی.

سردبیر گفت:
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– آن پیر پیزری. کی پاره اش کرده؟۱۹۳ دستمال کاغذی کم آورده بود؟ 

بر کشتی تندروی سوزان

از توفان و جنوب
 می آید او، رنگ پریده ی خون آشام،۱۹4

دهان به دهان من. 

پروفسور جلو آمد تا از پشت سر آن ها نگاه کند و گفت: 

– روز به خیر استیون. پا و دهان؟۱۹5 تو شدی...؟
حماسه سرای نره گاو یاری رسان.۱۹6

الم شنگه در رستورانی معروف

استیون سرخ شد و پاسخ داد:

– روز به خیر، آقا. نامه از من نیست. آقای گرت دیسی از من خواست که...

مایلز کرافورد گفت:

آه، می شناسمش، زنش را هم می شناختم. نکبتی ترین عتیقه ی بدعنقی که خدا تا به حال آفریده. به خدا 
این زن بیماری تب برفکی پا و دهان داشت، شک ندارم! شبی که در استار اند گارتر،۱۹۷ سوپ را تو صورت 

پیش خدمت ریخت. اوه اوه!

رورک، شاهزاده ی 
ُ
یک زن گناه را به جهان آورد. به خاطر هلن، زن فراری منالئوس، ده سال یونانی ها. ا

بِرفنی.۱۹۸ 

استیون پرسید:

– دیسی زن مرده نیست؟

مایلز کرافورد نگاهش از باال تا پایین متن ماشین شده دوید و گفت:

– اوهوم، از نوع جداشده اش.۱۹۹ اسب های امپراتور.2۰۰ هابس برگ.2۰۱ یک ایرلندی در باروهای وین 
دانل، گراف فون تیرکانل در ایرلند.2۰2 وارثش را 

ُ
ا جانش را نجات داد. فراموش نکن! مکسی میلین کارل 

فرستاد تا شاه را ارتشبد اتریش بکند.2۰۳ قرار است یک روز آن جا اتفاقی بیفتد.2۰4 غازهای وحشی. آه، بله، 
هر بار. این را فراموش نکن!2۰5

ُملوی وزنه ی نعل اسبی کاغذ را پشت ورو کرد و آهسته گفت:
ُ
جْی جْی ا

– نکته ی قابل بحث این است که آیا او فراموش کرد. نجات شاهزادگان کاری است شایسته ی قدردانی .

پروفسور مک هیو به او تاخت و گفت:

– و اگر نه؟

مایلز کرافورد شروع کرد:
– من به شما می گویم که ماجرا چطور بود. یک روز یک مجارستانی...2۰6



جیمز جویس  |

7

31

آرمان های ازدست رفته

به مارکی بزرگوار اشاره می شود207

پروفسور گفت: 

قوه ی  مرگ  و  خردمندی  مرگ  ما  برای  موفقیت  بودیم.2۰۸  وفادار  ازدست رفته  آرمان های  به  همیشه  ما 
درس  التین  پرجنجال  زبان  من  بودیم.  خدمتگزارشان  نبودیم.  وفادار  موفق ها  به  هرگز  ما  است.  تخیل 
می دهم. به زبان نژادی حرف می زنم که اوج توانایی ذهنی اش این ضرب المثل است: زمان پول است.2۰۹ 
غلبه ی مادیات. دومینی!2۱۰ لرد! معنویت کجاست؟ لرد عیسی؟ لرد سالزبری؟2۱۱ مبلی در باشگاهی در 

یونانی ها!2۱۳  اما  وست ِاند.2۱2 

کی رْی االیسن!214

لبخندی درخشان چشم های دورسیاهش را روشن کرد و لب های کشیده اش را کش داد. 

دوباره گفت:

نمی شناسند.  ساکسون ها  و  عبری ها  که  واکه هایی  درخشان!  کلمه ای  کی ریاس!2۱5  یونانی ها!   –
کی ری!2۱6 درخشش خرد. باید زبان یونانی تدریس کنم، زبان اندیشه. کی ری االیسن!2۱۷ مستراح سازها 
و چاه فاضالب سازها هرگز نمی توانند لرد معنوی ما بشوند.2۱۸ ما سوژه های وفادار به شوالیه ی کاتولیک 
اروپاییم که در نبرد ترافالگار شکست خورد، و به امپراتور معنوی، نه یک امپریوم، که با ناوگان های آتن در 
رود ایجوس به زیر رفت. بله، بله. آن ها به زیر رفتند. پیروس که یک پیشگو گمراهش کرد، آخرین مبادرتش 

را ورزید تا نیک بختی یونان را به آن بازگرداند. وفادار به آرمانی ازدست رفته.2۱۹

با گام های بلند از آن ها فاصله گرفت و به سمت پنجره رفت.

َمِدن برک اندوه زده گفت:
ُ
آقای ا

– جلو رفتند برای جنگیدن اما همیشه شکست خوردند.22۰ 

لنهن با کمی سروصدا گریه کرد و گفت:

متینی22۱ دریافت کرد. سیه روز، سیه روز، سیه روز  نیمه ی دوم  به دلیل یک آجری که در  اوهو  اوهو!   –
پیروس!222

سپس دم گوش استیون پچ پچ کرد:

یِک لنهن223 لیمر

– یک مک هیوی حکیم حجیم داریم 

که عینک سیاه به چشم می زند.

او که همه چیز را دو تا می بیند

چرا باید آن عینک را بزند؟
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جو میلر را نمی  بینم. تو می بینی؟224

مالگن می گوید در سوگ سالوست.225 کسی که مادرش مثل سگ مرد.226 

مایلز کرافورد ورق ها را مچاله کرد و در جیب پهلویش گذاشت و گفت: 

 می خوانم. این درست می شود. 
ً
– این درست می شود. بقیه اش را بعدا

لنهن دستانش را به اعتراض دراز کرد و گفت: 

– پس معمای من! چه اپرایی مثل گل فلزی است؟

َمِدن برک باز معما شد: 
ُ
چهره ی ابوالهول آقای ا

– اپرا؟

لنهن با خوشحالی جواب داد:
– ُرز کاستیل. جوک را گرفتید؟ ُرزک استیل. ای خدا!22۷

َمِدن برک باوقار عقبعقب روی چترش افتاد و وانمود 
ُ
َمِدن برک سیخونکی زد. آقای ا

ُ
آرام به طحال آقای ا

کرد که به خفقان افتاده است.  

آه کشید:
– کمک! احساس ضعف قوی ای می کنم.22۸

لنهن روی نوک پا بلند شد و صورتش را با ورق های خش خشی ویژه تندتند باد زد.

َمِدن برک و استیون تند 
ُ
پروفسور که از مسیر پوشه ها برمی گشت، دستش را روی کراوات های شل آقای ا

حرکت داد و گفت:
– پاریس، گذشته و حال. شما شبیه کموناردهایید.22۹

ُملوی با تمسخری مالیم گفت:
ُ
جْی جْی ا

– مثل آن یاروها که باستیل را منفجر کردند. یا از میان شما، تو بودی که به جناب نایب السلطنه ی فنالند 
شلیک کردی؟ از ظاهرت برمی آید که کار تو باشد. ژنرال بابریکف.2۳۰

استیون گفت: 

– ما فقط در فکرش بودیم.

منیوم گدروم231
ُ
ا

مایلز کرافورد گفت: 

– همه ی استعدادها. قانون، کالسیک ها...

لنهن اضافه کرد: 

– مسابقه ی جهانی اسب دوانی.

– آثار ادبی، روزنامه ها و مجله ها.

پروفسور گفت: 
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– اگر بلوم این جا بود. هنر ظریف تبلیغات. 

َمِدن برک اضافه کرد:
ُ
آقای ا

– و مادام بلوم، الهه ی آواز. محبوب اول دابلن.

لنهن سرفه ی بلندی کرد:

– اهن! 

و سپس خیلی مالیم گفت: 

، برای یک تازه هوای نفس!2۳2 در پارک سرما خوردم. در باز بود.
ُ
– ا

» تو می توانی این کار را بکنی! «233

سردبیر دستی عصبی روی شانه ی استیون گذاشت2۳4 و گفت:

– از تو می خواهم برایم چیزی بنویسی. چیزی که در آن نیشی باشد. تو می توانی این کار را بکنی. از 
در واژه نامه ی جوانی...2۳5 قیافه ات می خوانم. 

از قیافه ات می خوانم. در چشمت می خوانم. نیم وجبی تنبل بی خاصیت حقه باز.2۳6 

سردبیر با پرخاش تحقیرآمیز داد زد: 

ساری.2۳۷ همه مزخرف. مردم را با شالق 
ُ
– تب پا و دهان! نشست ملی گرایان بزرگ در بوریس – این – ا

بزن!2۳۸ چیزی به شان بده با نیشی در آن. همه ی ما را هم در آن بگذار، مرده و زنده اش را یکی کن. پدر، پسر 
و روح القدس2۳۹ و جْیکز مکارتی.24۰ 

َمِدن برک گفت:
ُ
آقای ا

– ما همه می توانیم خوراک فکری فراهم کنیم.

استیون چشم هایش را به سوی نگاه خیره ی رک و بی توجه باال آورد.

ُملوی گفت:
ُ
جْی جْی ا

– تو را برای باند تبهکاران روزنامه می خواهد.

الهر بزرگ
َ
گ

مایلز کرافورد مشتش را به نشانه ی تأکید گره کرد و تکرار کرد:

الهر،24۱ زمان بیکاری 
َ
– تو می توانی این کار را بکنی. یک لحظه صبر کن. همان طور که ایگنیشس گ

الهر، 
َ
و سرگردانی242 و عهده داری کار ثبت امتیاز بیلیارد در کالرنس،24۳ ما اروپا را فلج می کنیم.244 گ

یک روزنامه نگار خاص بود. یک قلم خاص. می دانی چطوری اسم درکرد؟ به ات می گویم. زیرکانه ترین 
قطعه ی ژورنالیستی تا امروز شناخته شده. سال هشتادویک بود، ششم ماه مه، زمان شکست ناپذیرها، قتل 

در فینکس پارک،245 فکر کنم پیش از این که تو به  دنیا بیایی.246 االن نشانت می دهم. 

همه را پس زد و رد شد و به سمت پوشه ها رفت. 

در حال برگشت گفت:
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– این جا را ببین. نیویورک ورلد تلگراف زد برای یک ویژه نامه.24۷ آن موقع را یادتان می آید؟

پروفسور مک هیو سرش را تکان داد. 

سردبیر با هیجان کاله حصیری اش را به عقب داد و گفت:
وانا بود. جو بَردی و بقیه ی آن ها.24۸ 

َ
– نیویورک ورلد. کجا بود این اتفاق افتاد. تیم کلی، نه، منظورم ک

ن کالسکه را راند. کل مسیر، می بینی؟
َ
همان جایی که پوسِت بزک

َمِدن برک گفت:
ُ
آقای ا

ن. فیتزهریس.24۹ می گویند آن سرپناه کالسکه ران ها، آن جا کنار پِل بات، مال اوست.25۰ 
َ
– پوسِت بزک

هالَهن این را به ام گفت.25۱ هالَهن را که می شناسی؟

مایلز کرافورد گفت:
– که لی لی می کند و راه می رود، آره؟252

این را هم گفت که گاملی بدبخت هم آن جاست،25۳ سنگ های کارخانه را می پاید. نگهبان شب   –
است.

استیون شگفت زده برگشت و گفت:

– گاملی؟ نه بابا! دوست پدرم است، نیست؟

مایلز کرافورد با عصبانیت داد زد:

کن.  نگاه  را  این جا  دربروند.254  نگذارد  و  بپاید  را  سنگ هایش  گاملی  بگذار  کن.  ولش  را  گاملی   –
ویکلی  زد.  تلگراف  بالفاصله  نابغه ها.  الهام بخش  می گویم.  به ات  االن  کرد؟  چه کار  الهر 

َ
گ ایگنیشس 

گرفتی؟ را  این  عالی.  داری؟255  را  مارس   ۱۷ فریمن 

ورق های پوشه را با شدت برگرداند و انگشتش را روی نقطه ای گذاشت.

 آگهِی قهوه ی برنسام.256 این را گرفتی؟ عالی.
ً
– صفحه ی چهار را ببین، مثال

تلفن ورر ورر زنگ زد.

صدای راه دور257

پروفسور گفت:

– من جواب می دهم. 

و رفت.
– ب ورودی پارک است. خب.25۸

انگشتش خیزان و لرزان، از نقطه ای به نقطه ی دیگر ضربه می زد. 
– ت اقامتگاه نایب السلطنه. پ جایی که قتل اتفاق افتاد. ن ورودی ناک مرون است.25۹

با  و  بود  زده  بیرون  بدسفید شده اش  نیم پیراهن  می خورد.  تکان  تاج خروس  مثل  گردنش  گوشت شل 
فرو کرد.26۰  در کمر شلوارش  را  آن  زننده  حرکتی 

– الو؟ ایونینگ تلگراف. الو؟ ... شما؟... بله... بله... بله.
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راند،  جرم  وقوع  هنگام  غیبتش  اثبات  برای  را  کالسکه  پوسِت بزکن  که  است  مسیری  پ  تا  ف  از   –
این شی کور، َروندتاون، ویندی آربر، پالمرستون پارک، َرنال. ف الف ب پ. گرفتی؟ اکس رستوران بار 

است.26۱ شمالی  لیسن  خیابان  تو  دْیوی 

پروفسور به سمت در داخلی آمد و گفت:

– بلوم پشت خط است.

سردبیر بی درنگ گفت:
– به اش بگو برود گم شود. اکس رستوران بار دْیوی ا ست، متوجه شدی؟262

زرنگ، خیلی

لنهن گفت: 

– زرنگ، خیلی.

مایلز کرافورد گفت: 

– لقمه ی جویده و آماده دهن شان می گذارد، کل تاریخ لعنتی را.26۳ 
کابوسی که هرگز از آن بیدار نمی شوی. 264

سردبیر با افتخار گفت:

رکی، خوش قلب ترین فالن فالن شده ای که تا به حال خدا 
ُ
من آن را دیدم. من حضور داشتم. دیک آدامِز ک

در او نفس حیات دمیده، و خودم.265

لنهن برای شکلی از هوا تعظیم کرد و اعالم کرد: 
– مادام، منم آدام، قوی و گرم دادم به مداد مرگ و یوغ.266

مایلز کرافورد داد زد: 

و  شد  ریخته  آن  برای  که  بود  اشک هایی  بود.26۷  آن جا  همه  از  پیش  پرینس  خیابان  پیرزن  تاریخ!   –
دندان هایی که به هم فشرده شد.26۸ از روی یک آگهی.26۹ گرگور گری طرحش را ساخت.2۷۰ همین باعث 
شد که پله های ترقی را پیمود. بعد پدی هوپر برای ِتی ِپی کار می کرد، همانی که او را به استار برد.2۷۱ حاال 

با بلومن فلد است.2۷2 این رسانه است. این استعداد است. پاَیت! بابای همه بود!2۷۳ 

لنهن تأیید کرد: 
– پدر روزنامه نگارِی وحشت و برادرزن کِرس کالینن.2۷4

– الو...؟ هستی...؟ بله، این جاست هنوز. خودت یک سر بیا.

سردبیر داد زد: 

– امروز کجا چنین روزنامه نگاری پیدا می کنی، هان؟

 کاغذ ها را ناگهان ریخت.

َمِدن برک گفت: 
ُ
لنهن به آقای ا

– زیلی خرنگ.2۷5
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َمِدن برک گفت: 
ُ
 آقای ا

– خیلی باهوش.

پروفسور مک هیو از دفتر داخلی آمد و گفت: 

– حرف شکست ناپذیرها شد، دیدید بعضی از دست فروش های دوره گرد جلوی قاضی ارشد حاضر 
شدند...2۷6

ُملوی با اشتیاق گفت: 
ُ
جْی جْی ا

ببیند که  را  آن درخت هایی  تا همه ی  به سمت خانه می رفت  پارک  از میان  لیدی دادلی2۷۷  آره.  اوه،   –
توفان سال پیش شکسته و انداخته بود2۷۸ و فکر کرد منظره ای از دابلن را بخرد. این شد که کارت پستالی 
اقامتگاه  بیرون  درست  درآمد.  آب  از  پوسِت بزکن  یا  یک2۷۹  شماره ی  مرد  یا  بَردی  جو  بزرگداشت  برای 

بکن!2۸۰  را  فکرش  نایب السلطنه، 

مایلز کرافورد گفت: 

– این ها فقط به الطائالت می پردازند.2۸۱ اووف! رسانه و دادگاه! در کدام دادگاه امروز می توانی یکی 
َهگن زبان آور،2۸4 هان؟ اه، مزخرفات 

ُ
مثل آن آدم ها پیدا کنی، مثل وایت ساید،2۸2 مثل آیَزک بات،2۸۳ مثل ا

لعنتی. اووف! فقط درجه دو.2۸5

دهانش بی حرف در پیچ وتاب های عصبِی نفرت به جنبیدن ادامه داد.

آیا کسی در آرزوی آن دهان است برای بوسه ای؟ چطور می توانی بفهمی؟ پس برای چه آن را نوشتی؟2۸6 

هم قافیه ها و قانع کننده ها287

جهان،  باشد.  اندازه ای  تا  باید  دهان؟  یک  جهان  یا  به گونه ای؟  است  جهان  دهان  آیا  جهان.  دهان، 
لب ولوچه ی آویزان، زان، ارزان، کم باران. قافیه ها: دو مرد یکسان لباس پوشیده اند و به ظاهر شکل همند، 

دوبه دو.2۸۸

. . . . . . . . . . . . . . . . ال توا َپچه

. . . . . . . . . . . که پارالر تی پَیچه
منترکه ایل ونتو، کومه فا، سی تچه.2۸۹

آن ها را سه به سه دید، دخترهایی که نزدیک می شدند، در لباس های سبز، سرخ، حنایی، درهم پیچان،2۹۰ ِپر 
ِلر ِپرسو،2۹۱ ارغوانی روشن، بنفش، کوال پچیفیکا اوریافیاما، طالیی بیرق،2۹2 دی ریمیرار فی پیو آردنتی.2۹۳ 

اما من پیرمرد، توبه کار، با پاهای کرخت، ماسیاهی دوِن  شب:2۹4 جهاْن دهان: ستوداْن زهدان.2۹5 

َمِدن برک گفت:
ُ
آقای ا

– از خودت دفاع کن.2۹6 
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برای هر روز بسنده است...297

ُملوی با لبخندی بی جان وارد میدان شد.
ُ
 جْی جْی ا

سیگارش را به کناری انداخت و گفت: 

– مایلز عزیزم، تو حرف های من را بیراه تعبیر کردی. من بنابه توصیه ی االن از حرفه ی سوم2۹۸ در مقام 
رکی ات تو را به راه دور می برند.2۹۹ چرا اسمی از هنری گَرتن و فالد 

ُ
حرفه جانبداری نمی کنم اما پاهای ک

الهر و رئیِس چِپلیُزدی او، هارمزُورث در 
َ
و دماستینز و ادموند برک نمی آوری؟۳۰۰ همه ی ما ایگنیشس گ

رسانه های صد تا یک غاز جنجالی، را می شناسیم۳۰۱ و عموزاده ی آمریکایی اش در رنگین نامه های َبوری،۳۰2 
تازه به جز پدی کلیز باجت، پیوز اکارنسس و دوست هوشیارمان اسکیِبرین ایگل.۳۰۳ چرا ارباب زبان آوری 

وکالی دعاوی مثل وایت ساید را معرفی می کنی؟۳۰4 این روزنامه برای هر روز بسنده است.۳۰5

پیوند به روزهای گذشته 

سردبیر توی روی او داد زد:

ایرلندی.۳۰۷ حاال کجایی؟ سال  داوطلبان  روزنامه مطلب می نوشتند.۳۰6  برای همین  فالد  و  گَرِتن   –
اووف! داریم؟  کاِرن۳۰۹  فیلپات  را مثل جان  امروز چه کسی  لوِکس.۳۰۸  تأسیس شد. دکتر   ۱۷6۳

ُملوی گفت:
ُ
جْی جْی ا

 بوش کْی سی.۳۱۰ 
ً
– خب، مثال

سردبیر گفت:

– بوش؟ خب بله: بوش، بله. او یک رگه از آن را توی خونش دارد. کندال بوش، نه منظورم سیمور بوش 
است.۳۱۱

پروفسور گفت: 

– او سال ها پیش باید روی صندلی الکتریکی می رفت، فقط برای... اما مهم نیست.

ُملوی رو به استیون برگشت و آهسته و آرام گفت:
ُ
جْی جْی ا

– به نظرم یکی از پیراسته ترین جمله هایی که در زندگی ام شنیدم از لب های سیمور بوش بیرون آمد. در 
مورد آن برادرکشی بود، مورد قتل چایلد. بوش از او دفاع کرد.۳۱2

و در دهلیزهای گوشم سم ریخت.۳۱۳
راستی او چطوری به این نکته پی برد؟ او که در خواب مرد. یا آن داستان دیگر، چارپایی با دو پشت؟۳۱4

پروفسور پرسید:

– آن چی بود؟
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ایتالیا، مجیسترا آرتیوم315

ُملوی گفت:
ُ
جْی جْی ا

– او براساس قانون شهادِت دادگری روم دفاع کرد که با قانون قدیمی تر موسایی، لکس تالیونیس، در 
تقابل بود.۳۱6 و به موسای میکل آنژ در واتیکان استناد کرد.۳۱۷ 

– ها.۳۱۸

 گفت:
ً
لنهن مقدمتا

– چند کلمه ی نیک گزیده. سکوت!۳۱۹

ُملوی جعبه سیگارش را بیرون آورد. 
ُ
مکث. جْی جْی ا

 عادی. 
ً
آرامش کاذب. چیزی کامال

پیامبر جعبه ی کبریتش را اندیشمندانه درآورد و سیگارش را روشن کرد.۳2۰

از موقع مرور آن زمان غریب، اغلب فکر کرده ام که آن عمل کوچک و در جای خود کم اهمیت، آن 
کشیدن کبریت بود که همه ی زندگی بعد از آِن هردوی ما را تعیین کرد.۳2۱ 

دوره ای پیراسته322

ُملوی حرف هایش را شکل داد و دوباره از سر گرفت:
ُ
جْی جْی ا

یزدان  هولناک  و  شاخ دار۳2۳  تندیس  منجمد،  موسیقی  در  سنگی  تندیس  آن  گفت:  این باره  در  او   –
انسان وار،۳24 آن نماد ابدی خرد و پیامبری که اگر چیزی هست همه اش تخیل است یا دست مجسمه ساز 
که به سنگ مرمر تعالی بخشیده ی روح و تعالی بخشنده ی روح شکل داده درخور زیستن است، درخور 

است.۳25 زیستن 

دست الغرش با موجی به پژواک و فروآوا وقار بخشید.۳26 

مایلز کرافورد یک باره گفت:

– عالی!

َمِدن ِبرک گفت:
ُ
آقای ا

– وحی الهی.۳2۷

ُملوی از استیون پرسید:
ُ
جْی جْی ا

– تو آن را دوست داری؟

استیون که خونش از گیرایی زبان و اداها گرم شده بود، سرخ شد.۳2۸ سیگاری از جعبه برداشت. جْی جْی 
ُملوی جعبه ی سیگار را به مایلز کرافورد تعارف کرد. لنهن مثل قبل سیگارهایشان را روشن کرد، جایزه اش 

ُ
ا

را برداشت و گفت:
– ماچی بوس تنکی بوس.۳2۹
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مردی با اصول اخالقی متعالی

ُملوی به استیون گفت:
ُ
جْی جْی ا

هرمسی۳۳۱ چیست،  آن جماعت  درباره ی  نظرت  واقعا  می گفت.۳۳۰  تو  از  من  به  مِگِنس  پروفسور   –
شاعران سکوت عقیق:۳۳2 ِاْی ای، آن عارف استاد ؟۳۳۳ آن زن، بِلَوتسکی، شروعش کرد.۳۳4 برای خودش 
کیسه ی پر از حقه ی خوبی بود. ِاْی ای به یکی از مصاحبه کننده های یانکی می گفت که تو در نخستین 
ساعات بامداد رفتی پیش او تا درباره ی مراتب وقوف بپرسی.۳۳5 مِگِنس فکر می کند که تو می خواستی 

متعالی ترین اصول اخالقی.  دارای  مِگِنس مردی است  بگذاری.۳۳6  ای  ِاْی  سربه سر 

از من می گفت. چی گفت؟ چی گفت؟ از من چی گفت؟ نپرس.۳۳۷ 

پروفسور مک هیو جعبه ی سیگار را با حرکتی موج وار رد کرد و گفت:

– نه مرسی. یک لحظه صبر کن. بگذار یک چیزی بگویم. بهترین نمایش سخنوری که در تمام عمرم 
شنیده ام سخنرانی جان اف ِتیلر در انجمن تاریخی کالج بود.۳۳۸ آقای دادستان فیتزگیبن، رئیس کنونی دادگاه 
فرجام، سخنرانی کرده بود۳۳۹ و مقاله ی مورد بحث یک جستار بود )نو برای آن دوره( که از احیای زبان 

ایرلندی جانبداری می کرد.۳4۰ 

رو به مایلز کرافورد برگشت و گفت:

– تو جرالد فیتزگیبن را می شناسی. پس می توانی سبک خطابه اش را تجسم کنی. 

ُملوی گفت:
ُ
جْی جْی ا

– شایعه است که در کمیسیون مایملک ترینیتی کالج، او با تیم هیلی سر یک میز می نشیند.۳4۱

مایلز کرافورد گفت:
– کنار آن کوچولوی مامانی با فراک بچگانه می نشیند. ادامه بده. خب؟۳42

پروفسور گفت:

واژه های  و  ادب  با  آمیخته  غرور  از  پر  بود،  آموخته  سخنوِر  یک  سخنرانی  که  باش  داشته  توجه   –
تأدیب کننده ی سرریز از نمی گویم جام های خشمش۳4۳ بلکه سرریز از تحقیر مردی مغرور که نثار جنبش 

بی فایده.  درنتیجه  بودیم،  ما ضعیف  بود.۳44  نوپا  موقع جنبش  آن  نوپا می کرد. 

لب های باریک و بلندش را لحظه ای بست، اما مشتاِق ادامه دادن، دست گشوده اش را آسوده به سمت 
عینکش باال آورد و با انگشت لرزاِن شست و حلقه، قاب سیاه آن را مالیم دست زد و روی کانون تازه ای 

ثابت کرد.

فی البداهه

ُملوی گفت: 
ُ
با لحنی تک آهنگ و ناگسسته۳45 رو به جْی جْی ا

ِتیلر از بستر بیماری آمده بود آن جا. گمان نمی کنم که سخنرانی اش را آماده کرده بود،  – می دانی که 
چون حتا یک تندنویس هم در سالن نبود.۳46 دوروبر صورت الغر تیره رنگش ریش پرپشتی روئیده بود. 

دستمال گردن سفید ابریشمِی شلی بسته بود و روی هم رفته مثل آدم در حال مرگ بود )گرچه نبود.(

ناگاه،  سپس،  و  چرخید  استیون  صورت  به سمت  ُملوی 
ُ
ا جْی جْی  از  به کندی،  اما  ناگهان  نگاهش، 
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جست وجوکنان تا زمین خم شد. پارچه ی کتان یقه ی آهارنزده اش که از پشت سِر خم شده اش پدیدار شد، 
از موهای کم پشتش کثیف شده بود. هنوز در جست وجو بود که گفت:

– وقتی سخنرانی فیتزگیبن تمام شد جان اف ِتیلر برخاست که پاسخ بدهد. خالصه ، تا آن اندازه که 
بود.۳4۷ این  بیاورم، حرف هایش  یاد  به  بتوانم  درست 

سرش را محکم بلند کرد. چشم هایش یک بار دیگر به فکر فرو رفتند. صدف داران ابله پشت شیشه های 
بزرگ، در جست وجوی راه برون رفت، به این سو و آن سو شنا می کردند.۳4۸ 

این گونه آغاز کرد: 

– آقای رئیس، خانم ها و آقایان: گوش دادن به اظهار نظرهای دوست فرزانه ام درباره ی جوانان ایرلند، 
یک لحظه پیش، ستایش قلبی مرا برانگیخت. چندانکه گویی مرا به کشوری بسیار دور از این کشور منتقل 
کرده اند، به عصری دور از این عصر، چنان که گویی در مصر باستان هستم و به خطابه ی کاهن اعظم آن 

سرزمین برای موسای جوان گوش سپرده ام.۳4۹ 

شنوندگانش سیگارهایشان را به حالت ساکن نگه داشتند تا گوش کنند، دودشان که مثل ساقه های سست 
باال می رفت با سخنرانی او می شکفت. و باشد دودهای پیچ درپیچ مان. واژه های باشکوه دارند می آیند. نگاه 

کن. خودت می توانی این کار را بکنی؟۳5۰

پرنخوت وار  و  آهنگی گران سرگونه  با  که  را می شنیدم  اعظم مصری  آن کاهن  آمد صدای  به نظرم  و   –
شد.  مکشوف  من  بر  معانی شان  و  شنیدم  را  حرف هایش  برمی خاست. 

از پدران351

بر من مکشوف شد که آن چیزها خوبند، اما هم چنان مخدوشند که اگر آن ها بی نهایت خوب بودند، یا 
خوب نبودند، امکان نداشت مخدوش باشند. آه، لعنت بر تو باد! این از سینت آگوستین است.۳52

– چرا شما یهودیان نمی پذیرید فرهنگ ما، مذهب ما و زبان ما را؟ شما قبیله ای از شبان های کوچ گرید: 
ما مردمی قدرتمندیم. شما نه شهری دارید و نه ثروتی: شهرهای ما النه های انسانیت و گالی های ما با سه 
ردیف و چهار ردیف پارو۳5۳ بارشده با همه گونه متاع که آب های دنیای شناخته شده را شخم می زند. اما 
شما از موقعیت های بدوی تکوین یافته اید: ما ادبیات داریم، کلیسا و کشیش داریم، عمری تاریخ و سازمان 

دولتی.۳54
نیل.۳55

کودک، مرد، تندیس.۳56

مری های نوزاد کنار بستر نیل زانو می زنند،۳5۷ گهواره از نی بوریا: مردی چست وچاالک در نبرد:۳5۸ شاخ 
سنگی، ریش سنگی، قلبی از سنگ.۳5۹

و  آیزیس  رمزآمیز، جایگاه  و  باشکوه  ما،  معابد  می کنید.۳6۰  پرستش  را  ناشناخته  و  بومی  ُبتی  شما   –
آِن  از آِن شما بندگی، ترس و حقارت است: از  اوزیریس هستند،۳6۱ و کاشانه ی هوروس و آمون رآ.۳62  
هولناک  و  است  لشکر  یک  مصر  قلیل:  بنی اش  و  است  ضعیف  اسرائیل  دریاهاست.  و  برق  و  رعد  ما 

درآید.  لرزش  به  ما  نام  با  نامند: جهان  و کارگر روزمزد  آواره  را  سالح هایش. شما 

بادگلوی بی صدایی از گرسنگی در سخنرانی اش تَرکی ایجاد کرد. صدایش را آشکارا از آن باالتر برد:
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– اما خانم ها و آقایان، اگر حضرت موسای جوان به این دیدگاه از زندگی گوش داده و پذیرفته بود، اگر 
در برابر این پند پرنخوت سرش را خم می کرد و خواسته اش را خم می کرد و روحش را خم می کرد، هرگز 
مردم برگزیده را از خانه های بندگی شان بیرون نمی آورد و در روز، ستونی از ابر را دنبال نمی کرد.۳6۳ هرگز در 
بحبوحه ی رعد و برق و بر قله ی کوه سینا با خداوند حرف نمی زد و هیچ گاه با پرتو الهامی که در سیمایش 

می درخشید با لوحه های فرمان  در دستانش، حک شده با زبان تمرد پایین نمی آمد.۳64

خاموش شد و در لذِت سکوت به آن ها نگاه کرد. 

بدشگون – برای او!

ُملوی ، نه عاری از افسوس، گفت:
ُ
جْی جْی ا

– اما پیش از آن که به سرزمین موعود وارد شود ُمرد.۳65

لنهن گفت:

– مرگ – ناگهانی – در – آن – لحظه – گرچه – از – مرضی – کشدار – اغلب – از – پیش – خلط 
باال می آورد – موت. و با آینده ای عظیم در پشت سرش.۳66

صدای پای گروهی از پابرهنه ها شنیده شد که در راهرو می دویدند و تاپ تاپ از پله ها باال می آمدند.

پروفسور، تکذیب نشده، گفت: 

– این سخنوری است.

حرف های  گوش.۳6۸  دهلیزهای  مایل ها  پادشاهان.  تارای  و  ُمالَمست  در  جماعت هایی  بربادرفته.۳6۷ 
مدافع حقوق مردم، با فریاد ابراز شد و در چهار طرف پخش شد.۳6۹ ملتی در صدایش پناه گرفتند. صدای 
کازیک از همه در هر زمان و هر کجا.۳۷۱ دوستش داشته باش و ستایشش کن:  مرده.۳۷۰ ضبط شده های آ

من دیگر نه.۳۷2 
پول دارم. 

استیون گفت: 

– آقایان، به عنوان حرکت بعدی در برگه ی برنامه ممکن است پیشنهاد کنم که االن جلسه را تعطیل و به 
جای دیگری منتقل کنیم؟۳۷۳

َمِدن برک گفت: 
ُ
آقای ا

– نفسم را بند آوردی. این حرف برحسب اتفاق، تعریف فرانسوی که نیست؟۳۷4 این ساعتی است که 
بنده فکر می کند سبوی شراب، به استعاره، در مهمان سرای باستانی تو خوشایند ترین است. 

لنهن اعالم کرد:

– چنین است و بدین وسیله با عزم جزم عزم شده است. هرکس موافق است بگوید َبل. و اگر مخالف 
نه. بنده اعالم می کنم که تصویب شد. به کدام آلونِک می خواری؟... رأی سرنوشت ساز من: میخانه ی 

مونی!۳۷5

هشداردهنده جلو رفت: 

– سختگیرانه از میل کردن آب های قوی سرپیچی خواهیم کرد، نخواهیم کرد؟ بله، نخواهیم کرد 
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به هیچ وجه من الوجوه.

َمِدن برک با پرتاب یارچترش پشت کله ی او به راه افتاد۳۷6 و گفت:
ُ
آقای ا

– حمله کن، مکداف!۳۷۷

سردبیر محکم به شانه ی استیون زد و داد زد:

– هر آن کو ندارد نشان از پدر!۳۷۸ بیا برویم. آن کلیدهای کوفتی کجا هستند؟۳۷۹ 

دست مال دست مال جیبش را گشت و کاغذ تایپ شده ی مچاله را بیرون کشید: 

– پا و دهان. می دانم. این درست می شود. این می رود تو روزنامه. آن ها کجا هستند؟ این درست است.

کاغذ را در همان جیب فرو کرد و به دفتر داخلی رفت. 

بیا امیدوار باشیم

ُملوی که آمد دنبال او برود آهسته به استیون گفت:
ُ
جْی جْی ا

– امیدوارم زنده باشی و منتشرشده اش را ببینی. مایلز، یک لحظه.۳۸۰

سپس او هم به دفتر داخلی رفت و در را پشت سرش بست.

پروفسور گفت:

تروای  کیسه ی  ایلیوم!۳۸۱  فویت  دارد.  پیامبرانه  بینش  نیست؟  است،  خوب  این  استیون.  برویم  بیا   –
فالحینند.۳۸2 امروز  مدیترانه ای  اربابان  جهان.  این  قلمروهای  بادخیز. 

پسر روزنامه فروِش اولی، تاپ تاپ، پشت سر و چسبیده به آن ها، پایین دوید، به سمت خیابان شتافت و 
فریادزنان گفت: 

– ویژه ی مسابقه!

دابلن، خیلی خیلی چیزهاست که باید یاد بگیرم.۳۸۳ 

بی پیچیدند. 
َ
به سمت چپ و خیابان ا

استیون گفت: 

– من هم یک بینشی دارم.

پروفسور جستی زد تا همپای او بشود و گفت: 

– بله؟ کرافورد می رسد.

یکی دیگر از پسرک های روزنامه فروش مثل تیر از کنار آن ها گذشت؛ می دوید و داد می زد: 

– ویژه ی مسابقه!

دابلن دوست داشتنِی دون384

دابلنی ها.

استیون گفت:
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– دو ِوستایی دابلنی، پیر و پرهیزکار، پنجاه و پنجاه وسه سال در کوچه ی فامبلی زندگی کرده اند.۳۸5

پروفسور پرسید: 

– آن جا کجاست؟
– بعد از بلک پتز.۳۸6

فاستونی اش. دل های  براق زیر شال  پیه  با بوی گرسنگی آور خمیر.۳۸۷ کنار دیوار. صورت  نمور  شب 
جیگر!۳۸۸ تندتر،  کازیک.  آ ضبط شده های  مضطرب. 

االن ادامه بده. شهامت داشته باش. باشد که در آن زندگی باشد.۳۸۹

ببینند.۳۹۰ سه شیلینگ و ده پنس را در قلک  – آن دو می خواهند مناظر دابلن را از باالی ستون نلسن 
قرمز حلبی جعبه نامه ای پس انداز می کنند. سکه های سه پنی و شش پنس را با تکان دادن بیرون می آورند و 
پنی ها را با تیغ چاقو در می کشند. دو و سه از نقره و یک و هفت از مس. کاله ِبِره و بهترین لباس هایشان را 

 به باران برخورند. 
ً
می پوشند و چترهایشان را برمی دارند از ترِس این که احتماال

پروفسور مک هیو گفت:
– باکره های عاقل.۳۹۱

زندگی در مضیقه392

– در ناهارخوری های نورث سیتی، در خیابان مارلبورو، از دوشیزه کیت کالینز، مالک، به ارزش یک 
تابه ای می خرند.۳۹۳ برای رفع تشنگِی کوفته ی  و چهارپنس کوفته ی کله پاچه ی خوک و چهار قرص نان 
ناشی از کله پاچه ی خوک از دختری پای ستون نلسن چهار و بیست آلوی رسیده می خرند.۳۹4 به آقای دم 
پله های گردان دو عدد سه پنی می دهند و تاتی تاتی کنان و آهسته از پله های مارپیچ باال می روند، غرغرکنان، 
همدیگر را تشویق می کنند، ترسیده از تاریکی، نفس نفس زنان، یکی از دیگری می پرسد که کله پاچه ی 
خوک می خوری، خدا و باکره ی مقدس را شکر می کنند، از پایین رفتن می ترسانند، از هواگیرها دزدکی نگاه 

می اندازند. پناه بر خدا. فکرش را هم نمی کردند که این قدر بلند باشد. 

ن کرنز کمردردی دارد که روی آن آب لورد می مالد، 
َ
ن ِکرنز و فلورنس مک کیب است.۳۹5 ا

َ
اسم هایشان ا

آن را بانویی به او داده که بطری پر از این آب را از پدری پشنیست گرفته است.۳۹6 فلورنس مک کیب هر 
شنبه برای شامش یک پاچه ی خوک و بطری ای دابل اکس می گیرد.۳۹۷ 

پروفسور دو بار سرش را تکان داد و گفت: 

– تناقض. باکره های وستا. می توانم تجسم شان کنم. چه چیزی دوست مان را نگه داشته؟

سرش را برگرداند.

به همه ی جهات پخش شدند،  و  پایین دویدند  پله ها  از  از پسرهای دوان دواِن روزنامه فروش،  گله ای 
فریادزنان، روزنامه های سفیدشان در هوا بال بال می زد. پشت سر آن ها مایلز کرافورد عبوس روی پله ها 

ُملوی حرف می زد.
ُ
ا با جْی جْی  ظاهر شد، کالهش دور صورت سرخش هاله ای می ساخت، 

پروفسور دستش را تکان داد و داد زد: 

– بیایید دیگر.



|  یولسیز   44

دوباره راه افتاد و دوش به دوش استیون که می رفت گفت: 

– بله، دارم می بینم شان.

بازگشت بلوم398

آقای بلوم، نزدیک دفاتر آیریش کاتولیک و دابلن پنی ژورنال،۳۹۹ از نفس افتاده، در میان گردباد پسرهای 
مهارگسیخته ی روزنامه فروش گیر افتاده بود و داد می زد:

– آقای کرافورد! یک لحظه! 

– تلگراف! ویژه ی مسابقه!

آقای کرافورد یک قدم به عقب برگشت و گفت: 

– موضوع چی است؟

یکی از پسرهای روزنامه فروش توی صورت بلوم داد زد: 

– تراژدی وحشتناک در َرتماینز! بچه ای را باددمی گاز گرفته است!4۰۰ 

گفت وگویی با سردبیر

آقای بلوم همین طور که هن هن کنان و با زور به سمت پلکان راه باز می کرد و بریده ی کاغذ را از جیبش 
درمی آورد، گفت:

– فقط همین آگهی. االن با آقای کیز حرف زدم. می گوید برای دو ماه تمدید می کند. برای بعد از آن 
باید ببیند. اما یک پاراگراف هم در تلگراف می خواهد برای جلب توجه، بخش صورتی ستردی. و همچنین 
اگر هنوز دیر نیست، به آقای نماینده ننتی گفتم، می خواهد از روی ِکلکنی پیپل کپی شود.4۰۱ می توانم در 
کتابخانه ی ملی به آن دسترس پیدا کنم. منزلگاه کیز، متوجه ای؟ اسم خودش کیز است. نوعی بازی با 
اسم.4۰2 اما در عمل قول داد که تمدید کند. فقط می خواهد یک ذره بادش کنیم. چی به اش بگویم آقای 

کرافورد؟

ا ک ب403

مایلز کرافورد برای تأکید دستش را پرت کرد و گفت: 

– به اش بگو بیا از کونم بخور، باشد؟ بگو این حرف از منبع موثق است.

کمی عصبی. مراقب توفان شدید باش.4۰4 همه راه افتاده اند برای نوشیدن. بازو در بازو. لنهن با کاله 
قایق رانی در پی تلکه گیری دنبال شان. چاچول بازی معمول.4۰5 مانده ام که آیا همه اش زیر سر ددلس جوان 
است. امروز یک جفت کفش خوب به پایش دارد. دفعه ی پیش که دیدمش پاشنه ی پایش پیدا بود. مسخره 

راه می رفت. جوانک ولنگار. در آیریش تاون چه کار می کرد؟4۰6

آقای بلوم نگاهش را برگرداند4۰۷ و گفت:

– خب، اگر بتوانم طرح را بگیرم، به نظرم ارزش یک پاراگراف کوتاه را دارد. فکر کنم آنوقت آگهی را 
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او می گویم... به  می دهد. 

ا ک ش ا ب408

آقای کرافورد سرش را برگرداند و بلند داد زد:

– می تواند از کون شاهانه ایرلندی بنده بخورد، هروقت دلش خواست، به اش بگو.

آقای بلوم ایستاد که موضوع را سبک سنگین کند و در شرف لبخند زدن بود، آقای کرافورد ناگهانی و 
رفت.  شلنگ انداز 

ابر و باد را به کار گرفتن و پول جور کردن409

آقای کرافورد دستش را تا خرخره اش باال آورد و گفت: 

– نوال بونا، جک.4۱۰ به این جایم رسیده. خودم هم دمار از روزگارم درآمده. دنبال یکی می گشتم که برای 
یک حواله ی بانکی تا همین هفته ی پیش ضامنم شود. ببخشید جک. باید قبول کنی که اگر می داشتم، دریغ 

نمی کردم. با تمام وجودم ابر و باد را به کار می گرفتم و درهرصورت جور می کردم. 

ُملوی سگرمه هایش را درهم کشید و در سکوت پیش رفت. خودشان را به آن ها رساندند و 
ُ
ا جْی جْی 

رفتند.  پابه پای شان 

– وقتی پاچه ی خوک و نان شان را خوردند و بیست انگشت شان را با کاغذی که نان در آن پیچیده شده 
بود پاک کردند و به نرده ها نزدیک تر شدند. 

پروفسور برای مایلز کرافورد توضیح داد:

– یک چیزی برای تو. دو تا پیرزن دابلنی باالی ستون نلسن.

چه ستونی! – این چیزی است که تاتی تاتی کن اولی گفت411

مایلز کرافورد گفت:
– این نوست. این مطلب قابل چاپ است. بیرون آمده اند برای دارِگل مومی ها. دو مکار پیر، هان؟4۱2

استیون ادامه داد:

– اما می ترسند که ستون بیفتد. بام ها را می بینند و درباره ی این بحث می کنند که هرکدام از کلیساهای 
تول.4۱۳ اما با دیدن آن ها 

ُ
مختلف کجا هستند: گنبد آبی َرتماینز، کلیسای آدم و حوا، کلیسای سینت لورنس ا

سرگیجه می گیرند و به همین خاطر، دامن هایشان را باال می زنند...

آن زنان مختصر شلوغ

مایلز کرافورد گفت:
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– دست نگه دار. بدون اختیارات شاعری. ما این جا در قلمرو اسقف اعظمیم.4۱4 
– و با زیردامنی های راه راه شان می نشینند و به مجسمه ی زناکاِر یک دسته خیره می شوند.4۱5

پروفسور داد زد:
– زناکار یک دسته! از این خوشم آمد. ایده اش را می فهمم. می دانم منظورت چی است.4۱6

بانوان به بومیان دابلن شهاب سنگ های تیزرو یا قرِص سرعت
417

ً
 اهدا می کنند، ظاهرا

استیون گفت: 

– باعث گرفتگی در گردن شان می شود و دیگر خسته تر از آنند که به باال یا پایین نگاه کنند یا حرف 
بزنند. کیسه ی آلو را میان شان می گذارند و آلوهای آن را می خورند، یکی پس از دیگری، و آب آلوها را 
که چکه چکه از دهان شان می ریزد با دستمال شان پاک می کنند و هسته ی آلوها را یواش از میان نرده ها به 

بیرون تف می کنند.

َمِدن برک با شنیدن آن بر گشتند، 
ُ
به عنوان پایان، خنده ای ناگهانی، سرزنده و بلند سر داد. لنهن و آقای ا

اشاره ای کردند و از جلوی آن ها به سمت مونی رفتند.

آقای کرافورد گفت:
– تمام شد؟ همین قدر  که بدتر از این نمی کنند.4۱۸

سوفسطایی صاف به خرطوم هلن مغرور می کوبد
اسپارتی ها دندان به هم می سایند. ایتاکایی ها شرط می بندند که پن قهرمان است419

پروفسور گفت:

– تو من را به یاد آنتیس تنیس می اندازی، مرید گرجیاس، آن سوفسطایی.42۰ می گویند هیچ کس نفهمید 
که آیا او با خودش بیشتر ترش ُرو بود یا با دیگران.42۱ پسر مردی نابغه و زنی برده بود. و کتابی نوشت که در 

آن نخل زیبایی را از هلن آرگوسی گرفت و به پنه لوپی بیچاره داد. 

پنه لوپی بیچاره. پنه لوپی ریچ.422 

کانل شدند.
ُ
همگی آماده ی عبور از خیابان ا

الو، مرکز!423

ترامواها روی هشت خط، در نقطه های گوناگون، با بازوهای برق رساِن ساکن روی خط خودشان ایستاده 
بودند، رفت وبرگشِت َرتماینز، رت فارنهم، کینگزتاون، بلک راک و دالکی، سندی مونت گرین، رینگزند 
و برج سندی مونت، دانی بروک، پالمرستون پارک و رتماینز شمالی، همه بی حرکت، به دلیل اتصال کوتاه 
کالسکه های  نامه،  حمل  واگن باری  باربری،  واگن های  درشکه،  کرایه ای،  کالسکه ی  متوقف شده اند.424 
خصوصی، بلم های آب های معدنی گازدار با صندوق های تلق تلقی بطری ها، تلق تلق کنان با سرعت رفتند، 
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غلتیدند، یا با اسب کشیده شدند.425 

چی؟ – و نیز – کجا؟426 

مایلز کرافورد پرسید:
– حاال اسمش چی است؟ این زن ها آلوها را از کجا گرفتند؟42۷

یلی.  معلم مالنقطی می گوید: ویرژ

سال دومی با قاطعیت برای موسای پیر رأی می دهد.428 

پروفسور برای پاسخگویی لب های بلندش را پهن باز کرد و گفت: 

– اسمش، صبر کن، اسمش، االن می گویم. اسمش را بگذار: دیوس نوبیس هیک اوتیا فیکت.42۹ 

استیون گفت:
– نه. من به آن می گویم چشم انداز فسجه ی فلسطین یا حکایت آلوها.4۳۰

پروفسور گفت:
– فهمیدم.4۳۱

سپس از ته دل خندید.

دوباره با خوشی تازه ای گفت:
ُملوی اضافه کرد.4۳2

ُ
– فهمیدم. موسی و سرزمین موعود. ما این ایده را به او دادیم، او به نظِر جْی جْی ا

در این روز خوب ماه ژوئن، هوراشیو ستاره ی مجلس است433

ُملوی نگاهی ملول به مجسمه انداخت و آرامشش را حفظ کرد. 
ُ
جْی جْی ا

پروفسور گفت:

– فهمیدم.

روی سکوی سنگفرش سر جان گری مکثی کرد و از میان شبکه ای از خطوط ناشی از لبخنِد طعنه آمیزش 
به باال و نلسن خیره شد.4۳4 

ن گیج 
َ
انگشتان کم شده ثابت می کند غلغلک دهندگی بسیار را برای بانوهای بشاش بدلباس. ا

است و فلو تلوتلو می خورد ـ اما آیا تقصیر آن هاست؟435

با خشونت گفت:

– زناکار یک دسته. باید بگویم این یکی غلغلکم می دهد.

مایلز کرافورد گفت: 
– پیرها را هم غلغلک داده، اگر حقایق خدای قادر آشکار بود.4۳6
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)ایوِلس(

۱. در یک سده پیش از میالد مسیح، تاکیتوس، تاریخ نویس رومی، در اثری به نام Agricola، جزیره ی 
ایرلند را هایبرنیا )Hibernia( نامیده است. این واژه از ریشه ی هایبرنوس به معنای »سرزمین زمستان« 

است. )م(

 ایوِلس نامیده می شود با تقلیدی مضحک )نقیضه( از طرح 
ً
به گفته ی هانت، »فصل هفتم که معموال

روزنامه ها طراحی شده است، با تیترهایی که معرف متن های کوتاه و مؤثر است. از آن جا که “هنِر” این فصل 
سخنوری است، از آرایه  های سخنوری نیز لبالب است. از میان صدها آرایه ای که نظریه پردازان سخن سنج 
و سخنور از دیرباز تشخیص داده اند، آرایه ی “استعاره” دیرآشناتر است و چنان که فراخور متن است، فصل 
 
ً
با چنین استعاره ای آغاز می شود: “در قلِب” ابرشهری. این نوع استعاره ی پرکاربرد دقیقا هفتم )ایوِلس( 
همانی است که انسان امروزی انتظار دارد در عنوان های روزنامه ها ببیند، اما دیری نمی پاید که جویس به 

این کلیشه ی مالل آور جان تازه می بخشد.« )2۰۱۳(

»جویس هنگام ویرایش و بازنگری اثرش، شمار بزرگی از آرایه ها و نمایه های سخن دانی و سخنوری 
را به اثر اضافه کرده، و رابرت سدمن در کتاب حاشیه نویسی گیفرد بر یولسیز، فهرست فرهنگ نامه ای از 
آرایه های سخنوری با نام های یونان باستان از این نمایه ها و آرایه ها ارائه داده است. سدمن آن ها را با توجه 
نوع مهارت های زبان شناسانه ای که جویس در نظر گرفته  و  یا سخن دانی(  این فصل )سخنوری  به هنر 
فهرست بندی کرده است؛ همه ی این ها نزدیک به قلب کار رسانه هاست. اما استفاده از همه ی آرایه های 
و  اثرگذاری  باستان سبب  و دیگر سخنور های  اول میالدی(  قرن  سخن دانی کوینتی لیان )سخنور رومی 
شگفت انگیزی کار نشده، بلکه شیوه ی خاص آن سبب شده این تعبیه ها چنین در متن خوش بنشیند و 

)همان جا( شود.«  شگفت انگیز 

»استوارت گیلبرت نخستین کسی بود که در اثری با عنوان یولسیز جیمز جویس )۱۹۳۰( به فراوانِی 
آرایه های سخنوری در این فصل اشاره کرد. البته و بی شک خود جویس ذهن او را آماده کرده بود. به گفته ی 
گیلبرت، فصل هفتم )ایوِلس( از نظر آرایه های سخنوری به آثار ویلیام شکسپیر هم شبیه است که دارای 
صدها آرایه است. در کارهای شکسپیر علت استفاده از این نمایه ها آشکار است، زیرا سخنوری، یکی از 
سه هنر دربرگیرنده ی درس های سه گانه ی دستورزبان، منطق و معانی بدیع در قرون وسطا بود و وسیله ای 
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خاص در اداره ی زندگی روزمره قلمداد می شد. آموزگاران انسان گرای مدارس دستورزبان مدرن استفاده از 
این نمایه ها را به پسرها تدریس می کردند و نویسنده های مجرب با تدریس آن ها امرار معاش می کردند. 
روشن نیست که جویس آن ها را از کجا آموخته، اما انسان گرایی دوره ی رنسانس منشأ آموزه های مدارس 
 به همان 

ً
این آموزه ها را تقریبا یسوعی ازجمله کالج کالنگوز وود بوده است. بدین ترتیب، جویس هم 

شیوه ی شکسپیر یاد گرفته بود.« )همان جا( 

 آرام، فصل هفتم )ایوِلس( خواننده را به قلب ابر شهری مدنی 
ً
به گفته ی هانت، »پس از شش فصِل نسبتا

پرتاب می کند: خیابان سک ویِل جنوبی و شاهراه های متصل به آن، جایی که ده ها تراموا تلق تلق کنان و 
پرسروصدا به هم نزدیک و از هم دور می شوند؛ چاپخانه ها، چکاچک، هزاران ورق روزنامه تولید می کنند؛ 
گاری های نامه بر جلوی اداره ی پست مرکزی صف بسته اند تا کیسه های نامه هایشان را بار بزنند؛ بشکه های 
آبجوی سیاه از بارخانه تاالپ می افتند و قل می خورند در بلمی ها؛ مأمور عبورومرور شرکت عمومی تراموا 
داد می زند و حرکت قطارها را اعالم می کند و واکسی ها بازارگرمی می کنند. در این صداهای ناهنجار دو 
بزرگ  پایتخت های  با دیگر  دارد که می تواند  ایرلند هم شهری  به ذهن می رسند:  برداشت، همپای هم، 
اروپا رقابت کند؛ دیگر این که این نقطه از ایرلنِد ناب و واقعی بسیار دور است و بیشتر پایتخت امپراتوری 

بریتانیا ست.« )2۰۱۳(

»جویس تصویر برجسته اش از کالن شهر را با شبکه ی تراموا شروع می کند که در سال ۱۹۰4، دلیلی 
برای غرور و افتخار شهری بود. بالغ بر سه دهه پیش از آن، خطوط تراموا در سراسر دابلن کشیده شده 
 برقی شدند و حاال، در سال ۱۹۰4، ترامواهای برقِی دو طبقه روی این 

ْ
بود؛ در سال ۱۹۰۱، همه ی خطوط

خطوط در حرکتند.« )همان جا( 

تام کتل که در جنگ جهانی اول کشته  نام  به  از »نویسنده ی جوان و باهوشی  این باره  سیریل پرل در 
 شد،« این گونه نقل قول می کند: »تراموای دابلن اعترافگاه عمومی این شهر است. هر فرد با خرید بلیت 

 )۱۸  –۱۷  :۱۹6۹( می شود.«  وارد  بزرگی  آموزشی  محیط  به   )sixpence( شش پنسی اش 

ایولیا  سرزمین  به  سایکلوپ ها،  با  بدفرجام  برخوردی  از  پس  اودیسیوس  اودیسه،  دهم  سرود  »در 
دیگری  نام های  به  )که  ایوِلس  بادهاست( می رسد.  نگهبان  زئوس  انتخاب  به  )که  ایوِلس  فرمانروایی  به 
چون بادگیر یا پدر بادها نیز معروف است( از اودیسیوس پذیرایی می کند و برای کمک به او در سفرهای 
دریایی اش همه ی بادهای نامساعد را در کیسه ای مهار می کند و کیسه را به او می سپارد. اودیسیوس آن را 
در کشتی اش جا می دهد، اما جلوی دیدگان ایتاکا به سکان کشتی اشاره می کند که همین، سبب شک 
همراهانش می شود و گمان می کنند که گنجی گران بها در کیسه پنهان است. پس سر کیسه را باز می کنند و 
بادها آزاد می شوند. کشتی ها به ایولیا برمی گردند، اما ایوِلس از کمک بیشتر به اودیسیوس سر باز می زند و 

او را منفور خدایان مقدس می داند و از خود دور می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۸(

فصل  این  و  بادها  رابطه ی  درباره ی  اونتاریو،  وسترن  دانشگاه  ادبیات  سابق  استاد  گرودن،  مایکل 
می نویسد: »جویس دست کم به دو شیوه از بادها استفاده می کند: نخست این که این فصل پر از حرکت 
که  است  زبان  و  تصاویر  دیگری  و  آن(  نظایر  و  ترامواها  ماشین ها،  )مردم،  انواع جنب وجوش ها  است، 
به گونه ای توفانی اند. جویس از “باد” در “حرف زدن های توفانی” نیز استفاده می کند. در نموداری که خود 
او ارائه داده، “هنِر” این فصل “سخن دانی” یا سخنوری است. عنوان های روزنامه ها و زیرنویس ها در سراسر 
فصل حرکت خاص خود را دارند. باد نماد فصل هفتم )ایوِلس( است و از دیدگاه جویس، باد در قالب 
خبر از همه ی جهان به دفاتر دو روزنامه ی معروف شهر، فریمن ژورنال )Freeman Journal( و ایونینگ 
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تلگراف )Evening Telegraph( توفانی وارد می شود و در قالب کلمه های چاپ شده، با همان فشار، به 
)۳2 بیرون می وزد.« )۱۹۷۷: 

دن  مثل  کسانی  سخنرانی های  از  )برگرفته  رسمی  سخنرانی های  و  روزنامه ها  نوشته های  گفت وگوها، 
داسن، سیمور بوش و جان اف ِتیلر( چنان تند و توفانی اند که هرکسی سخن دیگری را قطع می کند، حتا 
گاهی خود نویسنده )راوی( یا شخصیتی از داستان با تک گویی درونی اش میان حرف دیگری می پرد. )م(

تولیدی  و صنایع  مهارت ها  از  درواقع، گپ وگفت  است.  این فصل گپ وگفت  مهم  عناصر  از  »یکی 
)2۰۱5 )دلینی،  دابلنی هاست.« 

»ساعت این فصل دوازده ظهر است و صحنه ی آن دفتر روزنامه ی فریمن ژورنال که در شماره های 4– ۸ 
خیابان پرینس شمالی، در ربع شمال شرقی دابلن، نزدیک اداره ی پست مرکزی و ستون نلسن واقع است.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۸(

به گفته ی فریتز سن، »از آن جا که مکان این فصل دفتر روزنامه است، خود متن هم به روزنامه شباهت 
لو  را  متن  داخل  اطالعات  دیگر  و  می شود  سرگرم کننده  بعد  و  می شود  شروع  اطالعاتی  عنوان ها  دارد. 
استیون  است.  گذاشته  رسانه ای  مشاغل  در  را  شخصیت هایش  »جویس  می گوید:  سپس  نمی دهد.« 

و ملی عکاس است.« تبلیغات است، مالی خواننده  بلوم در کار  نویسنده بشود،  می خواهد 

2. »ستون نلسن بنای یادبود بسیار بلندی بود که به یاد تیمسار هوراشیو نلسن در میان خیابان سکویل 
کانل امروزی( و در قلب مرکز دابلن ساخته شده بود. نخست در فصل شش)هْی دیز( به آن اشاره می شود، 

ُ
)ا

هنگامی که تشییع کننده های جنازه ی دیگنم از کنار این ستون می گذرند و سپس در این فصل، که نقطه ی 
 Parable of the( حرکت ترامواهای دابلن است؛ این ستون محل رویداد حوادِث حکایت آلوهای

Plums( استیون هم هست.« )هانت، 2۰۱5( 

درباره ی  بخوانید.  را  )هْی دیز(  شش  فصل  از   ۱25 شماره ی  پی نوشت  ستون  این  سرنوشت  درباره ی 
 در این فصل تعریف می کند، پی نوشت شماره ی 426 و 4۳6 از همین 

ً
حکایت آلوهای استیون که بعدا

بخوانید. را  فصل 

از حاشیه های مسکونی پررونق در هشت مایلی جنوب شرقی دابلن مرکزی است  .»دالکی یکی   ۳
که مدرسه ی آقای دیسی در آن جاست و استیون معلم این مدرسه است. در آن زمان، دالکی خط تراموا 

)2۰۱۳ )هانت،  داشت.« 

»تِرنیور حاشیه ای مسکونی است که در دو مایلی جنوب غربی از مرکز دابلن بنا شده است. نخستین خط 
تراموا در دهه ی ۱۸۷۰ به این منطقه کشیده شد. ترنیور در این رمان اهمیت خاصی دارد، زیرا خانه ی مت 

دلن در این منطقه است.« )همان جا( 

»بلک راک، کینگستن و دالکی، مناطق حاشیه ی خلیج دابلن، واقع در پنج، شش و هشت مایلی جنوب 
شرقی دابلن هستند. کالنزکی، راتگر و رتماینر شمالی نواحی درون مرزی دابلن مرکزی اند. رینگزند در 
کنار بستر جنوبی رودخانه ی لیفی است و سندی مونت گرین در ناحیه ی سندی مونت و برج سندی مونت 
در کمتر از نیم مایلِی جنوب شرقی گرین. هرالدز کراس روستایی مسکونی در حاشیه ی جنوب شرقی دابلن 

بزرگ است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۸(

4. »شرکت تراموای عمومی دابلن مجموعه ای از سه شرکت خصوصی بود که مسئولیت هدایت بیشتر 
ترامواهای شهر را به عهده داشت و مسئولیت گردانندگی آن با خبرنگار و تاجری به نام ویلیام مارتین مورفی 
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بود.« )دلینی، 2۰۱5( 

ت، 
ُ
»این شرکت که در شماره ی ۹ خیابان سک ویل واقع است، در سال ۱۸۸۱ تأسیس شده است.« )اسل

 )5۹۸ :2۰۱۷

 وقتی یکی از اعضای خانواده ی سلطنتی در جایی حضور می یابد 
ً
5. به گفته ی سوسن بازرگان، »معموال

پیش از ورود حضورش را اعالم می کنند. اما طنز برنده ی عبارت “حامل تاج” در این جا تشریف فرمایی 
شاهزاده ی خوش قیافه نیست، بلکه گاری های پستی شنگرف گون اعلیحضرت است.« )۱۹۸6: ۳46(

پرینس  امروزی(، میان خیابان هنری و خیابان  کانل 
ُ
)ا 6. »اداره ی پست مرکزی در خیابان سک ویل 

شمالی، در جنوب شرقی ستون نلسن بود. ستون نلسن در وسط خیابان قرار داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱2۸

انگلیسی است.«  ادوارد هفتم  Edward Rex، شاه  نام  اول  آر( »حروف  )ای.   .E. R از  »منظور 
)همان جا(

۷. »فروشگاه پرینس فروشگاهی بزرگ در شماره ی ۱۳ خیابان پرینس شمالی بود، در نیمه ی راه اداره ی 
پست مرکزی و دفتر روزنامه های فریمن ژورنال و ایونینگ تلگراف.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۸(

این فصل بنابه تقلیدی مضحک از طرح روزنامه ها طراحی شده است با تیترهایی که معرف متن های 
کوتاه و مؤثر است. همان طور که اشاره شد »هنِر« این فصل استفاده از آرایه های سخنوری گوناگون ا ست. 
آرایه ای که در این قسمت آمده است، همان  chiasmus یا وارونه سازی عبارت یا جمله در بخش دوم 

آن است. )م( 

به گفته ی الرنس رینی، »شاید کسانی بگویند تکرار این جمله یک بار در قالب معلوم و یک بار در قالب 
معتقد  و  ندارد  نقشی  داستان هیچ  پیشبرد  در  داستان گویی،  براساس شیوه های سنتی  مجهول، دست کم 
باشند که این تکرار حتا شاید به واپس گرایی داستان کمک کند. خواننده ای ناشکیبا هم می تواند بپرسد پس 
هدف نویسنده از این کار چیست؟ پاسخ به این سؤال به بحث اصلی درباره ی همه ی این فصل برمی گردد. 
 
ً
این جمله بر خودش تکرار می شود تا ماهیت تکراری وظیفه ای را که به انجام می رسد آشکار کند )مثال

تولید و توزیع روزانه ی کیلومترها صفحات روزنامه یا حمل و انتقال بشکه های آبجو به داخل بلمی ها و یا 
رفت وآمد ترامواها در مسیرهای تکراری(؛ نیز به کنش هایی که بعد در این فصل رخ می دهند ربط دارد. 
 چند شخصیت پاراگراف های بلند را تکرار می کنند. دیدگاه دیگر این است که تکرارها و دوبل گویی ها 

ً
مثال

در سراسر فصل قسمتی از کشف جویس از رسانه های گروهی نو و قدرت شان در دوبل کاری در ابرشهر 
 Doubling شهر دابلن( و( Dublin :مدرن دابلن است. جناس این دو واژه را هم نمی توان نادیده گرفت

)دوباره کاری(.« )2۰۰5: 226– 22۷(

۸. »نام ِرد ُمری یا ُمرِی سرخ از روی لقب مسخره ی دایی جویس، جان ُمری، انتخاب شده و دلیلش هم 
موی سرخ او بوده است.« )المن، ۱۹۸۳: ۱۹( 

اندرو گیبسن در سمینار چارلز پیک درباره ی رد ُمری می گوید: »ممکن است کسانی معتقد باشند که 
لقب سرخ دالیل سیاسی هم دارد، زیرا در آن زمان، در مرکز چاپ و توزیع فریمن ژورنال در بریتانیا کارگران 
اتحادیه را “سرخ” می نامیدند. این تصور دور از واقعیت نیست، زیرا متن آشکارا سیاسی است )امپراتوری، 

روابط صنعتی، سرکارگرها و کارگرها(.« )2۰۱4(

تام در سال ۱۹۰4،  راهنمای  کتابچه ی  براساس  بود.  دابلن  در  بنکداِر جاافتاده ای  کیز  ۹. »الکساندر 
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فروشگاهش در شماره ی 5– 6 بالزبریج بود، اما در فرهنگ نامه ی تجاری دابلن و حومه، این فروشگاه به 
ت، 2۰۱۷: 5۹۹(

ُ
نام برادران فگان، بنکدار و تاجر مشروبات الکلی، ثبت شده است.« )اسل

بلوم، بازاریاب آگهی های تبلیغاتی، برای میخانه ی )سرای( الکساندر کیز به دفتر روزنامه آگهی می دهد. 
برای شرح بیشتر درباره ی این آگهی پی نوشت شماره ی 2۹۳ از فصل شش )هْی دیز( و شماره ی 5۷ از 

همین فصل را بخوانید. 

۱۰. »دفاتر ایوینینگ تلگراف در همان ساختمان بزرگی بود که دفاتر روزنامه های فریمن ژورنال و نشنال 
نزدیک داشتند  با هم روابط  فریمن ژورنال  و  تلگراف  ایوینینگ  )National press(. دو روزنامه ی  پرس 
و فریمن ژورنال مالک هردو شرکت انحصاری بود. شرکت فریمن ژورنال نیز مسئول انتشار هفته نامه ی 
)گیفرد،  بود.«   )Sport( اسپورت  و   )Sport News( نیوز  اسپورت  و  پرس  نشنال  روزنامه های  فریمن، 

)۱2۹  :۱۹۸۹

بلوم این آگهی را از این دفتر روزنامه به دفتر روزنامه ی دیگر می برد تا بلکه بتواند آن جا هم منتشرش کند 
و کارمزد دیگری هم بگیرد. )م( 

را  او  آدامز،  و  فریمن ژورنال” وصف می کند )ص 2۸۹(  را “صندوق دار روزنامه ی  راتلج  ۱۱. »المن 
“مدیر بخش آگهی ها“ی این روزنامه )ص 2۱6(. ترکیب این دو کار می شود مدیر تجاری روزنامه ی فریمن 

ژورنال.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۹( 

»طبق گفته ی المن، تصور می شود که ویلسن راتلج بود که در آمارگیری سال ۱۹۰۱ به عنوان حسابدار 
ت، 2۰۱۷: 5۹۹( 

ُ
معرفی شده بود و در شماره ی 2۱ جاده ی کمربندی جنوبی اقامت داشت.« )اسل

۱2. »دْیوی استیونز معروف به ِسر دْیوی استیونز، شخصیتی برجسته بود که به خودش لقب “شاهزاده ی 
دکه های روزنامه فروشی” داده بود. در کینگزتاون دکه ی روزنامه فروشی داشت و حق انحصاری فروش 
روزنامه به مسافران کشتی های حمل نامه را از آن خود کرده بود. بذله گو و بی پرده بود. روایتی است درباره ی 
روبه رویی او با شاه ادوارد هفتم. وقتی در سال ۱۹۰۳، شاه برای بازدید از ایرلند به این کشور آمد، پس از 
دیدار با استیونز، او را واجد لقب “خبررسان شاه” دانست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۹( »وی  پی یرس اضافه 
دیده  را  زمانش  معروف  و شخصیت های  بزرگ  سیاست مداران  همه ی  نیم سده  به  نزدیک  در  که  می کند 

است.« )هانت، 2۰۱4(

۱۳. براساس مدخلی در وبسایت کتابخانه های ناحیه ی دابلن جنوبی »قیچی و چسب کلیشه ای است 
که یادآور تقلب است و اشاره به روزنامه ای است با همین نام از آرتر گریفِث ملی گرا، مرکب از عنوان هایی 
ت، 2۰۱۷: 5۹۹( با ظهور 

ُ
از روزنامه های گوناگون، که در اول فوریه ی ۱۹۱5 شروع به کار کرد.« )اسل

تکنولوژی کامپیوتر »کپی و پیست« یا »کپی و چسباندن« جایگزین »قیچی و چسب« شده است. )م(

۱4 . »منظور از یک “بند” این است که پاراگراف کوتاهی را به صورت رایگان در وصف میخانه یا سرای 
کیز بنویسند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱2۹( 

و  پاراگراف است  »پار« کوتاه شده ی  ت، 
ُ
اسل به گفته ی  که  آمده  »پار«  »بند« کلمه ی  برای  این جا،  در 

)5۹۹  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل مطبوعات.«  در  رایج  اصطالحی 

۱5. »بلوم به چنین کاری تردید دارد و با تردید فاعل جمله ی او را تکرار می کند: “ما.” « )دلینی، 2۰۱5(

در یولسیز 55۱ بار ضمیر»ما« آمده است که دو بار به تنهایی در قالب یک جمله و حتا پاراگراف می آید: 
یک بار در این فصل در حضور بلوم و یک بار هم در فصل ده )صخره های سرگردان( در حضور استیون. در 
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هردو مورد از ذهن شخصیت ها می خوانیم، نه زبان آن ها، و هردوی آن ها کلمه ای را که شخصیتی دیگر به 
زبان می آورد در فکرشان تکرار می کنند. در هردو مورد هم، این که گوینده با گفتن این ضمیر به چه کسی 
اشاره می کند و شنونده با تکرار آن در ذهنش به چه کسی، مبهم است. آن چه مسلم است هردو شخصیت 
تک افتاده اند از دیگر شخصیت های داستان. استیون خودخواسته از افراد جامعه دوری می کند، ولی بلوم را 
افراد این جامعه به دلیل تفاوت های ظاهری و قومی – مذهبی )یهودی بودن و چشم و پوست تیره( از خود 

جدا می کنند. 

فریمن ژورنال بود که در خیابان  ۱۹۳۳( وکیل دعاوی و سردبیر  برْیدن )۱۸65–  ۱6. »ویلیام هنری 
)5۹۹ ت، 2۰۱۷: 

ُ
)اسل می کرد.«  زندگی  سندی مونت  کلندِز 

ُ
ا در  سرپنتین 

۱۷. استیون موریسن در سمینار چارلز پیک می گوید: »واژه ی “شکوهمند” )stately( در نخستین 
جمله ی رمان و در وصف باک مالگن هم آمده است. درواقع، جویس به شیوه های مختلف برْیدن را به باک 
مالگن ارتباط می دهد. تأکید بر شکوه برْیدن در این جا به این دلیل است که او سردبیر این روزنامه هاست. 

)2۰۱۳( ».statelily :در جمله ی بعد، این صفت را به قید تبدیل می کند

۱۸. این جمله تک گویی درونی بلوم است. در این جا آرایه ی »حشو ملیح روایی« تکرار می شود، و نیز 
داللت بر این دارد که بلوم پشت گردن برْیدن یک ردیف چربی می بیند و بعد خود گردن را، دوباره چربی 

و سپس خود گردن. )م( 

۱۹. پی نوشت بعدی )شماره ی 2۰ از همین فصل( را بخوانید. 

2۰. برای شرح ماجرای مری و مارتا پی نوشت ۱24 از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

فردریک کی لنگ در این باره می نویسد: »برْیدن، صاحب دفاتر روزنامه، از نظر رد ُمری به حضرت عیسی 
شبیه است. اما بلوم هیچ احساسی به او ندارد، همان طور که در فصل پنج )لوتس خواران( به مجسمه های 
قبرستان و قلب های مقدس نداشت. عبارت “منجی ما” که رد ُمری پچ پچ کنان می گوید، تصویر عیسی را 

در حال حرف زدن با مارتا و مری به یادش می آورد.« )۱۹۹۳: ۱44( 

شاید بلوم همین نقاشی را، که در سال ۱۹۰۱ به ورمی یر نسبت داده شد، در ذهن دارد. چون هنگام 
حراجش در لندن، وقتی آن را تمیز کردند امضای ورمی یر آشکار شد. سپس تصویر آن را در روزنامه های 
وقت منتشر کردند. در این نقاشی می بینیم که عیسی در خانه ی مارتا و مری نشسته است و برای شان حرف 
 همین در ذهن بلوم است که به حرف زدن آن ها »در تاریک روشنای غروب« می اندیشد. )م( 

ً
می زند. ظاهرا
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)همان جا( می روند.«  آن ها  خانه ی  به  خدمتکار  به عنوان 

»پرده ی سوم: در خانه مزرعه ی کشاورزان کار و عشق ترکیب می شود. زنان در انجام کارهای خانه مزرعه  
ناواردند، ولی میان آن ها و مردان خانه رابطه ی عاشقانه ایجاد می شود. رابطه ی پالنکت و َننسی توفانی 
است و رابطه ی لیونل و مارتا احساسی. مشخصه ی رابطه ی این دو نفر آهنگی است که مارتا می خواند: 

“این آخرین ُرز تابستان است.” سپس دخترها می گریزند و به دربار برمی گردند.« )همان جا(

»پرده ی چهارم: لیونل ماتم می گیرد، اما مدتی بعد، پالنکت و لیونل اتفاقی با لیدی هری یت و َننسِی 
شیک پوش دیدار می کنند. دختران دوباره می گریزند.« )همان جا(

»پرده ی پنجم: لیونل بر اثر این ماتم، عقلش را از دست می دهد و حتا وقتی مارتا را می بیند، واکنشی 
نشان نمی دهد. َننسی و پالنکت صحنه ی بازار ریچموند را تکرار می کنند و لیونل مارتا را می بیند و عقلش 

را بازمی یابد و با هم ازدواج می کنند. پایانی خوش.« )همان جا(

22. »برگرفته از پرده ی چهارم اپرا و بخش نوحه سرایی لیونل است. ترجمه ای آزاد از این بخش از اپرا که 
در قرن نوزدهم ترانه شد به این قرار است: “عشق من!/ شیرین چو رؤیا/ شتابان می آیی همان طور که شتابان 
می روی./ تو همه ی آنی که با تمام وجود می خواهم!/ بیا تو ای گمشده / بیا تو ای عزیز/ بیاور لذتی را که 
 می شناختم/ بیا تو ای گمشده/ بیا تو ای عزیز/ تو باید برای همیشه مال من باشی و بیشتر.” « )گیفرد، 

ً
قبال

)۱2۹ :۱۹۸۹

2۳. گویی اشاره ای است به نبردی میان »عصای اسقفی و قلم« که شرح آن در پی نوشت بعدی )شماره ی 
24 از همین فصل( می آید. 

His Grace یا عالی جناب، کشیش ویلیام جی والش )۱۸4۱–  به گفته ی گیفرد، »منظور از   .24
۱۹2۱(، اسقف اعظم دابلن است، مگر آن که اصطالحی باشد برای ناشر روزنامه، تامس سکستن یا برای 

سردبیر آن، برْیدن.« )۱۹۸۹: ۱2۹(

ت معتقد است که »منظور، اسقف ویلیام والش دابلنی است. تامس سکستن، ناشر فریمن ژورنال، 
ُ
اسل

در پیامد مرگ پارنل با والش دشمنی ورزیده است.« )2۰۱۷: 5۹۹(

دلینی نیز بر این باور است که »عالی جناب می تواند اسقف ویلیام والش یا برْیدن باشد که همین ثانیه ی 
پیش، جلوی چشم های بلوم و ُمری، از پله ها باال رفت. البته کلمه ی “down” در این جمله می تواند 
کلمه ی کلیدی باشد و نشانگر این که در دفتر روزنامه، سردبیر را عالی جناب خطاب می کنند. با این همه، 
این احتمال نیز می رود که ویلیام والش زنگ زده و به نوشته ای از روزنامه اعتراض کرده است. در میان 
ایرلندی ها اصطالحی هست با عبارت “عصای اسقفی” یا  “clozier” که منظورش پندی اعتراض آمیز 
و برحذردارنده است: از عبارت “a belt of the clozier” که گویی جویس کلمه ی پایانی آن را )در 
عنوان این پاره ی متن( با همین منظور آورده است، می توان چنین برداشت کرد که از دفتر اسقف زنگ زده اند 

تا پندی اعتراض آمیز به مسئوالن روزنامه بدهند.« )2۰۱5( 

»سکستن از وفاداران سرسخت پارنل بود و با ویلیام والش، اسقف اعظم، دشمنِی ریشه داری داشت، 
فریمن  بود. روزنامه های سکستن،  از همسرش محکوم کرده  به دلیل رسوایِی جدا شدن  را  پارنل  او  زیرا 
ژورنال و ایونینگ تلگراف کارهای اسقف ویلیام والش را کوچک و کم اهمیت و کارهای مایکل کاردینال لژ 

)۱۸4۰– ۱۹24(، اسقف اعظم آرما، را بزرگ و مهم جلوه می دادند.« )المن، ۱۹۸۳: 2۸۸(

25. در این قسمت، کلمه ی »گردن« از زبان راوی نیست، بلکه تک گویی درونی بلوم است و منظور 



57پی نوشت فصل هفت | 

بلوم می تواند »جرئت باشد. سردبیر آن قدر از پله ها باال رفته که بلوم و رد ُمری دیگر او را نمی بینند. بلوم فکر 
می کند آن قدر گردن کلفت و شجاع است که در برابر ویلیام والش می ایستد و اسقف آرما را به او ترجیح 

می دهد.« )دلینی، 2۰۱5( 

26. »پسری از اداره ی پست و تلگراف، تلگرافی برای روزنامه ی فریمن آورده است و آن قدر عجله دارد 
که بیش از یک کلمه ی تلگرافی نمی گوید: “فریمن” و می رود. این شیوه در میان آن ها مرسوم بود. البته 

فوری بودن پیام تلگراف را هم می رساند.« )دلینی، 2۰۱5( 

2۷. »بلوم معتقد است که نه تنها ویلیام برْیدن شبیه منجی ماست که او خود منجی ماست و همه ی ما 
از قَبل او نان می خوریم.« )هانت، 2۰۱4(

دستگاه های  صداهای  می شود  نزدیک  که  در  به  و  می رود  ِننتی  دفتر  به سمت  ُمری  دفتر  از  بلوم   .2۸
و  دیاگرام  در  »جویس  هانت،  گفته ی  به  می کند.  احساس  را  آن ها  ارتعاش  و  می شنود  را  روزنامه  چاپ 
پیش نویس هایی که برای نوشتن یولسیز تهیه کرده “انداِم” مخصوص فصل شش )هْی دیز( را قلب انتخاب 
کرده است. در آن فصل بارها به این اندام به عنوان مرکز احساسات اشاره می شود. نیز بارها آن را دستگاه 
پمپ خون اکسیژن دار معرفی می کند. از نظر بلوم، قلب با دیگر دستگاه های بدن فرقی ندارد و پمپی بیش 
نیست و هنگام مرگ: “جریان خون قطع می شود.” در این جا افکار بلوم درباره ی صاحب روزنامه که “شبیه 
منجی ماست” )او که قرار است ما را در روز قیامت احیاء کند و نجات دهد( به این پرسش می رسد: “آیا 
او جریان خون را احیاء خواهد کرد؟” رابطه ی قلب برای پمپ خون در بدن و قلب به عنوان جاری کردن 
ترامواها در شهر را نیز باید در نظر گرفت. در پایان فصل هفتم )ایوِلس( خرابی سیستم الکتریکی سبب 

توقف ترامواها می شود: جریان خون شهر متوقف می شود.« )2۰۱۹(

2۹ . به گفته ی گیفرد، »طبل های دنگ دنگی یادآور سروصداهای “جشن های شاهانه” در قصر ایوِلس 
در اودیسه است.« )۱۹۸۹: ۱۳۰( 

۳۰. »جوزف پتریک ِنَنتی )۱۸5۱– ۱۹۱5(، ایرلندی ایتالیایی تبار ، کارفرمای چاپخانه بود که در این 
اثر نمونه خوان حرفه ای است. ِنَنتی از اعضای شاخه ی ایرلند در پارلمان بریتانیا و عضو شرکت های بزرگ 
دابلن بود. برپایه ی خبری در ایونینگ تلگراف، در ساعت دو بعد از ظهر روز ۱6 ژوئن ۱۹۰4، ننتی از 
پارلمان درباره ی بازی های ایرلند در فینکس پارک جویا شد. جویس این اتفاق را به روز بعد منتقل می کند. 
ِنَنتی معتقد بود که او سیاست مدار حرفه ای نیست، بلکه کارگری ا ست که کار سیاسی را کنار کار روزانه 

دنبال می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۰( 

 dissolute زوال( برای مرگ استفاده کرده است که صفت آن( dissolution ۳۱. جویس از واژه ی
به معنای بی بندوبار است. به گفته ی دلینی، »استفاده از این واژه برای مرگ فردی مثل دیگنم، با سابقه ی 

بی بندوباری در نوشیدن و مردن از آن، دور از ذهن نیست.« )2۰۱5(

۳2. بلوم در این فکر است که رسانه ها »امروزه به دنیا فرمانروایی می کنند.« )م(

۳۳. »بلوم به دفتر ننتی، مدیر تجاری روزنامه ی فریمن ژورنال می رود و در آن جا هاینز را می بیند )که به 
گمان بلوم آمده است “آگهی مرگ دیگنم را منتشر کند.” ( در این جا بلوم جلوی ماشین چاپ روزنامه ی 
فریمن ژورنال منتظر است و به سروصدایشان گوش می کند. گسترش بی محابای ماشین آالت در سال های 
اولیه ی قرن بیستم در بریتانیا و آمریکا نقش مهمی در ایجاد اضطراب در مردم بازی می کرد و نگرانی از 
این که به زودی ماشین جای انسان را بگیرد روزبه روز بیشتر می شد. همین احساس ترس و اضطراب در بلوم 
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هم نمایان است. سپس ناگزیر به یاد مرگ دیگنم می افتد. فکر نابود شدن جسم دیگنم موازی با تلق تلق و 
چکاچک دیوانه کننده ی ماشین آالت پیش می رود.« )رینی، 2۰۰5: 2۳۱(

ویوِین هلر در این باره می نویسد: »در این متن بارها به خطِر از مهار خارج شدن اشاره می شود. بلوم 
کارکرد ماشین چاپ را به تالشی بدن ربط می دهد.« )۱۹۹5: ۸4(

۳4. بلوم به دستگاه های چاپ و دستگاه های بدن فکر می کند و هم زمان به موش پیری که به زودی کفن 
دیگنم را پاره می کند و وارد آن می شود. )م(

۳5. »در این فصل، پس از اشاره به تراموا، نیم نگاهی به سیستم پیچیده ی ارتباط و انتقال دیگر می اندازد: 
“ماشین ها، قطارها و کشتی ها الزمند تا نامه ها را به سراسر ایرلند و انگلستان ببرند.” سپس توجه خواننده 
به سیستم گردشی دیگر کشانده می شود: روزنامه های اصلی که دفترهایشان نزدیک مرکز ترامواها و اداره ی 

پست است. سپس می بینیم که “چطور یک ارگان بزرگ روزنامه به  وجود می آید.” «  )هانت، 2۰۱۳(

به گفته ی فرانسیس فیلن، جویس »در سراسر این فصل روند کار روزنامه را شرح می دهد. “چطور یک 
ارگان بزرگ روزنامه به  وجود می آید” عنوان اصلی را نشان می دهد و نوشته های ریزتر زیر آن همه ی چیزهای 
دیگر را در روزنامه فهرست می کند؛ از “یادداشت های طبیعت” گرفته تا “داستان هفتگی پت و بول” و 

غیره.« )۱۹۷۱: ۱4۷(

۳6. بلوم پشت سر ننتی الغر و کچل می ایستد: »فرق سری براق.« 

 ایرلندی 
ً
۳۷. »در سال ۱۹۰۱، در ستون های روزنامه ی یونایتد آیریش من، در این باره که چه کسی واقعا

به  به شمار می آمدند.  واقعی  ایرلندِی  فقط گیْ لیک ها  بنیادگرایان  نظر  از  بسیار می شد.  است بحث های 
زبورن دیویس )۱۸۱4– ۱۸45(، آزاداندیش ترها معتقد بودند که هرکس در ایرلند به دنیا 

ُ
گفته ی تامس ا

آمده ایرلندی است. جالب توجه است که به نظر بنیادگرایان، بسیاری از شخصیت های برجسته ی این کشور 
ایرلندی به شمار نمی آمدند، ازجمله جاناتان سویفت، شریدن، برک، پارنل، ییتس و ننتی )ایتالیایی متولد 
ایرلند( و بی شک بلوم، یهودی متولد ایرلند. این بگومگو تا امروز هم ادامه دارد و بسیاری از ایرلندی ها 
از آمریکایی ها می پرسند: “چرا شما آمریکایی ها برای ییتس این همه احترام قائلید، برای کسی که از ما 

نیست؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۰(

۳۸. منظور از »College green«، عضو شاخه ی ایرلندی پارلمان بریتانیاست. سبز، رنگ نمادین 
این کشور است. )م(

۳۹. »ننتی در روزنامه ی ایونینگ تلگراف ستونی داشت که مسائل کارگران و اتحادیه ی کارگری را منتشر 
می کرد و تنها هدفش اتحاد کارگران و رفع مشکالت آن ها بود.« )دلینی، 2۰۱5(

هرالد بک در وب سایتش، James Joyce Online Notes، نوشته است: »این صحنه ی کار چاپ 
در روزنامه با عبارت “رویه ی کارگر معمولِی” بلوم عجیب هماهنگ است، زیرا روزنامه ی ایونینگ تلگرافِ 
دابلن، روزهای شنبه ستونی داشت با عنوان “دنیای کارگر معمولی” که کارگری معمولی آن را می نوشت و 
مطالبی مثل اتحادیه ی کارگری و دیگر مشکالت کارگران را پوشش می داد. آگهی فوت جوزف پتریک ننتی 
 مبهم بلوم درباره ی “کارگر معمولی” را روشن 

ً
در روزنامه ی فریمن ژورناِل 2۷ آوریل ۱۹۱5 عبارت نسبتا

می کند. در این آگهی نوشته شده: “او نخستین کسی بود که در آن ستون جامع و عمیق و ابتکارآمیِز ایونینگ 
تلگراف زیر عنوان “دنیای کارگر معمولی” می نوشت... این ستون با قلم ایشان به وضع بازار کار و کارگر 
تنها منظورش پیوند دادن چندین  با اهدافی به دور از خودمحوری نویسنده نوشته می شد و  وفادار بود و 
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جامعه ی تجاری به یک واحد متحد از انجمن برادری بود.” « )2۰۱2(

4۰. »دابلن گزت روزهای سه شنبه و جمعه ی هر هفته منتشر می شد و عالوه بر انتشار اطالعیه های 
قانونی، آن چیزی را هم که بلوم “اخبار بیات” یا کهنه می نامد منتشر می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۰(

ن )۱665– ۱۷۱4( تمام دوازده سال پایان عمرش ملکه ی انگلیس بود. وقتی ُمرد، ریچارد 
َ
4۱. »ملکه ا

دیسن، سردبیر اسپکتیتر )Spectator( این خبر را مدت ها پس از مرگ او اعالم کرد و از آن پس، این جمله 
َ
ا

به  ن اش نکن. 
َ
ا مثال معروفی شد برای اصطالح اخبار بیات، و مردم به همدیگر می گفتند خبر را ملکه 

 شنیده ام، خبر تازه چه داری؟« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۰(
ً
عبارت دیگر، قبال

ن که از دنیا رفت، باوجود هجده بار بارداری هیچ فرزندی نداشت تا سلسه ی او را ادامه دهد و 
َ
ملکه ا

تنها عضو باقی مانده از این خانواده، خواهرزاده اش، ُجرج اول، بود که در آن زمان، در آلمان زندگی می کرد. 
بدین ترتیب، مقامات بریتانیای بزرگ مرگ او را اعالم نکردند تا ُجرج از آلمان به انگلستان بیاید و بر تخت 

ن را اعالم کردند. )م(
َ
بنشیند. پس از آن که موقعیت ُجرج ثابت شد، مرگ ملکه ا

گزت، روزنامه ی رسمی حکومتی، هیچ عجله ای در  42. به گفته ی دلینی، به  همین دلیل »مسئوالن 
انتشار خبر نداشتند: “مسئوالن منتشر کردند در سال هزارو....” گزت هم در لندن منتشر می شد هم در 

)2۰۱5( دابلن.« 

گزت منتشر شده است و جویس نمونه ای مهجور از آگهی زمین را  4۳. این نیز در همان روزنامه ی 
مد نظر گرفته است. »در پایان قرن هجدهم، پارلمان ایرلند خانه ی تیناهنچ، واقع در دوازده مایلی جنوب 
ابراز  این پیشکش  ایرلندی، پیشکش کرد. دلیل  به هنری گراتان، سیاست مدار و سخنور  شرقی دابلن را 
قدردانی از جد و جهد بی مانند او برای استقالل ایرلند بود و این که بتواند سال های پایانی زندگِی سراسر 
سخت و توان فرسایش را در آرامش بگذراند. گراتان پیکار موفقیت آمیز در کسب استقالل پارلمان ایرلند را 
رهبری کرد. در سال ۱۷۹۷ بازنشسته شد، ولی سه سال بعد، دوباره به منظور مخالفت با مصوبه ی یگانگی 
ایرلند  در  برگشت.  کار  به  پارلمان  به عنوان عضو  واگذار می شد،  لندن  به  آن قدرت سیاسی  دنبال  به   که 
تقسیمات زمین های شهرهای کوچک در هر ناحیه با دیگری فرق اساسی دارد و مالکان آن ها را مردمان 
باستان می دانند. عبارتی که بلوم به  خاطر می آورد اعالم های عمومی است با همان حال وهوای اخبار بیات 

که در دابلن گزت )Dublin Gazzete( منتشر می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  ۱۳۰ــ(

44. »در مجله ی ویکلی فریمن ستونی بود با عنوان “اخبار بازار.” در این ستون با نثری که بلوم به خاطر 
می آورد فهرست شمار فروش چارپایان در دابلن و حومه را اعالم می کردند. بلینا شهری بازاری است در 

ساحل غربی ایرلند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۰(

45. بلوم ستون ها و صفحه های ویکلی فریمن را مرور می کند. 

»ویکلی فریمن صفحه ای داشت مخصوص یادداشت های طبیعت و به کشاورزان و دامداران درس هایی 
می داد، و نیز بخشی داشت به نام کارتون که برخالف گفته ی بلوم کاریکاتوری نبود، بلکه شعرمانند بود و 
 سیاسی و طنزگونه بود. بخشی هم با نام پت و بول )Pat and Bull( به تقلید از 

ً
آهنگی داشت. معموال

پت و مایک، دو شخصیت دیرینه ی کمدی )آمریکایی – ایرلندی(، و چرند و پرندهای مرسوم در ایرلند 
داشت. به هم بافتن کالمی که از نظر منطقی ناهمخوان، ولی از نظر حسی همخوان هستند. در سال ۱۹۰4، 
Uncle Remus’ Address to his Nieces and Neph� نویکلی فریم بخشی داشت با نام
ews که دربرگیرنده ی چیستان، بازی و مسابقه های انشاء نویسی برای بچه ها بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۰(
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46. »یکی از بخش های ویکلی فریمن با عنوان Our Letterbox به سؤال هایی که مردم می پرسیدند 
و نمونه اش در ذهن بلوم است پاسخ می داد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۱( 

که  مردم،  درباره ی  )همه اش   Mainly About People اول  حروف   »M. A. P.«  .4۷
سرواژه هایش می شود: ه د م( را که بلوم Mainly All Picture )همه اش درکل مصور، ه د م( تفسیر 
می کند، »هفته نامه ای یک پنی بود که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، هر چهارشنبه به سردبیری 
کانر منتشر می شد. سردبیر این هفته نامه آن را “بهترین، درخشان ترین و برجسته ترین هفته نامه ی 

ُ
تی پی ا

ه د م دنیایی  از اسم ها.  ه د م روزنامه ی شما چیست؟ فقط زنجیره ای  اجتماعی معرفی می کرد... بدون 
است شگفت انگیز از شخصیت های برجسته که شما می توانید از طریق این هفته نامه، در حد نزدیکِی با 
همسایه تان، به این شخصیت ها نزدیک و با آن ها دوست شوید و گاهی حتا بیش از آن.” منظور بلوم از 
کانر نیست، بلکه بخش های ضمیمه ی پرعکس روزنامه های ویکلی 

ُ
“همه اش درکل مصور” هفته نامه ی ا

 )۱۳۱ نشنال پرس در آغاز قرن بیستم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  )Weekly Freeman( و  فریمن 

4۸. »منوتی وینسنت کپرانی )نه کوپرانی(، یکی از ایتالیایی های نسل دومی  دابلن، از اعضای اتحادیه ی 
 James Joyce کارگران چاپخانه ی فریمن ژورنال در دهه ی اول قرن بیستم بود. براساس مقاله ای به نام
Ireland of )دابلن، ژانویه – فوریه ۱۹۸2( نوشته ی   the Welcome در  and the Grandfather

کانر )در عروسی دوزوجه( ازدواج کرده اند.« )گیفرد، 
ُ
نوه ی کپرانی، او و برادرش با دو خواهر از خانواده ی ا

)۱۳۱ :۱۹۸۹

نقل  علیه کسانی  در اصل  که   Hibernicis ipsis Hibernior است:  عبارتی التین  »ترجمه ی   .4۹
)۱۳۱ ایرلندی احساس گناه می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  از اظهارات احمقانه و چرندگویی  می شد که 

“این  است:  آورده  فرزانگان”  و  “ایرلند، جزیره ی سینت ها  نام  به  مقاله ای  در  را  عبارت  این  »جویس 
پروتستان ها بودند که حاال Hibernicis ipsis Hibernior )ایرلندی تر از ایرلندی ها( شده بودند و 
ایرلندی های کاتولیک را برمی انگیختند تا با کلوین گراها و متعصب های لوتری در آن سوی آب ها مخالفت 

ت، 2۰۱۷: 5۹۹– 6۰۰(
ُ
ورزند.” « )اسل

»ایرلندی تر از ایرلندی ها« به گفته ی رینی، »عبارتی است تاریخی در ایرلند در وصف پدیده ای به نام 
“یکسان سازی فرهنگی در اواخر قرون وسطای ایرلند” و منظور از این گروه از ایرلندی ها که ایرلندی تر از 
خود بومیانند، نورمان هایی هستند که در قرن دوازدهم به ایرلند آمدند و در آن جا ماندند.« )2۰۰5: 24۹( 

»در سال ۱۱6۹، نورمان ها پس از شکست ایرلندی ها، در این کشور مستقر شدند و به رسم گیْ لیک های 
ایرلندی ایل و قبیله تشکیل دادند و به انگلیسی های قدیمی )در برابر انگلیسی های جدید( معروف شدند. 
نه تنها زمین های ایرلند را خریدند، که با دختران رؤسای قبیله های ایرلندی و حتا بیوه هایشان ازدواج کردند. 
بعدها شاه انگلستان دریافت که آن ها هنوز و هم چنان به خانواده ی سلطنتی  وفادارند، به همین دلیل، آن ها 

را ایرلندی تر از ایرلندی ها نامید.« )دلینی، 2۰۱5( 

Cambrensis Ever�  این عبارت را نخستین بار جان لینس، کشیش ایرلندِی قرن هفدهم، در اثری با نام
sus به زبان التین به کار برد. )همان جا(

5۰. »در ذهن بلوم، ریتم دستگاه های چاپ به قطعه ای موسیقی تبدیل می شود یا به رقص مرگ در نت 
سه چهارم، و تصویری از والس را برمی انگیزد. برعکس، ارزیابی حرکات مکانیکی در بقیه ی فصل، این 

اشاره موضعی مثبت و سرخوشانه را تصویر می کند.« )تمارا راداک، 2۰۱۸: ۱4۹(
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5۱. جویس در این جا برای »خط خطی« از واژه ی monkeyddoodle استفاده کرده است که به 
ت، »یعنی با بی فکری و به صورتی مسخره یا مداخله ی بی جا.« )2۰۱۷: 6۰۰( 

ُ
گفته ی سم اسل

52. »بلوم متوجه می شود که هاینز نَنتی را که عضو شورای شهر است آقای نماینده می خواند. همین جا 
پیش بینی می کند که نَنتی به زودی شهردار خواهد شد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۳۷(

»در سال ۱۹۰6، ننتی شهردار دابلن شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۱(

از   ”Grace“ فنینگ )شخصیتی داستانی در داستان  )Long John( ”از “جان درازه 5۳. »منظور 
 )۱۳۱ )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.«  دابلن  در شهرداری  ثبت  و  دابلنی ها( مسئول گزینش  مجموعه داستان 

54. »میخانه ی میگر، شماره ی 4 خیابان نورث، در شمال لیفی )در مرکز دابلن( واقع است.« )گیفرد، 
 )۱۳۱ :۱۹۸۹

55. به گفته ی دلینی، »بلوم به هاینز یادآوری می کند که عجله کند و برود از صندوق دار پولش را بگیرد 
پیش از آن که صندوق را ببندد. گویی سه هفته پیش، بلوم در میخانه ی میگر، سه شیلینگ به هاینز قرض 
داده و در این سه هفته سه بار به این پول اشاره کرده، ولی هاینز توجهی نشان نداده است. این رقم بیش از 

بیست دالر امروزی است.« )2۰۱5(

ایونینگ  بلوم است که آگهی مورد نظرش را در دست دارد و حاال می خواهد در  آن  از  56. »منظور 
)2۰۱5 )دلینی،  کند.«  چاپش  تلگراف 

5۷. درباره ی درون مایه ی کلید در این داستان و پیوند آن با اودیسه پی نوشت شماره ی 2۰2 از فصل یک 
)تلماکس( را بخوانید. 

در فصل یک )تلماکس( دیدیم که باک مالگن کلید برج مارتلو را به زور از چنگ استیون درمی آورد که 
این حادثه با مورد مشابهی از زورستانی در اودیسه همخوانی دارد. هانت معتقد است که »کلیدها با این 
بلوم  نه تنها استیون بی کلید می شود، که  پیدا می کنند. در رمان یولسیز،  بینامتنی، اهمیت نمادین  ارتباط 
هم برای انجام کارهای روزانه اش، کلیدش را در شلوار دیروزی اش جا می گذارد و بی کلید از خانه بیرون 
می رود. به عبارت دیگر، او نیز مثل استیون به شکلی نمادین بی خانه شده، با این تفاوت که زورستانی در 
مورد بلوم به خیانت زنش پیوند دارد.« )2۰۱۹( به گفته ی بالمایرز، »جویس با زبردستی این نماد را به 
اشتیاق دیگر بلوم پیوند می دهد و البته به جست وجوی هر انسانی برای موفقیت و امنیت )حفظ خانه و 
کاشانه (. کلید در سراسر داستان ابزاری برای ورود است که به بیرون کردن و بیگانه سازی پایان می دهد. 
از سوی دیگر، تأکید جویس بر دو کلید متقاطع میان دایره ای معنای ثانویه ای نیز دارد و آن مالقات بلوم و 

استیون، دو بی کلید است.« )۱۹۹6: ۳۸(

مشروبات  فروش  مجوز  با  “میخانه ای  خودگردانی”،  از  “کنایه  ای  کلیدها”،  “خانه ی  به  »اشاره هایی 
الکلی”، “اسم تو برای همیشه به عنوان مالک در کتاب اتحادیه می آید” و “خواسته ای درازمدت” همه با هم، 
 مرکز رفت وآمد “گردشگری 

ً
یادآور اشتیاق بلوم به زندگی مشترک شادمان و پایدار در خانه ای است که اخیرا

از جزیره ی من” )Isle of Man( شده است.« )همان جا( 

»بلوم در فصل هفدهم )ایتاکا( درست با همان ترفندی که در اودیسه برای شکست خواستگاراِن پنه لوپی 
به  کار گرفته می شود وارد خانه می شود و به همین دلیل، عنوان “شهروند ماهر بی کلید” را به دست می آورد. 
این بن مایه ی نمادین 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.« )هانت، 2۰۱۹(  



|  یولسیز   62

نیست.  پیشین آن ها  اهمیت  به  اهمیت دیگری می یابند که بی ربط  )ایوِلس( کلیدها  »در فصل هفتم 
 House of( بازاریابی بلوم برای انتشار آگهی تبلیغاتِی مشتری ای به نام کیز که میخانه ای به همین نام دارد
Keyes( یکی از اهداف اصلی او در طول روز می شود. تمام تالشش این است که آگهی میخانه یا سرای 

کیز را به درستی به چاپ برساند تا کارمزدش را از دفتر روزنامه بگیرد. از سوی دیگر، به همان طریق که 
بلوم در همین جا به مردم جزیره ی من و پارلمان آن اشاره می کند این عبارت “سرای کیز” )با تلفظی یکسان 
و امالیی کمی متفاوت، keys ،House of Keys به معنای کلیدها( کنایه ای می شود از شعبه ای از 
 House پارلمان جزیره ی من که شعبه ی دیگرش مجلس شوراست. وقتی این مردان برای پارلمان یا همان
ساکنان جزیره، حق خودگردانی  به  انتخابات،  از  پیش  وعده های  برخالف  انتخاب شدند،   of Keys

جزیره را ندادند. این عبارِت “کنایه  از خودگردانی” از زبان بلوم و استفاده از درونمایه ی کلید اشاره به این 
است که ایرلند هم مثل دو شخصیت اصلی داستان )بلوم و استیون( قدرت گردانندگی و اداره ی خودش را 
ندارد و کلید خانه اش در دست دیگران است.« )همان جا( بی گمان متوجه شدید که دو کلمه ی )Keys( و 

)Keyes( با تلفظ یکسان در نوشتن اندکی تفاوت دارند. 

»تصویر دو کلید متقاطع نماد House of Keys یا پارلمان جزیره ی من است. شاه یا ملکه، فرماندار 
و پارلمان جزیره ی من بر این جزیره حکم می راندند. به عبارت دیگر، جزیره ی من حکومت خودگردان 
مشروط داشت که ایرلند نداشت. در ابتدا الیگارشی بر پارلمان حاکم بود، اما از سال ۱۸66 به بعد اعضای 

آن با انتخابات مردمی برگزیده شدند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۱(

»دو کلید متقاطع، عالوه بر این که نماد پارلمان جزیره ی من است، نمادی برای پاپ اعظم نیز هست.« 
ت، 2۰۱۷: 6۰۰(

ُ
)اسل

5۸. »بلوم با اسم ننتی بازی می کند. گویی صدایی که از ماشین چاپ هم می شنود همین است: نَنن.« 
)دلینی، 2۰۱5( 

»بلوم فکر می کند که ننتی به کار کردن در میان این همه سروصدای بی پایان )دستگاه های چاپ( عادت 
کرده است و حتا یک کلمه حرف نمی زند. این سکوتش باعث می شود که بلوم مطمئن نباشد که درخواستش 

را متوجه شده یا نه.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۳۸(

5۹. جویس در دست نوشته ی اولیه اش، که اکنون در موزه ی ُرزنباخ است، نوشته »ممکن است او بفهمد 
که منظور من چیست«، اما بعد کلمه ی منظور را حذف کرده و پایانش را برای خواننده باز گذاشته است تا 

خودش تصمیم بگیرد. )م(

6۰. این جمله می تواند خواننده ای را که با سبک نگارش نویسنده ناآشناست گیج کند. میان حرف راوی 
ذهن بلوم به کار می افتد. جمله از سه بخش تشکیل شده: دو جمله ی »آقای بلوم از ضربدری که ساخته بود 
یک وری به باال نظری گذرا انداخت، صورت زرد سرکارگر را دید،« را راوی می گوید، سپس »فکر کنم یک 

کم زردی دارد،« از ذهن بلوم می گذرد و بقیه جمله را راوی ادامه می دهد.  )م( 

6۱. بلوم از خود می پرسد بعد از این که طاقه های بزرگ کاغذها روزنامه شدند و خوانده شدند به چه 
چیزی تبدیل می شوند. خودش یکباره به یاد می آورد که در آن  گوشت می پیچند یا برای بسته بندی استفاده 

می شوند و »هزار و یک چیز دیگر.« )م(

62. بلوم طرحی را که می خواهد ننتی باالی آگهی بزند با انگشتانش روی چوبی خراش دار می کشد. 
)م(
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6۳. درباره ی میخانه یا سرای کیز و پارلمان کیز پی نوشت شماره ی 5۷ از همین فصل را بخوانید. در 
 KEY(E)S :عنوان این قسمت کلمه ی کیز این گونه است

به قول فریتز سن، »در پرانتز گذاشتن حرف ای کلمه ی Keys را از Keyes متمایز می کند و درضمن، 
تفاوت درک حس بینایی و شنوایی از یک کلمه را نشان می دهد.« 

ت درباره ی »تاجر چای، شراب و دیگر نوشیدنی های الکلی« می نویسد: »تخصیص امتیاز 
ُ
64. اسل

رسمی و قانونی فروش آن ها به میخانه دار.« )2۰۱۷: 6۰۰(    

65. »بلوم می کوشد طرح آگهی را برای سرکارگر، نَنتی شرح دهد و با انگشتانش به او نشان می دهد 
که کلیدها را متقاطع باالی آگهی بگذارند و برای جلب نظر مشتری ها متن کوچکی هم بنویسند. به دلیل 
سکوت سرکارگر مطمئن نیست که متوجه منظورش شده یا نه و از سوی دیگر، با خود می اندیشد که بهتر 
است کار او را به او یاد ندهد. نَنتی می گوید که می توانند این کار را بکنند، به شرطی که آقای کیز مدت 
آگهی را برای سه ماه تمدید کند. همین به معنای یک پیکار دیگر است برای بلوم. حاال باید برود و آقای کیز 

را برای تمدید سه ماهه راضی کند.« )رینی، 2۰۰5: 2۳2( 

به گفته ی فریتز سن، »کلیدهای متقاطع را در واتیکان می بینیم و در این عبارت هم ته مایه ی سیاسی 
مذهبی.«  هم  هست 

برای توضیح  ایرلند فعالیت می کند،  برای استقالل  ننتی اهل سیاست است و  66. »بلوم که می داند 
آگهی مورد نظرش موضوع را کمی سیاسی می کند و به پارلمان جزیره ی من )سرای کیز( اشاره می کند که 
با میخانه یا سرای کیز شباهت اسمی دارد. پارلمان این جزیره تا اندازه ای از پارلمان انگلستان مستقل و 

بود.« )دلینی، 2۰۱5( خودگردان 

6۷. درباره ی voglio یا ُولیو پی نوشت شماره ی ۱2۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

6۸. »ِکلکنی ناحیه و شهرک کلیسای بزرگ و جامعی است در هفتاد و چهار مایلی جنوب دابلن. کیز 
 Kilkenny( میخانه ای هم در شهر ِکلکنی دارد و طرح کلیدهای متقاطع، پیش تر، در روزنامه ی ِکلکنی پیپل
People( در آن شهر منتشر شده است. وقتی سرکارگر از بلوم می خواهد طرح مورد نظرش را برای چاپ 
در روزنامه بیاورد، بلوم تصمیم می گیرد که برود و یک نمونه از روزنامه ی ِکلکنی پیپل را بیاورد.« )گیفرد، 

)۱۳۱ :۱۹۸۹

لندورف، پروفسور دانشکده ی ادبیات دانشگاه تگزاس، در این باره 
َ
6۹. ویکرز در اثری به ویرایش کرگ ک

می نویسد: »جویس، در چاپخانه، فن سخنوری را به شیوه ای مرموزتر به کار می برد. حروف چین ها امالی 
درست  امالیی   – جناسی  چیستان های  دیگران  برای  آن ها  از  یکی  می کنند.  بررسی  را  کلمه ها  تک تک 
می کند. جمله ای که در این جا امالی آن بررسی می شود عبارت است از: “چه سرگرم کننده است تماشای 
خجالت بی همتای حمالی اذیت شده که دارد همالِی گالبی پوست گرفته ای را پای دیوار قبرستانی برآورد 
می کند.” اما طوریکه جویس درست کرده، با تقلید از کارکرد ذهن حروف چین، از فن سخن سنجِی جدا 

کردن واژه ها )واژه ُبری( استفاده کرده و جمله آنی شده که در متن آمده است.« )2۰۱۰: 2۱6( 

 )symmetry, cemetery( ناگفته نماند که به جای دو واژه ی دارای جناس آوایی قرینگی و گورستان
که جویس آورده، من از دو واژه ی حمالی و همالی )قرینگی( استفاده کردم. به جای دست فروش دوره گرد 
واژه ی حمال را آوردم که با همال )به معنای قرینه( متجانس است تا بازی کالمی هم به گونه ای رعایت شود. 

)م( 



|  یولسیز   64

این  از  برداشتی  بلکه  نیست،  کانینگهم  مارتین  خود  کار  دراساس،  جناسی،  بازی  و  چیستان  این 
که  مدعی می شود  )انگلستان(  هادرزفیلد  وقایع نگار  در  سپتامبر ۱۸۷6،  در  پالمرستن،  لرد  ماجراست: 
بسیاری از آدم های کاردان در نوشتن دیکته ی صحیح واژه های آشنا و معمول درمی مانند و جمله ی زیر  
را که جویس با اعمال تغییراتی در آن در متن داستان آورده است، به یازده نفر از وزیران کابینه اش دیکته 

ننوشته است: این جمله را درست  نفر  می کند. گفته می شود که حتا یک 

'It is disagreeable to witness the embarrassment of a harassed peddler 
gauging the symmetry of a peeled pear.’

مورد مذکور »ده ها بار در جاهای مختلف و به شکل های متفاوت آمده است. جویس خواننده اش را به 
 کلمه ی قبرستان 

ً
تخیل و شنیدن و هم زمان دیدن وادار می کند. درضمن، بلوم که از قبرستان آمده، ظاهرا

را خودش اضافه کرده، زیرا واژه ی قبرستان در هیچ یک از مثال ها و داستان های مربوط به این ماجرا یافت 
نمی شود.« )دلینی، 2۰۱5( 

۷۰. بلوم با آوردن کلمه ی قبرستان به یاد جان هنری منتن می افتد و این که به او گوشزد کرده گوشه ی 
له شده ی کالهش را صاف کند. بعد با خود می گوید باید حرف درستی به او می زدم. باید می گفتم »ممنون« 
)تا شرمنده شود(. »چیزی درباره ی کاله کهنه می گفتم.« می توانستم بگویم )با همه ی کهنگی( »حاال عین 
نو شد.« بلوم به ادراک ماوقع رسیده و حاال متأسف است که چرا آن وجود را نداشته و همان موقع در برابر 
واکنش متکبرانه و تحقیرآمیز منتن حرفی نیش دار به او نزده است. یک بار هم استیون در فصل نه )اسکال و 
کریبدس( به ادراک ماوقع می رسد )پی نوشت ۷66 از همان فصل را بخوانید( و احساس پشیمانی می کند. 

)م( برای یادآوری این اتفاق پی نوشت شماره ی 4۱۳ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

۷۱. در این جا صدای کاغذهایی را که از زیر چاپ درمی آیند چیزی شبیه به »سللت« می شنود که به 
گفته ی هانت »مثل صدای حیوانی است که می کوشد حرف بزند.« )2۰۱۳( 

۷2. منظور، همان ویلیام والش، اسقف اعظم دابلن است که در چند ستون باالتر خواندیم تلفن کرده 
و می خواهد مطلبی را برایش چاپ کنند. »این نامه فقط در داستان مطرح می شود و در هیچ کدام از دو 

روزنامه ی فریمن و ایونینگ تلگراف چاپ نشده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹ :۱۳۱(

تصاویر  یا  نوشته ها  که  بود  فلزی  یا  چوبی  قطعات  نگه داری  مخصوص  کلیشه سازی  »جعبه ی   .۷۳
)6۰۰  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل می کردند.«  حک  آن  روی  را  چاپ  برای  منتخب 

۷4. »هویت و اهمیت شخصیت مانکز بیرون از داستان ناشناخته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹ :۱۳۱(

 خواننده متوجه می شود که ننتی، سرکارگر روزنامه، اسم کارگر نزدیکش را که سالیان متمادی در 
ً
حتما

دفتر روزنامه کار کرده، به یاد نمی آورد. این نیز می تواند با هنر شخصیت سازی جویس رابطه داشته باشد.

۷5. بلوم مورد بی مهری قرار می گیرد و ننتی هم، مثل دیگر دابلنی های دوروبرش، او )این مرد یهودی( 
را نادیده می گیرد.

 ،The Official Guide to Dublin ۷6. »بالزبریج در حاشیه ی جنوب شرقی دابلن واقع است. براساس
نمایش اسب و مسابقه ی اسب دوانی است که در زمین های کشاورزی  اتفاق سال همین  “معروف ترین 
انجمن پادشاهی دابلن برگزار می شود و ورزشکاران و عاشقان اسب را از هر گوشه ی جهان جلب می کند.” 
این انجمن به منظور پیشبرد کشاورزی و دیگر شاخه های صنعتی و برای پیشرفت هنر در سال ۱۷۳۱ تأسیس 
شد و مسابقه ی اسب دوانی هر سال در روزهای 2۳ تا 26 اوت برگزار می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۱– 
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 )۱۳2

بلوم می خواهد با اشاره به تاریخ برگزاری مسابقه و حضور بیشتر گردشگران در ماه اوت، آقای کیز را 
راضی کند که آگهی اش را سه ماه دیگر تمدید کند و از ِقبل آن درصد خودش را بگیرد. نفس زدن )حرف 
زدن( به منظور راضی کردن مشتری به معنای بیرون دادن هوا از ریه است؛ در این جا باز هوا و باد به عنوان 

نماد این فصل مطرح می شود. )م(  

 Dayfather ۷۷. جویس برای عنوان این قسمت، روزکارحامی یا نماینده ی کارگران روزکار، کلمه ی
به گفته ی گیفرد، »کشیش کلیسا حامی حقوق کارگران روزکار است و در عمل  به کار برده است که  را 
نماینده ی آن ها. کلیسا واسطی بود میان کارگران و صاحبان روزنامه برای حل مشکالت کارگران.« )۱۹۸۹: 

 )۱۳2

از حقوق کارگران در  و  به عهده داشت  را  امروز  اتحادیه ی کارگران در سیستم کارگری  نقش  درواقع، 
)م( گذاشتم.  را  روزکارحامی  برابرنهاد  ازاین جهت  می کرد.  حمایت  چاپخانه 

به گفته ی رینی، روزکارحامی »کشیش کلیسای کوچکی بود که در انتخابات ساالنه انتخاب می شد. یکی 
هم برای کارگران شب کار به نام Nightfather برمی گزیدند.« )2۰۰5: 2۳4(

۷۸. در این اثر، جویس همواره تکنیک استمرار در بازگشت به مطالِب حتا بسیار کوچک را به  کار می برد 
و با نظمی خاص این کار را انجام می دهد. باری دیگر، در روزنامه به خبر غرق شدن مردی برمی خوریم 
که »امروز ُنه روز است« غرق شده و قرار است جنازه اش روی آب بیاید. پی نوشت شماره ی ۱۸۹ از فصل 

یک )تلماکس( را بخوانید.

۷۹. »بلوم کلیشه های رایج و شناخته شده ی جامعه را مرور می کند: خود نماینده ی اتحادیه را مردی 
ترش ُرو وصف می کند، زنش را زن خانه دار معمولی و دخترش را هم که میان اتاق نشیمن دارد با چرخ 
خیاطی کار می کند، دختر نجیب بی احساسی که هیچ کار هیجان انگیز و گستاخانه ای نمی کند.« )دلینی، 

)2۰۱5

در این جا جویس برای دختر نجیب یا »دختر معمولی« عبارت »جْین ساده« )Plain Jain( را آورده که 
»اصطالحی است برای زنانی که رفتار و پوشش شان بسیار ساده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳2( و به گفته ی 

ت، »دختری است ساده و افتاده که حاضر به تغییر دادن ظاهرش نیست.« )2۰۱۷: 6۰۰(
ُ
اسل

به اول می خواند تعجب  ۸۰. »وقتی بلوم حروف چین را تماشا می کند که به سرعت واژه ها را از آخر 
می کند: ذهن بازیگر بلوم اسم “پتریک دیگنم” را که ساعتی پیش دفن شده وارونه می کند: “منگید کیرتپ.” 
یکی دیگر از وارونه سازی ها در چاپخانه به ردیف واژه ها برمی گردد مثل همانی که در یکی از عنوان های 
این فصل آمده: با کمال تأسف اعالم می کنیم زوال یکی از شریف ترین اعضای شورای شهر دابلن را.« 

)ویکرز، 2۰۱۰: 2۱۷(

ویکرز معتقد است که »برخی از عنوان ها، ازجمله اولین عنوان این فصل و یا »بازاریاب را مشغول کار 
می بینیم« بیشتر به شرح زیر عکس ها شبیه اند تا عنوان مطالب روزنامه.« )همان جا(

ت، »بلوم اشتباه می کند؛ حروف برعکس نبودند، بلکه پایین باال بودند.« )2۰۱۷: 6۰۰(
ُ
به گفته ی اسل

۸۱. البته معلوم است که اشتباه می کند و اشتباهات بلوم در این اثر کم نیست. در این قسمت هنگام 
 )Haggadah( تماشای حروف چین که کلمه ها را “وارونه می خواند” به یاد پدرش می افتد که کتاب هگادای
عبری اش را از راست به چپ می خواند )نه از عقب به جلو(، چون عبری نیز مثل فارسی از راست به چپ 



|  یولسیز   66

نوشته و خوانده می شود. »بلوم با آن که به دلیل غفلت در انجام مناسک مذهبی عید فصح احساس عذاب 
می کند، به همان اندازه که به اصول و فروع دین کاتولیک ایمان ندارد به اصول و فروع دین یهود هم ایمان 

ندارد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۳۹(  

هگادا متنی عبری است که ترتیب مراسم فصح را شرح می دهد. 

به گفته ی گیفرد، »واژه ی “هگادا” به معنای “بیاِن” این فرمان: “تو باید در آن روز به پسرت بگویی” که 
واقعه ی خروج قوم بنی اسرائیل از مصر در نخستین عید صادر در اولین روز فصح رخ داد و این که باید با 
بازگویی آن و نمایش آن در مراسم مذهبی در خانه آن را به فوریتی امروزی تبدیل کنی.« )۱۹۸۹: ۱۳2(

۸2. »آخرین جمله ی نیایش در نخستین شب عید فصح. این قوم برای سالیان سال، در این روز آرزو 
می کنند که سال دیگر همدیگر را در اورشلیم مقدس ببینند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳2(

۸۳. »جمله ای از کتاب خروج )۱۳:۳( است، اما جویس اشتباه می گوید: “از سرزمین مصر بیرون 
می کند و از خانه ی بندگی )خدا( بیرون می کند.” « )دلینی، 2۰۱5(

»Alleluia )اله لویا( واژه ای التین است و عبری آن هله لویاست به معنای “ستایش از آن خداست.” « 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳2(

۸4. به گفته ی گیفرد، »معنای جمله ی Shema Israel Adonai Elohenu می شود: “بشنو، آه اسرائیل، 
خدا، خدای ما.” عبارت “ادونی ایکاد” به معنای “خدا یکی است” در ادامه می آید و این سرود مذهبی را 

کامل می کند.« )۱۹۸۹: ۱۳2( 

به گفته ی گیفرد، »در این جا بلوم به یاد مناسک فصح می افتد و دعاهای عبری را به یاد می آورد. منظور 
 در هیچ کدام از 

ً
از “آن یکی دیگر،” نیایش شماع است که بلوم به دعای صادر دوم نسبت می دهد، اما واقعا

صادرها نیست. درواقع، این دعای روزانه است که در خانه می خوانند و نه در کنیسه. در داستان کوچکی 
در هردو دعا به این کلمه اشاره می شود. داستان درباره ی چند خاخام است که چنان به تعریف ماجرای 
خروج از مصر معطوف شده  بودند که شاگردان شان مجبور شدند به آن ها یادآوری کنند: “ای آموزگاران، 
وقت خواندن شماع صبحگاهی رسیده است.” شماع بخشی از عبادت صبح و شام در کنیسه است.« 

 )۱۳2  :۱۹۸۹(

بلوم گفته اش را اصالح می کند. ابتدا می گوید دعای فصح و سپس به نیایش صبحگاهی و شامگاهی 
اشاره می کند. 

۸5. »بلوم دوازده پسر یعقوب را به دوازده قبیله ی اسرائیلی ربط می دهد. در دعای صادر دوم سرودی 
است که گروهی می خوانند: “چه کسی یک را می شناسد؟” هر بخش به پرسشی ختم می شود: “چه کسی 
سیزده را می شناسد؟” که پاسخش این است: “من سیزده را می شناسم. سیزده صفت خدا. دوازده قبیله ی 
اسرائیل ، یازده ستاره ی خواب یوسف. ده فرمان. ُنه ماه  بارداری. هشت روز تزکیه و تطهیر. هفت یوم سبت. 
شش تعلیم خاخام بلندپایه. پنج کتاب تورات. چهار مادر. سه پدر. دو لوح موسی. یک، خدای یگانه در 

دو جهان.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳2(

۸6. این قسمت برداشتی است از سرود Chad Gadya به معنای »یک بچه« که در پایان دعای صادر 
دوم دسته جمعی می خوانند: »و آن یکتای مقدس آمد و فرشته ی مرگ را کشت که قاتل را کشت که گاو نر را 
کشت که آب را نوشید که آتش را خاموش کرد که چوب را سوزاند که سگ را زد که گربه را به دندان گزید 

که بچه را خورد که پدر برای دو نفر از قبیله ی زوزیم خرید. یک بچه. یک بچه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳2(
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»این سرود که به ظاهر کمی بچه گانه می نماید وصف امپراتورهای موفق است )مصر، آسوریان، بابلیان، 
پارس ها و غیره( و آن بچه که بیش از همه آسیب می بیند مردم اسرائیل است. در هگادا آمده که کشته شدن 
فرشته ی مرگ بیانگر روزی است که حکومت خدا بر زمین مقرر می شود و مردم اسرائیل هم رستگار در 
سرزمین موعود زندگی می کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳2– ۱۳۳( بلوم فکر می کند به نوعی »عدالت در این 
کار است،« ولی پشت سرش از خود می پرسد پس آن بخش »هر کی هر کی را می خورد« چه؟ و بالفاصله 

به این پاسخ می رسد که »باالخره زندگی همین است.«

۸۷. بلوم با دیدن کار حروف چین روزنامه، که کلمه ها را از راست به چپ می خواند، یاد پدرش و کتاب 
هگادا و همه ی این ماجراها می افتد و دوباره به حروف چین و سرعت کارش برمی گردد. )م(

۸۸. »براساس کتابچه ی راهنمای تام، خیابان کوین پرْید فقط تا شماره ی 25 داشت و خیابان سیترون 
تا شماره ی ۱۷.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳( شگفت انگیز است که جویس چنین اشتباهی کرده یا شاید هم 
 هم اشاره شد، بلوم در این اثر بارها اطالعات اشتباه می دهد 

ً
گاهانه بوده است، همان طور که قبال عمدی و آ

یا خودش در تحلیل مسائل و یادآوری چیزها اشتباه می کند.

۸۹. »“تنها یک بار دیگر” نام آهنگی کوچه بازاری است سروده ی اچ ال دارسی جکسن در قرن نوزدهم.« 
)دلینی، 2۰۱5( این همان صابونی است که بلوم از داروخانه ی سوینی خرید، ولی بیش از یک بار دیگر 
 یک بار در پایان فصل هشتم )لستریگون ها( در لحظه ای پرتنش به این 

ً
در داستان به آن اشاره می شود. مثال

صابون اشاره می کند و یک بار در فصل سیزده )ناسیکا( به یاد می آورد که پول آن را به داروخانه دار نپرداخته 
است.

۹۰. »تام، مرکز چاپ کتابچه های راهنما، مجاور دفاتر روزنامه و چاپخانه ی فریمن ژورنال و ایونینگ 
تلگراف است و صاحب امتیاز آن الکساندر تام و شرکا. زمانی بلوم برای این شرکت کار کرده است و بوی 
تام )مجاور چاپخانه( می آید او را به یاد آن روزها می اندازد.« )گیفرد،  تند و گریسی چسبی که از دفتر 

 )۱۳۳  :۱۹۸۹

 بلوم در سال ۱۸۸6 یا حوالی آن سال 
ً
بی میانی بوده و احتماال

َ
»این مرکز در شماره های ۸۷– ۸۹ خیابان ا

ت، 2۰۱۷: 6۰۰(
ُ
در این مرکز کار کرده است.« )اسل

برداشت  مناسک  یاد  به  را  »بلوم  است  لیمو  بوی  و  )سیترون(  بالنگ  بوی  شبیه  که  صابون  بوی   .۹۱
ِت یهودیان می اندازد که این میوه در آن مناسک نقش اساسی دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ُ
محصول یا عید سوک

۱۳۳( در این جا، از زبان راوی می خوانیم که بلوم صابون را به جیب پشتی شلوارش منتقل می کند، ولی در 
حین عمل به مانعی برمی خورد و آن دگمه ی روی جیب است. به همین دلیل، کلمه ی »دگمه دار« پیش از 

فعل جا دادن می آید. )م(

۹2. بوی صابون نیز یادآور پرسشی است که مارتا در نامه اش از بلوم پرسیده است. بلوم این پرسش را در 
طول داستان، مکرر به یاد می آورد: »زنت چه عطری می زند؟« )م(

۹۳. بلوم پس از فکر کردن به پرسش مارتا و عطر زنش، به طور طبیعی به یاد او و قرار مالقاتی می افتد که 
تا چند ساعت دیگر دارد. با خود می گوید »هنوز هم می توانم بروم خانه« و »پیش از لباس پوشیدن« او را 

ببینم. وانمود کنم »چیزی یادم رفته« و آمده ام بردارم. اما فوری منصرف می شود. )م(

۹4. »ارین و ایری )Erin, Erie( از اسامی گیْ لیک است. هنوز هم گاهی استفاده می شوند و در برخی 
شعرها ازجمله شعری از جان فیلپات کورن )۱۷5۰– ۱۸۱۷( به این اسم اشاره شده است. در بند اول 
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می خوانیم: “ارین عزیز، چه زیبا سینه ی سبز تو باال می آید/ زمردی نشسته در انگشتر دریا/ هر برگ چمنی 
از مرغزارهای تو را قلب وفادارم می ستاید/ تو ای ملکه ی غرب!” Cuisle mo chroidhe اسکاتلندی است 

به معنای تقریبی “لرزه ی پچپچه”ی دنیا.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳( 

گانت، اولین دوک لنکستر )پسر 
ُ
»این عنوان نیز ممکن است اشاره ای باشد به جمله ی ستایش آمیز جان ا

گانت در ریچارد دوم نوشته ی شکسپیر، انگلستان را مورد ستایش قرار 
ُ
ادوارد سوم، پادشاه انگلیس(. جان ا

می دهد و می گوید: “این سنگ قیمتی )نگین( کارگذاشته شده در دریای نقره ای.” « )همان جا( 

»تامس مور )۱۷۷۹– ۱۸52( در شعر “بگذار ارین روزهای گذشته را به یاد آورد” ایرلند را “ارین، نگین 
ت، 2۰۱۷: 6۰۰– 6۰۱( پی نوشت شماره ی 22۸ از فصل سه 

ُ
سبز دریای نقره ای” نامیده است.« )اسل

)پروتیوس( را بخوانید. 

را  او  المن  که  است  هیو مک نِیل  نام  به  فردی  بازنمود  اندازه ای  تا  پروفسور مک هیو  ۹5. »شخصیت 
“دانشمند زبان های باستانی مدرن و مردی باهوش و تنبل” )ص 2۸۹( معرفی می کند. به عبارت دیگر، 
 پروفسور نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳( عنوان »پروفسور« با طنزی آمیخته به احترام به او داده 

ً
او واقعا

شده است. »جویس در سفرش به دابلن، در سال ۱۹۰۹، به ساختمان ایونینگ تلگراف می رود و در آن جا 
همه چیز را دقیق می پاید.« )دلینی، 2۰۱5(

»هیو الوشس مک نِیل )۱۸66– ۱۹۳5( پروفسور بیکاری بود که بیشتر ساعت های روزش را در دفتر 
روزنامه ی ایونینگ تلگراف می گذراند و به گفته ی جان سیمسون، از سال ۱۸۸۸ به طور متناوب در دانشگاه 
کالج دابلن تدریس می کرد. مک نِیل عنوان پروفسور داشت، ولی دیری نپایید که این عنوان را از دست داد. 
البته در نوشته هایش آن را به کار می برد و دوستانش در دفتر روزنامه از او به عنوان پروفسور یاد می کردند یا 

ت، 2۰۱۷: 6۰۱(
ُ
درباره اش می نوشتند.« )اسل

۹6. به گفته ی کلیر کاِلتن، »پروفسور مک هیو سعی می کند برای خودش مخاطبانی را در دفتر روزنامه 
 
ً
جمع کند، ولی شخصیت های دیگر یا حرف او را قطع می کنند یا حواسش را پرت. پروفسور مک هیو واقعا

از بیسکویت  پر  به پنجره ی غبارگرفته زمزمه می کند.” کلمه ی  دارد بیسکویتی را ذره ذره می خورد و “رو 
نیز اشاره ای است به مسئله ی شخصیت مشابهی در داستان “دو زن نواز” در مجموعه داستان دابلنی ها. در 
آن جا لنهن است که فرصت حرف زدن پیدا نمی کند و عبارت “That takes the biscuit” را به زبان 
می آورد. شکی نیست که حضور لنهن در این صحنه از یولسیز می تواند دلیل اشاره ی شیطنت آمیز جویس 
به عبارت “پر از بیسکویت” باشد. حضور شخصیت پرتمنا و “پر از بیسکویت” دابلنی ها )لهنن( نه تنها 
 
ً
بر دایره ی واژگانی راوی تأثیر دارد، بلکه بر رفتار مک هیو هم اثر دارد. عبارتی که لنهن در دابلنی ها )و بعدا

را نشان می دهد، زیرا  او  از یک سو، دهن دریدگی  به  کار می برد دارای معانی متعدد است.  یولسیز(  در 
اصطالحی است که در آن دوره به زن خیابانی اطالق می شد. از سوی دیگر، با نان و شراب مراسم عشای 

 )۱۱۰ :۱۹۹۸( ».Taking the eucaristic wafer :ربانی متجانس است

۹۷. »“روح راه می رود” اصطالحی مضحک و ژورنالیستی برای این جمله است: “دارند حقوق ها را 
پرداخت می کنند.” به گفته ی المن، “در روز پرداخت حقوق، راتلج، مدیر پرداخت حقوق، جعبه ی پول 
این  با  آمدنش  را می پرداخت.  کارگرها  و حقوق  دیگر می رفت  اتاق  به  اتاقی  از  و  به دست می گرفت  را 
عبارت اعالم می شد: روح راه می رود.” )ص 2۸۹( )در این جمله ایهامی نهفته است، زیرا منظوِر مک هیو، 
لیوپولد بلوم نیز هست.( بلوم خود نادانسته نقش روح هملت را بازی می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳( 

درباره ی این نقش پی نوشت شماره ی 6۱ از فصل بعدی )لستریگون ها( را بخوانید. 
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هوراشیو در نمایشنامه ی هملت درباره ی روح پدر هملت می پرسد که »آیا راه می رود؟«

بالمایرز می نویسد که »روح راه می رود به بلوم مقام روح پدر را به استیوِن هملت می دهد.« )بالمایرز، 
)۳۹ :۱۹۹6

۹۸. بالمایرز معتقد است که عبارت »عیسای رنج کش هم گویی ناسزای بجای دیگر به بلوم است؛ 
یهودی تحقیرشده و پذیرفته نشده سعی می کند یکی از هم صحبت های آن ها شود.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 
۳۹( اما با تحقیق در متونی مانند متون المن و شرح دلینی بر این قسمت، این نتیجه صادر شد که ناسزای 
سایمن ددلس )یا عیسای رنج کش! این به کونت سوزش سر دل نمی دهد؟( به حرف های قلمبه سلمبه و پر 
از تصنع دن داسن است که ند لمبرت از روی روزنامه می خواند. چون ند ادامه می دهد و از سایمن ددلس 
می خواهد که حاال نظرش را درباره ی قسمت بعدی بگوید، او هم می گوید، »مشروبش را عوض کند.« 

)م(

۹۹. پاراگرافی با نثر تصنعی و پیچیده که جویس با آوردن آن، نثِر ویکتوریایی را بجا و دقیق نقد می کند. 
»ند لمبرت با لحنی مسخره متن سخنرانی پرتصنع و وطن پرستانه ی َدن داسن را می خواند که شب پیش 
ایراد کرده و در فریمن منتشر شده است. ددلس و مک هیو آن را غیرقابل تحمل می دانند و بلوم هم چیزهای 

گزاف.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۳۹( 

»در این پاراگراف از هجااندازی تا حذف حرف صدادار و تأکید نابجا و اشتباه دستوری و نحوی یافت 
می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 6۳۷( 

۱۰۰. منظور آقای ددلس این است که بهتر است نوع مشروبش را عوض کند تا دیگر از این حرف های 
گزاف نگوید. )م(

۱۰۱. »آه، پسرها! آه پسرها!« اسم شعر ی بند تنبانی است که دوست سابق جویس، آلیور سینت جان 
گوگرتی، پزشک و مقاله نویس و شاعر، سروده است. دانشجوی پزشکی ای که برج مارتلو را اجاره کرد تا 
جویس در آن با آرامش کتاب هایش را بنویسد، ولی پس از چند روز نقشه ای  کشید که شرح آن در پی نوشت 
شماره ی 22 از فصل یک )تلماکس( رفت و جویس را از آن جا بیرون کرد. در این شعر می خوانیم: »آه، 
پسرها! روزگارهایی که دیده ام/ کارهایی که کرده ام و می دانم/ اگر شما می دانستید کجا بوده ام؟/ یا نیمی 
گاهم که عبارت !O Boy معنای اعتراض دارد و  از لذتی که برده ام هرگز مرا تنها نمی گذاشتید...« )م( آ
جایگزینش در فرهنگ ما ای خداست، ولی در این جا به دلیل جمع بستن کلمه آشکار است که شاعر افرادی 

را خطاب قرار می دهد. پس ترجمه ی تحت اللفظی گزینه ی دقیق تری است. 

بند شعر“The Isles of Greece” )۱۸2۱( سروده ی ُجرج  از بیت های سومین  ۱۰2. »برگرفته 
گوردن بایرن )۱۷۸۸– ۱۸24( است که به شعر Don Juan )ُدن ژوان( مطلب افزایی کرده است: “کوه ها 
به ماراتون نگاه می کنند/ و ماراتون به دریا نگاه می کند.” زنوفن، تاریخ نگار یونانی، یکی از رهبران لشکر 
ده هزارنفری حمله ی اردشیر دوم به پارس بود و هنگام بازگشت از جنگ وقتی به دریای سیاه رسیدند او نیز 
به دریا نگاه کرد و به پیروزمندان پیوست و فریاد زد: ثاالتا، ثاالتا! )دریا!، دریا!( ماراتون در ساحل شرقی 
آتیکا، بیست وپنج مایلی آتن، میدان این نبرد سرنوشت ساز )در سال 4۹۰ پیش از میالد( بود ازاین رو که 
 مشرف به دریاست )به دریا نگاه می کند( و “اگر زنوفن به 

ً
آتنی ها پارس ها را شکست دادند. ماراتون واقعا

ماراتون نگاه کرد،” به این معناست که او به عنوان تاریخ نگار و یونانی ای که در این نبرد جنگید، در نگاه به 
گذشته چنین کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳(
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پی نوشت شماره ی ۳۱ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

ت، 
ُ
)اسل ننوشت.«  را  نبرد  این  تاریخ  جنگید،  پارس ها  با  نبرد  در  گرچه  یونانی،  تاریخ نگار  »زنوفن، 

)6۰۱  :2۰۱۷

»این جمله ی ددلس بیانگر این است که همان طور که لرد بایرن یونان را تحسین و تمجید می کند، دن 
داسن ایرلند را تحسین می کند.« )دلینی، 2۰۱5( 

 نظری دربارهی آن سخنرانی است و قرار نیست براساس 
ً
به گفته ی فریتز سن، »این خط شاعرانه که صرفا

ندارد.  ارتباطی  هیچ  نبرد  با  تاریخ نگار  زنوفِن  است:  اشتباه  هم  تاریخی  حقیقت  نظر  از  باشد،  واقعیت 
درحقیقت، هیچ یک از انواع گوناگون روایت های قدیمی درباره ی وقایع آن نبرد با این نظر ددلس همخوانی 
ندارد... به عبارت دیگر، روایات مربوط به این حادثه در تضاد با هم هستند و معتبر نیستند. البته سنت ثبت 

اخبار متضاد، اشتباه و ناقص از همان قدیم وندیم وجود داشته است.« )2۰۱۸: 5۱(

۱۰۳. پی نوشت شماره ی ۹6 از همین فصل را بخوانید.

۱۰4. آشکار است که این پاراگراف تک گویی درونی بلوم است در وصف پاراگرافی که از متن سخنرانی 
دن داسن خوانده شد: ابتدا می گوید، »چیزهای گزاف« و سپس از واژه ی Bladderbags استفاده می کند 

ت، »یعنی آدم پر مدعا یا وراج.« )2۰۱۷: 6۰۱(  
ُ
که به گفته ی اسل

۱۰5. »هجز ایر چترتون، در سال های مختلف از عمرش موقعیت های شغلی متفاوت داشت، از قبیل 
اعظم  معاون صدر  دابلن،  دانشگاه  پارلمان  دادستان کل، عضو  دادگستری،  وکیل  ملکه،  مشاور حقوقی 

ایرلند و قاضی و نظایر آن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳( 

ت، 2۰۱۷: 6۰۱(
ُ
»در سال ۱۹۰4، چترتون در نیوپارِک بلک راک زندگی می کرد.« )اسل

»بلوم فکر می کند که ند لمبرت از نوادگان یا اعضای خانواده ی اوست.« )دلینی، 2۰۱5(

 »در دفتر روزنامه ها، داستان و دستاوردهای زندگی آدم های معروف در پوشه ای نگه داری 
ً

۱۰6. معموال
می شود. هنگام نوشتن آگهی تسلیت به روز می کنند و پاراگرافی به آن اضافه می کنند که در آن خبر فوت فرد، 
طول عمر، جایگاه و اگر مربوط باشد دلیل مرگش را هم می نویسند. بدین ترتیب، از پیش نویس به آگهی 

کامل تسلیت تبدیل می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۳( 

وود  ویکتوریا  الیس  متیلدا  نوشته ی  دایی ت”  برای  کن  وا  “تامی جا  ترانه ی  از  است  »برداشتی   .۱۰۷
تامی می تواند  بلوم،  براساس گفته ی  این شعر جالب است.  با  لمبرت  ند  ۱۹22( که رابطه ی   –۱۸۷۰(
هر روزی که دلش خواست مرخصی بگیرد، شاید به دلیل داشتن خویشاوند بانفوذی به نام چترتون. بلوم 
مطمئن نیست که ند با او چه نسبتی دارد. این ابهام در ماجرای این شعر هم نهفته است. ترانه ی مذکور 
داستان فِرد جونز و پسرکی به نام تامی است که مادر بیوه اش در قطاری عاشق فِرِد خوش پوش می شود. در 
این شعر هجو، تامی میان فِرد و زن بیوه نشسته و بین آن ها فاصله انداخته است. بخشی از آن به این ترتیب 
است که زن بیوه فِرد را دایی معرفی می کند، درحالی که فِرد هرگز دایی نبوده است: “تامی جا وا کن برای 
دایی ت/ عزیزی این جاست/ تامی جا واکن برای دایی ت/ می خواهم بنشینه این جا.” البته بلوم در شباهتی 
که میان ند لمبرت و چترتون از یک سو، و تامی و فِرد از سوی دیگر، برقرار می کند اولین خط شعر را اشتباه 
نقل می کند و به جای تامی اسم جانی را می آورد. در روایت تامی و فرد، مادر قول یک تکه نان کماچ می دهد 
درحالی که با مرگ دایِی ند، به ند ارث خوبی می رسد.« )بوئن، ۱۹۷4: ۱2۱( جانی اسم خودمانی جان 

است. )م(
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۱۰۸. در این جا جویس از عبارت gale days استفاده کرده است که معنای لغوی آن می شود »روزهای 
توفانی« و معنای مجازی آن به گفته ی گیفرد، »روز پرداخت ماهیانه یا اجاره ی خانه« است. )۱۹۸۹: ۱۳4( 

»ممکن است تلفظ اشتباه واژه ی Jail باشد که در زبان ایرلندی gaol نوشته می شود. در آن زمان، وقتی 
کسی اجاره ی خانه اش را پرداخت نمی کرد دستگیر و زندانی می شد. در نظر داشته باشید که دو بار در دو 

جمله ی پی درپی از کلمه ی باد، نماد فصل، استفاده کرده است.« )دلینی، 2۰۱5(  

۱۰۹. بادآورده ثروتی است که بلوم فکر می کند پس از مرگ چترتون )“وقتی نفس آخر را بکشد”( قرار 
است به ند لمبرت برسد.

سیسرو  شهرت  این که  به  برمی گردد  داستان  طنز  بود.  رومی  سیاست مدار  و  سخنور  »سیسرو   .۱۱۰
به عنوان سخنور برجسته در این بود که می کوشید میان واژه بندی ساده و بی تکلف دماستینز، سخنور یونانی، 
و سخنان پرتکلف و پر از آرایه ی آسیایِی مرسوم در روم آن زمان حد میانه را بگیرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4(

۱۱۱. »دن داسن، مالک شرکت تولید نان در دابلن، تاجر و سیاست مدار و نیز مالیات بگیر بود.« )گیفرد، 
۱۹۸۹: ۱۰۷( پی نوشت شماره ی 62 از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید.

»دن داسن نانوای موفق دابلنی بود که سیاست مدار شد و دو بار شهردار این شهر. در سال ۱۹۰4، مسئول 
جمع آوری مالیات شهر بود. سخنرانی اش سراسر ساخته ی ذهن جویس است.« )رینی، 2۰۰5: 2۳6(

پاسخ  لمبرت  ند  بلوم می پرسد سرزمین کی؟  آقای  است.  یهودستیزی  نوعی  »این  دلینی،  گفته ی  به 
)2۰۱5( می کند.«  قلمداد  غیِرایرلندی  را  او  و  داسن،  دن  سرزمین  می دهد، 

ُملوی وارد می شود، بلوم به سقوط او از یک موقعیت اجتماعِی 
ُ
۱۱2. به گفته ی رینی، »وقتی جْی جْی ا

خوب فکر می کند« )2۰۰5: 22۸( و با خود می گوید که وضعیتش نامشخص است تا آن جا که »به یک 
نخ بند است.« )م(  

ُملوی را وابستگی اش  به الکل می داند )“آن حمله های ناگهانی تب 
ُ
۱۱۳. »بلوم علت سقوط جْی جْی ا

الزم پایان یک مرد است”( و سپس با خود می گوید چه چیزی او را به این جا آورده؟ نگرانی پول.«  )رینی، 
 )22۸ :2۰۰5

 
ً
او ظاهرا او رو می آورد.  به  ُملوی مشاور حقوقی سابق است که بدبختی 

ُ
ا به گفته ی گیفرد، »جْی جْی 

شخصیتی داستانی است، اگرچه استنیسالس جویس، برادر جیمز جویس، نظر دیگری دارد؛ استنیالس 
در اثری با عنوان My Brother’s Keeper )۱۹5۸( داستانی تعریف می کند از گفت وگویی که جویس با 
مدیر دروس کالج بلِودر داشته است. برخی از مطالب قسمت اول فصل پنجم رمان چهره... را براساس 
این گفت وگو نوشته است. استنیسالس می گوید که “در فصل ایوِلس از آقای مونِن موفق نام برده می شود که 
در همان رمان، مدیر دروس از او برای استیون مثال می آورد.” اگر این طور است، ممکن است آقای مونن و 
ُملوی، هردو، پرتره ی ناتمام همان شخص ناشناخته ی ]بارانی پوش[ مراسم خاکسپاری باشند.« 

ُ
جْی جْی ا

 )۱۳4  :۱۹۸۹(

مهنی، وکیل دعاوی، 
ُ
 از روی جان ا

ً
ُملوی »احتماال

ُ
ت معتقد است که شخصیت جْی جْی ا

ُ
اما سم اسل

)۱۸۷۰– ۱۹۰4( ساخته شده است. کنستانتین کورن درباره اش نوشته: “باهوش و کوته عمر.” « )2۰۱۷: 
)6۰۱

»از سال ۱۹22 که یولسیز منتشر شد، در دابلن شور و هیجان ویژه ای برپا شد و همه از هم می پرسیدند 
که آیا تو هم در داستان یولسیز هستی؟ آیا این شخصیت داستان هم واقعی است؟ البته جویس برخی از 
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شخصیت ها را با نام واقعی شان به داستان آورد و برخی را با نام جعلی. با آن که ورود این اثر به کشور ممنوع 
نبود، اما در کتاب فروشی ها یافت نمی شد.« )دلینی، 2۰۱5(

۱۱4. »لنهن از شخصیت های محوری داستان “Two Gallants” یا “دو زن نواز” در مجموعه داستان 
دابلنی هاست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4(

۱۱5. »روزنامه ی ایونینگ تلگراف را روی کاغذهای صورتی روشن چاپ می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )۱۳4

»در آن زمان، صفحه ی اقتصادی روزنامه ی تایمز را به رنگ صورتی می زدند تا میان روزنامه ها خودنمایی 
کند. اما این صفحه هایی که ند لمبرت می خواند بی شک تایمز اقتصادی نبود، بلکه از ایونینگ تلگراف 
بود و به این دلیل که آن زمان دوره ی رکود اقتصادی بود از کاغذهای سفیدنشده استفاده می کردند و نه تنها 

صورتی که رنگ های دیگر هم در روزنامه ها به کار می رفت.« )دلینی، 2۰۱5(

۱۱6. بدهی شرافتی »بدهی ناشی از شرط بندی در قمار، یا دْین شخصی به خانواده یا دوست است که از 
ُملوی آدمی که می توانست مرد عمل باشد 

ُ
نظر قانونی نمی توان آن را پس گرفت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4( ا

حاال همه چیزش را بر سر قمار باخته است. 

۱۱۷. »پیامبر یهودیان، هوشع، اسرائیل را به خاطر بت پرستی و نداشتن تقوا به ویران شدن تهدید کرد: 
“زیرا او که باد بکارد توفان درو می کند.” )هوشع ۸:۹(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4( 

ُملوی 
ُ
ا بلوم، جْی جْی  نظر  از  و  آن” است  و عاقبت  برگشتگی  دین  “از  درباره ی  از هوشع  »این بخش 

باد رفته و زندگی اش در حال سقوط  باورهای دینی اش را از دست داده و به همین دلیل، همه چیزش بر 
)2۰۱5 )دلینی،  است.« 

»جمله ی هوشع که از ذهن بلوم تراوش می کند یادآور جمله ی استیون در فصل دوم )نستور( است که 
می گوید، “بباف، بافنده ی باد.” )پی نوشت شماره ی 26 از همان فصل را بخوانید.( این نخستین بار نیست 
 در افکار 

ً
که ذهن استیون و بلوم در پیوندی ناکامل و خیره کننده در جهت رشد بن مایه ها کار می کنند. مثال

موازی شان درباره ی موسیقی پلسترینا یا در یادآوری قطعه هایی از هملت.« )بلسامو، ۱۹۹۹: ۱۰۹(

»معروف است که جویس در فصل هفتم )ایوِلس( به این بن مایه ی هومریک می پردازد که خواسته ها و 
ُملوی نیز 

ُ
اهداف نزدیک به عملی شدن هستند، اما ناگهان باد آن ها را می برد. افکار بلوم درباره ی جْی جْی ا

همین را نشان می دهد: “کسب رو به زوال. یک می توانست باشد... توفان درو می کنی.” این جمله ی آخر به 
بدهی ای اشاره دارد که قوم بنی اسرائیل باید بپردازد: از دست دادن سرزمین موعود.« )لیچ، ۱۹۷۳: 26۷(

۱۱۸. »دی و تی فیتزجرالد، مشاوران حقوقی در شماره ی 2۰ خیابان اندروز.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4(  

۱۱۹.»بلوم با خود فکر می کند همان طور که مجسمه های قبرستان قلب را به عنوان نمادی از پارسایی 
بر سینه دارند، وکالی مدافع نیز کاله گیس را به عنوان نشان هوشمندی می پوشند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4( 

»واقعیت این است که پوشیدن کاله گیس و لباِس یک دست نشانه ی این است که همه هنگام اجرای 
)دلینی، 2۰۱5(  یکسانند.«  قانون 

دابلنی ها  از مجموعه داستان  »مردگان«  داستان  در  که  است  نروی 
ُ
ک گرتا  نروی شوهر 

ُ
ک گبرِیل   .۱2۰

حضور دارد. در این داستان، وقتی زن از مراسم جشنی بیرون می آید، از باالی پله ها آهنگی را می شنود که 
دوست پسر مرده اش در زمان حیاتش برایش می خوانده. چنان ناراحت و افسرده می شود که برای همیشه از 
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نروی بیرون می رود. )م(
ُ
زندگِی احساسی گبرِیل ک

نروی، زن 
ُ
ک به رمان یولسیز هجرت می کند، گرتا  دابلنی ها  از مجموعه داستان  »دومین شخصیتی که 

نروی در فصل چهار )کلیپسو( این اثر است. گبرِیل و گرتا شخصیت های اصلی داستان نِوالگونه ی 
ُ
گبرِیل ک

“مردگان” از آن مجموعه داستانند. این داستان که در سال ۱۹۰۷ نوشته شده، نخستین تالش جویس در 
دنبال می شود و در  نشان دادن اضطراب یک مرد برای خیانت زنش است که در نمایشنامه ی تبعیدی ها 

یولسیز ادامه می یابد.« )هانت، 2۰۱۳( 

با  و  داشت  محافظه کارانه  موضع   
ً
اساسا که   ،)۱۹2۱  –۱۸5۱( ایرلندی  روزنامه ای  اکسپرس،  »دیلی 

آرمان خواهی ایرلندی ها مخالف بود؛ سیاست آشکارش عبارت بود از: پیشرفت منابع صنعتی و آشتی 
امپریالیسم  فرمانروایی  قراردادهای رسمی  و  با خواسته ها  ایرلند  قومی مردم  و  انگیزه های ملی  و  حقوق 

  )۱۳4  :۱۹۸۹ )گیفرد،  )انگلیس(.« 

نروی گهگاهی برای دیلی اکسپرس )Daily Express( یادداشت هایی 
ُ
»در داستان “مردگان،” گبرِیل ک

می داد.«  انجام  زندگی اش  در  جویس  خود  که  کاری  همان  می کرد؛  معرفی  را  ادبی  آثار  و  می نوشت 
)همان جا(

۱2۱. مایلز کرافورد شخصیت کلیدی این فصل است که به گفته ی المن، »همان موریس کاس گریْو، 
سردبیر ایونینگ تلگراف در سال ۱۹۰4 است. البته شخصیت کرافورد مثل شخصیت کاس گریو نیست، 
بلکه شبیه شخصیت پتریک جان مید است که در آن سال، معاون سردبیر روزنامه بود و در سال ۱۹۰۹، 
سردبیر روزنامه شد؛ حدود پنجاه سال داشت و با موی قرمز و صورت سرخ همیشه تراشیده و شاخه گلی 
روی سوراخ دگمه ی کتش، آدمی منظم و ژیگول بود. زنش را از دست داده بود و خوی بسیار تندی داشت 
و شب ها را به نوشیدن می گذراند، ولی دراساس مهربان بود و دلش آسان به  درد می آمد. به  عبارت دیگر، 
او به هیچ روی خسیس نبود. اما جویس نمونه ی داستانی او )کرافورد( را بدخلق و خسیس جلوه می دهد و 
ُملوی پولی قرض ندهد و حتا به شخصیتی دیگر بگوید: “می تواند از کون شاهانه 

ُ
وادارش می کند که به ا

ایرلندی بنده بخورد.” مید هرگز چنین حرفی نزده، اما جویس هم آن را از خودش در نیاورده است. درواقع، 
این جمله گفته ی جان ویس پاور است. پاور در میان کارکنان ایونینگ تلگراف به گفتن چنین اصطالحاتی 

معروف بود.« )۱۹۸2: 2۸۹(  

۱22. به گفته ی گیفرد، »چارلز استوارت پارنل، پس از به  زیر آمدن از حکومت، روزنامه ی ایندیپندنت 
)Independent( ایرلند را تأسیس کرد، اما اولین نسخه ی آن دو ماه پس از مرگش )۱۸ دسامبر ۱۸۹۱( منتشر 
شد. خیلی زود به  دست مخالفانش افتاد و در سال ۱۹۰۰، ویلیام مارتین مورفی صاحب آن شد. درنتیجه، 
ایندیپندنت از سیاست های رادیکال پارنلی به سمت سیاست های دست راستی و حتا ارتجاعی ضد پارنلی 

تغییر جهت داد.« )۱۹۸۹: ۱۳4( و بدین ترتیب، از چپ به راست زدند: »اعضای حزب باد.«

۱2۳. پی نوشت قبلی )شماره ی ۱22 از همین فصل( را بخوانید. 

۱24. »در قصه ی “مرد و بزمرد” یا “مرد و ساتیر” از اسوپ )نویسنده ی افسانه های یونانی در قرن شش 
پیش از میالد که قصه های بسیاری به او نسبت داده اند( آمده که مردی در شب سرد زمستانی گم می شود و 
ساتیری او را پیدا می کند. مرد به دستور ساتیر یا بزمرد در دست هایش می دمد تا آن ها را گرم کند. وقتی به 
خانه ی ساتیر می رسند، ساتیر به او بشقابی از فرنی داغ می دهد و مرد دوباره روی آن می دمد تا آن را سرد 
کند. ساتیر مرد را از خانه بیرون می اندازد و می گوید مرا با کسی که می تواند با یک نفس سرما و گرما بدمد 
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هیچ کاری نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4( منظور از این عبارت عدم ثبات است و هرَدم به رنگی درآمدن. 
بعد از آن می گوید نمی دانی کدام را باور کنی. باز هم یادمان باشد که واژه های مربوط به باد و نفس و دمیدن 

اشاره هایی است به بن مایه ی اصلی این فصل.  

۱25. منظور از »پشم همدیگر را به باد می دهند« این است که »در دفتر روزنامه به شدت به هم عصبانی 
می شوند و در این مواقع کاله گیس ها را پرت می کنند و بالتبع کچلی شان نمایان می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )۱۳4

۱26. »اصطالحی ایرلندی است و منظور این است که برای مشکلی غیرپزشکی داروی پزشکی مصرف 
می کند. یا اصطالح دیگر این است: “باید روی آن پماد بمالد.” « )دلینی، 2۰۱5( 

باز هم به واژه های گردباد، بادنما، نفس، حزب باد، دمیدن، بادشده، باد فراموشی در این فصل توجه 
کنید.

۱2۷. »از آن جا که بیشه را وجود درختان و درختچه های بسیار بیشه می کند عبارت “پر از درخت” حشو 
ت این است که متن سخنرانی اش به نوعی حشوآمیز است.

ُ
ت، 2۰۱۷: 6۰۱( منظور اسل

ُ
است.« )اسل

۱2۸. جمله ی مورد نظر »یعنی منطق این سخنرانی ناگزیر داسن را به سبکی پرآذین در وصف ایرلند زیر 
نور ماه می کشاند )همان طور که در واقعیت چنین می کند(، اما داسن فراموش کرده که ادامه دهد و ایرلند 
را در سپیده دم وصف کند، همان طور که هوراشیو در هملت آن را وصف کرد: “حاال به سپیده نگاه کن، در 

آن پوشش حنایی رنگ/ بر شبنم بسترت راه می رود، بر بلندی تپه ی رو به شرق.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5( 

»شیوه ی سخنوری داسن آن قدر قالبی است که انتظار می رود به نور ماه در آثار شکسپیر اشاره شود. البته 
ت، 

ُ
هملت است: “چشم انداز دور و فراخ را می پوشاند...” « )اسل جمله ی بعدی داسن از نمایشنامه ی 

 )6۰۱ :2۰۱۷

گفته ی  به  که  آورده  را   )Doric( “دوریک”  کلمه ی  بومی  برای گویش  عنوان، جویس  این  در   .۱2۹
ترتیب،  بدین  است.  یونان  دوریس  مردم  و سخت  غلیظ  لهجه ی  یا  دوریک، »گویش  از  منظور  ت، 

ُ
اسل

هرگونه گویش غلیظ روستایی، به ویژه اسکاتلندی، مثل اشعار رابرت برنز نمونه ای از آن است.« )2۰۱۷: 
)6۰۱

»دوریک گویشی محلی است، به ویژه اسکاتلندی در برابر زبان انگلیسی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳4(

۱۳۰. پی نوشت شماره ی ۱2۸ از همین فصل را بخوانید. 

۱۳۱. اصطالح shit and onion )گه با پیازداغ( »اصطالح مورد عالقه ی پدر جویس بود و جویس 
در شعر طنز و هجوی به  نام “Gas from a Burner” هم به  کار برده است. درواقع، از اصطالح 

ت، 2۰۱۷: 6۰۱( 
ُ
سیرابی و پیاز گرفته شده است، گزاره ای تحقیرآمیز از قرن نوزدهم.« )اسل

گیفرد،  گفته ی  به  که  است  کرده  استفاده   welshcomb اصطالح  از  جویس  جمله  این  در   .۱۳2
»شانه ی ولزی همان انگشت شست و چهار انگشت دیگر دست اوست )زیرا ولزی ها را مردمی وحشی و 

 )۱۳5 تصویر می کردند.(« )۱۹۸۹:  ژولیده 

۱۳۳.»منظور از دای دوآتشه )Doughy Daw(، چارلز )دن( داسن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5( 

دا مخفف داسن است. از آن جا که دن داسن صاحب شرکت تولید نان و کیک هم بود به دای خمیری 
از کلمه ی دوآتشه به جای خمیری  به کاررفته در عبارت،  معروف بود. برای حفظ بازی کالمی و جناس 
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استفاده کردم. پی نوشت شماره ی ۱۳5 از همین فصل را بخوانید. 

۱۳4.»آشکار است که منظور از ودرآپ، دبلیو ودرآپ در شماره ی ۳۷ خیابان گالستر شمالی است که 
برای مدتی با جان جویس، پدر جویس، در اداره ی مالیات کار  کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5(

»ویلیام ودرآپ زندگی ای پرفرازونشیب داشت؛ در دوره هایی از زندگی اش خدمتکار، تاجر، ورشکسته، 
کارمند اداره های خدماتی و حتا مجرم محکوم شد.« )دلینی، 2۰۱5(  

۱۳5. به گفته ی دلینی، »دابلنی ها به نامیدن آدم ها با لقب های استهزاء آمیز معروف بودند. داسن صاحب 
شرکت تولید نان و کیک هم بود. به همین دلیل، بلوم پس از اشاره به لقب “دای خمیری” از اصطالح “کیک 
داغ” استفاده می کند. )کیک داغ به معنای چیزی است که حسابی خریدار دارد.( منظورش این است که 
این مطالب وقتی روی کاغذ چاپ می شوند سرد است و این گونه هجو می نمایند، ولی وقتی همین مطالب 
را خود داسن در سخنرانی اش بر زبان می راند، داغ است، مثل کیک داغ، و مردم با شور و هیجان از آن 

استقبال می کنند.« )2۰۱5( 

۱۳6. »داسن با برنده شدن در انتخابات و داشتن شرکت تولید نان و درآمد خوب و دختری که با مرد 
پولدار دیگری نامزده کرده نانش در عسل و روغن است و روی پر قو می خوابد، به عبارت دیگر، متنعم 

است. البته دن داسن در دنیای غیرداستانی فقط چهار پسر داشت.« )دلینی، 2۰۱5(

۱۳۷. »اداره ی مالیات درون مرزی در دابلن، مرکز جمع آوری مالیات بر درآمد و ارث و عوارض بود.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5(

»در خیابان های ایرلند ۱۹۰۳ و ۱۹۰4 تعداد اتومبیل ها آن قدر نبود که الزم باشد ثبت شوند و شماره 
پالک داشته باشند. اتومبیل به عنوان وسیله ی رفت وآمد بسیار نادر بود و اگر کسی اتومبیل داشت اتفاق 

 )۱۳5 مهمی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

۱۳۸. بلوم که در دفتر چاپخانه ی روزنامه است »چکاچاک و تپتپ دستگاه های چاپ را با انهدام امعاء و 
احشاء جسد دیگنم درهم می آمیزد. در سطر بعدی، وقتی قرار است به ما بگوید که “چطور یک ارگان بزرگ 
روزنامه به  وجود می آید” به یادمان می آورد که یولسیز براساس ارگان های )اعضای( بدن تنظیم شده است: 
... ارگان تولید متن زیرورو می شود همان گونه که دل و روده ی مخاطبان زیرورو می شود و باعث می شود که 
تسلیم شوند، همان طور که ودرآپ مرموز می گوید که برای به  دست آوردن پول “از راه شکم به آن ها چیره 

شو.” « )اپشتاین، ۱۹۷۱: ۱۸۰(

»منظور این است که دل شان را به دست آور و بر گرده شان سوار شو.« )دلینی، 2۰۱5( 

به عنوان  را  زیرا خود  بود،  به “نجیب زاده ی قالبی” معروف   )۱۸۰2 ِهگنز )۱۷46–  ۱۳۹. »فرانسیس 
اشراف زاده جا زد و با زن جوان محترمی ازدواج کرد، درحالی که در آن زمان، فقط منشی وکیل دادگستری ای 
در دابلن بود. سپس از آن جا به مالکیت قمارخانه های دابلن رسید و سرانجام مالکیت فریمن ژورنال را به 
 دست آورد. در این زمان به هنری گَرِتن و دیگر ملی گراهای ایرلندی افترا می زد. نیز جاسوس بود و در سال 
۱۷۹۸، با پذیرفتن رشوه ی هزارپوندی محل پنهان شدن لرد ادوارد فیتزجرالد را به سرگرد ِسر اطالع داد.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5( 

فریمن ژورنال است که در این لحظه وارد  منظور از نجیب زاده ی قالبی در این داستان همان سردبیر 
)م( می شود. 

۱4۰. سردبیر )مایلز کرافورد( بی درنگ لحن شوخی پروفسور مک هیو را تشخیص می دهد و به شوخی 
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جواب او را می دهد. )م(

برای  مشروبی  “هیچ  بود:  معروف  میخانه ها  در  تفاوت  کمی  با  کرافورد  مایلز  جمله ی  »این   .۱4۱
جیب های خالی سرو نمی شود.” فراموش نکنید که هنوز ظهر نشده و این ها دارند به میخانه می روند.« 

)2۰۱5 )دلینی، 

۱42. »شوخی های خودمانی و مردانه ی آن ها این حس را القا می کند که ادِب خوشایند بلوم تا چه حد 
از این روابط دوستانه ی توهین آمیز و وقیح رایج دابلنی ها دور و بیگانه است.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 4۰(

و  بلوم چرخید  آقای  به سمت صورت  آبی سردبیر  ابهامی هست: “چشم های  و  ایهام  این جمله  »در 
سایه ای از لبخند بر نگاهش نشست.” این سایه از لبخنِد بلوم است یا در چشم های خود سردبیر؟« )دلینی، 

  )2۰۱5

 درهم آمیخته بتواند روشن شود. شبه نظامیان نورث 
ِ

۱4۳. »مشخص نیست که هرگز این فصل از تاریخ
رک که به تاج و تخت وفادار بودند )در پایان قرن هجدهم( در هر نبردی شکست خوردند. گویا اشاره ی 

ُ
ک

“نجیب زاده ی  می آورد.  سردبیر  یاد  به  را  شبه نظامیان  این  نبرد  داستان  قالبی”  “نجیب زاده ی  به  پروفسور 
قالبی” )فرانسیس هگنز( یکی دیگر از ایرلندی های ضد ایرلند بود که بی تردید عملکردش در طول شورش 
افتخارآمیز نبود. رابطه ی میان این شبه نظامیان و اوهایو هم مبهم است. تا پیش از سال ۱۸2۷ شبه نظامیان 
یک منطقه هرگز برای نبرد، از کشورشان به جای دیگری اعزام نمی شدند، به جز در جزایر بریتانیا. اما وقتی 
به دره ی اوهایو حمله کرد، در  ۱۷55( ناجوانمردانه  ادوارد برداک )۱6۹5–  در ماه ژوئن ۱۷55، ژنرال 
پشتیبانی از نیروهای اعزامی اش دو لشکر بریتانیایی 44 و 4۸ را در نورث کرک اسکان داد. این دو لشکر 
مجاز شدند که پیش از حرکت به آمریکا، در ماه ژانویه ی ۱۷55، از شبه نظامیان کرک و نورث کرک کمک 
بگیرند و نیروهای خودشان را مجهزتر کنند. اما هرگز پیروز نشدند. افسران اسپانیایی حتا از این ها هم 

دردسرآفرین تر بودند...« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5( 

»این احتمال می رود که اشاره های رفت وبرگشتی سردبیر به جنگ های نیمه ی قرن هجدهم به ارتباط 
با فرانسوی ها در قرن هجدهم خدمت  ایرلندی )ایرلندی های سابق که  با تیپ  شبه نظامیان نورث کرک 

– ایرلندی بودند.« )همان جا(    کردند( ارتباط داشته باشد. این تیپ زیر فرمان افسران نسل اسپانیایی 

رکی ها خودشان را برتر 
ُ
رک هستند. غیرکرکی های ایرلند معتقدند که ک

ُ
»سایمن ددلس و ند لمبرت اهل ک

می دانند و به همین دلیل، همه به دنبال فرصت هستند که آن ها را تحقیر کنند. شهرت سربازهای نورث کرک 
در دو چیز بود: نخست این که علیه مردم خودشان جنگیدند و دیگر این که هیچ گاه در هیچ نبردی پیروز 

نشدند. این عبارت مایلز تمسخرآمیز است.« )دلینی، 2۰۱5(

رینی معتقد است که »این ادعای کرافورد آن قدر نامنسجم و پرتوپالست که چند خط جلوتر، ِند لمبرت 
آن را به الکلی بودن او نسبت می دهد.« )2۰۰5: 2۳۸(

۱44. »... آدم احساس می کند که تا چه حد ادب و مالیمت بلوم دور و بیگانه است از متلک گویی های 
)بالمایرز،  است.«  معمول  دابلنی ها  میان  در  که  فحاشی هایی  و  هرز  شوخی های  و  مک هیو  و  کرافورد 
۱۹۹6: 4۰( این »اشاره های سربسته به موفقیت های نظامی ایرلندی ها، مثل حاشیه رفتن ها درباره ی الکلی 
از هم صحبتی  محروم می کند.«  بلوم را  بودن کرافورد )ریزلرزه های مقدماتی( طوری مطرح می شود که 

)همان جا( 

افراط در نوشیدن باعث ایجاد ریزلرزه هایی در اندام فرد می شود. )م(
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۱45. »در این جا جویس از کلمه ی cretic استفاده کرده که پایه ی متری شعر است شامل سه هجا، 
ت، 2۰۱۷: 6۰2(

ُ
بلند، کوتاه و بلند.« )اسل

منظور پروفسور کلمه ی اوهایوست که دو هجای بلند در دو سو و یک هجای کوتاه در میان دارد. )م(

»در قرن نوزدهم، بند “اوهایو، اوهایوی من” در اشعار و ترانه های شاعران بسیار آمده است. یکی از 
آن ها جوزف هربرت الریمور است که کلمه ی اوهایو را به عنوان یک پایه ی متری سه هجایی کامل وصف 

)6۰2 ت، 2۰۱۷: 
ُ
می کند.« )اسل

Aeolian Harp« .۱46 یا به دیکته ی جویس The Eolian Harp Harp Eolian از سازهای 
زهی است که به نام خدای باد )از خدایان یونان باستان( نامگذاری شده و برای نواختن با باد )ایوِلس( 
طراحی شده است نه با انگشتان انسان. این ساز از وسایل خنیاگران سلتیک بود و نماد ملی ایرلند است. 

هارپ هم چنین اصطالحی عامیانه برای ایرلندی کاتولیک است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳5(  

سته اش 
ُ

۱4۷. در نخستین جمله ی این قسمت می بینیم که پروفسور با نخ دندان که الی دندان های نش
می کشد رینگ پرطنینی تولید می کند. )م(

۱4۸. در این قسمت متوجه می شویم که هرکدام از آدم هایی که در دفتر روزنامه حضور دارند به دلیلی 
آمده اند و با سردبیر کاری دارند. )م(

ُملوی به گونه ای به خود او شبیه است: ورق ها را 
ُ
۱4۹. »ساختار جمله در بیان شیوه ی کارکرد جْی جْی ا

می گذارد که شل وِول میان پوشه ُسر بخورند، همان طور که قدرت و موقعیت اجتماعی خودش را می گذارد 
ُسر بخورد و از دستش برود.« )دلینی، 2۰۱5( 

با نام مستعار جیمز وات )با نام های مستعار متعدد( بلیت های جعلی به کانادا  ۱5۰. »مردی دابلنی 
فروخته است. این خبر در ایونینگ تلگراف شانزده ژوئن منتشر شده بود. در این خبر آمده که کالهبردار 

 )6۰2 ت، 2۰۱۷: 
ُ
بازداشت شده است.« )اسل دوباره 

 به بلوم اجازه نمی دهد، می بینیم که بلوم در اتاق داخلی، 
ً

۱5۱. برخالف این که سردبیر روزنامه عمال
شماره اش را برای مرکز می خواند تا برایش بگیرند. )م( 

۱52. »برنده را پیدا کن،« عنوانی که جویس برای این قسمت برگزیده، »ما را از پیش فرامی خواند که به 
اهمیت نمادین مسابقات جام طالیی اسب دوانی توجه کنیم. جام به عنوان نمادی از جنسیت زنانه است.« 

)بالمایرز، ۱۹۹6: 4۰(

از خواننده ها  بازی فوتبال را می گذاشتند و  از  »در گذشته در ویژه نامه های ورزشی، عکس صحنه ای 
می خواستند جای توپ را مشخص کنند. درواقع، خود توپ در تصویر نبود و آن ها باید از روی حالت 
بدن ها و نگاه های بازیگران جای درست توپ را پیدا می کردند و عالمت ضربدری روی آن می گذاشتند.« 

 )2۰۱5 )دلینی، 

سکات )Ascot( در ۱6 ژوئن ۱۹۰4 بود و 
َ
ا ۱5۳. »سپِتر )Sceptre( اسب مسابقه ی جام طالیی 

فریمن ژورناِل آن روز این سوارکار را به عنوان برنده ی مسابقه پیش بینی کرده بود.«  . َمدن سوارکار آن. 
ُ
ا

)6۰2  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل

 ”Two Gallants“ از داستان لنهن  آمده،  از همین فصل  همان طور که در پی نوشت شماره ی ۹6 
از مجموعه داستان دابلنی ها به یولسیز مهاجرت کرده است. »در آن داستان در فقر مطلق به  سر می برد و 
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یکی از دل زننده ترین غذاهای دنیای داستانی را می خورد: نخود پخته با فلفل و سرکه با کمی نوشابه. این 
شخصیت بیش از صد بار در یولسیز مطرح می شود. اما او بیش از آن که شخصیت اصلی داستان ها باشد، 
چاشنی آن هاست. الگوی این شخصیت در دنیای واقعی فردی است به نام مایکل هارت. او هم مثل لنهن 
از طبقه ی پایین جامعه بود، با لباس و ظاهری ژنده و بسیار تهیدست. هیچ گاه کار ثابتی نداشت و در جوانی 

و پیش از آن که بتواند ازدواج کند از دنیا رفت.« )دلینی، 2۰۱5(

با این وصف، لنهن در دفتر روزنامه چه کار می کند؟ درواقع، آمده تا فرم شرکت در مسابقه ی اسب دوانی 
)جام طالیی( را که در آن اطالعات کافی درباره ی اسب ها و مسابقه هست بگیرد. سپتر که گویی لنهن بر 

سر او شرط بسته به جایگاه سوم می رسد. )م(

ت، 
ُ
»با راهنمایی فریمن ژورناِل آن روز این نتیجه حاصل می شود که سپتر اسب برنده خواهد بود.« )اسل

)6۰2 :2۰۱۷

 feetstoops پا( می گوید:  footsteps )صدای  به جای  با جابه جایی حروف کلمه ها  لنهن   .۱54
)پدای صا(. »یولسیز دقیق ترین پرتره در ادبیات را ارائه می دهد، زیرا شخصیت در دو کلمه خود را کامل 
 زمانی که لنهن در چند خط پایین تر برای تشکر بابت سیگار مجانی می گوید: ماچی بوس 

ً
برمال می کند، مثال

تنکی بوس؛ دو کلمه ی شوخی بی جا نشانه ی شخصیت اوست یا در همین پاراگراف با جابه جایی حروف 
کلمه ها، feetstoops به جای footsteps تخصص او در بیان شوخی های بی مزه را نشان می دهد.« 

)فولی، 2۰۱2: ۹۰(

۱55. »در این جا از کلمه ی urchin استفاده می کند که معنی جوجه تیغی می دهد و منظور و معنای 
دیگرش پسربچه ای تخس است که با حرکات تند و شیطنت آمیز )و شاید موهای سیخ سیخی( به جوجه تیغی 

شبیه است.« )دلینی، 2۰۱5( این اسم، با این معنا، در فرهنگ ما به مارمولک نزدیک است. )م(

۱56. »در اودیسه ی هومر هنگامی که مردان اودیسیوس کیسه ای را باز می کنند که ایوِلس بادها را در آن 
به  دام انداخته بود، توفانی می وزد و از رفتن آن ها به سوی وطن شان جلوگیری می کند و آن ها را به جزیره ی 

ایولس برمی گرداند. “سپس هر بادی می غرد و توفان می شود.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6(  

۱5۷. »هویت و اهمیت پت فارل در دنیای غیرداستانی نامعلوم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6(

ت، 2۰۱۷: 6۰2(
ُ
کانل.« )اسل

ُ
۱5۸. »مرکز حراج شماره ی 25 بچلرز واک است، درست غرب پل ا

۱5۹. لنهن به زبان فرانسه )Pardon, Monsieur( عذرخواهی می کند. پی نوشت شماره ی ۱54 از همین 
فصل را بخوانید. 

 A.( را به کار می برد که مخفف آن می شود اْی دی Anno Domini ۱6۰. »در این جا لنهن عبارت التین
D.( به معنای پس از میالد مسیح، و منظورش این است که “سالیان سال” تجمع مایع در کاسه ی زانو عامل 

اصلی این درد است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6(  

 The Boys of( پسران “ِوکس فورد” )۱۷۹۸(  نام  با  ایرلندی است  از چکامه ای  »این شعر   .۱6۱
Wexford( و شهرت این داستان به همان شبه نظامیان نورث کرک مربوط است که می خواندند: “دختر 

کاپیتان دارد می آید/ کاپیتان شبه نظامیان/.../ )بعد دسته جمعی می خواندند: ما پسران ِوکس فوردیم/ که با 
قلب ها و دستان شان جنگیدند...” چکامه ادامه می یابد تا پسران وکس فورد در اوالرت شبه نظامیان نورث 
کرک را کامل شکست می دهند و سپس سقوط بعدی پسران را به مصرف بی رویه ی الکل نسبت می دهد.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6(
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ت، 2۰۱۷: 6۰2( همان  
ُ
کانل و شمال لیفی.« )اسل

ُ
۱62. بچلرز واک »اولین بارانداز است در غرب پل ا

خیابان مرکز حراجی که بلوم قرار است آقای کیز را در آن جا ببیند و از او بخواهد قرارداد آگهی را تمدید 
کند. )م( 

۱6۳. »جو دلن در شماره ی 25 بچلرز واک مزایده گری یا مرکز حراجی داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6( 

از بهشت گمشده نوشته ی جان میلتن )قرن  ۱64. »جمله ی “خیر پیش... جهان پیش روی توست” 
هفدهم( گرفته شده است. در این شعر وقتی آدم و حوا از بهشت رانده می شوند وضعیت شان این گونه وصف 
می شود: “جهان سراسر پیش روی آن ها بود تا بگزینند/ مکانی برای استراحت شان و خدا راهنمایشان.” در 
این جا نیز مایلز کرافورد، سردبیر و مالک روزنامه ی تلگراف، نقش ایوِلس را بازی می کند. ایوِلس هم در 

آغاز سرود دهم اودیسه، اودیسیوس را با واژه هایی مهرآمیز به خانه می فرستد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6(

۱65. »در این جا برای نشان دادن شکل پای بلوم از واژه ی هایبرنو – انگلیسیspaugs  استفاده می کند 
ت، 2۰۱۷: 6۰2( 

ُ
که به معنای پای گنده ی بی قواره است.« )اسل

۱66. ُنه های کوچک به گفته ی دلینی، »هم می تواند شماره ی پای بلوم را نشان دهد که این شماره ی پا با قد 
۱۷۰ سانتیمتری یا 5 فوت و هشت اینچی او می تواند اندازه ی مناسب و درستی باشد، و هم ممکن است منظور، 
پرانتز باشد )و فرم پرانتزی پاهای بلوم را نشان دهد.( در گذشته، هنگام آموزش زبان انگلیسی به خارجی ها، 
 به پرانتز، نه کوچک می گفتند.« )2۰۱5( شاید به این دلیل که جای آن روی ماشین تایپ روی عدد نه است. 
بر سر این که »نه های کوچک« و »قدم های دزدکی برای به  دام انداختن چکاوک« به پسرهای روزنامه فروش 
اطالق می شود یا به بلوم بحث های زیادی شده است. گیفرد معتقد است که »هردو به پسرهای روزنامه فروش 
اطالق می شود« و »نه های کوچک« را »همه ی انواع کلک های کوچک معنی کرده که در این جا پسرهای 

روزنامه فروش سوار می کنند.« )۱۹۸۹: ۱۳6(

اما در یادداشت های جویس از فصل هفت )ایوِلس(، خود جویس کنار عبارت »ُنه های کوچک« نوشته 
است: کفش های ل  ب که منظور، همان لیوپولد بلوم است. )دست نوشته های جویس در موزه ی ُرزنباخ، م(

۱6۷. »دزدکی رفتن روی چکاوک ها« به گفته ی گیفرد، »منظور این است که این بچه ها آن قدر ناقال 
بک  اما   )۱۳6  :۱۹۸۹( است.«  سخت  خیلی  گرفتنش  که  چیزی  روی  بپرند  دزدانه  که  بودند  زرنگ  و 
نه )اسکال و  پایان فصل  بلوم است. در  James Joyce Online Notes می نویسد: »منظور،  در 
کریبدس( استیون ددلس راه رفتن بلوم را به راه رفتن گربه سانان تشبیه می کند و می گوید: “گام پلنگ.” « 

»طبق گفته ی پدراییک کالم عبارت “دزدکی رفتن روی چکاوک ها” یعنی شخصیت آهسته و محتاط.« 
)همان جا(

وال چند شماره باالتر از دفتر روزنامه ی ایونینگ تلگراف است که »در شماره ی ۷۸ 
ُ
ا ۱6۸. میخانه ی 

بی استریت میدل واقع شده است با مالکیت جان جی ایگن، تاجر مشروبات گوناگون.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
َ
ا

۱۳6( دفتر روزنامه دیلی تلگراف در شماره ی ۸۳ و دفتر روزنامه ی فریمن ژورنال در شماره ی ۸4 خیابان 
بی است. )م( 

َ
ا

آخرین سردبیر  و  فریمن ژورنال  دابلنی، گزارشگر  پتریک هوپر، روزنامه نگاری  یا  ۱6۹. »پدی هوپر 
همین روزنامه، همان کسی است که شب عروسی بلوم به او هدیه ای داده است. پدی هوپر پسِر جان هوپر، 
سیاست مدار دابلن بود. جک بی هال هم روزنامه نگار دابلنی بود که در نقالی شهرت داشت.« )گیفرد، 

 )۱۳6  :۱۹۸۹
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۱۷۰. »در آن دوره از تاریخ دابلن، بسیاری از سیگاری ها برای کشیدن سیگار رایگان حقه هایی در آستین 
داشتند، ازجمله همیشه قوطی پر از کبریت همراه شان بود تا با روشن کردن سیگار دیگران سیگاری رایگان 

بکشند.« )دلینی، 2۰۱5(

پی نوشت بعدی )شماره ی ۱۷۱ از همین فصل( را بخوانید.

۱۷۱. به گفته ی گیفرد )۱۹۸۹: ۱۳6(، »منظور، چپقی است که بومیان آمریکا به عنوان نشان صلح« 
وی به همه سیگار تعارف می کند. )م( 

ُ
مل

ُ
دست به دست می گرداندند و می کشیدند. در این جا هم ا

۱۷2. در این جا لنهن، باری دیگر، دو واژه ی انگلیسی و فرانسوی را با هم ترکیب می کند و از او تشکر 
می کند: Thanky vous که می شود Thank you. البته واژه ی انگلیسی اش بیشتر به زبان بچه گانه نزدیک 

است. )م( پی نوشت شماره ی ۱54 از همین فصل را بخوانید. 

The Rose of اثر مایکل ویلیام بالف در قرن   Castille ۱۷۳. »بخشی از تک خوانِی پرده ی سوم اپرای
نوزدهم است. مانوئل، شاِه کاستیل )بخشی از اسپانیا(، در لباس مبدِل چاروادارها، برای الویرا، می خواند: 
“این طبقه و شهرت بود که تو را وسوسه کرد/ این امپراتور بود که قلبت را ربود/ اما برای من عشق ثروت بود، 
و دنیا/ پس ای بی وفا، بگذار جدا شویم/ جایزه ای که عاشقانه برای خود روا داشتم/ برای تو شاید دیگری 

است.../ بله، بی وفا، بهتر است جدا شویم/ زیرا عشق در تو زندگی نمی کند.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳6( 

۱۷4. »پروفسور مک هیو در برابر این لحن توهین آمیز کرافورد به اجبار لب هایش را قفل می کند یا به 
 انتشار مقاله اش در 

ً
عبارت دیگر، سکوت می کند، زیرا نمی خواهد رابطه اش با او خدشه دار شود و متعاقبا

روزنامه ملغی شود. شاید هم جویس به زبانی به ما می گوید که کرافورد از اتاق پشتی صدای پروفسور را 
شنیده است: “حسابی لول است” و بدین ترتیب، خشمش را بیرون می ریزد.« )دلینی، 2۰۱5(  

Imperium romanum .۱۷5 »عبارتی التین به معنای امپراتور روم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۷(  

۱۷6. »بریکستن حومه ی لندن است و در شروع قرن پیش الگویی برای زندگی ماشینی مالل آور دنیای 
صنعتی شهری بود. ُجرج مور درباره ی انگلستان و زبانش گفته است: “جهان را با بریکستن کمربند زدن 
هدف غایی انگلستان است. و ما نشسته ایم بر آخرین لبه، به حاشیه ی جهانی نگاه می کنیم و می بینیم که در 
آن مردی الغر با عینکی روی بینی و کیسه ای سیاه در دست همیشه دنبال اتوبوسش می دود.”  ادوارد مارتین 

و احیای ایرلند. )۱۹۳۰: 242– 4۳(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۷(  

وی می داند که چطور امپراتوری روم نابود شد، به همین دلیل، او را یاد مثلی می اندازد که 
ُ
مل

ُ
۱۷۷. چون ا

معنایش می شود، آن چه نباید بشود شد؛ دسته گل به آب داده شد. )م(  

۱۷۸. »مصرعی از شعر ادگار آلن پو )۱۸۰۹– ۱۸4۹( با نام “به هلن.” در بند دوم این شعر می آید: “در 
دریاهای نومیدی آرزو خوکرده به سرگردانی/ موی سنبلی ات، چهره ی بی مثالت/ حال و هوای پریوش تو مرا 

به خانه آورد/ به شکوهی که یونان بود/ به جاللی که روم بود.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۷( 

۱۷۹. گویی پروفسور مک هیو با بلند کردن دو پنجول آرام قصد دارد بحث را قطع کند. به گفته ی رندال 
پوگوزلسکی، پروفسور مطالعات کالسیک دانشگاه وسترن »به دلیل آموزش های کاتولیک در ایرلند یادگیری 
زبان التین همه گیر می شود، ولی زبان یونانی نه؛ به همان نسبت، در مقایسه با زبان ایرلندی، زبان انگلیسی 
هم همه گیر می شود. به رغم مقاومت در برابر روم و بریتانیا، استیون )که به زودی به این جمع می پیوندد( 
مجبور است با استفاده از همین دو زبان انگلیسی و التین، زبان دو امپراتور انگلستان و روم، در برابر این دو 

امپراتور بایستد.« )2۰۱6: 2۷– 2۸(
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»مقابله ی روشنفکران ملی گرا با روم و به رسمیت شناختن یونان در شخصیت پروفسور مک هیو بیش 
فکر  روم  به  ما  هستند:  روم  امپراتور  وارث  انگلیسی ها  که  است  معتقد  مک هیو  است.  آشکار  همه  از 
می کنیم، آمرانه، مقتدرانه، سلطه جویانه. مک هیو، روشنفکر ملی گرای ایرلندِی آغاز قرن بیستم، مثل بقیه ی 
ملی گرایان هم عصرش امپراتور بریتانیا را به روم پیوند می دهد تا شرارت آن را به نمایش بگذارد، نه آن را 

توجیه کند یا برحق بداند.« )همان جا( 

Imperi�  در این جا پروفسور مک هیو برای سه کلمه ی »آمرانه، مقتدرانه، سلطه جویانه« از سه کلمه ی
al, imprerious, imperative استفاده کرده است که با حفظ جناس سه کلمه با کلمه ی امپراتوری، 

سلطه و قدرت آن را به نمایش می گذارد. )م( 

۱۸۰. کلوکا )cloacae( التین است به معنای »چاه مستراح یا فاضالب.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۷( 

»گویی نوعی کلی گویی درباره ی باور یهودیان باستان است: باید محرابی ساخت به منظور شاهدی برای 
گرفتن سرزمین های تازه یا برای رهایی از اسارت. در کتاب متی ۱۷:4 آمده است: پس از آن که پیتر و دو نفر 
دیگر از حواریون، عیسی را دیدند که تغییر قیافه داده است، پیتر می گوید: “یا عیسی، برای ما خوب است 
که در این جا باشیم: اگر تو بخواهی می توانیم در این جا سه منزلگاه بسازیم. یکی برای تو، یکی برای موسی 

و یکی برای ایلیا.” « )همان جا(

را  ایرلند  مدیترانه ای ها  روم،  امپراتوری  زمان  در  که  است  دست  در  توجهی  قابل  »شواهد   .۱۸۱
می شناختند و از دیرباز با ایرلندی ها روابط تجاری داشتند. اما رومی ها در روابط تجاری شان قانع بودند 
و برای کشورگشایی قدمی برنداشتند. تاریخ نویسان ایرلندی با این ایده مخالفند و معتقدند که نه سیاست 
که  است  این  واقعیت  اما  داشت.  نگه  دور  سواحل شان  از  را  رومیان  ایرلندی ها  رشادت  بلکه  رومی ها، 
ارتباط مستقیم  آن ها  و  داشت  امپراتوری شان همخوانی  دیگر سیاست های  با  اغماض رومی ها  سیاست 
زمینی با مناطق فتح شده را به ارتباط دریایی ترجیح می دادند. از آن گذشته، از نظر رومی ها فتح ایرلند 
به معنای عبور دادن نیروهای نظامی شان از خاک بریتانیا و دیگر مناطق مهم امپراتوری به سواحل ایرلند 
بود و گمان می کردند که بازدهی احتمالی این نوع کشورگشایی با هزینه ی صرف شده همخوان نیست.« 

)۱۳۷  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

»این عبارت برگرفته از نقدی است که اچ جی ولز )هربرت ُجرج ولز، نویسنده ی انگلیسی قرن بیستم( در 
سال ۱۹۱۷، در نیویورک تایمز، بر رمان چهره... نوشت. ولز در این نقد تند نوشته است: »آقای جویس نیز، 
مثل سویفت، دیگر نویسنده ی ایرلندی معاصر، با چاه مستراح درگیری ذهنی دارد. او می تواند جنبه هایی 
از زندگی را که زه کشی مدرن و نزاکت مدرن از دل مکالمه ها و روابط معمول بیرون کشیده است به متون 

بازگرداند.« )تورنتن، ۱۹۷۳: ۱۱4( 

به گفته ی دلینی، »به جز مورد نامبرده، ولز در این نقد، این رمان را ستوده و همه ی جنبه های توانمند آن 
را برشمرده است.« )2۰۱5(

بود. جوزف  نوزدهم  قرن  بزرگ ترین دستاوردهای شهری  از  یکی  زه کشی  و  فاضالب  ۱۸2. »سیستم 
بزلگت سیستم فاضالب لندن را در نیمه ی دوم دهه ی پنجاه قرن نوزدهم طراحی کرد. سیستم فاضالب 
پاریس هم در همان دهه و دهه ی بعد از آن طرح ریزی شد، اما دابلنی ها کار زه کشی را در سال ۱۸۹6 شروع 
کردند و در سال ۱۹۰6 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.« )رینی، 2۰۰5: 24۱(
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۱۸۳. »لنهن جناس پیش پا افتاده ای را که در دابلن رایج است به کار می برد تا کتاب Genesis یا کتاب 
پیدایش، نخستین بخش عهد عتیق، را با شرکت معروف گینس )Guinness( در دابلن، به هم ربط دهد: 
نوشیدن گرایش داشتند.« )رینی،  به  دابلنی ها  به ساختن محراب گرایش داشتند،  یهودیان  همان طور که 

)24۱ :2۰۰5

»از آن جا که کتاب پیدایش ۱ داستان آفرینش است، این جناس به نسبت دوتایی میان سه چیز )تثلیث( 
مربوط می شود: یهودیان و محراب شان، رومیان و مستراح هایشان و ایرلندی ها و مشروب شان.« )گیفرد، 

)۱۳۷ :۱۹۸۹

تثلیث در کتاب پیدایش ۱ بدین گونه است: روز اول: باشد که روشنایی وجود داشته باشد. )۱:۳( روز 
دوم: باشد که گردونی میان آب ها باشد و باشد که آب ها را از آب ها جدا کند. )۱:6( روز سوم: باشد که 

زمین های خشک پدیدار شوند. )۱:۹( باشد که بر این زمین ها گیاه بروید. )۱:۱۱( )م(

ت، 2۰۱۷: 
ُ
 نجیب زاده” عنوان شعری است از االیزا کوک )قرن نوزدهم(.« )اسل

ً
۱۸4. »عبارت “طبیعتا

)6۰2

۱۸5. به گفته ی گیفرد، »منظور از “قانون روم باستان” ترکیبی از قانون غیرمدون و قانون مدون است که 
با آن شهروندان روم را اداره می کردند.« )۱۹۸۹: ۱۳۷( 

»در دوره ی رنسانس “قانون روم باستان” را احیا کردند و به عنوان قانون مدرن به مرحله ی اجرا درآوردند. 
ت، 2۰۱۷: 6۰2( 

ُ
قانون مدون مدرن انگلستان هنوز براساس “قانون روم باستان” است.« )اسل

 پی نوشت شماره ی ۱۸۱ از همین فصل را بخوانید.

۱۸6. »بر پایه ی انجیل یوحنا، عیسی پیامبری است که قلمرو او این جهان نیست؛ بنابراین، پیالطس 
پیامبری است که قلمرو او این جهان است. وقتی از پیالطس خواسته می شود که حضرت عیسی را محکوم 
کند، اعالم می کند: “من در او هیچ گناهی نیافتم.” برخالف این یافته ی مکتوب در انجیل یوحنا )۱۸:۳6( 
پیالطس او را محکوم می کند تا به قول خودش از خطر شورش در اورشلیم جلوگیری کند؛ پس به دستور 
او حضرت عیسی را به صلیب می کشند. گفته ی مک هیو واگویه ای است از سوگند و اقرار مسلمانان به 

ایمان آوری که: “خدایی نیست مگر الله، و محمد پیامبر اوست.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۷(

۱۸۷. »منظور، کریستوفر پِلس )۱۸۳۱– ۱۹2۰(، وکیل مدافع ایرلندی، فرمانده بارون یا قاضی القضات 
دادگاه عالی ایرلند است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۷(

نکته ی حائز اهمیت این است که ما تا پایان این اثر، داستان بارون پلس در دانشگاه رویال را، که جویس 
 مکتوب حکایتی در این باره یافت نمی شود. به 

ِ
در آن درس خوانده، نمی شنویم و نیز در هیچ جایی از تاریخ

گفته ی دلینی، »می توان گفت که اهمیت این نه در خود ماجرا و نتیجه و پایان حکایت، که در سبک نگارش 
جویس است و توجه او به نشان دادن روابط افراد جامعه و مکالمه هایی که قطع می شوند.« )2۰۱5(

۱۸۸. »دانشگاه رویال مرکز آموزشی – دانشگاهی درجه باالیی نیست، بلکه انستیتوی آموزش عالی 
بردن سطح آموزش و  باال  برای  براساس مصوبه ی ۱۸۷۹  تأسیس شد و  ا ست که در سال ۱۸۸۰  دابلن 

)۱۳۷ بنا شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  انگلستان  دانشگاهی  آموزش  استانداردهای  به  آن  رساندن 

»درواقع، این دانشگاه مرکز آموزش نبود، بلکه فقط امتحان می گرفت و مدرک می داد. دانشجویانش 
انستیتوهای دیگر، مثل دانشگاه کالج دابلن، می گذراندند. این  واحدهای درسی شان را در دانشگاه ها و 
دانشگاه را به عنوان آلترناتیوی برای دانشجویان کاتولیک تأسیس کردند تا صالحیت آموزش عالی را بدون 
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از  به دانشگاه کالج دابلن وارد شوند کسب کنند... جویس مدرک کارشناسی اش را  آن که مجبور باشند 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
این دانشگاه گرفته و واحدهای درسی یسوعی را در دانشگاه کالج دابلن گذرانده است.« )اسل

 )6۰۳

َمِدن برک شخصیتی در داستان “مادر” در مجموعه داستان دابلنی هاست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
ُ
۱۸۹. »آقای ا

)۱۳۷

مرد  است.  و جیب خالی وصف شده  عالی  ُپز  با  مردی  دابلنی ها  در مجموعه داستان  این شخصیت 
درشت هیکلی است که هنگام ورود او به دفتر روزنامه، تمام هیکل ریزنقش استیون را که از پشت سرش 

)م( می پوشاند.  می آید، 

پشمی  پارچه های  تولید  اصلی  مرکز  که  است  ایرلند  در شمال غربی کشور  منطقه ای  »دانگال   .۱۹۰
دست باف بود و هنوز هست. در سال ۱۹۰4، این پارچه های غنی از رنگ نسبت به پارچه های فاستونی 
یا پشمی ماشینی مدرْن بسیار خشن تر و کلفت تر بودند، زیرا آن ها را با نخ های دست ریسی می بافتند نه 

 )۱۳۸ )گیفرد، ۱۹۸۹:  امروزی.«  ماشین باف  نخ های 

۱۹۱. »جمله ی Entrez, mes enfants فرانسوی است به معنای “بیایید تو، فرزندانم.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۳۸

۱۹2.کرافورد برای پدر از کلمه ی مصطلح در میان عوام، governor، استفاده می کند که به ارباب 
)م( برگرداندم. 

۱۹۳. کرافورد وقتی اسم دیسی را می شنود از واژه ی منسوخ pelter استفاده می کند که »هم معنای 
جاکش می دهد، هم معنای خانه به دوش و هم ولگرد یا پیزری.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۸(  

ت، »یکی از مفاهیم پیامد آن کثیف 
ُ
در این جا جویس از اصطالحی استفاده می کند که به گفته ی اسل

کردن زیرشلواری خود است« )2۰۱۷: 6۰۳( و منظور این است که دیسی به دلیل کمبود دستمال کاغذِی 
اما واقعیت چیز  استفاده کرده است.  تمیز کردن خودش  برای  آن  از  و  پاره کرده  را  توالت گوشه ی کاغذ 
دیگری است. شاید به یاد دارید که در پایان فصل سه )پروتیوس( استیون برای نوشتن قطعه شعری که 
به ذهنش رسید کاغذ نداشت و ناگزیر پایین این نامه ی دیسی، بخش سفید زیر امضای او، را پاره کرد: 
»نامه ی دیسی پیر. این جاست. با تشکر از مهمان نوازی ات، بخش سفید پایانش را پاره کن. پشتش را به 
خورشید کرد و روی میز صخره ای خوب خم شد و بیت هایش را ناخوانا نوشت. این باِر دوم است که یادم 
می رود از پیشخان کتابخانه کاغذ بردارم.« و بخشی از این شعر را در آن جا از ذهن او می شنویم )دهان به 
بوسه ی دهانش( و در این جا باری دیگر در یک تک گویی درونی نمونه ی کامل تر آن را می شنویم: »بر کشتی 

تندروی سوزان/ .../ دهان به دهان من.« )م( 

برای شرح بیشتر پی نوشت  شماره ی 2۹۸ و ۳۰۱ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

است.«  هاید  داگالس  اثر  دریا”  بر  بند شعر “سوگ من  آخرین  از  برداشتی  استیون  »این شعر   .۱۹4
)۱۳۸  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

 پی نوشت قبلی )شماره ی ۱۹۳ از همین فصل( و شماره ی 2۹۸ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

در اشاره به »مرده ی خون آشام« دلینی معتقد است که »وقتی جویس برای نوشتن یولسیز آماده می شد، 
برم اسُتکر، نویسنده ی دابلنی، روی رمان دراکوالیش کار می کرد. در آن دوره همه ی نویسنده های ایرلندی، 
ازجمله جویس، از این ماجرا خبر داشتند و می دانستند که اثری گوتیک به ادبیات ایرلند اضافه می شود.« 
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)دلینی، 2۰۱5( 

شهرت این نویسنده هنوز هم به خاطر رمان گوتیک دراکوالست. )م(

۱۹5. استیون نامه ای را که آقای دیسی، مدیر مدرسه، در بخش دوم داستان یولسیز به او داده بود در 
این جا به سردبیر روزنامه می دهد. به یاد دارید که دیسی در این نامه درباره ی شیوع تب برفکی یا بیماری پا 
و دهاِن چارپایان نوشته بود. در این قسمت جویس با آگاهی از این که ممکن است خواننده در دنیای فشرده 
و پرمطلب داستانش موضوع نامه ی دیسی را به خاطر نداشته باشد با اشاره ای از زبان پروفسور مک هیو که 
از پشت سر به نامه ی دیسی نگاهی می اندازد، به یادش می آورد: »پا و دهان« و سپس استیون با بازگشت به 
دنیای ذهن خود، حرف او را قطع می کند و دوباره به یاد نام مستعاری )»حماسه سرای نره گاو یاری رسان«( 
می افتد که به خیالش اگر باک مالگن حضور داشت، این نام را روی او می گذاشت و باری دیگر از دهن 

استیون موضوع نامه را به خواننده یادآوری می کند. )م(

۱۹6. »استیون با گذر از موضوع تأسف بار بیماری تب برفکی گاو و گوسفندان 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 این اسم را می سازد: “حماسه سرای نره گاو یاری رسان.” « )هانت، 2۰۱2( 

منظور از حماسه سرا، خود استیون است که حاال به گاوها یاری می رساند. پی نوشت قبلی )شماره ی 
۱۹5 از همین فصل( و ۱42 از فصل دو )نستور( و ۳۰۸ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. 

۱۹۷. »استار اند گارتر هتلی در شاره ی ۱6 خیابان ُدلی یر در بخش جنوب شرقی دابلن است.« )گیفرد، 
)۱۳۸ :۱۹۸۹

۱۹۸. »وقتی کرافورد ماجرای زن دیسی را می گوید، استیون و هم چنین خواننده متوجه می شوند که چرا 
دیسی در فصل دو )نستور( به استیون می گوید: “یک زن گناه را به این دنیا معرفی کرد. برای زنی که آن طور 
که باید نبود، هلن، زن فراری منالئوس، یونانی ها ده سال در تروا جنگیدند.” زن بی وفای دیگر که فاجعه 
رورک، 

ُ
به بار آورد “دیورجیال زن مردی به نام مک مارو بود که بیگانه ها را به ساحل ما آورد و فاسقش، ا

شاهزاده ی بِرفنی بود.” « )هانت، 2۰۱2( هانت دلیل نفرت دیسی از زنان را این گونه تلقی می کند: »شاید 
دیسی در روابط زناشویی اش از زنش بی وفایی و خیانت دیده است.« )همان جا( پی نوشت شماره ی ۱۱6 و 

۱۳۳ از فصل دو )نستور( را بخوانید. 

استیون با شنیدن وصف حال زن دیسی همان عبارت را که از زبان دیسی شنیده بود به یاد می آورد. در 
نبود بلوم و استیون تک گویی درونی نداشتیم و در این جا با ورود دوباره ی استیون به صحنه متوجه می شویم 

که تک گویی درونی دوباره شروع می شود. )م(

۱۹۹. کرافورد در پاسخ به پرسش استیون اصطالح A grass widower را به  کار می برد که به گفته ی 
گیفرد، »در سال A grass widower ،۱۹۰4 مردی بود که از زنش جدا شده بود.« سپس می گوید: 
»این تصویری که از زن دیسی می دهد، در تناقض با نقش خود دیسی به عنوان نستور در این داستان است، 
زیرا در اودیسه ی هومر، منالئوس درباره ی نستور می گوید: “مردی به راستی خوشبخت، دارای زن و بچه.” 

 )۱۳۸ :۱۹۸۹( »

کسفورد، »A grass widow عالوه بر معنای جدا شدن از شوهر، به معنای  واژه نامه ی آ براساس 
زنی است که شوهرش به دلیل عالقه ی وسواسی به چیزی مثل بازی گلف، همواره او را تنها می گذارد و از 
خانه بیرون می رود. )Grass widower هم مردی است که زنش چنین ویژگی هایی دارد و او را تنها 
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 در میان مزارع و 
ً
می گذارد.( در آغاز این اصطالح به معنای زنی بود که بچه ای نامشروع داشت؛ احتماال

روی چمن ها. اما از میانه ی قرن نوزدهم معنایش تغییر کرد و به معنای جدا شدن به  کار می رود.« 

در این جا، مایلز کرافورد به استیون می گوید که درباره ی زندگی خصوصی دیسی چیزهایی می داند و 
وقتی استیون می پرسد مگر دیسی زن مرده نیست، پاسخ می دهد: »از نوع جداشده اش.« به این ترتیب، 

کرافورد به ما می رساند که زنش به او خیانت کرده و رفته است. 

اما  بخوانید.  را  )نستور(  دو  فصل  از   ۱۱۹ شماره ی  پی نوشت  امپراتور«  »اسب های  درباره ی   .2۰۰
تحقیقات و استعالم های گیفرد »در تأیید ابتالی اسب های امپراتور اتریش در سال های ۱۸۹5– ۱۹۱4 به 

)۳۸ نشده است.« )۱۹۸۹:  نائل  شواهدی 

2۰۱. »هابسبرگ )Habsburg( خاندان سلطنتی امپراتوری اتریش – مجارستان است که در آن زمان، 
فرانسیس جوزف )۱۸۳۰– ۱۹۱6( در رأس آن بود و به مدت 64 سال در سمت امپراتوری ماند.« )گیفرد، 

)۱۳۸ :۱۹۸۹

فرنس جوزف، امپراتور اتریش، به شکار عالقه مند بود. )م(

از  یکی  پسر  تیرکانل،  )اهِل(  فون  دانل 
ُ
ا کنت(  یا  )ارل  گراف  لمورال  کارل  »مکسی میلین   .2۰2

ایرلندی های تبعیدی که در اتریش متولد شد، آجودان امپراتور فرانسیس جوزف بود. مکسی میلین در ۱۸ 
فوریه ۱۸5۳، هنگام قدم زدن روزانه ی امپراتور دور باروهای اطراف ویِن قدیم، مالزم او بود. وقتی خیاط 
دانل او را به زمین انداخت و از حمله ی بیشتر پیشگیری 

ُ
مجاری سعی کرد با چاقو به امپراتور حمله کند، ا

دانل است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۸( 
ُ
کرد. پس از آن، امپراتور اعالم کرد که جانش را مدیون ا

ارل معادل انگلیسی لقب کنت است و باالترین مقام یک منطقه. )م(

2۰۳. به گفته ی گیفرد، »ادوارد هفتم بسیار تالش کرد تا با سوءاستفاده از دوستی اش با امپراتور فرانسیس 
جوزف، اتحاد اتریش و آلمان را سست کند. ادوارد هفتم در سال ۱۹۰۳، هنگام دیداری رسمی از وین، 
اعالم کرد که امپراتور او را به عنوان ارتشبد ارتش بریتانیا )باالترین مقام ممکن( برگزیده است. در ۹ ژوئن 
بدون  انگلستان،  از  بازدیدی رسمی  در  فردیناند،  فرانسیس  اعظم  دوک  فرانسیس جوزف،  وارِث   ۱۹۰4

برگزاری هیچ مراسمی، باتون ارتشبدی اتریش را به او داد.« )۱۹۸۹: ۱۳۸(

)بوسنی  سارایوو  در  اول  جهانی  جنگ  آغاز  همان  در   ،۱۹۱4 ژوئن  در  فردیناند  اعظم  دوک   .2۰4
هرزگووین( کشته شد. آیا در این قسمت جویس تقلب می کند که می گوید: »قرار است یک روز برایش 
اتفاقی بیفتد. به نظر پاسخ مثبت است، زیرا با این جمله که متعلق به سال ۱۹۰4 است، حادثه ی کشته شدن 

وارث جوزف را که ده سال بعد از زمان داستان )۱۹۰4( رخ می دهد، پیش بینی می کند. )م(

دانل در اسپانیا و اتریش یکی از معروف ترین خانواده های غازهای وحشی بودند.« 
ُ
2۰5. »خانواده ی ا

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۸( 

به گفته ی هانت، »منظور از غازهای وحشی، ایرلندی هایی هستند که ایرلنِد زیر فرمانروایی انگلستان 
را به عمد ترک کردند. در این جا اشاره ی نامه ی دیسی به چارپایان اتریشی فکر مایلز کرافورد را به سمت این 
دانل نامی، جان امپراتور اتریش را نجات می دهد.« 

ُ
داستان می برد که پسر یکی از همان غازهای وحشی، ا

)2۰۱6( برای شرح بیشتر درباره ی »غازهای وحشی« پی نوشت شماره ی ۱2۰ از فصل سه )پروتیوس( را 
بخوانید. 

همان طور که متوجه شدید در این پاراگراف، سردبیر »نگاهش را از روی نامه می دواند« و بخش هایی از 
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آن را به زبان می آورد. »اطالعات علمی دیسی، مثل بسیاری از داوری های تاریخی و سیاسی اش، شتابزده 
است و ترکیبی است از اطالعات درست و غلط.« )هانت، 2۰۱2(  

»جزئیات نامه تا اندازه ای آگاهی علمی و نیز درک ناقص او را از این بیماری نشان می دهد. گیفرد معتقد 
است که در آغاز قرن بیستم، دامپزشکی شاخه ی تازه ای از علم پزشکی بود و دیسی را به خاطر توصیه اش به 

بررسی و درمان بیماری های مسری حیوانات با شیوه های علمی تحسین می کند.« )همان جا(

2۰6. به گفته ی دلینی، »همان طور که اشاره شد در این فصل بارها حرف ها قطع می شوند. درواقع، 
جویس نشان می دهد که تا چه اندازه در فرهنگ ایرلند این رفتار رایج است و در پی آن چقدر حرف ها 
ناتمام رها می شوند. این  بار خود راوی داستان )جویس( با اعالم عنوان قسمت بعدی، سخن او را قطع 

)2۰۱5( می کند.« 

2۰۷. »پروفسور مک هیو طنز این ماجرا را درمی یابد که می گوید: “ما همیشه به آرمان های ازدست رفته 
وفادار بودیم.” قابل توجه است که جویس به شخصیت داستانی اش قوه ی آینده نگری می دهد و به او این 
فرصت را می دهد که در سال ۱۹۰4 پایان امپراتور اتریش را پیش بینی کند، زمانی که چنین اتفاقی دور از 
ذهن و واقعیت بود )حتا اگر احتمال جنگ میان ایتالیا و اتریش رو به فزونی بود(.« )مک کورت، 2۰۰۰: 
۹۷( آرمان های از دست رفته ی آن دوران عبارتند از انقالب شکست خورده، غازهای وحشی، فرار بنیان گذار  

اصلی و رهبر فنیان ها، بیرون کردن امپراتور بریتانیا از ایرلند. )م(

2۰۸. پی نوشت قبلی )شماره ی 2۰۷ از همین فصل( را بخوانید. 

2۰۹. به گفته ی گیفرد، »ضرب المثِل “زمان پول است” از تئوفراستوس، شاگرد محبوب ارسطوست و 
بنجامین فرانکلین با استفاده از آن، هنگام پند دادن به تاجری جوان )۱۷4۸(، آن را معروف کرد. ویکتور 

هوگو نیز  در داستان بینوایان )۱۸62( آن را به کار برده است، اما با نگاهی انتقادی.« )۱۹۸۹: ۱۳۸(

2۱۰. به گفته ی گیفرد، » Dominus از واژه ی Domine به معنای ارباب، مالک، لرد و حاکم است.« 
)۱۳۸  :۱۹۸۹(

2۱۱. دو عبارت Lord Jesus, Lord Salisbury »اشاره ای است به این واقعیت که اربابان معنوی 
و این جهانی، هردو، یک عنوان دارند: لرد یا حضرت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۸( 

شاه  به  هم  و  می شود  اطالق  پیامبر  به  هم  که  باشد  فارسی  زبان  در  حضرت  معادل  می تواند  لرد 
)اعلیحضرت(. 

رهبر حزب   ،)۱۹۰۳ مارکِی شهر سالزبری )۱۸۳۰–  تالبوت گسکوین سسیل، سومین  آرتر  »رابرت 
محافظه کار انگلستان و ضد گالدستون )ویلیام گالدستون، نخست وزیر انگلستان در اواخر قرن نوزدهم( 
بود و نیز مخالف هرگونه امتیازدهی به ایرلندی ها. تالبوت سه دوره نخست وزیر انگلستان شد.« )گیفرد، 

)۱۳۸  :۱۹۸۹

ت، »لرد سالزیری مخالف سرسخت خودمختاری ایرلند بود.« )2۰۱۷: 6۰۳(
ُ
به گفته ی اسل

در  روزی  مد  باشگاه  در  اشراف زادگان  آسوده ی  و  دنج  از گوشه ی  را  »لرد سالزبری حاکمیتش   .2۱2
لندن اعالم کرد )باشگاهی در وست ِاند.(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۸( به گفته ی بالمایرز، »پروفسور مک هیو 
ایرلندی ها را با یونانی ها مقایسه می کند. سهم خود او این است که به زبان التین درس می دهد – زبان 
تمدن عامیانه ای که بر فرهنگ یونان چیره شد – و به زبان تمدن مادی گرا )زبان انگلیسی( حرف می زند – 
زبانی که معنویت ایرلندی را در باتالق غرق کرده است. ایرلندی ها منکوب تمدنی شده اند که بر پول نقد 
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و مستراح بنا شده، درحالی که وارث حقیقی جوانمردی کاتولیکی و خردمندی یونانی اند.« )۱۹۹6: 42(

به گفته ی الرنس رینی، »وست ِاند بخش مد روز و ثروتمندنشین لندن بود.« )2۰۰5: 242( 

2۱۳. پی نوشت قبلی )شماره ی 2۱2 از همین فصل( را بخوانید.

به ما رحم کن!” کی یری بخش  Kyrie Eleison عبارتی »یونانی است به معنای “خداوندا،   .2۱4
معمول دعای عشای ربانی را تشکیل می دهد. واژه ی کی ریاس )Kyrios( یونانی است به معنای ارباب یا 

ولی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۹(

2۱5. پی نوشت قبلی )شماره ی 2۱4 از همین فصل( را بخوانید.

2۱6. »بیستمین حرف الفبای زبان یونانی حرف صدادار اپسیلن است که در زبان عبری یا انگلیسی 
به صدای  که چندان  را   )y( وای  یا   )u( یو  آن حرف  به جای  انگلیسی  زبان  در  ندارد.  این حرف وجود 
 در همین کلمه ی Kyrie )کی یری(. مک هیو به طور ضمنی 

ً
حرف اپسیلن نزدیک نیست گذاشته اند، مثال

به اختالف ها و تناقض های موجود در شیوه های تلفظ زبان یونانی اشاره می کند که در دهه ی هشتاد قرن 
کسفورد از آن دفاع شد.«  نوزدهم در آلمان مورد نقد بود و در همان زمان، طی یک برخورد غیرمعمول در آ

)۱۳۹ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ت، »زبان یونانی هفت حرف صدادار دارد؛ دو حرف صدادار بیشتر از زبان انگلیسی و 
ُ
به گفته ی اسل

عبری. گرچه صداها در زبان عبری حروف نیستند، بلکه شناساگرند. در این جا پروفسور به ویژه به حرف 
اپسیلن اشاره می کند.« )2۰۱۷: 6۰۳(

2۱۷. پی نوشت شماره ی 2۱4 از همین فصل را بخوانید. 

2۱۸. درباره ی مستراح و چاه فاضالب سازها، پی نوشت شماره ی ۱۸۱ و ۱۸2 از همین فصل را بخوانید. 

2۱۹. »وقتی ناوگان بریتانیا به فرماندهی لرد نلسن ناوگان های مشترک فرانسه و اسپانیا را، در 2۱ اکتبر 
داد،  شکست  جبل الطارق،  تنگه ی  ورودی  غربی  شمال  مایلی  بیست ونه  ترافالگار،  دماغه ی  در   ۱۸۰5
دعوی فرمانروایی ناپلئون بر دریاها )با اصرارش بر حفظ امپراتوری اش در اروپا( نیز با شکست روبه رو 
شد. سپس بریتانیا امپراتوری ناپلئون را از تجارت دریایی قاره محروم کرد که همین به سرنگونی ناپلئون 
سرعت بخشید. وقتی عبارت “جوانمردی کاتولیکی” برای انقالب سکوالر فرانسه و نوع تازه ی اشراف گرایی 
که از پیامدهای رزم آرایی ناپلئون بود به کار برده می شود، به گونه ای طنزآمیز است و طنزآمیزتر، درک اشتباه 
 کاتولیک قلمداد می کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ً
 سکوالر و باطنا

ً
ایرلندی ها درباره ی ناپلئون است که او را ظاهرا

)۱۳۹

به گفته ی دلینی، »این ایده که “ناپلئون در نبرد ترافالگار شکست خورد، ما هم رابطه مان را با اروپا که زیر 
نگین کلیسای کاتولیک بود از دست دادیم” اشتباه است، زیرا برخالف این واقعیت  که ناپلئون در خانواده ای 
کاتولیک به  دنیا آمد، در نبردهایش کلیساهای کاتولیک فراوانی را خراب کرد؛ فقط نزدیک به 2۰۰ کلیسای 

کاتولیک را در شهر ونیز نابود کرد.« )2۰۱5( 

»اسپارتی ها در سال 4۰5 پیش از میالد مسیح، به فرماندهی الیسندر ناوگان های بی نگهبان آتنی ها را 
غافلگیر کردند و کشتی هایشان را نابود کردند و  سه هزار نفر از سربازان شان را در رودخانه ی ایجوس کشتند. 
این فاجعه سرانجام به جنگ پلوپونز )Peloponnesian War( پایان داد و سبب سقوط آتن شد.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۹(
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»امپریوم )Imperium( یعنی حاکمیت مطلق یا امپراتوری.« )همان جا( 

22۰. »جلو آمدند برای جنگیدن، اما همیشه شکست خوردند« عنوان شعری است از ویلیام باتلر ییتس 
در کتابی با نام The Rose. ییتس عنوان اولیه را از برنگاره ی متیو آرنولد بر مطالعه ی ادبیات سلتیک گرفته 

است: “.They came forth to battle, but they always fell”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۹(

َمِدن برک دارد فضاهای خالی گفت وگو را پر می کند، ولی خوب که 
ُ
»در نگاه نخست به نظر می آید که ا

دقیق می شویم متوجه می شویم خود او هم که قصد شاعری دارد، تاریخچه ی این شعر را می داند. ییتس 
ابتدا و ده سال پیش از این روز، نام شعر را »ُرز« گذاشته بود، ولی بعد نامش را به »رز نبرد« یا »گل سرخ 

نبرد« “The Rose of Battle” تغییر داد.« )دلینی، 2۰۱5( 

شی یل، نیز شعری نوشته است که با 
ُ
»البته دیگر شاعر ایرلندی به نام جیمز شیلدز، معروف به شی مس ا

همین جمله شروع می شود. شعر او زمانی منتشر شد که جویس یولسیز را می نوشت و بازنویسی می کرد.« 
)همان جا( 

ت، 2۰۱۷: 6۰۳( یعنی در نیمه ی دوم 
ُ
matinée .22۱ )متینی( »فرانسوی است به معنای صبح.« )اسل

صبح آجر توی سر پیروس خورد. )م( 

از تاریخ را درس می دهد که درباره ی  به یاد دارید که در فصل دو )نستور(، استیون آن بخش   .222
جنگ های پیروس است. برای شرح این جنگ پی نوشت های شماره ی ۱ و 2 و 5 از همان فصل را بخوانید. 

»پیروس، پس از شکست هایش از ایتالیا و سیسیل، به جنگ اسپارتی ها رفت. پیش بینی ای که پیروس را 
گمراه کرد خوابی بود که از نظر او تعبیرش موفقیت صد درصد در گرفتن شهر اسپارت بود. اگر این شهر 
را میانُبر می زد می توانست در این مسیر پیروز شود، ولی تمام سعی اش را کرد که شهر را بگیرد و همین 
سبب تحلیل نیروهایش شد و به اسپارتی ها فرصت داد تا نیروهای تقویتی به میدان بیاورند و او را شکست 
دهند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۹( برای شرح پایان زندگی پیروس پی نوشت شماره ی ۱۱ از فصل دو )نستور( 

را بخوانید. 

روی هم رفته این قسمت تقابل امپراتور عقل و هنر و خرد را با امپراتور جنگ و مادیات نشان می دهد. )م(

22۳. لنهن در گوش استیون پچ پچ کنان می گوید: »لیمریِک لنهن.« لیمریک )Limerick( شعر پنج 
خطی فکاهی با وزن aabba است. )م(

224. »جو میلر« یا به اصطالح خودمان مزه پران و مزه پرانی به گفته ی گیفرد، »اصطالح عامیانه ای است 
برای کلمه ی “لطیفه” یا “جوک”.« )۱۹۸۹: ۱۳۹( 

اوج شهرت رسید.  به  انگلستان  در  اول  ُجرج  زمان حکمرانی  در  که  بود  میلر کمدینی  »درواقع، جو 
جوک هایش که به صورت کتاب چاپ شد، در قرن نوزدهم مرتب بازنویسی و بازسازی می شد.« )همان جا(

اما لطیفه های میلر به هیچ وجه خنده دار نبود و بیشتر بی مزه بود. در این قسمت هم چند نمونه از این 
برک  طحال  به  لنهن  این که  از  بعد  شعر،  همین  نخست  می شود:  مطرح  بی مزه  شوخی های  و  لطیفه ها 
سیخونک می زند و یا وقتی برک می گوید: »احساس ضعف قوی ای می کنم.« نیز چند سطر پایین تر لنهن 

سرفه می کند و می گوید: »در پارک سرما خوردم. در باز بود.«

225. »مالگن با مک هیو شوخی کرده است. سالوست )Gaius Sallustius Crispus(، تاریخ نگار 
و هوادار فعال جولیوس سزار، امپراتور روم در سده ی پیش از میالد مسیح بود. به سالوست فرمانروایی آفریقا 
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سپرده شد. نکته ی نهفته در شوخی مالگن این است که سالوست پس از بازنشستگی اش، تاریخ نگاری 
برجسته شد، اما تاریخ نگاشته هایش درست و قابِل اعتماد نبودند. نیز به دلیل موقعیت سیاسی اش، از راه 

نادرست و سرکوب کسانی که زیر فرمانش بودند ثروت فراوانی به دست آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۹(

226. سوگوارِی لنهن در این جا استیون را دوباره به یاد مادر مرده و حرف نیش دار مالگن درباره ی او 
می اندازد که در فصل اول )تلماکس( مطرح می شود: »کسی که مادرش مثل حیوان مرد.« )م( 

22۷. معمایی که لنهن نخست در چند صفحه باالتر مطرح می کند و دوباره در این جا تکرار می کند از 
 The« :این قرار است: »چه اپرایی مثل خطوط راه آهن است؟« و سرانجام خودش پاسخ معما را می گوید
 Rows of cast« این اسم را جابه جا می کند و Rose of Castile« )ُرز کاستیل(، سپس بخش های 
steel« )ردیف های  خطوط راه آهن( را می سازد که بسیار شبیه به اسم اپرای رز کاستیل تلفظ می شود. برای 

حفظ تقریبی بازی کالمی او به جای »خطوط راه آهن« از عبارت »گل های فلزی« استفاده کردم تا با »ُرزک 
استیل،« که حاصل جابه جایی حروف کلمه های »ُرز کاستیل« است، هماهنگ باشد. )م( 

The rose of »اپرایی است سرگرم کننده از مایکل ویلیام بالف. در این اپرا، الویرا، ملکه ی لیون،   castile 
با دان سباستین، برادر پادشاه کاستیل، نامزد می کند. الویرا به اشتباه تصور می کند که دان سباستین خودش 
مبدل دختری کشاورز  لباس  به  دلیل، خودش هم  به همین  درآورده،  مانوئِل چاروادار  مبدل  لباس  به  را 
درمی آید تا با او به عنوان فردی از طبقه ی خود مالقات کند. گروهی از توطئه گران نادان به رهبری ُدن فلوریو، 
برنامه ریزی می کنند که تاج وتخت کاستیل را بگیرند و پس از آن، الویرا را که خودش ملکه ی تغییرلباس داده 
است به عنوان ملکه به تخت بنشانند. مانوئل هنگام رویارویی با این تغییر چنین می خواند: “این طبقه و 
شهرت بود که تو را وسوسه کرد” )پی نوشت شماره ی ۱۷۳ از همین فصل را بخوانید.( توطئه برمال می شود 
و الویرا و مانوئل به عنوان دختر روستایی و چاروادار به هم می رسند، اما درواقع، روشن می شود که این خود 

پادشاه کاستیل بوده که تغییر قیافه داده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۳۹– ۱4۰(

22۸. این نیز یکی دیگر از فکاهی های کالمی بی مزه است. پی نوشت شماره ی 224 از همین فصل را 
بخوانید.

اداره ی  که  بودند  انقالبی  پاریس، گروهی  اعضای کمون  یا   )Communards( 22۹. »کموناردها 
پاریس را از ماه مارس ۱۸۷۱، پس از خروج نیروهای اشغال گر آلمان، تا ماه مه ۱۸۷۱ در دست داشتند، اما 
در همین زمان، دولت جمهوری خواه فرانسه وارد عمل شد و انقالبی ها را شکست داد و به حکومت یازده 

هفته ای آن ها پایان داد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰( 

2۳۰. »نیروهای انقالبی در ۱4 ژوئیه ی ۱۷۸۹ زندان باستیل سینت آنتوان، دژ – زندانی در پاریس، 
 آغاز انقالب فرانسه قلمداد می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰(

ً
را منفجر و ویران کردند. این تاریخ معموال

فنالند  نظامی  نیروهای  کل  فرمانده  روسی،  ژنرال   ،)۱۹۰4  –۱۸5۷( بابریکف  ایوانویچ  »نیکوالی 
)۱۸۹۸– ۱۹۰4( و دیکتاتور قدرتمندی بود که از قدرتش بی رحمانه بهره برداری کرد و تمام آزادی های 
اساسی را از مردم گرفت و کوشید که فنالند را تحت نفوذ روسیه درآورد. در ۱۷ ژوئن ۱۹۰4، نیویورک 
تایمز او را “دیکتاتور نمادین روسی” معرفی کرد. اما درست در ۱6 ژوئن ۱۹۰4 )همان روزی که ماجراهای 
یولسیز رخ می دهد و چند ساعتی پیش از گفت وگوی مردان در دفتر روزنامه( اوجین شومان، پسر سناتور 
دابلن هشت وسی وپنج  به وقت  و  یازده صبح  به وقت هلسینکی  قتل  او را می کشد. ساعت  فنالند،  سابق 
دقیقه ی صبح بوده است. بی تردید خبر کشته شدن او به دابلن و به گوش حاضران در دفتر روزنامه رسیده 
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است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰( 

جمع  به  را  او  جویس  که  نمی پاید  دیری  ولی  می گیرد،  فاصله  جمع  از  »پروفسور  دلینی،  گفته ی  به 
َمِدن تند حرکت می دهد( حرکتی 

ُ
برمی گرداند. ژست او )دستش را از روی استیون و کراوات شل آقای ا

رایج است و در این جا گویای دلخوری اش از حضور استیون. شخصیتی که از مرکز هنر جهان “در گذشته 
و حال” )پاریس( می آید و پروفسور که نوعی رفتار رقابتی با او دارد، گمان می کند که با آمدن او، به پشت 
ُملوی هم به این بازی مسخره 

ُ
صحنه رانده شده است. به همین دلیل، او را کمونارد می خواند. جْی جْی ا

می پیوندد و او را قاتل ایوانویچ بابریکف می داند.« )2۰۱5(

به گفته ی اسپو، »حادثه ی ترور ژنرال بابریکف یک ساعت قبل از زمان رویدادهای فصل هفتم یولسیز 
ملوی که می پرسد، “از میان شما، 

ُ
است، ولی خبر در همان صبح به دابلن می رسد. استیون در پاسخ به ا

تو بودی که به جناب نایب السلطنه ی فنالند شلیک کردی،” تیزبینانه می گوید: “ما فقط در فکرش بودیم.” 
استیون فقط به ترور سیاسی فکر می کند و قسم خورده است که نهادهای سیاسی و مذهبی را بدون خون و 

خونریزی از میان بردارد؛ کودتای بلیکِی ذهن و معنویت.« )۱۹۹4: 2۰(  

یا  آدم ها  انواع  آوردن  گردهم  برای  است  التینی  کلیشه ای   ”Omnium Gatherum“ »عبارت   .2۳۱
چیزهای جورواجور، بی توجه به تناسب و رتبه ی اشخاص یا ترتیب اشیا؛ به عبارتی، می شود آمیزه ای از 

 )6۰4  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل نوع.«  همه 

در این جا هنر جویس گردهم آوردِن شخصیت های گوناگون است از مشاغل یا طبقات مختلف جامعه 
که هرکس حرف خودش را می زند، اما رابطه ای دقیق میان آن ها برقرار می شود. همان طور که در دو سه خط 
پس از این، کرافورد و دیگران مدعی می شوند، همه فقط اهل حرف هستند و هیچ کس اهل عمل نیست. 

)م(

2۳2. لنهن با استفاده از همان شیوه ی کالم و گفتن جمله های بی مزه، به جای آن که بگوید برای یک 
نفس هوای تازه، می گوید »برای یک تازه هوای نفس!« جمله ی بعدی هم از همان دست شوخی های بی مزه 

است. )م( پی نوشت شماره ی 224 از همین فصل را بخوانید.

2۳۳. پی نوشت شماره ی 2۳5 از همین فصل را بخوانید.

2۳4. چرا کرافورد، ارباب دنیای رسانه ها، باید در برابر استیون حالتی عصبی )دست عصبی اش را روی 
شانه ی استیون گذاشت( داشته باشد؟ آیا اینکه استیون با آن کاله پاریسی اش از پاریس آمده و در آن جا 
درس خوانده، آن هم پس از تحصیل در دانشگاه دابلن، ژورنالیست محلی را مرعوب می کند؟ هانت معتقد 
است: »چون می خواهد او را استخدام کند تا برای روزنامه مطلب یا مطالبی بنویسد دچار آن حالت عصبی 

شده است.« )2۰۱۳(

2۳5. عبارت در واژه نامه ی جوانی... »از پرده ی سوم، صحنه ی یکِم نمایشنامه ی ریشلیو نوشته ی ادوارد 
بولور– لیتن، نمایشنامه نویس و سیاست مدار و رمان نویس انگلیسی قرن نوزدهم است. در این صحنه، 
فرانسوا  می فرستد.  خطرناک  مأموریتی  به  را  شاگردش،  فرانسوا،  نمایشنامه،  اصلی  شخصیت  ریشلیو، 
می پرسد: “اگر شکست بخورم...” و ریشلیو پاسخ می دهد: “شکست... شکست؟ در واژه نامه ی جوانان، 
که سرنوشت محفوظ می ماند/ برای مردان هوشیار/ واژه ای چون شکست وجود ندارد.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )۱4۰

2۳6. وقتی کرافورد به استیون می گوید »از قیافه ات می خوانم« که تو می توانی این کار را بکنی، استیون 
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استیون  چهره... در مدرسه ی کالنگوز، عینک  از دوره ی کودکی اش می افتد. »در رمان  یاد خاطره ای  به 
وقتی  اما  معاف می کند.  تکلیف  انجام  از  را  او  آرنل  پدر  دهد.  انجام  را  تکلیفش  نمی تواند  و  می شکند 
را حقه باز می نامد  او  انجام نمی دهد  را  تکلیفش  استیون  متوجه می شود که  پدر دولن،  آموزش،  مسئول 
و می گوید: “بیا این جا، ددلس. نیم وجبِی تنبل بی خاصیت حقه باز. حقه بازی را از قیافه ات می خوانم... 
ناعادالنه  را  او  و سپس  بگیر.”  را   دستت 

ً
فورا بچه مدرسه ای ها!  آن کلک های کهنه ی  از  عینکم شکست! 

)۱4۰ تنبیه می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  می زند و 

در این جا جویس تأثیر روانی این حادثه را به خوبی نشان می دهد. )م(

»کرافورد هم مثل مالگن سعی می کند به استیون نزدیک شود و این جوان تودار را بشناسد. درست مثل 
مالگن دستش را روی شانه ی او می گذارد و می گوید: “تو می توانی این کار را بکنی، از قیافه ات می خوانم.” 
گرچه این سخن کرافورد او را به یاد پدر دولن و تنبیه و برخورد بی رحمانه اش در مدرسه ی یسوعی کالنگوز 
)رمان چهره...( می اندازد، به رغم انتظار، هیچ کدام از این دو نفر )مالگن و کرافورد( واکنش خصمانه در 

استیون ایجاد نمی کنند.« )هانت، 2۰۱۳( 

همان طور که در پی نوشت شماره ی 56 از فصل یک )تلماکس( آمده، هانت این حرکت نزدیک شدن 
و لمس را از زاویه ای دیگر نیز بررسی می کند: »وقتی در آن فصل، مالگن دستش را دور بازوی استیون 
می اندازد و روی بام برج با او دور می زند و به او می گوید که “من تنها آدمی ام که می دانم تو کی هستی. چرا 
بیشتر به من اعتماد نمی کنی؟” استیون احساس می کند در زیر این نقشه ی ظاهری مالگن که می خواهد به 
او نزدیک شود و او را زیر نگین خود آورد، هدفش برقراری رابطه ی جنسی نیز هست؛ اما هیچ کدام از این 
پیشنهادهای ضمنی مورد استقبال قرار نمی گیرند. “من به هیچ کدام از این دو نفر امیدی ندارم.” باک مالگن 
آه دلخراشی کشید و دستش را روی بازوی استیون گذاشت. “از من، ِکنچ.” ناگهان لحن صدایش را عوض 
کرد و گفت: “خدایی اگر راستش را بخواهی... چرا تو هم مثل من آن ها را به بازی نمی گیری؟ همه شان 
بروند به جهنم. بیا از این خوابگاه بزنیم بیرون.” یا وقتی بازویش را می گیرد و می گوید: “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 که با من سر ناسازگاری برداری؟...” حرکاتی این چنین در فصل های 

دیگر این اثر و از سوی کسان دیگر نیز تکرار می شود.« )هانت، 2۰۱۳( 

ساری شهرکی زیبا در 66 مایلی جنوب از جنوب غربی دابلن است. اسمش با 
ُ
2۳۷. »بوریس– این– ا

ایرلند کاتولیِک پیش از ورود انگلیسی ها و دوره ی غنای فرهنگی گذشته پیوند دارد. در سال ۱۸4۳، دنِیل 
کانل یکی از نشست های بسیار بزرگش را به منظور الغای قانون اتحاد )قانونی که در سال ۱۸۰۰، پارلمان 

ُ
ا

انگلستان و ایرلند را متحد کرده بود( در آن جا برگزار کرد، زیرا شهر با ایرلند آزاد و باستانی پیوند داشت. در 
کانل تقلید کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰( 

ُ
سال ۱۹۰4، ملی گراها از شیوه ی پیکار ا

2۳۸. کرافورد برای شالق زدن از bulldosing استفاده کرده است که به گفته ی گیفرد، »اصطالح 
عامیانه ی است به معنای بی رحمانه شالق زدن.« )۱۹۸۹: ۱4۰( و به  قول دلینی، »معنای این واژه با بخشی 
از تاریخ سیاسی آمریکا پیوند دارد؛ پس از جنگ های داخلی آمریکا، وقتی سیاهپوستان آمریکا حق رأی 
تا  می زدند  شالق  با  را  سیاهان  آمریکا،  جمهوری  ریاست  تبلیغاتی  اردوی  در   ،۱۸۷6 سال  در  گرفتند، 

)2۰۱5( ».bulldosing :وادارشان کنند که به فرد مورد نظرشان رأی بدهند؛ به این کار می گفتند

به گفته ی دنت، کلمه ی مرکب »bulldosing« )یا Boldozing( »یعنی مجبور کردن با خشونت.« 
 )۷۰ :۱۹۹4(
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2۳۹. به عقیده ی بالمایرز، »عالوه بر گذشته گرایی و بازگشت به رمان چهره... خواسته ی کرافورد از 
استیون نیز جالب توجه است. کرافورد به استیون می گوید، “چیزی بنویس خارق العاده و همه ی ما را هم 
 همانی است که جویس در یولسیز انجام داد و همه را 

ً
در آن بیاور. ” بعد می گوید: “پدر، پسر...” این دقیقا

در این اثر آورد، هم اعضای تثلیث را و هم ولگردهای دابلن را.« )۱۹۸۹: 42(

بلوم در این جا در نقش پدر است، استیون در نقش پسر و مالی  سپس نوشته است: »نخست این که 
 ایلیا یا 

ً
در نقش روح القدس. این نمودار ثابت نیست، زیرا نمادگرایی جویس تغییر می کند و بلوم متناوبا

 حوا می شود، مریم باکره و کلیسا به عنوان بریجت 
ً
الیاس، موسی و سپس عیسی  می شود، مالی هم متناوبا

)همان جا(   پررمزوراز.«  مقدس 

مستراح  به معنای  جیکز  بود.  وقت  ژورنال  فریمن  ورزشی  بخش  گزارشگر  مکارتی  »جْیکز   .24۰
بود.«  باهوشی  آدم  مکارتی  که »جیکز  اسلت می نویسد   )۱4۰ )گیفرد، ۱۹۸۹:  صحرایی هم هست.« 

)6۰4  :2۰۱۷(

الهر مهاجری از داستان “ابر کوچک” از مجموعه داستان دابلنی ها به رمان یولسیز 
َ
24۱. »ایگنیشس گ

است. گالهر نخستین  بار در فصل شش )هْی دیز( وارد داستان می شود. در این قسمت می فهمیم که کارمند 
روزنامه های دیلی میل یا لندن ایونینگ نیوز با سردبیری آلفرد سی هارمزورث و هم چنین خبرنگار سابق 

فریمن ژورنال بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰(

242. در این جا کرافورد برای واژه ی بیکار از واژه ای هایبرنو – انگلیسی )انگلیسِی ایرلندی( استفاده 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
on the Shaughran »یعنی بیکار و سرگردانی که دنبال کار می گردد.« )اسل می کند: 

 وقتی 
ً
6۰4( و به گفته ی دلینی، این »واژه ی ایرلندی به کسی اطالق می شود که شیطان و ناقالست. مثال

برای کار در مزرعه نزد کشاورزان می رود تنبل تر از آن است که استخدامش کنند و ناقالتر و شیرین تر از 
آنکه او را به آسانی رد کنند.« )2۰۱5( 

24۳. »کالرنس کامرشال هتلی بود در شماره های 6 و ۷ اسکله ی ولینگ تن، در بخش جنوب رودخانه ی 
لیفی، درست شرق مرکز دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰(

244. »وقتی کرافورد به قلم استیون قدرتی می دهد که “اروپا را فلج” کند به یاد روزنامه نگار معروف، 
گالهر ایگنیشس، می افتد که “زیرکانه ترین قطعه ی ژورنالیستی تا امروز” را نوشته داده است.« )بالمایرز، 

)42 :۱۹۹6

الهر فردی واقعی است، اما با اسم کوچک ِفرد. فرد گالهر، روزنامه نگار انگلیسی موفق، 
َ
ایگنیشس گ

سردبیر روزنامه ی تلگراف و بنیان گذار بخش ورزشی آن بود. کرافورد سعی می کند که داستان هوشمندی 
و  زدند  تلگراف  گالهر  به  ورلد  نیویورک  روزنامه ی  دفتر  از  وقتی  بگوید.  استیون  برای  را  خبرنگار  این 
خواستند که شرح مفصل اتفاق قتل های فینکس پارک را برای شان بنویسد، گالهر هوشیارانه ترین کار تاریخ 
خبرنگاری را انجام داد و در پاسخ آن ها تلگرافی فرستاد و جزئیات قتل را در طرحی رمزآمیز شرح داد، زیرا 
به گفته ی گیفرد، »قانون انگلیس درباره ی انتشار خبر جرایم، پس از آن که مجرم محکوم شود و پیش از 
آن که به دادگاه برود، بسیار سخت گیرانه است و گالهر از نظر قانونی اجازه نداشت که تفسیر خبر را برای 
روزنامه ی آمریکایی بفرستد.« )۱۹۸۹: ۱4۰( به گفته ی دلینی، »گالهر خوب می دانست که حتا اگر قانون 
را زیر پا بگذارد و این خبر را سرراست برای آن ها بفرستد، در اداره ی پست و تلگراف سانسور خواهد شد. 
بنابراین، طرحی ریخت و صحنه ی قتل و چگونگی فرار قاتالن را در قالبی پیچیده به آن ها رساند. در این 
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طرح، با ارجاع هیئت تحریریه ی نیویورک ورلد به صفحه ای از روزنامه ی فریمن ژورنال، آگهی فروش قهوه 
دهای دیگر، شرح مفصل حادثه را به آن ها رساند.« )2۰۱5( سپس 

ُ
در تاریخ ۱۷ مارس در این روزنامه و ک

می گوید: »در این ماجرا، قاتالن روی افراد مورد هدف شان می پریدند، آن ها را با چاقو می کشتند و فرار 
می کردند.« )همان جا(

از مسیر عادی ممکن است به  به نقشه ی گول زننده و گریز  از روزنامه  »تدبیر گالهر در تغییر ستونی 
تخطی از قانون شبیه باشد، اما این که داستان کرافورد درباره ی زمان رخداِد جرم است یا زمان دادگاه، هیچ 

روشن نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۰( 

245. برای خواندن ماجرای قتل در فینکس پارک پی نوشت شماره ی ۱۸۰ از فصل پنج )لوتس خواران(، 
پی نوشت شماره ی 24۸ و نیز 244 از همین فصل را بخوانید. 

246. »کرافورد به اشتباه به استیون می گوید این حادثه در سال ۱۸۸۱ رخ داد، پیش از تولد تو.« )گیفرد، 
)۱4۱ :۱۹۸۹

سپس می گوید: »نیز هویت “شکست ناپذیرهای” درگیر این ماجرا برمال نشد تا زمانی که پیتر کری، یکی 
از اعضای این گروه، کل ماجرا را افشا کرد.« )همان جا( درباره ی »شکست ناپذیرها« پی نوشت شماره ی 

24۸ از همین فصل را بخوانید.

»تصور این است که سال تولد استیون همان سال تولد خود جویس )دوم فوریه ی ۱۸۸2( است. درواقع، 
این اتفاق هم در ماه مه ۱۸۸2 رخ داد و حادثه آن قدر اهمیت داشت که صفحات نیویورک ورلد در روزهای 
 به این خبر اختصاص داشت.« )همان جا( بنابراین، انتظار می رود جویس تاریخ واقعی 

ً
۷ و ۸ ماه مه عمدتا

آن را بداند. پس چرا این تاریخ را از زبان کرافورد اشتباه بیان می کند؟ آیا جویس از هم زمانی چنین حادثه ی 
بدی با سال تولدش می گریزد؟ به گفته ی دلینی، »به نظر می آید که این عدد را به عمد اشتباه نوشته است، 
زیرا در مرحله ای که مدارک الزم برای نوشتن رمانش را جمع آوری می کند، تاریخ درست این حادثه را 

می نویسد، اما در دست نوشته اش سال ۸۱ را ثبت می کند.« )2۰۱5(

 ،)New York World( ورلد  نیویورک  روزنامه ی  صاحب   ،۱۸۸۳  –۱۸۷6 سال های  »در   .24۷
سرمایه گذاری به نام جی گلد بود که با سوء استفاده از قدرتش در روزنامه، بازار سهام را دست کاری می کرد 
مدیریت  پولیتزر  مه ۱۸۸۳ جوزف  ماه  در  وقتی  می داد...  را  اهمیت  کمترین  به چگونگی خبررسانی  و 
روزنامه را به دست گرفت، در جد و جهد و هیجانی بودن و نیز گزارش دقیق و افشای فساد اداری به سرعت 

شهرتی جهانی کسب کرد. گویی در این قسمت به این شهرت اشاره می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۱( 

24۸. »این سه نفر از اعضای جبهه ی مقاومت بودند. )یک گروه از ایرلندی های انقالبی، جمهوری خواه 
و استقالل طلب که خود را invincibles به معنای “جبهه ی شکست ناپذیرها” می نامیدند.( جو بَردی، 
درست یا غلط، به قاتل اصلی معروف شد. براساس شواهد ارائه شده در دادگاه، جو بردی اول چاقو را در 
شکم مقتوالن فرو می کرد و به زمین شان می زد، سپس ِتم کلی معروف به “ِتم جوان” گلویشان را می برید. 
در  کلیدی اش  نقش  )به خاطر  است  بوده  برک  نقشه  این  اولیه ی  و  اصلی  که هدف  کرد  برمال  بردی  جو 
سیاست سرکوبگرانه ی انگلستان(. مایکل کاوانا مسئولیت رانندگی کالسکه و فرار قاتالن را به  عهده داشت 
و هنگام شهادت او در دادگاه بود که کری حرف او را قطع کرد و تمام جزئیات این ماجرا را لو داد، و براساس 
قانون شهادت علیه همدستان، به اعدام محکوم نشد و پس از مدتی بخشیده شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۱(

24۹. »پوسِت بزکن اسم خودمانی جیمز فیتزهریس بود. برخالف توضیح مایلز کرافورد، فیتزهریس 
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راننده ی کالسکه ای نبود که فرار کرد و آن مسیر پیچ واپیچ و بیراهه را پیمود، بلکه راننده ی خط فینکس پارک 
به مرکز شهر دابلن بود. راننده ی کالسکه ی فراری در آن مسیر پیچ واپیچ مایکل کاوانا بود. فیتزهریس به 

حبس ابد محکوم شد، اما در سال ۱۹۰2 به قید التزام آزاد شد.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱4۱(

»فیتزهریس به این دلیل که پوست بز خانگی خودش را کنده و با پول آن قرض مشروب هایش را پرداخته 
بود به پوسِت بزکن معروف شد. باز برخالف گفته ی کرافورد، پوسِت بزکن صاحب سرپناه کالسکه ران ها 
نبود؛ همان سرپناهی که بلوم و استیون در فصل شانزده )یومی یس( به آن جا می روند. فیتزهریس همان 
شغل گاملی را داشت و از سنگ های شرکت سهامی سنگ دابلن مراقبت می کرد.« )همان جا( درباره ی 

گاملی پی نوشت شماره ی 254 از همین فصل را بخوانید.

25۰. درباره ی چگونگی برپایی سرپناه های کالسکه ران ها و درشکه چی ها پی نوشت شماره ی ۹2 از 
فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

 کوچک بودند با گنجایش 
ً
»این سرپناه ها که به “سرپناه های قهوه خانه ای” معروف بودند مکان های نسبتا

ده دوازده مشتری. در این سرپناه ها غذا و نوشیدنی می فروختند و عالوه بر کالسکه ران ها، مردم عادی هم 
می توانستند برای خرید نوشیدنی و غذا به آن جا مراجعه کنند.« )هانت، 2۰۱4( »ماجرای فصل شانزده این 

رمان در همین سرپناه می گذرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 5۳4( 

»در سال ۱۹۰4، پِل بات شرقی ترین پل دابلن بر رودخانه ی لیفی بود.« )همان جا( 

25۱. درباره ی هالَهن پی نوشت بعدی )شماره ی 252 از همین فصل( را بخوانید.

هالهن  پای  دابلنی هاست.  مجموعه داستان  در  »مادر«  داستان  از  شخصیتی  لی لی کن  هالَهِن   .252
استیون را هم  و  را قطع می کند  با موضوعی فرعی داستان کرافورد  َمِدن برک 

ُ
ا این جا وقتی  می لنگید. در 

)م(  می آورد.  خشم  به  را  کرافورد  می کند،  شگفت زده 

25۳. »گاملی چه شخصیت داستانی باشد چه واقعی، یکی دیگر از آدم های طبقه ی متوسط ایرلند است 
که رو به سقوط می رود.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱4۱( 

254. در جزیره ی ایولس در اودیسه »برارد به اهمیت نگهبان ها در آن جزیره می پردازد و می گوید این ها 
دریا را می پایند تا مردم ساکن روستاهای ساحلی را، به ویژه در شب، از حمله ی دزدان دریایی و پرتاب 
را می پاید.« )گرودن،  نگهبان شب، سنگ ها  به عنوان  این فصل[  ]در  کنند. گاملی هم  سنگ محافظت 

 )۸۹  :۱۹۷۷

255. »۱۷ مارس« یا »روز سینت پتریک روز نمادین ایرلندی هاست، اما این تاریخ گیج کننده است. 
مجله ی ویکلی فریمن یکشنبه ها منتشر می شد، اما در سال ۱۸۸2، روز سینت پتریک به جمعه افتاد و 
معلوم نیست داستانی که کرافورد تعریف می کند در زمان قتل )ماه مه ۱۸۸2( اتفاق افتاده است یا در فوریه 

۱۸۸۳، زمان دادگاه مجرمان که مسیر کامل دو کالسکه معلوم شده بود.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱4۱( 

برنسام و  تبلیغ بسیار گسترده ای داشت و توزیع کننده ی آن شرکت   )Bransome( برنسام 256. »قهوه 
)۱4۱ بود.« )گیفرد، ۱۹۹۸:  لندن  شرکایش در 

ت، 2۰۱۷: 
ُ
25۷. »معنای تحت اللفظی کلمه ی تلفن در زبان یونانی می شود، صدای راه دور.« )اسل

)6۰5

الهر، در زمان 
َ
25۸. کرافورد با استفاده از آرشیو روزنامه ی فریمن ژورنال مسیری را توضیح می دهد که گ
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حادثه ی قتل فینکس پارک، با ارجاع به آگهی فروش قهوه در همین روزنامه و با کدگذاری های مخصوص 
و برجسته کردن برخی حروف، در تلگرافش به نیویورک ورلد شرح داده است. البته جویس این مسیر را 
درست نشان نمی دهد، شاید براساس بریده های روزنامه ها به نقشه ی درستی نرسیده و یا به عمد مسیر را 

تغییر داده است. )م(

»این دِر فینکس پارک در جنوب غربی پارک بود و نزدیک ترین در به مرکز دابلن.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱4۱( 

25۹. »محل زندگی نایب السلطنه ی بریتانیا در ایرلند در یک چهارم شمال غربی پارک بود و دِر ورودی 
ناک مرون )Knockmaroon( در پایانه ی غربی پارک.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱4۱( امروزه کاخ اقامت رئیس 

جمهوری است. )م( 

Dickey« .26۰« نیم پیراهن هایی بود با بخش جلویی و یقه، بدون پشت و آستین. روی این پیراهن 
سفیدکننده  ماده های  با  را  آن  و  بود  سفید   

ً
معموال بود.  کامل  پیراهِن  مثل  و  می پوشیدند  کت  و  جلیقه 

می شستند، ولی گویی نیم پیراهن مایلز کرافورد هنگام شستن با این ماده ها خوب سفید نشده است. )م(

کسفورد قدمت این کلمه را به قرن هجدهم نسبت می دهد و ریشه ی آن را به اسم کودکانه و  واژه نامه ی آ
کوتاه »دیکی« برای ریچارد. یکی دیگر از معانی »Dickey« پرنده ی کوچک است که به گفته ی دلینی، 
»شاید کاربردش را برای نیم پیراهن مدیون همان معناست، زیرا بیشتر پرنده ها سینه ای با رنگی متفاوت از 

سایر جاهای بدن شان دارند و گویی نیم پیراهن پوشیده اند.« )2۰۱5( 

26۱. »این ترتیب از نام مکان ها مسیر مستقیمی را که پوسِت بزکن طی کرده بود مشخص نمی کند، بلکه 
مسیر پرپیچ وخمی است که آدم کش ها انتخاب کرده بودند و از فینکس پارک، نخست به سمت جنوب، 
سپس به سمت شرق و شمال و مرکز دابلن دور می زند. این شی کور در جنوب رودخانه ی لیفی و غرب 
حومه ی دابلن است. بنابراین، در جنوب فینکس پارک واقع شده است. روندتاون در ترنور دهکده ای در 
جنوب دابلن و سمت غرب مرکز شهر است. ویندی آربر در شرق و تا اندازه ای جنوب ترنور. در ویندی آربر 
فراری ها به طرف شمال و به طرف پالمرستن پارک و َرنال، واقع در حاشیه ی جنوب شرقی کالن شهر دابلن 

پیچیده اند.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱4۱(

 به رستوران بار جْی و تی ).J. and T( دْیوی می روند تا 
ً
262. »افراد این گروه شکست ناپذیرها دقیقا

موفقیت شان را جشن بگیرند. این رستوران در شماره ی ۱۱۰ و ۱۱۱ خیابان لیسن شمالی، درست در شمال 
ت، 2۰۱۷: 6۰5( 

ُ
شرقی رنال واقع است.« )اسل

در برخی از نسخه های یولسیز، به جای دیوی کلمه ی برک را داریم. گویی جویس به عمد این اشتباه را در 
دهان کرافورد گذاشته است. در نسخه ی یولسیز گبلر »این اشتباه« اصالح شده است. )م( 

تحویل  دیلی  نیویورک  خبرنگار  به  دقیق  را  ماجرا  همه ی  که  است  گالهر  ایگنیشس  »منظور،   .26۳
می دهد. منظور از تاریخ، همان تاریخچه و شرح ماجراست.« پی نوشت بعدی )شماره ی 264 از همین 

بخوانید.  را  فصل( 

264. در فصل دو )نستور( هنگام رجزخوانی های دیسی درباره ی یهودی ها، استیون می گوید: »تاریخ 
کابوسی است که می کوشم از آن بیدار شوم.« )جلد یکم، ص ۱۳5( در این جا بار دیگر وقتی کرافورد 
کلمه ی »تاریخ« را می آورد، گرچه این  بار به معنای شرح ماجراست، استیون به شکل تک گویی درونی و با 
کمی تفاوت جمله را تکرار می کند. البته استیون این جمله را به زبان نمی آورد، بلکه از ذهنش می گذراند، 
ولی واکنش کرافورد به گونه ای است که گویی فکر او را خوانده است، چون بی درنگ داد می زند من خودم 
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آن جا بودم و دیدم. )م(

رکی )اهل 
ُ
265. »دیک آدامز یا ریچارد آدامز )دیک اسم خودمانی برای ریچارد است(، روزنامه نگار ک

رک و سپس کارمند فریمن ژورنال بود که 
ُ
رک(، کارمند روزنامه ی اگزمینر )Examiner( در شهر ک

ُ
شهر ک

در سال ۱۸۷۳، عضو رسمی دادگاه ایرلند شد و به خاطر دفاع از برخی اعضای قتل های فینکس پارک، 
ازجمله جیمز فیتزهریس، به شهرت رسید. در سال ۱۸۹4، قاضی دادگاه های منطقه ی لیمریک و َدون شد. 
آدامز از خوی خوش و هوش برجسته ای برخوردار بود. به همین دلیل، کرافورد او را خوش قلب یا پاک نهاد 

می نامد.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱42(

»در کتاب پیدایش )انجیل عهد عتیق 2:۷( آمده: “و خدا آدم را از گل آفرید و در بینی او نفس حیات 
دمید و بدین سان آدم به موجودی زنده تبدیل شد.”« )همان جا(

ت، »به 
ُ
266. در این جا لنهن دو جناس قلب می آورد: Madam, I’m Adam. که به گفته ی اسل

است.«  کرده  معرفی  این طوری  را  با حوا، خود  دیدارش  اولین  در  آدم   حضرت 
ً
احتماال که  ما می گوید 

 And Able was I ere I 2۰۱۷: 6۰5( این جناس قلب را به »مادام، منم آدام« ترجمه کردم و(
که به جایش »قوی و گرم دادم به مداد مرگ و یوغ« را گذاشتم. کلمه ی اول، جناس قلِب   saw Elba

کلمه ی آخر و کلمه ی دوم، جناس قلِب کلمه ی ماقبل آخر... در ترجمه ی این جناس قلب دو راه وجود 
دارد: ترجمه ی معنای عبارت یا ساختن چیستانی مشابه با شرحی در پی نوشت که دومی را انتخاب کردم. 
)م( »البا جزیره ای است مدیترانه ای که ناپلئون را پس از نخستین بار سقوطش از قدرت )ماه مه ۱۸۱4 تا 

فوریه ی ۱۸۱5( به آن جا تبعید کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42( 

ناپلئون مدعی بود که در فرهنگ لغت او کلمه ی »نمی توانم« وجود ندارد. جمله ی لنهن این ادعای 
ناپلئون را به زبانی دیگر می گوید: قوی بودم پیش از آن که البا را ببینم. همه ی کلمه های جمله ی اول جناس 
و   I و   I  ،saw برابر  در   was  ،Elba برابر  توانستن در  به معنای   able قلب کلمه های جمله ی دومند: 
کلمه ی ere که برعکسش هم همان می شود. در ترجمه ی فارسی آن هم واژه ها در دو جمله از همین قاعده 

پیروی می کنند با حفظ تقریبی معنا: قوی در برابر یوغ، گرم در برابر مرگ، دادم در برابر مداد. )م(

وقتی کرافورد به جمله ی انجیِل جیمز اشاره می کند و می گوید: »آن جا حضور داشتم. دیک آدامز کرکی 
خوش قلب ترین فالن فالن شده ای که ...« لنهن با شنیدن اسم آدام)ز( این جناس قلب را به یاد می آورد و به 
یکی هم بسنده نمی کند و پشت سرش با شهری که ناپلئون در آن تبعید بود جناس قلب دیگری می سازد. 

)م(

26۷. »پیرزن خیابان پرینس« به گفته ی گیفرد، »اسم مستعار فریمن ژورنال است. در این جمله، پیرزن 
پشتیبانی  ایرلند  استقالل  از  به گونه ای وسواسی  فریمن  که سردبیرهای  ایده  این  با  را  ایرلند(  برای  )لقبی 
آثار  بر  خود  آنالین  یادداشت های  در  بک  هرالد  گفته ی  به   )۱42  :۱۹۸۹( می کند.«  ترکیب  می کردند، 
thun� تایمز لندن به 

ً
۱۸۰۳ روزنامه های شناخته شده نام خودمانی داشتند، مثال  جیمز جویس، »از سال

derer معروف بود و به همین ترتیب، بانک انگلستان در لندن هم چنین نامی داشت: بانوی پیر خیابان 

تردنیدل. تغییر بانوی پیر به پیرزن شاید عناصری از دون سازی داشته باشد. ناگفته نماند که فریمن ژورنال، 
قدیمی ترین روزنامه ی ملی زمان جویس بود و این نام خودمانی عمر زیاد آن را در خود دارد.« 

26۸. »حضرت عیسی پیشگویی کرده بود آن هایی که از قلمرو بهشت منع شده اند: “قوم ]بنی اسرائیل[ 
باید به بیرون تاریکی پرتاب شوند: آن جا اشک هایی که ریخته خواهد شد و دندان هایی که به هم فشرده 
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خواهند شد.” )انجیل متی ۸:۱2(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42( 

»منظور این است که دیگر روزنامه نگاران عصبانی بودند، چون نتوانسته بودند قبل از روزنامه نگار فریمن 
ژورنال خودشان را به محل حادثه برسانند.« )دلینی، 2۰۱5(  

ت، »در دادگاه قاتالن حادثه ی فینکس پارک، مایکل گلن، شاهدی مهم و کلیدی، 
ُ
26۹. به گفته ی اسل

از روی آگهی مندرج در فریمن ژورنال شناسایی شد. گلن معمار بود و در شب قبل از رویداد، جیمز کری 
را که یکی از کارگران سابقش بود شناخته بود.« )2۰۱۷: 6۰5( 

»در این جا مایلز کرافورد سعی دارد استیون را به زبان روزنامه نگاری آشنا کند؛ از خالقیت روزنامه نگاری 
می گوید که با یک آگهی نقشه ی محل قتل در فینکس پارک را ترسیم کرده است.« )دلینی، 2۰۱5( 

2۷۰. »در کتابچه ی راهنمای تامِ سال ۱۹۰4 آمده که گرگور گری هنرمندی است ساکن شماره ی یک 
خیابان شرارد جنوبی در دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42( دلینی معتقد است که »چنین چیزی نمی تواند 
درست باشد، زیرا گری از خانواده ای هنرمند و معروف بود و امکان نداشت چنین کارهایی انجام دهد.« 

 )2۰۱5(

کانر است. 
ُ
2۷۱. »تلفظ ایرلندی دو حرف T و P می شود ِتی و ِپی که حروف اول اسم تامس پاور ا

کانر روزنامه نگار و سیاست مدار ایرلندی، بنیان گذار و سردبیر چندین روزنامه و هفته نامه ی لندن، ازجمله 
ُ
ا

استار، سان و ویکلی سان، ام ای پی و ویکلی تی پی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42(  

کانر در سال ۱۸۸۸ تأسیس کرد و به مدت دو سال هم سردبیر آن 
ُ
روزنامه ی »استار )Star( را تی  پی ا

)همان جا(   بود.« 

 ،۱۹۰4 سال  در  که  بود  آمریکا  متولد  روزنامه نگاری   )۱۹4۸  –۱۸64( بلومن ِفلد  دی  »َرلف   .2۷2
  )۱42  :۱۹۸۹ )گیفرد،  شد.«  لندن  در  اکسپرس  دیلی  سردبیر 

ت، 
ُ
»بلومن ِفلد استفاده از تیترهای جالب توجه و بزرگ را به روزنامه نگاران بریتانیا معرفی کرد.« )اسل

)6۰5  :2۰۱۷

2۷۳. »فیلیکس پاَیت )pyat( )۱۸۱۰– ۱۸۸۹( انقالبی و روزنامه نگار فرانسوی که در کمیته ی انقالبی 
اروپا در بلژیک و انگلستان مسئولیت های گوناگون داشت. در سال ۱۸۷۱ و پیش از فرارش به لندن در 
به  عهده  را  انقالبی گوناگون  نویسندگی در چندین روزنامه ی  و  پاَیت سردبیری  بود.  فعال  پاریس  کمون 

داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42( 

ت، 2۰۱۷: 6۰5( به 
ُ
»در این جا جویس اسم او را به اشتباه با دو T در پایان آورده است: .Pyatt« )اسل

همین دلیل، کرافورد »پیا« را »پایت« تلفظ می کند. )م(

ُملوی به او و برک گفت که مثل 
ُ
شاید به یاد داشته باشید که هنگام ورود استیون به دفتر کرافورد، جْی جْی ا

کمونارد های پاریس هستید. این نکته باری دیگر در این جا در قالبی دیگر تکرار می شود. )م(

2۷4. »منظور، فیلیکس پیاست« که معتقد بود اغراق درباره ی گزارش این قتل ها ترس و وحشت بیشتری 
ایجاد می کند و مسئوالن را وادار به تسلیم می کند. »این جمله زیاده گویی و بیش از اندازه ساده انگارانه 

است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42(

الهر است. کالینن روزنامه نگار دابلنی بود که به خاطر گاف ها، اشتباه های احمقانه 
َ
منظور از برادرزن »گ

و چرندگویی ایرلندی اش معروف بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42( و به گفته ی دلینی، »هیچ گونه خویشاوندی 
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با فیلیکس پیا )پایت( نداشت.« )2۰۱5(

2۷5. جویس از طریق بازی با کلمه ها و تغییر دادن حروف اول دو کلمه از زبان لنهن سعی می کند 
به شخصیت لوده ای که از او ساخته استمرار ببخشد. البته جویس اول می نویسد: ایده ی بکری، ولی بعد 
به منظور عمق بخشیدن به شخصیت لنهن تغییرش می دهد به »زیلی خرنگ« که منظور، »خیلی زرنگ« 

و عنوان این پاره از فصل است. )م( 

2۷6. »منظور، قاضی ارشد دابلن است. در سال ۱۹۰4، ِسر فردریک ریچارد فالکینر )۱۸۳۱– ۱۹۰۸( 
قاضی ارشد دابلن بود. دست فروش هایی که در محل حضور داشتند در برابر چنین مقام بلندمرتبه ای مثل 
قاضی ارشد حاضر نشدند، بلکه در ۸ ژوئن ۱۹۰4، در دادگاه پلیس حضور یافتند. آن ها را به خاطر فروش 
فریمن ژورنال  بودند. در ۹ ژوئن ۱۹۰4  پارک دستگیر کرده  فینکس  قتل  یادگاری های  و  کارت پستال ها 
گزارش داد که برخالف هشدارهای تکراری پلیس، دست فروش های دوره گرد از فروش کارت پستال ها و 

یادگاری های مشابه دست برنداشتند. این شد که سرانجام دستگیرشان کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42(

پارک  فینکس  قتل های  واقعی  داستان  در  ارشد  قاضی  و  دادلی  “لیدی  آدامز )ص 2۳۰(،  گفته ی  »به 
)همان جا(  » است.”  یولسیز  آذین های  این ها  بلکه  ندارند،  حضور 

2۷۷. »لیدی دادلی با نام دختری ریچل گارنی، زن ویلیام هامبل وارد، ارِل دادلی )۱۸66– ۱۹۳2( و 
نایب السلطنه ی ایرلند بود. آن ها در سال ۱۸۹۱ ازدواج کردند و چهار فرزند داشتند. روزنامه ها هنگام شرح 

ت، 2۰۱۷: 6۰5( 
ُ
ماجرای دست فروش ها اشاره ای به نام او نمی کنند.« )اسل

2۷۸. »در این جا وقتی زن نایب السلطنه از خانه بیرون می آید می بیند که شماری از درخت های پارک بر 
اثر توفان شکسته و افتاده اند. این حادثه واقعیت دارد و در 2۷ فوریه ۱۹۰۳ اتفاق افتاد و خانه های بسیار و 

درختان زیادی از فینکس پارک را ویران کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42( 

2۷۹. »منظور از مرد شماره ی یک یا مغز متفکر، رهبر گروه شکست ناپذیرها یا جبهه ی مقاومت است 
که هویتش غیرحتمی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱42(  

ُملوی، لیدی دادلی با دیدن این صحنه بر آن می شود که کارت پستالی از مناظر دابلن 
ُ
2۸۰. طبق داستان ا

بخرد. درنتیجه همان جا از گروهی دست فروش کارت پستال هایی می خرد و زود متوجه می شود که این 
کارت ها در ستایش از قاتل های فینکس پارک طراحی شده اند. فروش این کارت پستال ها نیز واقعیت دارد 
و این نشان می دهد که جویس همه ی بخش های روزنامه های دابلن را که برایش می فرستادند می خوانده، 
اما ناگفته نماند که هیچ شاهدی یافت نشده که لیدی دادلی این کارت پستال ها را خریده و از دیدن تصاویر 

آن ها خشمگین شده است. )م(

2۸۱. منظور از آن ها در این جمله، دست فروش هاست و کرافورد معتقد است که کارشان از اهمیتی 
است.  نبوده  برخوردار 

به دلیل سخنوری و زبان آوری اش  ایرلندی بود که  ۱۸۰4( وکیلی  2۸2. »جیمز وایت ساید )۱۸۷6– 
براین در سال ۱۸4۸ معروف شد. در سال 

ُ
کانل در سال ۱۸44 و دفاع از اسمیت ا

ُ
هنگام دفاع از دنِیل ا

 )۱4۳ ایرلند رسید.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  به مقام دادستانی کل  ۱۸66، وایت ساید 

و  سخنوری  به خاطر  که  بود  ایرلندی  سیاست مداری  و  وکیل   )۱۸۷۹  –۱۸۱۳( بات  »آیزک   .2۸۳
براین در سال ۱۸4۸ و دفاع از همدستاِن فنیان ها. او را 

ُ
مهربانی اش مشهور شد و نیز به خاطر دفاعش از ا

پدر خودمختاری در ایرلند می نامیدند. در رهبری جنبِش خودمختاری، متعادل و میانه رو بود، اما نه آن قدر 
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محافظه کار که در مرور گذشته و پس از جانشینی پارنل تصور می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳( 

بود که در  ایرلند  ۱۸۸5( وکیل و کارشناس حقوقی  َهگن )۱۸۱2– 
ُ
ا تامس  یا  َهگن زبان آور 

ُ
2۸4. »ا

کانل پیوست، اما به دلیل دفاعش از اتحاد ایرلند و 
ُ
دهه ی ۱۸4۰ در دادخواهی از حقوق ملی ایرلند به ا

پارلمان های انگلستان شهرتش خدشه دار شد. گویی به خاطر موضعش در هواداری از انگلستان منافعی به 
دست می آورد. او نخستین کاتولیکی بود که عنوان سلطنتی لرد انگلیس در ایرلند را گرفت. شهرت دیگر 
او دفاع شیوا و جانانه اش از الیحه ی اصالحات ارضی ایرلند در سال ۱۸۸۱ بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳(

2۸5. منظور کرافورد این است که قوانین دادگاه ها در انگلستان نوشته می شد، ولی مجریان این قوانین 
وکال، دادستان ها و قضات ایرلندی بودند؛ این افراد در دفاع از مردم سرکوب شده ی ایرلند در برابر آن قوانین 
ایستادند و ذره ذره مسیر دموکراسی را هموار کردند. به گفته ی بالمایرز، »اما رسانه ها و مردان قانوِن امروز 
چه؟ هردو کیفیت شان را از دست داده اند و هیچ شباهتی به وکالی پیش از خود ندارند.« )۱۹۹6: 4۳( 

»فقط درجه دو« هستند.

2۸6. وقتی کرافورد اعضای دادگاه و روزنامه نگاران و نویسندگان امروز را با گذشته مقایسه می کند و 
لب هایش را تکان می دهد، ذهن استیون فعال می شود و شعری را به یاد می آورد که در فصل سه )پروتیوس( 
سروده است: »او می آید، خون آشام رنگ پریده، در دل توفان، چشم هایش، خفاشش شناور می شود و دریا 
را خون آلود می کند، دهان به بوسه ی دهانش.« دیگر حرف های کرافورد را نمی شنود، بلکه فقط جنبش 
لب های او را »در پیچ وتاب های عصبِی نفرت« می بیند. به  گفته ی بالمایرز، »استیون درگیر این فکر است 
که استعداد ادبی اش را بیشتر در حرفه ی شعر به  کار گیرد. در این حال وهوا، مثل خود جویس، احساس 
می کند که باید در برابر فشارها مقاومت کند و نگذارد که از استعدادش در ایرلند بهره کشی شود.« )۱۹۹6: 

 )44

استیون در این پرده دچار تردید می شود و به همین دلیل از خود می پرسد: »پس برای چه آن را نوشتی؟« 
به گفته ی فروال، »در این جا وقتی استیون شعرش را در تصویری خیالی از میل زنی می آزماید، این شعر در 
برابر خودشکنجه گری کنایه آمیزش ایستادگی نمی کند: “... پس چرا آن را نوشتی؟” این انتقاد سختگیرانه اش 

از خود، باد غرور خفاشی اش را خالی می کند.« )۱۹۹6: ۱۰4(

درباره ی شعر استیون پی نوشت های شماره ی 2۹۷ و 2۹۸ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. 

2۸۷. به گفته ی دلینی، »این عبارت این گونه معروف است: “قافیه دار، ولی نه قانع کننده” یا “قافیه دار، 
ولی بی منطق” که بیشتر برای چیزی گفته می شود که نه قافیه دارد و نه منطقی. نه چیزی می آموزد و نه سرگرم 
می کند. این عبارت در دو نمایشنامه از نمایشنامه های شکسپیر آمده است و نیز از زبان تامس مور نقل شده 
است. نویسنده ی بی نوایی کتابش را برای تامس مور می برد و مور از او می خواهد که متن را از متن منثور به 
منظوم درآورد. او هم چنین می کند و اثرش را دوباره برای مور می برد. تامس مور از دیدن متن اصالح شده 
خشنود می شود و می گوید: “بله، حاال قافیه دار است چیزی که پیش تر نه قافیه دار بود و نه قانع کننده.” « 

)2۰۱5(

»بهترین کاربرد این عبارت را می توان به ادموند اسپنسر )۱552– ۱5۹۹(، شاعر انگلیسی، نسبت داد. 
اسپنسر درخواست می کند که حقوقش را افزایش دهند و پاسخی نمی شنود. نامه ی بعدی را با این مضمون 
می نویسد: »زمانی به من وعده دادند/ که برای قافیه هایم قانعم کنند/ از آن زمان تا این دقیقه/ نه قافیه ای، نه 

قانع کننده ای.« )همان جا(
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2۸۸. »برداشتی آزادی از عبارت های پایانی دیدگاه دانته درباره ی نمایش الهی )برزخ( در کمدی الهی 
دانته است که می گوید: “دو مرد مسن را دیدم، از نظر جامه متفاوت، اما در رفتار و قیافه یکسان، و باوقار و 

محترم.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳(

به گفته ی بلسامو، »استیون کلمه های هم قافیه اش را مثل “دو مردی” می بیند که “یکسان لباس پوشیده اند 
و به ظاهر شکل همند، دوبه دو”... دانته آن ها را “سه به سه می دید،” ولی استیون مثل ماالرمه تمایل دارد که 

دوبه دو ببیند.« )۱۹۹۹: 6۷(

ت، »این قسمت های برزخ دانته تدوین شده تا بر وزن و فرازونشیب آوا تأکید 
ُ
2۸۹. به گفته ی سم اسل

کند.« )2۰۱۷: 6۰۸(

»کلمه های ایتالیایی la rua pace… si tace واژه های پایانی بیت ۹2 و ۹4 و همه ی بیت ۹6 در سرود 
دوزخ( است. در این قسمت فرنچسکا دا ریمینی، یکی از گناهکاران  یا   Inferno( 5 از کتاب اول دانته

نفسانی، با دانته حرف می زند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳(

»اگر پادشه جهان دوست ما بود، نزد او برای آرامش تو عبادت می کردیم: چون تو بدبختِی نافرمانی ما را 
بخشیدی، گفتن و شنیدن درباره ی آن چه تو را خشنود می کند، با تو خواهیم گفت و خواهیم شنید، وقتیکه 
باد، مثل این لحظه، برای ما آرام گرفته باشد.« )همان جا( معنی عبارت هایی را که استیون به یاد می آورد 

ایتالیک کرده ام. م

2۹۰. »این گذار از تصویر دقیق فرنچسکا دا ریمینِی گناهکار از همان کتاب دوزخ )کمدی الهی دانته( 
به تصویر آرمانی مریم باکره در کتاب بهشت، براساس پاره هایی از تخیل دانته درباره ی مراسم آسمانی در 
برزخ ساخته شده است: دختران گروه گروه نزدیک می شوند، “سه به سه” )۱۱۰( “یکی چنان سرخ که اگر در 
آتش باشد نمی شود او را دید” )۱22– ۱2۳( “دیگری... گویی گوشت و استخوانش از زمرد ساخته شده” 
)۱24– ۱25( “چهار دختر با لباس بنفش رنگ، جشنی به پا کرده اند.” )۱۳۰– ۱۳۱(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۱4۳

»اما جمله ی “دخترانی که نزدیک می شوند” در دسته های سه نفره ی ترزا ریما )treza rima یا شعرهای 
سه بندی( به کنایه ی دیگری اشاره دارد. َبنِونوتو، یکی از مفسران اشعار دانته، از “اندیشه ی منحصربه فرد” 
مفسر و ستایشگر دیگِر دانته گزارش می کند که: “وقتی دانته ابتدا آماده ی سرایش اشعارش شد، همه ی 
قافیه های زبان، خودشان را در قالب دختران زیبا درآوردند و بیان شدند و خواسته ی هرکدام از این دختران 
این بود که به تک تک آن ها اجازه ی ورود به کمدی الهی داده شود. در پاسخ به دعاهایشان، دانته اولی را 
فراخواند و سپس دیگری و به هرکدام جای مناسبی در شعر داد. بدین ترتیب، وقتی سرانجام شعر کامل 
 ,Page Toynbee, Dante Studies and Researches; London( ”شد معلوم شد که هیچ کس جا نمانده
1902.( به گفته ی خود دانته، وقتی در زمان تبعید و در خطر دستگیری و اعدام، می نشیند کمدی الهی را 
بنویسد مجموعه ای از تصاویر خیالی به نظرش می آیند که در میان آن ها گروهی از دختران زیبا بوده اند که 
خودشان را به عنوان صنایع ادبی معرفی می کردند و البه کنان می خواستند که در اشعارش حضور یابند.« 

)همان جا( 

هوای  دل  “در  به معنای  است  ایتالیایی  عبارتی  نیز  ِپرسو(  ِلر  )ِپر   per l’aer perso »عبارت   .2۹۱
)نابودشده ی( سیاه،” برگرفته از کتاب دوزخ دانته. وقتی فرانچسکا دا ریمینی نخستین بار متوجه می شود که 

)۱4۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  این گونه معرفی می کند.«  را  او  زنده است،  دانته موجودی 



101پی نوشت فصل هفت | 

پرتوی  “آن  دانته:  بهشت  کتاب  از  است  ایتالیایی  نیز   quella pacifica oriafiamma »عبارت   .2۹2
طالیی آرامش بخش” )Paradiso ۳۱: ۱2۷(. از نگاه دانته بیرق صلح از مرکزش نیرو می گیرد و او نخست 
تجمع “بیش از هزار فرشته را” می بیند که “دارند جشنی برپا می کنند.” سپس در مرکز آن ها مریم باکره را 

می بیند که “به بازی و تفریح شان لبخند می زند.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳( 

ت، oriaflamma »بیرقی 
ُ
گیفرد oriaflamma را پرتوی طالیی معنا کرده است، ولی به گفته ی اسل

بود که جبرئیل به پادشاهان باستانی فرانسه هدیه می داد. این بیرق نمایانگر پرتوی سرخ با زمینه ای طالیی 
است و هرکس زیر این بیرق بجنگد شکست نمی خورد.« )2۰۱۷: 6۰۸(

 ),Paradiso ۱42 :۳۱ جمله ای ایتالیایی از کتاب بهشت دانته )از di rimirar fè più ardenti« .2۹۳
به معنای “آن ها را مشتاق تر می کرد که دوباره خیره شوند.” سینت برنارد راهنمای دانته در سفرش از دوزخ 
به برزخ و سپس به بهشت بود و در مرحله ی پایانی این سفر، شگفتی وصف ناپذیر دانته را بر این نما از 
مریم باکره تماشا می کرد و سپس )به گفته ی دانته( برنارد، خود، چشمانش را با چنان عشقی به سمت مریم 

برگرداند که “مرا مشتاق تر کرد  که دوباره خیره شوم.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳(

که  می کند  تأکید  توبه ای  بر  دوباره  دانته   )Divine Pageant( مذهبی  نمایش  پایان  »در   .2۹4
پیش شرط ناگزیر عید مسیحیت است: “سپس چهار قیافه ی ساده دیدم، و پشت سر آن ها، پیرمردی تک و 
تنها، ژرف در افکار، با چهره ای مشتاق می آمد.” )برزخ 44– ۱42:2۹(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۳– 44(

un� ی»ماسیاه دون شب« که درهم ریخته ی مادون سیاهی شب است برابرگزین واژه ی درهم ریخته ی
derdarkneath است. )م(

استیون  دیگر  باری  دهان: ستوداْن، زهدان.«  تمام می کند: »جهاْن  را  استیون شعرش  2۹5. سرانجام 
)م( واژه های هم قافیه می آورد.  قسمت  این  عنوان  براساس 

برای »ستودان« پی نوشت شماره ی ۳۰۱ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. همان طور که در آن جا شرح 
داده شد، »ستودان« به معنای گور و مقبره است و در هردو مورد برای مراعات نوعی قافیه ی موجود بین 
کلمات متن اصلی انتخاب شده است، اما به گفته ی ویراستار محترم، »این نوع گور نزد زرتشتیان به کار 

می رفته و با گورهای امروزی متفاوت بوده است.« 

2۹6. به گفته ی دیوید وِیر، »گویی خود کتاب هم در کنار شخصیت ها حرف می زند، منظره ای که 
مدن برک این 

ُ
معنای دیگری به آخرین خط این قسمت می افزاید: “از خودت دفاع کن.” به طور طبیعی ا

ُملوی، می گوید، اما می تواند به افکار بر زبان نیامده ی 
ُ
جمله را به یکی دیگر از شخصیت ها، جْی جْی ا

استیون هم ربط داشته باشد که در این افکار هم کلمه ی ایتالیایی پارالر به معنای صحبت کردن می آید. این 
حرف بزن و از خود دفاع کن می تواند به هردوی این ها باشد.« )2۰۱5: ۱45(

2۹۷. »حضرت عیسی در موعظه ی سر کوه )بخشی از انجیل( می گوید: “پس به فردا فکر نکن: چون 
فردا چیزهای خودش را برای فکر کردن دارد. از این رو، شر امروز برای امروز بس است.” )انجیل متی 
۱44( برای شرح بیشتر درباره ی این عنوان پی نوشت شماره ی ۳۰5 از همین  6:۳4(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

فصل را بخوانید.

2۹۸. »حرفه ی سوم همان حرفه ی وکالت است و دو حرفه ی دیگر، پزشکی و یزدان شناسی است.« 
 )۱44 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

رک است با چکامه ای از آلستر )استان شمالی ایرلند( 
ُ
2۹۹. »این واقعیت را که کرافورد اهل شهر ک
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رکی دونده .” چکامه ی مذکور داستان تاجری هلندی است که “مغزی به پوکی مغز 
ُ
ترکیب می کند: “پای ک

تخم مرغ دارد.” یک روز تاجر تصمیم می گیرد به خویشاوند تهیدستی که برای گدایی آمده لگد بزند، اما 
به بشکه ی آبجویی لگد می زند و پایش را از دست می دهد و به جایش پای کرکی )چوب پنبه ای( می گذارد 
و این پا یک سره می دود و نمی ایستد: “اغلب در نور بی فروغ/ تاجری را می بینی و پایی کرکی/ و از این 
شاید بیاموزی که خطاست خوار کردِن/ خویش بیچاره ای با بشکه ای که در آن نزدیکی است.” « )گیفرد، 

)۱44  :۱۹۸۹

توسعه ی  رهبران جنبش  از  و  ایرلندی  و سخنور  ۱۸2۰( سیاست مدار  گَرتن )۱۷46–  ۳۰۰. »هنری 
در سازماندهی  نیز  بود.  ایرلند  و  انگلیس  پارلمان  اتحاد  قانون  و رهبر مخالفان  ایرلند  پارلمان  استقالل 
جنبش رهایی کاتولیک ها دخالت داشت که این جنبش سیاسی ُنه سال پس از مرگش به موفقیت رسید.« 

 )۱44  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

»هنری فالد )۱۷۳2– ۱۷۹۱( دیگر سیاست مدار و سخنور ایرلندی است که در مخالفت سیاسی با 
سلطه ی انگلیس نقش برجسته ای داشت. فالد از حامیان گَرتن بود، ولی پس از مدتی میانشان کشمکش 

و اختالف افتاد.« )همان جا(

»دماستینز )۳4۸– ۳22 پیش از میالد( را بزرگ ترین سخنور یونانی می شناختند و نیز رهبر تبعیدی 
کهن.«  مقدونیه ی  در  دوم  فیلیپ  کشورگشایی  سیاست های  و  فرصت طلبی ها  برابر  در  بود  اپوزیسیون 

)همان جا(  

»ادموند برک )۱۷2۹– ۱۷۹۷( هوادار پارلمان و سخنور و مقاله نویس ایرلندِی متولد انگلستان بود. 
دیگرش  دفاع می کرد. شهرت  انقالب  از  پیش  آمریکای  نیز  و  ایرلند  برای  از سیاست های صلح جویانه 
در پژوهش های موشکافانه و منطق دقیقش بود. انسانی میانه رو و خالص در سیاست که در پایان دوره ی 
برداشتند،  مخالفت  سر  آشتی جویانه اش  سیاست های  با  فرانسه  انقالب  مخالفان  زمانی که  کاری اش، 

)همان جا(    شد.«  محافظه کارانه  موضعش 

۳۰۱. »آلفرد سی هارمزُورث، متولد شهر چِپلیزد )۱۸65– ۱۹22(، سردبیر و ناشر مجله های هفتگی 
London Evening News ،Answers و Harmsworth’s Magazine و هم چنین چندین مجله ی کودکانه 

بود. هارمزُورث خودش را قهرمان “آینده ی روزنامه نگاری” می دانست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱44(

منظور از »رسانه های صدتا یک غاز جنجالی« ارائه ی مطالب بی ارزش و تهی است.

۳۰2. »منظور از عموزاده ی آمریکایی هارمزُورث، دوست نزدیک او، ناشر آمریکایی، جوزف پولیتزر 
)۱۸4۷– ۱۹۱۱( است. دفتر نیویورک ورلدِ پولیتزر در خیابان پارک بود نه در َبوری. وقتی در سال ۱۸۸۳، 
پولیتزر سردبیر روزنامه ی نیویورک ورلد شد، به کارمندان اشراف مآبش گفت: حاال دیگر “تغییری در ورلد 
رخ داده است. تا امروز شما همه در اتاق پذیرایی زندگی می کردید و در وان می خوابیدید. از امروز امیدوارم 
بفهمید که همه ی شما در بلواری قدم خواهید زد.” هارمزورث و پولیتزر آن قدر به هم نزدیک بودند که 
پولیتزر سردبیری ویژه نامه ی خاصی را در ۱ ژانویه ۱۹۰۰ به او سپرد، اما وقتی در سال ۱۹۰۷، هارمزورث، 
میان آن ها  اخراج کرد،  را  پولیتزر  نظر  از  از کارمندان جامحفوظ  بر سر کارمندان، یکی  موافقت  به رغم 
کدورت ایجاد شد. عموزاده ی آمریکایی ما )۱۸5۸( نمایشنامه ای کمدی از تام ِتیلر بود که لینکلن هنگام 

تماشای آن به قتل رسید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱44(

»در این متن روابط ظریف میان روزنامه نگاری با قتل در پارکی در ایرلند و هم چنین در آمریکا قابل توجه 
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است.« )دلینی، 2۰۱5( 

۳۰۳. »پدی کلیز باجت )Paddy Kelly’s Budget( روزنامه ی طنزی بود که از نوامبر ۱۸۳2 تا ژانویه 
۱۸۳4 در دابلن منتشر شد. طنزهایش سطحی بود و از نظر مخاطبانش در دابلن زننده تلقی می شد.« 

 )۱44  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

و  تأسیس   ۱۷۰۰ سال  در  که  است  دابلن  روزنامه ی  نخستین   )Pue’s Occurences( اکارنسس  »پیوز 
)همان جا( شد.«  منتشر  نیم قرن  به مدت 

از  اسکیبرین  شهر  در  که  است  عمومی  هفته نامه ای   )The Skibbereen Eagle( ایگل  »اسکیبرین 
 Munster( ایگل  مانستر  به  را  اسمش  دهه،  دو  از  پس  منتشر می شد.   )۱۹۳۰  –۱۸4۰( رک 

ُ
ک منطقه ی 

Eagle( تغییر دادند و از سال ۱۹۰4 با نام کرک کونتی ایگل )Cork County Eagle( منتشر می شد. دلیل 
تغییر نام اولیه اش این بود که این اسم در میان مردم به عبارتی تمسخرآمیز تبدیل شد و برای روزنامه ای که 
توانسته بود به مسائل جدی و سیاسی بپردازد گران تمام می شد. زمانی این روزنامه اعالم کرد که مراقب 
نخست وزیر انگلستان و تزار روس است: “حواسش جمع نخست وزیر انگلستان و تزار روسیه است.” « 

)۱45  –۱44 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ُملوی با مطرح کردن این روزنامه ها دارد حرفه ی مایلز کرافورد را نقد می کند، همان طور که 
ُ
» جْی جْی ا

وی را مورد نقد قرار داده 
ُ
مل

ُ
او، پیش تر، با مقایسه ی وکالی سابق و امروز و نشان دادن برتری آن ها، حرفه ی ا

بود.« )دلینی، 2۰۱5(  

۳۰4. برای وایت ساید پی نوشت شماره ی 2۸2 از همین فصل را بخوانید.

 sufficient for the day is the :۳۰5. »این از کلمات قصار انجیل متی است که می گوید
evil thereof و منظورش این است که در حال زندگی کن و غم فالکت فردا را نخور که غم امروز برای 

ُملوی به جای فالکت کلمه ی روزنامه را می گذارد و منظورش این است که روزنامه ها هم 
ُ
امروز بس است. ا

امروز به اندازه ی بسنده پوچ و تهی اند و ژورنالیست ها هم نسبت به گذشته سقوط کرده اند که در پاسخ به 
انتقاد کرافورد به وکال و اعضای دادگاه است.« )دلینی، 2۰۱5(

همان طور که در پی نوشت شماره ی 254 از همین فصل آمد، در جزیره ی ایولس در اودیسه »برارد به 
اهمیت نگهبان ها در آن جزیره می پردازد و می گوید این ها دریا را می پایند تا مردم ساکن روستاهای ساحلی 
را، به ویژه در شب، از حمله ی دزدان دریایی و پرتاب سنگ محافظت کنند. گاملی هم ]در این فصل[ 
به عنوان نگهبان شب سنگ ها را می پاید. نیز روزنامه ی اسکیبرین ایگل هم “دوست نگهبان شب” نامیده 
می شود. درضمن، ساکنان جزایر ایولس به رغم صخره ای بودن زمین به اندازه ی کافی کاال تولید می کنند تا 

خودمختار باشند؛ در دابلن هم “این روزنامه برای هر روز بسنده است.” « )گرودن، ۱۹۷۷: ۸۹( 

۳۰6. »گَرِتن و فالد هم به فریمن ژورنال مقاله می دادند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱45(  

۳۰۷. به گفته ی گیفرد، »نخست در سال ۱۷۷۸، پس از آن که نیروهای عادی ارتش برای خدمت به 
آمریکا اعزام شدند، داوطلبان ایرلندی با کمک مالی افراد خصوصی، واحدی نظامی تشکیل دادند تا در 
برابر حمله ی احتمالی فرانسوی ها از ایرلند دفاع کنند. در مدت یک سال داوطلبان به نیروی ملی، پروتستان 
آن پس، متعهد  از  پذیرفته شدند.(  از مدتی  تبدیل شدند )کاتولیک ها پس  انگلستان  پادشاه  به  وفادار  و 
 
ً
شدند که پارلمان ایرلند، زیر نظر پادشاهی انگلستان، اختیار قانونی کامل داشته باشد. داوطلبان، که کامال
مسلح بودند، موجب شدند که انگلستان )در سال ۱۷۸2( قانون استقالل را بپذیرد و این پذیرش به پیروزی 
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سیاسی پارلماِن گَرتن معروف شد. با این  همه، همواره این پیروزی را بزرگ تر از واقعیت نشان دادند، زیرا 
به دلیل سرشت اصالح نشده ی هردو پارلمان انگلستان و ایرلند در آن زمان، محدودیت حق رأی در هردو 
کشور و این واقعیت که مأموران اجرایی در همه ی سطوح در ایرلند به پارلمان ایرلند پاسخ نه دادند، می توان 

گفت که استقالل واقعی به آن ها داده نشد و فقط به اسم بود.« )۱۹۸۹: ۱45(  

گَرتن،  به گفته ی  که  بود  ایرلندی  و میهن پرستی  ۱۷۷۱( پزشک  لوِکس )۱۷۱۳–  ۳۰۸. »دکتر چارلز 
“زمینه ی آزادی ایرلند را مهیا کرد.” لوکس برای فریمن ژورنال با زیرتیتر “یک شهروند” مطلب می نوشت.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱45( 

از   ۱۷۹۰ دهه ی  از  که  بود  ایرلندی  سخنوری  و  وکیل   )۱۸۱۷  –۱۷5۰( کاِرن  فیلپات  »جان   .۳۰۹
 )6۰۷  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل کرد.«  دفاع  میهن پرست  سیاسی  زندانیان 

»فیلپات در هر بحثی که شرکت می کرد به آن جان می بخشید. مردی پرانرژی، کامل و بی هیچ نکته ی 
)دلینی،  بود.«  دیگر شهرتش  دلیل  و خائنان  زندانیان  از  او  دفاع بی پروای  کاری اش.  پرونده ی  در  منفی 

)2۰۱5

۳۱۰. به گفته ی گیفرد، »بوش کی سی، سیمور بوش )۱۸5۳– ۱۹22(، وکیل ایرلندی که قاضی ارشد 
به انگلستان هجرت کرد و در سال ۱۹۰4، قاضی دادگاه  انگلستان در منطقه و شهر دابلن بود و سپس 

)۱45 سلطنتی شد.« )۱۹۸۹: 

.K. C حروف اول King’s Councel است که امروز در کشورهایی مثل ایرلند: Q. C. حروف اول 
Queen’s Councel  تغییر یافته است. )م(

۳۱۱. به گفته ی گیفرد، »چارلز کندال بوش )۱۷6۷– ۱۸4۳( کارشناس حقوقی و سخنوری ایرلندی 
بود که در مخالفت با قانون اتحاد دو پارلمان انگلیس و ایرلند هم پیماِن گَرِتن شد. بوش به شیواسخن ترین 

سخنور زمانه اش معروف بود.« )۱۹۸۹: ۱45(

»سیمور بوش به دلیل “مشکالت زناشویی” مورد سوءظن بود و سرانجام وادار شد که از ایرلند برود. 
ون دافی، کتابدار کانون وکالی ایرلند، در نامه ای به تاریخ 2۳ اکتبر ۱۹۷۰ می نویسد: “به نظر 

َ
آقای کالم گ

آقایی به نام سر... بروک و زنش از هم جدا شده اند و در زمان خاصی این آقا زنش را تا دابلن تعقیب می کند 
و سرانجام او را در اتاق آقای بوش می یابد و آقای بوش را تهدید می کند که این عمل او را افشا خواهد کرد. 

بنابراین، بوش به الکل پناه می برد و از ترس، ایرلند را ترک می کند.” « )همان جا(

۳۱2. جزئیات دادگاه چایلدز را در شماره   های 2۰2 تا 2۰4 از پی نوشت فصل شش )هْی دیز( بخوانید.

برابر ادعای کرافورد درباره ی زوال  وی، سیمور بوش سخنوری ورزیده بود و استثنایی در 
ُ
مل

ُ
ا »از نظر 

از  یکی  بود(  برادرکشی  به  متهم  )که  چایلدز  دادگاه  در  بوش  که  است  معتقد  او  بالغت.  و  سخنوری 
)44  :۱۹۹6 )بالمایرز،  است.«  کرده  بیان  شنیده  تاکنون  که  را  جمالتی  صیقل خورده ترین 

۳۱۳. »در نمایشنامه ی هملت، روح پدر هملت، شیوه ی مرگ خودش به دست برادرش، کالدیوس، را 
برای هملت تعریف می کند و می گوید: “وقتی به عادت همیشگی در باغ میوه در خواب بودم کالدیوس 
آمد و در دهلیزهای گوشم سم ریخت و پیش از آن که بتوانم توبه کنم ُمردم و او تاج وتختم را ربود و با 
مادرت ازدواج کرد.” سپس از هملت می خواهد که شاه کالدیوس را بکشد، ولی گناه مادرش را به خدا 
واگذار کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱45( »اشاره به این مورد، استیون را با روح هملت رودرُرو می کند و جمله ی 
روح که می گوید: “و در دهلیزهای گوشم سم ریخت،” استیون را اذیت می کند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 44( 
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۳۱4. استیون فکر می کند چطور پدر هملت که در خواب مرده، می داند که برادرش در دهلیز گوشش 
سم ریخته؛ مگر بگوییم پس از مرگش بر او آشکار کرده اند. به گفته ی گیفرد، منظور از »داستان دیگر: 
روح پدر هملت به او می گوید که کالدیوس “چارپای زناکار” است و ملکه )مادر هملت و زن سابق او 
که حاال زن کالدیوس است( فقط “به ظاهر آدم پاک دامنی” است. با این سخن استیون برداشت می کند که 
پیش از مرگ شاه هملت، کالدیوس و ملکه با هم رابطه داشته اند و به زبان ایاگو او از خود “چارپایی با دو 
پشت” ساخته است )اتللو(. اما این پرسش هم چنان باقی است که شاه هملِت مرده این دو موضوع را از 

کجا می داند.« )۱۹۸۹: ۱45( 

ت، 2۰۱۷: 6۰۷(
ُ
»عبارت “چارپایی با دو پشت” اصطالح ایاگوست برای آمیزش جنسی.« )اسل

ITALIA, MAGISTRA ARTIUM« .۳۱5 عبارتی است التین به معنای “ایتالیا، مهد هنرها.” 
« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46(

lex talionis« .۳۱6 عبارتی التین برای قانون موسی که بنابه کتاب خروج، همان قانون تالفی و مقابله به 
مثل است: “چشم در برابر چشم و دست در برابر دست و غیره. در گذشته، این قانون در ایتالیا اجرا می شد، 

ولی دادگاه روم این قانون را رد کرد.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46(

برابر  در  )چشم  نکرد  اشاره  قانونی  چنین  به  بود  چایلدز  دادگاه  متهم  مدافع  وکیل  که  بوش  »سیمور 
چشم...(، اما بوش قانون انگلستان را با ایرلند مقایسه کرد که این بخش درست است. در قانون انگلستان 
زن مقتول )چایلد( می توانست از جانب همسرش در دادگاه حاضر شود و از او دفاع کند، ولی در قانون 

)همان جا( نه.«  ایرلند 

۳۱۷. »پاپ یولیوس دوم از میکل آنژ خواست که برای آرامگاهش مجسمه ی حضرت موسی را بسازد. 
این مجسمه هنوز هم برپاست، اما نه در واتیکان، بلکه در کلیسای سن پِیترو در وینکولی. نیز مجسمه ای از 
موسی با پیکره هایی از عدالت و بخشش در پهلویش در مرکز دابلن، در ساختمان دادگاه عالی ایرلند، کنار 

بستر شمالی رودخانه ی لیفی قرار دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46(

در این جا جویس واتیکان را به عمد با حرف »v« کوچک نوشته: vatican و حتا در دست نوشته هایش 
که در موزه ی رزنباخ است با »v« کوچک است. شاید به همین دلیل، او را به کفرگویی متهم کرده اند. )م( 

وی به اشتباه می گوید این مجسمه در واتیکان است، استیون در 
ُ
مل

ُ
۳۱۸. دلینی معتقد است که »چون ا

فکرش به اعتراض به این حرف پوزخند می زند: “ها.” « )2۰۱5( 

از  بعد  که  معتقدند  از جویس شناسان  بسیاری  است؟  چه کسی  پی درپی  این چند خِط  راوی   .۳۱۹
حرف لنهن، استیون با شیوه ی تک گویی درونی اش این سه جمله را می گوید. گویی خود او راوی است و 
این سه خط را شبیه نمایشنامه ردیف می کند. به گفته ی مریا لویزا ونگاس الگونس، »اگر این قسمت از 
فصل، از پایان گفته ی لنهن تا پایان “همه ی زندگی بعد از آِن هردوی ما را تعیین کرد” را تک گویی درونی 
استیون تعبیر کنیم، بنابراین، سه خط اول این تک گویی را باید خطوطی از نمایشنامه ای بدانیم که استیون 
صحنه اش را کارگردانی می کند )توجه داشته باشید به نقل قولش از هملت در ده خط باالتر.( استیون نقش 
اساسی نویسنده را به عهده می گیرد، موقعیت را به نمایشنامه تبدیل می کند، یعنی داستان و اصالتش را زیر 
 
ً
سؤال می برد، افسانه ی موسای پیامبر را مورد تردید قرار می دهد، رفتار مردان این گردهمایی را اجرایی صرفا

تخیلی – داستانی یا نقش بازی کردن تعبیر می کند و آخرین نمایش افرادی در حال مرگ. سپس استیون 
آخرین خط را در قالبی روایی، تلخ و تمسخرآمیز بیان می کند.« )۱۹۹5: ۱۱۹(
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ُملوی بر آن است که پیامی بدهد: و در ادراکی بسیار باالتر موسی “پیامبری” بود که در 
ُ
۳2۰. »جْی جْی ا

کوه سینا احکام الهی را دریافت کرد و مسئول شد که آن را به قوم بنی اسرائیل برساند.

پیرزن  دست های  به  خیره  استیون  )تلماکس(،  یک  فصل  در  است.  آمده  کتاب  این  در  بارها  پیامبر 
شیرفروش، فکر می کند که “یک پیمانه ی دیگر هم ریخت و مقداری چرب. از دنیای صبحگاهی کهن 
و پررمزوراز آمده، شاید پیامبری.” شاید راوی این چند خط برای خواننده مورد سؤال باشد. از “آرامش 

 )۱46 است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  استیون  درونی  تک گویی  قطعه  این  پایان  تا  کاذب” 

 دیوید 
ً

۳2۱. »این نوعی واگویه ی کالمی از دیوید کاپرفیلد و آرزوهای بزرِگ چارلز دیکنز است. مثال
در جشن پگوتی و بارکیس می گوید: “با هر بار مرور آن، اغلب فکر  کرده ام که چه نوع جشن غریب، بی ریا 
و نامرسومی باید باشد! دوباره درست پس از آمدن شب سوار کالسکه شدیم و آسوده راندیم و برگشتیم، به 

ستاره ها نگاه کردیم و درباره ی آن ها حرف زدیم.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46( 

 بی معنی یا ازجمله 
ً
به گفته ی هانت، »این جمله بسیار معمایی است و خواننده ممکن است آن را کامال

تقلیدهای مبهم فرض کند و از رویش بگذرد. بی تردید پارودی ای از نثر چارلز دیکنز است، اما با یک 
بررسی موشکافانه درمی یابیم که در این جمله صدها صفحه درباره ی چیزی که جویس آن را “اهمیت 

چیزهای ناچیز” نامیده و نیز درباره ی آزمون جسورانه اش در نوع روایت سخن می گوید.« )2۰۱۸(

»این جمله در ذهن خواننده ی کنجکاو چندین پرسش ایجاد می کند. این “من” کیست؟ عبارت “زندگی 
هردوی ما” به چه رابطه ای اشاره دارد؟ چطور ممکن است یک کبریت کشیده تعیین کننده ی همه ی زندگی 
آینده ی آن ها باشد؟... آیا هیچ بخشی از این راوی اول شخص، رابطه ی انسانی، بازنگری، ادعای گزافه، 
از  زبانی است، ژستی   

ً
یا گاف های صرفا بیان چیزی؟  برای  دارد  کافی محتوا  به اندازه ی  پرتصنع،  سبک 

داللت هنر نقالی که دستخوش باد های این فصل توفانی می شود؟« )همان جا(  

 قانع کننده به این پرسش ها شاید گیج کننده باشد، ولی جویس جزئیات وسوسه انگیز 
ً
»پاسخ های کامال

از  اثر، ضمیر “من” خارج  این  بیندازد. در  به وسوسه  برای کاوش  را  تا خواننده  کافی تدارک دیده است 
 با تک گویی درونی روبه روییم. در جمله ی مذکور این الگو 

ً
نقل قول ها، بی درنگ، بیانگر آن است که احتماال

درست نمی گنجد: اگرچه این “من” افکاری خصوصی از ذهن می گذراند، به نظر می آید که جلوی کنترل 
روایت را هم می گیرد، روایت اتفاقاتی که در دفتر روزنامه افتاده از موقعیتی در آینده ی دور.« )همان جا(  

»این جمله در فصل هفت ارتباطی بسیار قوی تر دارد از آن چه استر در داستان خانه ی متروِک دیکنز اظهار 
می کند. وقتی استر می گوید، “از همان لحظه این احساس را به آن مکان و زمان ربط دادم،” خواننده ممکن 
 می گوید این وضع تغییریافته اش به آن صحنه و جاده مربوط است، 

ً
است به این نتیجه برسد که استر صرفا

اما “مِن” جویس می گوید که کشیده شدن یک کبریت روند زندگی استیون را تعیین می کند. خوانندگان 
یومعلولی بعیِد “تأثیر پروانه ای” را پیش بینی کنند. این که 

ّ
پسامدرن ممکن است در این اظهار، رابطه ی عل

امروز بال زدن یک پروانه در دهلی می تواند هفته ها بعد بر زندگی کسانی در شهر اوماها، ایالت نبراسکای 
 با تغییر دادن مسیر یک توفان.« )همان جا(  

ً
آمریکا اثر بگذارد، مثال

رابرت ای اسپو معتقد است که »صرف نظر از این که منشا آن کجاست، می توان گفت که این فکر بیانگر 
نمونه ای افراطی از حادثه ای تک علتی است که در آن “عمل کوچک و بی اهمیت کشیدن کبریت” تنها 
تعیین کننده ی “همه ی عاقبت زندگی هردوی ماست.” اما این عمل کبریت کشیدن می تواند اشاره ای به 
کشیدن کبریت همبستگی میان استیون و بلوم هم باشد، به پیوند مرد جوان با مرد مسن تر که هدف اصلی 
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رمان است.« )۱۹۹4: ۸2(

ُملوی به افکارش شکل می دهد و پیراسته ترین پیام یا جمالتی که در عمرش شنیده، 
ُ
۳22. جْی جْی ا

سخنوری سیمور بوش هنگام دفاع از چایلدز در دادگاه، را به زبان می آورد.  

از موسی ساخته دارای دو شاخ است، مثل بیشتر نگاره های پیش از  ۳2۳. »مجسمه ای که میکل آنژ 
آن. دلیل آن ترجمه ی اشتباه فعل qaran از زبان عبری است که معنای تحت اللفظی آن می شود “شاخ 
درآوردن” )qeren(، ولی معنای استعاری آن می شود “درخشیدن.” این اشتباه در انجیل شاه جیمز حفظ 
شده و به جای پرتوهای نور نوشته شده است شاخ. درواقع این گونه بوده است که وقتی حضرت موسی 
از کوه سینا بازمی گردد صورتش می درخشد و سینت جروم )حدود ۳4۰– 42۰( آن را به اشتباه ترجمه 
از همان جا شروع می شود.«  موسی  بر سر  گذاشتن  ُسنت شاخ  این  و  بود”  می کند: “صورتش شاخ دار 

 )6۰۷  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل

۳24. به گفته ی گیفرد، »این عبارت در سومین و چهارمین بند شعر The Divine Image از اثری 
به نام آوازهای بی گناهی سروده ی ویلیام بلیک، دو بار آمده است: “مهربانی، قلبی انسانی دارد/ دلسوزی، 
چهره ای انسانی/ و عشق، یزدانی انسان وار.// بعد هر انسانی از هر دیار/ که عبادت می کند به گاه رنج/ 

عبادت می کند به شکل انسانِی خدا/ عشق، مهربانی، دلسوزی، همدلی.” « )۱۹۸۹: ۱46(  

قوم  میان  همانندسازی  همین  می رسد  اوج  به  یولسیز  داستان  در  »آن چه  سیکاری،  گفته ی  به   .۳25
بنی اسرائیل در داستان خروج و مردم ایرلند در سال ۱۹۰4 است. این جمله ی پیچیده ی بوش بیانگر هدف 
جویس در کل داستان است. مطرح کردن مجسمه ی موسی نمونه ای است از توانایی هنرمند که از جسمی 
سخت و نافرمان )سنگ مرمر( چیزی بسازد که تعالی بخشیده  و تعالی بخشنده ی روح است؛ “موسیقی 
ُملوی با بیان جمله ی 

ُ
منجمدی” از تصویر “یزدان انسان وار” است؛ “نماد ابدی خرد و پیامبری.” این جا ا

سخنرانی بوش نوعی موازی سازی یا همانندسازی را مطرح می کند.« )2۰۰۱: ۷2(

»کوتاه سخن، این همانندسازی همان چیزی است که جویس امیدوار است در شخصیتی که خودش 
از بلوم ساخته ایجاد کند و او را حامل چنین خردی سازد )تا بدین ترتیب، ابدی شود.( یهودی بودن بلوم 
او را از هر شخصیت دیگری در دابلنی ها و یولسیز برای چنین همانندسازی با موسی مستعدتر می سازد.« 

)همان جا(

»مجسمه ی حضرت موسی نه تنها در کلیسای سن پِیترو در وینکولی است، بلکه در ساختمان دادگاه 
عالی دابلن نیز هست. چون این پیامبِر خدا را با ده فرمانش نماد عدالت می دانند از او در دادگاه نقل قول 

می کنند و او هم مثل عدالت درخور آن است که به زندگی آورده شود.« )دلینی، 2۰۱5( 

»فردریک فون شلینگ )۱۷۷5– ۱۸54(، فیلسوف آلمانی، در اثری با عنوان فلسفه ی هنر، معماری را 
“موسیقی در فضا” می داند “طوریکه گویی موسیقی منجمد شده است.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46( 

ملوی که به کلماتش شکل می دهد با دستانش هم ادای معانی را درمی آورد. 
ُ
۳26. به گفته ی گاسه، »ا

را  است”  زیستن  “درخور  مکرِر  جمله ی  ادای  و  می بخشد”  وقار  فراآوا  و  پژواک  به  “موجی  با  دستش 
)5۸  :۱۹۸۰( درمی آورد.« 

۳2۷. »منظورش این است که از خود خدا الهام گرفته است.« )دلینی، 2۰۱5(

۳2۸. »این جمله نمونه ای از سبک پرتصنع و پر از لفاظی است، با قدرتی که شنوندگانش را وادار به 
پذیرفتن کند؛ می بینیم که استیون هم برای لحظه ای می بازد و سرخ می شود.« )سیکاری، 2۰۰۱: ۷2( 
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۳2۹. باری دیگر لنهن با استفاده از زبان التین و با لحن شوخ خودش تشکر می کند. پی نوشت شماره  ی 
۱54 از همین فصل را بخوانید. 

۳۳۰. »منظور، ویلیام مِگِنس، پروفسور دانشگاه دابلن است. در آغاز قرن بیستم، در صحنه ی ادبی 
ایرلند داور بود. بر این اساس به متمایز بودن جویس پی  برد و زمانی که جویس دانشجوی دانشگاه دابلن 

بود با او بسیار دوستانه رفتار می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46(

۳۳۱. هرمس عارف معروف قرن سوم میالدی بود که فلسفه ی اشراق او از دوره ی رنسانس بر جنبش های 
عرفانی غرب اثر به سزایی گذاشت. )م( 

»منظور از جماعت هرمسی، عارفان یا حکمای اشراقند. حکمت اشراق رشته های ناهمگون مذاهب 
ت، 

ُ
مختلف را به هم می بافد. در آن زمان، حکمت اشراق در میان حلقه های ادبی دابلن رایج بود.« )اسل

)6۰۷  :2۰۱۷

ویکتوریا  آلبرتا  از   ”Grey“ شعر  هفتم  »مصرع  ت، 
ُ
اسل گفته ی  به  عقیق«  سکوت  »شاعران   .۳۳2

مونتگومری، مرید و نوچه ی ُجرج راسل است. این شعر در کریسمس ۱۹۰۳ در روزنامه ی آیریش هم استد 
 )6۰۷ منتشر شد.« )2۰۱۷:   )Irish Homestead(

۳۳۳. به گفته ی گیفرد، »منظور از ِاْی ای ).A. E( ُجرج ویلیام راسل، پیشگام ادبی و ملی گرای پایان 
قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم است که شیفته ی آموزه های عرفان و کیمیاگری و بودائیسم شده بود. راسل از 
اعضای “انجمن دوم دابلن” بود. این انجمن را جامعه ی عرفانِی مادام هلنا پترونا بِلَوتسکی در سال ۱۹۰4 
بنیان گذاشت. در سال ۱۹۰۹، این انجمن به عنوان انجمن هرمسیه ی مستقل بازتأسیس شد و پیروان زیادی 

ازجمله ویلیام باتلر ییتس را به جمع پیروانش افزود.« )۱۹۸۹: ۱46(

۳۳4. »هلنا پترونا بلوتسکی، عارف و رهنورد روسی، دایره ی عالقه اش به روح گرایی و کیمیاگری را 
با مطالعه های امپرسیونیستی از آموزه های رمزآمیز هندوستان، خاورمیانه و عرفان و نهان گرایی یهودیان و 
مسیحیان قرون وسطا گسترش داد. در سال ۱۸۷5 “انجمن عارفان” را تأسیس کرد و در سال ۱۸۷6 کتاب 
 Isis Unveiled, A Master Key to the Mysteries of  Ancient and Modern Science مرجعی با نام
را برای پیروانش منتشر کرد. بلوتسکی شخصیتی بحث بر انگیز بود؛ مرتب درباره اش   and Philasophy
درباره ی سانسکریت،  اندکش  دانش  به رغم  زیرا  رد می کردند،  را  افکارش  و  بررسی می کردند  و  تحقیق 
مدعی شناخت کامل از دانش عرفان هندی بود. نیز مدعی بود که می تواند معجزه کند و می گفت که پس 

از مرگ، روحش را به جسمش باز خواهد گرداند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱46(

۳۳5. »منظور از مصاحبه کننده ی یانکی )آمریکایی(، پروفسور کورنلیا وی گنت از دانشگاه پنسیلوانیاست 
روزنامه ی محلی  در  را  متن گفت وگویشان  در سال ۱۹۱۳،  و  آمد  راسل  دیدار  به  تابستان ۱۹۰2  در  که 
Irish Plays and Playwrights منتشر کرد. در این گفت وگو، اسمی از جویس نمی برد،  بوستون به نام 
ولی او را با این عنوان “پسربچه ای... که هنوز بیست ویک ساله هم نیست” به خواننده معرفی می کند ]و 
معلوم می کند که منظورش جویس است.[ “پسربچه ای که در خیابان منتظر می ماند تا موی دماغ راسل 
شود و از او درباره ی هنر ادبی بپرسد، نه درباره ی عرفان یا علم اقتصاد.” راسل متوجه می شود “این پسر، 
آدم مشکل پسندی است که معتقد است جنبش ادبی دارد عام پسند می شود.” او هم چنین پی می برد که 
این پسر “آلوده به تئوری نسبیت ذهنِی والتر پی تر شده است... باالخره این پسر درمی یابد که ِاْی ای در 
جست وجوی مطلق گرایی است. با این یافته دوباره آهی می کشد، این بار از سر تأسف و قاطع می گوید: 
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ِاْی ای نمی تواند منجی من باشد.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۷( 

»علمای عرفان معتقدند که انسان ها نشانه های الهی اند که در دنیای فیزیکی اقامت دارند. فاصله ی میان 
دنیای فیزیکی و الوهیت به هفت مرتبه ی وقوف تقسیم شده که روح باید مجاز باشد در این هفت مرتبه 

ت، 2۰۱۷: 6۰۷(
ُ
سفر کند.« )اسل

»مراتب وقوف از آموزه های عرفانی یا حکمت اشراق عبارتند از: ۱. آگاهی عنصری یا اتمی. 2. آگاهی 
کانی یا مولکولی، یکپارچگی عناصر و تبدیل آن به شکل بنابه اصل اساسی طرح. ۳. آگاهی گیاهی یا 
سلولی، بازترکیبی از مواد از راه رشد و گسترش و اصل زندگی. 4. آگاهی حیوانی و نباتی. 5. انسان. 6. 

آگاهی کیهانی. ۷. آگاهی یزدان.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۷( 

بود:  گفته  می شناخت  خوب  را  دانشجویانش  که  مگِنس  اساس،  همین  »بر  دلینی،  گفته ی  به   .۳۳6
“مانده ام آیا برخورد جویس نسبت به راسل نوعی شوخی با اوست.” « )2۰۱5( سپس اضافه کرده بود 
نخستین  زیرا  کرد،  بازی  اساسی  نقشی  معرفی جویس  در  و  بود  انسانی سخاوتمند  راسل  »درواقع،  که 
داستان های کوتاه جویس را در مجله ای با نام هوم استد )مجله ای نه چندان مناسب و مرتبط به ادبیات( 

)همان جا(  شد.«  دابلنی ها  مجموعه داستان  بنای  سنگ  که  داستان هایی  کرد،  منتشر 

وی بیندیشد، از این که پروفسور مِگِنس 
ُ
مل

ُ
۳۳۷. استیوِن همیشه خودمحور به جای آن که به پاسخ پرسش ا

درباره ی او حرف زده است هیجان زده می شود و از خود می پرسد: »از من می گفت؟ از من؟ چی گفت؟«

۳۳۸. »جان اف ِتیلر )۱۸5۰– ۱۹۰2( وکیل، سخنور و روزنامه نگار ایرلندی بود. او هم چنین گزارشگر 
بخش دابلِن منچستر گاردین بود و “به عقیده ی دادستان های خوب، بهترین سخنور ایرلندی زمانه اش.” 

مک هیو دارد سخنرانی 24 اکتبر ۱۹۰۱ او را به یاد می آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۷( 

را قدیمی ترین جامعه ی  دانشگاه  این  بنا گذاشته شد.  ترینیتی کالج در سال ۱۷۷۰  تاریخی  »انجمن 
باال  بریتانیای بزرگ می دانند. مشهورترین سخنوران و هم چنین میهن پرستانی که مایلز در  سخنوری در 

بودند.« )همان جا( دانشگاه  این  اعضای  از  برشمرد 

۳۳۹. »جرالد فیتزگیبن )۱۸۳۷– ۱۹۰۹(، شهروندی ایرلندی، ولی فرماسون وفادار و محافظه کاری 
عضو  هم چنین  او  شد.  فرجام  دادگاه  رئیس   ۱۸۷۸ سال  در  میهن.  استقالل  ضد  درنتیجه  و  بود  جدی 

 )۱4۷ )گیفرد، ۱۹۸۹:  انگلیسی کند.«  را  ایرلند  که  و کوشید  بود  آموزش ملی  کمیسیون 

۳4۰. به گفته ی گیفرد، »احیای زبان ایرلندی بخشی از جنبش ملی گرایی بود که در آغاز قرن بیستم 
جنبش  این  هدف  هاید،  داگالس  گفته ی  به  می کرد.  جلب  خود  به  را  مردم  توجه  روزافزون  به گونه ای 
و  بطْن سیاسی  در  این جنبش  که  است  آشکار  ایرلندی.  ایرلند  بازسازی  و  بود  ایرلند”  “انگلیسی زدایی 

)۱4۷  :۱۹۸۹( بود.«  انقالبی 

۱۹۳۱(، سیاست مدار و میهن پرست  تیموتی مایکل هیلی )۱۸55–  یا  ت، »تیم 
ُ
به گفته ی اسل  .۳4۱

ایرلندی، ابتدا خودش را “دستیار” پارنل معرفی کرد، ولی وقتی رهبران بر آن شدند که پارنل را از رهبری 
حزب ملی گرایان ایرلند خلع کنند به او پشت کرد و “خائن” شد. ناگفته نماند که جدی و بی وقفه برای 

استقالل ایرلند کار کرد. هیلی در کنار سیمور بوش از وکالی دادگاه چایلدز بود.« )2۰۱۷: 6۰۸(

 »نایب السلطنه ی ایرلند روز نهم ژوئن ۱۹۰4 را به عنوان روز گردهمایی معین کرد و بنابه گزارش های 
منتشرشده از این گردهمایی، هدف اصلی، بررسی و تحلیل رابطه ی موجود میان مالک و مستأجر از زمان 
تصویب قانون در سال ۱۸5۱ بود. سرمایه ی راه اندازی و اداره ی ترینیتی کالج را مالکان می پرداختند و 
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اعضای انجمن وظیفه داشتند که دانشگاه را به پیروی از قانون اصالحات ارضی ایرلند وادار کنند و هم چنان 
درآمدش را نیز حفظ کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۷(

یولسیز رخ می دهد.«  »این همایش درست یک هفته پیش از روزی برگزار شد که ماجراهای داستان 
)2۰۱5 )دلینی، 

۳42. »هیلی نیز یکی از شخصیت های سیاسی و بحث برانگیز ایرلند است. هیلی به شدت و به گونه ای 
در  کودکانه  لباس  با  هیلی  که  موضوع  این  به  اشاره  با  کرافورد  این جا  در  ایستاد.  پارنل  برابر  در  افراطی 
گردهمایی حضور می یابد، دیدگاهش را نسبت به او بیان می کند و به زبانی می گوید که هنوز هیلی برای 
خام و ناپخته است، زیرا نسبت به رفتار پارنل در زندگی شخصی اش  شرکت در چنین گردهمایی هایی 
واکنشی بسیار تند و بچه گانه بروز داده است. در قرن نوزدهم تا نیمه ی اول قرن بیستم به پسربچه های سه یا 

چهارساله پیراهن یا روپوش فراک می پوشاندند.« )دلینی، 2۰۱5( 

»هدف اصلی هیلی از مخالفت با پارنل این بود که او را به دلیل فساد اخالقی  مالمت کند. این اتفاق 
پس از آن رخ داد که فساد اخالقی پارنل و ماجرای جدایی او از همسرش برمال شد. برداشت کرافورد این 
است که این سرزنش ها بیشتر از روی نادانی )و هم زمان بدجنسی( بود و نمی توان به آن اعتبار اخالقی و 

درس اخالق داد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۷( 

۳4۳. به گفته ی رینی، »در انجیل مکاشفات آمده: “صدای بسیار عظیمی از داخل معبد شنیدم که به 
هفت فرشته می گفت، به راهتان بروید و آتش خشم انبارشده ی خدا را بر زمین بریزید.” « )2۰۰5: 24۹(

احیای  برای  زبان گیْ لیک که در سال ۱۸۹۳  انجمن  نوپا... کارزار  به گفته ی گیفرد، »جنبش   .۳44
زبان ایرلندی برپا شده بود، در سال ۱۹۰۱ تا جای قابل توجهی پیش رفته بود، البته نه در میان انگلو– 

  )۱4۸  :۱۹۸۹( فیتزگیبن.«  مانند  محافظه کاری  ایرلندی های 

ت، »لحن ناگسسته، 
ُ
۳45. جویس از واژه ی ferial tone استفاده کرده است که به گفته ی سم اسل

تک آهنگ و یکنواختی است که برای عبادت روزهای هفته به کار گرفته می شود.« )2۰۱۷: 6۰۸(

۳46. »سخنرانی ِتیلر هرگز نوشته نشد و کسی از آن یادداشتی برنداشت. منظور از تندنویس، گزارشگر 
است. پروفسور مک هیو می گوید: سخنرانی ِتیلر آن قدر اهمیت نداشت که گزارشگری در محل حضور 
فریمن  یابد و سخنانش را یادداشت کند، اما این موضوع واقعیت ندارد، زیرا روز بعد، 25 اکتبر ۱۹۰۱ 

ژورنال و ایونینگ تلگراف از این سخنرانی گزارشی منتشر کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۸(

این  از  از اصل آن سخنرانی است. حتا آن چه  ۳4۷. »آن چه مک هیو از سخنرانی او می گوید روایتی 
ویلیام باتلر ییتس آمده نیز برداشتی بیش نیست و همین طور نمونه ی  سخنرانی در خودزندگینامه نویسی 

فریمن ژورنال چاپ شد.« )رینی، 2۰۰۱: ۷2( عاری از لطف آنکه در 

مردمک  جویس  »شاید  دلینی،  گفته ی  به  مک هیوست.  پروفسور  چشم  مردمک های  منظور،   .۳4۸
)2۰۱5( می کند.«  وصف  شیشه کلفتش  عینک  پشت  از  خودش  چشم  مردمک  بنابه  را  او  چشم های 

۳4۹. »حضرت موسی در زمان اسارت قوم بنی اسرائیل به دنیا آمد و بنابه فرمان فرعون مثل هر نوزاد 
پسر دیگری محکوم به مرگ بود. در بخش خروج )انجیل( از قول فرعون آمده: “هر پسری که به دنیا بیاید 
همه ی شما موظفید که او را به رودخانه بیندازید.” مادر موسی برای فرار از اجرای این فرمان نوزادش را در 

صندوقچه ای پوشیده از نی بوریا می خواباند و کنار رودخانه می گذارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۸(

به روایت گیفرد، دختر فرعون و به روایت متون اسالمی، زن فرعون او را می یابد و به فرزندی می پذیرد. 
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»بدین ترتیب، موسی که اسرائیلی است به عنوان کودکی مصری بزرگ می شود. مقدر شده بود که او رهبر 
قوم بنی اسرائیل شود و آن ها را از اسارت نجات دهد. در این سخنرانی فیتزگیبن را به کاهن اعظم مصریان 
و  )غنی  زبان  و  مذهب  و  فرهنگ  پذیرش  به  را  جوان  موسای  که  می کوشید  اعظم  کاهن  می کند.  مانند 

پیشرفته ی( مصریان وادار کند.« )همانجا( 

۳5۰. از »و باشد دودهای پیچ درپیچ مان« تا پایان پاراگراف از ذهن استیون می گذرد. به گفته ی گیفرد، 
»در پایان نمایشنامه ی سیمبلینِ شکسپیر، وقتی آرامش و صلح بازگردانده می شود، شاه می گوید: ستایش 
محراب های  از  برود/  باال  بینی شان  سوراخ های  از  پیچ درپیچ مان  دودهای  باشد  و  است/  خدایان  آن  از 

مقدس مان. این صلح را ندا سر می دهیم/ تا به گوش همه ی رعایایمان برسد.« )۱۹۸۹: ۱4۸(

ِتیلر می گوید و در آن یهودیان آواره و اسیر را به  به گفته ی بالمایرز، »جمله هایی که مک هیو از زبان 
به  که وسوسه می شود  آن جا  تا  اثر می گذارد،  استیون  بر  و حتا  بر همه  تشبیه می کند  اسیر  ایرلندی های 
مصالحه و بازگشت به واژه ها. نماد تن دادن به این مصالحه جمله ای از نمایشنامه ی سیمبلینِ شکسپیر 
است که می گوید: و باشد که دودهای پیچ درپیچ مان... این جمله بخشی از سخنرانی شاه انگلستان است 
که در پایان نمایشنامه ی سیمبلین ایراد می کند و بزرگوارانه سلطه ی روم را می پذیرد، که البته قدرت کافی 
برای رد کردن آن هم ندارد. گویی این سخنرانی دارای چنان اهمیتی است که باری دیگر در پایان فصل نه 
)اسکال و کریبدس( تکرار می شود. شاه بریتانیا، در این جا از به اهتزار درآمدن دوستانه ی دو پرچم روم و 
بریتانیا سخن می گوید و از مزایای پذیرش صلح و سازش. این یادآوری بیانگر وسوسه ی موازی ایرلند در 
واگذاری قدرت به انگلستان و وسوسه ی استیون در واگذاری کامل خود به فرهنگ و آرمان ایرلند است. 
ناگفته نماند که سخنرانی شاه در نمایشنامه ی سیمبلین نوشته ی شکسپیِر سالخورده است که در پایان زندگی 
پرشورش به سر می برد و دیگر کار خودش را انجام داده است. اما استیون هنوز خیلی کارها باید انجام 
دهد. باید از خودش در برابر فریب سخنوری دفاع کند: “واژه های باشکوه دارند می آیند. نگاه کن. خودت 

می توانی این کار را بکنی؟“« )۱۹۹6: 44(

به آسانی می توان تجسم کرد که وقتی دود سیگار باال می رود مثل شکفتن گل باز می شود. )م(

کلیساهای  نویسندگان  و  رهبران  نخستین  به  که  افتخاری  عنوانی  کلیساست؛  پدران  »منظور،   .۳5۱
مسیحی داده می شد و در این جا منظور از آن، آگوستین قدیس است که او نیز از پدران کلیسا بود.« )گیفرد، 

)۱4۸  :۱۹۸۹

۳52. »بخش ۱2 از کتاب هفتم اعترافات آگوستین قدیس.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۸( 

»در این جا آگوستین قدیس که خود دچار وسوسه شده بود، به نجات استیون می آید. استیون این جمله ی 
او را به خاطر می آورد: “بر من مکشوف شد که... .” آگوستین پس از اندیشیدن طوالنی درباره ی قدرت 
مطلق و پاک نهادی خدا، آزادی بشر و حضور خیر و شر، سرانجام به این نتیجه می رسد که شر واقعیت 
مستقل ندارد، بلکه حاصل بی بهره گی از خیر است. در این جا جویس همانندسازی های دقیق و بسیار ارائه 
داده است. “آن چیزها،” سرزمین ایرلند، سنت و فرهنگ و انقالب ایرلند، بی شک خیر و نیک هستند و به 
همین جهت می توانند به فساد آلوده شوند. هم چنین به این دلیل که خوِب مطلق نیستند، می توانند به فساد 
آلوده شوند. درست و بجاست که آن ها ما را به سوی خود جذب کنند. از سوی دیگر، درست و بجاست که 
در برابر جذبه هایشان مقاومت کنیم، اما در این صورت باید بها بپردازیم. این کشش درونی همیشه هست. 
“آه، لعنت بر تو! ” همین هزینه دار بودن کشش درونِی خود او و لعنت ناشی از آن باعث می شد که خود 
را از چیزهای لذتبخش جذاب دور کند و با فشار تبعید و از خودگذشتگی روبه رو شود. سرانجام مک هیو 
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)به مسخره( سخنانش را با جمله ی پرگهر ِتیلر کامل می کند: انگلستان، ایرلند را به پذیرش برتری قدرت 
و ثروت انگلستان دعوت می کند و به این ترتیب، نشان می دهد که چگونه موسی مردمش را سرانجام از 

بندگی نجات داد و ملتی مقدس شدند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 45(

۳5۳. »گالی« قایق درازی است که تصاویری از آن ها در نقاشی های به جامانده از پیشنیان وجود دارد، 
ت معتقد است که »مصریان عصر موسی 

ُ
با چند ردیف از برده هایی که روی آن پارو می زنند. )م( اسل

نمی توانستند چنین قایق های پیشرفته ای داشته باشند.« )2۰۱۷: 6۰۸(

۳54. این پاراگراف را گویی پروفسور مک هیو از زبان کاهن اعظم می خواند. در این جا جویس کلمه ی 
یهودیان را با حرف کوچک نوشته است )jews( و حتا در دست نوشته هایش هم با حرف کوچک است. آیا 
جویس برای نام ها تقدسی قائل نیست یا به گفته ی دلینی، »این را متناسب با زمان کاهن اعظم مصر باستان 
نوشته است؟ با توجه به این که واتیکان را هم با حرف کوچک نوشته به نظر دیدگاه اول بیشتر مد نظرش بوده 

است.« )2۰۱5(

۳55. منظور از نیل، همان رود نیل است که مادر موسی فرزندش را به آن انداخت تا نجات یابد. )م(

۳56. »همان موساست از ]خوابیدن در[ صندوقچه ی نی بوریا تا مجسمه ی او که ساخت میکل آنژ 
)۱4۸ است. سپس در جمله ی بعدی این را بیشتر شرح می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

این چند کلمه ترتیب زندگی موسی را نشان می دهد: موسی کنار نیل کودکی است که بزرگ می شود و 
مرد می شود و از او مجسمه ای سنگی ساخته می شود. )م( 

۳5۷. »موسی به دست دو زن پنهان شد: مادر و خواهرش، همان طور که دو مری در خاکسپاری عیسی 
حضور داشتند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۸(

۳5۸. »و آن روزها سپری شد و موسی بزرگ شد و به سمت برادرانش رفت و متوجه شد که چه باری بر 
دوش می کشند. یک روز وقتی دید که مردی مصری مردی عبری را به قصد کشت می زند، به دوروبر نگاه 
کرد و وقتی دید کسی نیست، مرد مصری را کشت و خودش را در ماسه ها پنهان کرد. )خروج 2:۱۱ و ۱2(« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۸(

۳5۹. در این دو خط آن سه تک کلمه ای را که در سطر باال آورده بود شرح می دهد. همان طور که پیش تر 
آن. )م(  از  بیشتر نگاره های پیش  از موسی ساخته دارای شاخ است مثل  گفتیم مجسمه ای که میکل آنژ 

پی نوشت شماره ی ۳2۳ از همین فصل را بخوانید.

۳6۰. »در پایان قرن نوزدهم محققانی که روی انجیل تحقیق می کردند اعتقاد داشتند که یکتاپرستی 
یهودیان از اقوامی آغاز شد که نزدیک کوه سینا زندگی می کردند و این اقوام معتقد بودند که کوه سینا مقدس 
است، زیرا محل سکونت خداوند یهوه است. آن ها نیز اعتقاد داشتند که حضرت موسی نماینده ی نمادین 
بود.«  آغاز، خدای طبیعت  در  »یهوه  ت، 

ُ
اسل گفته ی  به   )۱4۹ )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.«  نبوده  قبایل  این 

)6۰۸  :2۰۱۷(

او، خدای  یا شوهر  برادر  اوزیریس،  و  تولید مثل طبیعت است  و  باروری  نماد  آیزیس  ۳6۱. »الهه ی 
)25۰  :2۰۰۱ )رینی،  زمین.«  میوه دهی  نماد  مذکر، 

به گفته ی گیفرد، »او نشانه ی مرگ و چرخه ی بازخیزی طبیعت است و ارباب دنیای زیرین.« )۱۹۸۹: 
  )۱4۹
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سر خم نکرد، در برابر هجوم فرهنگی انگلستان بایستند و فرهنگ و زبان ملی شان را زنده کنند.« )دلینی، 
)2۰۱5

ُملوی می شنویم. 
ُ
۳65. این بدشگونی برای حضرت موسی بود و دلیلش را از زبان ا

به گفته ی گیفرد، »و موسی از دشت های موآب به کوه نبو به نوک قله ی فسجه رفت که باال و روبه روی 
شهر اریحاست. خدا در آن جا به او همه ی سرزمین را نشان داد... و به او گفت این همان سرزمینی است 
که به ابراهیم وعده دادم به اسحاق، و به یعقوب و می گویم به تبار تو خواهم داد... )کتاب سفر تثنیه ۳4:۱ 

تا ۳4:5(« )۱۹۸۹: ۱4۹(

این  به سرزمین موعود، عمل نکرد؟  به وعده اش، ورود آن ها  بود که خدا  گناِه موسی  »به خاطر کدام 
پرسش همواره مطرح بوده است. برخی معتقدند که به خاطر بی ایمانی مردمش بود )وقتی در غیبت موسی 
و رفتنش به کوه سینا گوساله ای طالیی را عبادت کردند و هنگام آوارگی در بیابان نافرمانی کردند.( دیگران 
معتقدند که موسی خودش پیمان شکست، زیرا با هارون از صخره آب بیرون کشیدند و به فرمان خدا عمل 
نکردند: “خدا به موسی و هارون گفته بود، چون به من ایمان نیاوردید و در برابر چشمان بنی اسرائیل مرا 
مقدس نشمردید، پس نمی توانید این قوم را به سرزمینی که من به آن ها وعده داده ام بیاورید. کسانی هم 
معتقدند که موسی به خاطر کشتن پنهانی آن مرد مصری که برده ی یهودی را می زد، به سرزمین موعود 
نرسید.” برخی مفسران هم معتقدند که دلیل عدم ورود موسی به سرزمین موعود هم چنان مبهم است، 
زیرا تدوینگران اسفار پنج گانه )انجیل( از مردم می خواهند که مردانی به مقدسی موسی را نقد نکنند.« 

)همان جا( 

۳66. »جمله ی نخست لنهن نقیضه ای از آگهی تسلیت روزنامه هاست و آن را در پی سخن تأسف آمیز 
ُملوی از مرگ موسی می گوید.« )دلینی، 2۰۱5( 

ُ
ا

ایرلندی )Irish bull( معروف است که  به چرندگویی  جمله ی دوم نوعی گمراهی زبانی است که 
سخنی مسخره و متناقض است و منطقی تهی در پس آن است که البته گوینده اش آن را تهی نمی داند. 
)م( دلینی به نمونه هایی از این چرندگویی ایرلندی اشاره می کند: »لیوان لذتم دارد سرریز می شود، ولی 
هنوز تا نیمه هم پر نشده است. یا چرا ما باید برای نسل های آینده مان کاری بکنیم، مگر آن ها برای ما چه 

)2۰۱5( کرده اند؟« 

Non Sum Qualis Eram Bo�“۳6۷. »این بیتی از شعر ارنست داسن )۱۸6۷– ۱۹۰۰( با نام 
nae Sub Regni Cynarae” است: “من آن نیستم که در دوره ی سینارای مهربان بودم.” این عبارت 

در سومین بند شعر داسن می آید: “خیلی چیزها را از یاد برده ام، سینارا! بربادرفته/ ُرزهای رقصان، ُرزهایی در 
آشوب با ازدحام/ می رقصند تا سوسن های رنگ پریده و فراموش شده ی تو را از ذهن برانند/ اما من بی کس و 
بیزار از آن شورمندی دیرین/ آری، همیشه، زیرا رقص دیرپای بود/ و من به تو وفادار بوده ام، سینارا! به سبک 

خودم.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱4۹(

به گفته ی دلینی، »این عبارت را سال ها پیش از آن که مارگارت میچل برای عنوان کتابش انتخاب کند 
جویس به کار گرفته است و منظور، عشق و زندگی و امیدهای بربادرفته است، همانطور که در جنوب 
رمان  بربادرفته،  نوشتن  از  پیش  میچل  مارگارت  بی شک  می بینیم.  میچل  بربادرفته ی  داستان  در  آمریکا 
یولسیز را خوانده است، زیرا عالوه بر استفاده از این نام برای اثرش، برای نام خانه ای که داستان در آن اتفاق 
می افتد اسم تارا را برمی گزیند. اما در این جا به چه دلیلی استیون به این عبارت فکر می کند؟ منظور او بر 
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کانل برای استقالل ایرلند است که این منظور را از کلمه ی کلیدی “tribune” یعنی 
ُ
بادرفتن تالش های ا

فردی انتخاب نشده، ولی مبارز در راه حقوق مردم درمی یابیم. به همین دلیل، بسیاری از روزنامه ها اسم 
کانل 

ُ
خود را تریبیون یا مدافع حقوق مردم گذاشته اند. در این جا منظور از مدافع حقوق مردم، همان دنِیل ا

است که برای حقوق مردم ایرلند و لغو قانون اتحاد انگلیس و ایرلند جنگید و تالشش در زمان حیاتش بر 
باد رفت؛ نیز بربادرفتن تالش های حضرت موسی برای رساندن قوم بنی اسرائیل به سرزمین موعود، پیش از 

آن که از دنیا برود. به عبارت دیگر، تالش هردو بر باد رفت.« )2۰۱5(  

کانل برای بازگرداندن قدرت پارلمان ایرلند بارها گروه های بزرگی را جمع کرد که در این جا استیون به 
ُ
»ا

دو مورد از آن گردهمایی ها یا تظاهرات عظیم فکر می کند: ُمالَمست و تارا.« )هانت، 2۰۱2( به گفته ی 
گیفرد، »حتا با محافظه کارانه ترین تخمین می توان گفت که جمعیت حاضر در گردهمایی اوت ۱۸4۳ در 
تپه ی تارا )شمال غربی دابلن، جایگاه شاهنشاهان باستان ایرلند( دویست وپنجاه هزار نفر بوده است. پس 
از آن که در اکتبر همان سال گردهمایی یا تظاهرات دیگری در ُمالَمست )جنوب غربی دابلن، محل کشتار 
همگانی و جنایت دولت انگلستان در سال ۱5۷۷( برگزار شد، نخست وزیر انگلستان تظاهرات بعدی را 
ممنوع کرد. این تظاهرات قرار بود در کلون تارف )درست شمال دابلن، در همان نقطه ای که در سال ۱۰۱4، 

شاه براین برو به  دست وایکینگ ها کشته شد( برگزار شود.« )۱۹۸۹: ۱5۰(  

کانل برای جلوگیری از خون ریزی از این دستور پیروی کرد و پس از آن، در اول اکتبر ۱۸4۳ دستگیر 
ُ
»ا

و به یک سال زندان محکوم شد. گرچه پیش از موعد مقرر آزاد شد، دیگر هیچ گردهمایی بزرگی ترتیب 
نداد، زیرا پس از آزادی از زندان، به دلیل بیماری و مشکالت جسمی اش به فعالیت های سیاسی اش پایان 
داد و سه سال بعد، پس از سفری زیارتی به ُرم، در جنوا مرد. قلب او را از بدنش بیرون آوردند و در کلیسای 
ایرلندی در رم به خاک سپردند. در فصل شش )هْی دیز( نیز از زبان آقای پاور خواندیم که “او در میان 
ِی عزیز. اما قلبش در رم دفن شده است.” « )هانت، 2۰۱2( پی نوشت شماره ی 26۷ 

ُ
مردمش آرمیده، َدن ا

از همان فصل را بخوانید.

کانل در این است که هردو پیش از رسیدن به اهداف شان از دنیا 
ُ
در این جا شباهت و ارتباط موسی با ا

کانل هم پیش از لغو »قانون اتحاد دو 
ُ
رفتند: موسی پیش از آن که مردمش را به سرزمین موعود برساند و ا

پارلمان« و پیش از آن که مردمش را به استقالل برساند. )م(

ت، 2۰۱۷( 
ُ
۳6۸. »گفته ی دست کاری شده ی روح شاه هملت.« )اسل

با ُمسکنی  تا به گونه ای  کانل را دستگیر کردند 
ُ
دلینی درباره ی مایل ها از دهلیزهای گوش می گوید: »ا

ساکتش کنند، درست مثل سمی که کالدیوس در گوش برادرش ریخت و او را خاموش کرد و تاج وتختش 
کانل جمعیت بزرگی از مردم را گرد آورد و مایل ها دهلیز از گوش شنوا تشکیل داد. ارتباط 

ُ
را ربود؛ و نیز ا

کانل سم تبلیغاتی در دهلیز گوش این مردم 
ُ
دیگر آن با هملت در این است که مقامات تصور می کردند ا

می ریزد. به همین دلیل، او را دستگیر کردند تا صدایش را خفه کنند.« )2۰۱6(

کانل است که حرف هایش در چهار جهت از 
ُ
۳6۹. »در این جا منظور از مدافع حقوق مردم، همان ا

کانل است 
ُ
جهات جغرافیایی پخش می شود و همه را زیر تأثیر قرار می دهد. منظور از صدای مرده، صدای ا

که دیگر مرده است.« )دلینی، 2۰۱6(

کانل در این 
ُ
ا کانل در تپه ی تارا جمع شدند. 

ُ
ا ۳۷۰. »در سال ۱۸4۳، صدهاهزار نفر برای سخنرانی 

کانل 
ُ
ا که  نجاتی  و  آن رهایی  در سال ۱۹۰4،  اما  را “مدافع حقوق مردم” معرفی کرد...  سخنرانی خود 
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برای مردم ایرلند می خواست هنوز به  دست نیامده بود. صدایی که پناهگاه شان بود اینک در چهار جهت 
کانل به عنوان “صدای مرده” می اندیشد، استیون به 

ُ
)باد( پخش شده بود. پس از این که او به حرف های ا

کازیک از همه در هر زمان و هر کجا” فکر می کند و می دانیم که منبع این فکر استیون  “ضبط شده های آ
ُملوی به خانم بلوتسکی است.« )مک مایکل، ۱۹۹۱: ۹(

ُ
ا اشاره ی چند دقیقه پیِش جْی جْی 

به گفته ی هانت، »عرفان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، فلسفه ای رمزآمیز بود و فالسفه ی 
آورند.  کنار هم  واقعیت همگانی  را در جست وجوی یک  که سنن مذاهب مختلف  بودند  آن  بر  عارف 
برخی از این عارفان از حافظه های همگانی با نام “حافظه های کیهانی” یا “فرازمانی” یاد می کردند. این 
واژه به عناصر چهارگانه ی خاک و آب و آتش و باد اشاره دارد، یعنی چیزی مثل کیهان یا آسمان که بنیاد 
یا شالوده ی وجود فیزیکی است. عارفان این واژه را با اعتقاد هندوها )آدم می تواند حوادث زندگی پیشین 
خود را به یاد آورد( ترکیب کرده اند. حافظه های کیهانی می توانند مثل نوعی دانشنامه یا کتابخانه تکوین 
یابند و دربرگیرنده ی تمام اتفاق ها و چیزهایی باشند که در طول تاریخ در کیهان رخ داده اند. این ها همه در 
جلگه های عالم علوی که آدم پس از مرگ به آن وارد می شود، ذخیره شده اند و در برخی موقعیت ها زنده ها 
 با عمیق فرو رفتن در عالم خلسه یا هیپنوتیزم. این ها معتقدند 

ً
هم می توانند به آن ها دسترسی یابند، مثال

که هر سخنی و صدایی هم در حافظه ی کیهانی ضبط می شود و ناپدید نمی شود. جویس بارها به باورها و 
عقاید این فالسفه اشاره می کند، البته در بیشتر موارد آن ها را مسخره می کند.« )2۰۱۱( 

کیهانی«  »حافظه ی  یا  جهانی«  »حافظه ی  برای  را  )تلماکس(  یک  فصل  از   ۸5 شماره ی  پی نوشت   
بخوانید.

۳۷۱. پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۷۰ از همین فصل( را بخوانید. 

»در عملی تجربی در دهه ی ۱۹6۰ گروهی موفق شده بودند برخی از صداهای گذشته را که از مدت ها 
پیش در کیهان شناور بود ضبط کنند. یکی از این صداها به تکرار می گفت جیمز جویس که تصور این است 

ممکن است صدای خود جویس باشد.« )دلینی، 2۰۱6( 

۳۷2. از بربادرفته تا این جا تک گویی درونی استیون است. استیون به یاد پولی می افتد که صبح آقای 
دیسی به عنوان دستمزدش در مدرسه به او داده است. )م( 

ت، 
ُ
»“دوستش داشته باش و ستایشش کن” جمله ی پایانی نمایشنامه ی سیمبلینِ شکسپیر است.« )اسل

 )6۰۹ :2۰۱۷

اگرچه »استیون چند لحظه قبل تحت تأثیر سخنان پرتصنع قرار می گیرد و به خود می گوید اگر می توانی 
کانل و سخنرانی هایش در گردهمایی های بسیار 

ُ
ا به دنیل  با فکر کردن  این لحظه  بیازمای، در  قلمت را 

پرجمعیت فکر می کند که بربادرفته است و دیگر دوستش ندارد و ستایشش نمی کند.« )نوریس، 2۰۱۱: 
)۳6

ت، 2۰۱۷: 6۰۹(
ُ
۳۷۳. »جمله ای که در پایان بحث های پارلمان انگلستان می گفتند.« )اسل

این  آیا  که  می پرسد  استیون  از  برک  َمِدن 
ُ
ا و  است  توخالی  قول  فرانسوی،  تعریف  از  »منظور   .۳۷4

پیشنهادت برای رفتن به بار و مهمان کردن ما نوعی تعارف و قول توخالی است؟« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۰(

۳۷5. به گفته ی گیفرد، »مونی و شرکا تاجر شراب و مشروبات الکلی دیگر بودند و در شماره ی ۱ خیابان 
بی جنوبی میخانه ای داشتند. مونی در شرق دفتر فریمن ژورنال و نزدیک آن بود و رستوران شیپ که استیون 

َ
ا

در آن سر ساعت دوازده و نیم با مالگن و هینز قرار دیدار داشت، چهار ساختمان آن سوتر.« )۱۹۸۹: ۱5۰(
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َمدن برک چترش را که به نوعی یاریگر اوست، به جلو پرتاب میکند. به گفته ی سو اونوزه، 
ُ
۳۷6. آقای ا

َمدن برک را که در 
ُ
»می بینیم که طرح پیشنهادی استیون ناسیونالیست ها را تحریک می کند، به خصوص ا

کانر را برمی انگیزد، عملکرد 
ُ
بیشتر این مدت خاموش بوده است. همان طور که عملکرد پارنل، تی پی ا

به نظر  آوردی.”  بند  را  “نفسم  آغاِز سخن می گوید:  در  وامی دارد، چنان که  واکنش  به  را  برک  استیون هم 
را  از مکداف، چترش  نقل قولی  با  و  بیدار می کند  را  برک  َمدن 

ُ
ا استیون، روحیه ی ستیزگر  می رسد کنش 

َمدن برک بر آن شده است 
ُ
ا به جای شمشیر به جلو پرتاب می کند. این حرکت نمادین نشان می دهد که 

که برای دفاع از خودگردانی پارنلی به ستیز برخیزد، مثل استیون که چوبدستی زبان گنجشکی  یا “شمشیر 
زبان گنجشکی” اش را به عنوان نماد دفاع با خود حمل می کند.« )2۰۱6: 62( 

درباره ی شمشیر زبان گنجشکی پی نوشت شماره ی ۱۱ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. درباره ی نماد 
شمشیر پی نوشت شماره ی 654 و 66۸ از فصل نه )اسکال و کریبدس( را بخوانید.

۳۷۷. »پس از آن که مکبث از پیشگویی های جادوگران متوجه شد که مکداف قرار است دژخیم او باشد 
گفت: “حمله کن مکداف...” در این متن این عبارت کلیشه است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۰( 

ت، 2۰۱۷: 6۰۹(
ُ
»این آخرین جمله ی مکبث قبل از کشته شدن به دست مکداف است.« )اسل

نوشیدن  اهل  پیرمرد(  )آن  پدرت  مثل  درست  هم  تو  که  می گوید  استیون  به  به کنایه  »کرافورد   .۳۷۸
)2۰۱6 )دلینی،  زیادی.« 

۳۷۹. جویس در نخستین دست نوشته اش به جای واژه ی »blasted« )کوفتی( نوشته، »bloody« که 
بعد آن را تغییر داده است، زیرا در آغاز قرن بیستم، کلمه ی bloody هنوز کفر و ناسزای زننده ای بود، از 

این رو که مخفف By our lady بود: سوگند به بانوی مان. )م(  

وی گمان نمی کند که مایلز نامه ی دیسی را منتشر کند، خودش هم چنان امیدوار است 
ُ
مل

ُ
۳۸۰. گرچه ا

که بتواند از مایلز پول قرض بگیرد. به همین دلیل، عنوان این قسمت به امیدوار بودن دعوت می کند. )م(

دیگر  “تروا  یعنی  است،”  بوده  “تروا  می شود:  آن  معنای  و  است  التین  عبارتی   Fuit Ilium!«  .۳۸۱
نیست” و این زمانی است که آینیاس )پسر ونوس و آنکاسیس و نیاکان فرضی رومیان( به درخواست دیدو 
شرح سقوط تروا را در انئید )Aeneid( اثر ویرژیل روایت می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۰( انئید در زبان 
فارسی به شکل های مختلفی آمده است. در اینجا صورت ضبط شده در مکتب های ادبی رضا سیدحسینی 

و فرهنگ مصاحب غالمحسین مصاحب مبنا قرار گرفته است. )م(

۳۸2. »لقبی هومری که تنیسن در شعری با نام “یولسیز” آن را ترجمه کرده است. اودیسیوس درباره ی 
)گیفرد،   » بادخیز.”  تروای  پرطنین  در دشت های  دور،  نوشیدیم/  “با هموندان شادی  خودش می گوید: 

)۱5۰  :۱۹۸۹

تعریف کند مک هیو و  را  استیون داستان خودش  از آن که  پوگورزلسکی، »پیش  به گفته ی رندال جی 
وی درباره ی سخنرانی جان اف ِتیلر در سال ۱۹۰۱ و مقایسه ی ایرلندی ها و بنی اسرائیل در مصر بحث 

ُ
مل

ُ
ا

می کنند. مک هیو بحث را این گونه جمع بندی می کند: “بیا استیون...” در این جا مک هیو به افکار قبلی اش 
برمی گردد و به آرمان های ازدست رفته فکر می کند و معتقد است که یونانی ها )و رومی ها( که روزی اربابان 
 Fell مدیترانه بودند تا حد فالحین سقوط کردند )در این جا جویس از جناسی نیز بهره می برد: به واژه ی
به معنای “سقوط” در آغاز کلمه ی fellaheen، همان واژه ی عربی فالحین، توجه کنید. منظور، سقوط 
اربابان از اوج و رسیدن به طبقه ای است که کارهای پایین تر مانند کشاورزی می کنند. م( شاید وقتی به 
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یونانی ها که روزی اربابان مدیترانه بودند می اندیشد، به یاد پیروزی بزرگ آن ها در تروا می افتد، اما این 
را نه از طریق هومر که از طریق ویرژیل به یاد می آورد. “تروا دیگر وجود ندارد” نقل قولی است از انئید 
)حماسه ی ماجراهای حماسِی آینیاس که ویرژیل آن را به زبان التین نگاشت( در زمان غارت و تاراج شهر 
تروا. وقتی آینیاس می کوشد که شهر را نجات دهد، از َپنتوس می پرسد، “نقطه ی سازمان دهی و تجدید قوا 
کجاست؟” پنتوس پاسخ می دهد که “شهر از دست رفته است. ” مک هیو بحث سخنرانی ملی گرایی ِتیلر 

را نه با یونان و هومر که با روم و ویرژیل پایان می دهد.« )2۰۱6: ۳۰(

حضرت عیسی در پاسخ به پیالطس که می گوید من »پادشاه یهودیانم« می گوید: »قلمرو من در این 
جهان نیست )یوحنا ۱۸:۳6(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۰( 

۳۸۳. در دست نوشته ی اولیه ی جویس، استیون در تک گویی درونی اش فقط می گوید: »دابلن«، اما 
یاد  باید  آن اضافه می کند که »خیلی خیلی چیزها هست که  به  را  این جمله  و ویرایش،  بازبینی  هنگام 
بگیرم.« به نوعی اظهار نظری درباره ی کتاب بعدی اش است که فکر می کند برای نوشتن آن باید تحقیق و 

تفحص کند و مطالب بیشتری درباره ی دابلن بیاموزد. )م(

۳۸4. این، »عبارتی است از زنی فاضل به نام لیدی سیدنی مورگِن انگلو – ایرلندی )۱۷۸۰– ۱۸5۹(.« 
ت، 2۰۱۷: 6۰۹(

ُ
)اسل

»معروف ترین اثر مورگن رمان دختر ایرلندی وحشی است.« )همان جا(

»جویس این جمله را در کارهایش تکرار کرده است.« )همان جا(

عبارت  آغازین  که همگونی  است   Dear Dirty Dublin ترجمه ی  دون«  »دابلن دوست داشتنی 
)م( است.  رعایت شده 

»این اصطالح در میان مردم حومه و دیگر شهرهای ایرلند معروف است و وقتی برای تماشای بازی و 
مسابقه ای عزم سفر به دابلن دارند، پاسخ شان به این پرسش که به کجا می روی، این عبارت است: دابلن 
دوست داشتنی دون یا دابلن خوب دوست داشتنی دون )کثیف(. درواقع، این عبارت را دبلیو جی فیتزپتریک 
فیتزپتریک  هست:  فیتزپتریک  و  عبارت  این  میان  ظریفی  ارتباط  است.  داده  نسبت  مورگن  سیدنی  به 
نویسنده ی اثری بود با نام نجیب زاده ی قالبی که معروف ترین اثر اوست و درباره ی شورشیان سال ۱۷۹۸ 
در ایرلند است. جایی پیش تر در همین فصل این اسم را از زبان مک هیو می شنویم که به فرانسیس ِهگنز 

نسبت می دهد.« )دلینی، 2۰۱6( پی نوشت شماره ی ۱4۳ از همین فصل را بخوانید. 

۳۸5. »باکره های وستا زنان کشیش در معبد وستایی بودند، الهه های دل و خانه و کاشانه ی روم، که 
این معبد زندگی شان را وقف  بود و قدیمی ترین معبد آن شهر. شش زن کشیش در  معبدشان قلب روم 

 )۱5۱ ابدی وستا بودند.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  پرهیزکاری کرده بودند و مسئول حفظ آتش مقدس و 

»در این جا استیون به یاد خاطره ای می افتد که شبی در کوچه ی فامبلی شاهد آن بوده است: “زیرجامه های 
بویناکش. کوچه ی فامبلی آن شب: بوی دباغ خانه.” )پی نوشت شماره ی 2۸2 فصل سه( اما در این فصل 
و االن شخصیت های  اشاره کرد  آن ها  به   در ساحل 

ً
قبال را محل سکونت دو زنی می کند که  این محله 

حکایتی می شوند که قرار است تعریف کند، نه محله ی آن زوج کولی. « )هانت، 2۰۱5(

ن کرنز و فلورنس مک کیب است. این دو زن را نخستین بار در 
َ
منظور از دو زن پیر باکره ی وستایی، ا

فصل دو )نستور( و از نگاه استیون کنار ساحل سندی مونت دیدیم. در این جا استیون آن ها را به حکایت 
باکره های دانا و نادان، باکره های وستا، پیوند می زند، اما فلورنس مک کیب همان مامایی است که در فصل 
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دو )نستور(، او را بیوه ی پتریک مک کیب مرحوم معرفی کرد. در این جا دو زن می خواهند چشم انداز دابلن 
را از قله ی ستون یادبود نلسن ببینند. از باالی این ستون مناظر شهر دابلن چندان هم دیدنی نبود. برای شرح 
سرنوشت این ستون پی نوشت شماره ی 2 از این فصل و شماره ی ۱25 از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

 )م(

مرکزی اند.«  دابلن  غربی  جنوب  در  لیبرتیز  محله ی  در  هردو،  بلک پتز،  و  فامبلی  »کوچه های   .۳۸6
)۱5۱  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

۳۸۷. به گفته ی گیفرد، »استیون مواجهه با روسپیان خیابانی را به یاد می آورد.« )۱۹۸۹: ۱5۱( 

۳۸۸. »وقتی استیون از باکره های وستایی نام می برد ذهن جست وجوگرش به خاطره ی دیگری می رسد 
که آن را در قالب تک گویی درونی بیان می کند: “شب نمور بوی خمیر گرسنگی می دهد...” این زنان به 
جوانکی مثل استیون )هنگام مالقات در یکی از آن کوچه ها( “جیگر” یا قربونت می گفتند و یا عزیز، و 
همه ی این  کارها برای پسر مدرسه ای یسوعی، کثیف و دون است: “دابلن دوست داشتنی دون.” « )هانت، 

)2۰۱5

دلینی معتقد است که »کولی های مقیم دابلن انسان های بسیار وفادار و پاکی بودند و جویس در این 
اشتباه کرده است.« )2۰۱6(  انتخاب 

۳۸۹. این جمله »وصف همسانِی میان آفرینش هنری و آفرینش الهی است. در کتاب پیدایش )انجیل 
عهد عتیق( آمده، ۱:۳: “و خدا گفت، باشد که در آن نور باشد، و نور خلق شد.” « )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۱( 
استیون می خواهد داستانی خلق کند و به خودش شهامت می دهد و می گوید: »باشد که در آن زندگی 

باشد.« )م(

۳۹۰. پی نوشت شماره ی ۳۸5 از همین فصل را بخوانید.

۳۹۱. در انجیل عهد جدید یا گاسپل )Gospel( ده زن باکره  حضور دارند که پنج نفر از آن ها عاقل 
و پنج نفر دیگر نادانند. به گفته ی گیفرد، »ده باکره رفتند تازه داماد را ببینند. پنج باکره ی نادان چراغ هایشان 
را برداشتند، ولی بدون روغن چراغ. اما باکره های دانا فالسکی پر از روغن چراغ بردند. بدین ترتیب، وقتی 
تازه داماد در نیمه شب آمد باکره های دانا آماده بودند و با او به مراسم عروسی رفتند و در بسته شد.« )۱۹۸۹: 

۱5۱( باکره های نادان جا ماندند.

و آت وآشغال های  نشان می دهد که کشتی پاره ها  ما  به  پروتیوس  آرکی الس، »فصل  گفته ی  به   .۳۹2
آب آورده ی کنار ساحل در زندگی مدرن می توانند در روند تخیِل هنری به چیزهایی زیبا تبدیل شوند، اگرچه 
قلم استیون هنوز آن چیزی را که ذهنش توان انجامش را دارد به منصه ی عمل نرسانده است. در این فصل، 
می بینیم که استیون، مثل خود جویس در مجموعه داستان دابلنی ها، باید به دور از هرگونه آرایش و پیرایش 
به شرح زندگی های محقر بپردازد. روزمرگی و پیش پاافتادگی با پرداختن به این دون پایگی، به زیبایی ای 
بدل می شود که پروفسور مک هیو قادر به درک آن نیست. استیون در روندی دوری جویانه از عقل و سنت 
مرسوم، هنرش را با پیش پاافتاده ترین مواد خلق می کند. همان کاری که پیکاسو، شویتزر و دیگران در خلق 

 شویتزر نشان می دهد که حتا کاغذپاره ها قدرت حرکت دارند.« )۱۹۸2: ۱۷۸( 
ً
کالژ کردند. مثال

یولسیز به صورت عنوان یا کپشن هستند کاری بیشتر انجام می دهند.  »کاغذپاره ها که در فصل هفتم 
در این فصل خیلی زود دستگیرمان می شود که عنوان ها، براساس کنش فصل، تفسیری بسیار خاص ارائه 
می دهند. از همان اولین عنوان، لحن طعنه آمیز را می شنویم و هرچه در فصل جلوتر می رویم به شدتش 
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افزوده می شود... زمانی که استیون خود را به دابلن متعهد می کند، عنوان به ما می گوید که باورش نکنیم. 
می آید.  دون”  دوست داشتنی  “دابلن  و  باشیم”  امیدوار  “بیایید  عنوان  مضیقه”  در  “زندگی  عنوان  از  بعد 

 چه درسی از کالژ کوبیسم گرفته است؟« )همان جا(
ً
جویس احتماال

 تزیینی می پنداشتند، اما با مطالعه ی دقیق تر آن ها این نظر 
ً
»زمانی عناوین کالژهای کوبیسم را صرفا

عوض شد. در این آثار یک سطح از رئالیسم واقعی را داریم و یک سطح از رئالیسم تخیلی هنرمند را. در 
سمت چپ باالی اثری با نام میز از ژان گریس، کالژی از اواخر فاز کوبیسم، عبارت “راست و دروغ” را 
می بینیم و روبه روی آن پایین تصویر، کلیدی داریم که سایه ی کوچکی می اندازد. در یک سطح، واقعیت 
توهمی کلید را داریم و در سطحی دیگر، رئالیسم بزرگ تری از تخیل هنرمند را. روی هم رفته، جویس نیز در 
این عنوان ها به ما می گوید که هنر یک تقلیدی است از واقعیت و یک فراروی از این تقلید، و هنرمند یک 
سازنده است و یک تمسخرکننده. همان طور که ژان گریس در la Table عنوان را به  کار می گیرد تا آیرونی ای 
باشد بر پرسش اصلی مطرح شده اش، جویس هم در این فصل از عنوان ها استفاده می کند تا درباره ی 
اهداف هنری استیون و خودش نظر بدهد. آیرونی جویس، هم زمان، به چند جهت حرکت می کند؛ در 
جهت مقابله با ژورنالیسم، مقابله با نثری که استیون در نظر دارد به کار برد و مقابله با جهت جویس در 
خود یولسیز. می دانیم که جویس بعد از نوشتن این فصل به آن بازمی گردد تا این عنوان ها را به آن اضافه 
کند؛ با این کار به آیرونی کار بزرگ خودش می افزاید. در این نقطه از کتاب، تکنیک سیال ذهن تا آن اندازه 
برای جویس تثبیت شده که حاال دیگر راه پشت سر گذاشتن آن را شروع کند. این جاست که نظرهایی که این 

عنوان ها مطرح می کنند رئالیسم این فصل را بی درنگ مورد پرسش قرار می دهند.« )همان جا(   

۳۹۳. به گفته ی گیفرد، »این رستوران در فهرست کتابچه ی راهنمای تام با مالکیت کیت کالینز وجود 
دارد. به نظر، دو زن باکره راه مستقیم به ستون نلسن را نمی پیمایند، بلکه دور می زنند و به نقطه ای در شرق 

ستون می رسند.« )۱۹۸۹: ۱5۱(

۳۹4. به یاد دارید که در فصل شش )هْی دیز( به این آلوفروِش پای ستون یادبود نلسن اشاره شد. در 
آن جا تشییع کنندگان جنازه صدایش را می شنیدند، ولی خودش را نمی دیدند. )پی نوشت شماره ی ۱26 از 

همان فصل را بخوانید.( 

۳۹5. درباره ی توصیف این دو زن پی نوشت شماره ی ۳۸5 از همین فصل را بخوانید. 

۳۹6. »لورد یکی از اصلی ترین زیارتگاه های مقدس کاتولیک ها در جنوب فرانسه است که چشمه ای 
آب دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۳( شرح کامل آب توبه و شفابخش لورد را در پی نوشت شماره ی ۱۷۰ از 

فصل پنج )لوتس خواران( بخوانید. 

از سازمان کلیسای کاتولیک،  ایتالیایی، عضوی  پال  را سینت   )Passionists( فرقه ی پشنیست ها«
در سال ۱۷۳۷ بنا نهاد. پشنیست ها کشیش هایی پابرهنه  بودند که پیمان بستند نه تنها با فقر، پارسایی و 
اصلی شان  مأموریت  کنند.  عبادت  عیسی  مصیبت  و  اندوه  برای  بی وقفه  که  کنند،  زندگی  فرمان برداری 

 )۱5۱ بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  به مذهب  بازگشت  به  تشویق گناهکاران 

۳۹۷. به گفته ی گیفرد، »آبجوی استاندارد دابلن را که کارخانه ی آبجوسازی گینس برای مصرف کنندگان 
داخلی تولید می کرد “تریپل اکس” می نامیدند و “دابل اکس” را برای صادرات تولید می کردند.« )۱۹۸۹: 

)۱5۱

برمی گردد.«  ایوِلس  به جزیره ی  اودیسه ی هومر  در  اودیسیوس  که  برمی گردد »همان طور  بلوم   .۳۹۸
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  )۱5۱  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

 )Dublin Penny Journal( و دابلن پنی ژورنال )Irish Catholic( ۳۹۹. نشریه های »آیریش کاتولیک
بی بود.« 

َ
دو هفته نامه ی دابلنی بودند که هردو در روزهای پنج شنبه منتشر می شد. دفتر هردو در خیابان ا

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۱(

 پسربچه ها از این نمونه شیطنت ها می کردند و وقتی آدمی را که ظاهری غیرعادی 
ً

4۰۰. »در دابلن معموال
داشت و از نگاه آن ها به نظر مسخره می آمد، سرشان را به صورتش نزدیک می کردند و درجا، تیتر خبری 
 ناممکن می ساختند و به شیوه ی خواندن خبری از روزنامه، آن را با صدای بلند اعالم می کردند. همان 

ً
کامال

کاری را که بیش از یک قرن پیش از آن، با آلیور گلداسمیت، رمان نویس ایرلندی می کردند. در این جا هم 
این پسربچه به منظوِر اذیت کردن بلوم به صورت او نزدیک می شود و این خبر ناممکن را نزدیک گوشش 
اعالم می کند: باددم آهنگری، وسیله ای که با آن آتش را شعله ور می کنند نمی تواند کسی را گاز بگیرد.« 

)دلینی، 2۰۱6(

4۰۱. هفته نامه ی ِکلکنی پیپل »هفته نامه ای بود که روزهای شنبه در شهر ِکلکنی منتشر می شد.« )گیفرد، 
)۱5۱ :۱۹۸۹

4۰2. درباره ی میخانه یا سرای کیز پی نوشت شماره ی 5۷ از همین فصل را بخوانید. 

4۰۳. ا ک ب حروف اول »از کونم بخور« )Kiss my arse or kiss my ass( ناسزایی است 
که کرافورد به آقای کیز می دهد. این شیوه ای است که پیروان شیطان فرمان برداری شان را از شیطان نشان 

می دهند. )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۱( 

4۰4. بلوم در تک گویی درونی با خود می گوید که کرافورد »کمی عصبی است« و به خودش هشدار 
می دهد که »مراقب توفان شدید باش...« )م(

گیفرد می نویسد: »این صحنه یادآور توفان یا بادی از بادهای مخالف است که درست وقتی اودیسیوس 
ایوِلس  اما  برمی گرداند،  ایولیا  به  را  کشتی اش  و  می جهد  بیرون  کیسه ای  از  می شود،  نزدیک  خانه  به 

)۱52  –۱5۱  :۱۹۸۹( می کند.«  رد  را  اودیسیوس  بی چون وچرا 

4۰5. رابرت ویلیام دنت جمله ها و عبارات محاوره و عامیانه ی این اثر را جمع آوری و وصف کرده است 
که گاهی برخی از آن ها را در این ترجمه آورده ام. از نظر دنت، »این عبارت در دسته ی عبارات عامیانه ی 

ناآشنا« قرار می گیرد. )۱۹۹4: 26( 

4۰6. خیابان آیریش تاون در منطقه ی آیریش تاون، نزدیک گورستان پراسپکت است که بلوم و همراهانش 
صبح، هنگام تشییع جنازه ی پدی دیگنم، استیون را در آن  خیابان می بینند و در این لحظه که یادش می آید 

از خودش می پرسد او »در آیریش تاون چه کار می کرد؟« )م(

4۰۷. نگاه بلوم که از کرافورد به سمت مردان دیگر این گروه، استیون، لنهن و غیره چرخیده بود و به آن ها 
فکر می کرد، دوباره به طرف کرافورد برمی گردد. 

4۰۸. حروف اول واژه های »از کون شاهانه ایرلندی بنده« است. )م(

4۰۹. باری دیگر جویس مثلی به کار می برد که کلمه ی باد دارد: raising the wind و ازاین رو، در 
ترجمه ی آن هم کلمه ی باد آمده است. به گفته ی رابرت ویلیام دنت، »منظور از این عبارت، به دست آوردن 
پول یا چیزهای مورد نیاز از راه قرض گرفتن است.« )۱۹۹4: ۷۳( گیفرد می نویسد: »به دست آوردن پول 
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از طریق گروگذاری یا قرض گرفتن.« )۱۹۸۹: ۱52(

این  نیست.  بساط  در  آه  که  است  این   )Nulla bona( بونا”  “نوال  عبارت التین  از  »منظور   .4۱۰
اصطالح را وکال به کار می برند تا اعالم کنند که فرد هیچ دارایی و ملکی ندارد تا بتواند از روی آن وام 

)۱52  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بگیرد.« 

ن کرنز است، یکی از آن دو زنی که اردک وار از ستون تنگ 
َ
4۱۱. »زن تاتی تاتی کن« به گفته ی دلینی، »ا

و باریک و ترسناک نلسن باال می روند.« )2۰۱6(

همان طور که در فصل چهار )کلیپسو( بلوم کلمه ی ستون را با ایهام )در معنای ستون روزنامه یا ستون 
مدفوعش( به کار می برد، در این جا هم این کلمه ایهام دارد. به گفته ی ریتا ساکر، »نخست این که در دومین 
پاراگراف حکایِت استیون روشن می شود که این تاتی تاتی کن ناشناخته یکی از دو باکره ی وستایی دابلنی 
است. بر این اساس، عبارت “چه ستونی! ” ممکن است گویای شگفت زدگی باکره ها از بزرگی ستون نلسن 
به عنوان نماد آلت تناسلی مردانه باشد یا کوچک انگاری بدبینانه ی راوی نسبت به این ستون به عنوان نماد 

سیاسی.« )2۰۱۱: ۱۷6( 

دلینی درباره ی این ایهام نظری دیگر دارد: »واژه ی “ستون” در این جا می تواند ستون یادبود نلسن یا ستون 
روزنامه باشد که دست کم چهار نفر از شخصیت های حاضر با آن ارتباط دارند: کرافورِد سردبیر، پروفسور 
او  از  استیون که سردبیر  و  ُملوی هم همین طور 

ُ
ا باشد، جْی جْی  داشته  که می خواهد ستونی در روزنامه 

خواسته برای ستونی از روزنامه چیزی بنویسد.« )2۰۱6(  

 دوخت، آن را به موم 
ِ

4۱2. »“مومی ها” کفاش  هایی بودند که هنگام دوخت کفش، برای محکم شدن نخ
می کشیدند و برای دوام چرم، آن را با موم می اندودند و به همین دلیل، به این نام معروف شده اند. دارِگل 
اسم دره ی تنگ زیبایی است کنار رودخانه ی دارگل، نزدیک بری، دوازده مایلی جنوب دابلن، که یکی از 

محله های خوب با خانه های بسیار بزرگ و زیبای ایرلند است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱52(  

کرانه ی  در  رینگزند  در  یا  دارگل  در  که  بود  کفاش ها  این  ساالنه ی  گردش  مراسم  مومی ها  »“دارگل” 
رودخانه ی لیفی برگزار می شد. چون دو زن برای گردش و دیدن مناظر شهر از باالی ستون نلسن از خانه 
بیرون آمده اند، کرافورد به یاد گردش کفاش های دارگل می افتد که سالی یک بار اتفاق می افتاد.« )دلینی، 

)2۰۱6

دارگل مومی »مرکز تفریحی افراد فقیر است، کسانی که توان مالی سفر به رودخانه ی دارگل واقعی در 
ت، 2۰۱۷: 6۱۰(

ُ
منطقه ی ویکلو را ندارند.« )اسل

آن  نلسن است. معمار  مایلی ستون  ما )۱۸5۰(، در دو  پناه  و  بانوی پشت  4۱۳. »َرتماینز، کلیسای 
پتریک ِبرن بود. این کلیسا به خاطر گنبد بسیار بزرگ فلزی اش به خوبی نمایان است. البته در سال ۱۹2۱ در 

آتش سوخت، ولی گنبد اولیه اش را بازسازی کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱52(

»کلیسای آدم و حوا« به گفته ی گیفرد، »کلیسای وابسته به فرانسیس مقدس است و در فاصله ی کمتر از 
تول، کلیسای کاتولیک روم )۱۸6۳(، 

ُ
یک مایلی از غرب ستون نلسن واقع است. کلیسای سینت لورنس ا

در شمال دهانه ی رودخانه ی لیفی است و کمتر از یک مایل از شرق و شمال ستون فاصله دارد.« )همانجا(

4۱4. »منظور، قلمرو اسقف اعظم دابلن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱52(

انریکو ترینونی، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه پروجا )ایتالیا( و مترجم آثار جویس به زبان ایتالیایی، 
در این باره می نویسد: »بسیار جالب است که بحث مذهبی اصلی منحصر به مذهب کاتولیک نیست، بلکه 
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به مذهب غیرمسیحیان یونان باستان نیز هست. ایولس، یعنی خدای باد یونان باستان. در این جا متوجه 
می شویم “ایولس” به نوعی خود سردبیر روزنامه است. کرافورد به پدِر استیون که می خواهد به میخانه برود 
می گوید، “پیش از مراسم عشای ربانی هیچ مشروبی سرو نمی شود” و به خود استیون هشدار می دهد که 
هنگام نوشتن قصه اش )که قرار است در روزنامه منتشر شود( از هر سخن یا اشاره ی موهن و ناپسند پرهیز 
او می خواهد: “بدون  از  به عنوان سردبیر بهره می گیرد و  از اختیارات خودش  به گونه ای تناقض دار  کند و 

اختیارات شاعری. این جا در قلمرو اسقف اعظمیم.” « )2۰۰۷: ۹2( 

به عبارتی، از استیون می خواهد که داستانش را آزاد و رها از مقررات قراردادی زبان و مذهب ننویسد و از 
جزئیات مربوط به مسائل جنسی پرهیز کند، زیرا »این جا در قلمرو اسقف اعظمیم.« )م(

4۱5. »در سال ۱۷۹۷، لرد نلسن یکی از بازوهایش را در حمله ی ناموفق به سانتا کروز دی تنریِف 
اسپانیا )در جزایر قناری( از دست داد. در سال ۱۷۹۸، نلسن با ِاما همیلتن، زن سر ویلیام همیلتن، کاردار 
بریتانیا در ناپل، رابطه ای نامشروع برقرار کرد. این رابطه بر همه آشکار شد و به عنوان یکی از فسادهای بزرگ 
زمان شناخته شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱52( به همین دلیل، او را »زناکار یک دسته« می خواند که جویس 

به جای دست از دسته استفاده می کند. 

این خط می نویسد:  درباره ی  کالج(،  )کیبل  کسفورد  آ دانشگاه  انگلیسی  استادیار  بویس،  متیو   .4۱6
در قصه اش  و  بزند  اعظم سرباز  اسقف  از جانب  قوانین وضع شده  از  استیون  که  است  نگران  »کرافورد 
به ماجراهایی موهن و زشت بپردازد که از نظر اسقف اعظم ناپذیرفتنی است. به نظر، فراموشی انتخابی 
سردبیران روزنامه های وقت درباره ی شکوه و بزرگی اجداد سخنورشان و عواملی که آن ها را به این مسیر 
کشانده به این معناست که آن ها نکته ی پارنلی قصه ی استیون را درنمی یابند. روزنامه های منتشرشده در 
شی محکوم کرد و سبب شد که موسای 

ُ
سال ۱۸۹۱ در برابر فشار کلیسا )که پارنل را به دلیل رابطه اش با ا

زمانه اش را سرنگون کند( سر خم می کنند. اشاره ی استیون به “زناکار یک دسته” نیز ریاکاری دولت بریتانیا 
افسر  رفتارهای  برابر  در  ولی  می کند،  ساقط  رهبری  از  طالق  ماجرای  به دلیل  را  پارنل  می کند:  برمال  را 

خودش، نلسن یا به قول استیون “زناکار یک دسته” واکنشی نشان نمی دهد.« )2۰۰۷: 24۱( 

پی نوشت شماره ی 4۳6 از همین فصل را بخوانید.

4۱۷. »استفاده از واژه ی dames )بانوها( برای دو زن به نظر طنزی پنهان دارد، زیرا معنای دیگر آن 
می شود “بانوان کاخ” و اطالق آن به این دو زن، خالف برخوردی است که تاکنون با آن ها شده است. این 
واژه به ملکه ی امپراتور انگلیس گفته می شود. سپس کلمه ی Citizens( cit( به معنای شهروندان یا بومیان 
دابلن را استفاده می کند که این کلمه ی شکسته و محاوره بیشتر معنی تحقیر دارد تا شهروندان محترم.« 

)دلینی، 2۰۱6( 

»سپس واژه ی قرص سرعت ]را استفاده می کند[ که گویی هسته ی آلوهای دو زن را به قرص هایی تشبیه 
می کند که در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به اسب های مسابقه می خوراندند تا هرچه سریع تر برانند.« 

)همان جا(

هم چنین به گفته ی گیفرد، »در انجیل متی )۹– ۱۳:۳( آمده که حضرت عیسی حکایتی از بذرافشان و 
بذر می گوید: “بذرهای بسیاری هستند که نابارورند، زیرا به کنار جاده می افتند یا روی زمین سنگی یا در 
میان خارها. اما دیگران روی زمین خوب می افتند و میوه می دهند، برخی صد برابر و برخی شصت برابر و 
برخی سی برابر. بادا او که گوشی برای شنیدن دارد بشنود.” در این جا هسته های آلویی که دو زن به زمین  
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سنگی خیابان های دابلن تف می کنند همان بذرهای نابارورند.« )۱۹۸۹: ۱52(

»نکته ی دیگر این که وقتی جسد نلسن را به خاک سپردند، کنار او یک بطری شراب برندی ساخته شده 
از آلو گذاشتند.« )دلینی، 2۰۱6( 

به رغم  است؛  تقابل  در  تعریف می کند  استیون  که  داستانی  با  فصل  این  همه ی سخنوری های   .4۱۸
پایان بندی  بدون  استیون  داستان  شده اند،  تدوین  مخاطبان  تحسین  برانگیختن  به منظور  که  سخنوری ها 
از نظر  و  نمادین  به گونه ای  و  نمایش می گذارد  به  را  از زندگی  اوج، فقط لحظه هایی  نقطه ی  یا  و  پرشور 
زیبایی شناسی تجربه ای را مطرح می کند، بدون ارائه ی پاسخی روشن به مشکل طرح شده. به نظر، داستان 
اصلی  درون مایه های  از  یکی  که  بلندش،  سایه ی  و  تاریخ  کابوس  و  است  انگلیس  سلطه ی  زیر  ایرلنِد 
داستانی است که خود جویس تعریف می کند. تماشای چشم اندازهای ایرلند از باالی ستون یادبوِد افسری 
انگلیسی بیانگر این است که دیدن ایرلند از نقطه ی ناب و دست نخورده ی ایرلند، بی آن که لکه ی سیاهی از 
بریتانیا بر آن نباشد ناممکن است. داستان خود جویس هم، با همین بن مایه، دراما یا روایت پرشور نیست 
و هیچ نقطه ی اوجی ندارد. فقط بخشی از زندگی است که روایت می شود. جویس خوِد زندگی را می سازد 

با تمام جزئیات ریز آن. )م( 

وقتی کرافورد می پرسد، »تمام شد؟ همین قدر  که بدتر از این نمی کنند« »منظورش این است که روی سر 
شهروندان نمی شاشند.« )دلینی، 2۰۱6(

پی نوشت شماره ی 4۳6 از همین فصل را بخوانید.

پنه لوپی،  با  را  اسپارتا  ملکه ی  هلن،  کتابش،  در  سوفسطایی  آنتیس تنیِس  که  است  این  منظور   .4۱۹
ملکه ی ایتاکا مقایسه می کند، هلن را می کوبد، پنه لوپی وفادار به شوهرش )اودیسیوس( را برنده ی این 
میدان معرفی می کند و نخل پیروزی را به او می دهد. اسپارتی ها که معتقد بودند هلن زیباتر است سخت 
ت، 

ُ
خشمگین می شوند و دندان به هم می سایند. درواقع، درگیری فیزیکی در کار نیست، بلکه به گفته ی اسل

»قدرت قلم را برتر از قدرت شمشیر معرفی می کند.« )2۰۱۷: 6۱۰( 

رجیاس بود. خودش را 
ُ
42۰. »آنتیس تنیس )444 – ۳۷۰ پیش از میالد( فیلسوفی یونانی و شاگرد گ

به سقراط وصل می کرد، اما افالطون او را دوست نداشت. مدعی بود که بدون پرهیزکاری خوشحالی و 
رضایتی در میان نیست و پرهیزکاری به تنهایی عامل اصلی خشنودی است. به پرهیزکاری توأم با ریاضت 
معتقد بود و قدرت و افتخار و شهرت را نکوهش می کرد. همه ی آثار فلسفی و سخنوری گرجیاس نابود 
شدند به جز دو دکلمه ی مورد بحث. آن اثر او درباره ی هلن و پنه لوپی که مک هیو به آن اشاره می کند بیش 
از هزار سال پیش گم شده  است. گویی در این اثر آنتیس تنیس نوشته است که پرهیزکاری پنه لوپی سبب 
بود.« )گیفرد،  از شهر تراس  برده ای  بود، زیرا مادرش  نیمه آتنی  آنتیس تنیس  از هلن زیباتر شود.  شد که 

)۱52  :۱۹۸۹

رجیاس )42۷– ۳۹۹ پیش از میالد( سخنور سوفسطایی یونانی بود که به دلیل ارائه ی سه حکم به 
ُ
»گ

نیهیلیست )پوچ گرا( معروف شد: “۱. هیچ چیز وجود ندارد. 2. اگر چیزی وجود داشته باشد، برای انسان 
قابل فهم نیست. ۳. اگر چیزی وجود داشته باشد و برای انسان قابل فهم باشد نمی توان آن را به طور قطع 

انتقال داد یا تفسیر کرد.” « )همان جا(

سوفسطایی ها یا سفسطه گرایان که از شاگردان گرجیاس بودند به پیروان شان آیین سخنوری و بحث و 
مشاجره را یاد می دادند. کلمه ی سوفسطایی به معنای خردگرایی است، اما چون پیروان این فلسفه به نقطه ای 
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از افراط رسیدند که هدف شان، آموختن شیوه ای زبردستانه برای محکوم کردن طرف مقابل بحث بود، معنی 
واژه ی سفسطه تغییر کرد. )م( 

42۱. پی نوشت شماره ی 4۳6 از همین فصل را بخوانید.

422. مک هیو می گوید آنتیس تنیس نخل زیبایی را از هلن آرگوسی یا تروایی گرفت و به پنه لوپی داد. با 
این حرف استیون به یاد پنه لوپی ریچ، اشراف زاده ی انگلیسی می افتد.  

و  انگلیس  اشراف زادگان  از   ،)۱6۰۷ دورو )۱562–  دختری  نام  با  ریچ،  »پنه لوپی  گیفرد،  گفته ی  به 
بود  فیلیپ سیدنی  ِسر  الهام  منبع  و  پنه لوپی ریچ معشوق  بود.  ارل اسکس  رابرت دورو، دومین  خواهر 
 Ascrophel and و ابژه ی او، چه در آثار ادبی اش و چه در دنیای بیرون از آن. استال در رشته غزلی با نام
اودیسه  پنه لوپی  زندگی  به  پنه لوپی  درواقع، زندگی   پنه لوپی ریچ است.  Stella سروده ی سیدنی، همان 
شباهت بسیار دارد. در سال ۱5۸۱، به رغم میل باطنی اش و با ناخوشایندی با رابرت لرد ریچ ازدواج کرد 
و سرانجام سر نافرمانی برداشت؛ در سال ۱5۹4، وارد رابطه ای آشکار با لرد مونت جوی شد و از او چند 
فرزند به دنیا آورد. وقتی رابرت، برادر پنه لوپی، را اعدام کردند، لرد ریچ او را رها کرد و از آن پس پنه لوپی 
با لرد مونت جوی علنی زندگی کرد و در سال ۱6۰5، پس از آن که از ریچ طالق گرفت، با لرد مونت جوی 

)۱5۳ ازدواج کرد.« )۱۹۸۹: 

»پنه لوپی ریچ در جامعه ی خودش به اندازه ی هلن در شهر آرگوس یا تروا معروف بود.« )دلینی، 2۰۱6( 

اتصال کوتاه در قلب شهر هایبرنیایی  این قطعه نشان می دهد که منبع اصلی مشکل،  42۳. »عنوان 
)۱46  :۱۹۹۳ )لنگ،  است.« 

از آن که در سال ۱۹۰6 در رینگزند، کارخانه ی برق مرکزی ساخته شود، قطع برق در  424. »پیش 
سیستم ترامواها معمول بود و سبب می شد که از کار بیفتند. در سال ۱۹۰4، شرکت یونایتد تراموای دابلن 
دو مرکز برق داشت، یکی در خیابان شلبورن، جنوب شرقی حاشیه ی شهر، و دیگری در کلون تارف، شمال 

 برق مرکز شلبورن قطع شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۳(  
ً
شرقی شهر. در این جا ظاهرا

425. تمام این مسیرها در ناحیه ی جنوبی دابلن واقعند و تا این جا سه تا از مقاصد ترامواها را جویس 
به ما معرفی کرده است: ۱. دالکی: مدرسه ای که استیون در آن درس می دهد. 2. سندی مونت: جایی که 
استیون در ساحلش قدم می زند و آن دو زن را می بیند. ۳. رینگزند: محله ای که دایی استیون در آن زندگی 

می کند و استیون در اندیشه ی دیدار با او تا نزدیکی آن می رود، ولی به دیدار دایی اش نمی رود. )م(

»این ترامواها به برخی از نواحی دابلن و حومه، واقع در جنوب رودخانه ی لیفی می رفتند. رت فارنهم 
ناحیه ی دهکده ای در سه مایلی جنوب دابلن مرکزی بود و دانی بروک دهکده ای در دو مایلی جنوب شرقی 

ستون نلسن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۳(  

همان طور که متوجه شدید، این فصل در همان نقطه ای پایان می یابد که آغاز شد. همه ی ترامواها با قطع 
برق متوقف می شوند، اما اسب ها، بلمی ها و قایق های روی آب هم چنان در آمدوشدند. )م(

426. کرافورد می خواهد دالیل )قافیه دار و قانع کننده ی( داستان استیون را دریابد. ما می دانیم که دو زن 
آلوها را از آلوفروِش پای ستون نلسن خریدند، ولی وقتی استیون این بخش از داستانش را تعریف می کرد 
کرافورد هنوز به آن ها نرسیده بود، به همین دلیل، آن را نشنیده است و سعی می کند نکته های مبهم داستان 

او را بگشاید و می پرسد: »چی و کجا؟« و دو خط پایین تر می پرسد، »آلوها را از کجا گرفتند؟« )م(

به یک پنی می فروخت.  را  آلو  نلسن هشت  پای ستون  یکی  )هْی دیز(  در فصل شش  که  دارید  یاد  به 
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بازگشت به مطالب پیشین و برقراری رابطه میان هر مطلبی با مطالب پیشین یا پسین آن از تکنیک های 
)م( است.  یولسیز  در  به کاررفته  هنرمندانه ی 

42۷. پی نوشت قبلی )شماره ی 426 از همین فصل( را بخوانید. 

از  استیون،  داستان  موازی  داستانی  کرافورد  پرسش  به  پاسخ  در  دارد  »پروفسور مک هیو سعی   .42۸
پوبلیوس ورژیلیوس مارو، نویسنده ی ایتالیایی معروف به ویرژیل، کشاورز، فیلسوف و ناظر زمین، تعریف 
کند. معلم مالنقطی )پروفسور مک هیو( می گوید: “ویرژیلی” اما مرد جوان تر، “سال دومی” )سال دوم 
دانشگاه( که منظور، استیون است، نظر او را رد می کند و می گوید: “حکایت آلوهای موسای پیر” است.« 

)دلینی، 2۰۱6(

»وقتی پروفسور مک هیو برای “حکایت آلو” یا داستان آلوی استیون عنوانی ویرژیلی پیشنهاد می کند، 
استیون آن را رد می کند و عنوانی از بن مایه ی بندگی موسی را پیشنهاد می دهد. آشکار است که استیون 
بن مایه ی موسای یهود در فصل ایوِلس را به رهایی و رستگاری دابلن پیوند می دهد. پیش تر هم دیدیم که با 
به میان آوردن سخنرانی تیلر، بلوم را، که از نوادگان موساست )پیام آور ده فرمان(، به استیون ربط داد. به نظر 
برای نجات دابلن به پیوند دو مرد هم گوهر )استیون و بلوم( که هیچ کدام در فصل ایوِلس فرصتی برای انجام 

کاری نیافتند نیاز است.« )بوئن، ۱۹۷4: ۱26( 

رندالد جی پوگورزلسکی در این باره می نویسد: »یولسیز با ماجراهای سیاسی ایرلند معاصر و ادبیات 
میان  رمان،  این  در  که  می دهد  نشان  آلو”  “حکایت  از  ویرژیلی  خوانش  دارد.  عمیق  پیوندی  کالسیک 
استفاده از سیاست و ادبیات کالسیک هیچ گونه جدایی نیست و جویس از دل ادبیات کالسیک رویدادهای 
سیاسی روز را بیان می کند. همین پیوند میان حکایت کوتاه و کامل آلو با حکایت سرود شبانی اوِل ویرژیل 

نمونه ی کوچکی از پیوند گسترده میان یولسیز و انئید )سروده ی ویرژیل( است.« )2۰۱6: 24(

»موسای پیر« به گفته ی بوئن، »عنوان ترانه ای است درباره ی پیرمردی گل فروش با بینی سرخ که تمام 
عمرش را صرف بو کردن گل ها می کند و پس از مرگ تا ابد ریشه ها را بو می کند.« )۱۹۷4: ۱26(

»در انجیل بخش 6 و ۷ آمده: کسانی از مردان به دروغ و به زور علیه سینت استیون شهادت دادند و 
گفتند: “ما از دهان او شنیده ایم که حرف های کفرآمیز علیه موسی بگوید.” « به همین دلیل و دالیل دیگر، 

او را سنگسار کردند و شهید اول شد. 

42۹. »عبارت Deus nobis haec otiafeci التین است که شبانی به شبان دیگر می گوید: این آرامش را 
خدا به ما بخشیده است )ویرژیل، سرود شبانی ۱:6(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۳(

در این اثر منظوم، گفت وگویی داریم میان دو شبان در حومه ی مانتوا. حاال رابطه ی داستان استیون با 
ویرژیل مشخص می شود: دو زن بر باالی ستون ایستاده اند و مناظر شهر را تماشا می کنند، همان طور که 
دو شبان در سرود شبانی ویرژیل بر بلندایی در حومه ی مانتوا ایستاده اند و کشتزارها را تماشا می کنند. )م(

خداوند از قله ی فسجه تمام زمین های جلعاد تا دان )ارض موعود( را به موسی نشان داد. )م(

 Signs and 4۳۰. »حضرت عیسی همواره با گفتن حکایتی به پیروانش درس اخالق می داد. بنابه اثر
Symbols in Christian Art نوشته ی ُجرج فرگوسن، در دین مسیحیت، آلو نماد پیمان داری و استقالل 

است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۳(

»شاعری انگلیسی به نام فیلیپ الگن می گوید: “رمان مدرن آغاز، میان و انجامی دارد.” اما حکایت، 
چنین ویژگی هایی ندارد. استیون داستانی را که برای پروفسور تعریف می کند به درستی “سرگذشتچه” یا 
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“حکایت” می نامد: “حکایت آلوها” که داستانی است بی انجام درباره ی دمی از زندگی. مجموعه داستان 
دابلنی ها هم همین طور است. پانزده داستانی که پایانش در برابر ما گسترده و باز می ماند تا خود بیندیشیم و 
تصمیم بگیریم. حتا در داستان “یک حادثه ی دردناک” با آن تراژدی، که برای آقای دافی رخ می دهد، پایان 
داستان باز است. درواقع، نویسنده در پایاِن هیچ کدام از داستان ها نتیجه گیری نمی کند، همین طور که در 

یولسیز.« )دلینی، 2۰۱6(

پی نوشت شماره ی 4۳6 از همین فصل را بخوانید. 

4۳۱. پی نوشت شماره ی 4۳6 از همین فصل را بخوانید. 

4۳2. »در کتاب پیدایش، کتاب عهد عتیق، آمده خدا به ابراهیم و اعقابش )بنی اسرائیل( زمینی غنی و 
بارور وعده داد )۱2:۷( و در کتاب خروج )خروج قوم یهود از مصر( این پیمان را با موسی تجدید کرد. 

)۱2:25(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۳(

یاد دارید که پروفسور مک هیو در همین بخش، داستان موسی و سرزمین موعودش را به سیاست  به 
ُملوی، نه عاری از افسوس، می گوید: »اما پیش از آن که به سرزمین 

ُ
ایرلند ربط می دهد و در پی او جْی جْی ا

موعود وارد شود مرد.« حاال پروفسور می گوید که این ایده را )که داستانش را با حکایت فسجه ی فلسطین 
و موسی و سرزمین موعود و بذرها بر زمین سنگی همانند می کند( ما به استیون دادیم و او دارد این را به نظِر 

ُملوی می افزاید. )م(
ُ
جْی جْی ا

4۳۳. »در این جا منظور از هوراشیو، لرد هوراشیو نلسن است که خودش و مجسمه اش در این فصل و 
ت، 2۰۱۷: 6۱۰(

ُ
فصل قبل مرکز توجه این مردان بوده و است.« )اسل

4۳4. به گفته ی هانت، »پروفسور مک هیو سرش را بلند می کند و از یک مجسمه به مجسمه ی دیگر 
نگاه می کند. یکی از آن ها مجسمه ی سر جان گری است. گری در سال ۱۸۱5 در ایرلند به دنیا آمد و در 
 دابلن مدرک پزشکی اش را گرفت. در سال ۱۸4۰، سردبیر بخش سیاسی 

ِ
ترینیتی کالج از  سال ۱۸۳۹ 

از  بخشی  بعد،  سال  کرد.  فعالیت  ایرلند  پارلمان  استقالل  و  کانل 
ُ
ا از  در حمایت  و  ژورنال شد  فریمن 

روزنامه ی فریمن ژورنال و در سال ۱۸5۰، همه ی آن را خرید. در سه ونیم دهه ای که سردبیری و صاحب 
امتیازی این روزنامه را به عهده داشت و در چندین مرکز سیاسی، ازجمله شورای شهر دابلن کار می کرد، 
با تمام وجود از آرمان های ملی گراها پشتیبانی کرد. برخی از این آرمان ها عبارت بودند از: لغو اتحاد دو 
پارلمان، برچیدن کلیسای ایرلند، قانون اصالحات ارضی، اصالح سیستم قضایی، آزادی آموزش فرقه ای، 
استقالل و خودمختاری ایرلند. اما پایدارترین دلیل شهرتش تالش برای احداث سدی بر رودخانه ی واتری 
و لوله کشی آب پاکیزه و مطمئن برای شهر دابلن در دهه ی شصت قرن نوزدهم بود. پیش از آن، منبع آب 
دابلن آلوده بود و همواره باعث شیوع وبا و حصبه می شد. بی درنگ پس از احداث این سد و لوله کشی آب 
آن به دابلن، بهداشت مردم دابلن رو به رشد گذاشت و سالمت شان بهبود یافت. در سال ۱۸6۳، در پی این 
کانل را سر تامس فارل ساخته است.« )2۰۱4(

ُ
اقدام، مقام شوالیه دریافت کرد. مجسمه ی او در خیابان ا

 پی نوشت شماره ی ۱۱5 از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

دور  لبخند  این  می زند.  طعنه آمیزی  لبخند  نلسن  مجسمه ی  به  کردن  نگاه  هنگام  مک هیو  پروفسور 
می کند. ایجاد  چروک  و  خطوط«  از  »شبکه ای  چشم هایش 

4۳5. منظور از این، مجسمه ی هوراشیو نلسن است. به یاد دارید که در فصل شش )هْی دیز(، وقتی بلوم 
و همراهانش سوار بر کالسکه به مراسم خاکسپاری می رفتند، از کنار این مجسمه گذشتند. پی نوشت ۱25 
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از همان فصل را بخوانید. 

ت، »هیچ کدام از 
ُ
در این جا جویس برای کلمه ی »گیج« whimbles را آورده است که به گفته ی اسل

کسفورد مناسب آن نیست، اما پیشنهاد گیفرد درست است. این واژه از کلمه ی  آ واژه نامه ی  مدخل های 
نروژی vimmel به معنای گیج گرفته شده است.« )2۰۱۷: 6۱۰( 

ن کرن است و »فلو،« فلورنس مک کیب. 
َ
ن« همان ا

َ
»ا

4۳6. »کنایه های جنسی بالقوه در داستان استیون که هیو ِکنر آن را “تمثیل ناباروری” نامیده است می تواند 
دلیل خنده ی استیون و پاسخ زیرکانه و تند مایلز کرافورد باشد: “همین قدر  که بدتر از این نمی کنند.” این 
 منظورش این است که بر سر عابران پای 

ً
را از روی تف کردن هسته های آلو به پایین می گوید و احتماال

ستون نمی شاشند. اما برای پروفسور مک هیو کمی زمان می برد تا درک کند. بعد از چاپلوسی استیون و آن 
مقایسه ی ابهام آمیز او با آنتیس تنیس می گوید: “می گویند هیچ کس نفهمید که آیا او با خودش بیشتر ترش ُرو 
بود یا با دیگران.” این نظر، عجیب است و در عین حال زیرکانه، زیرا بی شک در این شرح کوتاه از نومیدی 
ناشی از فقر و فالکت مردمی که زیر سایه ی سلطه ی ناکارای بریتانیا زندگی می کنند ترش رویی موجود 
پیر حکایتش داشته  باید حسی شبیه احساس زنان  این روز به خصوص،  است. استیون خودش هم، در 
باشد، تف کردن هسته های هنرش که بر زمین ناسترون گوش های کر می افتند. اما استیون اجازه نمی دهد 
که مک هیو برای داستان کوچکش عنوان طعنه آمیز التینی تعیین کند که معنایش می شود “خدا این آرامش 
را برای ما ساخته است،” زیرا بیانگر این است که ترش رویی استیون چیزی بیش از پذیرفتن آرمان های 
محدود و نومیدکننده ی ایرلندی نیست. استیون عنوان های خودش را مطرح می کند: “نه. من به آن می گویم 
چشم انداز فسجه ی فلسطین یا حکایت آلوها.” این عنوان ها اشاره ای است به اجرای پرشور مک هیو هنگام 
بازخوانی سخنرانی جان اف ِتیلر و استفاده از تشبیه موسی به مردم ایرلند و برانگیختن مقاومت متهورانه ی 
مردم ایرلند در برخورد با سلطه ی فرهنگی بریتانیا. ]به یاد دارید که ِتیلر در این سخنرانی، فیتزگیبن را به 
کاهن اعظم مصریان مانند می کند. کاهن اعظم می کوشید که موسای جوان را به پذیرش فرهنگ و مذهب 
و زبان )غنی و پیشرفته ی( مصریان وادار کند.[ چشم انداز نامفهوم پیرزنان از فلسطین شان هنگام تماشای 
انگار یک وستای بیگانه ی دست نایافتنی است که برای شنوندگان پندی اخالقی است و  شهر خودشان 
برای خود استیون، یک بینش و ادراک ناگهانی. از حکایت استیون پند می گیریم که آن چه ایرلندی ها نیاز 
دارند لفاظی های پرتصنع الزام آور نیست، بلکه کسب بصیرت درباره ی موقعیت سرکوب شده ی خود است؛ 
پندی که بیشتر در مورد خود استیون وارد است. پروفسور مک هیو جواب می دهد، “فهمیدم” و آن را طوری 
می گوید که گویا حکایت استیون را مخالفت با شیوه ی پیشبرد ملی گرایی فرهنگی ِتیلر استنباط می کند. 
ُملوی از این حکایت هیچ چیز عایدش نمی شود و این جای تأسف دارد، زیرا اوست که با افسوس 

ُ
جْی جْی ا

 وضع 
ً
به یاد می آورد که جان اف ِتیلر “پیش از آن که به سرزمین موعود وارد شود ُمرد.” بنابراین، احتماال

رقت بار دو پیرزن را بهتر درک می کرد. مایلز کرافورد انگار بیش از هر چیز، از بلند کردن زیردامنی پیرزن ها 
و غلغلک ناشی از نزدیکی شان به زناکار یک دسته سرگرم می شود.« )نوریس، 2۰۱۱: ۳۹– 4۰(

در فصل هفت )ایوِلس یا فصل باد( 25 بار به باد و توفان، پوف و نفس و غیره اشاره شده است. )م(
 



 ۸

برادری مسیحی۳  برای  آب نبات  فروش  کارامل. دختر  آب نبات  لیمویی،2  آناناسی،۱ شکالت  آب نبات 
شکم شان.  برای  بد  مدرسه ای.  تنقالت  نوعی  می ریزد.  انگشت پیچ  آب نبات های  از  پر  سرطاس های 
تولیدکننده ی آب نبات های لوزی و بادام های شکری مخصوص واالحضرت شاه.4 خدایا. حفظ بفرما. مان 

را.5 نشسته روی تخت شاهی اش آب نبات طعم میوه ای قرمز را می مکد تا سفید شود. 

مرد جوان غمگیِن وای ام سی اْی،6 محتاط در میان بخار گرم و شیرین آب نبات فروشی گراهام لِمن، 
برگه ی اعالنی۷ را در دست آقای بلوم گذاشت. 

دل با دل سخن می گوید.
بلو... من؟ نه.۸

خون بره.۹ 

پاهای آهسته اش  او را به سمت رودخانه می برد، می خواند. آیا نجات یافته ای؟ همه در خون بره شسته 
یک  زیرسازی  جنگ،  رسیدن،  شهادت  به  ازدواج،  تولد،  می خواهد.  خون  و  قربانی  خدا  می شوند.۱۰ 
ساختمان،۱۱ قربانی کردن،۱2 قلوه  سوخته خیرات،۱۳ محراب های دروییدها.۱4 الیاس دارد می آید.۱5 دکتر جان 

الکساندر َدوی، بازسازنده ی کلیسا در صهیون، دارد می آید.۱6 

دارد می آید! دارد می آید!! دارد می آید!!!۱۷ 
همگی صمیمانه خوش آمدید.۱۸

ری و الکساندر سال پیش.۱۹ چندزنی.2۰ زنش آن را متوقف خواهد کرد.2۱ آن آگهی 
ُ
 حقه ای سودآور. ت

کجا بود یک کارخانه ای در برمینگم صلیب تابناک.22 منجی ما.2۳ در تاریک ترین زمان شب بیدار می شوی 
و او را می بینی که به دیوار آویخته است.24 ایده ی روح ِپپر.25 میخ های آهنی فرو رفتند.26 

 اگر تکه ای از روغن ماهی را جا بگذاری. رنگ نقره ای آبی فام را روی 
ً
با فسفر باید درست شده باشد. مثال

آن می توانستم ببینم. شب رفته بودم تو صندوق خانه ی آشپزخانه. دوست ندارم آن بوهایی را که منتظرند 
یک باره بیرون بزنند. چی بود مالی می خواست؟ کشمش ماالگا. یاد اسپانیا کرده بود. پیش از تولد رودی. 

آن فسفرسانی، آن رنگ مایل به سبز یا آبی. خیلی برای ذهن خوب است.2۷

از مغازه نبشی باتلر، روبه روی  بنای  یادبود، به خیابان بچلرز نیم نگاهی کرد.2۸ دختر ددلس آن جا هنوز 
بیروِن مزایده گری دیلن.2۹ باید مبل های قدیمی را برای فروش آورده باشد. چشم هایش را درجا از روی 
پدرش شناختم. منتظر او سنگین و آهسته جابه جا می شود.۳۰ وقتی مادر می رود خانواده همیشه از هم 
 سالی یک زایمان. این از تعالیم دین شان است، وگرنه کشیش به زن 

ً
می پاشد. پانزده تا بچه داشت. تقریبا
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ایده ای  و چندبرابر شوید.۳2 هیچ همچو  یابید  افزایش  آمرزش.۳۱  نمی داد،  اعتراف کردن  اجازه ی  بیچاره 
شنیده ای؟ می خورندت و از خانه و کاشانه ات بیرونت می کنند.۳۳ خودشان زن و بچه ای ندارند که بخواهند 
شکم شان را سیر کنند. با روغن زمین زندگی می کنند.۳4 انبار شراب و گنجه ی آذوقه هایشان. دلم می خواهد 
آن ها را ببینم که دارند روزه ی سیاِه یوم کیپور می گیرند.۳5 نان گرد صلیب دار.۳6 یک وعده خوراک و غذای 
سبک،۳۷ مبادا در محراب غش کند. خدمتکار یکی از آن آقایان اگر بتوانی این را از او بیرون بکشی.۳۸ هرگز 
از او بیرون نمی کشی. مثل بیرون کشیدن ال اس دی از خود اوست.۳۹ برای خودش عالی است. بی هیچ 
مهمانی. همه چیز برای یکی. ادرارش را می پاید.4۰ نان و کره ی خودت رو بیار.4۱ عالی جناب کشیش: دم 

فرو بسته.42 

نباتی و سیب زمینی،  به نظر سوءتغذیه هم دارد. کره ی  پاره پاره است.4۳  پیراهن آن طفلک  خدای من، 
 حسش می کنند. جوجه ها را آخر پاییز.45 تیشه به 

ً
سیب زمینی و کره ی نباتی.44 این چیزی است که بعدا

می زند. خمیره شان 

کانل گذاشت، قارچ پفی ای از دود از دیواره باال زد. بلم آبجوسازی با آبجوسیاه 
ُ
همین که پایش را روی پل ا

صادراتی.46 انگلستان. هوای دریا مزه اش را ترش می کند، شنیده ام.4۷ جالب می شود اگر روزی از طریق 
هنکاک بلیتی بگیرم و بروم آبجوسازی را ببینم.4۸ آن جا برای خودش دنیایی است کامل. خمره های پورتر 
کالی، شناور  بزرگی سگ  به  باد می کنند  که  آن قدر می نوشند  واردشان می شوند.  عالی. خرموش ها هم 
می شوند. سیاه مست روی پورتر. می نوشند تا دوباره مثل مسیحیان باال بیاورند.4۹ فکرش را بکن حاال تو آن 

را بنوشی! خرموش ها: خمره ها.5۰ خب، البته، اگر همه چیز را می دانستیم.

به پایین که نگاه کرد دید با چه توانی بال می زنند و میان دیوارهای عبوس بارانداز می چرخند، گاکی ها. 
 یک شکم پر از آن فاضالب را 

ً
هوای بیرون منقلب.5۱ اگر خودم را بیندازم پایین؟52 پسر روبن جی حتما

قورت داده.5۳ یک شیلینگ و هشت  پنس زیادی. هه هه.54 این روش مسخره ای است که هر چیزی را با آن 
مطرح می کند. خوب هم می داند چطور داستان تعریف کند.55

به سمت پایین تر چرخیدند. دنبال کرم حشره می گردند. صبر کن.

توپ کاغذی مچاله ای را میان شان پرتاب کرد. الیاس سی ودو فوت در ثانیه می آ.56 نه یک ذره. توپ بر 
اثر امواج، مورد بی توجهی قرار گرفته، پایین و باال جهید، به زیر و کنار پایه ی پل شناور شد. نه آن قدر هم 
احمق.5۷ آن روز هم که کیک مانده را از ارینز کینگ برای شان پرت کردم، در پنجاه یاردی از عقب گرفت.5۸ 

با هوشیاری شان زندگی می کنند. بال زنان چرخیدند. 

گاکی ها گرسنه و بی تاب

بال  می زنند بی حال بر سر آب.5۹ 

زبان،  روانی  ندارد.6۰ شعر سفید.  قافیه  اما شکسپیر  آواهای مشابه.  شاعران همین طوری می نویسند، 
پرشکوه. افکار.  است.  همین 

هملت، من روح پدر تو هستم
برای مدتی معین محکوم به راه رفتن بر زمین.6۱

دوتا سیب یک پنی! دوتا یک پنی!

نگاهش از روی سیب های برق انداخته و تنگ هم روی بساط زن گذشت. باید از استرالیا باشند در این 
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وقت سال.62 پوست های براق: با دستمال دست یا کهنه ای برق شان می اندازد. 

صبر کن. آن پرنده های بیچاره.

ردش را شکست و 
ُ
دوباره مکثی کرد و از زن سیب فروش با یک پنی دو کیک بن بری6۳ خرید و خمیرهای ت

تکه ها را به درون لیفی پرت کرد.64 دیدی؟ گاکی ها در سکوت قاپیدند، دو، سپس همه از بلندی شان روی 
طعمه می جهند. تمام شد. هر لقمه اش. او که از حرص و زرنگی آن ها خبر داشت، خرده های پودرشده در 
دستانش را ریخت. آن ها هرگز انتظار چنین چیزی نداشتند. منا.65 ماهی می خورند، گوشتی مانند گوشت 
ماهی  دارند، همه ی پرندگان دریایی، گاکی ها، غاز دریایی. قوهای انا لیفی66 بعضی وقت ها تا این جا شنا 
می کنند تا خودشان را تروتمیز کنند. از نظر مزه به حساب نمی آیند. مانده ام که گوشت قو چه نوع گوشتی 

است. رابینسون کروزو مجبور شد آن را بخورد تا زنده بماند.6۷ 

 بس. یک دنیا تشکر می گیرم. نه 
ً
ناتوان بال می زدند و می چرخیدند. دیگر برای شان نمی ریزم. پنی کامال

 شاه بلوط بتپانی مزه ی همان 
ً

حتا یک قار. تازه بیماری پا و دهان را هم پخش می کنند.6۸ اگر به بوقلمونی مثال
را می دهد. خوک بخوری مثل خوکی. پس چرا ماهی های آب های شور شور نیستند؟ چطور می شود؟6۹

چشم هایش در رودخانه به جست وجوی پاسخ می گشت که قایق پارویی ای را دید که تخته لنگر گچی اش 
از لنگرگاه روی امواج مالس مانند با تنبلی تکان می خورد. 

تولیدی کینو70

۱۱/-

شلوار

 چطور می توانی مالک آب شوی؟۷۱ 
ً
چه فکر خوبی. مانده ام که او به شهرداری اجاره می پردازد. واقعا

همیشه در رودخانه ای جاری است، هرگز همان نیست که در جویبار زندگی دنبال می کنیم.۷2 چون زندگی 
هم جویبار است. هر نقطه ای برای چسباندِن آگهی خوب است. آگهی آن دکتر قالبی برای سوزاک به 
 محرمانه. دکتر های فرنکز.۷۳ برای او یک 

ً
همه ی آبریزگاه ها چسبیده بود. دیگر هیچ جا نمی بینمش. مطلقا

پول سرخ هم خرج برنداشت درست مثل ِمگینی، استاد رقِص تبلیغ سِر خود.۷4 آدم هایش را وامی داشت 
که آگهی ها را برایش بچسبانند یا به دلیل آن موضوع هیس هیس خودش می چسباند، وقتی برای خالص 
کردن خودش می رفت.۷5 کالش فراری. درست آن مکان هم. آگهی ممنوع. آگاهی مجموح.۷6 یارویی با 

یک دوز می سوزد.۷۷ 

اگر او...؟

آخ! 

ِا؟

نه... نه.

 نیست؟
ً
نه، نه. باور نمی کنم. او مطمئنا

نه، نه.۷۸

آقای بلوم نگاه دلواپسش را باال آورد و پیش رفت. فکر نکن دیگر به این موضوع. از یک گذشته. گلوله ی 
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زمان سنج اداره ی بلست پایین است. وقت دان سینک.۷۹ آن کوچولو کتاب ِسر رابرت بال سحرکننده است.۸۰ 
پارالل،  است:۸2  یونانی  پار  بپرسم.  او  از  می توانم  نفهمیدم. یک کشیش.  درست  هیچ وقت  پارالکس.۸۱ 

ه، چرند!۸۳
َ
پارالکس. مت ِهم پایک هوزس مالی به اش می گفت تا برایش مفهوم تناسخ روح را گفتم. ا

به واقع،  اوست.  با  این همه، حق  با  زد.  لبخند  بلست  اداره ی  پنجره ی  دو  به  ه، چرندگویان 
َ
ا بلوم  آقای 

کلمه های سنگین برای موجودات معمولی به خاطر آوایش. مالی آن قدر هم زیرک نیست. می تواند پررو هم 
باشد. چیزی که من فکر می کنم از دهن پراندن است. با این همه، نمی دانم. آن زمان ها می گفت بن دالرد 
صدای بشکه اِی بم دارد. پاهایی مثل بشکه دارد و آدم فکر می کند که در بشکه می خواند. حاال، این زیرکی 
نیست.۸4 مردم به او می گفتند بیگ بن.۸5 این حتا نصف آن چه مالی او را صدابشکه ای بم می خواند زیرکانه 
نیست. اشتها مثل آلباتروس.۸6 دوتا راسته ی گاو را می بلعد. مردی توانمند در نوشیدن َبِس شماره ی یک۸۷ 

تا خرخره. بشکه ی َبس. دیدی؟ چه خوب همه چیز درست شد.

صفی از مردان تابلوگردان با لباس سفید، در امتداد جوب، به سمت او آهسته قدم رو می آمدند، روبان های 
قرمز در عرض تابلوها. با تخفیف. مثل آن کشیش صبحی اند: ما گناهکاریم: ما رنج دیده ایم.۸۸ آقای بلوم 
حروف قرمز روی پنج کاله سفید بلندشان را خواند: اچ ای ال وای اس شرکت ویزدم هیلی.۸۹ وای که از 
عقب آهسته می آمد از زیر تابلوی جلویش تکه ی بزرگی نان بیرون کشید، در دهانش تپاند، با سروصدا 
جوید و پیش آمد. غذای اصلی ما. سه شیلینگ در روز، راه رفتن کنار جوب ها، خیابان به خیابان. فقط 
پوست را روی استخوان نگه می دارند، نان و شوربا.۹۰ آدم های بویل نیستند: نه، کارگرهای م گلید.۹۱ هیچ 
مشتری ای هم برایش پیدا نمی کنند. به اش پیشنهاد یک کالسکه ی نمایشی شفاف دادم، با دو دختر زیبایی 
که در آن نشسته اند و نامه می نویسند، دفترچه های یادداشت، پاکت های نامه، جوهر خشک کن. شک ندارم 
توجه جلب می کرد. دختران زیبایی که دارند چیزی می نویسند، فوری چشم آدم را می گیرند. همه برای این 
می میرند که بدانند چه می نویسد. اگر زل بزنی به هیچی، بیست نفر آدم دورت جمع می شوند. خود را نخود 
 این کار را نمی کند، چون اول به فکر خودش 

ً
هر آشی می کنند. زن ها هم. کنجکاوی. ستون نمک.۹2 مسلما

نرسیده.۹۳ یا آن دواتی که با رنگ کاذب سلولوئید سیاه به او پیشنهاد دادم. برنامه های او برای تبلیغات مثل 
گوشت کنسروی پالم تری زیر آگهی های تسلیت، دپارتمان گوشت  خام.۹4 نمی توانی اونا رو بلیسی. چی؟ 
تنها  با عجله می روم  رابینسون،  بایستم،  نمی توانم  داری کجا می روی؟  را.۹5 سالم جونز،  ما  پاکت های 
جوهرپاک کن قابل اعتماد، کنسل، را از شرکت هیلی در شماره ی ۸5 خیابان ِدیم بخرم.۹6 از آن جماعت 
 دورم.۹۷ کار لعنتی ای بود وصول کردن حساب های نسیه از آن صومعه ها. صومعه ی ترنکوییال.۹۸ یک 

ً
کامال

 شیرین. سربند راهبه ها به سر کوچکش می آمد. خواهر؟ خواهر؟ 
ً
راهبه ی خوبی آن جا بود، با چهره ای واقعا

از چشم هایش مطمئن شدم که در عشقی شکست خورده بود. خیلی سخت است معامله کردن با این جور 
زن ها. آن روز صبح سر نیایشش مزاحمش شدم. اما خوشحال بود که با دنیای بیرون تماسی داشت. گفت: 
روز بزرگ ما. روز جشن بانوی ما از کوه کارمل.۹۹ اسم هم شیرین: کارامل. می دانست من، فکر می کنم 
با  پول داشتند.   کمبود 

ً
واقعا بود. البد  بود، عوض شده  ازدواج کرده  اگر  او.۱۰۰  از طوری که  می دانست، 

این حال هر چیزی را در بهترین کره سرخ می کردند. پیه خوک برای آن ها نیست. دلم از خوردن جزغاله 
می سوزد.۱۰۱ آن ها دوست دارند تو و بیرون خودشان را کره بمالند. مالی آن را امتحان می کند، نقابش باال.۱۰2 

فی، دختر آن گروبردار.۱۰۳ می گویند یک راهبه سیم خاردار را اختراع کرد.۱۰4 
َ
خواهر؟ پت کل

وقتی آپاستروف اس هن هن کنان رد شد، آقای بلوم از خیابان وست مورلند گذشت.۱۰5 دوچرخه سازی 
ُرِور.۱۰6 آن مسابقه ها امروز برگزار می شوند.۱۰۷ چند وقت پیش بود؟ سالی که فیل گیلیگن مرد.۱۰۸ ما تو 
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خیابان المبرد غربی بودیم.۱۰۹ صبر کن: توی تام بودم؟۱۱۰ سالی که ازدواج کردیم، تو شرکت ویزدم هیلی 
کار گرفتم. شش سال. ده سال پیش: او نودوچهار ُمرد، بله درست است آتش بزرگ در شرکت آرنوت.۱۱۱ 
ریلی۱۱4 پیش از سوت آغاز، پورت 

ُ
َول دیلن جناب شهردار بود.۱۱2 شام گلن کری.۱۱۳ عضو شورا، رابرت ا

را در سوپش خالی می کند. باب باب برای پر کردن شکم شلپ شلپ می خورد.۱۱5 آن چه گروه نوزاندگان 
می زدند نمی توانست بشنود.۱۱6 برای آن چه تاکنون دریافت کرده ایم، باشد که خداوند ما را.۱۱۷ ِملی آن موقع 
طفل بود.۱۱۸ مالی آن پیراهن فیلی رنگ با دگمه و بندینک قیطانی  را پوشیده بود. دست دوز با دگمه هایی 
از سر پارچه. خودش دوستش نداشت، چون اولین باری که در گردش سرودخوانی در شوگرلوف پوشید 
مچ پای من پیچید.۱۱۹ انگار آن.۱2۰ کاله بلند گودوین پیر با چیزهای چسبنده روی سرش قرار گرفته بود. 
پیک نیک مگس ها هم بود. هرگز لباسی نپوشیده بود که پشتش آن طوری شود. مثل دستکش به تنش نشسته 
بود، شانه ها و باسن. درست شروع خوب تپل شدن. آن روز پای خرگوش خوردیم. آدم ها با نگاه دنبالش 

می کردند.

خوش. آن موقع خوش تر. اتاق کوچک جمع وجور و راحت با کاغذدیواری قرمز. کاغذدیواری داکرل، 
هر دوازده توپ یک و نه پنس.۱2۱ شب حمام کردن ِملی. صابون آمریکایی خریده بودم: الدرفالور. بوی 
آرام بخش آب وانش. بامزه سر تا پا صابونی بود. خوش ترکیب هم. حاال عکاسی. آتلیه ی عکاسی لوحی 

پاپای بیچاره که برایم ازش گفته بود.۱22 ذوقی ارثی. 

بلوم در امتداد جدول خیابان پیش می رفت.

جویبار زندگی.۱2۳ اسم آن یاروی کشیش مانند چی بود که هروقت رد می شد زیرچشمی به داخل نگاه 
می کرد؟ چشم های ضعیف، زن. در خانه ی سیترون، خیابان سینت کوینز پرید ایستاده بود.۱24 پن چیز.۱25 
او  اگر  خب،  شاید.  ترامواها  سروصداهای  است.  قبل  سال ها  البته  پن...؟  دارد.  حافظه ام  پندنیس؟۱26 

نتوانست اسم نماینده ی کارگران روزکار را که هر روز می دید به یاد آورد.۱2۷

بارتل دارسی خواننده ی تنور آن ها بود، آن موقع تازه داشت رو می آمد.۱2۸ بعد از تمرین او را تا خانه  
بادهایی که از جنوب می وزند را به  با سبیل روغن زده ی تیز. آن ترانه ی  همراهی می کرد. آدمی پرنخوت 

داد.۱2۹  مالی 

فراماسونرها  جلسه ی  گودوین،  کنسرت  از  بعد  دیدم  که  بیاورم  را  مالی  آن جا  رفتم  بود،  توفانی  شب 
درباره ی بلیت های اعانه ی ملی در اتاق پذیرایی یا اتاق بلوِط اقامتگاه شهردار برپاست۱۳۰ او و من پشت 
سر. باد برگه ی موسیقی مالی در دست من را به سمت نرده های دبیرستان برد.۱۳۱ شانس آوردم که برگه را. 
چیزی مثل این جلوه ی چنین شبی را برای مالی خراب می کند. پروفسور گودوین از جلو به مالی وصل بود. 
لرزان بر پاهایش، پیرمرد بیچاره ی خرفت. کنسرت های خداحافظی او. بی شک آخرین حضور روی هر 
صحنه ای. شاید برای ماه ها شاید برای هیچ گاه.۱۳2 خنده ی مالی به باد را یادم می آید، یقه ی بادزده اش باال. 
نبشی هارکورت آن تندباد یادم می آید.۱۳۳ هووووو! زد زیر دامن ها و شال گردنش نزدیک بود گودوین پیر را 
بکوبد. مالی در آن باد سرخ شد. یادم می آید وقتی رسیدیم خانه آتش را سرهم کشیدم و برای شامش آن 
تکه های گوشت گوسفند را سرخ کردم، با سس چاتنی که دوست داشت. و رام داغ و تند. از کنار بخاری او 

را می دیدم که تو اتاق خواب قزن قفلی فنر کرستش را باز می کند: سفید. 

داشت  بدنش. همیشه دوست  از  گرم  داد. همیشه  و خش مالیمی  تلپ  روی تخت صدای  کرستش 
خودش را از آن رها کند. بعد آن جا تا نزدیک ساعت دو می نشست و گیره های سرش را درمی آورد. ملی توی 

گهواره بود. خوش. خوش. آن شبی بود که...۱۳4
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– ِا، آقای بلوم. حال شما چطور است؟
– ِا، شما چطورید، خانم برین؟۱۳5

– گله کردن فایده ای ندارد. مالی ما چطور است؟ سال هاست که ندیده امش.

آقای بلوم شنگول پاسخ داد: 

– شاد و قبراق. می دانی که ملی در مالینگار کار پیدا کرده.

– نه بابا!؟ چه عالی!

– آره. تو عکاسی. آن جا حسابی جا افتاده. اهل و عیال شما چطورند؟

خانم بینز گفت: 

– خوبند، خدا را شکر.

چند تا دارد؟ به نظر هیچ کدام همراهش نیستند.

– می بینم سیاه پوشیده ای. کسی که...«

آقای بلوم گفت: 

– نه، فقط دارم از خاکسپاری می آیم.

پیش بینی می کنم که تا شب این حرف پیش بیاید. کی مرده، کْی مرده؟ چطور مرده؟ مرتب مطرح بشود.

خانم برین گفت: 

– ای وای! امیدوارم از خویش وقوم نزدیک نباشد.

بد هم نیست کمی دلش را به درد بیاورم. 

آقای بلوم گفت: 

– دیگنم. یک دوست قدیمی. بیچاره خیلی ناگهانی مرد. فکر می کنم از مشکل قلبی. خاکسپاری امروز 
صبح بود.

خاکسپاری ات فردا

وقتی از چاودارها می گذری.

ددل ددل دام دام
ددل ددل...۱۳6

چشمان زنانه ی خانم برین غمگنانه گفت: 

– از دست دادن دوستان قدیمی ناراحت کننده است.

دیگر درباره ی این موضوع بس است. با دقت: آهسته: شوهر.

– و آقا و سرور شما؟

خانم برین دو چشم درشتش را به باال چرخاند. با این همه، این ها را از دست نداده.

– از او نگو!۱۳۷ افعی در برابرش لنگ می اندازد.۱۳۸ حاال با کتاب های وکالتش آن جاست و دنبال قانون 
افترا می گردد. من را توی گور می گذارد.۱۳۹ صبر کن تا نشانت بدهم.
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بخار سوپ کله ی گاو و بوی رولت مربایی تازه از شیرینی پزی هریسن بیرون زد.۱4۰ دود و دمه ی سنگین 
ظهر گلوی آقای بلوم را قلقلک داد. دلم می خواهد شیرینی خوبی درست کنم، کره، بهترین آرد، شکر 
ولگرد  بچه ی  برین می آید؟ یک  از خانم  این  یا  را تشخیص می دهند.  مزه اش  داغ  با چای  وگرنه  سرخ، 
پابرهنه، روی نرده ها ایستاد، دود و دمه ها را به درون کشید. این طوری عذاب گرسنگی را تسکین می دهد. 

لذت یا مشقت، کدام؟ غذای نذری. چاقو و چنگال به میز زنجیر شده.۱4۱

دِر کیف دستی چرمی پوسته پوسته اش را باز کرد. سنجاق کاله: باید روی این چیزها حفاظی باشد. در 
 یکی بردار. اگر یک شش پنس گم 

ً
تراموا در چشم یکی فرو می رود. دنبال چیزی می گردد. باز. پول. لطفا

کنند ابلیس می شوند. غوغا به پا می کنند. شوهر فحاشی می کند. آن ده شیلینگی که دوشنبه به ات دادم کو؟ 
شکم خانواده ی برادر کوچکت را تو سیر می کنی؟ دستمال دست کثیف: شیشه ی دارو. قرص مکیدنی بود 

که افتاد. او چه...؟۱42
– باید ماه نو شده باشد. همیشه این وقت ها بد می شود. می دانی دیشب چه کار کرد؟۱4۳

او خیره شد، هنوز  به  به نشانه ی هشدار گشاد شده،  از جست وجو دست کشید. چشم هایش  دستش 
می زد.  لبخند 

آقای بلوم پرسید: 

– چه کار؟

بگذار حرف بزند. مستقیم در چشم هایش نگاه کن. حرفت را باور می کنم. به من اعتماد کن.

گفت:

– تو دل شب بیدارم کرد. خواب دیده بود، کابوس.
سوء هاضم.۱44

– می گفت آس پیک از پله ها باال می رفت.

آقای بلوم گفت: 
– آس پیک!۱45

از کیف دستی اش کارت پستال تاشده ای بیرون آورد و گفت: 

– این را بخوان. امروز صبح دریافت کرده.

آقای بلوم کارت را که می گرفت پرسید: 
– این چی هست؟ آ. خ.؟۱46

 که باید خجالت بکشند، حاال هرکس که باشد.۱4۷
ً
– آ. خ.: آخ. یکی قصد آزارش را داشته. واقعا

آقای بلوم گفت: 

 که خجالت دارد.
ً
– واقعا

کارت پستال را پس گرفت و آهی کشید: 

– حاال دارد یک راست می رود به دفتر آقای منتن.۱4۸ می گوید می خواهد علیه شان شکایت کند تا ده هزار 
پوند غرامت بگیرد.
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کارت پستال را در کیف نامنظمش فرو کرد و قفلش را بست.

موی  دسته ای  دیده ام.  را  آن  نوِ   روزهای  رفته.  رنگ وخواب  پیش،  سال  دو  آبی  فاستونی  پیراهن  همان 
کم پشت روی گوشش. و آن کاله بی لبه ی بدریخت: سه خوشه انگور همیشگی تا کهنگی اش به چشم 
نیاید. اشرافی نخ نما.۱4۹ پیش ترها در پوشش خوش ذائقه بود.۱5۰ خط های دور دهانش. فقط یک سال یا 

بزرگ تر است. مالی  از  همین حدود 

دیدی آن زنی که رد می شد چه نگاهی به اش کرد. بی رحم. جنس بی انصاف. 

آقای بلوم هم چنان به او نگاه می کرد، اما ناخرسندی اش را در پشت نگاهش پنهان می کرد. سوپ تند و 
پرادویه ی کله ی گاو سوپ گوشت و کاری دم گاو.۱5۱ منم گرسنه ام. تکه هایی از کیک روی مغزی پیراهنش: 
اندوده ای از آرد شکری چسبیده به گونه اش. کیک ریواس با مایه ی فراوان در وسطش، میوه های گوشتالو 
داخلش. جوسی پاول بود.۱52 مدت ها پیش در خانه ی لوک دویل. دولفینز بارن، چیستان بازی ها.۱5۳ آ. خ.: 

آخ.

موضوع را عوض کن.

آقای بلوم پرسید: 
– هیچ از خانم بوفوی خبر داری؟۱54

خانم برین گفت:

– مینا پیورفوی؟

داشتم به فیلیپ بوفوی فکر می کردم.۱55 باشگاه تئاتردوست ها. مچام اغلب به شاهکار فکر می کند.۱56 
زنجیر را کشیدم؟ آره. حرکت آخر.۱5۷

– بله.

– همین حاال تو راه زنگ زدم ببینم به سر رسانده. در زایشگاه خیابان هولز است. دکتر هورن بستری اش 
کرده.۱5۸ تا حاال سه روز سخت داشته.۱5۹

آقای بلوم گفت: 

– آه! خیلی متأسفم از این خبر.

خانم برین گفت: 

– آره. با یک خانه ی پر از بچه. پرستارش به من گفت خیلی زایمان سختی است.

آقای بلوم گفت: 

– آه!

نگاه های ترحم بار سنگینش خبرهای او را جذب کرد. زبانش به نشانه ی دلسوزی نچ نچ کرد: نچ! نچ!
– خیلی ناراحت شدم از شنیدن این خبر. زن بیچاره! سه روز! خیلی وحشتناک است.۱6۰

خانم برین سرش را تکان داد.

– روز سه شنبه دردش شروع شده...

آقای بلوم به کونه ی آرنج او مالیم دست زد و هشدارش داد:
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– بپا! بگذار این آقا رد شود.

در امتداد جدول خیابان، هیکلی استخوانی با گام های بلند از رودخانه می آمد، با نگاهی بهت زده از 
پشت عینک یک چشمِی ته استکانِی  سیم پیچ به پرتو خورشید خیره بود. کاله کوچکی مثل عرقچین تنگ به 

کله اش چسبیده بود. از زیر بغلش، روپوش تاشده ای، عصا و چتری با هر گام بلند تاب می خورد.

آقای بلوم گفت: 

– ببینش. همیشه از آن طرف تیربرق ها راه می رود. ببین!

خانم برین پرسید: 

– می شود بپرسم کی هست؟ خل است؟

بلوم با لبخند جواب داد: 

کانر فیتزموریس تیزدال فرول.۱6۱ ببین!
ُ
ِشل بویل ا

َ
– اسمش هست ک

خانم برین گفت:
– از این به اندازه ی کافی دارد.۱62 دنیس یکی از همین روزها مثل این می شود.۱6۳

ناگهان سکوت کرد.

سپس گفت: 

– اینا هاش. باید دنبالش بروم. خداحافظ. به مالی سالم من را برسان. باشد؟

آقای بلوم گفت: 

.
ً
– حتما

آقای بلوم او را که از میان عابران به سمت جلوی مغازه ها مارپیچ می رفت، تماشا کرد. دنیس برین با کت 
فراک کوچک و کفش کتانی آبی از مغازه ی هریسن پاکشان بیرون آمد، دو کتاب سنگین روی دنده هایش 
بغل کرده بود.۱64 باد از خلیج آورده.۱65 مثل قدیم ها. گذاشت زنش به او برسد بی آن که تعجب کند و ریش 

خاکستری مالل آورش را به سمت او کشید، همان طور که جدی حرف می زد فک لقش می جنبید.

مشوگا.۱66 باالخانه اش را اجاره داده.

آقای بلوم دوباره آرام به راه افتاد، پیشاپیش او، زیر پرتوهای خورشید آن عرقچین تنگ، عصاچترروپوش۱6۷ 
تاب خوران را می دید. کالس می گذارد. ببینش! دوباره از آن طرف تیر برق راه می رود. این هم یک راه گذران 
در دنیاست. و آن یکی دیوانه ی احمق دیگر با آن جل و پالس.۱6۸ زنش باید روزگار سختی با او داشته باشد. 

ف ِبرگن است یا ریچی گلدینگ.۱6۹ حاضرم سر هر چی شرط ببندم 
ْ
آ. خ. آخ. قسم می خورم که کار ال

که این را به شوخی در میخانه ی اسکاچ۱۷۰ نوشته است. یک سر به دفتر منتن. چشم های صدفی اش به 
سوری برای خدایان.۱۷2  کارت پستال خیره شده.۱۷۱ 

دارم  دوست  باشد.۱۷4  آن جا  هم  دیگری  جواب های  است  ممکن  شد.۱۷۳  رد  تایمز  آیریش  جلوی  از 
همه را جواب بدهم. شیوه ی خوبی برای مجرم ها. کد.۱۷5 حاال سر ناهارند. دفتردار عینکی آن جا من را 
نمی شناسد. آه، به حال خودشان بگذارشان تا خوب بپزند. به اندازه ی کافی زحمت خواندن چهل وچهارتا 
را  ادبی. اسمت  آقایی در کارهای  به  برای کمک  باهوش  آن ها را کشیده ام. متقاضی ماشین نویس زن  از 
گذاشتم عزیز بدجنس چون آن دنیا را دوست ندارم.۱۷6 خواهش می کنم به من بگو معنی اش را. خواهش 
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می کنم به من بگو زنت چه عطری استفاده. به من بگو چه کسی دنیا را ساخت. طوریکه آن ها آن پرسش ها 
را جلوت سبز می کنند. و دیگری لیزی تویگ. ۱۷۷ کارهای ادبی ام بخت بلندی داشته اند که مورد تأیید شاعر 
برجسته ِاْی  ای )آقای ُج راسل( هستند.۱۷۸ وقتی برای درست کردن موهایش ندارد، چای آب زیپو را با کتاب 

شعری می نوشد. 

بهترین روزنامه برای آگهی کوچک، از هر لحاظ بهتر. حاال شهرستان ها را گرفته.۱۷۹ آشپز و سرپرست، 
ک(  )ر  مؤدب  دختری  سکرآور.۱۸۱  پیشخان  برای  فعال  مردی  دست.۱۸۰  کناِر  خدمتکار  عالی،  آشپز ی 
آماده ی کار در میوه فروشی یا قصابی گوشت خوک.۱۸2 جیمز کارالیل آن را ساخت.۱۸۳ ششونیم درصد 
سود سهام.۱۸4 سر سهام کوتز معامله ی بزرگی کرد.۱۸5 محتاط.۱۸6 اسکاتلندی خسیس و مکار پیر. همه ی 
خبرهای چاپلوسانه.۱۸۷ زوجه ی باوقار و معروف نایب السلطنه. حاال آیریش فیلد را خریده است.۱۸۸ بانو 
نمایان شدن شکار، در  دیروز هنگام  و  بهبودی کامل کسب کرده است  از وضع حمل  مونت کشل پس 
شکار روباه ورد یونین در راث اوث شرکت کرد.۱۸۹ روباه غیرقابل خوردن.۱۹۰ شکارچیاِن بی حساب وکتاب 
هم.۱۹۱ ترْس شیره ای تزریق می کند و آن را برای آن ها خوب ترد و نازک می کند.۱۹2 دولنگه می راند.۱۹۳ مثل 
یک مرد سوار اسبش می شود. زن شکارچی باربردار.۱۹4 نه زین یک بری و نه تشک ترک اسب برای او، نه 
برای جو.۱۹5 در اردوی شکاْر اول و سر کشتار اول.۱۹6 بعضی از این زن های دوستدار اسبدوانی مثل مادیان 
تخمی قوی اند. دوروبر اسطبل اسب ها شق وَرق راه می روند. به یک چشم به هم زدن یک گیالس برندی 
را یک نفس سر می کشند.۱۹۷ آن یکی جلوی گرِونر امروز صبح.۱۹۸ باال با او در کالسکه: ویژویژ. از روی 
دیوارسنگی یا مانع پنج میله ای اسبش را می پراند.۱۹۹ فکر کنم آن راننده ی دماغ کوتاه  از روی غرض این کار 
را کرد. راستی شبیه کی بود؟ آهان، آره! خانم میریام دندرْید2۰۰ که شال و لباس زیر قدیمی اش را در هتل 
به دستم  را  آن ها  وقتی  نمی گزید،  آمریکایی جنوبی طالق گرفته. ککش هم  به من فروخت.2۰۱  شلبورن 
می داد.2۰2 مثل این که جارختی اش باشم. او را در مهمانی نایب السلطنه دیدم، وقتی استابز2۰۳ رئیس پارک 
من را با ویِلن از اکسپرس به داخل راه داد.2۰4 روبیدن مانده های درجه یک ها. چای و عصرانه. مایونز را روی 
آلوها ریختم با این خیال که کاستر است. باید گوش های زن تا چند هفته بعد زنگ زده باشد. می خواهی 

برایش گاو نر باشی. روسپی اشرافی زاییده شده. بچه داری برای او نه، ممنون.2۰5

بیچاره خانم پیورفوی! شوهر متدیست. متدی در دیوانگی اش.2۰6 ناهار نان گرد زعفرانی و شیر و لیموناد 
در لبنیاتی اجوکیشنال.2۰۷ وای ام سی ای.2۰۸ خوردن با زمان سنج، سی ودو بار جویدن در دقیقه. و هنوز 
هم ریش چکمه ای اش رشد می کرد.2۰۹ فرض بر این است که پارتی کلفتی دارد. پسرعموی تئودور در کاخ 
دابلن.2۱۰ در هر خانواده ای یک آدم باکالس وجود دارد. سالی یکی برایش می کارد.2۱۱ او را بیرون میخانه ی 
تری جالی توپرز2۱2 دیدم بی کاله قدم می زد و پسر بزرگش یکی را در سبد خریدش حمل می کرد.2۱۳ نوزادان. 
طفلکی! این طوری مجبور است هر سال و هر ساعتی از شب شیر بدهد. این ت  ت ها خودخواهند.2۱4 نه 

خود خورد نه کس دهد گنده شود به سگ دهد.2۱5 فقط یک حبه قند در چای من، اگر ممکن است. 

سر تقاطع خیابان فلیت ایستاد.2۱6 وقفه ی ناهار سبک.2۱۷ در ُرْو شش پنی؟2۱۸ باید بروم سراغ آن آگهی 
ن هشت پنی.22۰ بهتر است. سر راهم.

ُ
در کتابخانه ی ملی.2۱۹ در برت

از کنار رستوران بار بولتن وسترلند رد شد.22۱ چای. چای. چای. یادم رفت تام کرنن را تیغ بزنم.222 

س س س. نچ، نچ، نچ!22۳ فکرش را بکن سه روز روی تخت ناله کنی با دستمال سرکه ای روی پیشانی، 
 وحشتناک! سر بچه زیادی بزرگ است: فورسپس. تو شکمش دوال می شود 

ً
شکم بیرون زده.224 اوف! واقعا

تا با سر بیرون بیاید، کورمال دنبال راه خروجی است. من را می کشت این. مالِی خوش شانس سبک پشت 
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۸

ایده ی خواب  با اعمال شاقه.225  این را بگیرند. زندگی  باید چیزی اختراع کنند که جلوی  سر گذاشت. 
ُنه تا داشت.22۷ تخم گذار خوبی. پیرزنی که در یک  گرگ ومیش: به ملکه ویکتوریا داده بودند آن را.226 
لنگه کفش زندگی کرد یک عالم بچه داشت.22۸ حدس می زنم سل ریوی داشت.22۹ وقتش رسیده که یکی 
درباره اش فکر کند به جای آن یاوه سرایی، درباره ی چی بود سینه ی محزون، تأللؤ نقره ای.2۳۰ مزخرفات 
آشکار تا خوراک احمق ها را با آن فراهم کنند. راحت می توانستند دم ودستگاه های بزرگی داشته باشند که 
 بی درد از این همه مالیات به هر بچه که به دنیا می آید پنج چوق بدهند با بهره ی چندگانه  تا 

ً
همه اش کامال

بیست ویک سالگی پنج درصد می شود صد شیلینگ و پنج پوند مالل آور ضربدر بیست دهک مردم را 
تشویق می کند که پول کنار بگذارند بیست ویک سال صدوده و خرده ای پس انداز می شود که باید روی 

کاغذ حساب کنم به یک مبلغ هنگفتی می رسد بیش از آن چه فکرش را بکنی.2۳۱

البته نه مرده زاد ها. آن ها را حتا ثبت نمی کنند. دردسر برای هیچ. 

صحنه ی خنده دار آن دو با همدیگر، شکم هایشان بیرون زده. مالی و خانم مویزل.2۳2 جلسه ی مادرها. 
سل ریوی در این دوره عقب نشینی می کند، بعد برمی گردد.2۳۳ ناگهان چقدر به نظر تخت می آیند بعد از 
آن. چشم های آرام. بار از ذهن شان برداشته می شود. خانم تورنتن پیر موجود پیر شنگولی بود.2۳4 می گفت: 
است.  به به  این  آ،  خودش.  دهان  در  فرنی  قاشق  بدهد  غذا  آن ها  به  این که  از  قبل  من.  بچه های  همه ی 
دستش را پسر تام وال له کرد.2۳5 اولین سر خم کردنش در برابر مردم. کله اش مثل کدوی مسابقه.2۳6 دکتر 
موِرِن تیموک.2۳۷ مردم هر دقیقه و ساعت به درشان می زنند و بیدارشان می کنند. به خاطر خدا، دکتر. عیال 
تو چهار درد است. بعد ماه ها برای پرداخت دستمزد منتظرشان می گذارند. برای رسیدگی به زنت. هیچ 

قدرشناسی در مردم نیست. دکترهای رئوف، بیشترشان. 

جلوی در بزرگ و بلند ساختمان پارلماِن ایرلند فوجی کبوتر پرواز کردند.2۳۸ شادمانی کوچک شان بعد 
از غذا. روی چه کسی بکنیم؟ من آن یارو با لباس سیاه را انتخاب می کنم. بفرما. این هم خوش شانسی.2۳۹ 
گرین242  گوس  نزدیک  درخت ها  باالی  گلدِبرگ24۱  ِون 

ُ
ا و  خودم  آپجان،24۰  باشد.  هیجانی  هوا  در  باید 

میمون بازی می کردیم. ماکرل صدایم می کردند.24۳ 

از خیابان کالج جوخه ای از ژاندارم ها بیرون آمدند، به ستون یک رژه می رفتند.244 قدم آهسته. صورت های 
زیر  پر کردن  از  بعد  باتوم هایشان ضربه ی مالیم می زدند؛  به  از غذا، کاله خودهای عرق ریز،  برافروخته 
به  است.245  شادی  سرنوشت  اغلب  پاسبان  سرنوشت  چرب.  سوپ  از  خوبی  مقدار  با  کمربندهایشان 
گروه هایی تقسیم شدند و پخش شدند، سالم نظامی دادند، به سمت حوزه ی نگهبانی شان. پیش به سوی 
چریدن. بهترین لحظه برای حمله کردن به یکی موقع دسر. یک ضربه ی مشت به شامش.246 جوخه ای 
دیگر، با رژه ای نامنظم، نرده های ترینیتی را دور زدند و رهسپار مقر شدند. عازم آبشخورهایشان. آماده  برای 

برخورد با سواره نظام.24۷ آماده برای برخورد با سوپ.

آبریزگاه  را روی  او  تامی مور رد شد.24۸ کار درستی کردند که  انگشت شیطنت آمیز  زیر  از  بلوم  آقای 
گذاشتند: مالقات آب ها.24۹ باید جاهایی برای زن ها هم باشد. به داخل شیرینی فروشی ها می دوند. کالهم 
را راست وریس کنم. یک دره در این دنیای گسترده نیست.25۰ آهنگی عالی از جولیا مورکن.25۱ صدایش را 

تا آخرین لحظه حفظ کرد. شاگرد مایکل بلف، نبود؟252

به آخرین نیم تنه ی نظامی فراخ خیره شد. آدم های بدجنس برای درگیر شدن. جک پاور می توانست یک 
کتاب داستان رو کند:25۳ پدر مأمور جی.254 اگر یکی در برابر دستگیر شدن مقاومت کند در دارالتأدیب 
حسابی گوشمالی اش می دهند. تقصیری هم ندارند با این کاری که دارند، به خصوص پاسبان های جوان.255 
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آن پاسبان اسب سوار در روزی که ترینیتی مدرک جو چمبرلن256 را به او می داد برای پاداش خوب یکه 
بی25۷ سم های اسبش پشت سر ما کرپ کرپ می کرد. شانس آوردم 

َ
تاخت. وای خدا که چه کرد! در خیابان ا

که به عقلم رسید شیرجه بزنم تو بار منینگ،25۸ وگرنه توی آش25۹ می افتادم. ای خدا، بی محابا می تاخت. 
 جمجمه اش را روی سنگفرش خیابان شکسته.26۰ نباید می گذاشتم من هم با آن دانشجوهای پزشکی 

ً
حتما

یک جا روبیده شوم. و سال اولی های ترینیتی با آن کاله های دانشگاهی. دنبال دردسر می گردند. با این همه، 
با آن دیکسن26۱ جوان که در میتر جای نیش را برایم پانسمان کرد آشنا شدم و حاال در خیابان هولز است، 
جایی که خانم پیورفوی.262 دست به دست هم داد.26۳ هنوز صدای سوت پاسبان در گوشم. همه فلنگ را 

بستند. چرا به من گیر داد. دستور بازداشت من.264 درست از همین جا شروع شد. 
– زنده باد بوئرها!265

– سه بار به سالمتی دی وت!266
– جو چمبرلین را از درخت سیب ترش حلق آویز می کنیم.26۷

نفهم مفهم ها: یک گروه بروبچه ی جوان با داد و فریاد گلویشان را پاره می کنند. تپه ی وینگار.26۸ گروه 
با  یا کارمند دولت. جنگ می رسد:  باتر اکسچینج.26۹ در عرض چند سال نصف شان قاضی  نوازندگان 

عجله توی ارتش: همان آقایان که.2۷۰ چه باالی سکوی اعدام.2۷۱ 

مثل  دارد.2۷2  را  ِلِهر چشم های یک جاسوس 
َ
ک رنی 

ُ
ک می زنی.  با کی حرف  داری  نمی دانی  هیچ وقت 

آن پیتر یا دنیس یا جیمز کری که در مورد شکست ناپذیرها بند را آب داد.2۷۳ عضو انجمن شهر هم. زیر 
پای جوان های خام می نشنید تا مطلع شود. همیشه دستمزد سازمان اطالعات را کاخ می پردازد.2۷4 مثل 
سیب زمینی پوسیده دورش می اندازند. چرا این لباس شخصی ها همیشه دنبال خدمتکارهای همه کاره ی 
خانه ها هستند. آدم خوگرفته به اونیفورم آسان تشخیص داده می شود. به در پشتی فشارش می دهد. کمی 
زخمی اش می کند. سپس کار بعدی در دستور کار. و آن آقا کی باشد که از آن جا دیدار می کند؟ آیا ارباب 
از سوراخ کلید.2۷6 اردک دام آور.2۷۷ دانشجوی جوان پرحرارت  تاِم هرزه نگر  جوان چیزی می گوید؟2۷5 

دوروبر بازوی چاق او که اتو می کشد لودگی می کند. 

– این ها مال تو ست، مری؟

– من چیزهای این جوری نمی پوشم... دست بردار یا به خانوم گزارش می دهم. نصفی از شب را بیرونی.
– روزگار درخشانی در پیش داریم، مری. صبر کن می بینی.2۷۸

– آه، برو بینم با روزگار درخشانت که در پیش داریم.2۷۹

دختران پشت بار هم. دختران تنباکوفروش.

ایده ی جیمز استیونز بهترین بود. او آن ها را می شناخت. گروه های ده نفری که یکی نتواند بیش از حلقه ی 
خودش خبرچینی کند.2۸۰ شین فین.2۸۱ عقب بکشی چاقو را خورده ای. دست پنهان.2۸2 بمانی. جوخه ی 
آتش.2۸۳ دختر زندانبان او را از ریچموند بیرون آورد، از راه السک دررفت.2۸4 در هتل باکینگهم پاالس زیر 

چشم خودشان اقامت کرد.2۸5 گاریبالدی.2۸6

باید گیرایی خاصی داشته باشی: پارنل. آرتر گریفث آدم معقولی است، اما او برای توده های مردم شوری 
دابلن.2۸۹  نان  شرکت  چایخانه ی  صدتایک غاز.2۸۸  عالی مان.  سرزمین  درباره ی  یاوه سرایی  یا  ندارد.2۸۷ 
انجمن های مناظره.2۹۰ آن جمهوری گرایی بهترین شکل حکومت است. این که مشکل زبان باید به مشکل 
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اقتصادی ارجح باشد.2۹۱ از دختران تان بخواهید آن ها را اغوا کنند، به داخل خانه تان بیاورند. آن ها را تا 
خرخره با گوشت و نوشیدنی پر کنید.2۹2 غاز عید میکائیل.2۹۳ بفرما این هم یک تکه ی خوب با چاشنی 
آویشن از زیر پوست شکم برای شما.2۹4 یک کوارت دیگر از روغن غاز بخور تا سرد نشده.2۹5 هواخواهان 
نیمه سیر. گرده ی ناِن یک پنی و قدم رو با گروه نوازندگان.2۹6 هیچ شکرانه ای برای تقسیم کننده.2۹۷ این  فکر 
آن  است.  فکر می کنند خانه ی خودشان   

ً
واقعا دنیاست.2۹۸  بهترین چاشنی  بپردازد  دیگر  یاروی  که یک 

زردآلوها را رد کن، منظور هلوها.2۹۹ روز نه چندان دور. خورشید حکومت خودگردان از شمال غربی طلوع 
می کند.۳۰۰

همین طور که راه می رفت، لبخندش محو شد، ابر سنگینی خورشید را آهسته پوشاند و بر نمای پرنخوت 
ترینیتی سایه انداخت.۳۰۱ ترامواها یکی پس از دیگری می گذشتند، می آمدند، می رفتند، تلق تلق می کردند. 
حرف های بیهوده.۳۰2 چیزها مثل هم ادامه پیدا می کنند، روز به روز: جوخه های پاسبان ها به رژه بیرون 
می آیند، برمی گردند: ترامواها می آیند، می روند. آن دو خل وچل ول می گردند.۳۰۳ دیگنم را با گاری می برند. 
شکم برآمده ی مینا پیورفوی روی تختی ناله می کند تا بچه ای را از او بیرون بکشند. هر ثانیه یکی جایی 
به دنیا می آید. هر ثانیه هم یکی می میرد. از لحظه ای که پرنده ها را غذا دادم پنج دقیقه. سیصد نفر ریق 
رحمت را سر کشیدند. از آن طرف هم سیصد نفر به دنیا آمدند، خون را می شویند، همه در خون بره شسته 

می شوند، داد می زنند مع ع ع ع.۳۰4 

یک شهر ُپر از آدم می رود، شهر ُپر دیگر می آید، آن هم می رود: دیگری می آید، می رود. خانه ها، صفوف 
خانه ها، خیابان ها، مایل ها آسفالت، آجرهای روی هم انباشته، سنگ ها. دست به دست می گردد. این مالک، 
آن. می گویند صاحبخانه هرگز نمی میرد.۳۰5 وقتی اخطاریه می گیرد که کنار برود یکی دیگر پا جای پای او 
می گذارد.۳۰6 مکان را با طال می خرند هنوز هم همه ی طالها را دارند. جایی کالهبرداری در کار است. 
پیاز ساخته شده.۳۰۷  و  نان  بر  اهرام سنگی.  فرسوده می شوند.  به نسل  در شهرها گرد هم می آیند، نسل 
دیوار برده های چینی. شهر باستانی بابل.۳۰۸ سنگ های بزرگ به جامانده. برج های گرد.۳۰۹ بقیه خاکوخل، 
حومه ی شهر پراکنده و نامنظم ساخته شده، بسازبفروش. خانه های قارچی کروان با باد ساخته شده.۳۱۰ 

پناهگاه، برای شب. 

هیچ کس هیچی نیست.۳۱۱ 

احساس  متنفرم.  ساعت  این  از  دلگیر:  مالل آور،  سرزندگی.  است.  روز  ساعت  بدترین  درست  این 
کرده اند.۳۱2  استفراغ  و  خورده  را  من  انگار  می کنم 

خانه ی رئیس دانشگاه.۳۱۳ کشیش دکتر سالمون: کنسرو سالمون روغنی.۳۱4 سالم غنی در آن جا.۳۱5 مثل 
کلیسای کوچک سردخانه.۳۱6 حتا اگر یک چیزی دستی هم به من می دادند در آن جا زندگی نمی کردم. 

امیدوارم امروز آن جا جگر و بیکن داشته باشند.۳۱۷ طبیعت از خأل بیزار است.۳۱۸ 

خورشید آهسته خود را خالص کرد و از طریق ظروف نقره ای پشت ویترین والتر سکستن،۳۱۹ روبه روی 
جایی که جان هوارد پارنل با نگاهی مات رد شد، پرتوهای نورانی اش را تاباند.۳2۰

اینا هاش: برادرش. کپی او.۳2۱ صورتی فراموش نشدنی. حاال این تصادفی بود.۳22 البته صدها بار به یک 
آدم فکر می کنی و نمی بینیش. مثل آدمی که در خواب راه می رود. هیچ کس او را نمی شناسد. باید امروز 
جلسه ی انجمن شهر باشد.۳2۳ می گویند از وقتی این سَمت را گرفته هرگز اونیفورم رئیس شهربانی اش را 
وانا با اسب بلند، کاله سه گوش، پف دار، پودرزده و اصالحکرده بیرون می آمد.۳24 راه 

َ
نپوشیده. چارلی ک
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رفتن غم انگیزش را ببین. تخم مرغ بد خورده. چشم های آب پزشده بر روح.۳25 دردی دارم. برادر مرد بزرگ: 
 

ً
برادر برادرش.۳26 روی اسب تشریفات شهربانی باید گیرا باشد.۳2۷ سری می زند به دی بی سی، احتماال

برای قهوه اش، آن جا شطرنج بازی می کند.۳2۸ برادرش از آدم ها به عنوان سربازهای شطرنج استفاده کرد. 
بگذار همه کله پا شوند. می ترسند یک نظر درباره اش بدهند. با آن چشم هایش همه را فلج می کند. سحر 
می کند: آن اسم.۳2۹ همه کمی خل.۳۳۰ فنی دیوانه۳۳۱ و خواهر دیگر پارنل خانم دیکنسن۳۳2 با زین و یراق 
سرخ به این جا و آن جا می راند. شق وَرق مثل مک آردل جراح.۳۳۳ با این همه، دیوید شیهی در میث جنوبی 
شکستش داد.۳۳4 برای چیلترن هاندردز اقدام کن و به زندگی دولتی پناه ببر.۳۳5 سور میهن پرستانه. خوردن 
پوست پرتقال در پارک.۳۳6 سایمن ددلس  می گفت وقتی او را به پارلمان راه بدهند، آن یکی پارنل از قبرش 

درمی آید و بازوی این را می گیرد و از مجلس عوام بیرونش می کشد. 

بیایند  پایان های جهان فراموش کردند  بر آن  – از هشت پای دوسر، یکی از سرهایش سری است که 
بازوها...۳۳۷ آن  می زند.  اسکاتلندی حرف  لهجه ی  با  دیگر  درحالی که سر 

آن ها در امتداد جدول خیابان، از پشت سر آقای بلوم گذشتند. ریش و دوچرخه. زن جوان.۳۳۸

 یک تصادف است: بار دوم.۳۳۹ اتفاق های پیش رو از قبل سایه شان 
ً
و این هم این جاست. این دیگر واقعا

را می اندازند.۳4۰ مورد تأیید شاعر برجسته، آقای ُج راسل. آن باید لیزی تویگ باشد که با اوست. اْی ای: 
این یعنی چه؟۳4۱ حروف اول اسم شاید. البرت ادوارد، آرتر ادموند، الفونسس اب اد ال اسکور.۳42 داشت 
چی می گفت؟ پایان های جهان با لهجه ی اسکاتلندی. بازوها: هشت پا. چیزی سّری: سمبولیسم. نطق 
می کند. زن همه اش را به درون می کشد.۳4۳ یک کلمه هم نمی گوید. برای کمک کردن به آقا در کارهای 

ادبی. 

چشم هایش هیکل بلندقامتی را با لباس دست باف،۳44 ریش و دوچرخه َو زنی سراپاگوش کنار او، دنبال 
کرد.۳45 از رستوران گیاهخواران می آیند.۳46 فقط صبزیدات و میوه.۳4۷ استیک نخور. اگر بخوری چشم های 
آن گاو تا ابد تعقیبت خواهد کرد.۳4۸ می گویند این سالم تر است. اما آبکی  و باددار. امتحانش کرده ام. 
تمام روز می دواندت. به بدی گاو نفخ کرده.۳4۹ سرتاسر شب خواب می بینی. چرا به آن چیزی که به من 
دادند می گویند آجیل استیک ؟۳5۰ آجیل خوار. میوه خوار.۳5۱ تا فکر کنی داری استیک باالی ران می خوری. 

مزخرف. شور هم. با جوش شیرین می پزند. تا صبح باید کنار شیر آب بنشینی.۳52

جوراب های ساق بلندش روی مچ پاهایش رها شده. از این بیزارم: خیلی بی سلیقه. این آدم های اهل 
ادب همه اثیری اند. خیالی، مه آلود، سمبلیست. عاشق هنر و زیبایی اند. تعجب نمی کنم اگر بگویند ببین 
این نوع غذاست که نمونه ای امواج شاعرانه در مغز تولید می کند. به عنوان مثال نمی توانی از یکی از آن 
پلیس هایی که در لباس شان تاس کباب ایرلندی عرق می کنند یک خط شعر بیرون بکشی.۳5۳ نمی دانند 

شعر چی هست حتا. باید در حال وهوای خاصی بود. 

گاکِی خیالی مه آلود

می خورد پیچ وتاب بر آب های حزن آلود.

سر نبش خیابان َنسا۳54 عبور کرد و جلوی ویترین ییتس و پسر ایستاد،۳55 قیمت عینک های آفتابی را 
برآورد کرد. یا بهتر نیست یک سر وارد مغازه ی هریس پیر بشوم و یک گپی با ِسن کلْیر جوان بزنم؟۳56 آقای 
خوش رفتار. شاید سِر ناهاره. باید آن عینک کهنه را بدهم درستش کند. شیشه های گوئرز شش گینی.۳5۷ 
آلمانی ها همه جا راه خودشان را باز می کنند. با شرایط مناسب می فروشند تا مشتریان را جذب کنند. قیمت 
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حیرت انگیز  کنم.  پیدا  راه آهن  گمشده ی  اجناس  اداره ی  در  یکی  اتفاق  برحسب  شاید  می شکنند.۳5۸  را 
است چیزهایی که مردم در قطار ها یا رختکن ها جا می گذارند. به چه چیزی فکر می کنند؟ زن ها هم.۳5۹ 
باورنکردنی. پارسال در سفرم به انیس مجبور شدم کیف آن دختر مزرعه دار را بردارم و در تقاطع خطوط 
آهن لیمریک به او بدهم.۳6۰ پول مطالبه نشده هم.۳6۱ آن باال روی بام بانک یک ساعت کوچک است تا این 

عینک ها را با آن امتحان کنند.۳62 

پلک هایش تا روی لبه ی پایینی مردمکش پایین آمدند.۳6۳ نمی توانم ببینمش. اگر تصور کنی که آن جاست 
 می توانی ببینی اش. نمی توانم ببینمش.

ً
تقریبا

دور خود چرخید و ایستاده میان سایبان ها، دست و بازوی راستش را به سمت خورشید دراز کرد. بارها 
. نوک انگشت کوچکش قرص خورشید را پوشاند.۳64 کانون باید 

ً
می خواستم این را امتحان کنم. بله: کامال

جایی باشد که پرتوها تالقی می کنند. اگر عینک سیاه داشتم. جالب است. وقتی در خیابان المبرد غربی 
بودیم، درباره ی آن لکه های خورشیدی خیلی حرف می زدند.۳65 از حیاط پشتی به باال نگاه می کردم.۳66 

انفجارهای وحشتناکی اند.۳6۷ امسال خورشیدگرفتگی کامل خواهیم داشت: یک زمانی در پاییز.۳6۸

حاال که دارم به آن فکر می کنم آن توپ طبق زمان گرینویچ می افتد.۳6۹ این ساعتی است که با یک خط 
برق از دان سینک کار می کند.۳۷۰ باید اولین شنبه ی یک ماهی به آن جا بروم. اگر می توانستم به پروفسور 
جالی۳۷۱ معرفی شوم یا اطالعی درباره ی خانواده اش کسب کنم. آن هم مؤثر است: آدم همیشه تعریف را 
حس می کند. چاپلوسی جایی که هیچ انتظاری نمی رود. اشراف زاده مفتخر است که از نوادگان معشوقه ی 
یک پادشاهی است. جده اش. غلو می کنند. افتادگی بزرگواری می آورد. نرو تو و نپران چیزی را که می دانی 

تو نمی : پارالکس چیست؟ در را به این آقا نشان بده.۳۷2

آه.

دستش دوباره کنار بدنش افتاد. 

درباره اش هیچ نمی دانم. اتالف وقت. توپ های گازی دور می چرند، از روی هم می گذرند، رد می شوند. 
همان دنگ دنگ همیشگی. گاز: بعد جامد: بعد جهان: بعد سرما: بعد پوکه های مرده به این ور و آن ور رانده 
می شوند، صخره های یخ زده، مثل آن آب نبات آناناسی.۳۷۳ ماه. او گفت، باید ماه نو شده باشد.۳۷4 به نظرم 

شده. 

 مزون کلیر به راهش ادامه داد.۳۷5 
َ

از کنار ل

صبر کن. ماه تمام شبی بود که ما آن جا بودیم یکشنبه درست چارده شب بله ماه نوست.۳۷6 داشتیم کنار 
تولکا به سمت پایین قدم می زدیم. برای ماه فْیرویو بد هم نیست.۳۷۷ مالی داشت زمزمه می کرد. ماه جواِن 
مه می تابد، عشق. آقا طرف دیگر او. آرنج، بازو. آقا. چرا– اغ کرم شب تاب می درخشد، عشق.۳۷۸ لمس. 

انگشت ها. پرسش می کند. پاسخ می دهد. بله.۳۷۹ 
متوقف کن. متوقف کن. بود که بود. باید.۳۸۰

ِدم۳۸۱ را پشت سر گذاشت. 
َ
آقای بلوم با نفس های تند، قدم های آهسته تر بن بست ا

با رهایی 'ها' آرام باش آرام، چشم هایش متوجه شدند این جا خیابان است وسط روز شانه های بطری وار 
باب ُدِرن.۳۸2 در دوره ی هرزنوشی ساالنه اش مکوی گفت.۳۸۳ می نوشند به این منظور که چیزی بگویند 
 فم.۳۸4 آن جا در کومب۳۸5 با جاکش ها و روسپی ها۳۸6 و بعد بقیه ی سال هوشیار 

َ
یا کاری بکنند یا ِشِش ل

مثل یک قاضی. 
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است. جایی  برایش خوب  معمولی  رفت. سودای  امپایر شد.۳۸۷  وارد  ولنگاری  با  فکر می کردم.  بله. 
که پت کینِسال تئاتر هارپش را داشت۳۸۸ پیش از آن که ویت بِرد تئاتر کوئین را مدیریت کند.۳۸۹ جوهره ی 
یک پسر.۳۹۰ چیزهایی مثل دیان بوسیکولت با صورت قرص ماه و کاله لبه جلوآمده  اش.۳۹۱ سه دوشیزه ی 
خوشگل از مدرسه.۳۹2 چطور زمان مثل باد می رود، هان؟ زیِر دامن هایش شلوار تنگ قرمز بلندی را نشان 
پاور،  بیشتر  می نوشیدند.  یک نفس  را  نوشیدنی شان  می خندیدند،  جویده جویده  مشروب خوار،  می داد. 
آن کاله  و سیگار می کشند.  قاه قاه می خندند  برای عرق خورها:  پت.۳۹۳ سرخ زمخت:۳۹4 خوش گذرانی 
سفید را دربیاور.۳۹5 چشم های سرخ آتشی.۳۹6 حاال کجاست؟ جایی در حال گدایی. چنگی که زمانی 

همه ی ما را از گرسنگی کشت.۳۹۷ 

 بودم؟ یا آیا من حاال منم؟۳۹۸ بیست وهشت بودم. مالی بیست وسه.۳۹۹ 
ً
آن موقع خوشحال تر بودم. آیا واقعا

دوباره  نتوانست  هرگز  دیگر  رودی  از  بعد  شد.  عوض  چیزی  یک  رفتیم،  غربی  المبرد  خیابان  از  وقتی 
دوستش داشته باشد.4۰۰ زمان را نمی توانی به عقب برگردانی. مثل نگه داشتن آب در دستت. آیا تو به آن 
زمان برمی گشتی؟ درست از آن موقع شروع کنی. برمی گشتی؟ توی خانه ات شاد نیستی تو پسرک بیچاره ی 

بدجنس؟4۰۱ می خواهد دگمه هایم را برایم بدوزد. باید جواب بدهم. در کتابخانه جوابش را می نویسم. 

بانوهای  گل دار،  موسلین  می کرد.4۰2  وسوسه  را  حواسش  گسترده  سایبان های  با  دلباز  گَرفِتن  خیابان 
ابریشمی و بیوه  های مالک، جیرینگ جیرینِگ زین و یراق، گرمپ گرمپ سم ها بر سنگفرش تفتیده طنینی 
کوتاه  می انداخت. آن زن با جوراب های ساق بلند سفید پای کلفتی دارد. امیدوارم باران به جوراب هایش 
گند بزند. دهاتی اهل حومه. همه ی زنان پروار آمده بودند.4۰۳ همیشه پاهای یک زن را بدقواره می کند. 

مالی به نظر اریب است.4۰4

روبان ها.  از  آبشاری  شد.4۰5  رد  فس فس کنان،  ابریشم،  بزازهای  تامس،  براون  ویترین های  جلوی  از 
ابریشم نازک چین. سبوی یک وری که از دهانه اش سیلی از پارچه ی پوپلین خون فام بیرون می ریزد: خون 
درخشان.4۰6 پروتستان های فرانسوی آن را به این جا آوردند. ال کوز ای سنتا! تارا تارا.4۰۷ هم سرایِی عالی. 

تاری تارا. باید با آب باران شسته شود.4۰۸ مایربیر.4۰۹ تارا: بوم بوم بوم.4۱۰

جاسوزنی. یک عمر است که احتمالش هست یکی بخرم. آن ها را به همه جا فرو می کند. سوزن ها به 
پنجره .  پرده های 

ساعد دست چپش را کمی باال آورد. خراش: کمابیش رفته.4۱۱ در هر صورت، امروز نه. باید برای آن کِرم 
 سه ماه دیگر. آن وقت شاید 

ً
آرایشی برگردم. شاید برای تولدش.4۱2 ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر هشتم.4۱۳ تقریبا

مالی دوستش نداشته باشد. زن ها سوزن ها را جمع نمی کنند. می گویند می ُبرد عش را.4۱4

ابریشم های براق، زیردامنی ها روی میله های برنجی باریک، پرتوهای جوراب های ساق بلند ابریشمی 
نرم.4۱5

بی فایده است برگشتن. باید باشد. همه را به من بگو.4۱6

صداهای بلند. ابریشم گرم از خورشید. زین و یراق جیرینگ جیرینگی. همه برای یک زن،4۱۷ خانه و 
ثروت  نتاییم.4۱۹  اگنداث  از جافا.4۱۸  ادویه جات  غنی  میوه های  نقره جات،  ابریشمی،  تورهای  کاشانه ها، 

جهان.

گرد و قلنبگی گرم انسان در مغزش جا گرفت. مغزش تسلیم شد. بوی خوش آغوش ها بر سراپای او 
هجوم آورد.42۰ با جسمی گرسنه، مبهم و بی صدا از ته دل هوس ستایش کرد.42۱ 
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خیابان دوک. رسیدیم. باید چیزی بخورم. رستوران ِبرتن.422 آن وقت حالم بهتر می شود. 

خوش بو،  بدن های  سم ها.  کوبش  جیرینگ،  جیرینگ  بود.42۳  پیگیر  هنوز  پیچید،  کامبریج  نبش  سر 
گرم، ُپر. همه بوسیده، تسلیم شده: در مزارع در اعماق تابستان، علف های فشرده ی گوریده، در راهروهای 

خانه های اجاره ای نشت داده، روی مبل ها، تخت های جیرجیری. 

– جک، عزیزم!

– جانم!

– من را ببوس، ِرجی!

– مرد من!
– عزیزم!424

 نفس لرزانش را محکم گرفت: بوی تند خونابه ی 
ْ

با قلبی پرتالطم دِر رستوران ِبرِتن را فشار داد. بوی گند
گوشت، سوپ سبزیجات. ببین حیوانات غذا می دهند.

مردان، مردان، مردان.425 

نشسته روی چارپایه های بلند کنار بار، کاله ها به عقب رانده، سر میزها داد می زنند برای نان مجانی 
بیشتر، قلپ قلپ سر می کشند، پوزهای پر از غذاهای آبکی را می بلعند، چشم هایشان ورقلمیده ، سبیل های 
خیس شده  را پاک می کنند. مرد جوانی با صورت پیه دار رنگ پریده با دستمالش لیوان چاقو چنگال و قاشقش 
را برق انداخت. یک دست میکروب جدید. مردی با پیش بند نوزادی ُسسِی دور گردنش سوپ غل غل کن 
را از حلقومش پایین فرستاد. مردی روی بشقابش تف می کرد: غضروف نیمه جویده: لثه ها: نه دندانی برای 
جویدن جویدن جویدن آن. قلوه گاه از منقل. قورتش می دهد تا از شرش خالص شود. چشم های غمگین 
ند. من هم این طوری ام؟ خودمان را آن طور ببینیم که دیگران 

َ
مست. بیش از آن که بتواند بجود با دندان می ک

ما را می بینند.426 آدم گشنه خشمگین است. فک و دندان در کار. نکن! آ! یک استخوان!42۷ آن آخرین شاه 
پاگان ایرلند کورمک در شعر مدرسه خودش را خفه کرد در اسلتی به سمت جنوب بوین.42۸ مانده ام چه 
چیزی می خورده. چیزی لذیذ. سینت پتریک دین او را به دین مسیح تغییر داد.42۹ در هر صورت، نتوانست 

همه اش را قورت بدهد.4۳۰

– ُرست بیف و کلم.
– یک تاس کباب.4۳۱

آبجوی  جویدنی،  تنباکوی  گند  بوی  گرم،  و  شیرین مزه  سیگار  دود  اسپاتون،  خاک اره ی  مردها.  بوی 
  4۳2 مانده.  مخمر  مردان،  آبجویِی  شاش  ریخته، 

محتویات معده اش باال آمد. 4۳۳

در این جا نمی توانستم یک لقمه بخورم. طرف چاقو و چنگال تیز می کند تا هرچه جلویش است بخورد، 
آن یاروی پیر شیری هایش را خالل می کند.4۳4 انقباض عضالنی مختصر، کامل، نشخوارینه را می جود. 
قبل و بعد. شکرانه ی بعد از غذاها. به این تصویر نگاه کن، بعد به آن یکی.4۳5 آِب گوشت را با تکه های 

تریدشده ی نان های خیسانده می لمباند. بشقابت را هم لیس بزن، یارو! از این جا بزن بیرون. 

او به خورنده های دور میزها و روی چارپایه ها نگاهی کرد، پره های دماغش را تنگ کرد. 

– دو آبجوی سیاه این جا.
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– یک بیف نمک زده و کلم.

آن یارو چنان چاقوی پر از کلم را می تپاند که گویی همه ی زندگی اش به همین بسته است. ضربه ای 
ند. 

َ
خوب.4۳6 نگاهش می کنم عصبی می شوم. بی دردسرتر است که از سه دستش بخورد.4۳۷ بندبند می ک

نقره یعنی  نه.  یا  بامزه است.  این  به نظرم  آمده.4۳۸  دنیا  به  نقره ای در دهانش  با چاقویی  او.  ثانوی  عادت 
ثروتمند به دنیا آمده. با یک چاقو به دنیا آمده. اما با این حساب کنایه اش از دست می رود.

پیش خدمت بدلباس بشقاب های چسبناک تلق تلقی را جمع کرد. راک، رئیس پلیس قضایی، ایستاده 
پشت بار، تاج کف  روی لیوان آبجوخوری اش را پف کرد.4۳۹ باال جهید: رنگ زرد نزدیک چکمه اش پاشید. 
یک مشتری، چاقو و چنگال رو به باال، آرنج ها روی میز، آماده ی پرس دوم غذا زل زده بود به سمت باالبر 
غذا، در آن سمت مربع لکه دار روزنامه اش. یاروی دیگر داشت با دهان پر چیزی به او می گفت. شنونده ی 

 دیدی؟44۱
ً
همدل. گفت وگوی سر میز.44۰ دوچنبه جودمش تو آنچستر بانک. هان؟ واقعا

آقای بلوم دو انگشتش را با تردید به سمت لب هایش باال برد. چشم هایش گفتند: 
– این جا نیست. نمی بینمش.442
بیرون. از کثیف خورها بیزارم.44۳

عقب عقب به سمت در رفت. غذایی سبک از مغازه ی ِبرن می گیرم.444 شکم پرکن. نگهم دارد. صبحانه ی 
خوبی خوردم.

– بریانی و پوره این جا.

– پاینِت آبجوسیاه.

هر آدمی برای خودش، دندان و ناخن. یک قورت. یک لقمه. یک قورت. ُبق پر.

ش! 
ُ
بک می شوی.  خورده  یا  می خوری  برگشت.  گَرفِتن  خیابان  به سمت  و  شد  وارد  تمیزتری  هوای  به 

ش!445
ُ
بک

. همه با یغلوی و قابلمه یورتمه می روند 
ً
فرض کن یک آشپزخانه ی اشتراکی در سال های در پیش احتماال

تا برای شان پر کنند. محتویاتش را در خیابان می بلعند. مثال جان هوارد پارنل446 رئیس ترینیتی پسر هر 
مادر44۷ از رئیس هایت و رئیس ترینیتی حرف نزن44۸ زن ها و بچه ها درشکه چی ها کشیش ها قائم مقام های 
مطران ها ارتشبدها مطران ها.44۹ از خیابان اِیلزبری، خیابان کالید، اقامتگاه های پیشه وران، اتحادیه ی دابلن 
و سایبان دار.45۱  در صندلی چرخ دار  پیر  ملکه ی  اجق وجقش،  کالسکه ی  در  شمالی،45۰ جناب شهردار 
بشقاب من خالیه.452 اول شما با لیوان های انجمن شهری مان.45۳ مثل آب خوری سر فیلیپ کرمتن.454 
میکروب ها را با دستمال جیبی ات پاک کن. یاروی بعدی با مال خودش یک گروه تازه روی آن می مالد. 
فلین خل وچلی همه را نشان می داد.455 فرقی نمی کند باز هم جنگ و دعوا می کنند. همه برای اول 

ُ
پدر ا

شدن. بچه ها سِر تراشیدن ته قابلمه دعوا می کنند. یک دیگ سوپ به بزرگی فینکس پارک می خواهند.456 
شکار دنده و ران حیوان از داخل آن. از همه ی مردم دوروبرت متنفری. مالی به آن می گفت تبل دوِت هتل 
سیتی آرمز.45۷ سوپ، قاتق و شیرینی.45۸ هرگز نمی دانی داری افکار چه کسی را می جوی.45۹ حاال چه 
کسی همه ی بشقاب ها و چنگال ها را خواهد شست؟ شاید آن موقع به همه قرص بدهند.46۰ دندان ها بدتر 

و بدتر می شوند. 

بد  بوی  بعدش  البته  سیر  از خاک  گیاه خواران هست  مزه ی خوب چیزهای  در  عالم  یک  این همه،  با 
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 دنبالن.46۱ برای حیوانات هم دردناک است. پر 
ِ

می دهد دوره گرد ارگ نواز ایتالیایی برشته ی پیاز قارچ قارچ
کندن و دل و روده ی ماکیان را درآوردن. زبان بسته های فلک زده آن جا در بازار دام فروش ها462 منتظر تبرند 
که جمجمه شان را دوشقه کند. مااا. گوساله های بیچاره ی در حال رعشه. مع . گوساله ی تازه به دنیا آمده ی 
تلوتلوخور.46۳ سیب زمینی و کلم سرخ شده.464 شش های لغزاِن سطل های قصاب ها.465 آن گوشت سینه ی 
به قالب را بده به ما. شلپ. لولو خورخوره.466 گوسفندهای پوست کنده ی چشم شیشه ای آویزان از ران، 
پوزه های گوسفندهای پوشیده با خون مف جاری ژله دماغ روی خاک اره. سر و ته حیوان.46۷ لت وپارشان 

نکن، بچه. 

خون گرم تازه برای بیماری تحلیل برنده تجویز می کنند.46۸ خون همیشه الزم است. حیله گری. داغاداغ 
لیس بزن و بخور، شکرین ُپرمایه. ارواح قحطی زده.46۹

آه، گشنه ام. 

وارد رستوران بار دْیوی برن شد. رستوران بار شایسته. گپ نمی زند. گه گاهی یک نوشیدنی مهمان می کند. 
اما در سال کبیسه یک  بار در چهار. یک  بار چکی را برای من نقد کرد. 

ندی جینجراْیل؟4۷۰
َ

حاال چی بگیرم؟ ساعتش را درآورد. بگذار ببینم. ش

نوزی فلین4۷۱ از گوشه ی دنجش گفت: 

– سالم، بلوم.

– سالم، فلین.

– اوضاع احوال؟

– معرکه... بگذار ببینم. یک لیوان شراب بورگوندی می گیرم و ... بگذار ببینم.

 مزه شان را حس می کنم. ساندویچ؟ هام و بربری ها 
ً
ساردین روی قفسه ها. با نگاه کردن به شان تقریبا

بدون گوشت کنسروی پالم تری چیست؟  آمده اند.4۷2 گوشت کنسروی. خانه  آن جا پخته شده و دست 
ناقص.4۷۳ چه تبلیغ احمقانه ای! چسبانده اند زیر آگهی های تسلیت. همه گرفتار با یا بدون پالم تری.4۷4 
کنسرو گوشت دیگنم. آدم خوارها با لیموترش و برنج خواهند.4۷5 میسیونر سفیدپوست زیادی شوره.4۷6 
به دلیل  باید  به گمانم، رئیْس بخش های عظیم الشأن را مصرف می کند.  مثل گوشت خوِک شورانداخته. 
یا  که خورد  بود.  پاکی  پیر  سیاه پوست  تأثیرش. شاه  تماشای  برای  ردیف  به  زنانش  باشد.  ورزش سفت 
چه  می داند  خدا  شادکامی.4۷۸  کاشانه ی  آن  با  را.4۷۷  مک تریگر  آقای  روحانی  پدر  از  چیزهایی  چیزی 
معجونی. چادرینه ها شکمبه های بوی نا گرفته خرخره ها تقلبی و چرخ کرده. معما گوشت را پیدا کن.4۷۹ 
کوشر.4۸۰ گوشت و شیر با هم نه.4۸۱ همان چیزی که امروز به اش می گویند بهداشت.4۸2 روزه ی یوم کیپور 
تمیزکاری بهارِی درون.4۸۳ صلح و جنگ به هضم غذای فالن آقا بستگی دارد.4۸4 مذاهب. بوقلمون و غاز 
کریسمس.4۸5 کشتار بی گناهان.4۸6 بخورید بیاشامید و خوش باشید.4۸۷ سپس بخش های اسکان موقتی 

غلغله.4۸۸ سر ها باندپیچی شده. پنیر همه را هضم می کند به جز خودش را.4۸۹ پنیر مایت دار.4۹۰

– ساندویچ پنیر دارید؟

– بله، آقا.

چند تا زیتون هم دوست دارم، اگر داشته باشند. ایتالیایی اش را ترجیح می دهم. لیوان پری از ِبرِگندی 
می شویدش. نرم می کند. یک ساالد خوب، به خنکی خیار، تام کرنن می داند چطور سس بزند. خوشمزه اش 
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می کند. روغن زیتون خالص. ِملی با آن کتلت و یک شاخه جعفری از من پذیرایی کرد. یک پیاز اسپانیایی 
هم بردار. خدا غذا را ساخت، شیطان آشپزها را.4۹۱ خرچنگ تند و فلفلی.

– خانم خوبه؟

– خیلی خوب، ممنون.... پس یک ساندویچ پنیر. گورگونزوال، دارید؟

– بله، آقا.

نوزی فلین ویسکی و آبش را مزمزه کرد. 

– این روزها هیچ برنامه ی آوازخوانی هم دارد؟

به دهنش نگاه کن. می تواند در گوش خودش سوت بزند. گوش های بیرون زده تا جور باشد. موسیقی. به 
اندازه ی سورچِی من درباره اش می داند.4۹2 هنوز هم بهتر است به او بگویم. ضرری ندارد. تبلیغ مجانی.

.
ً

– مشغول یک تور بزرگ برای آخر این ماه است.4۹۳ شاید شنیده  باشی احتماال

– نه. آهان، چه شیک. کی برگزارش می کند؟

ساقی سرو کرد.4۹4 

– چند شد؟

– هفت دی،4۹5 آقا... ممنون، آقا.

آقای بلوم ساندویچش را به تکه های باریک برید. آقای مک تریگر.4۹6 راحت تر از آن چیزهای هپروتی 
سرشیری است.4۹۷ همه ی پانصد عیالش. خوش بودند با خیالش.4۹۸

– خردل، آقا؟

– ممنون.

زیر هر باریکه ی بلند شده را با قطره های زردرنگی آراست. با خیالش. دارمش. بزرگ و بزرگ و بزرگ تر 
می شد.4۹۹ 

آقای بلوم گفت: 

– برگزار می کند؟ خب، مثل یک جور برنامه ی شراکتی است، متوجه ای. سهام دانگی و سود دانگی.

نوزی فلین دستش را در جیبش برد تا کشاله ی رانش را بخاراند و گفت: 

– آهان، حاال یادم آمد. کی بود به ام گفت؟ بلیزس بویلن نیست که در این کار دستی دارد؟

تکانی گرم از تندی خردل دل آقای بلوم را گاز زد.5۰۰ چشم هایش را بلند کرد و با نگاه خیره ی ساعت 
صفرایی تالقی کرد. دو. ساعت بار پنج دقیقه جلوست.5۰۱ زمان می گذرد. عقربه ها حرکت می کنند. دو. 

نه هنوز.5۰2 

سپس دیافراگمش به سمت باال تمنا کرد، در درونش پایین رفت، با اشتیاق بیشتر، مشتاقانه تمنا کرد.5۰۳ 

شراب. 

شربت فرح بخشش را بومزمزه کرد، به گلویش محکم فرمان داد که به آن سرعت بدهد، جام شرابش را 
با دقت پایین گذاشت. 

سپس گفت: 
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– بله، درواقع، برنامه ریز است.

نه ترس: نه شعور.5۰4 

نوزی فلین فن فن کرد و خاراند. کک یک وعده غذای کامل می خورد.

– جک مونی5۰5 به ام می گفت که او سر مسابقه ی مشت زنِی پادگان پورتوبلو،5۰6 که در آن مایلر کیو 
دوباره از آن سرباز برد، یک تکه ی خوبی از اقبال داشت. وای خدا، به ام می گفت که جوانکی را در منطقه ی 

کارلو5۰۷ دارد...

امیدوارم که آن قطره شبنم نیاید پایین داخل گیالسش. نه، فن فن کنان باالیش کشید.

– برای نزدیک به یک ماه، پسر، پیش از شروع مسابقه. خدا تا دستورهای بعدی تخم اردک ها را هورت 
می کشید. او را از مشروب محرومش می کند، متوجه ای؟ وای، خدا، بلیزس موجود زیرکی است.5۰۸

دْیوی برن با پیراهن کوِک دوبله دار از پشت بار به جلو آمد، دستمال جیبی اش را دو بار به لبش مالید و 
کندگی از فالن فالن.5۱۰ زیادی  تمیزش کرد. هرینگ سرخ.5۰۹ او که لبخندش بر هر شکلی بازی می کند با آ

بادمجان دور قاب چین.5۱۱ 

نوزی فلین گفت: 
– این هم خودش است، فلفلی و سِرحال. می شود یک خوبش را برای جام طالیی به ما بدهی؟5۱2

دْیوی برن پاسخ داد: 

– من دور این چیزها نیستم، آقای فلین. هرگز هیچی روی یک اسب نمی گذارم. 

نوزی فلین گفت: 

– کار درستش را تو می کنی. 

آقای بلوم تکه های باریک ساندویچش را خورد، نان تازه ی ناب، با طعم تند تهوع آور خردل، بوی پامانند 
پنیر سبز. جرعه هایی از شراب کامش را تسکین داد. این داروی هم کش نیست.5۱۳ تو این هوا با کم شدن 

خنکی مزه اش قوی تر است.

رستوران بارِ  ساکت قشنگ. کار چوبی قشنگ در آن پیشخان. قشنگ طراحی شده. این قوسی را که آن جا 
می خورد  دوست دارم.

دْیوی برن گفت: 

– در آن خط دست به هیچ کاری نمی زنم. خیلی از آدم ها را نابود کرد، همین اسب ها.

بخت آزمایی شراب فروشان .5۱4 دارای مجوز فروش آبجو، شراب و دیگر نوشیدنی ها برای مصرف در این 
مکان. شیر یا خط، برد با من است.5۱5 

نوزی فلین گفت: 

لنهن  ندارد.  وجود  درستی  ورزش  هیچ  امروزه  باشی.  امر  جریان  در  آن که  مگر  توست.  با  حق   –
ندل اسب مورد توجه است، اسب لرد هوارد 

َ
رهنمودهای خوب دارد. امروز سپتر را رو می کند.5۱6 زین ف

دی والدن، در ِاپسوم برد. مورنی کِنن سوارکارش است.5۱۷ یک دو هفته پیش می توانستم هفت به یک روی 
ببرم.5۱۸  اَمنت  سینت 

دْیوی برن پرسید: 
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واقعا؟

به سمت پنجره رفت، دفترودسَتکش را برداشت، صفحه هایش را با دقت بررسی کرد.

نوزی فلین فین فین کنان گفت: 

. یک فقره اسب بی نظیر بود. سینت فراسکین پدرش بود. در یک رعدوبرق و باد و 
ً
– می توانستم، شرافتا

باران ُبرد، کره مادیان راث چایلد،5۱۹با نمدی در گوشش. ژاکت آبی و کاله زرد. اقبالش بسوزد ِبن دالرد گنده 
گانتش.52۰ او من را از آن منصرف کرد. هوم. 

ُ
و آن جان ا

از سر تسلیم و رضا از لیوان ته گردش نوشید، انگشتانش را از روی شیارها پایین لغزاند. 

گفت: 

– هوم. 

و آهی کشید.

آقای بلوم پرسروصدا می جوید، ایستاده، به آه کشیدن او نگاه کرد. کله پوک نوزی. به او بگویم که آن اسب 
لنهن؟52۱خودش می داند. بهتر است بگذارم فراموشش کند. برو و بیشتر بباز. احمق و پولش.522 قطره شبنم 
دوباره دارد پایین می آید. وقتی زنی را می بوسد، دماغش سرد است. شاید هنوز هم دوست داشته باشند. 
تریِر پشمالوی شکم  با سگ اسکای  پیر  تیغ تیغی دوست دارند. دماغ سرد سگ ها. خانم ریوردن  ریش 
قاروقوری در هتل سیتی آرمز.52۳ مالی او را روی پایش نوازش می کرد. آه، گنده هاپوی  هوپی موپی موپی! 

شراب مغز نان ساندویچی را خیساند و نرم کرد خردل یک لحظه پنیر تهوع آور.524 شراب خوبی است. 
مزه اش بهتر است، چون تشنه ام نیست. حمام البته این کار را می کند. فقط یکی دو لقمه. بعد حدود ساعت 

شش می توانم. شش. شش. آن موقع زمان گذشته. مالی...525

آتش مالیم شراب رگ هایش را شعله ور کرد. بدجور می خواستمش. احساس می کردم خیلی رنگم پریده 
است.526 چشم هایش ناگرسنه قفسه های قوطی های کنسرو را دید زد: ساردین، چنگال های براق البسترها. 
هر چیز عجیب وغریبی را مردم برای خوردن انتخاب می کنند. از دل صدف ها، صدف ماهی ها با سوزن، 
از درخت ها، حلزون از زمین فرانسوی ها می خورند، از دریا با کرمی روی قالب. ماهی های ساده لوح در 
هزار سال هیچی یاد نمی گیرند. اگر ندانی خطرناک است هر چیزی بگذاری در دهانت. توت های سمی. 
زالزالک.52۷ گرد فکر می کنی خوب است. رنگ های براق هشدارت می دهند. یکی به دیگری گفته و الی 
آخر. اول روی سگ ها امتحانش کن. با بو و ظاهرش ترغیب شده اند. میوه ی وسوسه انگیز. قیف بستنی. 
. به آبیاری دستی نیاز دارد. بالیبتروشتراسه.52۸ بله اما صدف های 

ً
خامه. غریزه. باغستان های پرتقال مثال

خوراکی چی؟ بدمنظر مثل یک تکه َدلمه ی خلط. دوکفه ای های کثیف. بازکردن شان هم مکافات است. 
کی کشف شان کرده؟52۹ آشغال، فاضالب می خورند. شامپاین و صدف های خوراکی ِرد بانک.5۳۰ تأثیر 
بر قوای جنسی. شهوت افزا.5۳۱ او امروز صبح توی ِرد بانک بود.5۳2 آیا او صدف خوراکی می خو ماهی 
پیر روی میز شاید او تن جوان روی تخت نه ژوئن آر ندارد صدف های خوراکی نه.5۳۳ اما مردمی هستند 
 فاسد دوست دارند. گوشت شکار در حاِل گندیدن.5۳4 تاس کباب خرگوش در دیزی. 

ً
که چیزهای تقریبا

اول خرگوشت را بگیر.5۳5 چینی ها تخم مرغ های پنجاه ساله می خورند، آبی و سبز دوباره.5۳6 شامی از سی 
نوع غذا. هر نوع غذا بی ضرر در درون می تواند ترکیب شود. ایده برای رمان جنایی با سم. آن دوک اعظم 
لیوپولد بود، نه آره یا اوتو بود، یکی از آن افراد خانواده ی سلطنتی هاپسبورگ؟5۳۷ یا کی بود که شوره ی سر 
خودش را می خورد؟5۳۸ ارزان ترین ناهار در شهر. البته اشراف زاده ها، بعد دیگران تقلید می کنند تا رو مد 



151جیمز جویس  |

۸

باشند. ِملی هم پترولیوم و آرد. من خودم خمیر نپخته را دوست دارم. نیمی از صدف های خوراکی صیدشده 
را به دریا برمی گردانند تا قیمت را باال نگه دارند.5۳۹ ارزان،  هیچ کس نمی خرد. خاویار. ما اشراف زاده ایم. 
شراب سفید در گیالس های سبز.54۰ سورچرانی شیک. علیامخدره فالن. مرواریدهای سینه ی پودرزده . 
 کِرم.54۱ غذاهای ویژه می خواهند تا وانمود کنند که آن ها. خرچنگ با دیس حبوبات سوزش 

َ
الیت. کِرم ِد ل

گوشت را کم می کند. من را می شناسی بیا با من غذا بخور. ماهی خاویار سلطنتی542 سرکالنتر، کافی، 
قصاب، حق شکار آهوان جنگلی از عالیج.54۳ در عوض، برای او نصف گاو فرستاده. میز چیده را آن پایین، 
در آشپزخانه ی رئیس کل دیوان عالی دیدم.544 شِف کاله سفید مثل یک خاخام.545 اردک احتراق پذیر.546 
چی  بفهمیم  تا  بنویسند  غذا  فهرست  روی  را  آن  که  است  بهتر  پارم.54۷  ِد  دوشس   

َ
ل  

َ
ا فرفری  کلم برگ 

خورده ایم. این همه ادویه خورش را خراب می کند.54۸ این را خودم می دانم. سوپ آب گرفته ی ادواردز به آن 
اضافه می کنند.54۹ غازها را تا حد دیوانگی به خیک شان می بندند.55۰ البسترها را زنده می جوشانند. چند 
تایی پتارمیگان پبفرما.55۱ بدم نمی آید گارسون هتل دبشی باشم. انعام، لباس های شب، زنان نیمه برهنه. 
دید  او  و  بیداد.  دو  بله،  ت ؟ 

َ
دوبید خانم  بفرمایید،  میل  کفشک  ماهی  فیله ی  بیشتر  کمی  دارید  دوست 

ت در کیالینی زندگی 
َ

بیداد.552 این اسم پروتستان فرانسوی است به نظرم. یادم می آید که یک خانم دوبید
 فرانسوی.554 هنوز همان ماهی است شاید میکی هنلن پیر در خیابان مور555 شکم شان 

َ
می کرد.55۳ دو ِد ل

را پاره کرده مشت مشت ازش پول پارو کرده انگشتش توی آبشش ماهی ها روی چک نمی تواند بنویسد 
اسمش را به خیالم با چرخاندن دهانش یک منظره نقاشی کرد. مووویکل اْی ایتچا َه556 نادان مثل گاله ی پر 

از کفش،55۷ پنجاه هزار پوند می ارزد. 

روی جام پنجره دو مگس چسبیده  وزوز می کردند، چسبیده.

شراب سوزان روی کامش معطل کرد، فرو داد. انگورهای بورگاندی در خمره ی انگورکوب له می شوند. 
گرمای خورشید است این. انگار یک لمس پنهانی خاطره ای برایم می گوید. لمس کرد حسش را خیس 
کرد به یاد آورد.55۸ باالی هوث، پنهان زیر سرخس های وحشی پایین ما، خلیج خوابیده بود: آسمان.55۹ 
سکوت. آسمان. خلیج نزدیک سِر الِین بنفش. نزدیک درامِلک سبز. به سمت ساتن سبززرد.56۰ دشت های 
زیر دریا، خطوط قهوه ای رنگ پریده در چمنزار، شهرهای دفن شده.56۱ کتم را بالش کرد و موهایش را روی 
آن گذاشت، گوش خیزک ها در خلنِگ جارو دستم را در زیر گردنش می سایند، تو من را تکان خواهی داد. 
آه، عجب! دستش نرم از کِرم، من را لمس کرد، نوازش کرد: چشم هایش ثابت روی من به هیچ سویی 
نچرخید. درازکشیده روی او غرق مسرت بودم، لب های پر کامل باز، دهانش را بوسیدم. َبه َبه. کیک زیره ای 
گرم و جویده را نرم در دهانم گذاشت. خمیر تهوع آور را دهانش ورز داده بود ترش وشیرین از بزاقش. حظ: 
خوردمش: حظ. زندگی جوانی، لب هایی که به من داد غنچه کرده بود. لب های نرم و گرم و چسبنده ی 
بی حرکت  درازکشیده  افتادند.  سنگریزه ها  مشتاق.  چشم های  ببر،  را  من  بودند،  ل 

ُ
گ چشم هایش  ژله ای. 

ماند. یک بز. هیچ کس. باالی گل های ازالیه ی بن هوث562ماده بزی محکم و مطمئن راه می رفت، کشمش 
می ریخت. مالی پناه گرفته زیر سرخس ها گرم  در آغوش خندید. دیوانه وار روی او دراز کشیدم، بوسیدمش، 
راهبه ای اش،  محجوب  بلوز  در  پر  زنانه ی  پستان های  می تپید،  کشیده اش  گردن  لب هایش،  چشم ها، 
نوک های درشت برجسته. گرم گرم زبانش زدم. او من را بوسید. من بوسیده شدم. سراپا تسلیم موهایم را 

این ور و آن ور کرد. بوسید، من را بوسید.56۳
من. و من حاال.564

چسبیده، مگس ها وزوز می کردند.
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چشم های غمگینش طرح  رگه دار خاموش تخته ی چوب بلوط را دنبال کرد. زیبا: انحنا دارد: انحناها 
می توانم  می کند.565  تحسین شان  جهان  که  انحناهایی  ژونو:  ونوس،  خوش اندام،  الهه های  زیبایی اند. 
ببینم شان موزه ی کتابخانه در تاالر گرد ایستاده اند، الهه های برهنه.566 به هضم غذا کمک می کند. آن ها 
اهمیت نمی دهند که چه مردی نگاه می کند. همه برای دیدن. هرگز حرف نمی زنند. منظورم این است که 
با کسانی مثل فلین. فرض کن بشوند پیگمالیون و گاالتئا اولین حرفش چه خواهد بود؟56۷ فناپذیر!56۸ 
سر جایت خواهد نشاند. در ناهارخوری با خدایان الجرعه سرکشیدِن شهد، بشقاب های طالیی، همه 
مائده ی آسمانی. نه مثل ناهار شش پنسی که ما می خوریم،گوشت آب پز گوسفند، هویج و شلغم، بطرِی 
زیبای  قیافه های  خدایان.5۷۰  خوراک  می نوشی:  الکتریسیته  بکن  را  تصورش  شهد  آل ُسپ.56۹  آبجوی 
عقب  از  و  می چپانیم  سوراخ  یک  از  را  غذا  ما  و  فناناپذیر.  زیبای  پیکرتراشی شده.5۷۱  ژونومانند  زنان 
بیرون می دهیم: غذا، کیلوس، خون، تپاله، زمین، غذا: مجبوریم غذایش بدهیم مثل سوخت رسانی به 
موتور.5۷2 آن ها ندارند. هیچ وقت نگاه نکردم. امروز نگاه می کنم. نگهبان نمی بیند. خم می شوم تا یک 

چیزی بیفتد. ببینم آیا او.5۷۳ 

از مثانه ی او پیام ساکتی چکه کنان می آمد که برو بکن نکن آن جا بکن. مردی آماده لیوانش را تا درده اش 
گاه از مردانگی،5۷5 با معشوق های  خالی کرد5۷4 و راه افتاد، خودشان را در اختیار مردان هم گذاشتند، آ

مرد خوابیدند،5۷6 جوانی از او لذت برد، به سمت حیاط.5۷۷

وقتی صدای کفش هایش قطع شد، دْیوی ِبرن از روی دفترودسَتکش گفت: 
– کاروبارش چی است؟ تو کار بیمه نیست؟5۷۸

نوزی فلین گفت: 

– خیلی وقت است از آن کار آمده بیرون. برای فریمن بازاریابی می کند.

دْیوی ِبرن گفت: 

– از روی قیافه اش خوب می شناسمش. اتفاقی برایش افتاده؟

نوزی فلین گفت: 

– اتفاق؟ تا جایی که من می دانم نه. چطور؟

– متوجه شدم عزاردار است.

نوزی فلین گفت: 

. از او پرسیدم که خانواده چطورند؟ راست می گویی، به خدا. آره بود. 
ً
– عزادار بود؟ آره بود، واقعا

دْیوی ِبرن با مهربانی گفت:

– اگر یک آقایی را در مصیبتی ببینم، هرگز موضوع را مطرح نمی کنم. فقط مصیبت در ذهن شان تازه 
می شود.

نوزی فلین گفت:

– در هر صورت زنش نیست. پریروز خودش را دیدم که از آن لبنیاتی آیریش فارم5۷۹ که زِن جان وایز 
نیمه ی  برای  به خانه می برد  که  توی دستش  با یک شیشه ی خامه  دارد درمی آمد  تو خیابان هنری  نولن 

عزیزش. زنش خوب و خوش می خورد، باور کن. سینه ی سلیم طوقی و نان کره.5۸۰
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دْیوی ِبرن گفت: 

– و در فریمن خوب درمی آورد؟

نوزی فلین لب هایش را ورچید. 

– خامه را با تبلیغاتی که می گیرد نمی خرد. روی این حرفم می توانی شرط ببندی.

دْیوی ِبرن نگاهش را از روی دفترش بلند کرد، پرسید: 

– چطور؟

نوزی فلین انگشتانش را با تردستی، تند در هوا پرواز داد و چشمک زد.
– در فراماسونری است.5۸۱

دْیوی ِبرن گفت: 

– واقعا داری می گویی که؟

نوزی فلین گفت: 

به خدا.5۸2  نور، زندگی و عشق،  برادر عالی است.  بلوم یک  باستانی.  آزاد و پذیرفته ی  آیین  البته.   –
نه، نمی گویم کی.5۸۳ ـ  به من گفت  این را چیز  دستش را می گیرند. 

– حقیقت دارد؟

نوزی فلین گفت: 

– اوه، آیین خوبی است. وقت گرفتاری دستگیری ات می کنند. یک یارو را می شناسم که سعی می کرد 
وارد آن بشود. اما تا دلت نخواهد بسته اند. به خدا کار درستی کردند که زن ها را راه ندادند.5۸4

دْیوی ِبرن لبخندخمیازه سرجنباندنی هم زمان کرد:

– ای ی ی یاااع ع!5۸5 

نوزی فلین گفت: 

– یک زن بود که خودش را داخل ساعت قایم کرد تا سر در بیاورد که آن ها کاری که می کنند چکار 
می کنند.5۸6 اما لعنتی اما بویش را حس کردند و بیرونش آوردند و درجا وادارش کردند قسم بخورد و 

داِنرْیل بود.5۸۷ فراماسونر ارشد بشود. او یکی از سینت لجری های 
دْیوی ِبرن، پس از خمیازه اش خشنود، با چشمان اشک آلود گفت:5۸۸ 

– و این واقعیت دارد؟ آدم بی صدا و محترمی است.5۸۹ من اغلب او را در این جا دیده ام و هرگز حتا یک 
 بار ندیده ام – می دانی – ندیده ام پایش را از حدش فراتر بگذارد.

نوزی فلین با تحکم گفت:

– خدای قادر مطلق هم نتوانسته او را مست کند. وقتی عیش زیادی شور برمی دارد، فلنگ را می بندد. 
ندیدی به ساعتش نگاه کند؟ آه، تو آن جا نبودی. وقتی ازش بخواهی یک چیزی بنوشد، اولین کاری که 

می کند ساعتش را درمی آورد تا ببیند باید چه چیزی بنوشد.5۹۰ به خدا قسم این کار را می کند.

دْیوی ِبرن گفت:

– بعضی ها این طوری اند. من می گویم آدم بی آزار و قابل اطمینانی5۹۱ است.
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نوزی فلین گفت: 

– آدم آن طور بدی نیست. 

دماغش را باال کشید:

– به این هم معروف است که دست کسی را که کمک بخواهد می گیرد. حتا حق شیطان را هم پایمال 
نمی کند. آ، بلوم ویژگی های خوب خودش را دارد. اما یک چیز را هرگز انجام نمی دهد.

دستش کنار مشروب آمیخته با آبش امضایی انگشتی کشید.

دْیوی ِبرن گفت: 

– می دانم.

نوزی فلین گفت: 
– هیچ چیز در سیاه و سفید.5۹2

روی  ناالن  دستی  آمد،  پشت سرشان  اخم آلود،  راچ فورد،5۹۳  تام  وارد شدند.  بنتام الینز  و  لِنرد  پدی 
ارغوانی اش. قرمز  جلیقه ی 

– روز.5۹4

– روز، آقایان.

پشت پیشخان مکث کردند.

پدی لِنرد پرسید: 

– کی می ایستد؟

نوزی فلین جواب داد: 
– من که در هر صورت، نشسته ام.5۹5

پدی لِنرد پرسید: 

– خب، چی باشد؟

بنتام الینز گفت: 
– من نوشابه ی زنجبیلی می خورم.5۹6

پدی لِنرد داد زد: 

 ؟ از کی، تو را به خدا؟5۹۷ تو چی، تام؟
ً
– واقعا

نوزی فلین جرعه ای نوشید و پرسید: 
– فاضالب اصلی چطور است؟5۹۸

در جواب تام راچ فورد دستش را به استخوان جناغش فشار داد و سکسکه کرد. سپس گفت:

– بی زحمت یک لیوان آب تازه به من می دهی، آقای برن؟

، آقا.
ً
– حتما

پدی لِنرد به هم پیاله ای هایش نگاهی انداخت و گفت: 
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– خدا به من رحم کند. ببین با کی ها هم پیاله شده ام! آب سرد و لیموناد! دو تا آدمی که ویسکی را از 
زخم پا می مکند.5۹۹ برای جام طالیی یک اسب برنده ی لعنتی توی آستینش دارد. یک سرنخ ناب.6۰۰

نوزی فلین پرسید:
ندل، نیست؟6۰۱

َ
– زین ف

تام راچ فورد پودری را از کاغذی پیچیده خالی کرد در آبی که جلویش بود. پیش از نوشیدن گفت: 

– این سوءهاضمه ی نکبتی.

دْیوی برن گفت: 

– جوش شیرین خیلی خوب است. 

تام راچ فورد سرش را تکان داد و نوشید. 
نِدل نیست؟6۰2

َ
– زین ف

بنتام الینز چشمک زد و گفت: 

 پنج شیلینگ روی مال خودم می گذارم.
ً
– حرفش را نزن! دارم شخصا

پدی لِنرد گفت: 

– اگر مردی به ما بگو، و برو به جهنم. کی سرنخ را به ات داد؟

آقای بلوم سر راِه بیرون رفتنش سه انگشتش را به عالمت سالم بلند کرد.

نوزی فلین گفت: 

– خدانگهدار!

بقیه برگشتند.

بنتام الینز زیر لب گفت: 

– این همان مردی است که سرنخ را به من داد.

پدی لِنرد با تحقیر گفت: 
– پوف ف!6۰۳ آقای برن، قربان، ما دو تا از آن جمیسن های کوچک تان را می گیریم بعد از آن و یک...6۰4

دْیوی برن مؤدبانه اضافه کرد: 

– نوشابه ی زنجبیلی.

پدی لِنرد گفت: 

– اوهوم، یک شیشه پستانکی برای نی نی.

آقای بلوم به سمت خیابان داسن6۰5 به راه افتاد. زبانش دندان هایش را مسواک می زد تا نرم شوند. یک 
چیز سبز باید باشد: از قبیل اسفناج. سپس می توانی با نورافکن اشعه های رونتگن.6۰6

در کوی دوک،6۰۷ سگ تریر وحشی ای نشخوارینه ی استخوان تهوع آوری را روی سنگفرش باال آورد 
با تشکر از هضم کامِل محتویاتش برگرداند. اول شیرین و بعد  با چاشنی جدید لیس زد. پرخوری.  و 
شور. آقای بلوم محتاط و خودبه خود پیش رفت. نشخوارکنندگان. وعده ی دوم غذایش. فک باالیی شان 
را حرکت می دهند.6۰۸ راستی آیا تام راچ فورد با آن اختراعش هیچ کاری خواهد کرد؟6۰۹ برای دهان فلین 
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توضیح دادن اتالف وقت است. آدم های الغر و دهان های گشاد. باید یک سالن یا یک جایی باشد که 
مخترعان به آن جا بروند و مجانی اختراع کنند. البته آن وقت همه ی آدم های عنق را داری که ذله ات کنند. 

زیر لب زمزمه کرد، آخرین میزان های موسیقی را با طنینی محزون کش داد: 

– ُدن جووانی، ا شنار تکو
مین ویتاستی.6۱۰

یک  کرد؟6۱۱  تقطیر  اول  کی  می کند.  سرحالم  خوب  بورگاندی.  است.  بهتر  حالم  می کنم  احساس 
را.6۱4  ملی  کتابخانه ی  در  پیپل  ِکلکنی  باید  حاال  مستی.6۱۳  شجاعت  افسرده.6۱2  یاروی 

قبلی اش  افکار  به  را  او  لوله کش،  میلر،  ویلیام  پنجره ی  پشت  تمیز  و  خالی  چارپایه ای  لگن های 
برگرداند.6۱5 می توانند: و آن را در تمام مسیر تا پایین ببینند،6۱6 یک سوزن که قورت بدهی بعضی وقت ها 
از دنده ها بیرون می آید سال ها بعد، دور بدن گردش می کند، مجراهای صفراوی را تغییر می دهد، طحال 
به کبد می پاشد، پیچِش شیره ی گوارشِی روده ها مثل لوله های آب. اما یاروی بیچاره مجبور خواهد شد 

در تمام مدت بایستد و امعا و احشای درونش به نمایش گذاشته شود. علم. 

 شنار تکو.
َ
– ا

 امشب.6۱۷
ً
این تکو یعنی چه؟ احتماال

– ُدن جووانی، تو مرا دعوت کرده ای

که بیایم برای شام امشب،

د رام د رام دام.

درست نمی آید.

کیز: اگر ننتی را متقاعد کنم که دو ماه. می شود دو پوند و ده حدود دو پوند و هشت. سه تا هاینز به من 
بدهکار است. دو و یازده. واگن باری کارخانه ی رنگ پرسکات آن جاست. اگر تبلیغی از بیلی پرسکات 

. رو خط شانس.
ً
بگیرم: دو و پانزده.6۱۸ پنج گینی حدودا

می توانم یکی از آن زیردامنی های ابریشمی را برای مالی بخرم، رنگ بند جوراب های تازه اش. 
امروز. امروز. فکر نکن.6۱۹

سپس گردش در جنوب. چشمه های آب معدنی انگلیس چطور است؟ برایتن، مارگْیت.62۰ اسکله ها 
در نور مهتاب. صدایش شناور می شود. آن دختران زیبای کنار دریا.62۱ روبه روی بار جان النگ ولگردی 
خواب آلود در افکار عمیق لمیده بود، بندانگشت کبره  بسته ای را به دندان می خایید.622 آدم فنی دنبال کار 

می گردد.62۳ دستمزد کم. هرچی گیرش بیاید می خورد.

آقای بلوم از ویتریِن شیرینی های مربایِی خریده نشده ی قنادی گری پیچید624 و از کنار کتاب فروشی 
اداره  را  او  پرندگان  زنان النه ی  را ترک کردم.626  چرا کلیسای رم  تامس کانلن گذشت.625  پدر روحانی 
می کنند.62۷ می گویند به بچه های مسکین سوپ می دادند تا در زمان آفت سیب زمینی به دین پروتستان 
بگروند.62۸ آن روبه رو انجمنی که پاپا رفت برای تغییر مذهب یهودیان بیچاره.62۹ همان وسیله ی جلب و 

تطمیع. چرا کلیسای رم را ترک کردیم.6۳۰ 

جوانک6۳۱ نابینایی ایستاده با عصای باریک و بلندش به جدول پیاده رو ضربه می زد. هیچ تراموایی دیده 
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نمی شود. می خواهد رد شود. 

آقای بلوم پرسید: 

– می خواهی رد بشوی؟

جوانک نابینا جواب نداد. صورت مثل دیوارش کمی درهم رفت. سرش را با تردید چرخاند. 

آقای بلوم گفت: 

– در خیابان داسن هستی. خیابان مولزورث،6۳2 روبه روی این جاست. می خواهی بروی آن طرف؟ 
هیچی سر راه نیست. 

عصا با رعشه به سمت چپ حرکت کرد. چشم آقای بلوم خط عصا را دنبال کرد و دوباره گاری رنگرز را 
دید که جلوی مغازه ی درْیگو6۳۳ متوقف شده بود. جایی که موهای بریانتین زده اش را دیدم، درست موقعی 

که داشتم.6۳4 اسب سر به زیر افکنده. گاریچی در بار جان النگ. عطشش را فرو می نشاند.

آقای بلوم گفت: 

– یک گاری آن جاست، ولی حرکت نمی کند. من همراهی ات می کنم تا آن طرف. می خواهی بروی 
مولزورث؟ خیابان 

جوانک جواب داد: 
– بله. خیابان فردریک جنوبی.6۳5

آقای بلوم گفت: 

– بیا.

آرنج الغر را مالیم دست زد: سپس دست بینای لنگان را گرفت تا به سمت جلو راهنمایی اش کند.6۳6 

چیزی به او بگو. بهتر است برتری جویانه نباشد. به هرچه به آن ها بگویی بدگمانند. یک حرف روزمره 
بگو. 

– باران نبارید.

بی جواب.

 غذایش از دهانش می ریزد. همه ی مزه ها برای او فرق دارند. اول باید 
ً
لکه هایی روی کتش. احتماال

یکی دیگر غذا دهنش بگذارد. دستش مثل دست بچه. مثل دست ِملی که بچه بود. حساس. به جرئت 
می گویم که از روی دستم سایزم را برآورد می کند. مانده ام که اسم دارد.6۳۷ گاری. عصایش را از پاهای 

اسب دور کند: خسته از حمالی چرت می زند. درست است. دور کند. پشت گاو نر: جلوی اسب.6۳۸

– ممنون، آقا.

می داند َمرَدم. صدا.
– راست وریس شد حاال؟ اول بپیچ به چپ.6۳۹

جوانک نابینا به جدول پیاده رو می زد و به راه خود ادامه می داد، عصایش را به عقب می کشید، دوباره 
حس می کرد.

آقای بلوم پشت پاهای بی چشم قدم زد، کتی با برش صاف از فاستونی طرح جناغی. جوان بیچاره! 
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باید حسش کرده باشد. شاید چیزها را در پیشانی شان  آخر چطور می دانست که آن گاری آن جاست؟ 
می بینند: نوعی حس حجم. وزن یا اندازه ی آن، چیزی سیاه تر از تاریکی. مانده ام که اگر چیزی برداشته 
شود، حسش می کند. احساس یک جای خالی. باید ایده ی عجیبی از دابلن داشته باشد، با ضربه زدن 
به سنگفرش ها راهش را می رود. اگر آن عصا را نداشت، می توانست روی خط راست راه برود؟ صورت 

بی خون پارسایان، مثل کسی که می خواهد کشیش بشود.64۰ 

پن ُرز! اسم آن یارو بود.64۱ 

کوک  پیانو  می خوانند.  انگشتان شان  با  بدهند.642  انجام  تا  بگیرند  یاد  می توانند  چیزهایی  چه  ببین 
می کنند. حاال ما در عجبیم که هیچ مغز دارند. چرا چیزی را که ما می توانیم بگوییم اگر یک آدم معیوب 
بافته. مردم  بیشترند. گلدوزی. سبدهای  البته حواس دیگر  باهوش است.  یا قوزی بگوید فکر می کنیم 
باید کمک کنند. می توانم سبد سوزن دوزی بخرم برای تولد مالی.64۳ از خیاطی بیزار است. ممکن است 

تاریک.644 آدم های  به شان می گویند  نیاید.  خوشش 

حس بویایی هم باید قوی تر باشد. بوها از همه سو، با هم جمع شدند. هر خیابان بوی متفاوت. هر 
فرد هم. بعد بهار، تابستان: بوها. مزه ها؟ می گویند نمی توانی مزه ی شراب را با چشم بسته بچشی یا با 

سرماخوردگی در سر. هم چنین می گویند سیگار در تاریکی هیچ صفایی ندارد. 

. نبینی، شرمش کم تر است. آن دختر از جلوی مؤسسه ی استوارت رد می شود،645 
ً
و با یک زن مثال

سرش را باال گرفته. به من نگاه کن. همه را روی خود دارم. ندیدن او باید عجیب باشد. نوعی شکل در 
 باید خطوط را ببیند، انحناها 

ً
چشم ذهنش. صدا، حرارت ها: وقتی او را با انگشتانش لمس می کند، تقریبا

 فکر کن سیاه است. عالی. ما به آن می گوییم سیاه. سپس از روی پوست 
ً
 دستش روی موی او. مثال

ً
را. مثال

سفیدش رد می شود. حس متفاوتی شاید. حس سفید.646

بفرستم، دو  برایش یک حواله ی پستی  امروز.64۸  باید جواب بدهم. کار پرزحمت  اداره ی پست.64۷ 
شیلینگ، نیم کراون. هدیه ی کوچک من را بپذیر. نوشت افزارفروشی هم درست همین جاست.64۹ صبر 

کن. سبک سنگینش  کن. 

با انگشتی مالیم موهای شانه شده به عقب در باالی گوشش را بسیار آهسته لمس کرد. دوباره. تارهایی 
نه  از نی نازک نازک. سپس انگشتش آرام پوست گونه ی راستش را لمس کرد. آن جا هم موهای کرکی. 
به  شاید  می شود.  فردریک  خیابان  وارد  دارد  دوروبر.  این  هیچ کس  است.  نرم ترین  شکم  نرم.  چندان 

بند شلوارم را مرتب می کنم.65۱   دارم 
ً

پیانو.65۰ احتماال ِلوینستن  کادمی رقص  آ

از کنار بار ُدِرن652 که قدم می زد، دستش را میان جلیقه و شلوارش سراند، پیراهنش را مالیم کنار زد، 
چین شلی از شکمش را لمس کرد. ولی من می دانم که زرد سفید فام است. می خواهم در تاریکی امتحان 

کنم و ببینم. 

دستش را درآورد و لباسش را صاف کرد.

که  او  ببیند،  می تواند  خواب هایی  چه  وحشتناک.   
ً
واقعا وحشتناک.  کم سن.  خیلی  بیچاره!  طفلک 

نمی بیند. زندگی اش یک خواب است. با این طور به دنیا آمدن عدالت کجاست؟ همه ی آن زن ها و بچه های 
به اش می گویند  نیویورک. هولوکاست.65۳ کارما  در گردش و جشن و سرور سوختند و غرق شدند در 
تناسخ مت ِهم پایک هوِزس.654 ای  به خاطر گناهانی که در زندگی قبلی مرتکب شده ای  تراکوچگری 
جان، جان، جان. مایه ی تأسف، البته: اما بعضی وقت ها به دلیلی نمی توانیم هیچ جور درک شان کنیم.655
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ِسر فردریک فالکینر به تاالر فراماسون ها وارد می شود.656 جدی مثل تروی.65۷ بعد از ناهار خوبش در 
م شراب باز می کنند. داستان های هیئت قضات 

ُ
کوچه ی ارلزفورت.65۸ همپالکی های قدیمی قضایی خ

ت آبی.65۹ من او را به ده سال حبس محکوم کردم. به 
ُ
و جلسات دادگاه جنایی و سالنامه های مدرسه ی ک

گمانم او دماغش را برای آن چیزی که من نوشیدم جمع کند. شراب مرغوب برای آن ها، سالش روی بطری 
خاک گرفته ثبت شده. در دادگاه عالی66۰ نظر خودش را درباره ی مجازات دارد. پیرمرد خیرخواه. برگه ی 
آن ها را درست وحسابی  بودند.66۱  به خاطر جعل جرم درصد گرفته  از مواردی که  بود  پر  پلیس ها  اتهام 
 همانی است که 

ً
آدم می کند.662 با ربا خواران مثل دیو. روبن جی را حسابی توبیخ کرد.66۳ حاال او واقعا

می گویند یهودی کثیف.664 قدرتی که این قاضی ها دارند. عرق خورهای بدخلق پیر با کاله گیس. مثل برج 
زهرمار. باشد که خدا روحت را ببخشاید.665 

ِا! پالکارد. بازار مایرس. عالی جناب حضرت نایب السلطنه. شانزدهم. همین امروز است.666 به منظور 
گردآوری اعانه برای بیمارستان ِمرسر.66۷ مسیح اول به آن اختصاص داده شد. بله. هندل.66۸ چطور است 
بروم آن جا: بالزبریج.66۹ بی خبر سری به کیز بزنم. دلیلی ندارد که مثل کنه به او بچسبم. عزت خودم را از 

 یکی را دم در می شناسم.
ً
بین ببرم.6۷۰ مطمئنا

 آقای بلوم وارد خیابان کیلدیر شد. اول باید. کتابخانه.6۷۱

کاله حصیری در نور خورشید. کفش های برنزی. شلوار دم پاپاکتی. خودش است. خودش است.6۷2 

قلبش مالیم به تپاک افتاد.6۷۳ به سمت راست. موزه. الهه گان. ناگهان به سمت راست تغییر جهت داد.

آره.  قوی.6۷4  زیادی  من؟  چرا  صورتم.  روی  شراب  نمی کنم.  نگاه  مطمئنم.   
ً
تقریبا است؟  خودش 

جلو.  برو  نبین.6۷5  رفتن.  راه  است.  خودش 

با قدم های بلند سراسیمه که به سمت در بزرگ موزه می رفت نگاهش را بلند کرد. ساختمان زیبا. ِسر 
تامس دین طراحی اش کرد.6۷6 دنبالم نمی آید؟6۷۷

شاید من را ندید. نور تو چشم هایش.

لرزش نفسش با آه های کوتاه بیرون می آمد. تند. مجسمه های سرد: ساکت آن جا. تا یک دقیقه دیگر 
امن و امان.6۷۸ 

نه. ندید من را. از ساعت دو گذشته. درست دم در.

قلبم!

یونانی  معماری  دین  تامس  آقای  می کرد.  نگاه  ثابت  سنگ  کرم رنگ  انحناهای  به  تپنده  چشم هایش 
بود.6۷۹ 

دنبال چیزی می گردم من.

گنداث نتاییم خوانده ی تانشده را بیرون آورد.6۸۰ کجا گذاش؟ دست شتابانش تند به داخل جیبی رفت، آ

مشغول گشتن.

گنداث را در جایش چپاند.  تند آ

مالی گفت بعد از ظهر.

آره.  آهان،  فریمن. کجا گذاش؟  دستما.  بگرد.  را  آره، چیز. همه ی جیب ها  می گردم.  آن چیز  دنبال 
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کجا؟ پول.  کیف  سیب زمینی.  شلوار. 

عجله کن. آرام راه برو. لحظه ی دیگر.6۸۱ قلبم. 

دستش دنبال کجا گذاشتم پیدا کرد در جیب عقبش صابون کرم باید زنگ بزنم نیم گرم کاغذ چسبیده. 
آ صابون من آن جا آره.6۸2 در بزرگ.

امن!6۸۳



پی نوشت فصل هشت
)لستریگون ها(

یا  ایولس، شاه  و برخورد دلسردکننده ی  اولیس داستان سفر ماجراجویانه  اودیسه،  ۱. »در سرود دهم 
خدایگان باد، را تعریف می کند. در این سفر ایولس او را پس می زند و اولیس و مردانش به اجبار باری 
دیگر به دریا برمی گردند و به سفر دریایی شان ادامه می دهند تا به جزیره ی لستریگون ها می رسند. در این 
جزیره، همه ی کشتی ها در تنگه ای میان دو زمین اصلی لنگر می اندازند. دور این تنگه را کوهی از دیوارهای 
سنگی احاطه کرده است، اما اولیس زیرکانه در خلیجی کوچک، کنار دریا لنگر می اندازد. در این جزیره، 
دختر جوان تهمتنی همراهان اولیس را گمراه می کند و آن ها را به محل اقامت پدرش، آنتیفاتس، پادشاه 
لستریگون ها، که غولی آدم خوار است، می برد. آنتیفاتس یکی از این مردان را می خورد و به قبیله اش دستور 
می دهد که به کشتی هایشان حمله کنند. آن ها هم با پرتاب سنگ همه ی کشتی هایی را که در خلیج لنگر 
انداخته اند درهم می شکنند و نابود می کنند و خدمه هایشان را می کشند. فقط اولیس و خدمه اش می گریزند 

و به سمت جزیره ی سرسی می روند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱56(

»ساعت یک بعد از ظهر است و صحنه ی نمایش، ناهار. هیچ کدام از مردان دفتر روزنامه بلوم را به مونی 
دعوت نمی کند. بلوم راهش را جدا می کند و به سمت جنوب و بار دْیوی ِبرن، نزدیک لیفی، حرکت می کند. 
از آن جا کمی به سمت شرق و کتابخانه ی ملی می رود. عضو مورد نظر این بخش “مری” است، هنر آن 
“معماری” و رنگی برایش تعیین نشده است. نماد: پاسبان ها، شیوه: حرکت دودی. همانندی ها: آنتیفاتس 

– گرسنگی، اغواگر )دختر آنتیفاتس( – غذا، لستریگون ها ـ دندان ها.« )همان جا( 

ت، 2۰۱۷: 6۱۰(
ُ
2. »نوعی آب نبات پهن با طعم لیمو.« )اسل

۳. بیشتر این فصل تک گویی درونی بلوم است و در پی آن، گاه راوی به سخن می آید. در این جا بلوم 
در مسیرش به سوی کتابخانه ی ملی دابلن از کنار شیرینی فروشی یا آب نبات فروشی لِمن و شرکا می گذرد 
و برادری کاتولیک را می بیند که برای بچه مدرسه ای ها تنقالت می خرد. فکر می کند که این ها برای شکم 

بچه ها خوب نیست... )م( 

»عضوی از برادران غیرکشیش کاتولیک که مذهب کاتولیک را آموزش می دهند. این برادران با کمک های 
مالی مردم مدارسی را اداره می کردند. مبلغ بسیار کمی از هر دانش آموز می گرفتند و به رغم یسوعی ها، 
آموزش شان بیشتر عملی بود تا نظری. اما دابلنی ها آموزش یسوعیان را ترجیح می دادند و معتقد بودند که 

این نظام آموزش مذهبی منحصربه فردتر و نفسانی تر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱56(
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ت، 2۰۱۷: 6۱۰( 
ُ
4. »بلوم تبلیغات روی شیشه ی آب نبات فروشی را می خواند.« )اسل

»نمونه ی معمول و به نوعی اختصاصی پروانه ی کسب )و تبلیغ( انگلیسی که بیرون مغازه ی آب نبات و 
شیرینی فروشی لِمن و شرکا )که در یولسیز گراهام لمن نامیده شده( نصب کرده اند. این مغازه در شماره ی 

4۹ خیابان سک ویل جنوبی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱56( 

به گفته ی دلینی، »عالمت تأیید خانواده ی سلطنتی روی هر کاالیی نشانه ی باال بودن کیفیت آن کاال و 
راه تبلیغ آن بود. آب نبات فروشی گراهام لمن و شرکا، که در سال ۱۸4۰ تأسیس شده بود، در دابلن شهرت 

خاصی داشت و هر شنبه روی جلد مجله ی آیریش ایندیپندس آگهی بزرگی از آن می زدند.« )2۰۱6( 

5. بوئن بر این باور است که »در این جا بلوم به سرود ملی انگلستان فکر می کند و نقطه های میان واژه ها 
شیوه ی جویس در نشان دادن مکث است: خدایا. حفظ بفرما. مان را )به جای شاه مان را(. در جمله بعدی 
می فهمیم که منظورش شاه است: بر تخت پادشاهی اش نشسته و آب نباتی مک می زند که اول قرمز است 
و با مکیدن تغییر رنگ می دهد و سفید می شود. اگر سرود ملی نبود، بلوم به جای آن که بگوید حفظ بفرما 

شاه مان را می گفت حفظ بفرما شاه را.« )۱۹۷4: ۱2۷(

»در این جا منظور از شاه، بی شک شاه ادوارد هفتم است که عاشق خوردن بود و به همین دلیل، شکم 
بزرگی داشت و دگمه ی پایینی جلیقه اش را باز می گذاشت.« )دلینی، 2۰۱6(

ذهن  با  بلوم  قسمت،  این  »در  می نویسد:  این باره  در  ایرلندی،  برجسته ی  نویسنده ی  ویلیامز،  ترِور 
)تولید کننده ی  می کند  فکر  آب نبات ها  شیشه ی  و  شیرینی فروشی  در  روی  آگهی  آن  به  ایرلندی اش 
آب نبات های لوزی و بادام های شکری مخصوص واالحضرت( و در ذهنش، شاه را نشسته بر تخت، در 
حال مکیدن این آب نبات ها تجسم می کند. این نگاه بلوم نگاهی سیاسی است. دو سه خط بعد، به خون 
گاه دارد آن را به حرص بریتانیا و باال کشیدن حیات  و قربانی دادن برای خدا فکر می کند و گویی ناخودآ
اقتصادی ایرلند ربط می دهد )شاه آب نبات سرخ را آن قدر می مکد تا سفید شود.( در همین فصل، بلوم 
دوباره از خودش می پرسد: “چطور می شود مالِک آب شد؟ این که یکریز در جویباری جاری است، و 
هرگز همان آب نیست، و ما هم در جویبار زندگی از همین روند پیروی می کنیم، زیرا زندگی هم جویباری 
است.” در این جا نیز ذهنش به چیزی نزدیک می شود، ولی مثل همیشه نمی تواند آن جهت سیاسی افکارش 
را مستقیم روشن کند. اما غیرمستقیم می گوید که بریتانیا چطور می تواند مالک جان و مال ایرلندی ها 

 )۱۹۹۷( شود؟« 

zizyphum به معنای  jujube استفاده می کند که از واژه ی التین  در این پاراگراف جویس از واژه ی 
»درخت خرما« می آید. این کلمه در طول تاریخ راه درازی آمده و به jujube تبدیل شده است؛ میوه ای که 

به صمغ شبیه است )م( 

افزوده  آن  به  مختلف  مزه های  که  دیگر  چیزهای  و  ژالتین  عربی،  از صمغ  مکیدنی  آب نبات  »نوعی 
)6۱۱  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل می شود.« 

6. وای ام سی اْی، سرواژه ی Young Men’s Christian Association، سازمانی جهانی است 
که ُجرج ویلیامز در سال ۱۸44 به منظور توانمند کردن جوانان بنا گذاشت تا بدین ترتیب، اصول مسیحیت 
را به گونه ای عملی به اجرا درآورد. این سازمان نخست در لندن تأسیس شد و اکنون مرکز اصلی آن در 
ژنو )سوئیس( است و بیش از 5۷ میلیون عضو در ۱25 کشور جهان دارد. شعار یکپارچه ی جهانی شان 
»پرورش جواناِن توانمند« از نظر جسمی، روحی و اجتماعی است. در این مراکز انواع رشته های ورزشی 
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 کم آموزش می دهند. )م(
ً
را با گرفتن حق عضویت نسبتا

ت، 
ُ
»وای ام سی ای در شماره ی 4۳ خیابان آپر سکویل کتابخانه ای داشت با اتاق های مطالعه.« )اسل

)6۱۱  :2۰۱۷

throwaway .۷ »برگه ای چاپی است که نه برای نگه داشتن، بلکه برای خواندن و دور انداختن درست 
ت، 2۰۱۷: 6۱۱( 

ُ
شده است.« )اسل

همان طور که به یاد دارید این کلمه نام اسب مسابقه است و در فصل چهار )کلیپسو( به آن اشاره شده 
است. روزنامه ای در دست بلوم است و بنتان الین آن را از او طلب می کند. بلوم که می خواهد هرچه زودتر 
از شر او خالص شود، روزنامه را به او می دهد و می گوید: »روزنامه مال خودت، داشتم می انداختم دور.« 

)throw it away( از همین جمله ماجرایی شروع می شود که در فصل های بعدی کامل می شود. )م( 

به دلیل  می دهد،  او  به دست  مبلغ  جوان  که  اعالنی  برگه ی  روی  کلمه ی  اول  حروف  دیدن  با  بلوم   .۸
شباهت حروف با نام خودش یک لحظه گمان می کند که اسم خود اوست:  Bloom (  Bloo( به همین 
دلیل، از خودش می پرسد: »بلو؟ من؟« اما لحظه ی بعد متوجه می شود که واژه ی خون )Blood( است و 

منظور، قربانی دادن. )م( 

۹. »جمله ی “همه در خون بره شسته می شوند” از کتاب مکاشفات است که می گوید: “این ها کسانی اند 
که از رنج و درد بزرگ بیرون آمده اند و جامه شان را در خون بره شسته )طهارت داده( و سفیدش کرده اند. 
پس در پیشگاه خدا بوده اند.” )۱5– ۷:۱4( در قرن نوزدهم، این جمله اساس “سرود نیایِش احیا” شده 

است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱56(  

۱۰. »بلوم به این می اندیشد که خدا قربانی می خواهد: در همه ی آیین های مذهبی مسیحیان و یهودیان 
که بلوم نام می برد گوسفندی قربانی می شود: تولد، ازدواج، شهادت، جنگ )در این مورد خونریزی برای 
مذهب( و زیرسازی ساختمانی. سپس به سوزاندن قلوه در محراب در آیینی مذهبی می اندیشد. به خاطر 

دارید که بلوم قلوه ای را که برای صبحانه درست می کرد سوزاند.« )دلینی، 2۰۱6(

۱۱. پی نوشت شماره ی ۱6 از همین فصل را بخوانید. 

۱2. »برگه ای که بلوم بررسی می کند بیشتر به “آتش جهنم” و “لعنت خدا”ی مذهب پروتستان وای ام 
سی ای شبیه است تا به باورهای مذهبی الکساندر َدوی که تأکیدش بر بازگردانی مسیحیت قدیم براساس 
“رستگاری الهی” و “حرف های محبت آمیز عیسی” مثل “بادا که آرامش نصیب این خانه باشد” بود... به 
بازتابنده ی  نه تنها  بلوم  این مداقه ی  سیاست جویس )۱۹۸۰(،  نام  با  اثری  در  منگانیلو  گفته ی دومینیک 
گاه( بازتابنده ی نظرات میخائیل باکونین )۱۸۱4– ۱۸۷6(  بدایع وای ام سی ای است، بلکه )شاید ناخودآ
آنارشیست نیز هست که در اثری با نام خدا و دولت )ص ۱۱( می گوید: “به یاد داشته باشید که او نه تنها 
از شکنجه کردن چند میلیارد  ]البته[ پس  بود،  بلکه خدای عشق هم  بود،  انتقام جویی و غضب  خدای 
و  ابدی  و عشق  بقیه رحم کرد، رستگارشان کرد  به  ابدی،  به جهنمی  آن ها  و محکوم کردن  فقیر  انسان 
یزدانی اش را با خشم ابدی و یزدانی اش آشتی داد؛ همیشه طمع قربانی و خون داشته است، قربانی ای 
انسان هایی کشته شود. همه ی مذاهب  به دست  که شاید  را،  پسر خود  تنها  آورد؛  دنیا  به  تقاص  برای  را 
از روی  انسان  ابدی  برپایه ی سوزاندن  بنا گذاشته شده اند، یعنی  قربانی کردن  برپایه ی  بی رحم اند، همه 

 )۱5۷  –۱56 )گیفرد، ۱۹۸۹:  کین خواهی سیری ناپذیر خداوند.”« 

۱۳. هانت می نویسد: »در کتاب خروج آمده که یهودیان برای صدقه دادن حیوان یا خوراکی را در معبد 
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و محراب می سوزاندند. در آن جا آمده: “خون حیوان را بریز و از انگشتانش بر شاخ محراب آویزانش کن 
تا خونش کنار محراب بریزد، سپس همه ی چربی هایی را که اعضای داخلی را پوشانده بگیر و پرده ای را 
که روی جگر و دو قلوه است بردار. سپس چربی روی آن ها را و بعد خود آن ها را روی محراب بسوزان. ” 

گاه بوده است.« )2۰۱۳(  عبارت بلوم نشانه ی آن است که از این سنت مذهبی آ

»در یکی از آیین های یهودیان باستان قلوه ی بعضی از حیوانات را به منظور سعادت، تطهیر شدن، تاوان 
ت، 2۰۱۷: 6۱۱(

ُ
دادن و خیرات مقدس سازی در محراب می سوزاندند.« )اسل

بودند.  نخبه  و  نیمه مذهبی  از مسیحیت، دروییدها طبقه ی تحصیلکرده،  پیش  ایرلند سلتی  ۱4. »در 
اگرچه مدرک قابلی از آیین آن ها در دسترس نیست، تصور می شود که نوعی آیین قربانی کردن انسان ها را 

  )6۱۱ ت، 2۰۱۷: 
ُ
اجرا می کرده اند.« )اسل

۱5. »الیاس می آید« از »واژه های پایانی انجیل عهد عتیق است: “ببین، من الیاس نبی را نزد تو می فرستم، 
پیش از آمدن روز مهیب و عظیم خدا: و او دل فرزندان را به پدران شان و دل پدران را به فرزندان باز خواهد 
و  یهودیان  برای  این سوره ی معتبری است  نابود کنم.”  نفرین  و  لعن  با  را  و زمین  بیایم  مبادا که  گرداند. 
معتقدند که دومین بار آمدن الیاس نبی عالمت آمدن مسیح است. وقتی یهودیان در خانه هایشان عید فصح 
را جشن می گیرند، رسم بر این است که جایی برای الیاس نبی هم در نظر می گیرند تا در صورتی که در روز 

عید فصح آن سال برگشت جایی برای نشستن داشته باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۷(

به گفته ی دلینی، »بنابه نوشته ی روی برگه ی اعالنی که دست بلوم است الکساندر َدوی دارد به دابلن 
می آید: “دارد می آید...” در آن زمان احیاگرایاْن اروپا را پر کرده بودند.« )2۰۱6(

ایلیا )انجیل( الیاهو )عبری به معنای یهوه خدای من است( و به گفته ی غالمحسین مصاحب، الیاس 
»شکل یونانی و قرآنی این اسم است.« )۱۳۸۷(

۱6. »این یکی از تدابیر تبلیغاتی آقای جان الکساندر دوی، مبلغ مذهبی، در سال های ۱۹۰۳ – ۱۹۰5 
به منظور جمع آوری پول برای ساختن “زیارتگاه شهر صهیون، معبدی از آجر سیمانی و فوالد” بود. این معبد 
“برای اسکان ۱6هزار” نفر طراحی شده بود. دوی ادعا می کرد که “پایه های ساختمان” را بنا گذاشته اند، اما 
درواقع، “فقط دور زمینی که قرار بود معبد شود، خط شیارداری کشیده، چند بیل خاک را با بیل مکانیکی 

و با نمایشی پرسروصدا بیرون ریخته بودند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۷(

۱۷. »جان الکساندر َدوی، مبلغ دینی اسکاتلندی – استرالیایی – آمریکایی، زندگی اش را با پرهیزکاری 
شروع کرد، ولی به عنوان احیاگرای مذهبی به چنان موفقیتی رسید که مدعی شد “الیاس بازگشته” است و 
سپس خودش را “نخستین حواری کاتولیک در صهیون” نامید )یعنی خود را تجسد امروزی پال نامید، که 
از حواریون زمان حضرت عیسی بود.( می گفت که آمدن او سومین ظهور الیاس است. ظهور اول الیاس 
خودش بود، ظهور دومش یحیای تعمیددهنده بود و برای سومین بار در دوی تجسد یافته است. بدین روی، 
در سال ۱۹۰۱ بر آن شد که با ساختن شهری به نام صهیون نزدیک شیکاگو کلیسای صهیون را احیا کند. در 
ماه های اکتبر و نوامبر ۱۹۰۳ اعالم کرد که سه هزار نفر از مهمانانش را برای بازآفرینی و رستگاری نیویورک 
بزرگ به آن جا می برد. البته در روز شانزده ژوئن ۱۹۰4 که روایات داستان یولسیز رخ می دهد، در دابلن 

نبود، گرچه آن زمان در اروپا بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۷(

۱۸. به گفته ی میشل وودز، »همه ی مردم صمیمانه مورد استقبال قرار نمی گرفتند. سوکاپ در آن سال ها 
به شهر صهیون سفر می کند و عالمتی می بیند که به خارجی ها خوش آمد می گوید، اما در کنار آن نوشته 
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تنبیه  خاطی  فرد  وگرنه  است،  ممنوع  حقه بازی ها  دیگر  و  دکتر  دارو،  قمار،  آبجو،  تنباکو،  “ورود  است: 
می شود.” سوکاپ از این شگفت زده می شود که دکترها را هم در این رده قرار می دهند. بعد می فهمد که 
آن ها کلیسای صهیون را معجزه گرترین می دانند و معتقدند که بیماری را شیطان می آفریند و عبادت کننده 

)۱6۳ درمان می کند.« )2۰۱4: 

ری، دو نفر از گروه احیاگرایان آمریکایی بودند که برای تبلیغ احیاگرایی به اروپا سفر 
ُ
۱۹. »الکساندر و ت

کردند. در سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰5، گروهی از احیاگرایان مذهبی آمریکایی را برای انجام مأموریت بزرگی 
ری 

ُ
به اروپا، ازجمله دابلن، اعزام کردند. آن ها در ماه های مارس و آوریل ۱۹۰4 به دابلن رفتند. روبن آرچر ت

یکی از آن ها بود که آثار گوناگونی درباره ی احیاگرایی نوشته است. چارلز مک کالوم الکساندر هم کشیشی 
بود که بخش موسیقی این مأموریت را به عهده داشت. پیروان َدوی او را به آموزش چندزنی متهم کردند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۷(

به گفته ی دلینی، »جویس باری دیگر و شاید به عمد، تاریخ را تغییر می دهد؛ این دو نفر سال پیش به 
دابلن نیامده بودند، بلکه یکی دو ماه پیش از تاریخ داستان به این شهر آمده بودند.« )2۰۱6(

2۰. »در ماه آوریل ۱۹۰6، اعضای صهیونیست های شهر صهیون الکساندر دوی را با اتهام هایی چون 
ت، 2۰۱۷: 6۱۱(

ُ
سوء استفاده از پول مردم، خودکامگی، بی عدالتی و چندزنی محکوم کردند.« )اسل

2۱. »معنای این عبارت مشخص نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۷(

با خود  فکر می کند،  او  “چندزنی”  ترویج  و  دوی  الکساندر  به  بلوم  »وقتی  کاچ،  پیتر  گفته ی  به   .22
)۱۰۰  :2۰۱۷( گرفت.«  خواهد  را  کار  این  جلوی  زنش  می گوید 

2۳. درباره ی »منجی ما« پی نوشت شماره ی 2۰ از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید. 

24. »این صلیب ها را به دیوار اتاق ها می آویختند. صلیب ها در تاریکی شب مثل چراغ می درخشید.« 
)دلینی، 2۰۱6(

25. »حقه ای بود که جان ِپپر انگلیسی در دهه ی ۱۸۷۰ در سیرک هایش سوار می کرد: جلوی پرده های 
سیاه و در صحنه ای تاریک با لباسی که از آن نور فسفری ساطع می شد روی صحنه می آمد و توهم ترسناک 

حضور روح را در چشم بیننده ها ایجاد می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۷(

روح پِپر یا Pepper’s Ghost تکنیکی است که در تئاتر، سینما و تلویزیون به کار می رود: با استفاده 
از جعبه ای معمولی، قطعه ای شیشه ی ساده، عکس هایی از انسان یا حیوان ها و نورپردازی خاص در اتاقی 
 تصور می کنند روحی در اتاق جابه جا می شود. جان 

ً
تاریک، در بینندگان توهم بینایی ایجاد می کنند؛ مثال

هنری پپر، دانشمند قرن نوزدهم، در سال ۱۸62 این پدیده را به نمایش گذاشت و به نام او معروف شد، 
اما پیشینه ی آن به قرن هفدهم برمی گردد. نمونه ی معروف این پدیده ی توهم آفرین، حقه ی معروف تبدیل 
می شد.  تبدیل  گوریل  به  دختری  و  می شد  داده  نمایش  قدیمی  در سیرک های  که  است  گوریل  به  دختر 
تصاویر از یکی به دیگری عوض می شوند و به حالتی روح مانند جابه جا می شوند. گاهی تصویر یک نیم تنه 

را روی صحنه جابه جا می کنند که ترس بیشتری ایجاد کند. )م(

 I.N.R.I. با سرواژه های   Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum بلوم به جای عبارت التین   .26
 Iron Nails :که کنده کاری روی صلیب است و به معنای عیسای شهر ناصره، پادشاه یهودیان، می گوید

Ran In با همان سرواژه های .I.N.R.I به معنای »میخ های آهنی فرو رفتند.« 

در فصل پنج )لوتس خواران( هم بلوم به این جمله فکر می کند. )م( پی نوشت شماره ی ۱۷۷ از همان 
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فصل را بخوانید. 

2۷. پس از این، بلوم باز فکر می کند که این تصاویر از فروزندگی فسفر آن شکل می گیرند. بعد برای 
باردارِی  یاد می آورد، شبی که مالی هنگام  به  این فکر، روغن ماهی و فسفرسانی روی پوستش را  اثبات 
رودی هوس کشمش ماالگایی می کند )زن مالی در اصل اهل اسپانیاست( و بلوم به آشپزخانه می رود که 
برایش مقداری از آن نوع کشمش را بیاورد، فروزندگی فسفری رنگ روغن ماهی باقی مانده در کمد آذوقه ی 
آشپزخانه چشمش را می گیرد. بعد می گوید خیلی برای مغز خوب است که البته شاید منظورش خود ماهی 

و فسفر آن باشد. )م(

2۸. »مغازه ی ُجرج باتلر، سازنده ی آالت موسیقی در شماره ی ۳4 خیابان بچلرز، محل ورود به پل 
کانل در ورودی همین پل است، به آن “مغازه نبشی باتلر رو به  

ُ
کانل است و چون درست کنار ستون یادبود ا

ُ
ا

بنای  یادبود” می گوید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸(  

2۹. دلینی بر این باور است که »با کلمه ی “هنوز” متوجه می شویم که بلوم پیش تر، وقتی برای دیدن 
کیز و گرفتن آگهی از او به این مزایده فروشی آمده دختر سایمن و یا خواهر استیون ددلس را دیده است. در 

این جا، هنوز جلوی مزایده فروشی منتظر پدرش است.« )2۰۱6(

»مرکز مزایده فروشی جوزف دیلن در شماره ی 25 خیابان بچلرز واک است و از جایی که بلوم ایستاده 
۱۷ مغازه فاصله دارد. به نظر، خواهر استیون مبلمان قدیمی شان را برای این مزایده فروشی آورده است تا 

کمی پول بگیرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸( 

ت، 
ُ
۳۰. جویس از فعل to lob استفاده کرده که »به معنای سنگین و آهسته جابه جا شدن است.« )اسل

 )6۱۱ :2۰۱۷

۳۱. به گفته ی دلینی، »در این جا منظور جویس، پدر و مادر خودش است. مادر جویس به روایتی ۱۷بار 
و به روایتی دیگر ۱6بار باردار شده است، ولی با استناد به همین گفته ی جویس باید همان عدد ۱5 درست 
باشد. ده فرزند زنده، دو فرزند مرده و سه بار هم سقط. در دین کاتولیک پیشگیری از بارداری گناه است و 
اگر زنی تن به پیشگیری بدهد، کشیش به او اجازه ی اعتراف به گناهانش را نمی دهد و آمرزیده نمی شود.« 
)2۰۱6( ولی به گفته ی گیفرد، »اجازه می دهد، ولی او را نمی بخشد و آمرزیده نمی شود، مگر توبه کند و 

نشان دهد که زندگی اش را وقف بارداری و تولید مثل کرده است.« )۱۹۸۹: ۱5۸(

۳2. »در کتاب پیدایش یا تکوین، آیه ی ۱:2۸ آمده: “و خدا آن ها را آمرزید، می گوید: افزایش یابید و 
چندبرابر شوید و زمین را پر کنید و بر آن چیره شوید، بر ماهی های دریا حکمرانی کنید و بر پرندگان آسمان 
و هر موجودی که روی زمین حرکت می کند.” این آیه، یکریز، برای محکوم کردن پیشگیری از بارداری و 

افزایش شمار مؤمنان به دین کاتولیک بیان می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸( 

۳۳. »این جمله از پرده ی دوم، صحنه ی یکِم نمایشنامه ی هنری چهارم اثر شکسپیر است: “مرا خورده و 
از خانه و کاشانه ام بیرون کرده/ هرچه بود و نبود داخل آن شکم گنده اش گذاشته/ اما مقداری از آن را بیرون 

ت، 2۰۱۷: 6۱۱(
ُ
می کشم/ یا هر شب مثل مادیان بر تو سوار خواهم شد.”« )اسل

۳4. »در فصل سه )پروتیوس( استیون به “کشیش های فرق سرتراشیده، روغن زده، چاق از خوردن مغز 
گندم و اخته” فکر می کند “که با قبایشان تنومند جابه جا می شوند” و در این جا بلوم به این می اندیشد که 
آن ها خودشان زن و بچه ای ندارند تا بخواهند شکم شان را سیر کنند و بر این اساس، سختی سیر کردن 
این همه بچه را درک نمی کنند و روغن )دانه های روغنی مثل گندم( زمین را می خورند.« )هانت، 2۰۱۳( 
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نقاط مشترک بسیاری در افکار استیون و بلوم می یابیم. )م( پی نوشت شماره ی ۹۳ از همان فصل را بخوانید.

»در کتاب پیدایش، آیه ی 45:۱۸، فرعون به یوسف می گوید، برادران، پدر و همه ی قوم بنی اسرائیل را 
وادار کن به مصر بیایند: “من محصول زمین های مصر را به شما خواهم داد و شما روغن زمین )دانه های 
 از روی 

ً
روغنی و غالت( را خواهی خورد.” روایت انجیلی چنین برداشت می کند که عمل فرعون واقعا

سخاوت و نیک دلی بود و زمانی مصر“خانه ی برده داری شد که شاه تازه بر مصر حاکم شد و یوسف این را 
نمی دانست.” )کتاب خروج ۱:۸(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸(

۳5. »یوم کیپور، روز کفاره در دین یهود، روزی است که یهودیان براساس فرمان موسی باید روزه بگیرند. 
یوم کیپور پنج روز پیش از جشن میشکان یا تبرنکل )با معنای لغوی مأوای موقتی و معنای مجازی حضور 
روحانی خداوند همراه قوم بنی اسرائیل هنگام خروج از مصر تا زمانی که سلیمان اولین معبد را بسازد( 
است. در این روز، خاخام در گوش بز قربانی، گناهان مردم را می خواند و سپس او را فراری می دهد با این 
فرمان که “شما باید روح تان را زجر بدهید.” به همین دلیل، روزه روزه ی سیاه است. بیست وچهار ساعت 
روزه از غروب خورشید تا غروب خورشید فردا. در آغاز با جشن و سور همراه بود، اما از زمان خراب کردن 
معبد و از هم پاشیدگی یهودیان در سال ۷۰ پیش از میالد مسیح، این روز فقط به روز ندامت و توبه ی 

صادقانه تبدیل شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸( 

۳6. »منظور، نان های گردی است که به ویژه برای عید پاک تهیه می کنند و با صلیب کوچکی از جنس 
خود خمیر نان روی آن را می آرایند. بلوم روزه ی عید پاک و حضرت عیسی را به عنوان بز قربانی یا سپر بال 
با روزه ی یوم کیپور ربط می دهد و خوردن نان گرد صلیب دار را تخطی از روزه ی سخت می داند.« )گیفرد، 

 )۱5۸ :۱۹۸۹

درواقع، حتا پس از افطار هم فقط باید خوراک های ساده ی بدون گوشت و حبوبات بخورند. )م(

۳۷. »در زمان روزه داری فقط یک وعده غذای سبک مجاز است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸(

۳۸. »پروتستان ها به زندگی آمیخته با فقر و سختی و دوری از آمیزش جنسی روحانیان دین کاتولیک 
شک داشتند و این جمله در میان آن ها بسیار باب بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸( می گفتند باید واقعیت را از 

خدمتکاران شان بیرون کشید. 

۳۹. بلوم فکر می کند که از خدمتکارها هم محال است بتوانی بیرون بکشی، همان طور که بیرون کشیدن 
پول از دست خودشان کار ناممکنی است. )م(

»ال اس دی ).s.d.£( اسامی انواع پول های انگلیسی است: پوند، شیلینگ و پنس.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )۱5۸

4۰. »منظور از اصطالح مذکور این است که حسابی زیر نظرش دارند و هر عملش را، حتا ادرار کردنش 
ت، 2۰۱۷: 6۱۱(

ُ
را می پایند.« )اسل

4۱. »بیتی از شعری است که مدل های مختلف آن سروده شده است: “میایی عروسی؟ میایی؟ نان و 
ت، 2۰۱۷: 6۱۱(

ُ
کره ی خودت رو بیار/ قند و چای خودت رو بیار. ” )متیو فیپس شی یل(.« )اسل

از سفره ی دیگران می خورند، که  نه تنها  بیت نشان می دهد که کشیش ها  این  آوردن  با  میان،  این  »در 
)2۰۱6 )دلینی،  نمی دهند.«  هم  مهمانی 

42. »خدمتکاران کشیش ها بسیار رازدار بوده و هستند و مثل مادر هرگز رازی از خانه ی کشیش ها بیرون 
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 کشیش ها را عالی جناب کشیش خطاب می کنند.« )دلینی، 2۰۱6(
ً

نمی برند و معموال

4۳. »منظورش، دختر سایمن ددلس است که پیراهن پاره پوشیده و بدی تغذیه و نخوردن از چهره اش 
نمایان است. در جمله ی بعد با خودش فکر می کند، شاید حاال اثر این گرسنگی و سیب زمینی و کره ی 
روغن نباتی خوردن را بر جسم وجان شان احساس نکنند، ولی بعدها پیامدهایش را حس خواهند کرد. در 
آن زمان، سیب زمینی غذای اصلی مردم فقیر ایرلند بود و مارگرین یا کره ی روغن نباتی جایگزینی برای 
کره ی حیوانی. اما برخی خانواده های دارا این نوع کره را حتا به آشپزخانه شان نمی آوردند، مگر برای پختن 
غذا. مارجرین از واژه ی التین مارگریتا به معنای مروارید گرفته شده است، زیرا وقتی دانشمندان فرانسوی، 
نخستین بار، در قرن هجدهم، این نوع کره یا روغن نباتی را ساختند از درخشش آن هیجان زده شدند و 

نامش را مارجرین )مروارید( گذاشتند.« )دلینی، 2۰۱6( 

فقرزده ی  شهرهای  ساکنان  اصلی  غذای  که  سیب زمینی،”  و  نباتی  “کره ی  علیه  است  »سرودی   .44
)۱5۸  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بود.«  بریتانیا 

می گذراند  ذهنش  از  ناتمام  را  است«  آن  خوردن  در  پودینگ  »گواه  ضرب المثل  بلوم  این جا  در   .45
این   )۱5۸ اثر سروانتس.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  دن کیشوت  اول کتاب چهارم  از بخش  که »جمله ای است 
ضرب المثل قبل از سروانتس هم استفاده شده، ولی پس از آن معروف شده است. در اصل ضرب المثلی 

ا ست با این معنا که تا چیزی را نیازموده ای نمی توانی از موفقیتش بگویی. )م(

46. »آبجوهای سیاه را از کارخانه ی آبجوسازی گینس بر قایق ها بار می زدند. محل کارخانه در بخش 
غربی دابلن، درست در جنوب رودخانه ی لیفی است. آبجوها را با بلم از مرکز آبجوسازی گینس به دهانه ی 

رودخانه می بردند تا از آن جا با کشتی به کشورهای دیگر صادر کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸( 

»این قایق های آبجوکش دودکش های لوالدار داشتند که آن ها را موقع عبور از زیر پل های کوتاه پایین 
)6۱۱ ت، 2۰۱۷: 

ُ
بیرون می دادند.« )اسل می آوردند. درنتیجه، دودهایی شبیه “قارچ پفی” 

»در سال ۱۹۰4، آبجوسازی گینس نزدیک به چهل جریب زمین را اشغال کرده بود و سه هزار کارگر 
داشت و ساختمان های بی شمارش با سیستم راه آهن کوچکی به هم ارتباط داشتند. جالب است که بلوم 
برای دیدار از آن جا بلیت می خواهد. در آن سال، هر روز، از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر و روزهای 
شنبه ۱۱ تا ۱2 ظهر، شمار محدودی بازدیدکننده )بیست نفر در هر ساعت( با راهنما از بخش های مختلف 

دیدار می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸– ۱5۹(

4۷. به گفته ی دلینی، »معروف بود که آبجوی سیاه گینس را که به کشورهای دیگر می فرستند مزه اش 
عوض می شود و دلیل این اتفاق را هوای دریا می دانستند.« )2۰۱6(

4۸. »هویت و اهمیت هنکاک نامعلوم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۸(

»هیچ کس تاکنون نتوانسته که هویت هنکاک را در دنیای واقعی مشخص کند، ولی به نظر من شخصی 
است به نام تامس هنکاک، کسی که با تولیدکننده های گینس آشنا بود، زیرا مشتری میخانه ها بود و تمام 
 شصت ساله بود.« 

ً
بارهای دابلن را زیر پا گذاشته بود، همان طور که پدر جویس. هنکاک در آن سال حدودا

)دلینی، 2۰۱6( 

4۹. »مثل یک مسیحی باال آوردن« به گفته ی گیفرد، »اصطالح عامیانه ای است به این معنا: بدون آن که 
حتا یک ماهیچه ات بلرزد در مسابقه ی نوشیدن مشروبات الکی مقاومت کنی.« )۱۹۸۹: ۱5۹(

متمایز  زیردست  حیوانات  از  که  بشر،  »یعنی  ت، 
ُ
اسل گفته ی  به  معمولش  معنای  بر  عالوه  مسیحی، 
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)م( است.  توجه  قابل  یهودی تبار  بلوم  دهان  از  تسمیه  وجه  این   )6۱۱  :2۰۱۷( است.« 

منظور این است که موش ها آن قدر می نوشند که باال می آورند، درست مثل انسان ها.

5۰. جناس این دو کلمه اتفاقی نیست و براساس متن اصلی ساخته شده است. )م(

توفان  آمدن  از  بلند می شوند، خبر  از روی دریا  دلینی، »می گویند وقتی مرغان گاکی  به گفته ی   .5۱
می دهند. در این جا جویس خواننده را تا پایان جمله منتظر می گذارد و بعد می گوید: “گاکی ها.”« )2۰۱6(

52. بازگشت روحیه ی افسرده ی بلوم و فکر خودکشی، که در طول روز بارها به سراغش می آید، به گفته ی 
جین فورد در ژورنال جی  جی کورترلی، »به خاطر دیدار مالی با بویلن در ساعت 4 بعد از ظهر است. بلوم 
گه گاهی به راه های احتمالی رفتن به مالینگار و دیدار دخترش، ملی، می اندیشد... اما در این جا اندیشیدن 
به ملی با فکر خودکشی پیوند می خورد. کیک بیات که نماد کیک عروسی است، در آرزوهای بزرِگ چارلز 
دیکنز، گویای کیفیت بی ثمر و بی اثر رابطه اش با دخترش است که “کیک هایش را نمی خورد و حرف نمی زد 
و نگاه هم نمی کرد.”)ج یکم، ص ۳۱5( کیک عشقی است که دیگر بیات شده است و فقط به درد پرت 

کردن به سمت گالی ها می خورد.« )۱۹۷۷: 446( 

از  بهتر  می کند،  قسمت  دو  به  را  دابلن  که  لیفی  رودخانه ی  خور  یا  مصب   ،۱۹۰4 سال  »در   .5۳
فاضالب های روباز نبود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹( به همین دلیل، بلوم فکر می کند که »پسر روبن جی یک 

شکم پر از آن فاضالب را قورت داده« است. )م(

54. درباره ی ماجرای پسر روبن جی داد و »یک شیلینگ و هشت پنی زیادی است« پی نوشت شماره 
۱2۱ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

55. منظور، سایمن ددلس است که ماجرای تلخ نزدیک به غرق شدن پسر جی روبن را مسخره می کند. 
)م(

را مثل توپ  الیاس ظهورکرده(  ادعای خودش  )به  َدوی  الکساندر  آمدن  آگهی  بلوم همان کاغذ   .56
مچاله می کند و در آب می اندازد تا ببیند آیا گاکی ها می خورند و به همین دلیل، با خود می گوید، »الیاس با 
سرعت سی ودو فوت می آید،« اما فکرش را کامل نمی کند. سپس چون گاکی ها به کاغذ اعتنایی نمی کنند 
)»مورد توجه قرار گرفته«( فکر می کند که آن ها باهوش تر از آنند که هر چیزی را بخورند و زندگی شان را 

مدیون همین هوشیاری شانند. )م(

ت، 2۰۱۷: 6۱2(
ُ
»شتاب سقوط اجسام به سمت زمین برابر است با سرعت ۳2 فوت در ثانیه.« )اسل

5۷. پی نوشت شماره ی 55 از همین فصل را بخوانید.

5۸. درباره ی کشتی ارینز کینگ پی نوشت شماره ی ۱55 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

»بلوم زمانی را به یاد می آورد که با مالی و ملی سوار این کشتی شده اند.« )دلینی، 2۰۱6(

5۹. »به نظر این شعر را خود بلوم گفته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹(

6۰. »این کلی گویی درباره ی قافیه ی اشعار شکسپیر بی گمان نادرست است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹( 
 در شاه لیر، و نشانه ی 

ً
شکسپیر به ویژه در پایان هر پرده از نمایشنامه هایش شعری قافیه دار می گوید، مثال

پایان داستان است، اما شکسپیر در نمایشنامه ی هملت که بلوم به آن اشاره می کند این کار را نکرده است.

نشان  جویس  ترتیب،  بدین  دارد.  کوچکی  اشتباه های  چنین  بلوم  هم  اثر  این  دیگر  جاهای  در   .6۱
 همین جمله ای که از هملت می آورد بدین 

ً
می دهد که هر فرد با مراجعه به ذهنش می تواند اشتباه کند. مثال
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گونه است: روح به هملت می گوید: »من روح پدر تو هستم، محکوم به راه رفتن در شب برای دوره ای 
 هملت را صدا نمی کند یا »دوره« را »مدت« و 

ً
مشخص.« که بلوم آن را کمی متفاوت به یاد می آورد، مثال

»راه رفتن در شب« را »راه رفتن روی زمین« به یاد می آورد. )م(

نیم کره ی  از  تازه  بی شک  ماه ژوئن سیب  و در  بودند  تازه، فصلی  میوه های  بیشتر  آن سال ها  62. »در 
)۱5۹  :۱۹۸۹ )گیفرد،  است.«  آوریل  استرالیا  در  برداشت  ماه  می شد.  وارد  جنوبی 

کسفوردشِر انگلستان، که در دوره ای به خاطر تعصب بیش  بنبوری »شهری است در آ یا  6۳. بن بری 
گوشت  دل شان  در  که  پای هایی  و  کیک ها  برای  هم چنین  و  بود  معروف  آن  پیوریتن  ساکنان  اندازه ی  از 
چرخ کرده می گذاشتند. گویی در این جا بلوم را با الیاس مقایسه می کند. الیاس پس از آن که علیه سلطان 
احب پیشگویی کرد به دستور خدا به دنیای وحش پناه برد و کنار نهر کریت سکنا گزید. هر صبح و شب 
کالغ ها برایش نان و گوشت می آوردند و از آب نهر می نوشید. در )انجیل( سفر الویان، کالغ ها، گاکی ها 

و قوها در گروه پرندگان کثیف دسته بندی شده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹(

64. »وقتی لستریگون ها به کشتی های لنگرانداخته ی اودیسیوس در ساحل حمله می کنند، از بلندی های 
محاط بر خلیج غریب به کشتی ها سنگ پرتاب می کنند و مردان را مثل ماهی ها با نیزه صید می کنند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹(  

65. »منا )Manna( در خروج ۱6، آیه های ۱۱ و ۱2، آمده است که وقتی قوم بنی اسرائیل به موسی 
و هارون شکایت می کنند و می گویند بهتر است در مصر بمانند، زیرا آن جا دست کم غذا هست، خدا 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
شکایت شان را با فرستادن نان معجزه آسای منا به همراه شبنم صبحگاهی پاسخ می دهد.« )اسل

 )6۱2

»منان یا منانان در اسطوره های ایرلند ایزد دریا یا پسر دریاست. منانان خوکی داشت که هر روز او را 
می کشت و می خورد، چون هر شب خودش را باز می آفرید. در چند جمله ی بعد که به خوک اشاره می کند 

متوجه می شویم که منظورش از منان، خدای دریاها نیز هست.« )دلینی، 2۰۱6(

منظور بلوم این است که گاکی ها فکر می کنند نان معجزه وار به ما رسید یا از سوی خدای دریاها بود. )م(

یعنی  لیفی  انا  رودخانه ای،  هر  برای  معمول  اسمی  است،   abhainn ایرلندی  کلمه ی  از  »انا   .66
ت، 2۰۱۷: 6۱2( و به گفته ی گیفرد، »یعنی رودخانه ی زندگی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ُ
رودخانه ی لیفی.« )اسل

 )۱5۹

6۷. »گوشت قو در انجیل حرام شمرده شده است و در قرون وسطا و عصر رنسانس آن قدر این پرنده 
نازک سرشت و ظریف به شمار می رفت که “پرنده ی سلطنتی” به حساب می آمد و فقط شاه حق استفاده 
از آن را داشت. در رابینسون کروزو، کروزو گوشت بز و پرندگان را می خورد و در شرح پرندگانی که شکار 
می کند می گوید، چیزی “شبیه به اردک و غاز” و هم چنین از پرنده ای بزرگ حرف می زند که اسمش را 

نمی داند، اما هرگز آشکارا از “شکار قو” و خوردن آن حرف نمی زند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹( 

 از راه تماس فیزیکی و آب آلوده پخش می شود و هیچ گواهی بر آن نیست 
ً
6۸. »بیماری پا و دهان عمدتا

که گاکی ها در همه گیری آن نقشی داشته باشند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹( 

»پیش تر درباره ی این بیماری از زبان آقای دیسی و بعد استیون شنیدیم و استیون مقاله ی دیسی را زمانی 
برای سردبیر آورد که بلوم از دفتر روزنامه رفته بود. اما در این جا بلوم هم مطرحش می کند. به این تکنیکی 

که جویس از آن بهره برده است “هم رخدادی” می گویند.« )دلینی، 2۰۱6(
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6۹. همان طور که گفتیم این فصل درباره ی خوردن و خوردنی هاست. حتا گالی ها هم از دست بلوم 
خوش قلب کیک می خورند. سپس فکر می کند که هرکدام از این موجوداتی که می خوریم باید مزه ی همان 
غذایی را داشته باشند که خودشان می خورند. اما بعد فکر می کند پس چرا ماهی های آب های شور، شور 

نیستند. )م(

Kino« .۷۰ )جی سی کینو( لباس فروش لندنی بود که در شماره ی ۱2 کالج گریِن دابلن فروشگاهی 
داشت با نام “لباس فروشی وست اند،” و شلوارهای پیش دوخته ی کینو را با بهای ۱۱ شیلینگ می فروخت.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱5۹(

۷۱. درباره ی »چطور می توانی مالک آب شوی؟« پی نوشت شماره ی 5 از همین فصل را بخوانید.

۷2. درباره ی »جویبار زندگی« پی نوشت شماره ی 2۷6 از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

است.«  نشده  ثبت  فرنکز  نام   )۱۹۰4( تام  کتابچه ی  راهنمای  پروانه داِر  پزشکان  فهرست  »در   .۷۳
 )۱5۹  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

»هنری جیکاب فرنکز )متولد ۱۸52( یهودی انگلیسی است با نام واقعی ادم جان فارلو، که در سال 
۱۹۰۳ زن ترکیه ای و چهار فرزندش را رها کرد و به عنوان دکتر )قالبی( از منچستر به دابلن رفت، نزدیک 
یکی از بیمارستان های بزرگ دابلن داروخانه ای زد و برای درمان بیماری های آمیزشی تبلیغ کرد، اما با حکم 
کسب درآمد غیراخالقی دستگیر شد، زیرا با زنان روسپی کار می کرد. به همین دلیل، کسی را برای تبلیغ 

ت، 2۰۱۷: 6۱2(
ُ
استخدام نمی کرد و خودش آگهی ها را می چسباند.« )اسل

 محرمانه« این است که اگر کسی بیماری آمیزشی می گرفت می توانست نزد این فرد 
ً
منظور از »مطلقا

برود و محرمانه با او شور کند. 

۷4. »دنیس جی مگینی، معلم رقص، که در شماره ی ۳2 خیابان گریت ُجرج شمالی زندگی می کرد 
)مرکز جیمز جویس فعلی( و به خاطر رفتار نامعمول و جلف و خودنمایانه اش در دابلن معروف بود.« 

)المن، ۱۹۸2: ۳65( همین ظاهر جلفش تبلیغی برای او بود، »تبلیغ سِر خود.« )م(

ت، 2۰۱۷: 6۱2(
ُ
»اسمش را از مگینس به مگینی تغییر داد تا به آن کمی کالس اروپایی بدهد.« )اسل

۷5. وقتی بلوم نوشته ی  POST NO BILLS )آگهی نچسبانید یا آگهی ممنوع( را می بیند، انگار 
چشم هایش آن را از فاصله ی دور جور دیگری نیز می خواند: به عبارتی، حرف N را 11 می خواند، O را 
صفر و حرف B را PILLS 110 POST :P که به پیشنهاد ویراستار محترم به »آگاهی مجموع« ترجمه 

کردم که با مقاربت و دوز )شرح در پی نوشت شماره ی ۷۷ از همین فصل( نزدیکی دارد. )م( 

۷6. پی نوشت قبلی )شماره ی ۷5 از همین فصل( را بخوانید.

ت، »یعنی بیماری مقاربتی.« )2۰۱۷: 6۱2(
ُ
۷۷. »یک دوز« به گفته ی اسل

۷۸. بی درنگ با یادآوری فردی که با یک آمیزش به بیماری آمیزشی سوزاک گرفتار شده و نزد این دکتر 
آیا ممکن است  از خودش می پرسد،  و  در ذهنش جرقه می زند  مالیخولیایی  افکاری  رفته است،  قالبی 
آن یارو )بویلن( که بعد از ظهر با مالی دیدار می کند بیماری آمیزشی داشته باشد و به دنبال این فکر و 
پیامدهای آن آشفته می شود. اما می کوشد چنین چیزی را باور نکند و به خودش تکانی بدهد و دیگر به آن 

فکر نکند. )م( 

به گفته ی پتریک کالم هوگن، »وقتی بلوم به یارویی فکر می کند که با یک دوز )یک دیدار( به بیماری 
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سوزاک یا سیفلیس مبتال شده است، سراسیمه به یاد بویلن می افتد و از خود درباره ی وضعیت ابتالی او به 
این بیماری می پرسد، اما بی درنگ این اندیشه را رها می کند. فکر می کند امکان ندارد بویلن چنین مشکلی 
داشته باشد. سپس می کوشد که هرگز به این موضوع نیندیشد. این بی شک استراتژی بلوم است برای بهبود 
بخشیدن به روحیه اش. او همواره از پروبال دادن به افکار ناخوشایند دوری می جوید.« )2۰۱4: ۹5– ۹6(

کانل بود و اداره ی مرکزی نظارت بر لنگرگاه 
ُ
۷۹.»اداره ی بلست بندرگاه دابلن در پایانه ی جنوبی پل ا

کنترل  مستقیمی  سیم  با  دان سینک  رصدخانه ی  مرکز  از  که  را  ساعت  این  دابلنی ها  کارهایش.  و  دابلن 
می شد دقیق ترین ساعت شهر می دانستند. “گلوله ی زمان” گلوله ای است روی تیرکی که تنظیم شده تا در 
زمان مشخصی بیفتد. در این لحظه، ساعت یک بعد از ظهر به وقت گرینویچ است تا از کشتی ها بتوانند 
زمان سنج یا گاه نگار را با آن بسنجند. از آن جا که ساعت دیده بانی دان سینک مطابق با زماِن استاندارد ایرلند 
بود و از ساعت گرینویچ بیست وپنج دقیقه عقب تر، عبارت “از یک گذشته” به وقت دابلن دقیق نیست، 
افتادن گلوله ساعت ۱2:۳5 دقیقه ی بعد از ظهر به وقت دابلن بود. از نقطه ای که بلوم بر آن  زیرا زمان 

ایستاده است نمی توان ساعتی را دید که وقت دابلن را نشان می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۰(

پی نوشت شماره ی ۳6۹ از همین فصل را بخوانید.

به دنیا آمد و  بال در دابلن  ۱۹۱۳( ستاره شناس دانشگاه کمبریج بود.  ۸۰. »سر رابرت بال )۱۸4۰– 
تحصیل کرد و یکی از استادان معروف شد، با کتاب های بسیار درباره ی ستاره شناسی. کتابی که بلوم به یاد 

می آورد داستان آسمان هاست و یکی از کتاب های کتابخانه ی خود اوست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۰(

۸۱. »وقتی از زوایای متفاوت به چیزی نگاه کنیم، اختالف منظر ایجاد می شود. در ستاره شناسی وقتی 
از نقطه ای بر سطح زمین و از نقطه ای قراردادی، مثل مرکز زمین یا مرکز خورشید به اجرام آسمانی نگاه 
کنیم در جهت این اجرام تفاوت ایجاد می شود که به آن پارالکس یا اختالف منظر می گویند.« )گیفرد، 

)۱6۰  :۱۹۸۹

نزدیِک.«  کناِر،  به معنای  مشتق می شود  یونانی  پار  ریشه ی  از  پارالکس  »بلوم درست می گوید،   .۸2
)۱6۰  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

هنگام  مالی  که  است  کلمه ای  همان  می شود  خوانده  متم سایکوزس  که   metempsychosis  .۸۳
met him )مت هم( به معنای او را   .met him pike hosis خواندن کتابی آن را اشتباه می خواند: 
کی  این  »حاال  می گوید:  و  می زند  حرف  متن  توی  شخصیت  از  که  می کند  تصور  مالی  کرد.  مالقات 
هست؟« و بلوم برایش شرح می دهد که این کلمه »یونانی است: از زبان یونانی است. یعنی تراکوچگری 
ه، چرند! به زبان ساده بگو.« 

َ
روح ها.« مالی که برایش سنگین است و دیریاب به خشم می آید و می گوید: »ا

در این جا بلوم برای فرار از افکار ناخوشایندش درباره ی مالی می کوشد ذهنش را به چیزهای دیگر هم چون 
پارالکس معطوف کند و ریشه ی یونانی پار او را به یاد کلمه ی یونانی متم سایکوزس می اندازد و البته مالی. 
سپس فکر می کند که این ها مردم معمولی اند و این حرف ها برای شان سنگین است. به گفته ی دلینی، »این 
فکر بلوم فقط یک فکر معمولی نیست، اصلی است که در همه جای رمان دیده می شود و نشان می دهد که 

یولسیز نه تنها رمانی مدرن که یکی از دموکراتیک ترین متون ادبیات است.« )2۰۱6( 

درباره  »متم سایکوزیس« پی نوشت شماره ۱25 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  

۸4. یکی از سختی های ترجمه ی یولسیز برگرداندن واژه های متجانس است که در بیشتر موارد، یافتن 
برابرنهادی با معنای دوگانه و دقیق در زبان مقصد با حفظ جناس، کاری ناممکن است. در این جا جویس 
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از صنعت تقریب یا نزدیکی استفاده می کند. در این صنعت نویسنده با جابه جایی یک یا دو واگ از کلمه  یا 
جمله ای معنی دوگانه به دست می دهد. بلوم عبارتی از مالی را در وصف صدای خواننده ای به یاد می آورد 
 bass baritone( که نزدیک به )base barreltone voice( که معنای آن می شود: صدای بشکه اِی بم
voice( گونه ای از صدای مردانه است که در حد فاصل باس و باریتون جا می گیرد، مثل خواندن در بشکه. 
 bass هم آوا و هم واگ با واژه ی 

ً
در این جا واژه های base و barrel را کنار هم می آورد. واژه ی base تقریبا

است که هم معنای صدای مردانه ی بسیار بم می دهد و هم نوعی نوشیدنی الکی است )بِس شماره ی یک( 
ساخت انگلستان، و بشکه هم وسیله ای که نوشیدنی های الکلی را در آن نگه داری می کنند. در پایان همین 
پاراگراف »بشکه ی بس شماره ی یک« را هم می آورد. بدین ترتیب، با این بازی های زبانی ثابت می کند که 

مالی آن قدرها هم ساده نیست و زیرکی هایی هم دارد. )م(

»مالی روی هم رفته زبان را خمیر می کند و یک زبان نو از آن درمی آورد. درضمن، چه کسی در ذهنش 
جمله ها را با دستور زبان کامل و واژه های درست بیان می کند؟« )دلینی، 2۰۱6(

۸5. بیگ بن )big Ben( »زنگ بسیار بزرگ در برج ساعِت پارلمان لندن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱6۰

نی این برج را در سال ۱۸5۸ نصب کردند و نامش را از دو حروف اول اسم ِسر بنیامین هال 
ُ
»زنگ سیزده ت

ت، 2۰۱۷: 6۱2(
ُ
 ساعت را بیگ بن می نامند.« )اسل

ِ
اخذ کردند. امروزه کل این برج

۸6. هم چنان بن مایه ی خوردن در داستان ادامه دارد. آلباتروس )Albatross( یکی از پرندگان بومی 
دریاهای جنوب است. )م(

Bass Pale Ale« .۸۷ ]َبِس شماره ی یک[ به این دلیل شماره یک است که عالمت تجاری اش، مثلث 
ت، 2۰۱۷: 6۱2(

ُ
قرمز، اولین عالمت تجاری ثبت شده در بریتانیای کبیر بوده است.« )اسل

 )Iesus Hominum Salvator( ۸۸. امروز صبح بلوم روی مجسمه ی عیسی حروف آی اچ اس
 I have به معنای »عیسی، منجی بشر« را دیده است. بسیاری سه حرف مذکور را، به اشتباه، سرواژه های
sinned )من گناهکارم( برداشت کرده اند. اکنون که بلوم مردان تابلوگردان را شبیه آن کشیش صبح می بیند، 
به این می اندیشد که نوشته ی روی پشت و سینه شان می توانست بشود: »ما گناهکاریم: ما رنج دیده ایم.« 

)م(

ترکیب »تابلوگردان« ترجمه ی عبارت »مردان ساندویچ شده« است، چون تابلوها از دو سوی بدن شان 
آویزان است و آن ها را مثل ساندویچ در برگرفته است. )م( 

لیتوگرافی  تولیدکننده ی نوشت افزار و حروف   )Wisdom Hely’s Ltd( ۸۹. »شرکت ویزدم هیلی
بود که زمانی بلوم کارگر این شرکت بوده است. در سال ۱۹۰4، چارلز ویزدم هیلی مدیر این شرکت بود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۰(

 با 
ً
۹۰. در این جا جویس از اسم skilly استفاده کرده که »نوعی آش یا سوپ رقیق آبکی است که عمدتا

ت، 2۰۱۷: 6۱2( با این وصف، 
ُ
جوی دوسر درست می شود و در زندان ها و نوانخانه ها سرو میشود.« )اسل

چیزی شبیه آش شوربای ماست. )م(

۹۱. »بویلن، شخصیتی داستانی، شرکت تبلیغاتی دارد و نیز م گلید، شخصیت واقعی که در شماره ی 4۳ 
بی دفتر تبلیغاتی دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۰(

َ
خیابان ا

»این پنج نفر با تابلوهای تبلیغاتی )تابلوگردان( روزی سه شیلینگ می گیرند که براساس ارزش پول رایج 
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امروزی می شود بیست دالر آمریکا، مقداری که فقط پوست روی استخوان شان بماند. در نگاه بلوم، که 
خود کارگزار تبلیغات است، شیوه ی کار آن ها ناموفق است. سپس می پرسد، “آدم های بویل نیستند؟” اما 

مثل همیشه، حتا از گفتن نام کامل بویلن )اغواگر مالی( پرهیز می کند )بویل(.« )دلینی، 2۰۱6(

»گوشت کنسروی پالم تری نخست در فصل پنج )لوتس خواران( مطرح می شود )پی نوشت شماره ی 6۷ 
از آن فصل را بخوانید( و اینک از نظر بلوم بیانگر آن است که هر آگهی طنینش را مدیون موقعیت جایی 
است که قرار داده می شود. گویی معتقد است که این زنندگی اتفاقی نیست. نوعی هنرنمایی است که م گلیِد 
تبلیغاتچی به عمد به کار برده و گوشت کنسروی پالم تری را زیر آگهی های تسلیت منتشر کرده است.« 

)هانت، 2۰۱۷( گوشت کنسروی پالم تری را زیر گوشت خام مرده ها گذاشته است.   

۹2. »وقتی لوط و 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.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹۳(

بلوم فکر می کند که همین »کنجکاوی« باعث سرپیچی زن لوط پیامبر از فرمان شد. به پشت  سرش نگاه 
کرد تا ببیند چرا نباید به پشت سرشان نگاه کنند که به ستون نمک تبدیل شد. 

به گفته ی دلینی، »جویس در این اثر همواره از واژه ها و عبارت هایی استفاده کرده که معنای دوپهلو و گاه 
 Have( ”معنای جنسی دارند. اصطالح “خود را نخود هر آشی می کنند 

ً
قدیمی دارند و در مواردی تلویحا

a finger in the pie( ضمن اشاره به درون مایه ی فصل که همان خوراکی هاست، معنای اندام جنسی 
زنانه هم دارد. نیز در فصل یک )تلماکس(، جایی که مالگن از استیون می پرسد آیا از هذیان گویی هینز در 
دل شب “زهره ترک شدی” )be in a funk( واژه ی funk را استفاده می کند که ریشه ی بلژیکی دارد و 

معنای بوی ناشی از عرق پس از ترس یا عرق پس از آمیزش می دهد.« )2۰۱6( 

۹۳. بلوم می داند که هیلی به پیشنهاد او وقعی نمی گذارد، چون خودش را صاحب نظر می داند.

۹4. »بلوم که آگهی های شرکت نوشت افزار هیلی را به یاد می آورد )“نمی توانی اونا رو بلیسی. چی؟ 
پاکت های ما را”( فکر می کند آگهی های این شرکت به همان اندازه ی آگهی کنسرو گوشت خام زیر آگهی 

تسلیت روزنامه افسرده کننده است.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۱– 5۰( 

»تبلیغ پاکت های نامه و چسب عالی شان که با لیسیدن )برای چسباندن دِر پاکت( هم از بین نمی رود، 
از نظر بلوم مسخره و خالی از هنر تبلیغات است.« )دلینی، 2۰۱6(

۹5. پی نوشت قبلی )شماره ی ۹4 از همین فصل( را بخوانید.

۹6. بلوم قصد دارد جوهرپاک کن کنسل )kansell( را از شرکت هیلی بخرد. »درواقع، شرکت هیلی در 
شماره ی 2۷ تا ۳۰ خیابان ِدیم بود. در سال ۱۹۰4، خیابان ِدیم شماره ی ۸5 نداشت و آخرین شماره اش 

ت، 2۰۱۷: 6۱2(
ُ
۸2 بود.« )اسل

ت، »منظورش عوام الناس و جماعت است.« 
ُ
۹۷. جویس کلمه ی ruck را استفاده کرده که به قول اسل

ت، 2۰۱۷: 6۱۳(
ُ
)اسل

۹۸. »صومعه ی ترنکوییال در راتماینز در حاشیه ی جنوبی دابلن است. در سال ۱۸۳۳، این مرکز به 
بنا نهاده شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۰( فرمان بانوی ما )حضرت مریم( از کوه کارمل )سوریه( 

۹۹. »جشنی مذهبی برای حضرت مریم، مادر عیسی. در این مراسم که در ۱6 ژوئیه یا یکشنبه ی پس 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
از ۱6 ژوئیه برگزار می شود، آغاز و بنای فرمان کارمل در کوه کارمل را جشن می گیرند.« )اسل
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)6۱۳

»فقط بلوم یهودی در این روز جشن برای وصول پولی که شرکت هیلی از این صومعه ها طلبکار است به 
سراغ آن ها می رود.« )دلینی، 2۰۱6(

 بریده است. وصول کردن پول از صومعه هایی 
ً
»بلوم احساس می کند که از شرکت ویزدم هیلی کامال

که مشتری شرکت هیلی بودند کار مشکلی بوده است. یادآوری چهره ی شیرین راهبه ای کارملی او را یاد 
کارامل می اندازد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 5۱( و به یاد کوه کارمل و »بانوی ما.« 

۱۰۰. »منظوِر بلوم از “می دانست” این است که راهبه می دانست او یهودی است، وگرنه در روز یکشنبه، 
روز جشن بانوی بزرگ، برای وصول پول به آن جا نمی رفت.« )دلینی، 2۰۱6(

dripping .۱۰۱ »چربی باقیمانده از پختن گوشت حیوان است، به خصوص گوشت خوک. مصرف 
این چربی به جای نشانه ی فقر بود، زیرا از روغن نباتی هم به مراتب ارزان تر بود.« )دلینی، 2۰۱6( شاید 

بهترین جایگزین این کلمه در فرهنگ ما »جزغاله« باشد. )م( 

گاه بلوم به احساسش محدود نیست؛ فکر  ۱۰2. به گفته ی الیزابت بلیک، »تأثیر گرسنگی در ناخودآ
 یادآوری کارش با صومعه ها 

ً
غذا مرتب مزاحم بقیه ی افکارش می شود و به آن ها شکل هم می دهد. مثال

به تفحص در مورد چربی و بعد خیال بافی درباره ی روابط جنسی منجر می شود. زنجیره ی مرتبط افکارش 
درباره ی راهبه ها و خوردن کره ی خوب از یادآوری به خیال بافی می انجامد و توجه ما را به جایگزینی زنش 
با راهبه جلب می کند. آخرین تصویر مالی در عادت راهبه “آن را امتحان می کند،” شهوانیت کره را به میل 
جنسی تبدیل می کند. در این جا رابطه ی میان گرسنگی و میل جنسی استعاری نیست، بلکه به خاطر پیوند 
و هم جواری شان است. هردو از لذایذ بالقوه اند. خیالبافی های جنسی در جاهای دیگر رمان هم غالب 

 به هر زنجیره ای از فکر وارد می شود.« )2۰۱5: ۱5۸( 
ً
می شوند، ولی در این فصل لذت غذا تقریبا

کلفی،  ِام  خانم  دختِر  )؟(  پتریشیا،  می کند  فکر  نمی آورد(  یاد  به  را  راهبه  خواهر  )اسم  »بلوم   .۱۰۳
)۱6۱  :۱۹۸۹ )گیفرد،  است.«  آمینز  خیابان   66  –65 شماره  در  گروبرداری 

 منظور بلوم، مارگارت کلفی است که طبق آمار 
ً
»کلفی سه دختر داشت که هرسه راهبه شدند. احتماال

ت، 2۰۱۷: 6۱۳( 
ُ
سال ۱۹۰۱ و ۱۹۰6 راهبه ای بود مقیِم صومعه ای در شماره ی ۱۸ خیابان اکلز.« )اسل

نام های  به  آمریکایی  نفر  سه  را  خاردار  سیم  خاردار.  سیم  از  نادرست  ولی  تخیلی،  »تاریخی   .۱۰4
اختراع کردند و در سال ۱۸۷4، زمانی  اسمیت، هانت و کلی، هم زمان و در سال های ۱۸6۷– ۱۸6۸ 
وارد بازار شد که گلیدن و وان، دو مخترع آمریکایی، حق انحصاری اش را برای تولید انبوه به ثبت رسانده 

 )۱6۱  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بودند.« 

خیابان  دو  به  امروزی(  کانل 
ُ
)ا سک ویل  خیابان  است.  اکانل  پل  جنوب  در  »وست مورلند   .۱۰5

وست مورلند و دولی یر تقسیم می شود. وست مورلند به سمت جنوب تا مرز ترینیتی کالج ادامه می یابد.« 
)6۱۳  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل

۱۰6. »دوچرخه سازی ُرِور )Rover( در شماره ی 2۳ خیابان وست مورلند بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۱(

۱۰۷. بلوم در فصل پنج )لوتس خواران( به این مسابقه ی ورزشی اشاره می کند. پی نوشت شماره ی 265 
از همان فصل را بخوانید. 

۱۰۸. دلیل مرگ شخصیت داستانی فیلیپ گیلیگن در فصل هفده )ایتاکا( مشخص می شود.
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کرده اند.«  زندگی  غربی  المبرد  خیابان  در   ۱۸۹۳ و   ۱۸۹2 سال های  در  می کند.  اشتباه  »بلوم   .۱۰۹
)6۱۳  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل

۱۱۰. منظور، شرکت تولید کتابچه ی راهنمای تام است. درباره ی شرکت تام پی نوشت شماره ی ۹۰ از 
فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید. 

ت، 2۰۱۷: 6۱۳( 
ُ
»به احتمال قوی، بلوم در سال ۱۸۸6 در آن جا کار کرده است.« )اسل

رودخانه ای جریان  مثل  و  به خاطره های گذشته می رود  بلوم  افکار  پیاپی  پاراگراف  این چند  در   .۱۱۱
می یابد. »طبق کتابچه ی راهنمای تام )۱۸۹4(، آن بخشی از خیابان هنری تا خیابان پرینس که مجتمع 

آرنوت و شرکا بود طعمه ی آتش شد و نابود شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۱(  

۱۱2. »ولنتاین دیلن در سال های ۱۸۹4 و ۱۸۹5شهردار دابلن بود و در سال ۱۹۰4 درگذشت.« )گیفرد، 
)۱6۱ :۱۹۸۹

۱۱۳. »شام گلن کری )Glencree( شامی بود برای گردآوری اعانه که در ندامتگاه سینت کوین سرو 
می شد. نام کنونی این مرکز “برابرسازی گلن کری” است. مرکز گلن کری نهادی برای مردان کاتولیک بود که 

در دهانه ی رودی به همین نام در ده مایلی جنوب دابلن قرار داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۱(

ریلی خیاط و تاجر پارچه و لباس بود و برای مدت کوتاهی هم عضو ارشد شورای شهر.« 
ُ
۱۱4. »رابرت ا

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۱(

۱۱5. در این جا کلمه ی آلدرمن، به معنای عضو ارشد شورای شهر، را آورده است و در جمله ای در خط 
 to feed به معنای مرد می گذارد و به جای اصطالح )Man( بعدی، بلوم این واژه را به طنز به جای واژه ی من

the inner man به معنای پر کردن شکم از to feed the inner alderman استفاده می کند. )م(

اما   )۱6۱ ثبت کرده است. )۱۹۸۹:  از خوراک معنوی«  را »تغذیه  این اصطالح  گیفرد معنای جدی 
)6۱۳ پر کردن شکم.« )2۰۱۷:  بلوم است:  نظر  آن مورد  ت معتقد است که »معنای مزاح آمیز 

ُ
اسل

»باب باب اسم خودمانی اوست.« )دلینی، 2۰۱6( 

که صدای  را هورت می کشد  بلند سوپش  با صدای  آن قدر  زیرا  است،  نوعی شوخی  نیز  »این   .۱۱6
)۱6۱  :۱۹۸۹ )گیفرد،  نمی شنود.«  را  زمینه  موسیقی 

شکرگزارمان  می بخشد  ما  به  دارد  آن چه  برای  خداوند  که  “باشد  معمول:  دعایی  از  »وارونه ای   .۱۱۷
)۱6۱  :۱۹۸۹ )گیفرد،  کند.”« 

ت، 2۰۱۷: 
ُ
۱۱۸. در آن زمان، ِملی پنج ساله بوده، زیرا »در ۱5 ژوئن ۱۸۸۹ به دنیا آمده است.« )اسل

 )6۱۳

۱۱۹. »شوگرلوف کوهی است متشکل از دو کوه: شوگرلوف بلند و شوگرلوف کوتاه که در چهل مایلی 
جنوب شرقی دابلن واقع است. مالی برای مدتی نامعلوم در گروه سرود کلیسای سینت فرانسیس اگزیویر 

ت، 2۰۱۷: 6۱۳(
ُ
در خیابان آپر گاردینر بود تا این که اخراجش کردند.« )اسل

»این خاطره ای از روزهای خوش تر زندگی بلوم با مالی است، اما خاطره ای رمانتیک از ظاهر مالی را با 
سرشت خرافاتی اش در هم می آمیزد.« )کرسپی، 2۰۱5: ۱۹4( 

۱2۰. »این جمله ی ناقص دو واژه ای »انگار آن« که از ذهن بلوم می گذرد، »نقدی است بر خرافاتی بودن 
مالی. “انگار آن” دررفتگی مچ پای بلوم به خاطر بدشگونی همین پیراهن بوده است.« )نوریس، 2۰۱۱: 
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)22۳

۱2۱. »شرکت تامس داکرل و پسران، دالل شیشه ی پنجره، رنگ های روغنی، سیمان و کاغذدیواری، 
واقع در شماره های 4۷ تا 4۹ خیابان استیون، جنوب لیفی در دابلن مرکزی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۱(

۱22. عکاسی لوحی یا داگر یکی از »اولین روش های ظهور عکس بود با چاپ داگر پاریسی در سال 
ت، 

ُ
۱۸۳۹. درواقع، این آتلیه ی عکاسی مال پدر بلوم نبود، بلکه مال یکی از خویشان پدرش بود.« )اسل

 )6۱۳ :2۰۱۷

در فصل هفده )ایتاکا( دوباره به این آتلیه اشاره می کند و می گوید که متعلق به پسرعموی پدر بلوم، 
بوده است. )م( استفان ویراژ، اهل مجارستان 

۱2۳. »این جمله بخشی از اپرای مریتانا با اپرانامه ی ادوارد فتزبال )۱۷۹2– ۱۸۷۳( با موسیقی ویلیام 
وینسنت واالس )۱۸۱۳– ۱۸65( است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۰( 

درباره ی جویبار زندگی و این اپرا پی نوشت شماره ی 5 از همین فصل و شماره ی 2۷6 از فصل پنج 
بخوانید. را  )لوتس خواران( 

۱24. »سیترون همسایه ی پیشین بلوم در خیابان سینت کوینز پرْید است.«

 پی نوشت شماره ی ۸۰ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

بر  این  و  آورد  یاد  به  به دالیل مختلف  را  زیادی  »بلوم در سراسر رمان تالش می کند چیزهای   .۱25
خواندن رمان اثر می گذارد. این یکی از آن موارد است که بلوم در به خاطر آوردن اسم دوست جواِن سیترون 

درمی ماند.« )کرسپی، 2۰۱5: ۱۸۷( 

بلوم اسم این شخص را در جایی نزدیک به پایان فصل، در لحظه ای بسیار مناسب، به خاطر می آورد. 
)م( 

۱26. »تاریخ پندنیس )۱۸5۰( رمانی است از ویلیام مْیک پیس تاکرْی )۱۸۱۱– ۱۸6۳(. قهرمان این 
داستان، آرتر پندنیس سست عنصر و ننر، پیش مادری بزرگ می شود که بچه ی لوس بار می آورد و به همین 
 تباه می کند، اما بعد او را اصالح می کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ً
دلیل، زندگی اش را در رابطه ای عاشقانه تقریبا

)۱62 –۱6۱

هانت در این باره می نویسد: »پن... که بلوم برای یادآوری نامش به مغزش فشار می آورد، دانشجویی بود 
که وقتی مالی به ملی شیر می داد، سعی می کرد او را از پنجره دید بزند. پن... در آپارتمان سیترون واقع در 

خیابان سینت کوین پرْید، نزدیک آپارتمان سابق بلوم در خیابان المبرد غربی، زندگی می کرد.« )2۰۱۷(

۱2۷. بلوم فکر می کند اگر ننتی نمی تواند اسم نماینده ی کارگران روزکار را که هر روز می بیندش به یاد 
بیاورد حافظه ی خودش چندان هم بد نیست. اسم نماینده ی اتحادیه ی کارگران مانکز بود. )م( پی نوشت 

شماره ی ۷4 از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید. 

ت، 
ُ
)اسل دابلنی ها.«  مجموعه داستان  در  “مردگان”  داستان  از  است  شخصیتی  دارسی  »بارتل   .۱2۸

)6۱۳  :2۰۱۷

 The Lass of Aughrim بارتل دارسی در این داستان خواننده ی صدای زیر مردانه )تنور( است و شعر
را می خواند. )م(

می آورند/  تو  به سوی  مرا  دل  می وزند/  جنوب  از  که  “بادهایی  است:  ناشناخته  ترانه  این  »منبع   .۱2۹
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شی در دوره ی روابط 
ُ
.../ و نسیم دلنواز شب/ دل مرا به سوی تو می آورد.” گویی قرار بوده پارنل و خانم ا

)۱62 )گیفرد، ۱۹۸۹:  کنند.«  استفاده  رمز  به عنوان حرف  ترانه  این  از  نامشروع شان، 

شی پی نوشت شماره ی ۱۳4 از فصل دو )نستور( و 4۱6 از فصل هفت )ایوِلس( 
ُ
درباره ی پارنل و خانم ا

را بخوانید. 

۱۳۰. »فروش بلیت های اعانه ی غیرایرلندی در دابلن ساِل ۱۹۰4 ممنوع بود. در سال ۱۸۹۳ یا ۱۸۹4، 
بلوم به خاطر فروش بلیت اعانه ی کشور مجارستان دستگیر شده، اما در دادگاه دوستی داشته است، فردی 
از اعضای فراماسون. شاید این جلسه در سالن فراماسون در شماره ی ۱۷ و ۱۸ خیابان مولس ورث، نزدیک 
برگزار شده  برگزاری کنسرت گودوین  )Mansion House( در خیابان داسن، محل  اقامتگاه شهردار 
است. در ۱6 ژوئن سال ۱۹۰4، هفته نامه ی آیریش ایندیپندنت داستانی درباره ی فروش بلیت های اعانه ی 

ت، 2۰۱۷: 6۱۳( 
ُ
رویاِل مجارستان منتشر کرد.« )اسل

»گویی بلوم در یکی از سال های ۱۸۹۳ یا ۱۸۹4 به دلیل اقدام به فروش غیرقانونی بلیت اعانه ی ملی 
پادشاهی مجارستان نزدیک بود دستگیر شود که با کمک اعضای انجمن فراماسون هایی که خود او هم 
 Illustrated Irish Weekly Independent این داستان در  از آن بود نجات می یابد. منبع اصلی  عضوی 
and Nation در ۱6 ژوئن ۱۹۰4 منتشر شده است. پلیس لندن به طور جدی اعالم بلیت های اعانه ی ملی 
کشورهای دیگر را ممنوع می کند. حتا وزارت دارایی یکی از چاپچی ها را به خاطر انتشار طرح خاصی از 
فروش بلیت ها و شانسی و سهام برخی بلیت های اعانه ی ملی سلطنتی مجارستان )که صاحب امتیاز آن 

دولت مجارستان بود( فرامی خواند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱62(

»منشن هاوس در دابلن در خیابان داسن بود و اقامتگاه رسمی جناب شهردار. اتاق بلوط اتاق کوچک تری 
بود که از کف تا سقف با چوب درخت بلوط ساخته و با ظرافت و زیبایی کنده کاری کرده بودند و در آن 

مراسم عمومی برگزار می شد.« )همان جا( 

۱۳۱. »منظور، دبیرستان اراموس اسمیت )بنیان گذاری شده در سال ۱۸۷۰( است که در شماره ی 4۰ 
خیابان هرکورت، جنوب پارک سینت استیونز گرین، در مسیر بلوم از اقامتگاه شهردار تا خانه ی خودشان 
در خیابان المبرد واقع بود. بلوم زمانی دانش آموز این مدرسه بوده است. گویا برجسته ترین دانش آموخته ی 
خودزندگی نامه نویسیاش، این مدرسه را نسبت به  باتلر ییتس در  باتلر ییتس است.  آن دبیرستان ویلیام 
مدرسه ی دیگرش در لندن، در آموزش فنون دستور زبان و دروس حفظ کردنی بسیار سخت گیرتر وصف 

کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱62(

۱۳2. »برداشتی از آهنگی ایرلندی است با نام کتلین عزیزم )Kathleen Mavourneen( نوشته ی 
برای  و شاید  باشد  برای سال ها  این شاید  قلب من؟/  ای صدای  تو  تو ساکتی؟  کرافورد: “چرا  بری  آنی 

)۱62  :۱۹۸۹ )گیفرد،  همیشه...”« 

۱۳۳. »نبشی جاده ی هارکورت در جنوب دبیرستان بود، در تقاطع خیابان هارکورت و جاده ی هارکورت 
که بلوم به سمت غرب و خانه شان پیچیده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱62(

۱۳4. »این چند خط نشانگر توجه بلوم به مالی است. آتش را شعله ور می کند، برایش گوشت گوسفند 
سرخ می کند و مشروب رام داغ می کند که او را گرم کند. تالش بلوم برای گرم کردن او با موفقیت به گرم 
کردن هردو می انجامد. صدای تلپ و خش کرست او. همیشه گرم از بدنش و درآوردن سنجاق های سرش 
یعنی ترکیب کارهای روزمره و رابطه ی جنسی در این شب دنج، به خصوص که “ملی توی گهواره اش بود. 
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خوش. خوش. آن شبی بود...”« )نوریس، 2۰۱۱: 22۳(

۱۳5. »جوسی برین )با نام دختری پاول( در نوجوانی در همان حلقه ی دوستانی بوده که مالی و بلوم 
بوده اند. زمان هایی او و بلوم با هم الس هایی زده اند. خانم برین پس از ازدواج مالی و بلوم، با دنیس برین 

ت، 2۰۱۷: 6۱4(
ُ
عجیب وغریب ازدواج می کند.« )اسل

۱۳6. »بلوم بیت هایی از دو آهنگ را کنار هم می گذارد: “خاکسپاری اش فرداست” از فلیکس مک گلنن 
ت، 2۰۱۷: 6۱4( اما هیچ کدام را درست به خاطر 

ُ
و “از میان چاودارها می گذری” از رابرت برنز،« )اسل

نمی آورد و مجبور می شود با ددل ددل ادامه دهد. هردو آهنگ درباره ی مرگ و جسد است. 

۱۳۷. خانم برین »اصطالح هایبرنو – انگلیسِی رایجی به کار می برد که به این معناست: از او نگو یا 
)6۱4 ت، 2۰۱۷: 

ُ
حرفش را هم نزن.« )اسل

۱۳۸. یعنی »طوری است که افعی با دیدنش جا می خورد.« یا در برابرش لنگ می اندازد.

۱۳۹. خانم برین »اصطالح هایبرنو – انگلیسِی heartscalded را به کار می برد که به معنای اذیت و آزار 
ت، 2۰۱۷: 6۱4(

ُ
بیش از حد یا ریاضت، حقارت و سرافکندگی است.« )اسل

۱4۰. »قنادی هریسن در شماره ی 2۹ خیابان وست مورلند بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۳(

۱4۱. »در روزهای یکشنبه، در ساختمان های اتحادیه ی مسیحیان در خیابان ابی جنوبی “صبحانه ی 
رایگان دابلن برای تهیدستان” سرو می شد. در شب های زمستانی هم با یک پنی یا نیم پنی شام می دادند. 
تهیدستان کنار میزها می ایستادند و شام شان را با قاشق وچنگال هایی که به میز زنجیر شده بود می خوردند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۳(

»قاشق وچنگال ها را به میز می بستند تا کسی ندزدد.« )دلینی، 2۰۱6( 

پاره  را  بلوم  افکار  به صحنه، رشته ی  برین  نی، »در حقیقت، ورود خانم 
ُ
الیزابت چک به گفته ی   .۱42

می کند، آن  هم درست در لحظه ای که به خاطره ی شیرین آخرین رابطه ی جنسی اش با مالی می رسد: “آن 
این مداخله ی زن در افکار بلوم درباره ی زنش، به خصوص در زمینه ای با میل جنسی،  شبی بود که...” 
نقش نمادین این زن را در زندگی بلوم نشان می دهد... چند بازگشت به گذشته در ذهن بلوم، بیانگر این 
است که چیزی بین آن ها بوده است و خواننده زمانی از این بازگشت به گذشته ی بلوم سر درمی آورد که در 
پایان داستان، مالی بی پرده ماجرا را روشن می کند و می گوید چه چیزی میان آن ها بوده است.« )2۰۰۷: 

)۱4۱  –۱4۰

۱4۳. »حدس خانم برین درست است؛ دوشنبه شب، ۱۳ ژوئن ۱۹۰4 رأس ساعت ۸:45، ماه نو طلوع 
کرده است. در میان مردم درباره ی ماه نو عقیده ای خرافاتی رایج است که زمان ماه نو را مثبت تلقی می کنند 
و ماه در شرف محاق را باعث آشفتگی می دانند. اما یک استثنای چشمگیر وجود دارد: گرگ آدم )آدمی که 
به گرگ تبدیل می شود( با طلوع ماه نو به جوش می آید، ولی وقتی ماه وارد مرحله ی بعدی از مراحل بزرگ 

شدنش می شود، خوی آدمی اش برمی گردد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۳(

خانم برین معتقد است که شوهرش یکی از آن گرگ آدم هاست. 

 indigestion نامشخص است. می تواند« )indiges( ۱44. اصل کلمه ای که بلوم از ذهن می گذراند
باشد ]به معنای سوءهاضمه[ یا indigent که از ریشه ی التین indegere می آید به معنای کمبود داشتن.« 

ت، 2۰۱۷: 6۱4( 
ُ
)اسل
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 مرگ است.« )گیفرد، 
ً

۱45. »کارت آس پیک در فال گیری نشانه ی بدیمنی و بخت شوم و حتا احتماال
 )۱6۳ :۱۹۸۹

ت، یو پی »تلفِظ هجی 
ُ
۱46. در این جا جویس اصطالح ».u. p. up« را آورده است که به گفته ی اسل

کلمه ی up است به معنای “تمام شد” یا “کار از درمان گذشته.”« )2۰۱۷: 6۱4( و به قول گیفرد، »در 
فصل 24 از داستان آلیور تویسِت چارلز دیکنز، شخصیت داستان دو حرف “یو پی” را به کار می برد تا مرگ 
زودآیند پیرزنی را خبر بدهد. در ترجمه ی فرانسوی یولسیز، این عبارِت روی کارت پستال را “تو دیوانه ای” 
ترجمه کرده اند. ریچارد المن معتقد است که معنی این دو حرف می شود »وقتی شق می شود، می شاشی 

به جای آن که انزال کنی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۳( 

هانت در این باره تحقیق گسترده ای انجام داده که حاصل آن را ترجمه کرده ام. »درحالی که دهه هاست 
این اصطالح در مطالعات آثار جویس به صورت معما باقی مانده، مفهوم اصلی اش آشکار است: دنیس 
برین تمام شده است. مفهوم تلویحی خاص آن شاید این باشد که از بیماری روانی خاصی رنج می برد.« 

)2۰۱۸(

»اما در مسیر تحقیقات روی این اصطالح راهی که بیش از همه پیموده شده راه جنسی است و دفعی، 
 u p را )you pee( تو می شاشی خوانده اند. آدامز افزون بر پنج معنای احتمالی دیگر برای این 

ً
و عمدتا

اصطالح، تو می شاشی، تو خوب نیستی، انگشتت را روی مقعدت می گذاری و دیگر نمی توانی بلندش 
کنی را آورده است...« )همان جا(

»برخالف این گمانه زنی ها درباره ی اعضای محرمانه ی آقای برین، سیمسن نظری عاقالنه می دهد و 
می گوید که سیاق رمان با این نوع دریافت های هرزه همخوانی ندارد: براساس دینامیک درونی یولسیز و 
آداب اجتماعی زمان، آیا ممکن است خانم برین به شوهر مالی کارت پستالی نشان دهد با مفهوم هرزگی 

ناگفتنی؟« )همان جا(

»سیمسن در ادامه می افزاید، مالی که از نظر شهوانی گستاخ و بی ادب است ]در فصل هجده[ به این 
کارت پستال فکر می کند و هیچ حرفی درباره ی اعضای تناسلی برین نمی زند: شاید بعد از من راوی فصل 

دوازده )سایکلوپ ها( در یولسیز، مالی افتراآمیزترین زبان را دارد.« )همان جا(

»خود جویس این اصطالح را در اشاره به مشکالت مصیبت بار چشمش به کار برده است. سیمسن از 
 بیش از حد از خودم 

ً
نامه ای که جویس در ۱۷ اکتبر ۱۹2۸ به والری الربود نوشته، نقل قول می کند: “ظاهرا

 یو پی آپ است.”« )همان جا( یعنی 
ً
کار کشیده ام و اگر بینایی ام را به دست نیاورم وضع خواندنم کامال

تمام است. 

با  هم  من  و  کرده اند.  ترجمه  کارافتاده«  »از  را  اصطالح  این  یولسیز،  فرانسوِی  ترجمه ی  آخرین  در 
نتیجه گیری حاصل از بررسی بیشتر متون و برخی ترجمه های معتبر »آ خ: آخ« ترجمه کردم یعنی »آخر 

به آخر خط. )م( یا رسیدن  خط« 

به  و  برای همسایه اش چیزی می نوشت  به شوخی   یکی 
ً
بود که مثال آن زمان بسیار مرسوم  ایرلنِد  »در 

پسربچه ای می داد تا برای او ببرد. او هم پاسخی تندتر می داد و می نوشت “برگشت به فرستنده” و به همان 
پسربچه می داد و می گفت: این را برسان به دست هرکسی که کاغذ را به تو داده است.« )دلینی، 2۰۱6(

۱4۷. در این جا اول ضمیر را به صورت جمع )آن ها( می گوید و بعد مفردش می کند و می گوید »باید 
خجالت بکشند، حاال هرکس که باشد.« )اشتباه های کالمی آدم های معمولی.(
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۱4۸. درباره ی جان هنری منتن پی نوشت شماره ی 24۰ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

۱4۹. »طرز دست چین کردن واژه ها یکی از اصلی ترین ویژگی های رمان های جویس است. در این جا 
زن  به معنای  است  فرانسوی   dowdy واژه ی  ریشه اش  )بدریخت(  می برد  کار  به  کاله  برای  که  صفتی 
شلخته پوش و genteel به معنای اشرافی. درواقع، ریشه ی واژه ی gentile به معنای غیریهودی است که 

نشان می دهد در ساختار واژگان فرهنگ نامه ها نیز تبعیض نژادی نهفته است.« )2۰۱6(

از واژه ها را تغییر داده، جمله ها و واژه های بسیاری  این رمان، خیلی  بازنویسی  ۱5۰. جویس هنگام 
پیش ترها  برین  آمده: »خانم  اولیه  برین در نسخه ی  این جا هنگام وصف خانم  در  افزوده است.  به متن 
خوش پوش یا شیک بود« که در بازنویسی آن را به خوش ذائقه تغییر می دهد، زیرا فصل درباره ی خوراکی، 

خوردن و چشیدن است. )م(

۱5۱. »نوعی سوپ شرقی یا هندی که پر از ادویه ی کاری است.« )دلینی، 2۰۱6(

۱52. »جوسی پاول اسم دختری خانم برین است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۳(

۱5۳. »لوک دویل و کرولین دویل، دوستان بلوم، در دولفین  بارن، حاشیه ی جنوب غربی کالن شهر 
دابلن زندگی می کردند. در فصل هفده )ایتاکا( به هدیه ای که در عروسی بلوم به او داده اند اشاره می شود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۳(

و  بلوم  خانوادگی  دوستان  از  تئودور  شوهرش  و  پیوُرفوی  )مینا(  ولهمینا  داستانی  »شخصیت   .۱54
مالی اند. شاید جویس اسم خانوادگی او را از ریچارد دنسر پیورفوی، متخصص معروف زنان و زایمان و 

 )6۱4 ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل است.«  برداشته  روتاندا،  زایشگاه  سابق  رئیس 

»شوهر مینا در داستان، تئودور پیورفوی متدیست، دومین حسابدار بانک آلستر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱6۳

»بوفوی« نام نویسنده ی داستانی است که شاهکار مچام را برده است و بلوم به اشتباه اسم بوفوی را به جای 
پیورفوی می گوید. بالمایرز معتقد است که »هردوی این ها مشغول کاری خالقانه اند.« )۱۹۹6: 52(

۱55. برای یادآوری نام فیلیپ بوفوی پی نوشت های ۱۸۱ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

۱56. درباره ی »شاهکار مچام« پی نوشت های ۱۸2 و ۱۸۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

۱5۷. وقتی بوفوی و شاهکار مچام را به یاد می آورد و ستون روزنامه ای که صبح در دستشویی می خواند، 
برایش این سؤال پیش می آید که آیا زنجیر سیفون را کشید یا نه. بعد به یاد می آورد که آخرین کاری که در 

دستشویی کرده همین بوده است. )م(

۱5۸. »اندرو جی هورن، معاون سابق انجمن پزشکی سلطنتی در ایرلند، یکی از دو متخصص  زایشگاه 
ملی در خیابان هولز بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 4– ۱6۳(

به دنیا نمی آید.«  این است که سه روز است درد می کشد و بچه  از “سه روز سخت”  ۱5۹. »منظور 
)۱64  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

تک گویی  درهم تنیدگی  این  است.  جویس  خود  مختص  منحصربه فرد،  نگارش  شیوه ی  »این   .۱6۰
درونی شخصیت اصلی داستان با واقعیت های بیرونی زندگی او، کنش و واکنش هایش با دنیای پیرامون و 
 نو و ناشناخته بود. استادانه  به کار 

ً
حرف های گاه گاهی راوی سوم شخص، در آغاز قرن بیستم تکنیکی کامال

بردن چنین تکنیکی بسیار سخت است، ولی آشکار است که جویس آن را به آسانی به کار می برد و به نظر 
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وقتی هنگام نوشتن اثرش به چنین حالی می رسد، مثل آهنگ ساز موسیقی جاز، آزادانه، در این جا یک تم 
می نوازد و آن جا یک رنگی به زمینه می دهد، ولی هم چنان همه چیز در مهار اوست.« )دلینی، 2۰۱6(  

کانر فیتزموریس تیزدال فرول، دابلنی عجیب وغریبی بود با نام خودمانی اندیمیون 
ُ
ِشل بویل ا

َ
۱6۱. »ک

 As I Was به معنای کسی که الهه ی ماه عاشق اوست( فرول. آلیور سینت جان گوگرتی در اثری با نام(
Going Down Sackville Street این مرد را تصویر دقیقی از دابلن – ایرلند درهم و برهم وصف می کند 

و او را با نام جیمز بویل تیزدال برک استوارت فیتزسایمن فرول معرفی می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64( 

»همان اندیمیون فرول است که همیشه دو شمشیر، قالب ماهیگیری و چتری با خود حمل می کرد، گل 
سرخی در سوراخ دگمه اش فرو می کرد و کاله لبه دار کوچکی به سر می گذاشت که سوراخ های بزرگی برای 
هواخوری داشت. فرول از خانواده ای در داندالک بود که در کار تولید آبجو بودند. گفته می شود یک  بار 
فرول در خمره ای می افتد ]این گونه خل می شود[ و هرگز خوب نمی شود. جویس او را خوب می شناخت.« 

)المن، ۱۹۸۹: ۳65(

»اسم واقعی او جیمز هنری فرول بود و پس از آن که گوگرتی آن نام را روی او گذاشت )در همان اثرش(، 
او را رئیس شخصیت های نامتعارف و نابغه ای وصف کرد که ]دابلن[ در هیچ نسلی در تولید آن ها شکست 
و آسیب  توی بشکه می افتد  از همکارانش  به منظور نجات جان یکی  فرول  نمی خورد. در سال ۱۸4۷، 
مغزی ناشی از آن تا پایان عمرش باقی می ماند. برای جبران این خسارت به او حقوق بازنشستگی خوبی 

ت، 2۰۱۷: 6۱4( 
ُ
می دهند.« )اسل

۱62. منظورش این است که از اسم و لقب به اندازه ی کافی دارد. )م( 

۱6۳. منظور، »دنیس برین، شوهر خانم برین است. کتابچه ی راهنمای تام ۱۹۰4 این شخص را مالک 
سالن بیلیارد لینستر در جاده ی راتماینز ثبت کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64(

۱64. »حرکات هردو مرد، مثل پرسه های خود بلوم و جمله های متن از نوعی ویژگی برخوردارند که 
جویس آن را دودی نامیده است، تقلیدی به جا از انقباض های پیاپی ماهیچه های دستگاه گوارشی که مواد 

غذایی را در طول خود پیش می رانند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 52(

درباره ی قنادی هریسن پی نوشت شماره ی ۱4۰ از همین فصل را بخوانید.

ت »باد آورده« را »یک تازه وارد، به خصوص کسی که پذیرفته نیست« معنا کرده است. 
ُ
۱65. سم اسل

)2۰۱۷: 6۱4( »برین آن قدر الغر است که بلوم تصور می کند یک تندباد او را می برد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )۱64

دنت در کتاب زبان عامیانه در یولسیز می نویسد: »این جمله یک  بار هم در فصل سیزده می آید، ولی 
فقط در این جا معنای مورد نظر گیفرد متناسب با متن است.« )۱۹۹4: ۷۸( بر این اساس، چون یک  بار 
دیگر هم در متن تکرار می شود و در آن جا با این مفهوم هماهنگ نیست، سعی کردم جمله ای بیاورم که در 

این متن معنای جهان شمول تری داشته باشد. )م(

۱66. »مشوگا )Meshuggah( واژها ی عبری است به معنای دیوانه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64(

۱6۷. اجزای کلمه ی مرکب »عصاچترروپوش« در برخی از نسخه های یولسیز، مثل یولسیِز کایبرد، با 
ویرگول جدا شده است، اما در یولسیز گبلر یک کلمه ای است. )م(

ت، هردو، آن را »احمق« ترجمه 
ُ
۱6۸. در این جمله جویس کلمه ی mosey را آورده که گیفرد و اسل
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کرده اند. یک  بار هم در فصل یک )تلماکس( این کلمه را از زبان مالگن به استیون می شنویم )ص ۳۹ 
ت، 

ُ
نسخه ی چاپی فارسی( در آن جا گیفرد معتقد است که معنای آن »خرامنده« است، ولی به عقیده ی اسل

در هردو مورد معنای احمق می دهد. )م(

ف برگن، یکی دیگر از شهروندان دابلن و دلقکی واقعی )که لطیفه های غیرمؤدبانه می گفت،( 
ْ
۱6۹. »ال

منشی دفتر وکالت دیوید چارلز در خیابان کلیر دابلن است. در کتابچه ی راهنمای تام، از شخصیتی به نام 
آلفرد برگن نام برده شده و این همان برگن است که جویس در نامه ای )در اکتبر ۱۹2۱( به او اشاره می کند. 

در سال ۱۹۰4، برگن دستیار معاون کالنتر دابلن بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64(

ریچی گلدینگ همان دایی ریچِی استیون است که نخستین بار در فصل سه )پروتیوس( وارد داستان 
)م(  می شود. 

۱۷۰. »میخانه ی اسکاچ در شماره ی 6 و ۷ برگ کی، سر نبش خیابان هاکینز، در جنوب لیفی است.« 
ت، 2۰۱۷: 6۱4(

ُ
)اسل

جویس در داستان »همتایان« )از مجموعه داستان دابلنی ها( این میخانه را وصف می کند. 

۱۷۱. بلوم دنیس برین را تماشا می کند که وارد دفتر وکالت منتن می شود. هدف اصلی او از دیدن منتن 
این است که علیه نویسنده ی بی نام ونشان کارت پستال توهین آمیزی که به دستش رسیده شکایتی بنویسد. 
اما ذهن بلوم با دیدن نام جان هنری منتن به یاد رابطه ی خودش با او و چشم های صدفی او می افتد. شرح 

آن را در پی نوشت شماره ی 2۸5 و 4۱۱ از فصل شش )هْی دیز( بخوانید. )م(

ولی  برای خدایان است،  اول گویی صحنه چشم نوازی  نگاه  در  »این عبارت  به گفته ی گاسه،   .۱۷2
)۱6۰  :۱۹۸۰( می کند.«  تصویر  خدایان  برای  سوری  را  منتن  صدفی  چشم های  درواقع، 

۱۷۳. »آیریش تایمز در شماره ی ۳۱ خیابان وست مورلند است. روزنامه ی صبحگاهی تایمز در سال 
۱۹۰4 خبرهای جدی و قابل اعتماد منتشر می کرد. روزنامه ای با افکار محافظه کار و پروتستان انگلو – 
ایرلندی که به حفظ وضع موجود معتقد بود و نسبت به استقالل ایرلند بدبین. تبلیغاتی که بلوم در این 

روزنامه منتشر کرد، سبب برقراری رابطه اش با مارتا کلیفرد شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64(

۱۷4. وقتی بلوم به دفتر روزنامه ی آیریش تایمز می رسد به یاد تبلیغاتی می افتد که به بهانه ی استخدام 
منشی برای کارهای ادبی اش در آن جا منتشر کرده و مارتا یکی از پاسخ دهندگان به آن آگهی است. حاال 
تصور می کند ممکن است پاسخ های دیگری هم آن جا باشد، اما سپس می گوید بگذار باشد، به اندازه ی 

کافی زحمت و سختی خواندن چهل وچهار تای آن ها را کشیده ام. )م(

پی نوشت شماره ی 2۸ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

۱۷5. لوک گیبنز در این باره می نویسد: »منظور از “کد،” کلمه های تلگرافی ای است که بلوم در بخش 
آگهی روزنامه ی آیریش تایمز نوشته است تا با زنی رابطه ی مخفیانه ی رمانتیکی شروع کند. عالوه بر مارتا 
کلیفرد، خیلی از زنان دیگر هم به این آگهی پاسخ داده اند، اما بخش بزرگی از آن ها از مضمون رمانتیک 
به دور بوده اند، ازجمله لیزی تویگ، شخصیتی واقعی که از شاگردان اْی ای )ُجرج راسل( بوده است. کمی 

بعد، بلوم او را می بیند که در خیابان گَرفِتن با این شاعر معروف قدم می زند.« )2۰۱5: 4– 2۰۳(

پی نوشت شماره ی ۳۳۹ از همین فصل را بخوانید. 

 در نامه نوشته: »اسمت را گذاشتم پسر بدجنس« 
ً

۱۷6. بلوم جمله های نامه را دقیق به یاد نمی آورد. مثال
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در این جا می گوید، »عزیز بدجنس.« سه جمله ی بعدی هم از نامه ی مارتاست. جمله ی »به من بگو زنت 
چه عطری استفاده می کند« را فکر بعدی قطع می کند و جمله ناقص می ماند. )م(

 songs and ۱۷۷. »لیزی تویگ شاعری دابلنی و مرید ُجرج راسل بود. در سال ۱۹۰5، دفتر شعری با نام
ت، 2۰۱۷: 6۱4( 

ُ
Poems منتشر کرد.« )اسل

کتاب  او  منتشر می کرد.  نام خودش  با  آیریش من شعرهایی  یونایتد  و  ُرزاری  آیریش  در  تویگ  »لیزی 
نی  آیلیش   )۱64 )گیفرد، ۱۹۸۹:  کرد.«  منتشر  کرویوین،  نی  آیلیش  ایرلندی خودش،  نام  با  را  نامبرده 
کرویوین معنای اسم انگلیسی اوست: الیزابت شاخه کوچک. )لیزی اسم خودمانی الیزابت و تویگ یعنی 

کوچک.( شاخه ی 

۱۷۸. این جمله نقل قولی از نامه ی لیزی تویگ به بلوم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64( 

پی نوشت شماره ی ۱۷5 از همین فصل را بخوانید. 

انتشار  برای  بود،  یافته  گسترش  هم  دابلن  از  خارج  به  روزنامه ها  توزیع  دامنه ی  که  آن جا  »از   .۱۷۹
)۱64  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بودند.«  کرده  انتخاب  را  تایمز  آیریش  شهرستان ها  در  قانونی  اطالعیه های 

سر  بر  ژورنال  فریمن  و  ایندیپندنت  آیریش  تایمز،  آیریش  روزنامه های  بیستم،  قرن  اول  نیمه ی  »در 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
خوانندگان شهرهای اطراف دابلن رقابت داشتند که آیریش تایمز برنده ی این رقابت بود.« )اسل

 )6۱4

۱۸۰. »منظور این است: آشپزی که در این آگهی استخدام می شود سرپرست آشپزخانه ای می شود با 
وضعیتی عالی و خدمتکاری که دستیار اوست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64(

۱۸۱. این نیز آگهی دیگری است برای استخدام کارگر بار مشروب. )م(

۱۸2. آگهی دیگری که دختری برای پیدا کردن کار در فروشگاه های خاص به روزنامه داده است. »ر ک« 
مخفف Roman Catholic  است و منظور این است که دختر کاتولیک است. 

است.«  تایمز  آیریش  روزنامه ی  یا سرپرست  مدیر  کارالیل  تام، جیمز  راهنمای  کتابچه ی  »در   .۱۸۳
 )۱64  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

Car� و در مدخل دیگر Calyle اسم خانوادگی جیمز کارالیل را کتابچه ی راهنمای تام در یک مدخل« 
ت، 2۰۱۷: 6۱4( 

ُ
lisle ثبت کرده است. جویس دومی را انتخاب می کند که اشتباه است.« )اسل

۱۸4. »در سال ۱۹۰۳، سود سهام روزنامه ی آیریش تایمز شش ونیم درصد بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱64

»در ۱6 ژوئن ۱۹۰4، روزنامه ی ایونینگ تلگراف سود سهام آیریش تایمز را شانزده درصد اعالم کرده 
ت، 2۰۱۷: 6۱4(

ُ
است.« )اسل

۱۸5. »جیمز و پیتر کوتز کارخانه داران تولید نخ بودند و کارخانه ی اصلی شان در پیزلِی اسکاتلند بود. 
این کارخانه در سال ۱۸۹6 تأسیس شد و به دلیل شکوفایی اقتصادی، ارزش سهام آن رشد چشمگیری 

داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱64– ۱65( 

»با رقیب اصلی شان، کالرک و شرکا )Clark & Co(، به حق انحصاری سودآوری دست یافتند که 
 Coates را با تلفظ اشتباه Coats باعث رشد روزافزون سود سهام شان شد. دوباره جویس اسم خانوادگی

ت، 2۰۱۷: 6۱5( 
ُ
نوشته است.« )اسل
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Ca’ canny« .۱۸6 کلمه ای اسکاتلندی است با معنای لغوِی “آرام راندن” و معنای مجازی “آهسته و 
دقیق پیش رفتن.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65( 

به گفته ی دنت، »canny یعنی “احتیاط” و Ca’ canny یعنی “با احتیاط پیش رفتن.”« )۱۹۹4: ۷۸(

پشت سر آن هم جیمز کارالیل را وصف می کند: »اسکاتلندی خسیس و مکار پیر.«

۱۸۷. به عبارتی، بلوم فکر می کند که همه ی مطالب روزنامه ی جیمز کارالیل دارای بن مایه ی چاپلوسی 
است و بی درنگ نمونه ای از آن را در وصف زن نایب السلطنه به ما می گوید. )م(

واژه ی  ریشه ی  از  واژه  این  است.  کرده  استفاده   toady واژه ی  از  چاپلوسی  برای  جویس  این جا  »در 
اسپانیایی تودا می آید. در قرن پانزدهم که اسپانیایی ها مورها را بیرون راندند، بسیاری از سربازان را نگه 
داشتند. آن ها را خدمتکار خودشان کردند و انتظار داشتند که برای شان انواع کارها را انجام دهند. به آن ها 

)دلینی، 2۰۱6(  تودا.«  می گفتند 

۱۸۸. »آیریش فیلد هفته نامه ای بود که شنبه ها، در دابلن منتشر می شد و درباره ی نجیب زادگان کشور 
 )۱65 می نوشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

گردهمایی  تاریخ  حتا  و  اسب ها  مزارع  ]و  اسب دوانی  مسابقات  اخبار  ویژه ی  دابلنی  »هفته نامه ای 
)6۱5  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل خرید.«  را  آن  تایمز  آیریش  ۱۹۰۳روزنامه ی  ژوئیه ی  در  بود.  شکارچی ها[ 

این  البته  می کرد.  منتشر   )Irish Field( فیلد  آیریش  که  است  اخباری  از  نمونه ای   
ً

مثال »این   .۱۸۹
نمونه ی خاص برساخته ی ذهن بلوم است. »خانم مونت کشل وجود خارجی ندارد. ادوارد ُجرج آگوستس 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
نداشتند.« )اسل ازدواج نکردند و هیچ وارثی  بارون کلزورث  و  ارل مونت کشل،  هیرکورت، 

 )6۱5

»راث اوث )Rathoath( اسم دهکده ای است در بیست وپنج مایلی شمال غربی دابلن. محل شکار 
تازی های ورد یونین )Ward Union Staghounds( نزدیک راث اوث است.« )همان جا( 

»روباه شکاری ورد یونین نخستین گونه از سگ هایی است که امروزه زیر گونه ی کلی روباه شکاری 
طبقه بندی می شوند. تعقیب و شکار روباه ورد یونین در ایرلند بسیار معروف بود و در فصل شکار )نیمه ی 

نوامبر تا نیمه ی آوریل( هفته ای دو یا سه بار اتفاق می افتاد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

 A Woman of  No Importance ۱۹۰. »عبارت “روباه غیرقابل خوردن” در پرده ی یکِم نمایشنامه ی
نوشته ی اسکار وایلد می آید. در این نمایشنامه، لرد ایلینگ ورث شکار روباه را “غیرقابل بیان در تعقیب 

کامِل غیرقابل خوردنی ” وصف می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

pothunt� ۱۹۱. سپس بلوم می گوید: »شکارچیان بی حساب وکتاب هم.« در این جا جویس از کلمه ی 
er استفاده می کند که به گفته ی اسلت، »به کسانی می گویند که در بازی شکار شرکت می کنند و هرچه دم 
ت، 

ُ
دست شان بیاید شکار می کنند. بیشتر به پر کردن کیسه شان فکر می کنند تا رعایت قوانین شکار.« )اسل

)6۱5 :2۰۱۷

۱۹2. »اگرچه گوشت روباه قابل خوردن نیست، ممکن است به دنبال ترس تغییر مزه بدهد، طوری که 
حداقل برای فرد بسیار گرسنه قابل خوردن شود.)؟(« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

۱۹۳. در گذشته زنان یک بری روی اسب می نشستند، اما بانو مونت کشل دولنگه می نشیند: هرکدام از 
پاهایش را یک طرف شکم اسب می گذارد. درواقع، زیِن یک بری مخصوص زنان بود و اگر زنی دولنگه 
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می نشست بانووار عمل نکرده بود. )م( 

۱۹4. در این جا جویس کلمه ی weightcarrying را به کار برده به معنای »اسبی که می تواند زیر بار 
سنگین براند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65( به عبارتی، بلوم بانو مونت کشل را )از زبان آیریش فیلد( مثل اسبی 

قوی تصویر می کند که زیر بار سنگین می تازد. 

ت، 2۰۱۷: 6۱5(
ُ
»pillion یعنی زین سبک زنانه.« )اسل

ت، »عنوان آهنگ آمریکایی معروف دهه ی۱۸5۰ است که موسیقی 
ُ
۱۹5. »نه برای جو« به گفته ی اسل

و شعرش را ای لوید ساخته است.« )2۰۱۷: 6۱5( 

»نه برای جوزف، اگر بداند/ آه، نه، نه،/ نه برای جو!« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

در این جا »منظور از “جو،” جوزف بکستر است که راننده ی اتوبوسی در لندن بود و آرتر لوید، ترانه سرای 
اسکاتلندی )۱۸۳۹– ۱۹۰4(، سوار اتوبوس او می شد. جوزف عادت داشت که خودش را سوم شخص 

خطاب کند.« )دلینی، 2۰۱6(

شد، فرد سوارکار سر شکار 
ُ
۱۹6. »منظور این است که درست لحظه ای که تازی روباه را می گیرد و می ک

حاضر می شود و به این معناست که در اسب سواری بسیار زبردست و شجاع است، یا شاید هم بی پروا.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

به گفته ی بالمایرز، »بلوم که خود روحیه ای زنانه دارد تحت تأثیر این زنان قوی قرار می گیرد و آن ها را 
مثل مردان می یابد.« )۱۹۹6: 52(

۱۹۷. »بلوم در خیالش جمله هایی را مرور می کند که می تواند در آیریش فیلد چاپ شده باشد: “بانو 
مونت کشل پس از وضع حمل...” بی شک بانو مونت کشِل تصویرشده زنی شکننده و ظریف نیست ]چون 
پس از این، او را زنی وصف می کند که[ “دولنگه می راند” و “مثل مرد سوار اسب می شود” و مثل اسب قوی 

باربردار است...« )هانت، 2۰۱۹( و یک گیالس برندی یا کنیاک را یک نفس سر می کشد.

۱۹۸. وقتی بلوم به قوی بودن این زنان سوارکار و اشرافی فکر می کند، به یاد زنی می افتد که صبح جلوی 
هتل گرونر، غرق تماشایش بود و درست در لحظه ای که داشت خوب وارد میدان دید او می شد، تراموایی 
با دماغ کوتاهش مانع دید او شد. پی نوشت شماره ی 6۱ و 66 از فصل پنج )لوتس خواران( را  رسید و 

بخوانید. )م(

۱۹۹. »مانع پنج میله ای مانعی است که نزدیک به پنج یا شش فوت ارتفاع دارد؛ بی شک مانعی دشوارگذر 
است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

2۰۰. »ماهیت غیرداستانی خانم میریام دندرْید ناشناخته است و باری دیگر، در فصل پانزده )سرسی( 
در توهمی ظاهر می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65( 

2۰۱. »هتل شلبورن، هتلی مجلل برای گردشگران، در تقاطع خیابان کیلدیر و بازارچه ی شمالی سینت 
استیونز گرین بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

2۰2. در این جا جویس برای نشان دادن بی خیالی مطلق زن نسبت به این کارش یا القای حس مردانگی 
موجود در او، ضرب المثلی با این مفهوم می آورد: »حتا یک مو یا یک پر از او تکان نخورد. “پر” در کالم 
عامیانه معنای موی زهار زنانه می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65( »ککش هم نمی گزید« معادل این اصطالح 

آمده است.
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2۰۳. »هنری جی استابز تا سال ۱۹۰۱ سرپرست انجمن اماکن عمومی و پارک ها، ازجمله فینکس پارک 
بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

2۰4. ویلن که به گفته ی بلوم، از روزنامه نگاران دیلی اکسپرس است، طبق تحقیقات گیفرد، »ماهیت 
بیرونی اش ناشناخته است.« )۱۹۸۹: ۱65(

»جویس از دسامبر ۱۹۰2 تا نوامبر ۱۹۰۳، بیست ویک مقاله ی ادبی کوتاه در دیلی اکسپرس منتشر کرده 
است.« )هانت، 2۰۱۸(

2۰5. »از بچه دار شدن خودداری می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

2۰6. »وقتی هملت )در نمایشنامه ی هملت، پرده ی دوم، صحنه ی دوم( وانمود می کند که دیوانه است، 
این دیوانگی است،  پلونیوس در خفا جواب می دهد: “گرچه  پلونیوس را درمی آورد،  ادای  ولی درواقع، 

متدی ]نظمی[ در آن است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65( 

و  سالم  غذاهای  تهیه کننده ی   The Educational Dairy Produce Stores »شرکت   .2۰۷
نوشیدنی های مالیم بود که در جاهای مختلف دابلن مغازه هایی داشت و پیشخان هایی مخصوص خوردن 

)۱66 ناهارهای سبک.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

»هرچه بلوم جلوتر می رود، بیشتر به غذا فکر می کند. تصاویری از غذا و خوردن در هر صفحه وجود 
دارد.« )کمبل، 2۰۱5: ۹6(

2۰۸. در یولسیز گبلر و متون جوزف کمبل حروف اختصاری »وای ام سی ای.« آمده است، ولی در 
یولسیز جان هانت و دکالن کایبرد وجود ندارد. این حروف اختصاری، یعنی سازمان مردان جوان کاتولیک 

یا کریسشن. )م( شرح بیشتر آن را در پی نوشت شماره ی 6 از همین فصل بخوانید.

2۰۹. به گفته ی ملوین جی فریدمن، »خوش خوراکی بلوم، عالقه اش به روند علمی، پافشاری اش بر 
کلیشه ها و حس دلسوزی اش، همه در این پاراگراف جمع شده است. نخست با جناس شروع می کند: 
متدیست، متد. و سپس به کلیشه ها و داده های علمی اش )که در این جا از واقعیت دور است( می پردازد: 
سی ودو بار جویدن هر لقمه برای پیشگیری از رشد پی ریش. درواقع، جویس یکریز به آخرین نسخه ی 
این اثر می افزود و بر آن بود که قانع کننده ترین چشم انداز درونی از یک انسان را به ما نشان دهد.« )۱۹۷۷ 

 )۱46:

2۱۰. »مورتیمر ادوارد پیورفوی، نوه ی عموی آقای پیورفوی، در داستان یا در دنیای واقعی، رئیس اداره ی 
پرداخت های دولت ایرلند در کاخ دابلن است، اما کتابچه ی راهنمای تام نام نوه ی عموی او را در این اداره 

ثبت نکرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(

»در سال ۱۹۰4، کاخ دابلن، درست بعد از خیابان ِدیم، مرکز اداره های اصلی دولت بریتانیا در ایرلند و 
مرکزی برای مسند قدرت پادشاهی بریتانیا در ایرلند و زندان ژاندارمری سلطنتی ایرلند بود. این ساختمان 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
را در سال ۱2۱5، شاه جان برای پادگان نظامی بنا کرد و قدیمی ترین ساختمان دابلن بود.« )اسل

)6۱5

2۱۱. در این جا جویس اصطالح »Hardy annuls« را به کار برده است که به  گفته ی هرالد بک در 
ت آن را به اشتباه 

ُ
 نادیده می گیرد و اسل

ً
James Joyce Online Notes، »گیفرد این اصطالح را کامال

“عبارت روزنامه نگاری” یا “سوژه سهام” تعریف می کند. معنای مورد نظر جویس در این جا استعاره ای 
است برای بچه داری )نشا و نوزاد( و رشد و بالیدن بچه ها و نوزادان تازه  به دنیا آمده، به ویژه آن هایی که در 
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خانواده های عیالوار متولد می شوند.« )2۰۱6(

لکا.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(
ُ
2۱2. »تری جالی توپرز میخانه ای است در شمال دابلن، کنار رودخانه ی ت

2۱۳. بلوم به خاطر می آورد که آقای پیورفوی را در میخانه ی تری جالی توپرز دیده است که پسر بزرگش 
یکی از بچه های دیگر خانواده را در زنبیل خرید حمل می کند. به زبانی او را به خاطر این که هر سال یک 
بچه پس می اندازد شماتت می کند و بلوم که در سراسر داستان فمنیست بودنش را حفظ می کند با آن حس 
دلسوزی که کالیو هارت در او می یابد برای زن پیورفوی غصه می خورد: »طفلکی. این طوری مجبور است 

هر سال و هر ساعتی از شب پستانش را در دهان بچه ها بگذارد.« )م(

2۱4. منظور بلوم از ت ت ها »Teetotalers )تی توتالرها( هواداران احتراز از مشروبات الکلی است.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱65(

بلوم با افکار و روحیات فمنیستی به زن پیورفوی فکر می کند. جان برمانیس معتقد است که »منظورش 
از ت ت ها هم بچه های پیورفوی هستند که خودخواهانه پستان مادرشان را مک می زنند. بلوم که از آغاز 
پیورفوی  به بچه های  با فکر کردن  تی توتالر( است همزمان  از کلمه ی  )تی  نوشیدن چای  فصل در فکر 

)تی توتالرها یا شیرتوتالرها( به خوردن ناهار خودش هم فکر می کند.« )۱۹۹2: 5۹4( 

2۱5. »موجودی بدجنس که چیزی را که مورد نیاز دیگری است استفاده نکند و نگذارد فرد نیازمند هم 
ت، 2۰۱۷: 6۱5( 

ُ
استفاده کند.« )اسل

»حکایتی است از اسوپ ]نویسنده ی افسانه ای یونان[ که سگی آخوری را مالک می شود و چارپایان را 
از خوردن علف محروم می کند، گرچه معلوم است که به درد خود او نمی خورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(

کانل و ترینیتی کالج قطع می کند.« 
ُ
2۱6. »خیابان فلیت خیابان وست مورلند را در نیمه ی راه میان پل ا

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(

2۱۷. این عبارت سه کلمه ای از برخی از نسخه های یولسیز حذف شده است.

2۱۸. میخانه ی »اندرو ُرو، تاجر شراب، در شماره ی 2 خیابان گریت ُجرج جنوبی، در سمت غرب و 
نزدیک به جای کنونی بلوم است. اما کتابخانه ی ملی در جنوب شرقی آن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66( 

2۱۹. شاید به یاد داشته باشید که بلوم در فصل هفت )ایوِلس( تصمیم می گیرد که به کتابخانه ی ملی 
برود. قصد دارد نمونه ی طرح آن آگهی را که از طرف مشتری اش الکساندر کیز در روزنامه ای با نام کلکنی 
پیپل منتشر شده است بگیرد و به روزنامه ی ایوینینگ تلگراف بدهد تا چاپ کنند. پی نوشت شماره ی 6۸ 

از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید.

22۰. »هتل برتن دارای سالن بیلیارد و رستورانی است واقع در شماره ی ۱۸ خیابان دوک. خیابان دوک 
میان خیابان های گَرفِتن و داسن است. هتل برتن در مسیر کتابخانه ی ملی است با یک انحراف مختصر.« 

ت، 2۰۱۷: 6۱5(
ُ
)اسل

22۱. »رستوران بار بولتن وست مورلند به مالکیت ویلیام بولتن و شرکا، بنکدار و تاجر چای و شراب، در 
شماره های ۳5 و ۳6 خیابان وست مورلند واقع بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(

222. الگوی تام کرنن در دنیای واقعی، نخست پدر جویس و سپس مردی به نام ند ثارنتن، ارز یاب 
چای است که زمانی در خیابان نورث ریچموند، روبه روی خانه ی جویس، در دابلن، زندگی می کرد. تام 
کرنن، تاجر چای، از مجموعه داستان دابلنی ها به یولسیز هجرت کرده است. کرنن، نخستین بار در فصل 
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پنج )لوتس خواران( به داستان می آید. در همان جا، بلوم تصمیم می گیرد که از او مقداری چای تقاضا کند، 
ولی یادش می رود. )م( درباره ی تام کرنن پی نوشت شماره ی ۱2 از همان فصل را بخوانید.

22۳. “س س س. نچ، نچ، نچ” صداهایی است که جویس در دهان بلوم می گذارد، و نشانه ی تأسف 
و ناخشنودی و عدم تأیید در متن داستان است. سه روز پی در پی درد کشیدن و نزاییدن از نظر بلوم خیلی 

تأسف بار است. )م(

224. در آن زمان ها سرکه در خانه ها کارآیی زیادی داشت و »برای کاهش سردرد و تب استفاده می شد.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66( 

225. این جمله آشکارا دوپهلوست. »زندگی با اعمال شاقه« را برای زندانیان به کار می برند و در این جا 
هم چنین منظور تولد و آغاز زندگی با اعمال شاقه ی زایمان است.

بی هوشی  به معنای  شده،  ترجمه  فارسی  در  نیمه هوش بری  به  که  گرگ ومیش،  خواب  »ایده ی   .226
)م( استفاده می کردند.  زنان  برای  زایمان  هنگام  که  است  کلروفرم  کم  دوز  با  ناکامل 

»در آوریل ۱۸5۳، وقتی ملکه ویکتوریا پسرش، لیوپولد، را به دنیا می آورد، به دکترها اجازه داد زایمان با 
بی هوشی ناکامل و استفاده از دوز کم کلروفرم را روی او امتحان کنند. آن زمان، علم بی هوشی در مراحل 
اولیه اش بود. به همین دلیل، خبر تمایل ملکه برای استفاده از این ماده در همه جا منعکس شد.« )گیفرد، 

 )۱66 :۱۹۸۹

ت، 2۰۱۷: 6۱5(
ُ
22۷. »ملکه ویکتوریا ُنه فرزند به دنیا آورد، چهار پسر و پنج دختر.« )اسل

22۸. شعر کودکانه ای است که در آن پیرزنی در کفشی زندگی می کند و فرزندان بسیاری دارد. بر سر 
معنی و ریشه ی این شعر بحث و جدل زیادی شده و برخی معتقدند که منظور شاه ُجرج دوم بوده است. 
اسم مستعار شاه ُجرج دوم »پیرزن« بود، زیرا به خاطر خیانت هایش، زنش بر او مسلط شده بود. شاه ُجرج 

فرزندان زیادی داشت. )م(

22۹. در این جا جویس از کلمه ی phthisis استفاده کرده است، به معنای بیماری پیش رونده ی ویرانگر 
ت، 2۰۱۷: 6۱6(

ُ
به ویژه سل ریوی.« )اسل

پرنس البرت شوهر ملکه ویکتوریا بود. »بلوم )به اشتباه( حدس می زند که پرنس البرت بیماری سل 
ریوی داشت )برداشتی از این باور عمومی که افراد مبتال به سل ریوی در رابطه ی جنسی بسیار فعالند.( در 

حقیقت، البرت از بیماری حصبه مرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(

2۳۰. »در این جا بلوم کلمه هایی از دو جمله ی سخنرانی دن داسن را که در فصل هفت )ایوِلس( از زبان 
ند لمبرت بیان می شود، ترکیب می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66(

 برای متن سخنرانی داسن پی نوشت شماره ی ۹۹ از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید.

2۳۱. به گفته ی مارک اوستین، »بلوم فکر می کند اگر به هر بچه ای که به دنیا می آید، پنج پوند بدهند، 
با بهره ی پنج درصد، بهره ی سال اولش می شود پنج شیلینگ )پنج پوند = صد شیلینگ. پنج درصد = پنج 
شیلینگ.( در بیست ویک  سالگی بهره ی فقط همان پنج پوند، پنج پوند و ده شیلینگ دیگر به آن اضافه 
می کند. با محاسبه ی او در بیست ویک  سالگِی بچه، جمع کل، ده پوند و ده شیلینگ است. اما فراموش 
می کند کله بهره ی هر سال هم به اصل پول اضافه می شود و روی آن هم بهره می رود. درواقع، جمع کل 

می شود سیزده پوند و هجده شیلینگ و خرده ای.« )۱۹۹5: ۱۰5( 
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2۳2. »خانم مویزل یکی از همسایه های بلوم در خیابان المبرد غربی بود که طبق بررسی های لوئیس 
The Jews of، این زن در 2۸ ژوئن ۱۹۸۹ )سیزده روز پس از تولد شخصیت   Ireland هایمن در اثری با نام
داستانی یولسیز، ملی، دختر بلوم و مالی( دختری به دنیا می آورد به نام آلتر ایتا.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱66– 

 )۱6۷

این  »در  گیفرد،  گفته ی  براساس  و  می شود  مطرح  )کلیپسو(  چهار  فصل  در  بار  نخستین  مویزل،  نام 
)۷4  :۱۹۸۹ )گیفرد،  هستند.«  دابلن  در  یهودی  خانوادها ی  داستان، 

 پی نوشت شماره ی ۸4 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

2۳۳. »تایزیس )phthisis( نوعی مشکل طبی است که پیش تر به بسیاری از بیماری های تباه گر بافتی 
 برای سل ریوی استفاده می شد. همان طور که بلوم می گوید 

ً
اطالق می شد، اما در اوایل قرن بیستم معموال

سل می تواند برای چند ماه یا حتا بیش از یک سال غیرفعال بماند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷( 

فیل گیلیگن، که چند صفحه قبل از او یاد شد، در همین خیابان زندگی می کرد و به بیماری سل ریوی 
بیماری سل می افتد. »اگر  او و ماهیت  یاد  به  آن خیابان  آوردن همسایه های  به خاطر  با  بلوم  بود.  مبتال 
این بیماری در دوره ی بارداری عقب نشینی کند، نقش نابودگر آن بر اطفال این مادران را نمی توان نادیده 
گرفت. نوزادان مادران مبتال به سل چند هفته بیشتر عمر نمی کنند و از ضعف، زردی و مشکالت تنفسی 

)۸2 می میرند.« )کاچ، 2۰۱۷: 

ل پیر آدم پیر 
ُ
2۳4. »موجود پیر شنگول« به گفته ی گیفرد، »شعری کودکانه است با این آغاز: “شاه ک

ل بود...”« )۱۹۸۹: ۱6۷(
ُ
مهربانی بود/ و آدم پیر مهربان شاه ک

است.«  دابلن  پلیس  اداره ی  در  قانون  مجری  وال،  جی  تامس  به  اشاره  این  آدامز،  گفته ی  »به   .2۳5
)۱6۷  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

 بلوم به »خطرات شغل مامایی فکر می کند )دست خانم تورنتن هنگام بیرون کشیدن سر گنده ی پسر تام 
وال پیر له می شود.(« )بالمایرز، ۱۹۹6: 5۳( 

2۳6. یکی از مسابقه های معروف که هنوز برگزار می شود مسابقه ی کدو در میان کشاورزان است و به 
بزرگ ترین کدو جایزه می دهند. )م(

2۳۷. درباره ی دکتر موِرن پی نوشت شماره ی ۳۷4 از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

برای کلمه ی مهجور snuffy از واژه ی مهجور “تیموک” به معنای “عبوس” استفاده کردم. )م(

2۳۸. »این ساختمان تا سال ۱۸۰۰، پیش از آن که قانون مصوبه ی اتحاد دو کشور آن را منحل اعالم 
کند، مرکز پارلمان ایرلند بود، اما امروزه ساختمان بانک ایرلند است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷( 

2۳۹. بلوم فکر می کند که کبوترها پس از خوردن غذا، در حال پرواز تصمیم می گیرند که روی چه 
برای  از آن ها تصمیم می گیرد  بلوم فکر می کند که یکی  را خوشبخت کنند.  او  و  کسی دستشویی کنند 
ریختن فضله اش خود او را با آن لباس سیاهش انتخاب کند. بعد فکر می کند باید دستشویی کردن در هوا 

)م( باشد.  هیجان انگیز 

24۰. »منظور از آپجان، همان پرسی آپجان است؛ شخصیتی داستانی و از دوستان بچگی بلوم. آپجان 
در جنگ بوئر کشته می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷( 

ِون گلدبرگ نیز یکی دیگر از دوستان بچگی بلوم است. گلدبرگ طبق کتابچه ی راهنمای تام 
ُ
24۱. »ا
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)۱۹۰4( در خیابان هرکورت، در نزدیکی دبیرستان اراموس اسمیت زندگی می کرده است؛ دبیرستانی که 
بلوم و او در آن تحصیل کرده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷(

242. »گوس گرین خیابانی است در منطقه ی درام کوندرا در حاشیه ی شمالی دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱6۷

به   )۱6۷ )گیفرد، ۱۹۸۹:  برای جاکش است.«  عامیانه ای  ماهی، اصطالح  از  به غیر  24۳. »ماکرل، 
همین دلیل، آن را به ماهی ماکرو یا گورماهی که معادل این کلمه در فرهنگ نامه هاست ترجمه نکردم. 

در  است.  تقاطع  در  وست مورلند  خیابان  جنوبی  انتهای  با  شرق،  سمت  از  کالج  »خیابان   .244
نقطه مقابل انتهای شرقی خیابان کالج، در فاصله ی کمی از جای کنونی بلوم، ایستگاه پلیس و پادگان بود.« 

 )۱6۷  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

245. »از آهنگ Pirates of Penzance )۱۸۰۰( نوشته ی گیلبرت و سالیوان. پلیس های شکم پر بلوم 
را به یاد این بیت می اندازند و سیری این پلیس ها سبب می شود که بلوم نکته ی منفی ترانه را مثبت کند و 

“سرنوشت پلیس سرنوشت شادی نیست” را به “شادی است” تبدیل کند.« )بوئن، ۱۹۷4: ۱۳۱(

 The policeman’s :تبدیل می کند often مخفف oft را که در متن اصلی است به not ،درواقع«
lot is not a Happy One می شود The policeman’s lot is oft a happy one« )همان جا(

»به گفته ی بوئن، شکم سیر سربازها و فرماندهان بلوم را وادار می کند که در شعر دست ببرد، به ویژه در 
ایرلند نیمه گرسنه.« )همان جا(

دسرش  از  پر  شکم  توی  که  مشتی  زیرا  است،  پاسبان  یک  به  حمله  برای  زمان  بهترین  »این   .246
)5۳  :۱۹۹6 )بالمایرز،  است.«  کاری  مشتی  می کوبی، 

ت، 2۰۱۷: 6۱6( 
ُ
»در انتهای شرقی خیابان کالج اداره ی پلیس )ژاندارمری( واقع است.« )اسل

24۷. »فرمانی است به پیاده نظامی که یک گروه سواره نظام آن را به حمله تهدید کرده است. در پاسخ به 
این فرمان، قشون خط اول روی یک زانو می نشینند با نیزه ی تفنگ ها به سمت جلو و ته تفنگ روی زمین.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷(

24۸. تامی مور یا »تامس مور )۱۷۷۹– ۱۸52(، شاعر، ترانه سرا و خواننده ی ایرلندی بود. مجسمه ی 
مور را که نزدیک ترینیتی کالج و روبه روی در شرقی بانک ایرلند است، روی دستشویی عمومی مردانه 

ساخته اند. انگشت اشاره ی مور در این مجسمه باال گرفته شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷(

ملودی های  او،  مجموعه ی  معروف ترین  است.  مور  اولیه ی  اشعار  خصیصه ی  اروتیسم  به  »گرایش 
به تمام معنا احساساتی یافت می شد. مور در سال  ایرلندی  ایرلندی، در قفسه ی کتاب های خانه ی هر 
۱۷۹۸ ایرلند را ترک کرد و به دربار صاحبان نفوذ لندن رفت. مرثیه هایش برای ایرلند بیچاره هم نافرمانی 
ایرلندی معتبری نبود، بلکه شکوه هایی احساساتی بود که به گوش انگلیسی ها خوشایند می آمد. اعتبارش 
را به دلیل میل آشکارش به چشم پوشی از یکپارچگی هنری اش و به دلیل فسادی که در پی آن آمد از دست 
داد. این زمانی بود که در ]جزیره ی بریتانیایی[ برمودا مقام دریاساالری را ترک کرد و نماینده ی نادرستی 
را به جای خودش گذاشت. اما “انگشت شیطنت آمیزش” اشاره ای است به مقاله ی “کالهبرداری های تام 
مور” نوشته ی کشیش شوخ طبع، فرانسیس مهانی )قرن نوزدهم( با نام مستعار پدر پروت، که در آن حقه ی 
 تامس مور را به 

ْ
ادبی مور را برمال کرده است. این مقاله در Frazier’s Magazine منتشر شد. پدر پروت

این متهم کرد که چندین ترانه ی بسیار معروفش ترجمه ی لغت به لغت ترانه های فرانسوی و التین است.« 
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وکا در سی وپنج مایلی جنوب دابلن را وصف می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۷(
َ
»این شعر زیبایِی دره ی ا

25۱. »جولیا مورکن شخصیتی است که در داستان “مردگان” در مجموعه داستان دابلنی ها حضور دارد.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸(

 Arrayed for the Bridal در داستان “مردگان” جولیا مورکن ]پیر و مبتال به آلزایمر[ در جلسه ای ترانه ی«
را می خواند. گرچه موضوع ترانه با ظاهر شکننده و رنجورش ناسازگار است، تکنیکش در اجرا عالی است 
و “با دنبال کردن صدا، بدون نگاه کردن به صورت او، می شد هیجان ناشی از تیزپایی و آرامش پرواز را 
به همین دلیل  و  یاد می آورد که دارد آهنگ دیگری می خواند  به  را  بلوم جولیا  این جا  احساس کرد.” در 

می گوید: »صدایش را تا آخرین لحظه حفظ کرد.« )هانت، 2۰۱۷(

 The Rose of 252. »مایکل ویلیام بالف )۱۸۰۸– ۱۸۷۰( موسیقی دان دابلنی بود که اپراهایی چون
Castile و The Bohemian Girl را نوشته، اجرا و رهبری کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸(

شاید خواننده معمایی را که لنهن در فصل هفت )ایوِلس( با کلمه های اسم این اپرا ساخته بود به خاطر 
بیاورد. پی نوشت شماره ی 22۷ از همان فصل را بخوانید. 

25۳. این جمله برداشت مستقیمی از نمایشنامه ی هملت، پرده ی یکم، صحنه ی پنجم است »وقتی 
روح با هملت صحبت می کند و می گوید: “اما من قدغن شده ام/ برای گفتن رازهای زندانم/ می توانستم 

داستانی رو کنم که ناچیزترین کلمه اش/ روحت را عذاب دهد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸(

254. »عامل جی )a G man( عضوی است از واحد جِی اداره ی پلیس کالن شهر دابلن یا سپاه لباس 
ت، 2۰۱۷: 6۱6(

ُ
شخصی اداره ی اطالعات شهر دابلن.« )اسل

با این حساب، پدِر جک پاور عضو اداره ی اطالعات شهر دابلن بوده است.

ت، 2۰۱۷: 6۱6(
ُ
255. »در این جا بلوم به واژه ی horny به معنای پلیس یا پاسبان فکر می کند.« )اسل

معنای رایج تر این کلمه »حشری« است. )م(

256. »جوزف چمبرلین )۱۸۳6– ۱۹۱4( سیاست مدار و دولتمرد انگلیسی بود. چمبرلین با سیاست 
خودمختاری ایرلند مخالف بود. در سال ۱۸۸6، “حزب لیبرال وحدت طلب” ]وحدت انگلستان و ایرلند[ 
را تشکیل داد. در سال ۱۸۹5، نیروهای وحدت طلب با نیروهای محافظه کار زیر نظر لرد سالزبری متحد 
شدند و چمبرلین وزیر مسئول کشورهای مستعمره شد. چمبرلین که روزی استقالل طلب رادیکال بود، 
امپریالیست دوآتشه شد و از عوامل مؤثر در ایجاد جنگ بوئر )۱۸۹۹– ۱۹۰2( و انقراض جمهوری های 
آفریقای جنوبی. بر این اساس، چمبرلین در ایرلند به شدت مورد نفرت بود و وقتی در ۱۸ دسامبر ۱۸۹۹ 
به دابلن رفت تا از ترینیتی کالج مدرک افتخاری دریافت کند، این نفرت دوچندان برانگیخته شد. در همان 
و  لیفی  بِرسفورد، درست آن سوی رودخانه ی  رادیکال در مرکز  و دیگر رهبران  ماد گان  ری، 

َ
ل
ُ
ا روز، جان 

روبه روی ترینیتی کالج، جلسه ای به نفع بوئرها برگزار کردند. پلیس مانع برگزاری این نشست و تظاهرات 
شد، اما تظاهرکنندگان رهبران شان را دنبال کردند و از پل روی لیفی به کالج گرین رفتند و آن جا تظاهرات 

ادامه پیدا کرد و با خشونت و حمله های شدید پلیس روبه رو شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸(

جوزف چمبرلین، پدر نویل چمبرلیِن معروف، نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم بود. 

بی در صدوپنجاه یاردی شمال رودخانه ی لیفی و موازی با آن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
َ
25۷. »خیابان ا

 )۱6۸
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بی است. تی. جی. منینگ، صاحب این میخانه، بنکدار و 
َ
25۸. »بار منینگ در شماره ی 4۱ خیابان ا

تاجر شراب بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸(

25۹. معنی این اصطالح )in the soup( می شود: »تو مهلکه افتادن یا گرفتار شدن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
۱6۸( ولی چون از واژه ی سوپ استفاده کرده و این فصل رابطه ی تنگاتنگ با خوردن دارد، از اصطالح آش  

استفاده کردم. )م(

26۰. این شخص »در کتابچه ی راهنمای تام سال ۱۹۰4 با نام دکتر جوزف اف دیکسن )دانش آموخته ی 
ترینیتی کالج( ثبت شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸(

26۱. »بلوم به یاد می آورد که در تظاهرات علیه حضور چمبرلین در دابلن گیر افتاده و پلیس اسب سواری 
 جمجمه اش شکسته است.« )بالمایرز، 

ً
که آن ها را دنبال می کرده از روی اسب سرنگون شده و احتماال

)5۳ :۱۹۹6

پیورفوی در آن بستری  پیورفوی«، همان زایشگاهی است که خانم  از »جایی که خانم  262. منظور 
است و دیکسن جوان در آن جا کار می کند. به گفته ی گیفرد، این بیمارستان همان »زایشگاه ملی است.« 

 )۱6۸  :۱۹۸۹(

بلوم در فصل شش )هْی دیز( به ماجرای نیش زنبور و دیدن دیکسن را اشاره می کند. پی نوشت شماره ی 
۱6۷ از همان فصل را بخوانید. 

Wheels within wheels .26۳ با معنای لغوی »چرخ ها درون چرخ ها« عبارتی است کلیشه به این 
مفهوم که کنش و واکنش عوامل متعدد و مخفی دست به دست هم می دهند تا امری میسر شود. به گفته ی 
گیفرد، »برداشتی است از دیدگاه حزقیال ]پیامبر یهود در قرن ششم پیش از میالد[ درباره ی آفرینش خدا 
در چهار چرخ بزرگ که “ظاهر و شیوه ی کارشان طوری بود که گویی چرخی در دل چرخی دیگر است.”« 

 )۱6۸ :۱۹۸۹(

 به بلوم می گوید که بازداشت است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۸( بلوم 
ً
264. »به این معنا که پلیس رسما

ناخواسته میان تظاهرات دانشجویان گیر می افتد و وقتی آن ها می گریزند، پلیس انگشت روی او می گذارد. 

265. »ملی گرایان ایرلندی متعهد از طرفداران بوئرها بودند، زیرا ایرلندی ها معتقد بودند که جنگ بوئر 
آفریقای جنوبی مثال دیگری از سرکوب ملت و دولت مشروع است. به همین دلیل، مقابله با امپریالیسم 
انگلستان و حمایت از مردم آفریقای جنوبی را از وظایف خود می دانستند. رادیکال های ایرلند سربازهای 
داوطلب بسیاری را جمع کردند تا در حمایت از بوئرها با انگلستان بجنگند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹– ۱6۸(

بوئر، که به خاطر دالوری ها، تاکتیک های جنگی  266. »کریسشن آر دی وت، فرمانده ی برجسته ی 
بسیار هوشمندانه و سرانجام به خاطر شایستگی اش در شکست دادن دشمن معروف بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۱6۹

26۷. »بیتی از بی شمار سرودهای نظامی است که در زمان جنگ های مدنی در آمریکا می خواندند. 
این بیت را برای جان براون، از هواداران الغای بردگی، می خواندند: »جف دیویس را به درخت سیب ترش 
حلق آویز می کنیم!/ همین طور که رژه می رویم.« جفرسن دیویس رهبر جنوب بود و این آواز را شمالی ها 
می خواندند. در این جا اسم جو چمبرلین را به جای اسم جف دیویس گذاشته اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹( 

26۸. »تپه ی وینگار، تپه ای در انیسکورتی در ناحیه ی وکس فورد، مرکز فرمانده شورشیان وکس فورد در 
شورش سال ۱۷۹۸و محل شکست شان به دست انگلیس در 2۱ ژوئن ۱۷۹۸. برای این تپه تصنیفی با نام 
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“پسران وکس فورد” داریم که آخرین بند آن یادآور آن جنگ است: “و اگر به خاطر فقدان رهبران،/ در تپه ی 
وینگار شکست خوردیم/ برای جنگ دیگری آماده ایم/ و هم چنان به کشورمان عشق می ورزیم.”« )گیفرد، 

 )۱6۹ :۱۹۸۹

26۹. »باتر اکسچینج )Butter Exchange( صنف کارگران لبنیات سازی بود که در شهرهای مختلف 
ایرلند شعبه داشت. شعبه ی دابلن آن برای سرگرمی اعضایش، گروه نوازندگانی تشکیل داده بود که این 
گروه گاهی در تظاهرات و گردهمایی های سیاسی می نواختند. آن طور که بلوم به یاد می آورد، این گروه در 
ت، »روزنامه ی فریمن 

ُ
تظاهرات هم حضور داشته اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹( اما براساس تحقیقات اسل

ژورنال به حضور این گروه در تظاهرات ۱۷ دسامبر ۱۸۹۹که به هواداری از بوئرها برگزار شد اشاره ای نکرده 
است.« )2۰۱۷: 6۱6(

2۷۰. »بلوم فکر می کند این جوان های انقالبی سریع موضع عوض می کنند.« )هانت، 2۰۱۱( »مشتی 
جوان “نفهم مفهم ” که حاال گلوی خودشان را پاره می کنند و علیه انگلستان تظاهرات می کنند، ولی فردا که 
وارد جامعه شوند، نیمی از آن ها در خدمت همان هایی خواهند بود که امروز علیه شان داد می زنند و به سوی 

مشاغل دولتِی حکومت بریتانیا خواهند رفت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹(

»این مشاغل نه تنها کارهای اداری دولت ایرلند، که امور اداری و کاغذبازی امپراتور بریتانیا را نیز در بر 
می گیرد.« )همان جا(

»در اواخر قرن نوزدهم، در جای جای ایرلند به جز دابلن، شصت وچهار »مجری قانون یا قاضی مقیم« 
مشغول کار بودند. این ها با درآمد عالی و برخورداری از امکانات شکار و ماهیگیری، نماد سنتی زندگی 

ایده آل در ایرلند بودند.« )همان جا(

2۷۱. »این نیز یکی دیگر از آهنگ های شورشیان است با نام “خدا ایرلند را نجات بدهد” سروده ی تی 
دی سالیوان )۱۸2۷– ۱۹۱4( و به شورش دیگری مربوط می شود: “قهرمانان گفتند، خدا ایرلند را نجات 
بدهد/ همه با هم گفتند، خدا ایرلند را نجات بدهد!/ آه، چه اهمیتی دارد کی برای ایرلند عزیز بمیریم/ چه 

باالی سکوی اعدام/ چه در میدان جنگ.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹(

منظور از کشته شدن برای ایرلند، »چه در میدان جنگ، چه باالی سکوی اعدام،« شهیدان منچستر 
براین، معروف به »شهیدان منچستر،« از اعضای »انجمن 

ُ
است. ویلیام فیلیپ الن، مایکل الرکن و مایکل ا

اخوت استقالل طلبان« بودند. فعالیت های عمده ی این انجمن در جهت پایان دادن به سلطه ی انگلستان 
بر ایرلند بود. در سال ۱۸6۷، این دو نفر را به دلیل کشتن پلیسی در انگلستان دستگیر کردند. در حادثه ای 
پلیسی که دو  به کالسکه ی  فنیان ها  از  نفری  یا چهل  به »خشونت منچستر« معروف شد، گروه سی  که 
رهبر این انجمن را حمل می کرد حمله کردند و هنگامی که می کوشیدند قفل در را بشکنند و دو رهبر را از 
چنگ پلیس رها کنند، پلیس هایی را که در این کالسکه کنار دو رهبر بودند کشتند. دو رهبر فرار کردند و 
براین که در میان این گروه بودند، دستگیر و اعدام 

ُ
به رغم جست وجوی بسیار هرگز پیدا نشدند، اما الن و ا

شدند. ایرلندی ها بی درنگ نام آن ها را به عنوان »شهدای استقالل طلبان ایرلندی« یا »شهیدان منچستر« 
ثبت کردند. در فصل سه )پروتیوس( وقتی استیون به دوستان پدرش در پاریس فکر می کند به این موضوع 

اشاره می کند. )م( 

2۷2. »هیچ وقت نمی دانی با کی حرف می زنی.« به عبارت دیگر، ممکن است جاسوس باشد و تو را لو 
ِلِهر، که به ظاهر کارمند اداره ی کفن و دفن است، به گفته ی بلوم، درواقع، 

َ
بدهد. سپس مثال می آورد: کرنی ک
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ِلِهر در فصل شش )هْی دیز( مسئولیت کفن ودفن پدی 
َ
پلیس مخفی است و جاسوسی با لباس شخصی. ک

دیگنم را به عهده داشت. در این جا بلوم فکر می کند در چشم های کلهر، هاروی داف را می بینیم. »هاروی 
داف، یکی از شخصیت های نمایشنامه ی The Shaughraun نوشته ی دیان بوسیکولت )۱۸22– ۱۸۹۰(، 

گروهبانی است که با لباس مبدل دهقانی ظاهر می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹(

2۷۳. انجمن مقاومت ملی ایرلند را به نام »شکست ناپذیرها« می نامند. این ها گروه کوچکی از فنیان ها 
بودند که در پایان سال ۱۸۸۱ با هدف کشتن اعضای اصلی ارتش بریتانیا در ایرلند و کسب استقالل و 
آزادی ایرلند سازمان دهی شدند. برای آشنایی بیشتر با این گروه پی نوشت شماره ی ۹۱ از فصل دو )نستور( 

را بخوانید. 

»کری در سال ۱۸۸۱ رهبر انجمن مقاومت ایرلند شد و از اعضای فعال در قتل های فینکس پارک بود. 
کری پس از قتل های فینکس پارک دستگیر شد و در دادگاهی که در سال ۱۸۸۳ برگزار شد رفقایش را لو 
داد. بدین سبب، خودش را بخشیدند و پنج نفر از آن ها را اعدام کردند. در ماه ژوئیه با کمک دولت انگلیس 
دانل او را روی عرشه ی کشتی شناسایی کرد و با گلوله ای از 

ُ
به سمت آفریقای جنوبی فرار کرد، اما پتریک ا

دانل را هم به خاطر این قتل اعدام کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹4( 
ُ
پای درآورد. دیری نپایید که ا

پی نوشت شماره ی ۱۸2 از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

2۷4. این جمله و جمله ی پیش از آن در برخی از یولسیزها، ازجمله یولسیِز گبلر در قالب یک جمله ی 
پیوسته آمده است. )م( 

»کاخ دابلن مرکز اداره های دولت بریتانیا در ایرلند بود و در این مورد، مرکز اداره های نیروی انتظامی 
سلطنتی ایرلند. در حقیقت، کری در استخدام کاخ نبود، اما وقتی برای تخفیف جرمش علیه همدستش 
شهادت داد، کاخ سلطنتی دابلن بی ثمر تالش کرد تا به او کمک کند که از ایرلند و از مجازات به دست 

 )۱6۹ ایرلندی بگریزد.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  ملی گرایان 

2۷5. بلوم به جاسوس هایی فکر می کند که بیشتر دنبال خدمتکارهای همه کاره ی خانواده ها می روند، 
گاهند. جاسوس ها آن ها را به گوشه ای می برند )»در پشتی«(، نخست  چون آن ها از اسرار اعضای خانواده آ
کمی اذیت شان می کنند و سپس وادارشان می کنند که به پرسش هایشان پاسخ بدهند: »آن آقا کی باشد؟ یا 

ارباب جوان چیزی می گفت؟« )م(

2۷6. »بلوم به داستانی از قرن یازدهم فکر می کند. لیدی گادیوا به شوهرش التماس می کرد که مردم 
کاونترِی انگلستان را از پرداخت مالیات کمرشکنی که بر دوش شان گذاشته است، معاف کند. شوهرش 
موافقت کرد، اما به این شرط که زن سوار بر اسب، در بازار شهر، برهنه براند. لیدی گادیوا این شرط را اجرا 
کرد. تمام مردم شهر به منظور سپاسگزاری و به احترام او و شجاعت و فروتنی اش داخل ساختمان ها ماندند 
و به او نگاه نکردند. به ازای این کار از مالیات رها شدند. اما تام خیاط هیز و مخفیانه نگاه کرد و با معجزه ای 

کور شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹( 

2۷۷. »اردک دام آور اصطالحی عامیانه است برای کسی است که گماشته می شود تا دیگران را به دام 
بیندازد. در پرده ی دوم، صحنه ی چهارم اپرای The Beggar’s Opera نوشته ی جان گی )۱6۸5– ۱۷۳2( 
هفت تیر دزد سر گردنه ای به نام مک هیث را چند زن می گیرند و او را در آغوش می گیرند )درواقع، نگه 
تا پاسبان ها او را دستگیر کنند. در صحنه ی پنج، مک هیث پاسخ می دهد: “زن ها اردک های  می دارند( 

دام آورند؛ چه کسی می تواند به آن ها اعتماد کند!”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱6۹(
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2۷۸. سپس بلوم کمی در خیالش پیش می رود و خدمتکار جوان را تجسم می کند که ارباب جوانش 
)پسر خانواده که دانشجو هم هست( دوروبرش ور می رود و با او گپ می زند و جاسوس می خواهد بداند 

که این جوان از انقالبیون است یا نه.

2۷۹. برای »برو بینم« گبلر واژه ی عامیانه ی gelong را می آورد، ولی جان هانت و دکالن کایبرد تلفظ 
صحیح این عبارت را get along آورده اند. 

»جمله ی “روزگار درخشانی در پیش داریم” یک صورت از بیت آغازین ترانه ای است که چارلز مکای، 
شاعر قرن نوزدهم، سروده و هنری راسل )۱۸۱۳– ۱۹۰۰( آهنگ آن را نوشته است: “پسرها، روزگار خوبی 
در پیش داریم/ روزگار خوبی در پیش داریم/ شاید ما زنده نباشیم تا آن روز را ببینیم./ اما زمین درخشان 

خواهد شد/ از پرتو روزگار خوبی که در پیش داریم...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰( 

چارلز مکای روزنامه نگار اسکاتلندی ساکن آمریکا بود که اتفاقات جنگ های مدنی آمریکا را گزارش 
می داد. مکای هنگام بازگشت به وطن و سفر به انگلستان، اسرار زیادی از فنیان ها به رهبری جیمز استیونز 

را افشا کرد. این رابطه های ظریف در متن یولسیز بسیار دیده می شود. )م(

2۸۰. برای جیمز استیونز پی نوشت شماره ی ۹۱ از فصل دو )نستور( و ۱۸5 از فصل سه )پروتیوس( 
را بخوانید. 

»استیونز “انجمن اخوت استقالل طلبان” را در گروه های ده نفری در ایرلند بنا نهاد. هر گروه ده نفری 
یک عضو مرکزی داشت که تنها رهبری بود که اعضای عادی آن گروه با او در تماس بودند، مگر برای کنش 
سیاسی بسیج می شدند. اعضای مرکزی با عضو مرکزی منطقه در تماس بودند و عضو مرکزی منطقه با 
عضو مرکزی شهر و آن ها هم با شورای عالی یازده نفره. فقط اعضای باال از چیزهای مهم درباره ی سازمان 
و اعضایش خبر داشتند. به عقیده ی استیونز، این گونه سازمان در برابر مزاحمت جاسوسان عادی در امان 
می ماند، ولی در عمل ثابت شد که بسیار آسیب پذیر بودند، به ویژه هنگام شورش نافرجام فنیان ها در سال 

۱۸6۷.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(

»جیمز استیونز از بنیان گذران اصلی و رهبر فنیان ها بود. در نوامبر ۱۸66 جاسوسی به جیمز استیونز 
خیانت کرد و او را لو داد. استیونز دستگیر و محکوم شد، اما گروهی از هوادارانش با همکاری نگهبان های 
همدل با او در زندان دابلن، زمینه ی فرارش را فراهم کردند )بلوم فکر می کند “دختر زندانبان” فراری اش 
داد.( در فوریه ی ۱۸6۷، پس از چند ماه پنهان شدن در دابلن )بلوم فکر می کند که در “هتل باکینکهم 
کشتی  با  گریخت.  ساحل  به  ماالهاید  جاده ی  راه  از  است،(  کرده”  اقامت  خودشان  چشم  زیر  پاالس 

به صورت قاچاق به آمریکا رفت و شاخه ی گروه فنیان ها در آمریکا را تأسیس کرد.« )هانت، 2۰۱۳(

2۸۱. »شین فْین عبارتی ایرلندی است به معنای “ما خودمان” با مفهوم ضمنِی “متحد می شویم.” بلوم 
عبارت “شین فْین” را با معنای مرسومش در اوایل قرن بیستم، که همانا انجمن زیرزمینی اخوت ایرلند 
در  گریفث  آرتر  قلم  به  به سیاست های جدایی طلبان  عبارت  این  آن،  از  دقیق تر  استفاده می کند.  است، 
سال ۱۹۰5 و اوایل ۱۹۰6 اطالق می شود. شین فْین هوادار این ایده بود که ایرلندی ها باید از پشتیبانی از 
اقتصاد و نهادهای سیاسی انگلستان خودداری کنند و نهادهایی نو از آن خود بنا نهند، چه انگلیسی ها آن ها 
را به رسمیت بشناسند، چه نشناسند. همان طور که در آغاز تصور می شد، شین فْیِن گریفث ارتش مسلح 
زیرزمینی نداشت، بلکه بسیاری از استقالل طلبان ایرلندی با روش های آشکار شبه نظامی از آرمان شین 

فْین دفاع می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(
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برای آشنایی بیشتر با آرتر گریفث و شین فین ها پی نوشت ۱6۹ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. 

2۸2. »سازمان جیمز استیونز در آغاز به این هدف بنا نهاده شد که جاسوس ها را به تنگ آورد. در آغاز 
قرن بیستم مقررات این سازمان چنان سخت بود که هرگونه تالشی برای ترک سازمان پیامد سنگین داشت 
و برای ترساندن سایر اعضا “دست پنهان” وارد عمل می شد و فرد مزبور را از میان می برد. ]همان طور 
بلوم فکر می کند که اگر از حزب کناره بگیری،[ “دست های پنهان” تو را می کشند و اگر نه، جوخه ی اعدام 

بریتانیا انتظارت را می کشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(

 )۱۸۸۰ انگلیسی )۱۸۱۷–  نمایشنامه نویس  ِتیلر،  تام  معروف  ملودرام  عنوان  پنهان )۱۸64(  »دست 
است. در این نمایشنامه با توطئه های پیچیده و خوب طراحی شده دست پنهانی قربانی ها را با آرسنیک 

)همان جا(  می کند.«  مسموم 

2۸۳. پی نوشت قبلی )شماره ی 2۸2 از همین فصل( را بخوانید.

را  )پروتیوس(  از فصل سه  پی نوشت ۱۸5  زندان ریچموند  از  استیونز  فرار جیمز  داستان  برای   .2۸4
بخوانید. »السک اسم دهکده ی کوچکی است کنار دریاچه ی ایرلند، در یازده مایلی شمال دابلن. در سال 
۱۸6۷، جیمز استیونز و همراهانش از همین دهکده با کشتی حمل زغال به اسکاتلند فرار کردند. از آن جا 
با قطار به لندن رفتند و شبی را در هتل پاالس، نزدیک ایستگاه ویکتوریا، توقف کردند و او از آن جا به فرانسه 
و سپس به آمریکا رفت. بلوم اسم هتل را به کلمه ی “باکینگهم” مزین می کند. باکینگهم پاالس کاخ اقامت 

ملکه ویکتوریا در لندن بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(

2۸5. پی نوشت قبلی )شماره ی 2۸4 از همین فصل( را بخوانید.

به دلیل  ایتالیا،  و  اوروگوئه  در  به ویژه  انقالبی  رهبری   ،)۱۸۸2  –۱۸۰۷( گاریبالدی  »جوزپه   .2۸6
استیونز،  مانند  نیز،  او  بود.  و متحد معروف  ایتالیای مستقل  پایه گذاری  در  تا حدی موفقش  تالش های 
چندین دوره از ایتالیا تبعید و اخراج شد. در سال ۱۸6۰، به همراه دو نفر از همراهانش )نه ارتش اش( به 
شهر ناپل، که در دست دشمن بود، وارد شد. برخالف استیونز، که معروف بود به سازمان دهنده ی خوب، 

اما نه مرد عمل، گاریبالدی رهبر نظامی بسیار شجاع و زبردستی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(

2۸۷. »گریفث آشکارا پذیرفت که سیاست های جدایی طلبانه اش نمی تواند حمایت یکپارچه ی مردم 
ایرلند را جذب کند. درنتیجه، خواسته اش را با استداللی منطقی برای آن یک چهارم از جامعه که به نظرش 
سخن او را درک می کردند و از سیاست هایش حمایت می کردند، بیان کرد؛ برای آن گروهی که با شیوه ی 
تحریک مردم به شورش مخالف بودند. بلوم گریفث، از انقالبیون معاصر، را با شخصیت گیراتر پارنل 

مقایسه می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(

گریفث به مبارزه ی مسلحانه اعتقاد نداشت و سالحش سخنوری بود که بلوم آن را »یاوه سرایی درباره ی 
سرزمین عالی مان« تلقی می کند. )م( 

2۸۸. پی نوشت شماره ی 2۸6 و 2۸۷ از همین فصل را بخوانید. در این جا جویس برای حرف های 
روزمره و بی ارزش اصطالحی عامیانه به کار می برد که با عبارتی مشابه در فارسی )صدتایک غاز( جایگزین 

کردم.

2۸۹. »کتابچه ی راهنمای تام این شرکت را به عنوان شرکت سهامی نان دابلن ثبت کرده با رستورانی 
در شماره ی ۳ و 4 خیابان استیونز گرین شمالی؛ شماره ی 6 و ۷ خیابان سک ویل لِور؛ ۳۳ خیابان ِدیم؛ 
و کتابخانه ی ملی در خیابان کیلدیر. معلوم نیست که بلوم کدام یک از شعبه ها را به “یاوه سرایی درباره ی 
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سرزمین عالی مان” مرتبط می داند، ولی احتمال دارد که شعبه ی واقع در خیابان ِدیم باشد. مالگن و هینز در 
همین شعبه، هوارد پارنل، برادر چارلز استوارت پارنل، را می بینند. شاید هم چایخانه ی نزدیک کاخ دابلن 
 پر از دانشجو بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۰(

ً
مورد نظر بلوم باشد یا شعبه ی نزدیک کتابخانه ی ملی که معموال

2۹۰. منظور، دپارتمان تاریخ و علوم اجتماعی ترینیتی کالج است که نگاه بلوم از روی آن می گذرد. 
شرح بیشتر درباره ی این دپارتمان را در پی نوشت شماره ی ۳۳۸ از فصل هفت )ایوِلس( بخوانید.

2۹۱. »منظور این است که بهترین راه برای دستیابی به استقالل کشور، زنده کردن زبان ایرلندی است تا 
تالش برای به دست آوردن استقالل اقتصادی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱( 

با موضوع  از روی یک متن سخنرانی  به خاطر دارید که در فصل هفت )ایوِلس(، پروفسور مک هیو 
می خواند.  زبان  مشکالت 

2۹2. یکی از ترفندهایی که جاسوس ها برای گمراه کردن انقالبی ها به کار می بندند تا از آن ها اطالعات 
بگیرند این است که از دختران شان بخواهند آن ها را برای پذیرایی مفصل به خانه شان دعوت کنند. )م( 

غاز می خورند.«  میکائیل )2۹ سپتامبر(  عید  روز  در  که  است  انگلستان مرسوم  و  ایرلند  »در   .2۹۳
)۱۷۱  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

بلوم که از جلوی در اصلی ترینیتی کالج می گذرد، به یاد اولین ترم سال تحصیلی می افتد که در زمان 
عید میکائیل شروع می شود و در کریسمس تمام می شود و هم چنین به یاد غازی می افتد که مردم ایرلند در 

این روز می خورند.

2۹4. در این جا از واژه ی apron استفاده کرده که »منظور از آن، پوست چرِب روی شکم غاز یا اردک 
است. این قسمت را که با چاشنی آویشن لذیذ می کنند می ُبرند تا به محتویات پرکرده ی داخل شکم غاز 

ت، 2۰۱۷: 6۱۷( 
ُ
برسند.« )اسل

2۹5. یک کوارت معادل ۱/۱4 لیتر است. به گفته ی دلینی، »در ایرلند از این چربی روغن می گرفتند.« 
 )2۰۱6(

2۹6. »سپاه رستگاری« به گفته ی گیفرد، »در سال ۱۸65 تشکیل شد و به منظور تشویق کاتولیک ها به 
تغییر مذهب و گرویدن به دین پروتستان، به هرکس که برای اثبات تغییر مذهبش در خیابان ها رژه می رفت، 

به ارزش یک پنی نان می داد.« )۱۹۸۹: ۱۷۱(

دلینی درباره ی دو عبارت »هواخواهان نیمه سیر« و »گرده ی ناِن یک پنی و قدم رو...« می گوید: »در زمان 
خشکسالی یا قحطی بزرگ در ایرلند، کاتولیک های گرسنه دوروبر مراکز سپاه رستگاری می گشتند و برای 
اثبات این که تغییر مذهب داده اند دنبال دسته ی نوازندگان راه می رفتند تا از این طریق از آن ها لقمه نانی برای 
خود و خانواده بگیرند و از مرگ نجات یابند. به عبارت دیگر، در این مراکز، که پروتستان های انگلیسی بنا 
 ،soupers نهاده بودند، به کسانی نان می دادند که از دین کاتولیک به پروتستان می گرویدند و در ایرلند به
یعنی سوپ خورها معروف بودند. حتا در موارد بسیاری وادارشان می کردند که تغییر نام بدهند و همه ی 
به کانر و  کانر را 

ُ
ا نام های  به عنوان مثال،  ” را حذف کنند. 

ُ
“ا ایرلندی مثل “مک” و  نام های  شاخصه های 

مک میالن را به میالن تغییر دادند و مورفی را به جای u با o نوشتند. این گونه معلوم می شد که سوپ خورها 
چه کسانی هستند. اما این افراد را که به ازای پرداخت بهای سنگین چیز کمی به دست می آوردند و حتا 

کامل سیر نمی شدند، هواخواهان نیمه سیر می خواندند.« )2۰۱6(

برای شرح مفصل خشکسالی نامبرده پی نوشت شماره ی ۸۸ از فصل دو )نستور( را بخوانید. 
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2۹۷. »ایهامی با دعای پیش از غذا )شکرانه( و هم چنین مهلتی که به بدهکار داده می شود تا قرضش 
را بپردازد. درواقع، فردی که گوشت را تکه تکه و تقسیم می کند وقتی برای خوردن ندارد، چون تا نوبت به 

خودش می رسد، باید برای آن هایی که پرس بعدی را می خواهند تکه تکه کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱( 

“یک شکم  از  است  دگرگون یافته ا ی  »این جمله شکل  عبارت می نویسد:  این  در وصف  دنت   .2۹۸
ل است: “گرسنگی بهترین چاشنی 

َ
این مث خوب، بهترین چاشنی است،” که خود شکل دگرگون یافته ی 

غذاست. خوشمزه ترین  مفت  غذای  عبارتی،  به   )۸۳  :۱۹۹4( است.”« 

2۹۹. برخی یولسیزها، ازجمله نسخه ی دکالن کایبرد، فعل shove به معنای هل دادن را آورده اند، ولی 
در نسخه ی جان هانت و گبلر show آمده است. )م(

رابرت ویلیام دنت در اثری با نام زبان عامیانه در یولسیز... تمام عبارت ها و جمله های عامیانه ی یولسیز 
را با شرح دگرگونی های آن ها از آغاز تا امروز آورده است. دنت در مورد این واژه نوشته است: »در سراسر 
ایرلند به جای “رد کن” یا “بده من” )give or hand( از واژه ی Show استفاده می کنند.« )۱۹۹4: ۸4(

به گفته ی بالمایرز، »وقتی بلوم به ضرورت بنیادین جذب توده های عوام می اندیشد، افکار سیاسی با 
فکر غذا در هم می آمیزند. به منظور جلب نظر مردم به سمت آرمانی سیاسی باید سخاوتمندانه مهمان نوازی 

کرد.« )۱۹۹6: 55(

۳۰۰. در این جا بلوم تابلوی بانک ایرلند را می بیند و دوباره به یاد آن جمله ی گریفث می افتد: »خورشید 
حکومت خودگردان از شمال غربی طلوع می کند.« 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 است، نه دولتی 

 مستقل. آرتر گریفث با این نوع دولت مخالف بود.« )2۰۱4(
ً
کامال

»هرگاه ابری روی خورشید را می پوشاند، خلق بلوم تغییر می کند. فکر کردن به ناهاری که می خواهد 
بخورد و لطیفه ی طلوع حکومت خودگردان از شمال غربی به گونه ای باعث می شوند که بلوم لبخند بزند، 
 پاره ابر باعث محو شدن لبخندش می شود. در مدت کوتاهی که این پاره ابر روی خورشید را 

ً
ولی ظاهرا

و  استثمار، کالهبرداری  زایمان،  درد  مرگ،  دیوانگی،  بیهوده،  کارهای  و  می پوشاند، سروصدا، حرف ها 
گوش بری، نابودی و گرسنگی و چیزهای دیگر از ذهن بلوم می گذرند، اما گویی خود او از این تأثیر پنهانی 

گاه است.« )بن ستاک، 2۰۱4: ۸۱( بر خلقش ناآ

از فصل چهار )کلیپسو( را  برای شرح کامل »خورشید حکومت خودگردان« پی نوشت شماره ی ۳۷ 
بخوانید.

۳۰۱. شاید خواننده به خاطر داشته باشد که پاره ابری از فصل یک )تلماکس( در آسمان سفر می کرد. 
این ابر را نخستین بار، در همان فصل و از نگاه استیون دیدیم که روی خورشید را پوشاند و سپس از نگاه 

بلوم و در نقطه ی دیگر شهر در فصل چهار )کلیپسو(.

پی نوشت شماره ی ۷۸ از فصل یک )تلماکس( و ۸۸ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

 surly( نمای عظیم ترینیتی کالج در سال ۱۷5۹ بنا نهاده شده است. واژه ای که در وصف آن آورده«
به معنای عبوس( در این جا، به دلیل نمای نئوکالسیک سیصدپایِی الینقطع کالج با سنگ های سنگین و تیره 
و خالی از ظرافت، در معنای اولیه اش، “مغرور” یا “پرنخوت”، به کار رفته است. بلوم و هم عصرانش این 

نوع بنا را “کرنتی” یا “قرنتی” می نامیدند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱(

»ترینیتی کالج دانشجویان کاتولیک را راه نمی داد، به همین دلیل، آن را “پرنخوت” می خواند.« )دلینی، 
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)2۰۱6

۳۰2. دوباره بلوم به یاد حرف های بیهوده ی سیاست مداران می افتد و می دانیم که آرتر گریفث به دلیل 
مسخره  را  آن ها  غربِی«  شمال  از  خودگردان  حکومت  خورشید  »طلوع  خاص،  استقالل طلبانه ی  افکار 

می کرد. 

کانر و دنیس برین، شوهر 
ُ
ِشل بویل ا

َ
۳۰۳. منظور دو خل وچلی هستند که چند دقیقه پیش دیده است: ک
خانم برین. پی نوشت شماره ی ۱6۱ و ۱6۳ از همین فصل را بخوانید.

»افکار بلوم درباره ی تکرار روزمرگی اندوه آور است.« )گلدمن، ۱5۷(

۳۰4. برای شرح »شسته شدن در خون بره« پی نوشت شماره ی ۹ و ۱۰ از همین فصل را بخوانید.

۳۰5. به گفته ی دنت )۱۹۹4(، »این عبارت از ضرب المثِل “شاه هرگز نمی میرد” گرفته شده و در موارد 
متعددی به شاه به عنوان صاحبخانه اشاره شده است.«

۳۰6. گرچه گیفرد آن را »استرداد مستأجر از جانب صاحبخانه« معنا کرده است، اما به گفته ی ویلیام 
دنت، »اصطالحی عامیانه است به این معنا: تقدیر بر آن است که به زودی بمیرد.« )۱۹۹5: ۸5( و سم 
 وقتی فرد خیلی بدحال است.« )2۰۱۷: 6۱۷( 

ً
ت می نویسد: »منظور، هشدار مرگ است، مخصوصا

ُ
اسل

کارگران  با  ایرلند(  خانه های  )مالکان  اشغالی  ایرلند  در  انگلیسی  فراماسون های  نقش  بلوم  ذهن  »در 
)۱۰۰6 )کایبرد، 2۰۱۱:  می خورد.«  پیوند  غیره  و  اهرام  ساختن  برای  اجباری 

۳۰۷. »نان و پیاز غذای سنتی برده ها بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱( 

»در تاریخ هرودت هم آمده که خوراک برده هایی که ساختمان های عظیم را ساخته اند، نان و پیاز بوده 
ت، 2۰۱۷: 6۱۷(

ُ
است.« )اسل

با بی شمار  مردم  از  بزرگی  را جمعیت  ثالثه  اهرام  و هم چنین  بابل  باستانی  ۳۰۸. »دیوار چین، شهر 
ساعت کار و پرداخت بهای گزاف ساخته اند و حاال که فرسوده و پوسیده شده اند، نشان می دهد که دراساس 
بی فایده بوده است. دیوار بزرگ چین، از دودمان مینگ )Ming( با 25 پا ارتفاع و 2۱ پا ضخامت و ۱5۰۰ 
مایل طول، مرز چینی ها و مغول ها را جدا می کند. دیوارها و باغ های معلق شهر باستانی بابل که در اوایل 

قرن بیستم به پشته های خاک تبدیل شد، یکی از عجایب هفت گانه ی دنیا بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱(

۳۰۹. »منظور، بقایای معماری باستانی ایرلند است. “سنگ های بزرگ ” سنگ های قائم و دایره های 
 
ً
سنگِی ایرلند ماقبل تاریخند. کارکردشان حتا برای باستان شناسان هنوز رازی کشف نشده است، اما ظاهرا
برخی از سنگ های قائم به مراکز کفن ودفن انسان های عصر مفرغ مربوط است و بسیاری از باستان شناسان 
گمان می کنند که دایره های سنگی را براساس ارتباط های نجومی گذاشته اند و برای بنا گذاشتن گاه شمار از 
آن استفاده می کردند.“برج های گرد” که بسیاری از آن ها هنوز پابرجاست، چشمگیرترین بنای دیرنشینان 
برج های  به عنوان  آن ها  از  و  شده اند  بنا  دوازدهم  تا  نهم  قرن  از  برج ها  این  پیش نرمان هاست.  ایرلندی 
دیده بانی و پناهگاه دیرنشینانی که مورد اذیت و آزار مهاجمان اسکاندیناوی بودند، استفاده می کردند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱( 

۳۱۰. »مایکل کروان بسازبفروش دابلنی بود که در ناحیه ی شرقی فینکس پارک، در دابلن غربی، برای 
 Kerwan )به اشتباه )خواسته یا ناخواسته Kirwan شرکت اسکان آرتیزان خانه های ارزان می ساخت. نام

نوشته شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۱(
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»برخی از این خانه ها را با سقف کوتاه می ساختند و به همین دلیل، به آن ها خانه های قارچی می گفتند.« 
)2۰۱6(

آزاد است و هر کاری بخواهد می تواند بکند.« )کایبرد،  انسان  ایده که  این  به  ۳۱۱. »حمله ای است 
)۱۰۰6  :2۰۱۱

۳۱2. آرتر سی مگیل درباره ی این پاراگراف می نویسد: »ناگهان بلوم روزمرگی بیهوده و یکنواختی زندگی 
را به تصویر تمام تاریخ بشر گسترش می دهد: “یک شهر ُپر از آدم می رود، شهر ُپر دیگر می آید... ” سپس 
تصویر پایان یافتگی شهر و در نهایت پایان شهر مدرن را می بیند و نتیجه می گیرد که از آن شهرهای عظیم و 
محکم ساز جز “خاکوخل” و تکه هایی “سنگ های بزرگ” نمانده، از این شهرهای بسازبفروشی چه خواهد 
 بی معنا می شود.« 

ً
ماند؟ با درک قدرت مرگ و بی دفاعی و آسیب پذیری محِض زندگی، دنیا برایش کامال

 )۳۳ –4 :2۰۰۳(

۳۱۳. »خانه ی رئیس دانشگاه بلوم را به یاد کلیسای سردخانه یا مرده شوی خانه ی گورستان پراسپکت در 
منطقه ی گلس نوین می اندازد. نمای ماسه سنگی ساختمان دوطبقه ی خانه ی رئیس دانشگاه )بنا شده در 
سال ۱۷6۷( به نسبت خانه های قرن هجدهم زمخت به نظر می آید و روی طاق ضربی های باالی پنجره ها 
و در ورودی سنگینی می کند. به عکس، اندرونی این خانه گیرا و شیک است با زیباترین سالن پذیرایی 

خصوصی در دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2( در برخی یولسیزها این جمله حذف شده است.

۳۱4. »کشیش ُجرج سالمون )۱۸۱۹– ۱۹۰4(، فیلسوف الهیات، ریاضی دان برجسته، دانشمند حقوق 
مدنی و هموند انجمن سلطنتی، از سال ۱۸۸۸ تا سال ۱۹۰2 رئیس ترینیتی کالج بود. گویی کتابچه ی 
راهنمای تام )۱۹۰4(، به اشتباه، ایشان را رئیس کالج و مقیم دانشگاه ثبت کرده است، درحالی که در سال 

۱۹۰4، دکتر انتونی ترِیل )۱۸۳۸– ۱۹۱4( رئیس و مقیم کالج بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2( 

کلمه ی  با  که  است  کرده  استفاده   tinned کلمه ی  از  پول دار  یا  غنی  کلمه ی  برای  این جا  در   .۳۱5
»کنسرو« )tinned( در جمله ی قبلی متجانس است. برای حفظ بازی کالمی و درگیری ذهنی بلوِم گرسنه 
با واژه هایی که معنای خوراکی دارند، »سالمون« را به »سالمون روغنی« و عبارت well tinned به معنای 

»خوب پول دار« را به »سالم غنی« ترجمه کردم تا با »سالمون روغنی« دارای جناس باشد. )م(

البته چنین مواردی در متن بسیار  ۳۱6. فعل این جمله به سبب تک گویی درونی راوی حذف شده و 
یولسیز مثل نسخه ی هانت وجود  است. عبارت »مثل کلیسای کوچک سردخانه« در برخی نسخه های 

ندارد. 

۳۱۷. بلوم به رستورانی که قرار است در آن ناهار بخورد فکر می کند و آرزو می کند در آن رستوران جگر 
و بیکن داشته باشند. )م(

 در هر صفحه 
ً
 »همین طور که بلوم به سمت کتابخانه ی ملی »پیش می رود، به ناهار فکر می کند و تقریبا

تصاویری از غذا و خوردن داریم.« )کمبل، 2۰۱6: ۹6( سپس کمبل نمونه های زیادی از آن ها را می آورد، 
ازجمله »امیدوارم امروز آن جا جگر و بیکن داشته باشند.«

پر  یا چیزی مشابه  فرد  با  یا چیز  فرد  از  ناشی  این معنا که خأل  به  این جمله اصطالحی است   .۳۱۸
می شود. براساس مشاهدات ارسطو، در طبیعت خأل واقعی وجود ندارد. بلوم در ادامه ی این فکر که شهرها 
خالی و پر می شوند، عده ای می میرند و عده ای دیگر به دنیا می آیند و سپس با اندیشیدن به رستورانی که قرار 

است برود به این اصطالح فکر می کند. 
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گاه بوده، اگر هم نبوده  به گفته ی استیون باند، »به نظر می آید که جویس از سلسله خطاهای علمی زمان آ
است، می توان این مورد را از خطاهای دکارتی دانست. ویلیام هاروی به این دریافت رسیده بود که قلب 
مثل یک پمپ است. بلوم هم در فصل شش )هْی دیز( به آن اشاره می کند. اما دکارت این ایده را رد می کند. 

دکارت هم چنین ناممکن بودن ایجاد خأل را با عزلت نشینی در اتاقش می آزماید.« )2۰۱2: 5۰(

۳۱۹. »والتر سکستن، طالساز، نقره کار، زرگر و ساعت ساز بود. این طالساز در شماره ی ۱۱۸ خیابان 
گرفِتن، درست روبه روی مجسمه ی آلیور گلدسمیت، جلوی ورودی کالج ترینتی و به طور اریب روبه روی 

ت، 2۰۱۷: 6۱۸( 
ُ
خانه ی رئیس دانشگاه بود.« )اسل

۳2۰. »جان هوارد پارنل، برادر بزرگ چارلز استورات پارنل، در سال های ۱۸۹5 تا ۱۹۰۰، عضو پارلمان 
ایرلند و در سال ۱۹۰4، رئیس شهربانی دابلن و مأمور ثبت بنگاه های رهنی بود. دفاتر او در شماره ی ۳ 

ت، 2۰۱۷: 6۱۸(
ُ
خیابان ِدیم بود.« )اسل

۳2۱. منظور این است که جان هوارد پارنل، کپی برادرش، چارلز استوارت پارنل است. )م(

۳22. این دیدار چندان هم اتفاقی نیست، زیرا دفتر کار هوارد پارنل نبش همین خیابانی است که بلوم 
در آن راه می رود.

۳2۳. »بلوم درست می گوید و در آن روز، بیست عضو انجمن شهر و شصت نماینده ی منتخب از 
جلسه های  برگزاری  و  تنظیم  شهربانی  رئیس  وظایف  از  یکی  داشتند.  گردهمایی  دابلن  محله ی  بیست 

)۱۷2  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بود.«  شهر  انجمن 

وانا رئیس سابق شهربانی دابلن بود که برعکس پارنل، با اونیفورم کامل از خانه بیرون 
َ
۳24. »چارلی ک

می آمد.« 

وانا، چارلی باگلر ضبط شده، ولی »در زمانی که به صورت پاورقی 
َ
در برخی از یولسیزها به جای چارلی ک

وانا نوشته شده است. در دابلن شخصی به نام چارلی باگلر در مقام 
َ
در لیتل ریویو منتشر می شد چارلی ک

وانا« آمده است.
َ
ت، 2۰۱۷: 6۱۸( در یولسیِز گبلر »چارلی ک

ُ
ریاست شهربانی نبوده است.« )اسل

به گفته ی هرالد بک، »منظور از “پف دار،” پوشیدن لباس هایی است آراسته با پف.«

۳25. گویی آن قدر قیافه ی جان هوارد پارنل غم انگیز بوده که بلوم گمان می کند شاید تخم مرغ صبحانه اش 
گندیده بوده است. سپس با کلمه ها بازی می کند. »ei در زبان آلمانی یعنی تخم مرغ. به عبارتی، از جناس 
 poached eggs on به جای  را   poached eyes on ghost در زبان های مختلف استفاده می کند: 

ت، 2۰۱۷: 6۱۸(
ُ
toast به معنای “تخم مرغ پخته روی نان برشته” آورده است.« )اسل

۳26. »بلوم با این ایده ی خرافاتی بازی می کند که هوشیاری یکی از دو برادر با کودنی دیگری جبران 
می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

۳2۷. گرچه بلوم در جمله ی پیش بر این باور بود که چارلز استوارت بر جان هوارد برتری دارد، در این 
جمله دیدگاهش را تعدیل می کند.

۳2۸. »دی بی سی ).Dublin Bread Co( شرکت تولید نان دابلن است. اتاِق سیگاِر رستوران این 
شرکت در شماره ی ۳۳ خیابان ِدیم، محلی برای جمع شدن شطرنج بازها بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

۳2۹. بلوم معتقد است که مردم، همه ی سیاست مداران و حتا جان هوارد پارنل از نام جان استوارت 
پارنل می ترسند. به عبارت دیگر، بلوم به وجود نوعی نظام کاستی هندی در ایرلند معتقد است. 
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و  شخصیت  گیرایی  اگرچه  می کند.  ترکیب  هم  با  را  گریفث  و  پارنل  خوب  ویژگی های  »بلوم 
تصمیم گیری های آنی پارنل را تحسین می کند، گویی شخصیت خود او و معیارهای ارزشی اش به گریفث 
می کند.  پشتیبانی  منطق  و  عقل  از  و  می جوید  دوری  خشونت  از  گریفث  مثل  هم  او  است.  نزدیک تر 

)5۳  :۱۹۸۷ )شوارتز،  می کند.«  نقد  را  پارنل  متعصب  و  فریب کار  شخصیت 

۳۳۰. به گفته ی کایبرد، »روایتی قدیمی بود که می گفت دیوانگی در خانواده ی پارنل موروثی است، اما 
در این جا کلمه ی “همه” دربرگیرنده ی کشل بویل، برین و اْی  ای )ُجرج راسل( است.« )2۰۱۱: ۱۰۰6(

۳۳۱. »فنی دیوانه، فرانسیس ایزابل پارنل )۱۸4۹– ۱۸۸2(، یکی از خواهران چارلز استوارت پارنل بود 
که در جنبش ملی گرایی ایرلند فعالیت داشت. شانه به شانه ی برادرش کار کرد و شهرتش در سخنرانی های 
اثرگذار و سازماندهی خوبش بود. نزدیک به پایان عمرش خودخواسته به آمریکا رفت و سیلی از اشعار 

وطن پرستانه با نام Land League سرود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

۳۳2. »خانم امیلی دیکنسن با نام دختری امیلی پارنل )۱۸4۱– ۱۹۱۸( یکی دیگر از هشت خواهر 
و برادر پارنل بود که با کاپیتان آرتر دیکنسن ازدواج کرد. پس از مرگ برادرش، استوارت پارنل، بیوگرافی 
دلسوزانه ی مبهمی با نام لغزش یک چهره نوشت. آیریش تایمز نوشت: این اثر باید لغزش خواهر یک چهره 

نامیده شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

به گفته ی جان هنری رالی، »بلوم با دیدن برادر چارلز استوارت پارنل خاطره های زیادی از خانواده ی 
او به یاد می آورد: بی رحمی چارلز نسبت به مردم، کنترل آن ها، چشم های اخم آلودش و خل بودن همه ی 

اعضای خانواده، نه تنها نسل های قبلی، بلکه مادر و خواهرانش.« )۱۹۹۷: ۱۱۰( 

۳۳۳. »جان استیون مک آردل رئیس انجمن جراحان ایرلند و جراح ارشد بیمارستان وینست در دابلن 
بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

ت، 2۰۱۷: 6۱۸(
ُ
»مک آردل به زن بارگی شهره بود.« )اسل

 –۱۸۸5( جنوبی  گالوی  از  پارلمان  ملی گرای  نماینده ی   ،)۱۹۳2  –۱۸44( شیهی  »دیوید   .۳۳4
۱۹۰۰(، در سال ۱۹۰۳ برای کرسی نمایندگی میث جنوبی با جان هوارد پارنل رقابت کرد و او را شکست 

داد. شیهی تا سال ۱۹۱۸ این موقعیت را حفظ کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

۳۳5. »تپه های چیلترِن انگلستان، میان بدفورد و هرت فورد، به پناهگاه دزدان سر گردنه معروف بود، تا 
این که مباشران سلطنتی را به گشت و پاسداری در این ناحیه گماشتند. گرچه پس از مدتی، دیگر نیازی به 
گشت و نگهبانی نبود، دفاتر مباشران در آن جا باقی ماند؛ بدین ترتیب، وقتی عضوی از پارلمان می خواست 
کرسی اش را ترک کند، می توانست کار در دفتر چیلترن هاندردز را به عهده بگیرد. گاهی از این شیوه برای 
این صورت کناره گیری می توانست خفت بار  از سمتی استفاده می کنند؛ در غیر  مخفی کردن کناره گیری 
باشد. بلوم دفتر رئیس شهربانی دابلن را چنین شغل درآمددار بی دردسری می داند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷2(

»نمایندگان حق استعفا دادن ندارند و مکانیسمی که از طریق آن بتوانند صندلی شان را واگذار کنند، اقدام 
ت، 2۰۱۷: 6۱۸(

ُ
کردن برای شغل )امروزه منسوخ( مباشری است.« )اسل

»وقتی نماینده ای به هر دلیلی، اغلب رسوایی، وادار می شود که کناره گیری کند، برای گرفتن این موقعیت 
شغلی اقدام می کند؛ موقعیتی که شغل نیست. به عبارت دیگر، فرد حق کار در دم ودستگاه دولتی ندارد 
و برای شغلی اقدام می کند که جنبه ی رسمی ندارد، ولی از مناصب تشریفاتی دولتی است؛ پیشینه ی این 

سمت به پانصد سال پیش برمی گردد.« )دلینی، 2۰۱6(
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»واژه ی هاندرد به معنای صد، به این دلیل به این منطقه اطالق می شود که به قولی صد جریب زمین را 
در بر می گیرد یا به گفته ی برخی، صد خانه را. به روایتی دیگر، به صد سرباز نیاز است که از این منطقه 

پاسداری کنند.« )همان جا(

۳۳6. »در گردهمایی ها و جشن های میهن پرستانه در فینکس پارک، ملی گرایان ایرلندی به گونه ای نمادین 
رانژها )اورنج ها( را که پروتستان، موافق اتحاد دو کشور و ضدمیهن پرستی 

ُ
پرتقال )اورنج( می خوردند تا ا

رانژها در ایرلنِد مستقل و متحد به زودی بلعیده می شوند.« )گیفرد، 
ُ
بودند، اذیت کنند؛ به این مضمون که ا

)۱۷2 :۱۹۸۹

»سایمن در داستان استیون قهرمان، استیون را به خاطر تنبلی اش توبیخ می کند: “نمی توانی بروی دنبال 
یک کار مشخص، یک موقعیت خوب در اداره های دولتی؟ مگر می خواهی بیکاره باشی و پوست پرتقال 

ت، 2۰۱۷: 6۱۸(
ُ
بخوری و توی پارک بخوابی.”« )اسل

پایان قرن نوزدهم، نویسنده های متعددی نماد اختاپوس غول آسا را علیه فراماسون گری و  ۳۳۷. »در 
یهودیت استفاده می کردند. “سری که بر آن پایان های جهان فراموش کردند بیایند”، یهودیت است که به 
فراماسون گری  با لهجه ی اسکاتلندی” هم  آن “سر  ندارد.  اعتقاد  دنیا  پایان  برای  به عنوان قاصدی  عیسی 
اوست.«  خود  از   

ً
ظاهرا می دهد،  نسبت  راسل  ُجرج  به  را  جمله  این  جویس  گرچه  است.  اسکاتلندی 

)6۱۸  –  ۱۹ ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل

»این عبارت ممکن است اشاره ای باشد به رابطه ی متالطم ُجرج ویلیام راسل با سموئل لیدل مک گرگور 
میترز )۱۸54– ۱۹۱۸(، دوست و همکارش در اشراق. میترز اسکاتلندی مقیم دابلن بود و منظور از “دو 
سِر” او، یکی عالقه ی افراطی اش به سحر و جادو بود و دیگری به چیزی که ییتس “زودآیندی جنگ های 
بی پایان” یا “نبرد سرنوشت ساز” و “پایان جهان” می خواند. آن سِر عالقه مندی  افراطی اش به جنگ راسِل 
صلح جوی فداکار را ناراحت می کرد. اظهار نظر راسل درباره ی “دو سر” ممکن است اشاره ای باشد به 
وصف والتر پیتر از مونا لیزا در اثری با نام رنسانس )۱۸۷۳(: جمله ی “شخصیتی که این چنین عجیب در 
کنار آب ها ظهور کرد، گویای چیزی است که انسان هزار سال آرزوی ظهورش را داشت. سر او سری است 

که به آن، همه ی پایان های دنیا می آیند و پلک ها کمی خسته اند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۳(

»هیو ِکنر در این باره می گوید: “چیزی که بلوم به گوشش خورده، چیزی اسرارآمیز نیست، بلکه بخشی 
از سخن راسل درباره ی اقتصاد است، بدین مضمون که بازوهای قدرت اقتصادی بریتانیا به سمت ایرلند 
کشیده می شود و دو سر آن، لندن و ادینبورو، اقتصاد ایرلند را خفه می کنند. هیو ِکنر معتقد است که اگر 
استعاره های توهین آمیز مالی عبارتند از فیل، ببر، دایناسور پلسیوسور، چرا اختاپوس نباشد؟”« )همان جا(

گیفرد فرد دیگری را هم به این »لهجه ی اسکاتلندی« مربوط می داند: »آرتر جیمز َبلفور، نخست وزیر 
محافظه کار انگلستان در سال ۱۹۰4.« )همان جا(

۳۳۸. در این دو سه خط، جویس از ابزار ادبی نوینی استفاده کرده است که به گفته ی پژوهشگران ادبی 
تا آن زمان استفاده نشده بود. در میان تک گویی های درونی بی پایان بلوم در این فصل و جمله های بسیار 
نامعلوم است و در جمله های بعدی متوجه  آن  نقل قولی می خوانیم که گوینده ی  نادر و گه گاهِی راوی، 
به دلیل  این کالم  از دو دوچرخه سوار پشت سرش شنیده است.  زبان یکی  از  را  بلوم آن ها  می شویم که 
سرعت دوچرخه سواران، کوتاه و درنتیجه، برای خواننده مبهم است. درواقع، مفهوم این خط آن قدر اهمیت 

ندارد که استفاده از این ابزار ادبی دارای اهمیت و منحصربه فرد است. )م(
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۳۳۹. به یاد دارید که وقتی بلوم از جلوی آیریش تایمز رد می شد، به آگهی کذایی ای که در این روزنامه 
منتشر کرده بود و به پاسخ های رسیده فکر می کرد. یکی از پاسخ ها از طرف مارتا کلیفرد بود و بلوم مدعی 
است که پاسخ دیگر را لیزی تویگ فرستاده و در آن نوشته است که اشعارش »مورد تأیید شاعر برجسته، 
 یک تصادف 

ً
این جا خود آن ها را می بیند و فکر می کند »این دیگر واقعا بوده است. در  ُج راسل«  آقای 

است.« این تصادف در مورد جان استوارت پارنل هم اتفاق افتاد. چند دقیقه پس از آن که از چارلز استوارت 
پارنل یاد کرد، برادرش را دید و در آن جا هم به تصادفی بودن این دیدار اشاره کرد. پس این »بار دوم« است. 

)م(

۳4۰. پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۳۹ از همین فصل( را بخوانید. 

بلوم پس از اشاره به نامه ی لیزی تویگ، جمله ای از او را به یاد می آورد: »کارهای ادبی ام بخت بلندی 
داشته اند که مورد تأیید شاعر برجسته، اْی ای )آقای ُج راسل(، واقع شده اند.« به همین دلیل، بلوم با خود 
می گوید: »اتفاق ها از قبل سایه شان را می اندازند« یا به عبارت دیگر، راسل و منشی اش، لیزی تویگ، 

حالل زاده اند و همین که به شان فکر کردم یا حرف شان را زدم خودشان هم رسیدند. )م(

به گفته ی گیفرد: »جمله ی “اتفاق ها از قبل سایه شان را می اندازند” از قصیده ای با نام “هشداِر الکیل” 
)Lochiel’s Warning( نوشته ی تامس کمبل )۱۷۷۷– ۱۸44( است. در این شعر، جادوگری شکست 
بانی پرینس چارلی، مدعی جوان، در جنگ کالدون )۱۷45( را پیش بینی می کند و هم چنین مرگ الکیل 
را. برخالف این هشدار، الکیل شهرت را بر مصلحت اندیشی ترجیح می دهد و از لشکرکشی محکوم به 
گاه  سرنوشت بد پرینس حمایت می کند و می میرد. آخرین هشدار جادوگر این گونه است: “الکیل، الکیل، آ
باش از روز!/ که شب و دورنمای نومیدکننده ام شاید تأیید شود/ اما انسان نمی تواند پنهان کند آن چه خدا 
آشکار می کند:/ این غروب زندگی است که به من درس اسرارآمیز می دهد،/ و اتفاق های پیش رو، از قبل، 

سایه شان را می اندازند.”« )۱۹۸۹: ۱۷۳(

Ag� ۳4۱. »نام قلمی ُجرج ویلیام راسل “اْی ای” است. اْی ای به یک تعبیر، طنزی دابلنی است برای 
ricultural Economist، اما خود راسل داستان انتخاب این نام قلمی و معنای آن را این گونه تعریف 
 ،Divine Mind of the Heavenly Man می کند: یک روز هنگام تالش برای شرح تصویری در
عنوانش را زمزمه ی مرموزی مشخص می کند که می گوید: “بخوانش تولد ایون )Aeon(.” مدتی بعد، 
در کتابخانه ی ملی، کلمه ی “ایون” در کتابی گشوده روی پیشخانی چشمش را می گیرد. آن را نشانه ای 
تلقی می کند و مطمئن می شود که نام قلمی اش برایش انتخاب شده است. اما اولین بار که استفاده اش 
از  پرده برداری  از جانب خدا،  نشانه  آخرین  این  با  و  AE می خواند  به اشتباه  را  آن  می کند، حروف چین 
نام قلمی اش کامل می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۳( درباره ی ایُون پی نوشت شماره ی 6۹ و درباره ی مرد 

الهوتی )Heavenly Man( پی نوشت شماره ی 45 از فصل نه )اسکال و کریبدس( را بخوانید.

۳42. »منظور، آلبرت ادوارد هفتم از انگلستان است. انتخاب نام مسیحی پروتستان برای میهن پرست 
ایرلندی طنزآمیز و ناممکن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۳(

آرتر ادموند، آرتر ادموند گینس، از صاحبان کارخانه ی گینس است.

۳4۳. به عقیده ی المن، »بلوم درباره ی جمله هایی که همین چند لحظه پیش، از زبان راسل به خانم 
تویگ شنیده است این گونه نظر می دهد: “چیزی سّری: سمبولیسم. او ارائه می دهد. زن همه اش را به درون 
می کشد...” این دو جمله، نقیضه ای از مفاهیم جنسی است و حتا بیش از آن، زیرا رابطه ی راسل و تویگ 
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رابطه ای آشکارا اثیری است.« )۱۹۷6: ۷6( 

کند.«  و صنایع محلی شان حمایت  ایرلند  روستاییان  از  تا  لباس دست باف می پوشید  »راسل   .۳44
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۳( درباره ی راسل پی نوشت شماره ی 2۰4 از فصل نه )اسکال و کریبدس( را بخوانید.

۳45. »یکی از مشخصه های راسل دوچرخه سواری بود، زیرا سراسر ایرلند را با دوچرخه رفته بود تا 
 )۱۷۳ جامعه ی کشاورزان را سازماندهی کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

به گفته ی فلور کلوما، »عشق وسواس گونه ی مردم ایرلند به دوچرخه انکارناپذیر است و در این اثر و در 
بیشتر آثار ایرلندی قرن بیستم، اعم از رمان، داستان کوتاه و شعر، حضور تصویر دوچرخه همه گیر و نمایان 
است. در یولسیز، که رویدادهایش مربوط به سال ۱۹۰4 است، دوچرخه آشکارا با روابط جنسی پیوند 
دارد و یا نمادی است از مردانگی و اغواگری، یا هرزگی و فساد، بسته به جنس دوچرخه سوار. در این جا 
بلوم شاهد گفت وگوی فلسفی عشوه گرانه ی راسل با زن همراه اوست که هردو دوچرخه سوارند. جویس 
در روایتش آشکار می کند که دخترها پسرهای دوچرخه سوار را به پیاده ترجیح می دادند.« )2۰۱4: ۷۰(

۳46. »اعضای جنبش صوفی گری مشوق گیاه خواری بودند. با این حال، ُجرج راسل به جز یک سال 
در دهه ی بیست زندگی اش، گیاه خوار متعصبی نبود. نزدیک ترین رستوران گیاه خواری رستوران مک کارتی 
ت، 2۰۱۷: 

ُ
 میزی به نام راسل رزرو می شد.« )اسل

ً
در شماره ی ۳ و 4 خیابان کالج بود که در آن جا معموال

 )6۱۸

۳4۷. صبزیدات )weggebobbles( یکی دیگر از واژه های برساخته ی جویس است که با تغییر حروف 
واژه ی vegetables به معنای سبزیجات ساخته است. پیش تر هم در این اثر از این نمونه واژه ها داشته ایم، 

مثل واژه ی Ripripple به معنای ریزریزموج در آخرین پاراگراف فصل پنج )لوتسخواران(. )م(

۳4۸. »نظر واقعی اهل اشراق این بود که حیوانات هم دارای جسم علوی اند و پس از مرگ به دنیای 
علوی می روند. با تأسیس کشتارگاه ها ساالنه میلیون ها حیوان به دنیای علوی فرستاده می شوند. جریان هایی 
که این حیوانات ایجاد می کنند به پایین منعکس می شود و بی اندازه مخرب است. اما بلوم دیدگاه اهل 
)گیفرد،  اشراق را به شیوه ی معمول خود بیان می کند: “چشم های آن گاو تا ابد تعقیبت خواهد کرد.”« 

)۱۷۳  :۱۹۸۹

ت، »به گاو مبتال به بیماری 
ُ
۳4۹. در این جا جویس واژه ی bloater را به کار برده است که به گفته ی اسل

نفخ  می گویند.« )2۰۱۷: 6۱۸(

»نفخ وضعیتی است که دام ها به آن مبتال می شوند. حیواناتی که به خوردن بنشن عادت ندارند، با خوردن 
آن ها شکم شان گاز تولید می کند، متورم و دردناک می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۳( 

۳5۰. »جایگزین یک وعده غذای گوشتی که با خمیر آجیل به شکل استیک درست می کردند، به همین 
ت، 2۰۱۷: 6۱۸(

ُ
دلیل، به آن می گوید آجیل استیک.« )اسل

۳5۱. »آجیل خوار گیاه خواری است که غذایش آجیل است و میوه خوار گیاه خواری که غذایش میوه 
)همان جا( است.« 

۳52. گویی گیاه خواری به بلوم نمی سازد و شکمش نفخ می کند و یکریز باید به دستشویی برود، نیز 
چون سبزی ها را با جوش شیرین درست می کنند، از نظر او شور است و برای رفع تشنگی باید کنار شیر 

آب بنشیند. )م(
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»نویسندگان کتابچه های آشپزی گیاهِی مربوط به پایان قرن نوزدهم، پختن مواد غذایی با جوش شیرین 
 همه ی 

ً
را توصیه می کردند، چون معتقد بودند که رنگ مواد غذایی در جوش شیرین تغییر نمی کند و احتماال

مواد غذایی اولیه اش هم حفظ می شود. این واقعیت که جوش شیرین ویتامین های سبزی ها را از بین می برد 
در سال ۱۹۰4 ناشناخته بود، زیرا ویتامین ها تا سال ۱۹۱2 کشف نشده بودند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

۳5۳. همان طور که در پاراگراف پیش خواندیم، ُجرج راسل و لیزی تویگ گیاه خوارند و بلوم فکر می کند 
که همین خوراک های گیاهی ذهن آن ها را برای گفتن شعر آماده می کند. سپس به پلیس هایی که تاس کباب 

می خورند فکر می کند و می گوید، حتا نمی دانند شعر یعنی چه. )م(

پیاز،  با تاس کباب ما شباهت بسیار دارد و شامل گوشت گوسفند،  از نظر محتوا  ایرلندی  تاس کباب 
لستریگون ها،  فصل،  این  درون مایه های  از  یکی  که  پیداست  ناگفته  است.  فلفل  و  نمک  سیب زمینی، 

)م( خوراکی هاست.  و  خوردن  اودیسه،  در  آدم خواران 

۳54. »خیابان َنسا در امتداد دیوار جنوبی ترینیتی کالج است و خیابان گَرفتن را، که بلوم همین جا وارد 
آن می شود، قطع می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

۳55. »ییتس و پسر، عینک سازی و تولیدی ابزارآالت مخصوص آموزش ریاضیات برای دانشگاه و 
صادرات، در سمت غربی و شماره ی 2 خیابان گَرفتن، روبه روی تقاطع َنسا و گَرفتن واقع شده است.« 

)۱۷4 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

۳56. »موریس هریس )۱۸2۳– ۱۹۰۹(، دالل کارهای هنری، بشقاب و جواهرات در شماره ی ۳۰ 
خیابان َنسا بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

»ویلیام ِسن کلْیر )۱۸۸2– ۱۹۳۸( نوه ی دختری موریس هریس بود که برخالف تولد در خانواده ای 
کاتولیک، پدربزرگش او را یهودی بار آورد.« )همان جا(

۳5۷. »گوئرز )Goerz( کارخانه ی عینک سازی آلمانی که در ساخت و فروش ذره بین، عینک و دوربین 
بسیار موفق بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4( 

۳5۸. »دولت آلمان پیش از جنگ جهانی اول، نه تنها صنعت ناوگان دریایی و امپراتوری استعماری اش 
با  را  کلیدی کشورش  و  مادر  و صنایع  نیز تالش می کرد  بازار جهانی  برای جذب  که  توسعه می داد،  را 
پرداخت یارانه های مالی هنگفت حمایت می کرد تا بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۱۷4

۳5۹. در مراکز راه آهن، اداره ای برای نگه داری اجناس گمشده داشتند. بلوم به این فکر می کند که مردم 
چقدر آسان وسایلی مثل عینک آفتابی یا چتر یا حتا کیف شان را در قطار جا می گذارند، سپس فکر می کند 
زن ها هم همین طور. به گفته ی گیفرد، »این اداره برای مدتی محدود وسایل گمشده را نگه می داشت تا شاید 
صاحبان آن ها پیدا شوند. پس از این دوره، در معرض فروش همگانی می گذاشت. )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4( 
ولی به گفته ی دلینی، »بلوم می خواهد برود و به بهانه ی جا گذاشتن عینک آفتابی اش، یکی از عینک های 

آن جا را رایگان صاحب شود.« )2۰۱6(

آثار  اثر و در  این  تأثیر آن بود، در  بینایی اش تحت  بیماری گلوکوما رنج می برد و  از  جویس که خود 
دیگرش، بارها درباره ی چشم، میدان دید، قدرت دید، ضعف دید، خطای دید و عینک می نویسد و گویی 

گاه به این مسئله توجه دارد. )همان جا( ناخودآ

۳6۰. سفر سال پیش بلوم به انیس برای سال مرگ پدرش بوده است. )م( 
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 »تقاطع خط آهن لیمریک در منطقه ی تیِپرری، مرکز تقاطع اصلی خطوط آهن در ۱2۳ مایلی جنوب 
غربی دابلن و 4۸ مایلی از جنوب شرقی انیس واقع شده است. پدر بلوم در سال ۱۸۸6 در همین شهر از 

دنیا می رود و در همان جا دفن می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

۳6۱. بلوم که به خاطره ی پیدا کردن کیف زنی در این مرکز راه آهن فکر می کند دوباره به اداره ی اجناس 
گمشده در راه آهن می اندیشد و می گوید حتا پول های گمشده ی مطالبه نشده هم آن جا هست.

۳62. »این ساعت روی بام بانک ایرلند، ۱۳۷ متر به سمت شمال، قرار دارد. بسیاری تردید دارند که 
 زمانی چنین ساعتی در آن جا بوده است؛ با این همه، در دابلن این داستان تعریف می شود.« )گیفرد، 

ً
اصال

 The Joyce ۱۹۸۹: ۱۷4( اما ویلیام یورک تیندال عکس این ساختمان و ساعت باالی آن را در اثری با نام
Country منتشر کرده است. )م(

۳6۳. بلوم پلک هایش را جمع می کند تا نور کم تری به چشم هایش وارد شود و بتواند ساعت را ببیند. )م(

۳64. بلوم فکر می کند که اگر دستش را دراز کند و انگشت کوچک دست راستش را در زاویه ی درستی 
میان خورشید و چشمش بگذارد، قرص خورشید از دیدش پنهان می شود. سپس آن را امتحان می کند و 
A New Theory of )۱۷۰۹( نوشته ی بیشاپ برکلی،   Vision نتیجه اش هم مثبت است. »در اثری با نام
چنین می خوانیم: فردی که قدرت بینایی اش را تازه به دست آورده است، به دلیل نداشتن درک بینایی، فکر 

می کند که شستش اندازه ی یک برج است.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۰۷(

»دروئیدها این حرکت و نتیجه ی آن را نماد توانایی فرد در پیشگویی می دانستند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

۳65. »لکه های خورشیدی در هر دوره ی یازده ساله به باالترین بسامد می رسند. آن باالترین بسامدی که 
بلوم به یاد دارد، در اوت ۱۸۹۳ رخ داده است ]زمانی که در خانه ی المبرد غربی بوده اند.[ در سال ۱۹۰4، 
 بزرگ و عمیق در سطح خورشید فرض می کردند. در این جا بلوم لکه های 

ً
این لکه ها را فرورفتگی های نسبتا

خورشیدی را با فشانه های انفجاری اشتباه می گیرد، فشانه ها از زبانه ی هیدروژنی قرمز از سطح خورشید 
به سمت بیرون منفجر می شوند. اما اشتباه بلوم چندان هم جدی نیست، زیرا هردو پدیده، گرچه در سال 

۱۹۰4 توضیح پذیر نبودند، مشخص شده بود که دو پدیده ی به هم مربوطند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4( 

با بقیه ی خورشید  لکه های خورشیدی پدیده های موقت بر سطح فوتوسفر خورشیدند که در مقایسه 
به صورت نقطه های سیاه دیده می شوند. در این نواحی، در نتیجه ی تمرکز شار مغناطیسی که مانع انتقال 
حرارت می شود، حرارت نسبت به نقاط مجاور کاهش می یابد و به همین دلیل، سیاه و سرد می نماید. شمار 

آن ها براساس سیکل یازده ساله ی خورشید تغییر می کند. )م( 

۳66. این جمله در برخی از نسخه های یولسیز حذف شده است. )م(

۳6۷. پی نوشت شماره ی ۳65 از همین فصل را بخوانید.

۳6۸. »در ۹ سپتامبر ۱۹۰4، خورشیدگرفتگی کامل رخ داد که در آمریکا دیده شد، ولی در دابلن دیده 
نشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

کانر به پایین نگاه می کند، اداره ی 
ُ
۳6۹. »در همین فصل لستریگون ها و دقایقی پیش، وقتی بلوم از پل ا

َبِلست را می بیند. این ساختمان مرکز تعیین زمان دقیق شهر و بندر دابلن است. باالی در  چهارطبقه ی 
ورودی، روی دیوار بیرونی طبقه ی دوم، ساعت بسیار بزرگی نصب شده بود که ساعت دقیق شهر بود. در 
گوشه ی شمال شرقی بام ساختمان، توپ مسی بزرگی قرار داشت که هر روز سر ساعت یک پایین می آمد. 
از همان باالی پل بلوم می بیند که این توپ پایین آمده است: “بعد از یک. توپ زمان روی اداره ی بلست 
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پایین آمده. زمان دان سینک. ” در مورد زمان دان سینک اشتباه می کند، اما در این جا اشتباهش را رفع می کند 
و می گوید: “حاال که دارم به آن فکر می کنم، آن توپ طبق زمان گرینویچ پایین می افتد.”« )هانت، 2۰۱6( 

»حرکت توپ را براساس زمان گرینویچ تنظیم کرده بودند، زیرا این بندر محل رفت وآمد دریانوردانی 
بود که از انگلستان می آمدند و ساعت های کاری شان را طبق ساعت لندن تنظیم کرده بودند.« )همان جا( 

 جدا از هم هستند. اداره ی بلست را در دهه ی ۱۹۷۰ خراب کردند 
ً
»امروز، شهر و بندر دو مکان کامال

تا برای اداره ای جدید جا باز شود، اما معماران این ساختمان جدید آمیزه ای از دو سبک جدید و قدیم را 
به کار بردند و نمای ساختمان را با نمای قدیمی پوشاندند.« )همان جا( درباره ی اداره ی بلست پی نوشت 

شماره ی ۷۹  از همین فصل را بخوانید. 

تا سال ۱۹46،  از سال ۱۷۸۳  که  بود  پارک  فینکس  در شمال غربی  ۳۷۰. »دان سینک رصدخانه ای 
ترینیتی کالج مالک آن بود و اداره اش می کرد. اولین شنبه ی ماه های اکتبر تا مارس، درهایش به روی عموم 
مردم باز بود. ساعت روی ساختمان اداری بلست با جریان برقی که در هر ثانیه از رصدخانه ی دان سینک 

به آن منتقل می شد، کار می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4(

۳۷۱. »پروفسور جالی، چارلز جسپر جالی )۱۸64– ۱۹۰6(، ستاره شناس سلطنتی ایرلند، پروفسور 
ترینیتی کالج و مدیر رصدخانه ی دان سینک بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷4( درباره ی رصدخانه ی دان سینک 

پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۷۰ از همین فصل( را بخوانید.

۳۷2. »بلوم فکر می کند برای این که به رصدخانه ی دان سینک برود و با پروفسور جالی مصاحبه کند، 
 یکی را پیدا کند که او را به پروفسور جالی معرفی کند یا اطالعی درباره ی 

ً
باید کیاست به خرج دهد ]مثال

خانواده اش به دست بیاورد.[ بعد فکر می کند که بی فایده است که بی مقدمه وارد دفترش شود و پرسشی 
[ “در را به او نشان” خواهند داد.« و بیرونش 

ً
را که در ذهن دارد از او بپرسد: “پارالکس چیست؟” ]حتما

خواهند انداخت. )بالمایرز، ۱۹۹6: 55( 

برای  ستاره شناسان  که  است  مثلثاتی  تابع  یک   
ً
ظاهرا منظر،  اختالف  یا  »پارالکس  هانت،  گفته ی  به 

که  است  شده  برداشت  بصری  پدیده ای  از  اما  می گیرند،  کار  به  نزدیک  ستاره های  فاصله ی  اندازه گیری 
به آسانی قابل درک است. پارالکس، یعنی جابه جا شدن ظاهری یک شیء نسبت به زمینه اش که معلول 
گمان  بلوم  اتومبیل.  عبور  هنگام  کنار جاده  درختان  موقعیت  مثل   )2۰۱6( است.«  ناظر  جابه جا شدن 
می کند که معنای اختالف منظر را نمی داند، درحالی که می داند: خوب می داند که زمان دان سینک 25 
دقیقه با زمان گرینویچ اختالف دارد، که این خود اختالف منظر است. زاویه ی خورشید نسبت به یک 
نقطه )لندن( کمی با زاویه ی آن نسبت به نقطه ی دیگر )دابلن( فرق دارد. ساعت اداره ی َبلست روی زمان 

دان سینک تنظیم شده، ولی توپ روی آن با زمان گرینویچ هم زمان شده است.

۳۷۳. »نمونه ای از فرضیه ی میغ واره ای الپالس )فرانسوی( درباره ی آغاز زمین و کیهان: ماده ی گازی 
اولیه متراکم شد و به ماده ی جامد داغی تبدیل شد که بعد سرد شد و همین به روند تکامل رخصت داد. این 
سرد شدن هم چنان ادامه می یابد تا به صفر مطلق برسد، آن گاه احتمال ادامه ی حیات را از بین می برد. در 
این تئوری آمده که ماه به این نقطه رسیده است و زمین آن را دنبال می کند. پیر سیمون مارکی دی الپالس 

)۱۷4۹– ۱۸2۷( ستاره شناس فرانسوی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5( 

واژه ی  دیگر  معنای  زیرا  می کند،  فکر  آناناسی«  »آب نبات  به  یخ زده،«  »صخره های  عبارت  از  پس 
آب نبات )rock( در عبارت »آب نبات آناناسی« )pineapple Rocks( همان صخره است. آب نبات 
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)م( است.  فصل  این  عبارت  نخستین  آناناسی 

۳۷4. منظورش، خانم برین است که »گفت باید ماه نو شده باشد.« پی نوشت شماره ی ۱4۳ از همین 
فصل را بخوانید.

 مزون کلیر تولیدکننده ی لباس های اعیانی و شیک در شماره ی 4 خیابان گَرفِتن بود.« )گیفرد، 
َ

۳۷5. »ل
 )۱۷5 :۱۹۸۹

»خیابان گَرفِتن مرکز فروشگاه های شیک با لباس های گران قیمت آن زمان بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷6( 

۳۷6. »در 2۹ مه ۱۹۰4 ]۱۷ شب قبل[ ماه کامل بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5( 

تأیید  با حساب وکتابی سریع  بلوم  از همین فصل را بخوانید.  نو پی نوشت شماره ی ۱4۳  درباره ی ماه 
می کند که »بله ماه نوست.« در آن شب که یکشنبه شبی بوده و چهارده شب از آن گذشته است، با مالی و 

بویلن کنار تولکا قدم زده اند. )م(

پیچ وتاب  دابلن  کالن شهر  شمالی  دامنه های  امتداد  در  که  است  کوچکی  رودخانه ی  »تولکا   .۳۷۷
می خورد و در فْیرویو به خلیج دابلن می ریزد. در سال ۱۹۰4، فیرویو ِگلزاری جزرومدی بود در شمال 

)۱۷5 )گیفرد، ۱۹۸۹:  نامیده شد.«  پارک  فیرویو  زمان  آن  از  لیفی.  دهانه ی 

۳۷۸. »آهنگی با نام “ماه جوان مه” نوشته ی تامس مور: “ماه جواِن مه می تابد، عشق/ چراغ کرم شب تاب 
می درخشد، عشق/ چه شیرین است پرسه زدن/ در میان بیشه ی مورنا/ وقتی که دنیای نیمه خواب خواب 

می بیند، عشق.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

۳۷۹. گویی در آن شبی که مالی و بلوم و بلیزس بویلن کنار تولکا قدم زده اند، بویلن، حین آوازخوانی 
زمزمه وار مالی )همان آهنگ تامس مور( به بازو و آرنج مالی دست می زده. )م( به گفته ی گیفرد، »لمس 
و انگشت ها عالوه بر آن که در معنای حقیقی شان آمده اند، لمس به معنای رابطه ی جنسی هم هست. بلوم 
مظنون است به مالی و بویلن که از رمز انگشت استفاده می کنند، در این شیوه یکی می پرسد و دیگری 
پاسخ می دهد. پرسش گر با انگشت میانی اش )نشانه ی رابطه ی جنسی( کف دست پاسخ دهنده را لمس 

می کند؛ پاسخ بله هم با همان حرکت داده می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

۳۸۰. »این یادآوری باعث ایجاد وحشتی موقتی در بلوم می شود، طوری که گویی خودش را به آرامش 
وامی دارد، اما آیا جمله ی یک کلمه ای “باید” در پایان این خط به معنای ناگزیر بودن است و “بود که بود” 
یا کلمه ی “باید،” یعنی او ]بلوم[ باید دخالت کند و اتفاقی را که ممکن است رخ دهد متوقف کند؟ تردید 
این جاست که اگر آن قدر قوی است که مالی را مورد بازجویی قرار دهد، باید بداند که به خاطر گناه صغیر 

خودش بازجویی بزرگ تری خواهد شد.« )کاچ، 2۰۱۷: ۷6( 

از خیابان گَرفِتن.« )۱۹۸۹:  به گفته ی گیفرد، »خیابان کوچکی است منشعب  ِدم« 
َ
ا ۳۸۱. »بن بست 

)۱۷5

۳۸2. در این جا جویس از تکنیک ترکیب روایت و فکر استفاده می کند. جمله ی بلوم با »رهایی« ناشی 
از ادای »'ها' آرام باش آرام چشم هایش متوجه شدند« را راوی می گوید و ادامه ی آن تا پایان جمله از ذهن 
مثل  یولسیز،  از نسخه های  برخی  در  آرام می کند.  را  با گفتن »ها« خود  بلوم  این جا  در  بلوم می گذرد. 

نسخه ی هانت و کایبرد، بخش اول جمله به این شکل است: »با رهایِی آرام باش.« )م(

به گفته ی یون، »نقطه های جمله ی “متوقف کن. متوقف کن...” نقش بی نظمی را در ذهن بلوم بازی 
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می کنند. این نقطه ها با بی قانونی جمله را از ادامه باز می دارند، درحالی که ویرگول های جمله ی بعدی به 
کمک تنفس مشکل دار بلوم می آیند. در جمله ی سوم که کلمه ها یکریز و بی وقفه می آیند، نقطه و ویرگول، 
از این است که بلوم متوجه بلیزس بویلن، معشوق  این آشفتگی ناشی  هیچ کدام کارآیی ندارند. همه ی 

زنش، شده است.« )2۰۱2: 25۱(  

»باب ُدِرن از داستان کوتاه “پانسیون” از مجموعه داستان دابلنی هاست. زن صاحبخانه اش باب را وادار 
ت، 2۰۱۷: 54۸( 

ُ
می کند که به ازدواجی بدون عشق و عالقه با دخترش، پالی مونی، رضایت دهد.« )اسل

»در این جا بلوم به دلیل آشفتگی و حسادت ناشی از یادآوری خاطره ی مالی و بویلن دچار اضطراب 
می شود و خودش را به زور “آرام” می کند، دست کم به طور موقت، ولی آن قدر که بتواند موقعیت مکانی اش 
را به موقع تشخیص بدهد: “این جا خیابان است.” سپس به گونه ای به خاطر می آورد که “وسط روز” است و 
ناگهان، دقتش با بیان دو کلمه ی “شانه های بطری وار” کامل می شود: فردی را که می بیند می شناسد، “باب 
ُدِرن،” آدم مستی که بیوگرافی اش را از روی “شانه های بطری”و ارش می خواند.« )مک مایکل، ۱۹۹۱: ۱۸۰(

به گفته ی بن ستاک، »ستاره شناسی، این علم رفیع، که فکر بلوم را از مالی و بویلن به جهت دیگری 
می برد، با حرکتی پارالکسی دوباره به این دو نفر برمی گرداند. بلوم مجبور است که چشم و افکارش را به 
واقعیت دنیوی متمرکز کند: “که این جا خیابان است در وسط روز شانه های بطری وار باب ُدِرن” و از نظر 
ِدم و بار امپایر رسیده است.« 

َ
مکانی چند قدم از خیابان گَرفِتن فاصله گرفته، از فروشگاه ییتس به بن بست ا

)۷۷  :2۰۱4(

۳۸۳. در فصل پنج )لوتس خواران(، مکوی از دوره های عرق خوری بی رویه و هرزنوشی باب ُدِرن برای 
بلوم می گوید. در این جا جویس از واژه ی bend استفاده کرده که »به معنای یک دوره عرق خوری بی رویه 

ت، 2۰۱۷: 5۸4(
ُ
و هرز است.« )اسل

»مکوی یکی از آن شخصیت های مهاجر است که از داستان “Grace” از مجموعه داستان دابلنی ها به 
یولسیز آمده است. مکوی فروشنده ی بلیت راه آهن ایستگاه میدلند در دابلن است.« )المن، ۱۹۸۳: ۳۷5( 

پی نوشت شماره ی ۱6۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

 فم )cherchez la femme( عبارتی فرانسوی است که معنای واژه به واژه اش می شود: 
َ

۳۸4. »ِشِش ل
دنبال زنی باشند و معنای مجازی آن می شود: به نظر، زنی علت پنهانی آن باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5( به 

عبارت دیگر، این ها به خاطر یک زن به هرزنوشی رو می آورند.

۳۸5. به گفته ی هانت، »در این رمان بارها به اسم این محل اشاره شده است و اولین بار در فصل پنج 
)لوتس خواران( می آید. کومب محله ای ویرانه در جنوب غربی بخش مرکزی دابلن است.« )2۰۱5( به 
گفته ی گیفرد، »این محله پیش تر محله ی شیک و مرتبی بوده است، اما در سال ۱۹۰4، خانه های اجاره ای 

و ویران داشت و هر بار در داستان از آن نام برده می شود، به فقر نیز اشاره می شود.« )۱۹۸۹: ۹۰(

۳۸6. در این فصل، فصل شش )هْی دیز( و فصل شانزده )یومی یس( کلمه ی chummies آمده است 
ت، »در فصل شش این کلمه را با معنای کارگران نیمه وقت مثل لوله پاک کن ها آورده، ولی 

ُ
که به گفته ی اسل

در این جا و در فصل شانزده با کلمه هایی مرتبط به روسپی گری جفت کرده است و معنای جاکش می دهد.« 
)6۱۹ :2۰۱۷(

ت، 
ُ
)اسل است.«  شده  استفاده  ولنگاری  و  »بی قیدی  به معنای   sloping واژه ی  از  این جا  در   .۳۸۷

 )6۱۹  :2۰۱۷
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ِدم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(  
َ
»منظور، بوفه ی امپایر، بار و رستورانی در شماره ی ۱– ۳ بن بست ا

۳۸۸. »پت کینسال در دهه ی ۱۸۹۰، مالک سالن موسیقی هارپ، کاباره ای که پیش تر در شماره ی ۱– ۳ 
بن بست اِدم قرار داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5( 

ت، 
ُ
»کاباره و بار معروفی در دابلن بود که در سال ۱۸۷4 تأسیس و در سال ۱۸۹۳ بسته شد.« )اسل

)6۱۹  :2۰۱۷

۳۸۹. »در کتابچه ی راهنمای تامِ سال ۱۹۰4 آمده که جیمز دبلیو ویت بِرد، مدیر مرکز تئاتر رویال کوئین 
است با دیکته ی Whitbread نه whitbred که جویس نوشته است. ویت برد پس از بسته شدن سالن 

موسیقی هارپ، که عضو آن نیز بود، مدیر مرکز تئاتر سلطنتی کوئین شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

ت، 2۰۱۷: 6۱۹(
ُ
۳۹۰. »جوهره ی یک پسر یا جوهر مردانگی، یک پسر واقعی.« )اسل

۳۹۱. »دیان بوسیکولت )۱۸22– ۱۸۹۰(، کارگردان، نمایشنامه نویس و بازیگر ایرلندی – آمریکایی بود 
با صورتی به گردی قرص کامل ماه که منتقدان هم عصرش او را فاقد استعداد نمایشنامه نویسی می دانستند، 
ولی او با شوخ طبعی بسیارش این کمبود را می پوشاند. بنابراین، وقتی پت کینسال “چیزهایی مثل دیون 
بوسیکولت” را اجرا می کرد، اجرای روحوضی بوسیکولت را در میان دو پرده با لباس زنانه و آهنگ های 

مصنوعی تقلید می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

۳۹2. »اشاره به سه دوشیزه ی کوچک از مدرسه اثر گیلبرت و سالیوان است. در پرده ی یکِم “دختران 
باشیم/  دخترمدرسه ای ها می توانیم  مثل  گستاخ  ما هستیم/  مدرسه  از  دوشیزه ی کوچک  می خوانند: سه 

لبالب از شادی دخترانه/ سه دوشیزه ی کوچک از مدرسه! ...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

۳۹۳. »عبارت “بیشتر پاور” در اشاره به جان پاور و پسر، تولیدکننده ی نوشیدنی در دابلن است و درواقع، 
می گویند ویسکی بیشتر، پاور.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

۳۹4. به دلیل مشروب خوری بیش از اندازه صورت شان »سرخ زمخت« می شود.

۳۹5. به گفته ی گیفرد، این جمله »تکیه کالمی است از مور و برگس، نمایش های کمدی مینسترل.« 
)۱۷5  :۱۹۸۹(

ت معتقد است که »تکیه کالمی مربوط به بالکن فوقانی تئاترهای دابلن، به ویژه مرکز تئاتر کویین 
ُ
اما اسل

است: یک شب پیرمردی با کاله سفید وارد بالکن فوقانی )مرکز تئاتر کویین( شد. آشکار نیست که چرا کاله 
 “کاله سفیدت را دربیاور” و اصطالحاتی از این 

ِ
سفید برای تئاترروهای دابلن زننده بوده، ولی این اصطالح

دست، نوعی خوش آمدگویی به غریبه ها بوده است.« )2۰۱۷: 6۱۹(

۳۹6. »چشم هایی به دلیل افراط در عرق خوری سرخ و داغ شده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

۳۹۷. »برداشتی از شعر تامس مور با نام “چنگی که زمانی در میان سالن های تارا.” بخشی از آن این گونه 
است: “چنگی که زمانی در میان سالن های تارا/ روح موسیقی را بیرون فشاند/ حاال آویزان است خموش 
بر دیوار تارا/ گویی آن روح گریخت/ هم چنین سربلندی روزهای پیشین/ و قلب ها که برای ستودن بلند 
می تپیدند/ دیگر آن نبض را احساس نمی کنند.” چنگ یا هارپ از آالت موسیقی رامشگران سلتیک بوده 
ایرلندی.« )گیفرد،  کاتولیک  برای  است  ای  تحقیرکننده  محاوره ای  لقب  نیز  ایرلند؛  دیرین  نماد  و  است 

)۱۷5  :۱۹۸۹

فکر می گذراند،  از  را  آن  مشابه  کریبدس(  و  )اسکال  نه  در فصل  استیون هم  که  بلوم  ۳۹۸. جمله ی 
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پرسشی هویتی است که بارها در یولسیز مطرح می شود: »یا آیا من حاال منم؟« آیا من همان منی هستم که 
ده سال پیش بودم؟ )م( پی نوشت شماره ی ۱54 و ۱56 از همان فصل را بخوانید.

۳۹۹. »بلوم زمانی میان فوریه تا مه سال ۱۸66 به دنیا آمده است و مالی در ۸ سپتامبر ۱۸۷۰. اگر بلوم 
درست به خاطر بیاورد، زمان نقل مکان شان از آن خیابان در نیمه ی سال ۱۸۹4 بوده است، بعد از فوریه 

– مه و پیش از سپتامبر.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷5(

به گفته ی جان هنری رالی، »جدول زمانی مشاغل بلوم، کنسرت های مالی و اقامتگاه های بلوم، همه، در 
بهترین حالت به گونه ای نامطمئن هستند.« )۱۹۷۷: 2۷4– 2۷۳(

یاد  به  را  رابطه  این  به  او  بی عالقگی  و  مالی  با  رابطه ی جنسی اش  اتمام  دلیل  و  تاریخچه  بلوم   .4۰۰
ت، »رودی در ۹ 

ُ
می آورد: »بعد از رودی دیگر هرگز نتوانست دوباره دوستش داشته باشد.« به گفته ی اسل

)6۱۹ مرده است.« )2۰۱۷:  ژانویه ی ۱۸۹4 

4۰۱. به گفته ی بالمایرز، »مالی رابطه ی زناشویی اش را به بهانه ی مرگ پسرشان، رودی، خاتمه می دهد. 
این احساس ناکامی بلوم را به عبارات دلگرم کننده ی نامه ی مارتا کلیفرد برمی گرداند: “توی خانه ات شاد 

نیستی تو پسرک بیچاره ی بدجنس؟”« )۱۹۹6: 56(

4۰2. برای شرح خیابان گَرفِتن پی نوشت شماره ی ۳۷5 از همین فصل را بخوانید.

4۰۳. بلوم این جمله را از نامه ی دخترش، ملی، به یاد می آورد؛ ملی در آن نامه درباره ی حضور زنان 
را  )کلیپسو(  از فصل چهار  پی نوشت شماره ی ۱4۰  )م(  است.  نوشته  پدرش  برای  روز  بازار  در  پول دار 

بخوانید.

»پروار مثل ماده گوساله های مالینگار. ملی در نامه اش برای زنان سنگین وزن از اصطالحی هایبرنو – 
 )6۱۹ ت، 2۰۱۷: 

ُ
انگلیسی استفاده می کند.« )اسل

4۰4. با توجه به گفت وگوی جویس با فرنک باجن، دوست نزدیکش هنگام نوشتن یولسیز، منظورش 
plumb استفاده کرده  از کلمه ی  این جا جویس  نیستند. در  این است که پاهای مالی عمودی و صاف 
است. این کلمه عالوه بر این که معنای عمودی می دهد و out of plumb یعنی کج و اریب، در کلمه ی 
plumb کلمه ی plum )آلو( را داریم که خوراکی است و بن مایه ی این فصل است و خود جویس هم 
در همان گفت وگو به آن اشاره می کند. )م( برای خواندن این گفت وگو پی نوشت شماره ی 42۱ از همین 

فصل را بخوانید.

و  شنل  عمده فروش  دست دوز،  لباس های  تولیدکننده ی  ابریشم،  بزاز  شرکا،  و  تامس  »براون   .4۰5
در سال ۱۹۰4، شعار  داشتند.  مغازه  گَرفِتن  خیابان   ۱۷ در شماره ی ۱5–  که  بودند  پرده های دست دوز 
تبلیغاتی شان این بود: “معروف به ارائه ی مرغوب ترین تور و مالفه های ایرلندی در صد سال گذشته.”« 

)۱۷6  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

پایان  در  که  فرانسوی  پروتستان های  است.  پوپلین  پارچه های  تولید  و  ابریشم بافی  »صنایع   .4۰6
ایرلند بودند، در دابلن و در بخش شمالِی پروتستان نشین،  پناهگاهی در  قرن هفدهم در جست وجوی 
کلنی هایی تشکیل دادند و با خودشان ماشین های پارچه بافی و رنگ های مرغوب آوردند، به ویژه “رنگ 

)۱۷6 اشاره می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  آن  به  بلوم  که  قرمز” 

4۰۷. »بلوم بخشی از اپرایی را به  یاد می آورد که جاکومو مایربیر )۱۷۹۱– ۱۸64( در سال ۱۸۳6، به 
نام پروتستان های فرانسوی نوشت. اپرای اولیه را فرانسوی ها نوشتند، اما این اپرا، در پایان قرن نوزدهم، در 
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ایتالیا، بارها و در مقیاسی وسیع روی صحنه رفت. این اپرا درباره ی کشتار جمعی پروتستان های فرانسوی 
در پاریس، در روز سینت بارتاالمیو، 24 اوت ۱5۷2 است. در پرده ی چهارم، سینت بریس، یکی از رهبران 
کاتولیک متعهد می شود بخش مربوط به خودش در این کشتار جمعی را با تک خوانی شگفت انگیزی اجرا 
 La causa è :که فرانسوی آن می شود Lacaus esant :کند، همانی که بلوم به ایتالیایی به خاطر می آورد

santa! Tara tara “آرمان مقدس است! تارا تارا.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷6( 
درباره ی پروتستان های فرانسوی مقیم ایرلند پی نوشت شماره ی 2۳4 از فصل پنج )لوتس خواران( را 

بخوانید.

 و برخالف تصور بلوم، این هم سرایی نیست، گرچه بعدها بخش تک خوانی سینت بریس را به 
ً
»عمال

شکل گروهی اجرا کردند.« )همان جا(

4۰۸. »در این جا بلوم بخشی از دستور مراقبت و شستن پارچه را از پشت ویترین می بیند. برای شستن 
پارچه های بسیار ظریفی که رنگ شان راحت می رفت از آب باران استفاده می کردند، زیرا این آب ایده آل 

بود و هیچ ناخالصی نداشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷6( 

4۰۹. برای جاکومو مایربیر پی نوشت شماره ی 4۰۷ از همین فصل را بخوانید.

4۱۰. پی نوشت شماره ی 4۰۷ از همین فصل را بخوانید.

4۱۱. »بلوم به یاد می آورد که قرار بوده جاسوزنی بخرد تا مالی از این عادتش که سوزن ها را به همه جا 
 به پرده. سپس خراش روی ساعدش، جای کشیده شدن یکی از سوزن های 

ً
فرو می کند دست بکشد، مثال

رهاشده ی مالی، را بررسی می کند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 56(

4۱2. بلوم از خرید جاسوزنی های بالشی منصرف می شود، زیرا باید برود کرم آرایشی مالی را از داروخانه 
بگیرد. پس این کار را به یک روز دیگر موکول می کند و با خود می گوید بهتر است برای تولد مالی بگیرد.

نیز هست.« )گیفرد،  باکره  تولد مریم  به عمد، روز  یا  اتفاقی  مالی،  تولد  4۱۳. »هشت سپتامبر، روز 
 )۱۷۷  :۱۹۸۹

4۱4. »اشاره ای به عقیده ای خرافی است که اگر دختری سوزنی را از جایی بردارد، دوست پسر باوفایی 
پیدا خواهد کرد، اما زنان سعی می کنند سوزن ها را جمع نکنند، زیرا باعث جدایی از همسران شان می شود 
ت معتقد است که »بلوم دو باور خرافی را 

ُ
و عشق میان آن ها را می ُبرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷( اما اسل

قاطی کرده است. چاقو عشق را می ُبرد، ولی سوزن آن را می دوزد. اگر چاقو، قیچی یا هر جسم تیزی را به 
معشوق یا دوستی هدیه بدهی بدشانسی می آورد و باعث بریدن عشق یا دوستی می شود. برای از بین بردن 

بدیمنی اش باید سوزن یا سکه ای چیزی را برداشت.« )2۰۱۷: 6۱۹(

می بینیم که بلوم کلمه ی »عشق« را بریده ادا می کند: »عش.« 

4۱5. رابرت آلتر درباره ی این سطر می نویسد: »به نظر من در این جا بلوم زنی را به خاطر می آورد که 
را  او  دید  تراموا جلوی  و گذر  کالسکه می شد  روبه روی هتل سوار  و  بود  پوشیده  ابریشمی  جوراب های 
مسدود کرد. ریتم بریده بریده ی سیال ذهن زنجیره ای از تصاویر محو و زودگذر تولید می کند، لباس زن 
سوار بر کالسکه لحظه ای به چشمش می خورد، “ابریشم براق، زیردامنی ها روی میله های برنجی باریک، 
پرتوهایی از جوراب های ساق بلند ابریشمی نرم.” بی شک حرکت رفت وبرگشتی تراموا نماد بیرونی حرکت 
رفت وبرگشتی ذهن در میان تصاویر و ایده هاست. این نشانه ای از غنای یولسیز است که ایده ها به لحاظ 
به هلن  برای یک زن” گویی  تراوایی[. “همه  ]تا زمان هلن  فرهنگی و شخصی در زمان عقب می روند 
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تراوایی اشاره دارد )نمونه ی خداگونه ی مالی(.« )2۰۰۸: ۱۳۸( 

4۱6. برخی معتقدند که بلوم با یادآوری خاطره ی زن اشرافی سوار بر کالسکه که تراموایی میان آن ها 
خزید و مانع دید او شد، به یاد مالی و زندگی زناشویی اش می افتد و ذهنش به پرسشی که چند دقیقه پیش 
از خود پرسید، برمی گردد: »آیا به آن زمان برمی گشتی؟ درست از آن موقع شروع کنی؟« حاال جواب 
به زمان  از سه ساعت مانده  اما استیون سیکاری می نویسد: »کم تر  می دهد: »بی فایده است برگشتن.« 
اتفاق احتمالی میان مالی و بویلن، بلوم تصمیم می گیرد واکنش خنثی داشته باشد: “بی فایده است برگشتن. 
باید باشد. همه را به من بگو.” درحالی که لحظه ی قبل بن مایه ی لجاجت شکل می گرفت، حاال دلش 
می خواهد امشب همه اش را از زبان مالی بشنود... گرچه بسیاری از مردان مخالف این برخورد خواهند 

بود، از نظر بلوم بی فایده است که مالی را منصرف کند یا با بویلن رودرُرو شود.« )2۰۰۱: 5۰(

جوزف شارکی معتقد است که »برخی از مراجع احتمالی این سطر عبارتند از: شاید به لوسیونی که 
 بی فایده می داند، یا منظورش برگشتن به شماره ی ۷ 

ً
سفارش داده فکر می کند و برگشتن به آن جا را فعال

خیابان اکلز ]خانه اش[ است به هدف دخالت در رابطه ی میان مالی و بویلن، اما هم چنین می تواند به 
پرسش خودش درباره ی برگشتن به گذشته فکر کند. لحظه ای شیطان وسوسه اش می کند به برگشتن به تاریخ 
گذشته اش، گویی می تواند از خودش آنی بسازد که دلش می خواسته، اما نرم می شود: تاریخ رخ خواهد 

)24۷ :2۰۰6( داد.« 

نیز این را به خاطر دارید که مارتا در نامه اش از بلوم می خواهد مشکالت داخل خانه اش را برایش بگوید 
و سپس می گوید: »هرچه می خواهد دل تنگت بگو.« پی نوشت شماره ی ۱۱۱ از فصل پنج )لوتس خواران( 

را بخوانید.

4۱۷. پی نوشت شماره ی 4۱5 از همین فصل را بخوانید.

4۱۸. »جافا بندری است در فلسطین با صنعت تولید میوه که در سال ۱۹5۰ ضمیمه ی تل آویو شد. در 
ت، 2۰۱۷: 5۷۸(

ُ
سال ۱۹65، این بندر بسته شد.« )اسل

4۱۹. برای اگنداث نتاییم پی نوشت شماره ی ۷۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

چهار  فصل  در  دارد.  ادامه  رمان  سراسر  در  جنسی  خوشی  و  گرما  »ارتباط  هانت،  گفته ی  به   .42۰
)کلیپسو(، بلوم فکر می کند به “بودن در کنار تن پهن گرم شده اش در رختخواب. بله. بله. ” گرمای تخت 
زناشویی را از سال ها قبل، وقتی “خوش. خوش” بودند به خاطر می آورد و در این جا حال وهوای مغازه های 
خیابان گَرفِتن به او به حسی مشابه می دهد.« )2۰۱۷( شرح بیشتر را در پی نوشت بعدی )شماره ی 42۱ 

از همین فصل( بخوانید.

 James Joyce and the making of  ‘Ulysses’, and other writings 42۱. فرنک باجن در کتابی با نام
می نویسد: »یک شب، وقتی جویس را در بان هوف اشتراسه )زوریخ( دیدم باد سردی می وزید. اِورکت 
قهوه ای که دگمه هایش تا زیر چانه بسته شده بود، به او ظاهری نظامی می داد. جویس گفت: “خوشحالم 
که رمان چهره... را دوست داشتی.” کتاب را با نامه ای شامل برخی نظرهایم به او برگردانده بودم. در ادامه 
گفت: “آن تشبیه ات از گربه ی جوانی که پنجولش را با درخت زندگی تیز می کند، از نظر من کاربرد خیلی 
دقیقی برای استیون جوان دارد.” بعد درباره ی یولسیز پرسیدم: “پیش می رود؟” جویس گفت: “تمام روز 
“دو  نوشته ای؟” گفت:  زیاد  این است که خیلی  آن کار می کردم.” گفتم: “منظورت  داشتم سخت روی 
جمله.” یک وری به او نگاه کردم، ولی نمی خندید. یاد فلوبر افتادم و گفتم: “داشتی دنبال کلمه های مناسب 
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می گشتی؟” جواب داد: “نه، کلمه ها را داشتم. چیزی که دنبالش می گردم ترتیب دقیق کلمه ها در جمله 
است. در هر مسیر درستی یک ترتیبی است. فکر می کنم این ترتیب را پیدا کردم.” پرسیدم: “کلمه ها چی 
هستند؟” جواب داد: فکر می کنم به تو گفته ام که کتابم اودیسه ی مدرن است. هر فصلی با سرگذشتی از 
اودیسیوس همخوانی دارد. حاال دارم فصل لستریگون ها را می نویسم که با ماجرای اودیسیوس و آدم خوارها 
همانندی دارد. قهرمان من می رود ناهار بخورد. اما در اودیسه گمراه کننده و اغواکننده ای وجود دارد که او 
دختر آدم خوار پادشاه است. گمراه کننده ی کتاب من در ظاهر زیردامنی ابریشمی زنی است که در ویترین 
مغازه ای آویزان است. کلمه هایی که از طریق آن ها تأثیر این اغواگر را بر قهرمان گرسنه ام بیان می کنم بدین 
ترتیب اند: “بوی خوش آغوش ها بر سراپای او هجوم آورد. با جسمی گرسنه، مبهم و بی صدا، از ته دل 
هوس پرستیدن کرد.” بعد گفت: “خودت می دانی که می توان این کلمه ها را چند جور کنار هم چید.” به 
یاد دارم وقتی جویس کلمه های گویای گرسنگی و عطش رقت انگیز بلوم به هوس را تکرار کرد، چیزی که 
من را تحت تأثیر قرار داد، نه نوآوری نهفته در خود کلمه ها بود، نه ساعت ها کار و وقتی که جویس برای 
کنار هم چیدن آن ها صرف کرده بود، بلکه آن حسی بود که به من داد و گویی قلمرو نویی از داده ها را 
کشف کرده ام. نمی توانستم حدس بزنم که این قلمرو کجاست، اما همین طور که به گفت وگو ادامه دادیم و 
بی آن که چیزی بپرسم، خودش درباره اش حرف زد. در این لحظه، در کافه ی آستوریا بودیم. گفت: “کتاب 
یا بدن در فضا حرکت  این کتاب جسم  من عالوه بر چیزهای دیگر، حماسه ی جسم آدمی است... در 
می کند و ]این جسم[ جایگاه شخصیت کامل انسان است. کلمه هایی که می نویسم جور شده اند تا اول 
یکی از کارکردهای بدن را نشان دهند و بعد دیگری را. در فصل لستریگون ها، شکم چیره می شود و ریتم 
فصل ریتم حرکات دودی است ]که در روده ها می بینیم.[« تا گفتم: “اما ذهن ها، افکار شخصیت ها... ” 
گفت: “اگر بدن نبود ذهن و فکری نبود. این ها همه یکی اند. قهرمان داستان من، لیوپولد بلوم، که به سمت 
ناهار می رود، به زنش فکر می کند و به خودش می گوید: “پاهای مالی به نظر ]مثل آلو[ اریب است” شاید 
در ساعت های دیگر روز هم به این موضوع فکر کند، اما بدون حضور فکر به غذا در پس زمینه ی ذهنی اش. 

من می خواهم خواننده بیشتر از طریق نشانه ها درک کند تا بیان مستقیم.”« )۱۹۸۹: 2۰– ۱۹(

در جمله ی باال که جویس یک روز تمام وقت گذاشته تا چیدمان کلمه هایش را مرتب کند، به واژه های 
بوی خوش، گرسنه و هوس توجه کنید، این ها پس زمینه ی خوردن و گرسنگی و نیاز شکم را نشان می دهد 

و واژه های دیگر مثل آغوش و پرستیدن فکر ثانوی بلوم را بیان می کند. )م(

422. »بلوم از خیابان گَرفِتن به سمت شرق می پیچد و وارد خیابان دوک می شود. از کنار رستوران بار 
دیوی ِبرن می گذرد و وارد هتل برتن می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷(

42۳. »کامبریج و شرکا، انباردار قاب عکس، فروشنده ی پوستر و عکس های چاپی و تولیدکننده ی قاب 
عکس در شماره ی 2۰ خیابان گَرفِتن، نبش خیابان دوک بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷( 

بلوم »هنوز پیگیر« همان افکار است: »جیرینگ جیرینگ، کوبش سم ها. بدن های خوش بو...« 

424. گرچه پاراگراف قبلی را راوی روایت می کند، بلوم جمعیتی از آدم های ناشناس را تجسم می کند 
که در مزارع تابستانی یا روی مبل ها و تخت های جیرجیری در هوای بوسیده شدن و عشق ورزی اند. )م(

425. بلوم که ماهیتی زنانه دارد، به سرتاسر رستوران نگاه می کند و فقط مرد می بیند و دیگر هیچ، به 
همین دلیل، سه بار تکرار می کند و در پاراگراف بعدی این مردان را وصف می کند. )م(

To a Louse; on See� 426. »جمله ی “پوزهای پر از غذاهای آبکی را می بلعند،” بیتی از شعری با نام 
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ing One on a Lady’s Bonnet at church نوشته ی شاعر اسکاتلندی، رابرت برنز )۹6– ۱۷5۹(، 
است. برنز در این شعر می گوید که مردم آن وقت آزاد می شوند که خودشان را از دریچه ای واقع بینانه ببینند، 
زیرا واقعیت وجودی ما هرگز آن برداشت خودپسندانه ی ما از خودمان نیست. باید به خودمان، مثل اشیا، 
از بیرون نگاه کنیم. در فصل یک )تلماکس( نیز استیون با کلماتی کمی متفاوت همین را می گوید و دو 
بیت معروف از این شعر را از ذهن می گذراند: “آن طور که او و دیگران مرا می بینند. چه کسی این صورت 
را برای من انتخاب کرد؟” کمی بعد آن را با جمله ای شبیه به خطی از هملت ربط می دهد. در پرده ی سوم 
صحنه ی چهارم، هملت مادرش را وادار می کند که ابتدا به صورت خودش و سپس شوهرش نگاه کند.« 
)هانت، 2۰۱۱( شرح بیشتر درباره ی این شعر در پی نوشت شماره ی 46 از فصل یک )تلماکس( آمده است 

و جمله ی مربوط به هملت در پی نوشت شماره ی 4۳5 از همین فصل.

42۷. بلوم شاهد است که مرد بی دندان دارد تکه ای گوشت دنده را با استخوان در دهانش می گذارد و 
در فکرش به او هشدار می دهد. )م(

42۸. »تاریخ و افسانه ای تحریف شده. شعری که بلوم به خاطر می آورد، “خاکسپاری شاه کورمک” 
بلوم گنگ و  ابیاتی که  ایرلندی است.  ۱۸۸6(، شاعر و عتیقه شناس  نوشته ی سموئل فرگوسن )۱۸۱۰– 
مبهم به خاطر می آورد عبارتند از: “غذایی که خورد خفه اش کرد/ در اسِلتی، به سمت جنوب بوین.” اما شاه 
کورمک “آخرین شاه پاگان” نبود. کورمک، که حدود سال های 254 تا 2۷۷ حکومت کرد، پسر آرت بود 
که خود رهبری صد جنگ را به عهده داشت. در سنت ایرلند، کورمک را پایه گذار و قانون گذار ایرلند ثبت 
کرده اند. کورمک تپه ی تارا را به عنوان پایتخت ایرلند برگزید و عصر طالیی این کشور را ساخت. در داستان 
حکومتش بر ایرلند، او را نخستین کسی تصویر می کنند که دین مسیح را پذیرفت )۱۳۹ سال پیش از ورود 
سینت پتریک.( تغییر مذهبش باعث شد که دروئیدها ناراحت شوند و طرحی چیدند که وقتی کورمک 

برای شام ماهی سالمون می خورد، استخوان ماهی خفه اش کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷(

»سینت پتریک مأموریتش به ایرلند را تا سال 4۳2 یا 4۳۳ شروع نکرده بود. افسانه ی معروفی است 
در این باره که شاه لی ری و سینت پتریک در تارا با هم دیداری داشتند و در این دیدار شاه لی ری به سینت 
پتریک می گوید، من دین تو را نمی پذیرم، ولی در مأموریت تو دخالتی هم نمی کنم. به همین دلیل، بلوم 

می گوید “نتوانست همه اش را قورت بدهد.”« )همان جا(

42۹. پی نوشت قبلی )شماره ی 42۸ از همین فصل( را بخوانید.

4۳۰. پی نوشت شماره ی 42۸ از همین فصل را بخوانید.

4۳۱. پیش خدمت رستوران اسم غذاهای آماده را با صدای بلند اعالم می کند.

4۳2. »بلوم در رستوران برتن ایستاده، بینی، گوش، معده و مغزش به چندش در آمده است.« )هانت، 
)2۰2۰

4۳۳. این جمله در برخی از نسخه های یولسیز، مثل نسخه ی کایبرد، پس از اولین جمله ی پاراگراف 
قبل می آید. )م(

4۳4. در این جا بلوم برای دندان از اصطالح عامیانه ی هایبرنو – انگلیسی tootles استفاده می کند که 
برای دندان بچه به کار می برند. 

هملت است. در این صحنه، هملت  4۳5. »این جمله از پرده ی سوم، صحنه ی چهارم نمایشنامه ی 
مادرش، گرترود، را سرزنش می کند و وادار می کند که تصویر پدرش )شوهر مرده ی خود( را با تصویر 
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کالدیوس )شوهر کنونی و برادر پدر هملت( مقایسه کند: “در این جا، به این تصویر نگاه کن و سپس به 
آن یکی/ به شباهت جعلی دو برادر.” بلوم هم این رستوران را مشاهده می کند و سرگردان است که چه کار 
کند.« )هانت، 2۰۱۱( در این رودرُرویی، هملت پدرش را مردی زیبا وصف می کند و عمویش را زشت. 

پی نوشت شماره ی 426 از همین فصل را بخوانید.

4۳6. »در این جا بلوم از اصطالحی عامیانه برای ضربه های چوگان در بازی کریکت استفاده می کند: 
“ضربه ای خوب.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷(

4۳۷. »ضرب المثلی است قدیمی برای کودکی که با انگشتانش غذا می خورد: “اگر سه دست داشتی، 
می توانستی تندتر بخوری.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷(

4۳۸. »درواقع، درسِت این ضرب المثل این گونه است: “با قاشقی نقره ای در دهانش به دنیا آمده.”« 
)۱۷۷ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

4۳۹. »نتوانستم کسی را با نام راک در اداره ی پلیس قضایی دابلِن آن زمان پیدا کنم، اما اگر چنین کسی 
بوده، نامش به عنوان شوخی استفاده می شده است، زیرا به رؤسای سازمان زیرزمینی اصالحات ارضی در 
قرن نوزدهم کاپیتان راک می گفتند و یکی از وظایف اصلی کاپیتان راک تهدید کردن یا کشتن آن دسته از 
پلیس های قضایی بود که عامل همیشه حاضر سرکوبگر خرده کشاورزان و بیرون کردن مستأجر یا گرفتن 

اجاره برای صاحبخانه بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۷(

عنوان  هم چنین  ولی  است،  کلیشه ای  »اصطالحی  گیفرد،  گفته ی  به  میز«  سر  »گفت وگوهای   .44۰
آثاری گوناگون از نویسندگان قرن هجدهم و نوزدهم است، ازجمله می توان به اثری از ویلیام کوپر )قرن 
هجدهم( با این نام اشاره کرد که درباره ی شاعری در قرن خودش نوشته است و هم چنین اثری از ویلیام 

 )۱۷۷  –۸  :۱۹۹۸( ».)۱۸۳۰ هزِلت )۱۷۷۸– 

44۱. در این جا دو نفر سر میز حرف می زنند، یکی با دهان پر چیزهایی می گوید که گویا به گوش بلوم 
Un�( ”ینامفهوم است، ولی نفر دوم م فهمد و با دهان خالی جواب او را می دهد. »عبارت “آنچستر بانک
chester Bank( شکل نامفهوم بیان شده ی “مانستر )و لینستر( بانک” در دابلن است.« )گیفرد، ۱۹۹۸: 

۱۷۸( به همین دلیل، در ترجمه هم سعی کردم نامفهومی کالم حفظ شود. 

442. بلوم وانمود می کند که برای پیدا کردن کسی به این رستوران آمده: »این جا نیست. نمی بینمش.« 
و آن جا را ترک می کند. )م(

44۳. »بلوم از تماشای این مکان و مردان دور میزها مشمئز شده، پس از رستوران برتن رو می گرداند، 
می گرداند.«  رو  عجیب وغریب  خلیج  از  لستریگون ها  سرزمین  در  اودیسه،  اودیسیوِس  که  همان طور 

)۱۷۸  :۱۹۹۸ )گیفرد، 

444. »دْیوی ِبرن یا دیوید ِبرن فروشنده ی انواع شراب ها و نوشیدنی های الکلی در شماره ی 2۱ خیابان 
دوک بود.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱۷۸(

445. جان مود در این باره می نویسد: »بلوم، مشمئز از منظره ی خوردن آدم  ها، به صحنه ی وحشتناک تری 
می اندیشد: صحنه ی آدم خواری: “می خوری یا خورده می شوی” یا “آدم گشنه خشمگین است” و در چند 
سطر پایین تر: “هرگز نمی دانی افکار چه کسی را می جوی.” اما در متن جویس همیشه بیش از آن چه می گذرد 
وجود دارد. در همین فصل، وقتی به “اهرام سنگی. روی نان و پیاز ساخته شده. دیوار چینی های برده. شهر 
باستانی بابل” فکر می کند، تصویری از آدم خواری تمدن ها را داریم و می بینیم که ساختمان ها، شهرها و 
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فرهنگ ها بر جنازه ی آدم ها ساخته می شوند. یا باز در جایی از همین فصل لستریگون ها می گوید: “از این 
ساعت متنفرم. احساس می کنم انگار من را خورده و استفراغ کرده اند.” از نگاه بلوم، تمدن، از بناهایش تا 
روزنامه هایش، آدم خواری است: “شاید همه مطالب اغراق آمیز و پرعکس روزنامه ها را می خورند.” البته 
جویس اختصاصی تر و عمیق تر پیش می رود و مفاهیم مورد نظرش دو نظام فرهنگی را در بر می گیرد و در 

قالب آدم خواری به تصویر می کشد، نظام مذهب و نظام سیاست: کلیسا و دولت.« )2۰۰4: ۹۷– ۹6(

446. در سال ۱۸66، جان هوارد پارنِل بیست وسه ساله با پولی که از پدرش به ارث برده بود، با خواندن 
آگهی ای از روزنامه های آمریکایی، هزاروپانصد جریب مزرعه ی هلو در آلباما، در محله ی چیمبرز خرید. 
در آن زمان، مردم جنوب آمریکا به خاطر جنگ های مدنی فقیر، نومید و درمانده بودند. درست زمانی که 
جان هوارد پارنل به آن جا می رود، کارخانه ی تولید کتان منطقه در آتش می سوزد و کارگرها بیکار می شوند. 
پارنل به مغازه های آن جا می رود و به مغازه دارها پول می دهد تا به مردم گرسنه غذا بدهند. به همین دلیل، 

بلوم این را نمونه ای از زندگی اشتراکی می داند. )م( 

نمایشنامه ی کمدی  از  استثنا و عبارتی  ت، »یعنی همه بدون 
ُ
اسل به گفته ی  44۷. »پسر هر مادری« 

نمایشنامه می خوانیم:  از  این قسمت  در   )62۰ تابستان است.« )2۰۱۷:  نیمه ی  شکسپیر، رؤیای شب 
»بگذار نقش شیر را هم بازی کنم. می غرم، چنان که هرکس بتواند بشنود، می غرم، چنان که دوک بگوید: 
همه ی  بغری،  وحشتناک  این طور  اگر  می گوید:  کویینس  پیتر  بغرد.«  دوباره  بگذار  بغرد،  دوباره  بگذار 
دوشس ها و خانم ها جیغ خواهند زد و همین بس که همه ی ما را اعدام کنند.« در این جا همه یک صدا 

می گویند: »این کار باعث اعدام همه ی ما می شود، پسر هر مادری.« )پرده ی یکم، صحنه ی دوم(

بلوم که به تک تک آدم های حاضر بر سفره ی اشتراکی فکر می کند، این عبارت را می گوید: »پسر هر 
مادری،« به عبارت دیگر، می گوید که همه بدون استثنا، پسر هر مادری، برای گرفتن غذا می آیند. )م(  

44۸. زک بوئن در این باره می نویسد: »بلوم با اندیشیدن به آشپزخانه ی اشتراکی، که در آن آدم های همه ی 
طبقه های اجتماعی سر یک سفره می نشینند، آدم های طبقه های مختلف را تجسم می کند. در این تصویر 
جان هوارد پارنل و رئیس دانشگاه ترینیتی هم مجبور خواهند بود سر همان سفره غذا بخورند. عبارت 
فلین” نوشته ی آلفرد پرسیوال گریوز )۱۸46– ۱۹۳۱( را به 

ُ
“رئیس ترینیتی” بیتی از بند دوم تصنیف “پدر ا

یاد بلوم می آورد: “حرف نزن از رئیس دانشگاهت و آقایان ترینیتی/ مشهور برای همیشه در یونانی و التینیتی/ 
فلین خلوچلی همه را نشان می داد!...” بلوم نخستین بیت از این بند 

ُ
و شیطان و همه در دیوینیتی!/ پدر ا

را تغییر می دهد و به جای “آقایان” می گوید: “رئیس ها” که طبیعی به نظر می آید، زیرا می خواهد عبارت 
پیوندِی “رئیس ترینیتی” را به شعر بیفزاید.« )۱۹۷4: ۱۳۹( 

»ایده ی آشپزخانه و سفره ی اشتراکی، قاشق ، چنگال و لیوان اشتراکی را نیز در خود دارد که این یادآور 
لیوان آبخورِی زیر مجسمه ی سر فیلیپ کرمتن است. با این یادآوری بلوم دوباره چرخ کاملی می زند و به 

فلین خل وچلی همه را نشان می دهد.« )همان جا( 
ُ
فلین برمی گردد: »پدر ا

ُ
شعر ا

44۹. بلوم فکر می کند که از این آشپزخانه ی اشتراکی همه بهره خواهند برد از فقیرترین تا ثروتمندترین 
آدم ها، از زن ها و بچه ها گرفته تا کشیش و شهردار و ملکه ی پیر. )م( 

45۰. »خیابان های اِیلزبری و کالید، دو خیابان شیک، در فاصله ی یکی دو مایل از مرکز دابلن به سمت 
جنوب شرقی اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۸(

»منظور از اقامتگاه پیشه وران، محل سکونت تهیدستان است. این محل درست در شرق فینکس پارک، 
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در غرب دابلن است. نوانخانه ی اتحادیه ی دابلن شمالی، نوانخانه ای در خیابان برانزویک شمالی، واقع در 
شمال غرب دابلن مرکزی بود.« )همان جا( 

اقامتگاه هایی  فقیر  کارگران  برای  تا  شد  گذاشته  بنا   ۱۸۷6 سال  در  دابلن  پیشه وران  اسکان  شرکت 
)62۰  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل بسازد.«  غیرانتفاعی 

45۱. »کالسکه ی اجق وجق کالسکه ای عتیقه بود که به زلم زیبوهای زیادی آراسته شده بود و در مراسم 
خاص، شهردار دابلن بر آن سوار می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۸(

»شهردار دابلن کالسکه ی باشکوهی داشت که در پایان قرن نوزدهم ساخته شده بود تا نشان دهد که 
ت، 2۰۱۷: 62۰(

ُ
دابلن هم می تواند محصولی به ظرافت لندن تولید کند.« )اسل

»ملکه ویکتوریا در ماه های پایانی زندگی اش با صندلی چرخ دار بسیار بزرگ علیل ها سفر می کرد.« 
)همان جا( 

نوشتم  به جای »خالی است«  به همین دلیل،  به زبان شکسته فکر کرده است،  بلوم  این جا  452. در 
)م( »خالیه.« 

ت، 2۰۱۷: 62۰(
ُ
45۳. »لیوان هایی که نشان انجمن شهر را روی خود داشت.« )اسل

454. برای شرح بیشتر درباره ی این بنای یادبود، آبخوری زیر آن و خود ِسر فیلیپ کَرمتن پی نوشت 
شماره ی ۸6 از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

 »آبخورِی زیر این مجسمه به پیاله های مخصوص آبخوری مجهز بود. این آبخوری دیگر وجود ندارد و 
مجسمه هم از آن جا برداشته شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۸(

فلین« می افتد. )م( 
ُ
455. دوباره بلوم به یاد بیت دیگری از شعر »پدر ا

 Father O’Flynn and Other Lyrics از کتابی با نام Father O’Flynn این بیت از بند دوم تصنیف«
اثر آلفرد پرسیوال گریوز )۱۸46– ۱۹۳۱( است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۸( 

بند دوم این شعر را در پی نوشت شماره ی 44۸ از همین فصل بخوانید.

ت، 2۰۱۷: 62۰(
ُ
»این شعر کشیش نافرهیخته ای را وصف می کند.« )اسل

456. »در سال ۱۹۰4، فینکس پارک را با ۱۷6۰ جریب و محیطی برابر با هفت مایل بزرگ ترین پارک 
شهری دنیا می خواندند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۸(

در  بود.  رمه  و  دام  بازار  نزدیک  و  دابلن  غرب  در  داد 
ُ
ا الیزابت  از  مسکونی  هتلی   آرمز  »سیتی   .45۷

سال های ۱۸۹۳– ۱۸۹4 یا ۱۸۹4– ۱۸۹5، بلوم و مالی در آن جا زندگی می کردند و بلوم برای جوزف 
بازار دام فروش ها زندگی کردن در  از ضروریات کار کردن در  دام و رمه، کار می کرد. یکی  کاف، دالل 

)۱۷۸ باز می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  از ساعت دو صبح  بازار  زیرا  بود،  آن  نزدیک  نقطه ای 

»تبل دوت یا Table d’ hote عبارتی فرانسوی است به معنای میز میزبان و معرف میزی است که مهمان ها 
ت، 2۰۱۷: 62۰( در هتل سیتی 

ُ
با هم سر آن می نشینند برای وعده های غذایی از پیش تعیین شده.« )اسل

در  را  زندگی می کردند، زن صاحب هتل وعده های غذایی شان  آن  در  برای مدتی  مالی  و  بلوم  که  آرمز 
زمان های مشخص سرو می کرده و مالی آن را تبل دوت نامیده است. )م(

یا غذای اصلی و  قاتق  45۸. »شیوه ی خاصی است در شرح سه بخِش یک وعده ی غذایی: سوپ، 
)۱۷۸ تبل دوت نیست و از آن سردستی تر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  شیرینی یا دسر، که به شیکی 
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45۹. پی نوشت شماره ی 445 از همین فصل را بخوانید.

تبلویید )tabloid( فکر می کند که دارای دو معناست: روزنامه هایی  به واژه ی  بلوم  این جا  46۰. در 
با آگهی های زرق وبرق دار و قرص. به گفته ی جان مود، »بلوم فکر می کند که غذای صنعتی آینده قرص 
خواهد بود. از سوی دیگر، به روزنامه های تهی نیز می اندیشد که خوراک آدمی را می سازند.« )2۰۰4: 
ت، »در آن 

ُ
۹۷( برای شرح بیشتر، پی نوشت شماره ی 445 از همین فصل را بخوانید. اما به گفته ی اسل

زمان، تبلویید نام تجاری قرص بود.« )2۰۱۷: 62۰( 

46۱. بلوم مشمئز از دیدن غذاهایی گوشتی که مشتری ها به طرز کثیفی می خورند، به غذاهای گیاهی 
فکر می کند و می گوید، بوهای ناب و خوشمزه ای دارند، از زمین تولید می شوند، مثل سیر، اما بی درنگ به 
یاد ارگ نواز ایتالیایی می افتد که پس از خوردن سیر و عبور از کنار مردم بوی بد می دهد، سپس خوراکی های 

دیگری که از زمین تولید می شود نام می برد: پیاز، قارچ، قارچ دنبالن. )م(

462. برای شرح بیشتر درباره ی بازار دام فروش ها پی نوشت شماره ی 65 و متن مربوط به آن از فصل 
چهار )کلیپسو( را بخوانید.

ت، 2۰۱۷: 62۰(
ُ
46۳. »تعداد زیادی از گوساله های تازه به دنیاآمده یا دو– سه روزه را می کشتند.« )اسل

464. »نوعی غذا شامل سیب زمینی و کلم پخته و سرخ شده که در این جا به اسم سروصداهایی که 
هنگام پختن تولید می کنند نام گذاری شده است: “قل قل کن و جلزوولزی.” ابتدا در آب قل قل می کنند و 

ت، 2۰۱۷: 62۰(
ُ
بعد در ماهی تابه و روغن جلزوولز.« )اسل

ش حیوانات قصابی شده در سطل قصاب ها می لرزند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(
ُ

465. »ش

466. ترکیبی است از واژه های خون و استخوان و جمجمه »موجودی کابوسی در فولکلور ایرلندی که 
با آن کودکان را می ترساندند تا فرمان بردار شوند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(

ت، »اصطالحی است رایج در میان قصاب ها 
ُ
46۷. در این جا بلوم به عبارتی فکر می کند که به گفته ی اسل

ت، 2۰۱۷: 62۰( البته گیفرد به اشتباه به »فرفره و تسمه اش« ترجمه 
ُ
به معنای دو انتهای یک حیوان.« )اسل

کرده است. )۱۹۸۹: ۱۷۹(

46۸. به گفته ی بلسامو، »در آغاز قرن بیستم، نوشیدِن قدری “خون تازه”ی حیوان سربریده داروی سنتی 
برای درمان بیماری های نحیف کننده و تحلیل برنده بود.« )2۰۰4: ۹4(

46۹. »روح هایی که اودیسیوس در سرود یازده اودیسه می بیند، باید از خندق پر از خون بنوشند تا توان 
حرف زدن داشته باشند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹( به همین منظور، سر دو گوسفند را می ُبرد و خون شان را 

جاری می کند تا بتواند حرف بزند.  

)نوشابه ی  جینجرایل  از  مرکب  نوشیدنِی  »نوعی   )Shandy ginger ale( شندی جینجرایل   .4۷۰
)62۰  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل آبجو.«  و  غیرالکلی(  گازدار 

4۷۱. »نوزی فلین شخصیتی از داستان “همتایان” در مجموعه داستان دابلنی هاست. در این جا، او را در 
گوشه ی دنج همیشگی اش، در رستوران بار دْیوی برن می بینیم.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹( 

Nosey Flynn )نوزی فلین( از دگرنامی های یولسیز است. به گفته ی مایکل گرودن، »جویس اسم 
نامعموِل نوزی را با دو معنایش روی فلین گذاشته است، یکی به معنای دماغ گنده و دیگری همان معنای 

فضول.« بنابراین، ترجمه ی آن به هر یک از دو معنا دیگری را حذف می کند. )م(



223پی نوشت  فصل هشت |

Gleanings for the Cu� 4۷2. »برداشتی است از شعری هجو سروده ی سی سی بامبا )از اثری با نام 
rious from the Harvest Fields of( که این گونه شروع می شود: چرا هیچ کس در بیابان های   Literature
عربستان از گرسنگی نمی میرد؟/ به خاطر ساندویچی آن جا/ چطور ساندویچ به آن جا رفته؟/ قبیله ی حام 
آن جا پرورش یافته و بالغ شده.« لطیفه ی این شعر در کلمه ی »هم« )به فارسی حام( است که یکی از سه 

پسر نوح است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(

در این شعر خیلی از کلمه ها دو الیه ی معنایی دارند که یکی از دو معنا خوراکی است. ساندویچ کلمه ای 
the sandwhiches« است. کلمه ی »ماسه« میان   :is و   which )به معنای ماسه(،   sand« از مرکب 
ساندویچ بلوم را به یاد حام می اندازد. حام با تلفظ انگلیسی »هم« یا هام، عالوه بر نام فرزند نوح، نوعی 
کالباس است. در این جا می گوید حام و نوادگانش. بربریان از نوادگان حام بودند. چون افکار بلوم هم زمان 
حول وحوش غذا هم می چرخد به جای نوادگانش نوشتم بربری ها که یادآور نان است. درضمن، برای فعل 
 bread استفاده می کند که با کلمه ی bred که می شود breed مرکب »پرورش یافتن« از گذشته ی فعل
به معنای نان جناس آوایی دارد و به همین دلیل، آن را به »دست آمدن« برگرداندم که برای غذا هم استفاده 
می شود. نیز برای »پخته شده« یا بالغ شده از کلمه ی Muster استفاده می کند که با واژه ای که معنای 
خردل می دهد، جناس آوایی دارد. بی شک، بلوم گرسنه است و همه ی واژه های تشکیل دهنده ی افکارش 

نوعی خوراکی اند. )م( پی نوشت شماره ی 42۱ از همین فصل را بخوانید.

»وقتی نوح حام را برهنه و مست می بیند، او را لعن و نفرین می کند و محکومش می کند که پیشخدمت 
پیشخدمت ها بشود... )کتاب پیدایش ۹: 2۷– 22(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(

4۷۳. این جمله تبلیغاتی است که بلوم در فصل پنج )لوتس خواران( در روزنامه ای می خواند. »ُجرج 
 )۸۷  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می کند.«  تولید  گوشت  کنسرو  دابلن  در  که  است  کارخانه داری  پالم تری  دبلیو 
پی نوشت شماره ی 6۷ از همان فصل را بخوانید. پالم تری عالوه بر اسم خانوادگی معنای “درخت آلو” 

با بن مایه ی اصلی فصل هماهنگ است. می دهد که 

را   Up a gum tree به کار می برد:  تغییر  با کمی  را  استرالیایی  بلوم اصطالحی  این جا  4۷4. »در 
به خاطر هماهنگی با آن آگهی می کند: Up a plumtree. »اصل این اصطالح یعنی به شدت گرفتار شدن 
و در مخمصه افتادن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹( به همین دلیل، به »همه گرفتار با یا بدون پالم تری« ترجمه 

کردم تا هم پالم تری در جمله حفظ شود، هم گرفتاری همه را نشان بدهد.

پنج  در فصل  پالم تری  کنسروی  آگهی گوشت  یاد  به  که  »بلوم  این باره می نویسد:  در  دیوید پی یرس 
می افتد ]که می گوید خانه بدون آن ناقص[، به این می اندیشد که مرگ دیگنم کامل بودن خانه اش را از بین 
می برد، ]پی نوشت 6۷ از فصل پنج[ و حاال گوشت او در گورستان گلس نوین کنسرو شده است. درضمن، 
بلوم احساس فشار هم دارد و زبانش شروع می کند به بروز نشانه هایی از این فشار. درحالی که دیگنم در 
با نزدیک شدن به ساعت 4 بعد از ظهر و آمدن بلیزس بویلن به   )plumtree  Up a( افتاده مخمصه 
 All up( .و همه در مخمصه افتاده اند )Up a gum tree( خانه ی بلوم، خود او هم در مخمصه افتاده

)2۰۳ :2۰۰۷( ».)a plumtree

4۷5. به گفته ی هانت، »بلوم به آدم هایی فکر می کند که گوشت هم نوع خود را می خورند، پس به کنسرو 
گوشت دیگنم می اندیشد. افکارش در این جا به گزارشی از آدم خواری در قرن نوزدهم در دریاهای جنوب 

اشاره دارد، در جاهایی مانند فیجی، سوماترا، گینه ی نو، زالند نو و استرالیا.« )2۰۱5(



|  یولسیز   224

هرالد بک در وبسایتش به موردی از تاریخ سوماترا )Sumatra( اشاره می کند و می نویسد: »آدم خوارها 
گوشت هم نوع خود را با آب لیموترش می خوردند.« )2۰۱6( 

4۷6. بک چندین منبع را مشخص می کند که در آن ها گوشت مردان سفیدپوست را بسیار شور وصف 
کرده اند. بک می نویسد: »در اثری با نام دفتر خاطرات کشیشی در استرالیا و جزیره ی تاسمانی )۱۸5۹( 
این گزارش که در آیریش تایمز ماه ژوئن ۱۸5۹ نیز بازنشر شده است آمده: “این نخستین بار بود که توانستم 
از آدم خوارِی یک بومی اعتراف بگیرم. به من گفته بودند که سیاه پوست نمی تواند گوشت سفیدپوست را 
تحمل کند. می گویند مزه ی گوشتش خیلی شور است و طعم تند تنباکو می دهد.” منبع دیگر گزارشی 
است از 24 نوامبر ۱۸۷۱ در نیویورک تایمز: “در این صحنه ی مشمئزکننده ی آدم خواری، بدن های پسران 
بومی دوازده تا چهارده ساله خورده می شود. این کودکان را از آغاز بچگی برای این جشن هولناک پروار 

)2۰۱6( می کنند...”« 

اگرچه گیفرد معتقد است که »این توصیف افسانه ای )نیمه بدبینانه( برای بقای میسیونرهاست.« )۱۹۸۹: 
۱۷۹( هانت می نویسد: »برخی از داستان ها شاید افسانه باشند، ولی بلوم به تعدادی از موارد آدم خواری در 

پسفیک آیلند فکر می کند که در روزنامه های انگلیسی منتشر شدند.« )2۰۱5(

4۷۷. به گفته ی بلسامو، »آشکار است که خاکسپاری و خوراک در این ماجراهای لیوپولد بلوم نقش 
کلیدی بازی می کند، اما در هیچ جا به اندازه ی این فصل بر این تأکید نشده که عملکرد این دو بسیار به 
هم مربوط است. بلوم چند بار در طول این روز غذا می خورد و نخستین وعده ی آن صبحانه ای غیرکوشری 
است که درست پیش از رفتن به مراسم خاکسپاری دوست کاتولیکش، پدی دیگنم، میل می کند. با افکار 
مربوط به غذای بلوم به حیطه ی قیاس پا می گذاریم: قیاس میان غذای معمولی الزم برای کارکرد بدن و 
غذای مقدسی که با کمک آن جسدی با تشریفات به دنیای پس از مرگ فرستاده می شود. جسد دیگنم 
در این قیاس نمادین است. نخست طی آدابی متبرک می شود، منظور همان مراسم عشای ربانی استسور 
است که شاخه ی فاصله گرفته و تغییریافته ای از آیین مذهبی آدم خواران بدوی در مراسم خاکسپاری است. 
سپس همان جسدی که طی آدابی متبرک شده، به سرعت، به غذایی نامقدس تبدیل می شود، به کاالیی 
متالشی شونده که موش ها بر آن سور برپا می کنند: “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.” )فصل 

)۹۳ شش(.« )2۰۰4: 

برن، قسمت  بار دْیوی  بلوم هنگام خوردن عصرانه ی سبکش در  لیمریک فکاهی فی البداهه ی  »شعر 
محوری این بخش از ماجرای بلوم است: “شاه سیاه پوست پیر پاکی بود/ که خورد یا چیزی چیزهایی از پدر 
روحانی آقای مک تریگر را/ همه ی پانصد عیالش. خوش بودند با خیالش/ بزرگ و بزرگ و بزرگ تر می شد.” 
 A این لیمریک از دو بیت تشکیل شده که هر بیت از سه هجا ساخته شده است. نمونه ای از این شعر را در
Book of از ادوارد لی یر می توان یافت... شعر فکاهی بلوم آشکارا با جنبه هایی متمایز از قربانی   Nonsense
کردن در جهان بدوی سروکار دارد، یعنی با آدم خواری و خاکسپاری: رئیس قبیله ای )“شاه سیاه پوست پیر 
پاکی”( بخش هایی از جسد میسیونِر کشیشی به نام پدر روحانی مک تریگر را صرف می کند. تقسیم غذا از 
افراد باال به پایین قبیله از آیین غذاخوردن آن ها بود: به همین دلیل، رئیس قبیله نخست بخش مورد نظرش 
را که اندام تناسلی پدر روحانی است انتخاب می کند و خودش هم دستخوش بزرگ شدن اندام تناسلی 
می شود: “بزرگ و بزرگ و بزرگ تر می شد.” پانصد زن رئیس قبیله با دیدن صحنه ی کمدی ناممکن بزرگ 
شدن اندام تناسلی رئیس و سرورشان لذت می برند.« )بلسامو، 2۰۰4: ۹4( این شعر فکاهی را بلوم چند 
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دقیقه بعد کامل می کند. 

4۷۸. دوباره به ادامه ی آن آگهی کنسرو پالم تری برمی گردد: که خانه بدون آن ناقص است و »با آن، 
کاشانه ی شادکامی« است. )م( پی نوشت شماره ی 6۷ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

4۷۹. »بلوم به این فکر می کند که این کنسروها از وازده های حیوانات، مثل روده، چادرینه، شکمبه 
و خرخره یا نای چرخ کرده درست شده است. سپس فکر می کند که پیدا کردن گوشت در این کنسروها، 
خود، معماست. چادرینه پرده ای است که روی اعضای داخل شکم را می پوشاند و هم چنین جنین در آن 

رشد می کند.« )م( 

4۸۰. »در قوانین دین یهود غذاها به دو دسته اند: کوشر یا غیرکوشر که به گونه ای مثل حالل و حرام است. 
برای مثال، گوشت خوک کوشر نیست. بلوم از این کلمه استفاده می کند تا به آداب غذایی یهودیان توجه 

نشان دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(

4۸۱. »یکی دیگر از قوانین و آداب غذاخوری یهودیان این است که شیر و گوشت را با هم نخورند.« 
)۱۷۹ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

4۸2. »بلوم به درستی می گوید که بسیاری از قوانین مربوط به رژیم غذایی در آغاز به منظور رعایت 
بهداشت و باال بردن سالمتی طرح شده اند. به عنوان مثال، قانون حرام شمردن گوشت خوک را بر این اساس 
نوشته اند که خوک ها در گورستان ها الشه ها را می خوردند. سخت پوستان هم به خاطر آلودگی های سواحل 

حرام شمرده شده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(

4۸۳. »یوم کیپور که در آن یهودیان روزه می گیرند امروزه در پاییز است و این که بلوم می گوید “بهار” 
اشتباه است، به جز آن که در سنت یهودیان، سال در جشن های مربوط به کاشت و برداشت چهار بار نو 
می شد: عید سوکت، پنج روز پس از یوم کیپور؛ عید فصح در آغاز بهار؛ جشن درختان در میانه ی زمستان؛ 

و عید شاوت یا شاووعوت، جشن هفته ها، در آغاز تابستان.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹(

4۸4. بلوم که به غذا فکر می کند، افکارش روی اهمیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی غذا 
تا جایی که حتا  بنای همه ی رابطه ها می شود  بیشتر فکر می کند، غذا سنگ  متمرکز می شود و کمی که 

»صلح و جنگ به هضم غذای فالن آقا بستگی دارد.« )م(

اسپو می نویسد: »این جمله ی بلوم که از راه تک گویی درونی به خواننده منتقل می شود، درواقع، به نقش 
کارای تک علتی داللت دارد. در فصل دو )نستور( هم نمونه هایی از این تک علتی را از زبان آقای دیسی، 
مدیر مدرسه، می شنویم: “انگلستان به دست یهودیان افتاده. همه ی موقعیت های کلیدی آن: اقتصادش، 
رسانه هایش. و این ها نشانه های زوال یک ملت است. در هر جایی که جمع بشوند، داروندار آن ملت را 
باال می کشند. این سال ها را از خیلی وقت پیش دیده ام. مثل روز روشن است که تاجران یهودی مدت ها 
است ویران گری خود را شروع کرده اند. انگلستان قدیمی دارد می میرد.” به عبارتی، دیسی معتقد است که 

یهودیان یگانه علِت “زوال یک ملتند.”« )۱۹۹4: ۷۹(

4۸5. به گفته ی لنگ، »جویس با استفاده از واژه ای با معنای دوگانه ی متصدی بار و طلبه در جمله ی 
“طلبه سرو کرد،” به طور ضمنی این معنا را می رساند که کشیش، نان و شراِب مراسم عشا را توزیع می کند. 
بلوم که نان و شراب سفارش می دهد، به طعنه، خودش را کشیش معرفی می کند و گرچه پنیر “جسد شیر” 
است )فصل پنج(، بلوم آن را برمی گزیند تا سالخی حیوان را که در اعیاد مذهبی اتفاق می افتد، رد کند و با 

نگاهی انتقادی می گوید: “بوقلمون و غاز کریسمس. کشتار بی گناهان.”« )۱۹۹۳: ۱5۳(
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4۸6. »وقتی هرود یا هردویه، پادشاه یهودیه، شنید که پیشگویان تولد حضرت عیسی را تأیید می کنند، 
برآن شد که این رقیب تازه را حذف کند، ولی استراتژی اش شکست خورد: “هرود خشمگین شد و همه ی 
کودکانی را که در بیت اللحم و دیگر سواحل بودند کشت  )انجیل متا، 2:۱6(. ” در همان زمان، جوزف و 
گاه کردند و آن ها برای نجات جان پسرشان به مصر گریختند. در تقویم آیین نیایش کاتولیک ها،  مری را آ
روز بی گناهان مقدس را درست پس از کریسمس، در روز 2۸ دسامبر، جشن می گیرند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )۱۷۹

4۸۷. »نویسنده ی کتاب جامعه )انجیل یا کتابی که نوشتن آن را به حضرت سلیمان نسبت می دهند( 
انسان  زیرا  می نامیم،  شادمانی  گرفته  انجام  زمین  روی  که  را  بی حاصلی  “کارهای  که  است  باور  این  بر 
زیر خورشید کاری بهتر از خوردن، نوشیدن و شاد بودن ندارد؛ و این باید با او بماند در روزهای سخت 

زندگی اش که خدا زیر خورشید به او داده است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹( 

ت، 2۰۱۷: 62۱(
ُ
ل هم هست.« )اسل

َ
»این یک َمث

4۸۸. گیفرد معتقد است که منظور »کلینیک های بیماران سرپایی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۷۹( اما 
ت می گوید: »خانه هایی برای آسایش موقتی نیازمندان و تهیدستان.« )2۰۱۷: 62۱(

ُ
اسل

ل مربوط به قرن شانزدهم است. روند درست کردن پنیر را همگان روند هضم می دانستند، 
َ
4۸۹. »این مث

زیرا در آن مایه ی پنیر به کار می رفت، ماده ای که از شکم حیوانات می گرفتند و برای بسته شدن پنیر استفاده 
می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰( 

از همان لحظه الیه ی  به آن هجوم می آورد و “هضمش می کند” و  پنیر است که  انگل  4۹۰. »مایت 
)۱۸۰ )گیفرد، ۱۹۸۹:  به جا می گذارد.«  مسیر خود  در  قهوه ای  پودری 

4۹۱. »نقل قولی از جان ِتیلر، نویسنده ی قرن هفدهم انگلیسی است: “خدا گوشت را می فرستد، شیطان 
آشپزها را.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰( 

با نام “چه دهانی”  4۹2. جمله ی »می تواند در گوش خودش سوت بزند« برداشتی است از آهنگی 
نوشته ی رابرت پی وستن )۱۸۷۸– ۱۹۳6( با اجرای هری چمپِین )۱۸65– ۱۹42(. وستن در این آهنگ 
می گوید: »گرچه دهن خیلی گنده اش هیچ شیرین نیس/ می تونه تو گوش خودش پچ پچ کنه، خنده دار 

)۱۹۰6( نیس؟« 

به گفته ی دلینی، »در این صحنه، جویس نوعی فرهنگ نیش زدن )دابلنی ها( را نشان می دهد. نوزی 
فلین به ظاهر بی منظور، احوال زن بلوم را می پرسد، ولی در عمل می خواهد نیشی به او بزند. پرسش بعدِی 
نوزی فلین، “این روزها هیچ برنامه ی آوازخوانی هم دارد؟” بیانگر آن است که همه ی دابلن درباره ی مالی و 
گاه است، در درون تک گویی اش از او انتقام می گیرد و او  بلیزس بویلن می دانند. بلوم هم که از این مسئله آ

را در شناخت موسیقی در حد درشکه چی اش )که درواقع ندارد( می داند.« )2۰۱6(

4۹۳. »بلوم مدعی است که زنش به تور کنسرت بزرگی می رود، درحالی که فقط برایش حضور در یک 
کنسرت در بلفاست برنامه ریزی شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰(

4۹4. واژه ی curate، همان طور که در فصل چهار )کلیپسو( آمده، در دابلن هم معنای ساقی می دهد 
و هم معنای طلبه. پی نوشت شماره ی 4۳ از همان فصل را بخوانید.

شده  گرفته   denarius التین  کلمه ی  از  که  هفت پنس  »یعنی  کایبرد،  گفته ی  به  دی«  »هفت   .4۹5
است.« )2۰۱۱: ۱۰۰۹( با محاسبه ی دلینی، »هفت دی به پول امروز می شود 4 دالر آمریکایی و گویی 
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تغییر نکرده است.« )2۰۱6( پنیر چندان  قیمت ساندویچ 

4۹6. پی نوشت شماره ی 4۷۷ از همین فصل را بخوانید.

نشان  صحنه  »این   ،Hypermedia Joyce Studies  ۱4 شماره ی  در  کانلی  تم  گفته ی  به   .4۹۷
می دهد که چطور حافظه و عمل سرودِن شعر فکاهی غیرخطی اند. هردو، نوعی تردستی است... این جا 
بلوم ساندویچش را که آماده ی خوردن می کند به این جمله می اندیشد. چیزی که گویی نظری درباره ی 
فرم  درباره ی  نظری  است  ممکن  هپروتی سرشیری”(  آن چیزهای  از  )“راحت تر  است  پنیر  شکل پذیری 
شعری هم باشد. یک شعر فکاهی نوع صریح شاعری است که چندان به چیزهای “هپروتی سرشیری” ربط 
ندارد؛ نیز برای به یاد آوردن از اشعار شکسپیر و دن جووانی راحت ترند که بلوم در جاهای دیگر در همین 
فصل درست به خاطرشان نمی آورد. شاید سرودن شان هم از آن اشعار تخیلی راحت تر باشد که در چند 

صفحه قبل گفت: “این آدم های اهل ادب همه اثیری اند. خیالی، مه آلود، سمبلیست.”« )2۰۱5(

4۹۸. پی نوشت شماره ی 4۷۷ از همین فصل را بخوانید.

4۹۹. پی نوشت شماره ی 4۷۷ از همین فصل را بخوانید.

استفاده ی  با  گرفتن  گاز  »یعنی  ت، 
ُ
اسل گفته ی  به  که  کرده  استفاده   hanch فعل  از  این جا  در   .5۰۰

خشونت بار یا پرسروصدای فک و دندان ها، که برای سگ، حیوانات یا آدم خواران و آدم های حریص گفته 
از همین فصل را بخوانید. 62۱( پی نوشت شماره ی 5۰2  می شود.« )2۰۱۷: 

 سر 
ً
5۰۱. »ساعِت رستوران بارها را پنج دقیقه جلو می کشیدند، به این دلیل که طبق قانون باید دقیقا

ساعت معینی می بستند و با جلو کشیدن ساعت از خطای ناخواسته پیشگیری می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۸۰

5۰2. »تکانی ناشی از شرم و حسادت ]به همراه “تندی خردل”[ به بلوم ضربه وارد می کند ]“قلبش را 
گاز می گیرد”[ و نگاهش خیره می شود به ساعتی صفرایی که عقربه هایش اکنون عدد دو را نشان می دهند، 
اشتیاق  او  در  دوباره  می آورند.  مالی  نزد  و  خانه اش  به  را  بویلن  و  می رسند  چهار  ساعت  به  بی رحمانه 
پرشوری نسبت به زنش جان می گیرد، ولی خودش را مهار می کند و با خونسردی به فلین جواب می دهد.« 

)5۷ )بالمایرز، ۱۹۹6: 

این حس را بشوید و دردش را  با نوشیدن شراب بورگوندی می کوشد زهر  بلوم  این لحظه،  5۰۳. در 
فرونشاند: »سپس دیافراگمش به سمت باال تمنا کرد، در درونش پایین رفت، با اشتیاق بیشتر، مشتاقانه تمنا 
کرد.« در سطر بعدی، خودش با اشاره به شراب، به تأثیر آرام بخش یک لیوان بورگوندی اعتراف می کند. 

بنابراین، این حس اشتیاق مفرط ناشی از خوردن شراب است. )م( 

آن حس فروریختن دل هنگام اشتیاق را به شکلی علمی در باال و پایین رفتن دیافراگم بیان می کند.

 شعور 
ً

5۰4. »بلوم تصور می کند که فلین نمی خواهد او را نقد کند و به مالی هم طعنه نمی زند. اصال
ظن و کنایه ندارد. خودش را می خاراند و از فعالیت های بویلن در مدیریت مسابقه ی مشت زنی تعریف و 

تمجید می کند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 5۷(

5۰5. جک مونی »برادرزن باب ُدرن است، دیگر شخصیتی که از داستان “پانسیون” از مجموعه داستان 
دابلنی ها به یولسیز مهاجرت کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰( 

بریتانیا در جنوب دابلن مرکزی و مرکز فرماندهی  ارتش  پادگان های  از  پورتوبلو یکی  5۰6. »پادگان 
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 )۱۸۰ )گیفرد، ۱۹۸۹:  بود.«  دابلن  بخش جنوبی 

در  ۱۸۰( جویس  )گیفرد، ۱۹۸۹:  بود.«  دابلن  مایلی جنوب غربی  پنجاه  در  کارلو  5۰۷. »منطقه ی 
زیرک.«  »یعنی  گیفرد،  گفته ی  به  که  است  کرده  استفاده   hairy اصطالح  از  بویلن  وصف  برای  این جا 

)۱۰۰۹  :2۰۱۱( است.  کرده  ترجمه  شجاع«  »مردوار،  را  آن  کایبرد  ولی  )همان جا( 

5۰۸. »فریمن ژورنال در تاریخ 2۸– 2۹ آوریل ۱۹۰4، تبلیغاتی از یک دوره مسابقه ی مشت زنی منتشر 
کرده که در جمعه و شنبه ی همان هفته برگزار شده است. در جمعه شب، ام ال کیو با گری مسابقه می دهد 
و کیو در دور سوم، گری را به زمین می زند. اما جویس زمان مسابقه را به یکشنبه، 22 مه تغییر می دهد، 
این دور مقدماتی را دور اصلی اعالم می کند و به جای استوار انگلیسی، پرسی بنت، مسئول توپخانه را 

می گذارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰(

ت، 2۰۱۷: 62۱( 
ُ
5۰۹. »هرینِگ )نوعی ماهی( سرخ اصطالحی است به معنای رد گم کردن.« )اسل

در این جا باری دیگر فکر و نگاه بلوم با فکر و نگاه راوی تالقی می کند و هردو درباره ی یک نفر حرف 
می زنند. تکنیکی که جویس، در این رمان، بارها به کار می بندد. )م(

با  واالس،  وینست  ویلیام  نوشته ی  مریتانا  اپرای  یکِم  صحنه ی  دوم،  پرده ی  از  است  »قطعه ای   .5۱۰
اپرانامه ی ادوارد ِفتزبال )۱۸45(. این قطعه را ُدن هوزه می خواند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۰۰( برای شرح بیشتر 

درباره ی این اپرا پی نوشت شماره ی 2۷6 از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید. 

بر هر  با ضربان عشق/ که لبخندشان  این تصنیف عاشقانه، ُدن هوزه می خواند: »... و قلب هایی  در 
)۱۰۰ )گیفرد، ۱۹۸۹:  درستی...«  از  کندگی  آ با  می کند/  بازی  قیافه ای 

در این بیت کلمه ای که بلوم به خاطر نمی آورد و با »فالن فالن« جایگزین می کند: »درستی« است، 
درست در لحظه ای که قرار است به او خیانت شود. )م(

از  ترجمه  در  دلیل،  همین  به  دارد.  ربط  غذا  به  فصل  بن مایه ی  از  پیروی  با  ضرب المثل  این   .5۱۱
ضرب المثلی استفاده کردم که در آن مواد غذایی هست: »زیادی بادمجان دور قاب چین« به گفته ی گیفرد، 

)۱۸۰ متملق است.« )۱۹۸۹:  زیادی  که  فردی  »یعنی 

5۱2. منظورش از »یک خوبش« یک راهنمایی یا اشاره ی خوب است برای شرط بندی.

»مسابقات جام طالیی یکی از دو مسابقه ی ساالنه ی مهم بریتانیاست که قرار بود در همان روز، در 
مسابقه ی  این  درباره ی   )۹۸ )گیفرد، ۱۹۸۹:  برگزار شود.«  لندن  مایلی  بیست وشش  در  اسکات هیث، 

بخوانید. را  )لوتس خواران(  پنج  فصل  از  پی نوشت شماره ی 25۷  اسب دوانی 

همان طور که می دانید، لستریگون ها فصل خوراکی هاست و حتا برای سرحال نشان دادن شخصیت از 
اصطالحی استفاده می کند که در آن واژه ی »فلفل« وجود دارد: »فلفلی و سرحال.«

5۱۳. »بلوم که جرعه ای از نوشیدنی اش را قورت می دهد، با خود می گوید این داروی هم کش نیست. 
بود که  بقم  از چوب درخت  اپیدمِی وبا استفاده می شد،  برای رفع اسهال در دوران  داروی هم کش، که 
درضمن، رنگ دانه هایش را برای رنگ شراب استفاده می کردند. شاید بلوم مزه ی این دارو را در نوشیدنی اش 

حس می کند.« )دلینی، 2۰۱6( 

مالک  کسب،  پروانه ی  دارای  مشروب فروشی های  مالکان  که  است  این  حقیقی اش  »معنای   .5۱4
مسابقات اسب دوانی اند؛ معنای مجازی اش این است که آن ها برنده های واقعی اند، نه کسانی که بر سر 
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اسب ها شرط می بندند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰( به این دلیل که شرط بندها برای شرط بندی به این بارها 
می روند، مشروب می نوشند، غذا می خورند و جیب آن ها را پر می کنند.

را  که مشروب  است  بلکه کسی  یا مشروب می نوشد،  و  قمار می کند  که  نیست  منظور، کسی   .5۱5
بیاید چه خط. )م( برنده است، چه شیر  بازی  این  در  که  اوست  می فروشد، 

 )Sceptre( 5۱6. »لنهن که امروز صبح در دفتر روزنامه بود، رهنمودی برای برنده شدن دارد. او سپتر
را اسب برنده می داند.« )دلینی، 2۰۱6(

 صحیح نبود. 
ً
5۱۷. »گزارش مسابقه ی اسب دوانی جام طالیی فریمن ژورنال )۱6 ژوئن ۱۹۰4( ابدا

به چهار بود؛ شانس برد زین فنِدل  َمِدن( هفت   .
ُ
ا ِسپتر )با سوارکاری  ُبرد  فلین درست می گوید: شانس 

ِنن( پنج به چهار بود. زین فندل در روز ۳ ژوئن ۱۹۰4، جام 
َ
)Zinfandel( )با سوارکاری مورنینگتن ک

کرونیشن )Coronation( را از آِن خود کرد: ِسپتر در آن مسابقه دوم شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۰( 

 فلین می گوید اگر روی سینت اَمنت )Saint Amant( شرط می بست برنده می شد. )م(

5۱۸. گیفرد در این باره می نویسد: »مسابقه ی اسب دوانی در دوم ژوئن ۱۹۰4 برگزار شد. سینت اَمنت، 
که برخالف گفته ی فیلن فضول، کره اسب بود نه کره مادیان، متعلق به ام لیوپولد دی راث چایلد )با رنگ های 
آبی و طالیی برای مسابقه( بود و تحت شرایطی، که فیلن در زیر شرح می دهد، برنده شد. در بیست مه 
۱۹۰4، شانس برد سینت اَمنت شش به یک بود؛ در اواخر مه، آن را به چهار به یک کاهش دادند، ولی 

دوباره درست پیش از مسابقه افزایش دادند.« )۱۹۸۹: ۱۸۱( 

 Lady( بود و مادرش لیدی الورول )Saint Frusquin( 5۱۹. »پدر سینت اَمنت سینت فراسکین
)62۱  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل  ».)Loverule

گانت )John O’Gaunt( نام یکی دیگر از اسب های مسابقه ی اسب دوانی ۱۹۰4 بود. 
ُ
52۰. »جان ا

صاحب این اسب ِسر جان ترزدی بود و این اسب را به نام پسر شاه ادوارد سوم، جان اهل گانت )۱۳4۰– 
۱۳۹۹(، دوک لنکستر و ارل داربی، نام گذاری کرد. روز پیش از مسابقه، شانس برد این اسب چهار به یک 

بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۱(

52۱. به او درباره ی »همان اسبی بگویم که اسمش ثروِاوی )throwaway( است؟« )کایبرد، 2۰۱۱: 
۱۰۰۹( برای مرور این ماجرا پی نوشت شماره ی 25۸ از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

ل می نویسد: »از قرن شانزدهم تا امروز رایج است و کامل آن می شود: 
َ
522. گیفرد درباره ی این مث

احمق و پولش زود از هم جدا می شوند.« )۱۹۸۹: ۱۸۱( به عبارتی، »پول تو دست آدم احمق نمی ماند.« 

52۳. همان طور که در فصل شش )هْی دیز( از قول المن گفتیم، »خانم ریوردن در رمان چهره... با نام 
دانته حضور دارد.«

»در آن رمان، خانم ریوردن معلم سرخانه ی استیون ددلس است. در این داستان، دوست خانوادگی بلوم 
و مالی در زمان اقامت آن ها در هتل سیتی آرمز بوده و در همان هتل اقامت داشته است. خانم ریوردن در 

ت، 2۰۱۷: 5۹۳( 
ُ
دنیای واقعی معلم سرخانه ی خود جویس بوده است.« )اسل

اسکای تریر نوعی نژاد سگ است. )م(

اِونز درباره ی این جمله می نویسد: »جوانه های چشایی دهان بلوم میل و مزه هایی را به  524. دیوید 
حافظه ی بلوم منتقل می کنند: “شراب مغز نان ساندویچی را خیساند و نرم کرد، خردل یک لحظه پنیر 
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تند...” آشکار است که جویس منظورش را به شیوه ی شلم شوربایِی دوژاردنی وصف می کند. این جمله 
دربرگیرنده ی روایت سوم شخص: “شراب مغز نان ساندویچی را خیساند و نرم کرد،” نقل قول غیرمستقیم 
از بلوم: “خردل” و راوی دانای کل: “یک لحظه” )مزه ی تند خردل را در دهانش حس می کند( و تک گویی 
درونی بلوم که در این لحظه مزه ی “پنیر تهوع آور” را حس می کند. اما این تکنیک به مراتب از نوعی که 

دوژاردن به کار برد، گسترده تر است.« )2۰۱۷: 22۰(

به عبارت دیگر، شراب مغز نان را در دهان بلوم می خیساند و »یک لحظه« مزه ی تند خردِل ساندویچ را 
از مزه های دیگر تمییز می دهد و بعد مزه ی پنیر تند تهوع آور را. )م(

ادوارد دوژاردن، داستان نویس فرانسوی قرن نوزدهم، از نخستین کسانی بود که شیوه ی تک گویی درونی 
را در ادبیات به کار برد. )م(

525. به گفته ی دنیس براون و جان تئودور، »بلوم از خوردن ناهار سبکش دست می کشد و با دیدن 
آب دماغ جاری فلین فکر می کند که دماغش سرد است و افکارش می پرد به سمت زنانی که قرار است 
او را با این دماغ سرد ببوسند، و بعد به دماغ سگ ها و مالی که سگ اسکای تریر خانم ریوردن را نوازش 
می کرد. اما پس از فکر کردن به عدم تشنگی و صرفه جویی و کم خوردن )دوباره ساعت شش می خورم(، 
اضطراب ناخودآگاهش، رابطه ی خیانت آمیز احتمالی مالی با بویلن دو بار به شش فکر می کند. به کلمه ی 
مکرر “شش” که ]تلفظ و نوشتن آن در زبان انگلیسی[ به کلمه ی سکس نزدیک است، در دو سطح اندیشه 
گاه به سمت خودآگاهش حرکت می کند این فکر قطع  می شود. اما همین که مشغله ی ذهنی اش از ناخودآ

می شود: مالی...« )۱۹۸۹: ۸5– ۸4(

526. براون و تئودور می نویسند: »بلوم دوباره روی شراب تمرکز می کند و با گفتن عبارت “رنگ پریده” 
اضطراب ناشی از آمدن بویلن به خانه اش را بهبود می بخشد.« )۱۹۸۹: ۸5( 

ت، »اصطالحی هایبرنو 
ُ
52۷. در این جا جویس از اسم »جانی مگوری« استفاده کرده که به گفته ی اسل

– انگلیسی است. جانی مگوری میوه ی گل سرخ سگی یا زالزالک است.« )2۰۱۷: 62۱(

به گفته ی دلینی، »این میوه هم مثل قارچ ها انواع سمی و خوراکی دارد.« )2۰۱6(

52۸. در این جا بلوم به یاد آگهی زمین های فلسطین و باغستان های پرتقال یا نارنجستان ها می افتد که 
در فصل چهار )کلیپسو( از قصابی دلوگکز برداشت. سپس به نشانی این شرکت در آلمان فکر می کند 

)Bleibtreustrasse(؛ مرکزی که یهودیان را به خرید زمین در فلسطین تشویق می کرد. )م( 

درباره ی این آگهی و نشانی مذکور پی نوشت های شماره ی ۷۳، ۷4 و ۷۷ از فصل چهار )کلیپسو( را 
بخوانید. 

52۹. به گفته ی کایبرد، »بلوم در فصل پنج )لوتس خواران( نیز به این موضوع فکر می کند و می گوید: 
“اولین یارویی که برای درمان خودش گیاهی را چید چه جگری داشت.”« )2۰۱۱: ۱۰۰۹(

5۳۰. به گفته ی هانت، »ِرد بانک )Red Bank(، نام رستورانی در شماره ی ۱۹– 2۰ خیابان ُدلی یر، 
کانل )روی رودخانه ی لیفی( بود. رد بانک )red bank( هم چنین نام نوعی صدف خوراکی 

ُ
در جنوب پل ا

است که آن را به نام محل تولیدش، رد بانک )ساحل سرخ(، نام گذاری کرده اند. در سال ۱۸45، مردی به 
نام بارتن بیندن رستورانی به نام خودش افتتاح کرد، اما بعد نام آن را به رد بانک تغییر داد تا برای صدف هایی 
که خودش در بستر رد بانک تولید می کرد تبلیغ کند. در آغاز قرن بیستم به این معروف شد که در رستوران 

ِرد بانک از مشتریان با بهترین صدف های خوراکی پذیرایی می کنند.« )2۰۱5(
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5۳۱. گیفرد می نویسد: باور بر این بود که »ترکیب شامپاین و صدف های خوراکی )oysters( قوای 
 )۱۸۱ تقویت می کند.« )۱۹۸۹:  را  جنسی 

5۳2. به گفته ی لوکا کرسپی، »بلوم با تعمق در این که چطور انسان برای اولین بار خوردن صدف های 
دریایی را شروع کرد به یک نوع صدف دریایی معروف به رد بانک فکر می کند. ِرد بانک او را به یاد این 
می اندازد که پیش از ظهر، در کالسکه ی تشییع جنازه ی پدی دیگنم، او و دوستانش بلیزس بویلن را دیده اند 
که از رستوران ِرد بانک بیرون می آید. سپس فکر می کند که آیا بویلن در زمان انتظارش برای دیدار مالی، 
صدف خوراکی خورده است ]ولی جمله را کامل بیان نمی کند[: “آیا او صدف خوراکی می خو ]می خورد[ 
ماهی پیر روی میز. شاید او تن جوان روی تخت.” وقتی می کوشد راهی برای بیان این فکر ناراحت کننده 
پیدا کند، بی درنگ آن را از ذهنش بیرون می کند. مثل همیشه، به بسیاری از چیزهای دیگر فکر می کند تا 
ذهنش را از آن افکار دور کند. چندین فکر نیمه بیان شده ذهنش را پر می کند تا این که متوجه دو مگسی 
می شود که به شیشه ی رستوران بار چسبیده اند: )“آیا او صدف های خوراکی، ماهی پیر روی میز، شاید او 
تن جوان روی تخت، نه، ژوئن آر ندارد صدف های خوراکی نه” ]ویرگول ها از من است[( در نقطه ی اوج 
این فصل، آخرین قطره های شراب، باارزش ترین خاطره ی مملو از احساساتش نسبت به مالی را در ذهنش 

روشن می کند.« )2۰۱5: 4۸(

5۳۳. همان طور که در پی نوشت قبلی )شماره ی 5۳2 از همین فصل( گفتیم، بلوم به بلیزس بویلن 
فکر می کند و جزئیات دیدار او با مالی، ولی بی درنگ می کوشد که این جزئیات را از ذهنش بیرون کند. 
به عبارت دیگر، با اندیشیدن به صدف های خوراکی و ماه هایی که خوردن این صدف ها مکروه است، به 
خودش تسلی می دهد. به گفته ی گیفرد، »از پایان قرن شانزدهم، از زمانی که باتلر این را نوشت که در 
لی است و به سنتی تبدیل شده است. 

َ
ماه هایی که حرف آر ندارند نباید صدف دریایی خورد، این جمله مث

صدف های خوراکی در سراسر سال خوردنی اند، ولی در فصل تخم ریزی مزه شان به خوبی دیگر ماه ها 
نیست که همان ماه هایی می شود که در نام شان حرف R ندارند.« )۱۹۸۹: ۱۸۱(

»June )ژوئن( از ماه هایی است که در کلمه اش حرف R ندارد. ماه هایی که حرف R ندارند عبارتند 
از: May )مه(، June )ژوئن(، July )ژوئیه( و August )اوت(. نخستین بار در سال ۱5۹۹، پزشک شاه 
جیمز اول، ویلیام باتلر )۱5۳5– ۱6۱۸(، این جمله را نوشت: “خوردن صدف خوراکی در ماه هایی که در 
اسم شان حرف آر ندارند نادرست است و برای سالمتی خوب نیست.” درواقع، صدف های خوراکی را در 
سرتاسر سال می توان خورد، اما در فصل تخم ریزی به خوشمزگی بقیه ی فصول سال نیستند.« )همان جا( 

5۳4. این عبارت در یولسیز نسخه ی کایبرد و هانت، با جمله ی پیشین یکی است: مردمی هستند که 
گوشت آن شکاری را دوست دارند که در حال گندیدن است.

5۳5. »این لطیفه ای معمولی است و نخستین مرحله از مراحل پخت خرگوش است و گویی از دیرباز در 
کتاب های آشپزی، ازجمله کتاب هنر آشپزی ساده و آساِن هنا گلس )۱۷4۷( می نوشتند: اول باید خرگوش 
ل در زبان اسکاتلندی ها این گونه 

َ
آن را شکار کنی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۱( به گفته ی دلینی، »نوع طنز این مث

است: برای پخت املت اول تخم مرغش را قرض بگیر.« )2۰۱6(

5۳6. »چینی ها تخم اردک را به مدت ده تا دوازده ماه زیر خاک دفن می کنند؛ در این مدت، تخم اردک 
تخمیر می شود و سولفید هیدروژن تولید می کند که این ماده پوست تخم اردک را از بین می برد. خود تخم 
اردک سفت می شود؛ سفیده ی آن آبی و زرده اش سبز می شود. پس از پشت سر گذاشتن این مراحل، تخم 
اردک از نظر مزه و بو بد نیست و درواقع، ارزشش به خاطر کمیابی آن است یا دقیق تر بگوییم به نسبت طول 
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عمرش تعیین می شود. ناگفته نماند که پس از یک سال می رسد و قابل خوردن می شود. شمار اندکی تا 
پنجاه سال هم دوام آورده اند و به دلیل مستثنی بودن بسیار گران بها هستند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۱( 

5۳۷. »بلوم در این جا، لیوپولد فون بایرن )۱۸2۱– ۱۹۱2(، نایب شاهزاده ی باواریا، را با شاه اوتو، 
 به کار شاه اوتو مربوط بود؛ لیوپولد در سال ۱۸۸6، ساِل 

ً
شاه باواریا، اشتباه می گیرد. شغل لیوپولد کامال

تاجگذاری اوتو، نایب شاهزاده شد. اما دیری نپایید که حکم دیوانگی اش را صادر کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )۱۸۱

»اوتوی اول )۱۸4۸– ۱۹۱6( در سال ۱۸۷2 دیوانه شد و بقیه ی زندگی اش را تحت نظارت گذراند. 
داستان هایی مانند ماجرایی که بلوم از او می گوید، واقعیت دارد. اوتوی اول از خانواده ی هاپسبورگ ها نبود، 
گرچه امپراتور هاپسبورگی اتریش، فرانسیس جوزف اول )۱۸۳۰– ۱۹۱6(، برادرزاده ای به همین نام )اوتو( 

داشت.« )همان جا(

5۳۸. منظور، شاه اوتوی دیوانه است. پی نوشت قبلی )شماره ی 5۳۷ از همین فصل( را بخوانید.

داشتند.«  آن شک  به  همه  ولی  نشده،  ثبت  در جایی  که  اقتصادی  از خالف کاری های  »یکی   .5۳۹
)۱۸۱  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

54۰. »نوعی شراب سفید راین است که از دیرباز در بطری و لیوان های رنگی می ریختند تا نور بر رنگ 
آن اثر نگذارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۱( 

معنای مجازی  با  است  فرانسوی  کِرم(   
َ

ل ِد  کِرم  )الیت.   elite. Creme de Ia creme »عبارت   .54۱
)62۱  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل بهتران.«  ما  از  نخبگان، 

542. »شاه ادوارد دوم، شاه انگلستان در سال های ۱۳۰۷– ۱۳2۷، اعالم کرد که شاه مالک همه ی 
 )۱۸2 انگلستان است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  نواحی مختلف  های خاویار  ماهی 

54۳. به گفته ی گیفرد، »عالی جناب ایرلند برای منطقه ی دابلن یا همه ی مناطق ایرلند به سرکالنتر فرمان 
داده است که به ویلیام کافی، قصاب و خواربارفروش، در شماره های ۱۰ ارن کِوی و ۳5 خیابان کاف، اجازه 
بدهد که در قصابی هایش گوشت آهو بفروشد. سرکالنتر هر منطقه مسئولیت اجرای قوانین شکار را به 

عهده داشت.« )۱۹۸۹: ۱۸2( کلمه ی عالی جناب )عالیج( را بریده و مختصر آورده است. )م(

 ،)۱۹۱۹ ایرلند، نفر دوم دادگاه عالی، ِسر اندرو پورتر )۱۸۳۷–  544. »رئیس کل دیوان عالی وقت 
 بلوم در پیاده رو، از پنجره ی آشپزخانه که در 

ً
در شماره ی 42 میدان مری ین شرقی زندگی می کرد. ظاهرا

زیرزمین آن خانه بود، به داخل نگاه کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸2(

545. طبق تحقیقات گیفرد، »کاله سفید سرآشپز شبیه کاله استوانه ای سفیدی است که خاخام ها به سر 
می گذارند.« )۱۹۸۹: ۱۸2( »شف« همان سرآشپز است. 

 »این کاله مخصوص هزان هاست که پف دار و بزرگ است، شبیه کاله سرآشپزها. هزان ها خاخام نیستند، 
ت، 2۰۱۷: 622(

ُ
ولی روحانی محسوب می شوند.« )اسل

برندی  با  را  آن  پذیرایی،  لحظه ی  در  و درست  آماده می کنند  با سس مخصوصی  را  »اردک ها   .546
 )۱۸2  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می گذارند.«  میز  روی  و  )احتراق پذیر(  می کنند  شعله ور 

سرخ  و  می کنند  پر  نان  خرده های  و  سبزیجات  و  چرخ کرده  گوشت  با  را  کلم برگ  »برگ های   .54۷
a Ja dll�( این اصطالح فرانسوی )یم کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸2( چیزی شبیه به دلمه ی کلم برگ. )م
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 یعنی “به سبِک.”
َ

 ل
َ
ا از زندگی دوشس ها را نشان می دهد.  chesse de Parme( سبکی 

را خراب”  آشپز خورش  “این همه  که  مثل  این  از  است  برداشتی  کار می برد  به  بلوم  که  لی 
َ
»مث  .54۸

 )۱۸2  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می گذارد.«  را  “ادویه”  کلمه ی  آشپز  به جای  بلوم  اما  می کنند.« 

اصل آن شبیه ضرب المثل فارسی است که می گوید: آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک. 
)م(

ت، »سوپی از پیش آماده بود که 
ُ
54۹. پودر سوپ ادواردز یا »سوپ آب گرفته ی ادواردز« به گفته ی اسل

در آن دوره به جای سوپ تازه تبلیغ می کردند و در لندن و بلفاست تولید می شد.« )2۰۱۷: 622(

55۰. »غازها را در قفس ها حبس می کردند و به آن ها به زور غذا می دادند تا جگرهایشان را حسابی بزرگ 
کنند و از آن نوعی غذای ویژه  به نام pate de foie gras بپزند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸2( 

در  تندراها  و  صخره ای  شیب های  ساکن  است  پرنده ای  باقرقره  یا   )ptarmigan( »تارمیگان   .55۱
بخش های شمالی نیمکره ی شمالی و در نواحی کوهستانی اسکاتیش هایلندز )شمال غربی اسکاتلند(.« 

)622 ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل

فریتز سن در دو مقاله به این مطلب پرداخته است که لب کالمش را ترجمه کردم. در این جا بلوم »هنگام 
ناهار به خوراک ها و عادت های غذایی عجیب وغریب می اندیشد و شام های طبقه ی اشراف و بزرگ زادگان 
par�( لباس های شب” و “زنان نیمه برهنه” را تجسم می کند که خوراک های لذیذ مثل البستر می خورند“  با
take( و فکر می کند که ممکن است دور میز از این چیزها بگویند:Do ptake some ptarmigan. اگر 
این واژه ی نافرمان و مزاحم ptake نبود، این جمله به آسانی ترجمه پذیر بود. حرف خودسر “p” بر سر این 
کلمه باعث می شود که مترجم همه ی فرهنگ نامه ها را جست وجو کند و چیزی نیابد. تنها گزینه ی ممکن 
این است که حرف ساکن پ در آغاز کلمه ی تارمیگان ]که من هم در متن لحاظ کرده ام )م([ دلیل نافرمانی 
 
ً
کلمه ی ptake را بیان می کند، شاید نوعی شبه قرینه سازی است و از زبان یونانی گرفته شده است، مثال

از کلمه هایی که با pt شروع می شوند و معنای پرواز یا بال می دهند. حرف p ساکن که نوشته می شود و 
خوانده نمی شود، تقلیدی شوخی آمیز از همان واژه های یونانی است )مثل psychology( و هدف اصلی 
همین است.« به همین دلیل، حرف پ در آغاز تارمیگان را حفظ کردم: پتارمیگان، و بفرما را مثل اصل 
آن )ptake( در متن انگلیسی پبفرما نوشتم. )م( فریتز سن در جای دیگری می گوید: »شاید این جمله را 

گارسونی به مشتری سر میز می گوید.«

تارمیگان پرنده ای کمیاب است که برای اشراف  شکار می کردند. در این چند جمله می بینیم که غذاهای 
نایاب را معرفی می کند و خشونت در تهیه و آماده سازی آن ها را نشان می دهد. )م(

ت، ویلمانت هاوس، در کیالینی ثبت شده 
َ

552. »در کتابچه ی راهنمای تام، نشانی خانه ی خانم دوبید
است. آدامز می نویسد، زنی به نام خانم دوبیدت  در سه فوریه ۱۸۹4، “آهنگ به کیلدیر می روم” را در مرکز 

تئاتر کوئینز رویال خوانده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸2( 

گیفرد در ادامه می گوید: »ریشه ی این نام شناخته شده نیست، اما ظاهر فرانسوی اش فرض بلوم را منطقی 
جلوه می دهد.« )همان جا(

 )bedad( بلوم با بیان این اسم و شکستن آن به دو واژه ی دو و بیدت به یاد کلمه ی گْی لیک ایرلندی بیدد
و  کلمه ای هم نوا  ترجمه  در  دلیل،  به همین  می افتد.  بیداد”  “ای  یا  داد”  “ای   

ً
مثال یا  “ای خدا”  به معنای 

متجانس با واژه ی اصلی انتخاب شده است. در اصل با واژه ها بازی می کند و حرف خاصی نمی گوید:
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 miss Dubedat? Yes, do bedad. And she did bedad. 

55۳. »کیالینی دهکده ای زیبا کنار اقیانوس و در نه مایلی جنوب شرقی دابلن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۸2

ت، 2۰۱۷: 622( اسم خانم دوبیدت بلوم را به 
ُ
 از حروف تعریف فرانسوی است.« )اسل

َ
554. »دو ِد ل

یاد این حروف تعریف می اندازد و به نوعی فرانسوی بودن اسم او را گوشزد می کند.

555. »“فیله ی ماهی کفشک” در هتلی پنج ستاره گویی خوراکی درجه یک است، و “هنوز همان ماهی 
است شاید میکی هنلن پیر در خیابان مور شکم شان را پاره کرده...” این ویژگی بلوم است که از موضوعی 
رد می شود و دوباره به آن برمی گردد، ابتدا چیزها را از یک زاویه می بیند و بعد از زاویه ای دیگر.« )هانت، 

 )2۰۱6

هانت این را در همان متن مربوط به پرسش پارالکِس بلوم شرح می دهد و معتقد است که »رمان جویس 
ایده ی زیربنایی  این  بلکه درگیر  اندازه گیری فاصله ها نمی پردازد،  برای  از زوایا  استفاده  به پرسش علمی 
به موقعیت ناظر، می توانند ظاهر متفاوتی داشته باشند. در زبان یونانی  ابژه ها، بسته  یا  می شود که اشیا 
کلمه ی پارالکس یعنی “تغییر” و در این رمان نمونه های بسیار داریم که ظاهر ابژه به دلیل وضعیت سوژه 
تغییر می کند. ابژه ]در این جا ماهی[ نسبت به زمینه اش که معلول جابه جا شدن ناظر است تغییر می کند.« 
)همان جا( اما »هنوز همان ماهی است.« هانت در این مجموعه از یادداشت ها دو تصویر از درختی را 
در یک طرف تپه ای نشان می دهد که دو بار از پنجره ی ماشینی در دو نقطه ی متفاوت گرفته شده، درخت 
در تصویر شماره ی یک در سمت راست تپه می افتد و در تصویر شماره ی دو در سمت چپ تپه. پی نوشت 

شماره ی ۳۷2 از همین فصل را بخوانید.

پانزده  فصل  در  داشت.  مغازه  مور  خیابان   2۰ شماره ی  در  یخ،  تاجر  و  ماهی فروش  هنلن،  »میکی 
)سرسی( می خوانیم که شکستن اعتصاب عید پاک سال ۱۹۱6 از ماهی فروشی او شروع شد.« )گیفرد، 

 )۱۸2  :۱۹۸۹

556. در این جا بلوم ادای میکی هنلن را هنگام امضا کردن درمی آورد: با چرخاندن دهانش حروف را 
با لهجه ی ایرلندی بیان می کند و می نویسد: مووویکیل )مایکل( اْی ایتچا )اچ( َه )پاره ی اول هنلن( چنان 
ندش روی کاغذ می چرخاند که گویی دارد منظره می کشد. به عبارت 

ُ
دهانش را هم گام با کشیدن قلِم ک

دیگر، بلوم بی سوادی او را وصف می کند. )م(

55۷. »در این جا بلوم اصطالحی هایبرنو – انگلیسی به کار می برد که به معنای “سبد یا گاله ی پر از 
ِل “نادان مثل گاله ی پر از کفش” 

َ
کفش. ” از گاله  برای حمل بسته های سوخت گیاهی استفاده می شد. مث

ت، 2۰۱۷: 622( 
ُ
هم هایبرنو – انگلیسی است.« )اسل

می آورد:  یادش  به  را  خاطره ای  و  می کند  خیس  می کند،  لمس  را  بلوم  چشایی  حس  شراب   .55۸
»پیک نیک و قرار مالقاتی که در قله ی هوث با مالی داشته است و جواب مثبت مالی به خواستگاری او. 

 )2۰۱۸ )هانت،  هست.«  نیز  افسانه ای  گرانیه ی  و  دِیرمود  عشق  شروع  محل  هم چنین  هوث 

در فرهنگ ایرلند، افسانه ی دِیرمود و گرانیه به شکل های بسیار متفاوتی تعریف می شود. در این افسانه، 
مثلث عشقی میان سرباز دلیری به نام فیون مک کول، شاهزاده ی زیبایی به نام گرانیه و معشوقش، دِیرموند 
 دبنه، شکل می گیرد. تاریخ متون باقی مانده از این افسانه به قرن چهاردهم و پاره هایی از آن به قرن دهم 

ُ
ا

هجری بازمی گردد. )م(
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در این فصل و به ویژه در این پاراگراف، بارها از تکنیک انسان انگاری استفاده می شود و شراب، اعضای 
بدن یا حتا حواس، فاعل جمله می شوند. در جلمه ی اول پاراگراف، ابتدا شراب سوزان فاعل جمله است 

و در پایان، بلوم فاعل می شود. 

55۹. »هوث ِهد به داخل دریای ایرلند پیش روی می کند و بازوی شمال شرقی خلیج دابلن را می سازد. 
بخش اعظم این شبه جزیره را قله ی 5۸۳ پایی هوث اشغال می کند. “الِینز هد” کوه پوزی در سمت جنوب 
شرقی هوث است. دماغه ی درامِلک در ساحل جنوبی هوث است. ساتن باریکه ای از زمین است میان 
هوث و بخش اصلی خشکی. توالی رنگ ها نشانه ی توالی آب از عمیق ترین نقطه در الِینز هد تا کم عمق تر 

در درامِلک و کم عمق ترین در ساحل ساتن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸2( 

56۰. پی نوشت قبلی )شماره 55۹ از همین فصل( را بخوانید.

نگاه می کنیم، مثل  قرارگیری جلبک ها و گذرگاه های عمیق تر در خلیج  به شکل  باال  از  56۱. »وقتی 
شهرهای دفن شده در دریاست، مثل آتالنتیس، جزیره ی بزرگی که برخی معتقدند که با تمدنی درخشان در 
دریا فرو رفته است. این را افالطون به وضوح شرح داده است. آتالنتیس افسانه اِی ایرلند در زیر آب های الخ 

نی دفن شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸2– ۱۸۳( 

ت، 2۰۱۷: 622(
ُ
»طبق افسانه ها در الخ نْی، در شمال ایرلند، شهری زیر آب است.« )اسل

ایرلندی است به معنای قله. قله ی هوث در شبه جزیره ی هوث ۱۷۰ متر  562. »بن )یا بین( واژهای 
)622  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل دارد.«  ارتفاع 

56۳. بلوم پس از نوشیدن یک گیالس شراب و با دیدن دو مگس به هم چسبیده روی شیشه ی پنجره ی 
رستوران بار دیوی برنز، گذشته ای شیرین را به یاد می آورد. رطوبت شراب در کامش این خاطره ها را زنده 
می کند. آن »پیک نیک باالی هوث هد را مثل نوعی بهشت گمشده مرور می کند. در فصل آخر، مالی هم 
آن را مرور می کند، ولی یادآوری بلوم غم انگیزتر از یادآوری مالی است، اما نه با شعف کم تر.« )هانت، 
2۰۱۸( استیون هم در فصل سه )پروتیوس( چنین اشتیاقی را وصف می کند. پی نوشت ۳2۷ از همان 

فصل را بخوانید.

564. همان طور که می دانید، این جمله پس از پاراگراف بلند قبلی هم آمد. به گفته ی بالمایرز، بلوم خود 
را با خود سابقش مقایسه می کند: »زمانی که زنش با اشتیاق و شعف تسلیم او می شود و امروز که منتظر 
قرار مالقاتی با بویلن است و آن بلوم را در تقابل با بلوم کنونی می بیند: “مِن آن روز. و من امروز.” و دو 

مگس به طور نمادین روی شیشه به هم چسبیده اند و هنوز وزوز می کنند.« )۱۹۹6: 5۸(

565. گیفرد بر این باور است که »گویی بلوم به نقش پاریس در مسابقه ی انتخاب زیباترین زن از میان 
سه زن، ونوس )آفرودیت(، ژونو )هرا( و مینروا )آتنا( می اندیشد. به مینروا اشاره نمی کند، آیا به این دلیل که 

او از حامیان اودیسیوس است؟« )۱۹۸۹: ۱۸۳( 

566. به گفته ی هانت، »بلوم بر این باور است که الهه های یونان و به ویژه مجسمه ی ونوس، می توانند 
به هوا و هوس مردانه در حد ایده آل تجسد ببخشند.« )2۰۱۷(

»موزه ی ملی ایرلند در سال ۱۹۰4، در تاالر مدور، ۷۷ مجسمه گچی از الهه های معروف یونان و روم را 
به نمایش گذاشت. یکی از آن ها نمونه ای تقلیدی از ونوس، ساخته ی پراکسی تلیز، مجسمه ی بسیار معروف 
گمشده ی قرن چهارم میالدی بود. این ونوس باآزرم نواحی زنانگی اش را با دست راست پوشانده است. 
به نظر، در همین موزه، نمونه ی کم آزرم تری از ونوس قرن اول یا دوم میالدی را نیز به نمایش گذاشته اند که 
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الهه تونیکش را باال زده است.« )همان جا( 

»کتابخانه ی ملی و موزه ی ملی دابلن دو ساختمان قرینه اند که در چهارسوکی در شرق خیابان کیلدیر بنا 
شده اند. قالب گچی چندین مجسمه ی باستانی معروف، ازجمله ونوس پراکسی تلیز )تندیس گر یونانی قرن 
چهارم پیش از میالد(، در تاالر گرد موزه ی ملی قرار داشت. بعدها با چلیپاهای سلتی جایگزین شده اند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۳( 

56۷. »پیگ ما لیون در افسانه های یونان، مجسمه ساز و شاه قبرس، عاشق مجسمه ی عاجی زن جوانی 
می شود که با دستان خود ساخته بود. پیگمالیون نزد آفرودیت دعا می کند که در بدن این مجسمه )گاالتئا( 
روح بدمد. اوج داستان جایی است که پیگمالیون و گاالتئا با هم ازدواج می کنند. سر ویلیام اس گیلبرت 
پیگمالیون و گاالتئا. گاالتئا در نمایشنامه ی گیلبرت چنان  هم نمایشنامه ی معروفی )۱۸۷۱( دارد به نام 
معصوم متولد می شود که نافرمان ظاهر می شود و در طول کم تر از بیست وچهار ساعتی که در گوشت و 
پوست است، زندگی کسانی را که با او سروکار دارند نابود می کند، ازجمله زندگی پیگمالیون را.« )گیفرد، 

 )۱۸۳ :۱۹۸۹

تو  این که  از  غیر  بگوید  می تواند  چه  بزند  حرف  تو  با  مجسمه  اگر  که  می کند  تجسم  بلوم   .56۸
»فناپذیر«ی؟

56۹. به گفته ی دلینی، »سکه ی شش پنی کم ارزش ترین سکه بود.« )2۰۱6( 

»آل ُسپ آبجوی ارزانی بود که شرکت سهامی آل ُسپ )Allsop( و پسر در شماره ی ۳5 خیابان بچلرز 
تولید می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۳( 

5۷۰. کایبرد می نویسد: »بلوم اغلب زیبایی مجمسه سان مالی را می ستاید.« )2۰۱۱: ۱۰۰۹(

به گفته ی هانت، »وقتی بلوم در اتاقش به نقاشی آب تنی پریچه  در باالی تختخواب مالی نگاه می کند، 
از سخن  واگویه ای  کار  این  آویزانش: الغرتر.”  موهای  با  مالی  به  نیست  “بی شباهت  با خود می گوید: 
اودیسیوس است که الهه ی کلیپسو را با پنه لوپی مقایسه می کند. اما در همه ی موارد، زنان، در هماوری با 
الهه ها، بازنده ی میدان می شوند. بازنمایی الهه های زیبای یونان البته تالشی برای توقف زمان است، متوقف 
کردن شکوفایی زیبایی ظاهری زن در اوج جوانی اش. اما بلوم این الهه ها را مشتاق فراروی از محدوده های 

جسم می داند.« )2۰۱۷(

»در این جا، بلوم افکار اندوه بارش را با رؤیایی که در آن غذای خدایان و فرشتگان را می خورد، تسکین 
می دهد: “شهد تصورش را بکن الکتریسیته می نوشی: غذای خدایان...”« )همان جا( 

گیفرد در این زمینه می نویسد: »در اودیسه ی هومر، کلیپسوی مقدس آذوقه و نوشیدنی مردمان را جلوی 
اودیسیوس گذاشت، سپس نشست/ رو کرد به اودیسیوس، و خدمتکارانش شهد و خوردنی های لذیذ برای 

او آوردند.« )۱۹۸۹: ۱۸۳( 

پی نوشت شماره ی ۱۳6 و ۱۳۷ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.

5۷۱. جونو یا ژونو )Juno(، خواهر و زن ژوپیتر، در افسانه های روم باستان، الهه ای است که ملکه ی 
آسمان و ایزدبانوی زنان جهان است. او هم چنین الهه ی ازدواج و زناشویی نیز به شمار می رود و همپای 
پیکرتراشی شده،« مجسمه  های سنگی  ژونومانند  از »زنان  منظور  باستان است.  یونان  اساطیر  در  »هرا« 

زنانی است که مانند ژونو هستند. )م(
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دینامیک  درباره ی   )۱5۸4( Cause, Principle, and Unity نام با  اثری  در  بورونو  5۷2. »جیوردانو 
 دنیا” بحث می کند و تکثیر بی پایان اشکال ماده: “نمی بینی که بذر، ساقه می شود و ذرت می شود و 

ِ
“روح

ذرت نان می شود و از نان کیلوس تولید می شود و از کیلوس خون، از خون بذر و از بذر جنین و سپس آدم، 
جسد، خاک، سنگ، یا پس از آن چیز دیگری می شود و هم چنان ادامه می یابد و انواع اشکال طبیعی را در 

برمی گیرد”.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۳( 

طبق فرهنگ فارسی معین، »کیلوس« عبارت است از »مواد غذایی داخل معده که با شیره  و دیاستازهای 
معده آمیخته و مخلوط می شود و به صورت مایعی کمابیش غلیظ درمی آید.« )م(

5۷۳. در این جا افکار بریده بریده ی بلوم را می توان این گونه کامل کرد: آن ها ]الهه ها مقعد[ ندارند. ]من[ 
هرگز نگاه نکرده ام ]تا ببینم دارند یا نه، اما[ امروز ]به مجسمه ها[ نگاه می کنم. ]احتیاط الزم را رعایت 
می کنم تا خاطرم جمع شود که[ نگهبان نمی بیند ]و چشم چرانی می کنم.[ خم می شوم تا چیزی بیفتد. ]به 

این بهانه که[ ببینم آیا او ]مقعد دارد.[ 

هشتم  فصل  از  پاره  این  درباره ی  باکنل،  دانشگاه  انگلیسی  ادبیات  پروفسور  ریکارد،  اس  جان 
)لستریگون ها( می نویسد: »بلوم از خاطره ی خلوت کردنش با مالی در هوث می گریزد و به ایده آل گرایی 
مشابهی پناه می برد که در آن مادی گرایی را غربال می کند، کیک زیره ای گرم و جویده را با شهد جایگزین 
و گوشت، جایگزین  پوست  زواید  و  قبیح  و  مایملک زشت  از  بی نیاز  الهه های  با  را  واقعی  می کند، زن 
می کند. این فرار بیانگر دوری گزیدن از گذشته ی نومیدکننده اش است و هرچه به پایان فصل نزدیک تر 
می شویم مشکالتش آشکارتر می شود، زمانی که بلیزس بویلن، یکی از خواستاران مالی، را می بیند و از او 

نیز می گریزد و به موزه پناه می برد.« )۱۹۹۹: ۸۳(

5۷4. »واگویه ای از بیت های 6 و ۷ از شعر “یولسیز” )۱۸42( نوشته ی آلفرد تنیسن است: نمی توانم از 
سفر رهایی یابم؛ می نوشم/ زندگی را تا درده اش. به خطوط آغازین اودیسه نیز شبیه است: میوز، از آن مرد 

به من بگو، چنان مشتاق نیاز، او که سرگردان بود در دور و دوردست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۳(

»بسیاری از رمان نویسان هرگز به قهرمان ها یا شخصیت های رمان شان یک وعده غذای کامل نمی دهند. 
برای جویس مهم است که بلوم سه وعده غذایش را بخورد. ناهاری که برایش تهیه می کند کافی نیست، 
فقط یک گیالس بورگاندی و ساندویچ پنیر گورگونزوال، آن قدر است که او را از صبحانه تا شام بکشاند. 
نیمروز که همین فصل هشتم است  از سور  آغاز فصل  از  انتخاب نشده است؛  اتفاقی  صورت غذایش 

)لستریگون ها که در اودیسه آدم خوارند( خبر می دهد.« )المن، ۱۹۸2: ۷4( 

ت، »اشاره به الهه هایی است که مردان جوان را اغوا می کردند تا 
ُ
گاه از مردانگی« به گفته ی اسل 5۷5. »آ

نقش سنتی مردانه را در بارگاه شان اتخاذ کنند.« )2۰۱۷: 6۰2(

آدونیِس جوان مردانه  به  ونوس و آدونیس )۱5۹۳(، شکسپیر ونوس را در نزدیک شدنش  5۷6. »در 
وصف می کند، چنان که “مثل خواستگاری گستاخ او را برای عشق بازی به دام می اندازد،” )بیت 6( و سپس 
می گوید: “به عقب فشارش داد، چنان که تو گویی اوست که فرو می کند.” )بیت 4۱(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )۱۸۳

»اگر بلوم دارد به ونوس و آدونیس فکر می کند، اشتباه می کند. آدونیس از بودن با ونوس لذت نمی برد؛ 
ب کالِم شعر شکسپیر این است که ونوس نمی تواند بر مقاومت “سال های ناپختگی” آدونیس چیره شود.« 

ُ
ل

به آن سن نرسیده است: »شهبانوی  به ونوس اعالم می کند که  این بخش، آدونیس  )دلینی، 2۰۱6( در 
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خوب، اگر فکر می کنی به من عشقی بدهکاری/ عجیب بودنم را با سال های ناپختگی ام بسنج.« )بیت 
524( و روبوسی اجباری »تنها چیزی است که ونوس می تواند از او بگیرد، نه چیزی که آرزویش را دارد.« 

)همان جا( 

کایبرد درباره ی »مردان هم خودشان را در اختیارشان گذاشتند« می نویسد: »منظور، الهه های کالسیک 
است که با مردان زمینی و میرا خوابیده اند.« )2۰۱۱: ۱۰۰۹(

5۷۷. این پاراگراف را تا به »راه افتاد« راوی سوم شخص می گوید. بلوم با تک گویی درونی اش آن را قطع 
می کند و دوباره در پایان پاراگراف ادامه می یابد: »به سمت حیاط.« 

ت، 2۰۱۷: 622(
ُ
5۷۸. »بلوم زمانی برای شرکت بیمه ی دیوید دریمی کار می کرد.« )اسل

5۷۹. »لبنیاتی آیریش فارم که فلین به آن اشاره می کند، لبنیاتی آقای جی دبلیو پاور در شماره ی 2۱ 
خیابان هنری بود که در داستان با نام لبنیاتی آیریِش زن وایز نولن آمده است. آدامز معتقد است نولن )بعدها 

در یولسیز ظاهر می شود( خبرنگاری بود که در دنیای واقعی پاور نام داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۳( 

ت، 2۰۱۷: 622(
ُ
»زن آقای پاور مدیر لبنیاتی آیریش فارم بود.« )اسل

5۸۰. »در اروپا، برخی از سلیم طوقی های بزرگ را به عنوان پرنده های شکاری ارزش گذاری می کردند. 
اصطالح سلیم طوقی )در زبان انگلیسی( یعنی “خوردن پرنده های نایاب،” اما به عنوان اصطالحی عامیانه 

هم به کار می رود با معنای پستان های پر و جذاب.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۳( 

ت، »معنای دیگر سلیم طوقی می شود زنی شهوت ران.« )2۰۱۷: 622(
ُ
به گفته ی اسل

انجمن  »منظور،  که  است  کرده  استفاده   the craft اصطالح  از  فراماسونری  برای  این جا  در   .5۸۱
فراماسونری است و به میراث باستانی صنف صنعتگران اشاره دارد؛ هدف اصلی فراماسون ها خلق معبد 
دنیایی  انسانیت در  و  برادری  ایجاد  برای  بود و تالش عمومی  فرد  پاک و بی آالیش در قلب هر  معنوی 

 )۱۸۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.«  بوده  فراماسون   
ً
واقعا بلوم  و روشن تر.  زیباتر  به مراتب 

5۸2. »فلین عبارت هایی را از مراسم فراماسون ها بازگو می کند؛ فرماْن اجرای “آیین پذیرفته ی باستانی” 
بود و در این آیین “همه ی مردان آزاد پذیرفته می شدند.” سه نماد نور بر معبد فراماسون ها غالب است: 
“یک جلد از قانون مقدس خدا” )انجیل( که نمادی برای نور از باالست؛ “گونیا” نمادی برای نور از درون 
انسان؛ و “پرگار” نماد برادری و نور از پیرامون انسان؛ ]هردوی این ها ابزارهای سنگ تراشی و ساختن بناهای 
سنگِی دوران باستان است.[ مراسم فراماسون ها بنابه اثری با نام فرمان های باستان )۱۷2۳( بیانگر تعهدی 
است به خلِق “معبد عشق انسانی، که پایه هایش عقل، نیرو و زیبایی” است. عبارت “به خدا”ی فلین، 
به شکیبایی در زیر فرمانروایی “معمار بزرگ جهان”  ایرلندی خود اوست: مکتب فراماسونری  اضافات 

فرمان می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸4( 

پی نوشت شماره ی ۱۳۰ از همین فصل را بخوانید.

5۸۳. »عموم مردم بر این گمان بودند که انجمن فراماسونری،  حامی اعضای تحت فرمان هستند تا 
آن جا که از نظر اقتصادی هم دست شان را می گیرند. حکم این بود که به اعضا و خانواده هایشان هنگام 
بیماری یا بحران های دیگر کمک کنند، اما هنگام انتخاب این افراد خیلی خاص عمل می کردند.« )گیفرد، 

)۱۸4  :۱۹۸۹

5۸4. »این هم نوع دیگری از شک و گمان عمومی نسبت به فراماسون هاست که رازی توطئه آمیز داشتند 
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و هرکسی را به گروه شان راه نمی دادند. بنابه اصول فراماسون ها، هر مردی را که دست کم بیست ویک سال 
داشت و سالم بود به عضویت می پذیرفتند، ولی آتئیست ها یا هرهری مذهب ها را راه نمی دادند.« )گیفرد، 

)۱۸4 :۱۹۸۹

به گفته ی دلینی، »این سبکی از پخش شایعات است و نشان می دهد که نوزی فلین منبع این شایعه را 
نمی داند. به همین دلیل می گوید: “کی به من گفت ـ نه، نمی گویم کی.”« )2۰۱6(

5۸5. صدای خمیازه ی همراه با لبخند دْیوی ِبرن این کلمه ی بی معنا را می سازد. )م(

5۸6. جویس در این اثر نشان می دهد که خیلی خوب به دیالوگ های مردم ایرلند در هر گوشه وکنار 
گوش می داده است، مثل تکرار »اما« در این جمله: »اما لعنتی اما بویش را حس کردند...« یا »آن ها داشتند 
ت، »do be do نوعی زمان استمراری 

ُ
چه کار می کردند« به جای »آن ها چه کار می کردند.« به گفته ی اسل

در زبان ایرلندی است، نه انگلیسی، که نشان از استمراری در عملی دارد و بسیار رایج است، آن قدر که آن 
ت، 2۰۱۷: 622(

ُ
را در انگلیسی هم خلق کرده اند.« )اسل

نکته ی مهم دیگر این است که جویس از هر فرصتی بهره می برد و حکایت و قصه ای را تعریف می کند، 
و با این کار دیالوگ ها را بسیار طبیعی جلوه می دهد. 

5۸۷. »در چند مورد، زنان با ترفندی خاص وارد قرارگاه فراماسون ها شدند. زنی که فلین داستانش را 
تعریف می کند تنها زن نیست، بلکه اولین زن است. این زن، الیزابت آلدورث )در سال ۱۷۷۳(، یگانه 
نشست  برگزاری  هنگام  ساله  هفده  الیزابت  بود.  رک( 

ُ
ک )منطقه ی  دانرْیل  از شهر  لجر  آرتر سینت  دختر 

فراماسون ها در منزل پدرش اسرار آن ها را می شنود و مجبور می شود سوگند یاد کند و فراماسون  شود.« 
)۱۸4  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

ارشد  ارشد، که  استاد و  تازه کار،  نمادین هست: شاگرد  فراماسون ها سه درجه ی  »در درجه بندی های 
این داستان آب وتاب می دهد و غلو می کند.« )همان جا( به  فلین  باالترین درجه است. بی شک 

5۸۸. چشم هایش به خاطر خمیازه پر از آب می شود: »چشمان اشک آلود.«

5۸۹. به گفته ی کایبرد، در این جا »نسخه ی روان شناختِی پارالکس، جابه جایی آشکار ابژه از زاویه ی 
دیدهای گوناگون را داریم. کدام بلوم واقعی است؟ بلومی که ما می شناسیم؟ یا نوع های مختلفی که در 
این جا ]از زوایای دید مختلف[ مطرح می شود؟« )2۰۱۱: ۱۰۱۰( یکی او را مردی محترم می داند، چون 
هرگز پایش را از خط آن ور نمی گذارد و در نوشیدن جانب احتیاط را رعایت می کند، دیگری او را زرنگ 
می داند و می گوید: »وقتی عیش شور برمی دارد، فلنگ را می بندد. به خدا قسم این کار را می کند.« و برن 

جواب می دهد: »من می گویم آدم قابل ِاعتمادی است.« )م(

5۹۰. به گفته ی کنر، »بلوم در سرتاسر رمان می داند االن چه ساعتی است؛ به جز در دو مورد که از 
ساعت همراهش استفاده می کند، بقیه اش به زنگ کلیساها تکیه می زند. یکی از این دو مورد، لحظه ی 
ورودش به این رستوران است و فلین با سالمش به او نشان می دهد که این صحنه را دیده است. البته آن را 
تحریف می کند و می گوید که “ندیدی به ساعتش نگاه کند؟ آه، تو آن جا نبودی. وقتی ازش بخواهی یک 
چیزی بنوشد، اولین کاری که می کند ساعتش را درمی آورد...” واقعیت این است که وقتی فلین موضوع 
بویلن را به میان آورد، بلوم به ساعت دیواری نگاه کرد و سپس از گیالسش نوشید تا فکر بویلن و دیدار 

زودآیند او با مالی را از سر بیرون کند.« )۱۹۸۷: ۱۱5 – ۱۱4(

به گفته ی دلینی، »در الیه های زیرین این گفت وگو یک بار معنایی ضمنی وجود دارد: هرگاه گروهی دور 
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هم جمع می شدند، هر فرد از گروه به نوبت برای همه ی افراد گروه نوشیدنی می خرید و برخی از آدم های 
زرنگ وقتی نوبت خودشان نزدیک می شد، به بهانه ی رفتن به دستشویی، گروه را ترک می کردند و از زیر 
خرید نوشیدنی برای همه شانه خالی می کردند. در این جا فلین دارد می گوید که بلوم در چنین مواقعی “به 

ساعتش نگاه می کند” و پیش از آن که نوبتش شود “فلنگ را می بندد” و می رود.« )2۰۱6(

5۹۱. در این جا دیوی برن کلمه ی safe را به کار می برد که به گفته ی گیفرد، »در معنای منسوخ آن، یعنی 
بی آزار و قابل اطمینان، و از نظر اخالقی سالم.« گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸4(

5۹2. »ترکیِب دو شبهه است: ۱( بلوم فراماسون  مخفی کار است؛ 2( یهودی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۸4

5۹۳. بیشتر این مردان شخصیت های مهاجر از دیگر داستان های جویس هستند. پدی لنرد از داستان 
»همتایان« از مجموعه داستان دابلنی ها به یولسیز آمده و نخستین بار در فصل شش )هْی دیز( از او یاد شده 
است. بنتام الینز شخصیتی است از داستان »یک روز در ستاد انتخابات« از مجموعه داستان دابلنی ها  که 

اولین بار در فصل پنج )لوتس خواران( وارد این رمان شد.

گیفرد درباره ی تام راچ فورد می نویسد: »شخصیتی است که در جاهای دیگر یولسیز هم حضور دارد. 
در دنیای واقعی، در شماره ی 2 خیابان هوث ویو، منطقه ی سندی مونت، زندگی می کرد و در 6 مه ۱۹۰5 
تالش کرد که یکی از کارگران فاضالب را از خفگی با گاز فاضالب نجات دهد. در یکی از گزارش های 
منتشرشده در روزنامه ها، راچ فورد منشی آن جا معرفی شده و در گزارشی دیگر مهندسی که پیش تر کارمند 

انجمن شهر دابلن بوده است.« )۱۹۸۹: ۱۸4(

5۹4. کلمه ی »روز« کوتاه شده ی »روز به خیر« یا »روز خوش« است. )م(

پول  گروه  افراد  از  یکی  نوشیدن  دور  هر  در  و  می نوشیدند  گروهی  که  بود  رسمی  دابلن  »در   .5۹5
نوشیدنی های همه را می پرداخت. پدی لنرد می پرسد که در این دور چه کسی برای پرداخت نوشیدنی ها 
می ایستد )یا پیش قدم می شود( و نوزی فلین به شوخی می گوید: “من که نشسته ام.”« )دلینی، 2۰۱6(

بطری های  در  را  زنجبیلی  آبجوی   .stone ginger نام  با  ایرلندی است  5۹6. »نوشیدنی غیرالکلی 
)622  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل می ریختند.«  سنگی 

5۹۷. به گفته ی کایبرد، »منظورش این است که از کی نوشیدن را کنار گذاشته ای؟« )2۰۱۱: ۱۰۱۰(

5۹۸. »دو مرجع را با هم ترکیب می کند: یکی بدگوارشی راچ فورد و دیگری اشاره اش به پروژه ی بسیار 
کند و بحث آفرین شبکه ی فاضالب دابلن. این شبکه در سال ۱۸۹6، دهه ها پس از طراحی آن در پاریس و 

لندن، طرح ریزی شد، اما در سپتامبر ۱۹۰6 کامل شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸4( 

»منظور او از “فاضالب اصلی” معده ی راچ فورد است.« )2۰۱۱: ۱۰۱۰(

هانت می نویسد: »تام راچ فورد در این شبکه کار می کرد و به همین دلیل، نوزی فلین درباره ی پیشرفت 
شبکه ی فاضالب می پرسد. راچ فورد برای پاسخ دادن به این پرسش دستش را روی جناغ سینه اش فشار 
می دهد، سکسکه ای می کند و سپس می گوید: “می شود بی زحمت یک لیوان آب تازه بیاوری؟” آب برای 
“این سوءهاضمه ی  تا فاضالب اصلی راچ فورد را درمان کند:  پیچیده در کاغذ” است  حل کردن “پودر 

نکبتی.”« )2۰۱4( پی نوشت شماره ی ۱۱۳ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

5۹۹. گیفرد معتقد است که »ویسکی را به عنوان دوای مالیدنی برای زخم استفاده می کردند.« )۱۹۸۹: 
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)۱۸5

»ویسکی برای ضدعفونی کردن زخم به کار می رفت. “مکیدن ویسکی از زخم” یعنی برای مشروب هر 
کاری می کند.« 

6۰۰. جویس از عبارت A dead snip استفاده می کند که دنت معتقد است: »این مثل به معنای چیزی 
است که آسان به دست می آید، یک چیز مسلم و قطعی.« )۱۹۹4( »منظور از snip یک رهنمود خوب 

است برای برنده شدن در شرط بندی روی اسب.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸5(  

ندل« اسم یکی از اسب های مسابقه است. )م(
َ
6۰۱. »زین ف

ندل؛ 
َ
زین ف نه  است،  ثروِاوی  کند،  آن شرط بندی  روی  است  قرار  پدی الینز  که  اسبی  درواقع،   .6۰2

 تصادفی مطرح می شود، وقتی بلوم روزنامه اش 
ً
همان اسبی که نامش در فصل پنج )لوتس خواران(، کامال

را از الینز پس نمی گیرد و می گوید: داشتم می انداختمش دور. اما الینز این را نشانه ای می داند برای شرط 
 به همین نام. به گفته ی لیلند مانک، »بلوم ناخواسته به الینز سرنخ می دهد: داشتم 

ً
بستن بر سر اسبی تقریبا

روزنامه را می انداختم دور: Throw it away، و اسم اسب تیره در مسابقه Throwaway است. این 
شکستن اسم بعدها در رمان پیامدهای هولناک دارد و این تنها موردی نیست که اتفاق و شانس به ساختار 

سمبلیک رمان شکل می دهد.« )۱۹۹4: ۱25(

برای خواندن شرح کامل تر آن پی نوشت 25۸ از همان فصل را بخوانید.

6۰۳. به گفته ی دلینی، »پدی لنرد می داند که بلوم از مسابقه ی اسب دوانی چیزی نمی داند که بخواهد 
به کسی سرنخی بدهد، از این روی، می گوید: پوف ف!« )2۰۱6(

6۰4. »ویسکی معروف ایرلندی است که جان جمیسن و پسرانش در دابلن تولید می کردند.« )گیفرد، 
  )۱۸4 :۱۹۸۹

6۰5. »خیابان داسن خیابانی شمالی – جنوبی است که خیابان داک را از انتهای شرقی قطع می کند.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸5(

6۰6. »جمله ای مشکل زاست، زیرا دوباره وارد ذهن بلوم می شویم، آن هم در لحظه ای که این ذهن در 
اوج فعالیت است. اشعه ی رونتگن یا اشعه ی ایکس را ویلهلم کنراد فون رونتگن در سال ۱۸۹5 کشف 
کرده بود. آن زمان از این کشف بسیار استقبال شد و در آغاز نه خطر کوتاه مدت سوزاندن پوست و نه خطر 
درازمدت رادیواکتیویته ی آن شناخته شده بود... به همین دلیل، بلوم فکر می کند که با استفاده از اشعه ی 

ایکس می توان رد چیزی سبز را در دستگاه گوارش پیدا کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸5(  

قطع  را  دوک  خیابان  داسن،  خیابان  و  برن  دیوی  رستوران بار  میان  فاصل  حد  در  دوک،  »کوی   .6۰۷
  )۱۸5  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می کند.« 

6۰۸. »یادآور شوخی آلیور گلدسمیت )۱۷2۸– ۱۷۷4( است: “هرکسی با فک پایینش می جود، او 
فقط با فک باالیی اش می جود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸5( 

6۰۹. »در سال ۱۹۰۹، حق انحصاری وسیله ای به تام راچ فورد اعطا شد که خود او اختراع کرده بود. این 
وسیله به کسانی که دیر به سالن تئاتر می آمدند نشان می داد که کدام پرده ی نمایش در حال اجراست و کدام 
ت، 2۰۱۷: 4 – 65۳( تام راچ فورد در پاره ی ُنه فصل ده )صخره های سرگردان(، 

ُ
تمام شده است.« )اسل

شیوه ی کارکرد این وسیله را مفصل توضیح می دهد.
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6۱۰. این بیت شعر از پرده ی دوم، صحنه ی سوِم ُدن جووانی موتزارت است که به ایتالیایی می گوید: 
تو مرا دعوت  فرانسوی(،  تلفظ  با  Don Giovanni, a cenar ceco I M’invicasri )“ُدن جووانی )ژوان 
کردی که با تو شام بخورم و من آمده ام.”( این صحنه در گورستانی که با نور ماه روشن شده است، اتفاق 
می افتد و ُدن جووانی مجسمه ی دشمن مرده اش، کمانداتوره، را به شام دعوت می کند و بدین سان او را 
مسخره می کند. در صحنه ی چهار، که آخرین صحنه ی اپراست، مجسمه وارد می شود و این بیت را به آواز 
گاه کردن دن جووانی از این که باید توبه کند، زیرا مرگش  می خواند، برای عمل کردن به وعده اش و برای آ
نزدیک است. ُدن جووانی پیشنهاد او را رد می کند و در آتش جهنم غرق می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸5( 
به گفته ی دلینی، »فکر دیدار نزدیک مالی و بویلن، بلوم را آزار می دهد و این موضوع مرتب در ذهنش 
تکرار می شود. از این جهت، به شکل های متفاوت راه فرار می جوید. یکی از آن ها همین زیرلب زمرمه 

  )2۰۱6( کردن هاست.« 

6۱۱. »شیوه ی تقطیر و تولید شراب گویی از زمان ارسطو و هم دوره ای هایش شناخته شده است و این 
ت، 

ُ
شیوه را نویسنده ای از پنج قرن پیش از میالد مسیح زیر نام تقطیر آب مقدس شرح داده است.« )اسل

   )62۳  :2۰۱۷

»بلوم میان تخمیر و تقطیر گیج است. هردو باستانی اند، ولی پدیده ی تخمیر بسیار دیرین تر است و 
  )۱۸5  :۱۹۸۹ )گیفرد،  افسرده ها.«  برای  ساده تری  درمان 

6۱2. گیفرد معتقد است که منظور جویس از کلمه ی blues »هم می تواند افسرده بودن باشد و هم به 
بیراهه افتادن.« )۱۹۸۹: ۱۸5(  

6۱۳. اصطالح Dutch Courage که به »شجاعت مستی« ترجمه شده، »یعنی شجاعتی که نوشیدن 
ت، 2۰۱۷: 62۳( ریشه شناسی این اصطالح به جنگ سی ساله 

ُ
مشروبات الکلی به آدم می دهد.« )اسل

برمی گردد، زمانی که سربازان انگلیسی جین هلندی می نوشیدند، زیرا بر این باور بودند که در هوای سرد 
بدن را گرم می کند و پیش از شروع حمله آرامش می دهد. شرح دیگری هم برای این اصطالح و ریشه اش 
 Dutch داریم که می گویند سربازان انگلیسی متوجه تأثیر این نوع جین بر سربازان هلندی شدند و آن را

Courage )شجاعت هلندی( نامیدند. )م( 

6۱4. »منظور، هفته نامه ی ِکلکنی پیپل )Kilkenny People( است که شنبه ها منتشر می شد.« )گیفرد، 
)۱۸5 :۱۹۸۹

در فصل هفت )ایوِلس( خواندیم که ننتی، نمونه خوان روزنامه ی ایونینگ تلگراف از بلوم می خواهد که 
برای آگهی نوشخانه ی کیز یک نمونه بیاورد تا مثل آن را برایش بزنند. بلوم به همین منظور، قصد دارد به 
کتابخانه ی ملی برود و روزنامه ی کلکنی پیپل را که پیش تر این آگهی را منتشر کرده است برای ننتی بیاورد. 
پی نوشت شماره ی 6۸ و 4۰۱ از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید. درواقع، مأموریت اصلی امروز بلوم به 

انجام رساندن کار این آگهی است. )م(

استفاده  آن  از  دستشویی  به جای  معلول  افراد  یا  بیماران  که  چارپایه  یا  صندلی  مثل  لگن هایی   .6۱5
)م(  می کردند. 

»لوله کشی و پیمانکاری سرویس بهداشتی ویلیام میلر در شماره ی ۱۷ کوی دوک بود« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)۱۸5

6۱6. بلوم دوباره به یاد اختراع رونتگن می افتد و با خود می گوید از طریق اشعه ی ایکس می توانند »تمام 
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مسیر« درون یک آدم را »تا پایین ببینند.« )م( 

6۱۷. بلوم معنای کلمه ی »تکو« را اشتباه می گوید و به گفته ی گیفرد، »Teco یعنی با تو« نه »امشب.« 
)۱۹۸۹: ۱۸5( پی نوشت شماره ی 6۱۰ از همین فصل را بخوانید.

6۱۸. به گفته ی گیفرد، این جمله، »یعنی اگر بلوم بتواند بیلی پرسکات را راضی کند که آگهی اش را 
 چاپ کرده، تجدید کند« می تواند چند پنی بیشتر بگیرد. )۱۹۸۹: ۱۸5( البته پس 

ً
در روزنامه ای که قبال

از آن که ننتی را راضی کند که آگهی کیز را دو ماهه تمدید کند. ننتی از بلوم خواسته که آگهی کیز سه ماهه 
باشد، ولی کیز بیش از دو ماه را نمی پذیرد. 

درباره ی بلوم و آگهی رنگرزی پرسکات پی نوشت شماره ی 2۳۰ از فصل پنج )لوتس خواران( و درباره ی 
آگهی کیز پی نوشت شماره ی 2۹۳ از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید. 

به گفته ی دلینی، »هر گینی معادل یک پوند و یک شیلینگ است و پنج گینی می شود پنج پوند و پنج 
شیلینگ که به پول امروز می شود 6۸۰ دالر آمریکایی.« )2۰۱6(

6۱۹. »بلوم با یک حساب سرانگشتی نتیجه می گیرد که می تواند برای مالی زیردامنی بخرد. ذهنش از 
لباس زیر مالی به قرار مالقات قریب الوقوع او با بلیزس بویلن سفر می کند، اما این فکر را به زور از سر خود 

دور می کند: “امروز. امروز. فکر نکن.”« )بالمایرز، ۱۹۹6: 5۹(

62۰. »چشمه ی آب معدنی برایتن، در ساسکس انگلستان، واقع در کانال انگلیس. در تبلیغات این 
چشمه را “ملکه ی چشمه های آب معدنی” می خواندند. در آغاز قرن بیستم، مارگْیت در جزیره ی تِنت، در 

کنِت انگلستان، رقیب اصلی چشمه ی آب معدنی برایتن بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸5(  

62۱. بیتی از آهنگی است که هری بی نوریس )در سال ۱۸۹۹( ساخته است و بلیزس بویلن با مالی 
اجرایش می کنند. برای شرح »دختران زیبای کنار دریا« پی نوشت شماره ی ۱۰۹ از فصل چهار )کلیپسو( 

را بخوانید. 

به گفته ی هانت، »نوریس آهنگش را در مارگیت، شهری ساحلی در کنت، جنوب انگلستان، تنظیم کرده 
است. در این سواحل اسکله هایی روی دریا ساخته بودند و ساحل روندگان هم در کنار دریا قدم می زدند 
و هم روی آن... روی اسکله ها غذاهای گرم و سرد و مشروب هم بود به همراه موسیقی، رقص و تئاتر و 

کمدی.« )2۰۱۷( 

»بلوم فکر می کند که مالی می تواند روی آن اسکله ها اجراهایی داشته باشد.« )همان جا(

622. »میخانه ی جان النگ در شماره ی 52 خیابان داسن بود. جان النگ بقال و تاجر شراب بود.« 
  )۱۸5 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

62۳. این جمله ی توصیفی دقیق را راوی می گوید و بی درنگ بلوم فکر می کند که این یارو چندکاره 
است و االن دنبال کار می گردد. )م(

بلوم  بود.  داسن  خیابان  چهارراه  در  دوک،  کوی  در شماره ی ۱۳  گری  کترین  »شیرینی فروشی   .624
به سمت جنوب و خیابان مولز ورث می پیچد و از آن جا به سمت شرق و کتابخانه ی ملی می رود.« )گیفرد، 

  )۱۸5  :۱۹۸۹

625. »این کتاب فروشی در شماره ی 5۱ب خیابان داسن بود و کار عمده اش تبلیغ دین پروتستان بود.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸6(  
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626. به گفته ی بالمایرز، »بلوم هنگام عبور از جلوی کتابفروشی پدر تامس کانلن متوجه تبلیغات ضد 
کاتولیک می شود.« )۱۹۹6: 5۹( 

کانادا )کبک(، چارلز  پرزبیتاری  کلیسای  منظور، »رساله ی سی صفحه ای کشیش  گیفرد می نویسد: 
  )۱۸6  :۱۹۸۹( است.«   )۱۸۹۹  –۱۸۰۹( چینکویی  تلسفر  پاسکال 

 »در سال ۱۸۳۳، چینکویی به مقام کشیشِی کلیسای کاتولیک منصوب شد و در سال ۱۸5۸، تغییر 
مسلک داد و از آن به بعد از کلیسای پرزبیتاریان پیروی کرد. گفته می شود که بیست وپنج تا سی هزار از 
هم میهنانش را از مذهب کاتولیک به پرزبیتاریان آورد. مخالفت اصلی چینکویی با کلیسای کاتولیک بر سر 

شفاعت گری مریم باکره بود.« )همان جا( 

ت، »پس از این جمله عالمت سؤال بوده که ماشین نویس، به اشتباه، نقطه گذاشته است.« 
ُ
به گفته ی اسل
   )62۳ :2۰۱۷(

62۷. »بنابه کتابچه ی راهنمای تام ۱۹۰4، مؤسسه ی “النه ی پرندگان” )Bird’s Nest( در شماره های 
۱۹ و 2۰ خیابان یورک در کینگزتاون بود. این مرکز مجمع پروتستان ها بود و در آن ۱۷۰ کودک تهیدست 
نگه داری می شد. خانم کوشن منشی آن جا بود. النه ی پرندگان هم چنین نام عمومی مؤسسه هایی از این 

دست بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸6(

در برخی از نسخه های یولسیز، پس از »النه ی پرنده« نقطه داریم و سه کلمه ی بعدی جمله ای مستقل 
است. البته این نقطه بر مفهوم کلی جمله کمی اثر گذاشته است، ولی در نسخه ی گبلر یک جمله است. 
»این نقطه، اشتباه ماشین نویس است و باید این گونه باشد: زنان النه ی پرندگان او را اداره می کنند که شده: 

ت، 2۰۱۷: 62۳(
ُ
النه ی پرندگان. زنان او را اداره می کنند.« )اسل

62۸. برای شرح بیشتر در این باره پی نوشت شماره ی 2۹6 از همین فصل را بخوانید.

62۹. »کلیسای ایرلند شعبه ای از انجمن گسترش مسیحیت در میان یهودیان لندن بود. این کلیسا در 
شماره ی 45 خیابان مولز ورث بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸6(  

6۳۰. پی نوشت شماره ی 626 از همین فصل را بخوانید.

6۳۱. در این جا جویس واژه ی کم تر استفاده شده ی stripling را برای نشان دادن محدوده ی سن فرد 
کسفورد و فرهنگ لغت های معتبر دیگر فردی وصف کرده اند که  نابینا آورده است. این واژه را واژه نامه ی آ

»از پسربچه بزرگ تر است، ولی هنوز مرد واقعی نیست.«

6۳2. »خیابان مولزورث، به سمت جنوب، حدود پنجاه متر از کوی دوک فاصله دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
  )۱۸6

بود.«  داسن  خیابان  در شماره ی ۱۷  پاریسی،  آرایشگر  و  عطرفروش  درْیگو،  آدولف  »مغازه ی   .6۳۳
  )۱۸6  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

6۳4. بلوم دوباره به آرایشگاه درْیگو می رسد؛ بار اول »وقتی داشت« برای خاکسپاری دیگنم می رفت، 
از پنجره ی کالسکه ی تشییع جنازه، گذرا، »موهای بریانتین زده «ی نمسیس او، بلیزس بویلن، را دیده بود. 

)م(

6۳5. »خیابان فردریک جنوبی« به گفته ی گیفرد، »خیابانی شمالی جنوبی است و با خیابان مولزورث 
تقاطع دارد و نزدیک خیابان داسن است.« )۱۹۸۹: ۱۸6(  
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6۳6. این جمله ی بلوم را می توان این گونه توضیح داد: از آن جا که نابینا نمی تواند ببیند، عصایی که در 
دستش حمل می کند دستش را دست بینای او می کند. )م(

»دست بینای لنگان« به گفته ی دنیوس، »بیش از یک استعاره ی جابه جایی حسی است و یک ردیف از 
تصورات پراکنده درباره ی نابینایی را برمی انگیزاند، مثل این که وقتی جوانک نابینا می گوید: “ممنون، آقا. 
پس می داند َمرَدم.” بلوم فکر می کند که آن ها گوش شان ندیدن را جبران می کند و یا “آخر چطور می دانست 

که آن گاری آن جاست؟ باید حسش کرده باشد..”« )2۰۰2: ۱۷4(

6۳۷. در این جا جویس نسبت به دیدگاه های رایج جامعه به ناتوان های جسمی نگاهی انتقادی دارد. حتا 
بلوم که نخست به خود می گوید »چیزی به او بگو. بهتر است برتری جویانه نباشد« و به او کمک می کند 
که از عرض خیابان بگذرد، به عنوان شخص ثالث به او فکر می کند و او را با همان داستان سرایی های غالب 
در جامعه درباره ی ناتوان های جسمی مشاهده می کند: »همه ی مزه ها برای او فرق دارند« یا »مانده ام که 
گاه جامعه ریشه  اسم دارد.« جویس نشان می دهد که چگونه این دیدگاه برتری جویانه در ضمیر ناخودآ

دوانده است. )م(

کایبرد درباره ی این پرسش بلوم که آیا اسم دارد یا نه می نویسد: »برخی از شخصیت های این داستان 
اسم ندارند، مثل همین جوانک نابینا، و دیگر این که اصل و نسب برخی از شخصیت ها قابل ردیابی نیست 
شل بویل پی نوشت شماره ی ۱6۱ از همین 

َ
ِشل بویل.« )2۰۱۱: ۱۰۱۰( درباره ی ک

َ
مثل همین جوان و ک

فصل را بخوانید.

لی است درباره ی ایمنی: »از پشت اسب و جلوی گاو نر راه نرو. به این دلیل که گاو از جلو لگد 
َ
6۳۸. مث

ت، 2۰۱۷: 624(
ُ
می زند و اسب از پشت.« )اسل

6۳۹. جویس با کلمه های راست و چپ بازی کرده که در ترجمه هم رعایت شده است.

64۰. شاید به خاطر داشته باشید که در همین فصل، بلوم سعی داشت اسم جوانی را که در گذشته 
همسایه شان بود و هنگام عبور از جلوی خانه شان، مالی را دید می زد، به خاطر بیاورد: »اسم آن یاروی 
کشیش مانند چی بود که هروقت رد می شد، زیرچشمی به داخل نگاه می کرد؟« حاال در این لحظه که 
صورت بی خون کشیش مانند جوانک نابینا را وصف می کند، ناگهان و به گونه ای دقیق و مطابق با کارکرد 
ذهنی انسان، اسم او را به یاد می آورد: »پن ُرز اسم آن یارو بود.« پی نوشت شماره ی ۱25 و ۱26 از همین 

فصل را بخوانید. 

64۱. پی نوشت قبلی )شماره ی 64۰ از همین فصل( را بخوانید. »هویت و اهمیت پن ُرز در دنیای 
)۱۸6 )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.«  ناشناخته  بیرون 

 در دنیای داستانی چنین فردی داریم. به گفته ی دلینی، »دوسِت نویسنده ی چارلز دیکنز، ویلکی 
ً
اما واقعا

آن  مالی  اثر می خوانیم که  این  در  بعدها  ماه الماس که  نام  با  دارد  پلیسی شناخته شده ای  داستان  کالینز، 
را خوانده است. این نویسنده رمان دیگری دارد با نام ربدوشامبر سیاه که در آن از یسوعی های خوب و 
یسوعی های نه چندان خوب می گوید. قابل تصور است که جویِس یسوعی زاده  این اثر را خوانده باشد. در 
این رمان کشیش یسوعی خوبی داریم به نام “پن ُرز” که نویسنده او را این گونه وصف می کند: “چشم های 

درشت متفکر و خوب گشوده ی خاکستری رنگ”.« )2۰۱6(

»پن ُرز در خانه ی جی سیترون زندگی می کرد. جی سیترون، همسایه ی بلوم، در شماره ی ۱۷ خیابان 
ِکِونز پرْید بود.« )همان جا(  سینت 
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642. کایبرد درباره ی »نابیناها چه کارهایی می توانند بکنند« می نویسد: »جویس خودش هم بینایی اش 
ضعیف بود و می دانست که نویسنده های حماسی کالسیک، از هومر تا میلتون، همین مشکل را داشته اند.« 

)۱۰۱۰ :2۰۱۱(

64۳. برای روز تولد مالی پی نوشت شماره ی 4۱2 از همین فصل را بخوانید.

ت، 2۰۱۷: 624(
ُ
644. »در زبان هایبرنو – انگلیسی، کلمه ی “تاریک” یعنی نابینا.« )اسل

645. »مؤسسه ی استوارت« به گفته ی گیفرد، »مرکزی است برای کودکان کندذهن و بیمارستانی برای 
بیماران روانی در شماره ی 4۰ مولزورث.« )۱۹۸۹: ۱۸6( 

برکلی  ُجرج  نگاه  از  را  حس  و  رنگ  رابطه ی  سه،  فصل  در  هم،  »یک  بار  کایبرد،  گفته ی  به   .646
بیان کرد: “ما چیزها را آن طور که هستند نمی بینیم، بلکه فقط نشانه های رنگی می بینیم و سپس آن ها را 
به صورت اشیا دریافت می کنیم.” همدلی بلوم با دنیای مرد نابینا یادآور شروع روِز استیون است که او هم 
با “شمشیر زبان گنجشکی”اش در دنیای تاریک پیش می رود: “در تاریکی چه خوب پیش می روم. شمشیر 
زبان گنجشکی ام از پهلویم آویزان است. آن ها آن را به زمین می زنند.” این از پیش خبر می دهد که بلوم 
سرانجام به استیون نزدیک می شود و به او هم کمک می کند.« )2۰۱۱:۱۰۱۱( پی نوشت شماره ی ۳ از فصل 

سه )پروتیوس( را بخوانید.

64۷. »این اداره ی پست در شماره ی 4 خیابان مولزورث بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸6(  

64۸. بلوم در جیبش نامه ای از مارتا کلیفرد دارد که فکر می کند باید جواب بدهد. بی درنگ می گوید: 
»کار پرزحمت امروز.« در این جا جویس برای »کار پرزحمت« از کلمه ی fag استفاده کرده است که به 
گفته ی کایبرد، »بلوم داغ است، ولی این کلمه اشاره ای به مرد نبودن هم دارد.« )2۰۱۱: ۱۰۱۱( زیرا کلمه ی 

fag اصطالحی توهین آمیز برای مردی هم جنس گرا نیز هست.

64۹. »دفتر ای اف گرنت و شرکا، دفتر قباله نویس ها، ماشین نویس ها، وکالت و نوشت افزار عمده در 
شماره های ۱ و 2 خیابان مولزورث بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸6(  

 )Livingston( کادمی رقص لیوینگستون 65۰. »جوانک نابینا وارد خیابان فردریک می شود تا به آ
برود. »کارش کوک کردن پیانوست.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱۱(

65۱. »بلوم برای درک دریافت حسِی نابینایان نخست با دستش پوست گونه اش را امتحان می کند و 
بلوم  این لحظه فکر  لباسش می برد و نرمی پوست شکمش را حس می کند. در  به زیر  سپس دستش را 
بر افکار استیون مماس می شود. در آغاز فصل سه )پروتیوس( استیون به وجه گریزناپذیر می اندیشد و 
چشمانش را می بندد تا ببیند در حذف وجه مرئی بودن چه تجربه ای به دست می آید.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 

6۰( در سه خط اول این پاراگراف بارها با چرخش راوی روبه رو می شویم. 

مغازه  مولزورث   ۱۰ شماره ی  در  گوناگون،  الکلی  نوشیدنی های  تاجر  و  بقال  ُدرن،  »مایکل   .652
  )۱۸6  :۱۹۸۹ )گیفرد،  داشت.« 

فریمن در تاریخ ۱6 ژوئن ۱۹۰4 منتشر کرده است: هولوکاست در  65۳. »این داستان را روزنامه ی 
 بچه، از سوختن دیگ بخار، نزدیک هل گیت، در شرق رودخانه، جان خود را 

ً
آمریکا... پانصد نفر، عمدتا

از دست دادند. فاجعه ی مذکور، هولناک ترین حادثه ای است که تاکنون در ساحل نیویورک رخ داده است 
و این واقعیت که قربانیان این حادثه بیشتر در سنین آسیب پذیر و زنان هستند، سبب اندوه بسیاری شده 

است...« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸6(  
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به گفته ی دلینی، »از ۱۳5۸ مسافر این کشتی ۱۰2۱ نفر مردند.« )2۰۱6(

654. در هندوئیسم و بودیسم »کارما به این معناست که نتیجه ی مجموعه ی کردار، رفتار و نیت هر 
ت، 2۰۱۷: 624( به گفته ی 

ُ
فرد در یک زندگی، تعیین کننده ی سرنوشت او در زندگی بعدی است.« )اسل

گیفرد، »در هر کاری که انسان انجام می دهد کارمایی است و کارمای بد همانا نپذیرفتن تأثیر عملکرد خود 
است یا فرار از انجام وظایف. در تناسخ بعدی، روح در بدن و موقعیت هایی از زندگی قرار داده می شود که 

به آن کمک می کند کارمای بِد جمع شده از زندگی های پیشین را از میان ببرد.« )۱۹۸۹: ۱۹۸(

بلوم کلمه ی تناسخ را به شیوه ای که مالی اشتباه خواند تکرار می کند: met him pike hosis یا مت 
ِهم پایک هوِزس که منظور همان metempsychosis یا تناسخ روح از یک موجود به موجود دیگر است. 

پی نوشت شماره ی ۱25 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 

655. دامنیک رْینزفورد در این باره می نویسد: »در این جا مجموعه ی پیچیده ای از همدردی و ناهمدردی 
در کار است. بلوم برای جوانک نابینا متأسف است و می کوشد کمکش کند، اما نمی تواند به او به عنوان 
یک موجود عجیب وغریب نگاه نکند و یا به عنوان یک شخص صد درصد واقعی نگاه کند: “مانده ام که 
اسم دارد.” وقتی نابینا می رود، بلوم تا مدتی در او غور می کند: درباره ی کارش، درباره ی این که چگونه با 
 بلوم درمی یابد که 

ً
زنی خلوت می کند و روی هم رفته، درباره ی زندگی حسی اش. در طول این افکار، ظاهرا

به آسانی امکانش هست این افراد را درست درک نکنیم و نسبت به آن ها حس سروری و برتری داشته باشیم: 
“چرا چیزی را که ما می توانیم بگوییم اگر یک آدم معیوب یا قوزی بگوید فکر می کنیم باهوش است.” اما 
دلسوزی و توجه نمی تواند ادامه یابد: “ای جان، جان، جان. مایه ی تأسف، البته: اما بعضی وقت ها به  دلیلی 

نمی توانیم هیچ جور درک شان کنیم.”« )۱۹۹۷: 2۰۳(

»جوانک نابینا با “صورت بی خون پارسایان، مثل کسی که قصد دارد کشیش بشود” به عنوان سوژه ی 
صحنه  این  شرح  با  گویی  جویس  است.  ترحم جوی  کشیش مانند  استیون  یادآور  ترحم،  و  دلسوزی 
همانندسازی می کند، زیرا زمانی که استیون کنار ساحل به مرگ مادرش می اندیشد و آزمون “وجه گریزناپذیر 
مرئی بودن” را از سر می گذراند، آن گاه ما به یاد می آوریم که عینکش شکسته، آن هم عینک کسی که مشکل 
بینایی جدی دارد، و از همه مهم تر، زمانی که به گالستر نابینا بر صخره ی پیش آمده از پایه اش فکر می کند، 

استیون یک نابینای واقعی ناکام می شود.« )همان جا(   

ت، 2۰۱۷: 624(
ُ
656. »تاالر فراماسون ها شماره های ۱۷ و ۱۸ خیابان مولزورث است.« )اسل

برای شناخت ِسر فردریک فالکینر پی نوشت 2۷6 از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید.  

65۷. »منظور، مطراِن کلیسای کاتولیک دابلن، جان تامس تروی )۱۷۳۹– ۱۸2۳( است که هوادار 
از  برای شورشیان ۱۷۹۸، دستور “محکومیت جدی” صادر کرد. حمایت بعدی اش  تروی  بود.  بریتانیا 
کاتولیک( سبب شد که  ایرلند  از سرکوب سیاسی  بریتانیا )حمایت غیرمستقیم  و  ایرلند  اتحاد  الیحه ی 

  )۱۸۷ افسانه ای شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  ایرلند  او در  جدیت 

65۸. »فالکینر در شماره ی 4 کوچه ی ِارلزفورت، درست در جنوب شرقی سینت استیونز گرین زندگی 
می کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(  

ت )کت آبی( بود و اثری نوشت با نام تاریخچه ی 
ُ
65۹. »فالکینر عضو هیئت مدیره ی مدرسه ی بلوک

مدرسه ی بلو ُکت، مجموعه ی ادبی: داستان های هیئت قضات و جلسات دادگاه جنایی که در سال ۱۹۰۹ 
دابلن(  در  دوم  غیرانتفاعی چارلز  مدرسه ی  و  )بیمارستان  بلوکت  مدرسه ی  مرگش چاپ شد.  از  پس  و 
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“بلوکت”  نام  همان  با   Christ’s Hospital معروف  انگلیسی  مدرسه ی  از  که  بود  شیکی  مدرسه ی 
الگوبرداری شده بود. در این متن، منظور از مدرسه ی بلوکت، کسب تحصیالتی است که فرد را شایسته ی 

– ایرلندِی پروتستان  می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(   عضویت در دم ودستگاه انگلو 

بدین ترتیب، بلوم به خواننده اطالعات اشتباهی می دهد، زیرا در سال ۱۹۰4، کتاب فالکینر، داستان 
قضات و دادگاه سیار، هنوز منتشر نشده بود. 

ت را که با حرف بزرگ شروع می شود با حرف کوچک نوشته است و به 
ُ
درضمن، جویس کلمه ی بلوک

همین دلیل، آن را به کت آبی ترجمه کردم. )م(

66۰. »دادگاه کل شهر دابلن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(  

66۱. »بلوم به یاد می آورد که فالکینر در جایگاه قاضی با پلیس هایی که مردم را به دلیل جرایم خرد و 
کم اهمیت دستگیر می کردند تا درصدی از جریمه ی پرداختی آن ها را بگیرند، سخت برخورد  می کرد.« 

  )۱۸۷ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

662. »یعنی سبب یک تغییر اساسی در رفتارشان می شود و درست وحسابی آدم شان می کند.« )گیفرد، 
)۱۸۷ :۱۹۸۹

دلینی می گوید: »فالکینر با رباخواران هم برخورد جدی می کرد.« )2۰۱۷(

66۳. منظور، همان روبن جی داد است که در فصل شش )هْی دیز( درباره ی خودکشی ناکام پسرش و 
رفتار ناجوانمردانه اش با نجات دهنده ی او از غرق شدن خواندیم. پی نوشت شماره ی ۱2۱ از همان فصل 

را بخوانید. 

به گفته ی گیفرد، »اصطالح “نیش زدن” نوعی مالمت کردن بیش از حد الزم است. هیچ سند معتبری 
ژانویه ی ۱۹۰2،  در  فالکینر  اما  است،  کرده  تنبیه  را  داد  روبین جی  فالکینر،  دهد  نشان  که  ندارد  وجود 
زمانی که در دادگاه، علیه یهودیان سخنرانی طوالنی و آتشینی کرد، جنجالی به پا کرد. خشم عمومی چنان 
بگیرد.«  را پس  فالکینر خواسته شد که حرفش  از  و  به مجلس هم کشیده شد  بود که سروصدایش  تیز 

  )۱۸۷  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

گیفرد،  گفته ی  به  که  استفاده می کند   strawcalling کلمه ی  از  زدن«  »نیش  برای  این جا جویس  در 
ت، »یعنی اعالم این که مستحق رفتن 

ُ
»یعنی زخم زبان زدن و توبیخ کردن.« )۱۹۸۹: ۱۸۷( و به قول اسل

)624 به دارالمجانین است.« )2۰۱۷: 

664. به گفته ی دلینی، »روبن جی داد که پیش تر بلوم و همراهانش او را در کالسکه ی تشییع جنازه ی 
دیگنم دیده بودند و جک پاور از او پول قرض گرفته بود، در دنیای واقعی یهودی نبود، بلکه وکیلی کاتولیک 
در دابلن بود که پدر جویس برای خرید خانه از او وام گرفته بود. خانواده ی جویس از او بیزار بودند و او را 
عامل همه ی بدبختی های اقتصادی خود می دانستند، زیرا او وام خانه شان را از آن ها پس گرفت.« )2۰۱6(

]پی نوشت  می افتد  داد  جی  روبن  ماجرای  یاد  به  معروف،  یهود ستیِز  قاضی  فالکینر،  دیدن  با  »بلوم 
شماره ی ۱۱۸ و ۱2۱ از فصل شش )هْی دیز([. بلوم فالکینر را کابوس رباخواران می داند و معتقد است که 
 همانی است که می گویند 

ً
به روبن جی داد گوشمالی خوبی داده است. بعد فکر می کند که “حاال او واقعا

یهودی کثیف. ” گویا بلوم خودش را با رفتاری کلیشه ای از این برچسب جدا می کند و این نکوهش را به 
درباره ی  برای کلیشه ای خواند که  توجیهی  به عنوان  را  برمی گرداند. درواقع، می توان فکرش  غیریهودیان 

قضاوت فالکینر رایج بوده است.« )چیات، ۱۹۹5: 22۰(
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این  بود  او یهودی  استنلی سولتان، »اگر  به گفته ی  و  نیست  آن چه مسلم است روبن جی داد یهودی 
” و “می گویند” از دست می داد. درضمن، خود جویس 

ً
جمله ی بلوم آن طنز تلخش را که می گوید “واقعا

)۸۱  –۸۰ قلمداد می شد.« )۱۹۸۷:  یهود ستیز 

665. »جمله ای که قاضی هنگام قبوالندن حکم اعدام به متهم به زبان می آورد: “باشد که خدا روحت 
را ببخشاید.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷( 

666. »در این داستان، بازار در روز ۱6 ژوئن ۱۹۰4 برگزار می شود، اما درواقع، این بازار در روز ۳۱ ماه 
مه ۱۹۰4 بود و برخالف آن که در فصل ده )صخره های سرگردان( می گوید، جناب نایب السلطنه در دابلن 
رژه نرفت، اما با شتاب از جنوب ایرلند وارد شد. محل بازار بالزبریج حاشیه ی جنوب شرقی دابلن بود. این 

بازار را برای گردآوری اعانه برای بیمارستان مرسر راه اندازی کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(

66۷. »بیمارستان ِمرسر در دابلن مرکزی بود، جنوب رودخانه ی لیفی، جایی که خیابان مرسر به خیابان 
ویلیام منتهی می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(  

آوریل ۱۷42  در ۱۳  مسیح،  راتوریو، 
ُ
ا اجرای  »نخستین  این جمله می نویسد:  درباره ی  گیفرد   .66۸

“به  که  منظور  این  به  را  مسیح  قطعه ی  هندل  برگزار شد.  هندل  رهبری خود  به  دابلن،  هال  میوزیک  در 
ملتی پیراسته و فرهیخته چیزی نو” ارائه دهد، نخستین بار در دابلن نواخت، زیرا او دابلن را صمیمی تر 
و مهمان نوازتر از لندن می دانست. این قطعه به منظور جمع آوری اعانه برای بیمارستان تازه تأسیس شده ی 

  )۱۸۷ )گیفرد، ۱۹۸۹:  اجرا شد.«  مرسر 

66۹. »بالزبریج ناحیه ای در جنوب شرقی دابلن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(  

درباره ی الکساندر کیز پی نوشت شماره ی 2۹۳ و درباره ی بالزبریج پی نوشت شماره ی 2۹5 از فصل 
شش )هْی دیز( را بخوانید.

6۷۰. بلوم فکر می کند که شاید بد نباشد به بازار برود و مشتری اش، الکساندر کیز، را هم ببیند، ولی 
بی درنگ منصرف می شود، زیرا نمی خواهد عزتش را نزد کیز از بین ببرد. )م( 

6۷۱. »خیابان مولزورث که در این لحظه بلوم در آن راه می رود به خیابان کیلدْیر منتهی می شود. در 
یک سویش، به سمت جنوب، نمای موزه ی ملی و در سوی دیگرش، به سمت شمال، کتابخانه ی ملی دابلن 

قرار دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷( این دو ساختمان قرینه ی یکدیگرند.

6۷2. به گفته ی دلینی، »در این جا بلوم ناگهان و برای بار دیگر نمسیس اش، بلیزس بویلن، را می بیند که 
لباس های زرق وبرق دار و نمایشی پوشیده و دم پای شلوارش را پاکتی کرده است.« )2۰۱6(

استفاده  قلب  تپیدن  برای   quop بریتانیایی   – ایرلندی  محاوره ی  واژه ی  از  جویس  این جا  در   .6۷۳
می کند که معنای آن تپشی ناشی از اضطراب و بی قراری است. به همین دلیل، به »تپاک« ترجمه کردم که 

طبق لغتنامه ی دهخدا »تپیدن است که اضطراب و بی قراری باشد.« )م( 

به گفته ی دافی، »دقت این فعل شگفت انگیز است در کنار اشاره به تأثیر شراب روی صورت بلوم و سرخ 
شدن ناگهانی اش )شراب روی صورتم(، تغییر در مسیرش )ناگهان به سمت راست تغییر جهت داد( و تپش 
قلبش )قلبم!( که همه در عبارت های کوتاه بریده بریده و تلگرافی به خواننده منتقل می شوند. سرعت این 

جمله های ناقص تلگرافی با ریتم تندشده ی وضعیت روحی اش هماهنگ است.« )2۰۱۷: ۸5(

6۷4. پی نوشت قبلی )شماره ی 6۷۳ از همین فصل( را بخوانید.
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او را رقیب برنده ی میدان  با بلیزس بویلن رودررو شود، نخست این که  به دو دلیل نمی خواهد  »بلوم 
ناهار  این که تصور می کند هنگام  به تپش می افتد، دیگر  قلبش  به همین دلیل،  و  عشق بازی اش می داند 
جامی شراب نوشیده و شراب صورتش را سرخ کرده است. پس از خودش می پرسد: »من چرا ]نوشیدم[؟« 

)2۰۱6 )دلینی، 

6۷5. در برخی از نسخه های یولسیز، فعل امر »نبین« دو بار پشت سر هم آمده است. بلوم حتا طرز »راه 
رفتن« بویلن را می شناسد: »خودش است. راه رفتن.« )م( 

»شوک بلوم از دیدن بویلن، عدم اطمینانش، سپس یقین حاصل کردن و اضطراب ناشی از آن، به طرزی 
روشن ]در کالمش[ فشرده می شود و نثر جویس مثل چکش ضربه می زند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 6۰(

6۷6. »ِسر تامس دین )۱۷۹2– ۱۸۷۱( معمار ایرلندی بود که در سال ۱۸5۷، موزه ی ترینیتی کالج 
 مثل هم اند، سر تامس 

ً
را طراحی کرد. طرح کتابخانه ی ملی )۱۸۸۳( و موزه ی ملی )۱۸۸4( را، که دقیقا

تامس  نوه اش، سر  و   ،)۱۸۹۹ نیونهم دین )۱۸۳۰–  تامس  او، سر  پسر  بلکه  نکرده است،  دین طراحی 
منلی دین )۱۸5۱– ۱۹۳۳(، طراحی کرده اند. معروف است که سر تامس منلی در طراحی مشترک این 
ساختمان ها نظر غالب را داشته است. روی هم رفته، دو نظر مختلف برای طرح این ساختمان ها وجود دارد: 

“شگفت انگیز” و “بی روح و عاری از گیرایی”.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۷(  

6۷۷. کایبرد می نویسد: »این عجیب است، زیرا پیش تر در رستوران برتن، بلوم با جدیت چشم می چراند 
 هم خواستار رویارویی با اوست و هم از آن ترس دارد.« )2۰۱۱: ۱۰۱۱(

ً
تا بلیزس بویلن را پیدا کند. ظاهرا

کشتی  لستریگون هاست.  سرزمین  از  اودیسیوس  شتابان  عزیمت  یادآور  بلوم  فرار  »نحوه ی   .6۷۸
   )۱۸۸  :۱۹۸۹ )گیفرد،  است.«  نشده  قالب  سپاهیانش  کشتی های  به  زیرا  می رود،  بی خبر  اودیسیوس 

بنا شده،  در دهه ی ۱۸۸۰  که  دابلن  ملی  موزه ی  و  کتابخانه  گفته ی هانت، »ساختمان های  به   .6۷۹
 موزه( نگاه 

ً
 التقاطی و پراکنده گزینی ساخته شده است. بلوم که به یکی از آن ها )احتماال

ً
به سبک کامال

یونانی می داند.« )2۰۱6( می کند، آن را تحسین می کند و سبکش را 

پراکنده گزینی قرن نوزدهم کار می کرد.  التقاطی و  با سنت  یا پدربزرگ مطابق  »سر تامس دیِن ارشد 
تامس  راسکین،  درواقع،  ونیزی اش می ستود.   – لومباردی  به خاطر سبک ساختمان سازی  را  او  راسکین 
دین پدربزرگ را برای مخالفتش با سادگی و سردی بازسازی معماری یونانی آغاز قرن نوزدهم می ستود. 
سر تامس نیونهم دین و سر تامس منلی دین بیشتر به سبک سنگین رنسانسی مدرسه ی هنرهای زیبا در 
پاریس کار می کردند. گرچه از نظر فنی اشتباه است که به این سبک “یونانی” بگوییم، طرح های ستون ها و 

سنتوری ها، یادآور معماری یونانی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۸۸(  

6۸۰. »بلوم برای گریز از گرما و آدمی ]بلیزس بویلن[ که به او خیانت می کند به سنگ های کرم رنگ 
در  را  اضطرابش  تا  درمی آید  و  می رود  جیب هایش  داخل  به  شتاب زده اش  دست  می برد.  پناه  خنک 
جست وجوی ظاهری برای چیزی پنهان کند. سرانجام دست جست وجوگرش با یافتن قالب صابون در 
جیب پشت شلوارش به آرامش می رسد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 6۱( اضطراب رشته ی فکرش را یکریز پاره 

ادا می کند: گذاش به جای گذاشتم. می کند و کلمه ها را ناقص 

یک  بار هم موقع گشتن جیب هایش آگهی زمین های فلسطین برای یهودیان را درمی آورد: اگنداث نتاییم. 
)م( پی نوشت شماره ی ۷۳ از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  

6۸۱. منظور، یک لحظه ی دیگر است. به دلیل اضطراب، جمله ها ناقص و بریده بریده اند.
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 خواننده می تواند حدس بزند که کدام بخش از این جمله را راوی می گوید و کدام بخش، 
ً
6۸2. ظاهرا

تک گویی درونی بلوم است: راوی می گوید: »دستش دنبال« آن چه بلوم از خود می پرسد: »کجا گذاشتم« 
در جیب عقبش پیدا کرد. چه چیز را؟ بلوم می گوید: »صابون« را، همانی که صبح با آن حمام کرده بود، 
باید برای تحویل »کرم«ی که برای مالی سفارش داده است »زنگ بزند.«  به یادش آمد که  و بی درنگ 
سپس فکر می کند: »کاغذ نیم گرم چسبیده« به صابون و یادش می آید که بله، »آ صابون من« را »آن جا« در 
جیب گذاشته »آره.« )م( به گفته ی دلینی، »مالی در اندیشه ی خیانت به بلوم است و بلوم با قلبی تپنده از 
نمسیس اش می گریزد، اما هم چنان به فکر آن است که برود لوسیون یا کرمی را که برای مالی سفارش داده 

است تحویل بگیرد.« )2۰۱6(

به گفته ی کایبرد، »جمله با راوی سوم شخص شروع می شود و پایان می یابد، اما در دل جمله تک گویی 
درونی بلوم را داریم: کجا گذاشتم؟ این تکنیک جست وجوی پرتنش مرد برای حواس پرتی نمادین از علت 
اصلی رنج او را نشان می دهد. جویس در این لحظه ها تیزبین و دقیق است: به استفاده ی استیون از زبان 
انگلیسی میانه، اگن بایِت اینویت )عذاب وجدان( برای کنار آمدن با افسوس و دریغ از مرگ مادرش توجه 
و  بلوم  دید  میدان  به  بویلن  وقتی  تشییع جنازه،  کالسکه ی  در  )هْی دیز(  در فصل شش  کنید. همین طور 
هم قطارانش وارد می شود، بلوم، ناگهان به تماشای ناخن هایش عالقه مند می شود. در این نمونه ی حاضر، 
توجه بلوم به ریزه کاری ها ممکن است گاهی انکار زندگی باشد، همان طور که در اغلب موارد، تأییدکننده ی 
آشفته کننده.« )2۰۱۱:  از پرسش غایی  انحراف  برای  به فهرست ها جنونی است  او  زندگی است. عشق 

)۱۰۱2 –۱۰۱۱

ریکارد درباره ی »کاغذ چسبیده« می نویسد: »تکرار کلمه ی چسبیده )دو بار، پیش تر در همین فصل، 
برای مگس ها و حاال برای صابون( به خاطره ی بلوم از روزهای خوب زندگی اش با مالی شکل می دهد. در 
این جا کلمه ی »چسبیده« به عنوان موتیف یا درونمایه ای به کار می رود که در سراسر داستان تکرار می شود 
و اغلب به شیء یا موقعیتی پیوند دارد که به گونه ای مشکل رابطه ی جنسی بلوم با مالی را نشان می دهد.« 

)۸۳ :۱۹۹۹(

6۸۳. در این لحظه به »در بزرگ« موزه – کتابخانه رسیده و می داند که دیگر این خطر که رقیبش او را 
ببیند رفع شده: »امن.« )م(





۹

کتابدار کوْیکر برای آرام کردن آن ها، با نزاکت زمزمه کرد:۱و2

– و ما داریم، نداریم ما آن صفحه های نفیس ویلهلم مایستر را.۳ شاعر بزرگ درباره ی یک شاعر بزرگ 
برادر.4 یک موجود شکاک در برابر دریای مشکالت مسلح می شود، جریحه دار از تردیدهای ستیزه جویانه،5 

همان طور که آدم در زندگی واقعی می بیند. 
یک گام یک پنج گامی بر چرِم گاو جیرجیرکنان جلو آمد و یک گام به عقب یک پنج گامی بر کف باشکوه.6

متصدی بی صدایی در را قدری باز نگه داشت، اشاره ی بی صدایی به او کرد.۷ 

– الّساعه. 

جیرجیری کرد که برود، اما این پا و آن پا کرد: 

– آن خیال باف زیبای بی اثری۸ که در برابر واقعیاِت سخت ازپامی افتد. آدم همیشه گمان می کند که 
گسترده تر.  تجزیه وتحلیِل  در  درست  درستند.  بسیار  گوته  قضاوت های 

 
ً
تجزیه وتحلیل جیک جیرجیرکنان کورانتی رفت.۹ کچل، با نهایت اشتیاق کناِر در، گوش بزرگش را تماما

به حرف های متصدی داد: آن ها را شنید: و رفت.
دو نفر مانده.۱۰

استیون پوزخند زد: 
– موسیو دو ل َپلیس پانزده دقیقه قبل از مرگش زنده بود.۱۱

جان اگلینتن۱2 با تلخی مافوق گفت: 

– آیا آن شش دانشجوی پزشکی  شجاع۱۳ را پیدا کرده ای تا بهشت گمشده را به دیکته ی تو بنویسند؟ او 
اسمش را گذاشته مصائب شیطان.۱4

لبخند. لبخند لبخند کرنلی.۱5

اول او را قلقلک داد

سپس او را ناز کرد

بعد به زن سوند زد

چون دانشجوی پزشکی بود

پیر شنگول پزش...۱6   
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– به نظرم شما برای هملت یکی بیشتر الزم خواهی داشت. هفت برای ذهن عرفانی عزیز است.۱۷ دبلیو 
بی به آن ها می گوید هفت تای تابان.۱۸

 درخشان چشم کله  ی قرمز قهوه ای فامش۱۹ نزدیک المپ رومیزِی کاله سبزپوِش او، دنبال صورت ریشوی 
میان سایه ی سبز تیره تر گشت، یک آالو،2۰ مقدس چشم. با صدای پایین خندید: خنده ی یک دانشجوی 

بورسیه ی ترینیتی:2۱ بی پاسخ ماند.

شیطان ارکستری، چلیپای بس گریان

اشک ها همانند اشک های فرشته ها22 
تو ترومِبتا2۳

َ
اد الی ایوی دل کول ف

حماقت های من را به گروگان می گیرد.24

کرنلی و یازده مرد ویکلویی وفادارش برای نجات سرزمین آباواجدادی شان.25 کتلیِن بی دندان، چهار 
ِو، ربای:2۷ دوازده 

َ
دشت سبز زیبایش، بیگانه ای در خانه اش.26 و یکی دیگر که به او خوش آمد بگوید: ا

تیناهیلی.2۸ در سایه ی تنگ دره ای سششو صدایشان می زند.2۹ نوجوانِی روحم را به او دادم، شب به شب. 
خیر پیش. شکار خوب.۳۰

مالگن تلگراف من را دارد.۳۱ 
حماقت. پافشاری کن.۳2

جان اگلینتن خرده گیرانه گفت:

شکسپیر  هملت  کنار  جهان  که  بسازند  شخصیتی  مانده  هنوز  ما  ایرلندی  جوان  حماسه سرایان   –
ساکسونی بگذارد، گرچه من تحسینش می کنم، همان طور که بن پیر تحسینش کرد، تا مرز بت پرستی.۳۳

راسل از نقطه ی سایه  اش اظهارنظر کرد: 

یا  اول  جیمز  یا  است  شکسپیر  هملت  آیا  این که  یعنی  دانشگاهی اند.   
ً
کامال پرسش ها  این  همه ی   –

اسکس.۳4 بحث های کشیش ها درباره ی اصالت تاریخی عیسی.۳5 هنر باید عقاید را بر ما آشکار کند، 
ماهیت های معنوی بی شکل را.۳6 مهم ترین پرسش درباره ی اثر هنری این است که تا چه اندازه عمیق از 
اشعار شلی،۳۹ کالم  است.۳۸ عمیق ترین  عقاید  نقاشی  مورو  نقاشی گوستاو  فوران می کند.۳۷  زندگی  آن 
هملت، ذهن ما را به خرد جاودانه مرتبط می سازد، دنیای ایده های افالطون.4۰ دیگر بقیه اش گمانه زنی های 

بچه مدرسه ای هاست. برای  بچه مدرسه ای ها 

اْی ای به یکی از مصاحبه کننده های یانکی می گفت.4۱ خدا، من را بردار!

استیون بس مؤدبانه گفت: 
– استاداِن مدرسه اولش بچه مدرسه ای بوده اند. ارسطو روزی بچه مدرسه ای افالطون بوده است.42

جان اگلینتن با متانت گفت: 

– و بچه مدرسه ای ماند، البته این طور انتظار می رود. آدم می تواند او را تصور کند بچه مدرسه ای نمونه 
با دیپلمش زیر بغلش.

دوباره به صورت ریشوی حاال لبخند دار خندید. 

معنویت بی شکل.4۳ پدر، کتاب مقدس و َدِم مسیحایی.44 همه پدر، مرد الهوتی.45 هیسوس کریستوس، 
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۸

ساحر زیبایی، لوگوس که هر لحظه در ما رنج می برد.46 این بدیهی است که همان است. من آتش سر 
محرابم. من کره ی قربانگاهم.4۷ 

دانالپ،4۸ جاج،4۹ برجسته ترین رومی از میان همه،5۰ اْی ای، آرَول،5۱ نام ناگفتنی،52 در بلندای آسمان: 
همیشه  بزرگ54  سفید  سرای  برادران  نیست.5۳  مخفی  کاردان ها  برای  هویتش  که  ارباب شان،  اچ،  کی 
حواس شان به این است که آیا می توانند کمک کنند. مسیح با خواهرعروس،55 خیسی نور،56 زاده ی باکره ی 
روح  دمیده، سوفیای نادم، رهسپار مرتبه ی بودایی.5۷ زندگی اسرارآمیز برای آدم معمولی نیست. آ م اول باید 
کلی یک بار به عنصرِی خواهْر اچ پی بِی بسیار برجسته نگاهی 

ُ
روی کارمای بد کار کنند.5۸ خانم کوپر ا

اجمالی کرد.5۹ 

آه، شرم باد! مایه ی ننگ!6۰ فویی تویفْی!6۱ مبادا که نگاه کنی، آبجی، پس تو مبادا وقتی یک بانو نشان 
را. عنصری اش  می دهد  

آقای ِبست وارد شد، بلند، جوان، آرام، درخشان.62 در دستش کتابچه ای را با وقار حمل می کرد، نو، 
تابان. بزرگ، تمیز، 

استیون گفت: 

– بچه مدرسه ای نمونه6۳ ژرف اندیشی هملت را درباره ی زندگی پس از مرِگ وجود شاهانه اش، نامحتمل، 
بی ارزش و تک گویی غیردراماتیک می یافت، و به اندازه ی مال افالطون سطحی.64

جان اگلینتن اخم کرده، خشمگین گفت:65 

– وای وقتی می شنوم کسی ارسطو را با افالطون مقایسه می کند، خونم به جوش می آید.

استیون پرسید: 

– کدام یک از این دو من را از جمهوری اش بیرون می کرد؟66 

تعاریف دشنه ای ات را از غالف بیرون بکش.6۷ اسبیت چیستِی کل اسب است.6۸ آن ها سیالن های اوج 
و حضیض و زمان نامتناهی را می ستایند.6۹ خدا: سروصدای توی خیابان: بسیار راه رونده.۷۰ فضا: آن چه 
تو لعنتی خوب باید ببینی.۷۱ از دل فضاهای کوچک تر از گلبول های قرمز خوِن آدمی، آن ها از روی باسن 
بلیک خزشی خزیدند به درون جاودانگی چیزی که این دنیای نباتی از آن سایه ای بیش نیست.۷2 به حال 

بچسب، به این جا، که از راه آن همه ی آینده به درون گذشته فرو می رود.۷۳ 

آقای ِبست با خوش رویی به سمت همکارانش آمد و گفت:

– هینز رفت.

– جدی؟

عاشقانه ی  ترانه های  به  می دانی،  دارد،  اشتیاق  می دادم.۷4 خیلی  نشانش  را  ژوبن ویل  کتاب  داشتم   –
کوناخِت هاید.۷5 نتوانستم بیاورمش به این جا به بحث گوش کند. رفت کتاب فروشی گیل۷6 که آن را بخرد.

دفترم، بی درنگ به جلو بپر 

برای تکریم مردم بی احساس

به گمانم نبود میل نوشتنم
به انگلیسی نارسای نازیبا۷۷
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جان اگلینتن اظهار کرد: 
– دود تورب  وارد کله اش می شود.۷۸

ما انگلیسی ها احساس می کنیم.۷۹ دزد توبه کار.۸۰ رفته. توتون او را کشیدم.۸۱ سنگ سبز براق.۸2 زمردی 
نشسته در حلقه ی دریا.۸۳ 

تخم مرغ هاله ای۸4 راسل نهانی هشدار داد:

جهان  در  که  جنبش هایی  باشند،  خطرناک  می توانند  چقدر  عاشقانه  ترانه های  که  نمی دانند  مردم   –
منجر به انقالب ها می شوند، از خیال پردازی ها و رؤیاهای درون قلب روستایی در دامنه ی تپه ای زاییده 
کادمی و  می شوند.۸5 برای آن ها زمین میدان بهره کشی نیست، بلکه مادِر زنده است. فضای بلندمرتبه ی آ
آن عرصه رمان شش شیلینگی تولید می کند، آهنگ تاالر موسیقی.۸6 فرانسه در ماالرمه زیباترین گل فساد 
را تولید می کند،۸۷ اما زندگی مطلوب فقط بر بی نوا در دل آشکار می شود،۸۸ زندگی مردم فایاکیای هومر.۸۹

آقای بست، از این حرف ها، چهره ی ناآزرده ای رو به استیون گرداند و گفت: 

من  برای  پاریس  در  مک کنا  استیون  که  سروده  را  بی نظیر  منثور  شعرهای  آن  می دانی،  ماالرمه،   –
ـ میم،  َد لویی  لیور  و 

ُ
ا لیزون  ایل ِس پومن  هملت است.۹۱ می گوید:  آن یکی که درباره ی  می خواند.۹۰ 

می دانی، خواندن کتابی از خودش.92 هملت را که در شهرکی فرانسوی اجرا شده شرح می دهد، می دانی، 
کردند.  تبلیغ  برایش  شهرستانی.  شهرکی 

دست آزادش عالئم کوچکی را باوقار در هوا نوشت.

هملت

و
ُ
ا

ِل دیسترْی۹۳
پی یس د شکسپیر۹4

 برای اخم تازه درهم رفته ی جان اگلینتن تکرار کرد: 

و...
ُ
– پی یس د شکسپیر، می دانی. خیلی فرانسوی است، دیدگاهی فرانسوی. هملت ا

استیون تمامش کرد: 
– گدای حواس پرت.۹5

جان اگلینتن خندید و گفت: 

– بله، به نظرم باید باشد. مردمانی عالی، تردیدی نیست، اما در برخی موضوعات به طرز غم انگیزی 
کوته بین. 

گزافه گویی فاخر و بی روح درباره ی آدم کشی.۹6

استیون گفت: 

– رابرت گرین او را سالخ روح خواند.۹۷ بی دلیل پسِر قصاب نبود،۹۸ تبر سنگین شده به دست می گرفت 
و کف دستش تف می انداخت.۹۹ ُنه جان به خاطر جان پدرش گرفته می شود.۱۰۰ پدرمان او که در برزخ 
است.۱۰۱ هملت های خاکی برای شلیک کردن درنگ نمی کنند.۱۰2 کشتارگاهی آغشته به خون۱۰۳ اردوگاه 

اسیران جنگی ای که آقای سوین برن خواند، در پرده ی پنجم پیش بینی می شود.۱۰4
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کرنلی، من گماشته ی خاموشش، نبردها را از دور دنبال می کنیم.۱۰5

ماده سگ ها و توله های آدم کش عدو که هیچ کس 
غیر از ما عفوشان نکرد...۱۰6

میان تبسم ساکسون و نعره ی یانکی.۱۰۷ ابلیس و دریای عمیق.۱۰۸ 

جان اگلینتن به نفع آقای بست گفت:۱۰۹ 

– می خواهد بگوید که هملت داستان ارواح است. ایشان هم مثل آن پسر چاق در پیکویک می خواهد 
تن مان را مورمور کند.۱۱۰

گوش کن! گوش کن! آه، گوش کن!۱۱۱

تنم او را می شنود: مورمور می شود، می شنود.
اگر یک وقتی...۱۱2

استیون با انرژی مرتعش گفت: 

– روح چیست؟ یکی که به سبب مرگ، به سبب غیبت، به سبب تغییر رفتار در لمس ناپذیری محو شده 
است.۱۱۳ لندن الیزابتی در همان فاصله از استرتفورد بود که پاریس فاسد از دابلن باکره است.۱۱4 کیست آن 

روحی که از لیمبو پتروم برمی گردد به دنیایی که فراموشش کرده؟۱۱5 شاه هملت کیست؟

جان اگلینتن هیکل الغرش را جابه جا کرد و به عقب تکیه داد تا داوری کند.  

بلند کرد.

استیون با نگاه سریع التماس می کرد که به او گوش بدهند:۱۱6 

– هم چین ساعتی از روزی در وسط ماه ژوئن است.۱۱۷ پرچم روی تماشاخانه ی کنار بستر رود باال 
رفته.۱۱۸ خرِس سکرسون در گود نزدیک آن می غرد، باغ پاریس.۱۱۹ دریانوردانی۱2۰ که با درْیک دریانوردی 

می کردند۱2۱ میان تماشاچی های ایستاده سوسیس هایشان را می جوند.۱22 

رنگ ولعاب بومی.۱2۳ هرچه می دانی رو کن. آن ها را همدست کن.۱24  

– شکسپیر خانه ی پروتستان فرانسوی در خیابان سیلِور را ترک کرده و از کنار مرغدانی قوها در مسیر 
رودخانه قدم می زند.۱25 اما نمی ماند تا به ماده قویی غذا بدهد که جوجه قوهایش را به سمت نی ها هدایت 

می کند. قوی اْیِون خیال های دیگری دارد.۱26
نگارش مکان.۱2۷ ایگنیشس لیوال، به کمکم بشتاب!۱2۸

با زره نیم دار یک ژیگول بارگاه،۱۳۰  – بازی شروع می شود. بازیگری به زیر سایه می آید،۱2۹ بزک شده 
مردی خوش بنیه با صدایی بم.۱۳۱ این روح است، شاه، یک شاه و َنه شاه،۱۳2 و بازیگْر شکسپیر است۱۳۳ که 
همه ی سال های عمرش هملت را مطالعه کرده که به منظور بازی کردن نقِش شبح به بیهودگی نگذشته.۱۳4 
کالمش را به بربیج۱۳5 می گوید، بازیگر جوانی که می ایستد جلوی او، آن سوی ابر پارچه ی موم اندود۱۳6 و 

او را به اسم صدا می زند:
هملت، من روح پدر توام،۱۳۷

به او امر می کند که گوش بدهد.۱۳۸ با یک فرزند حرف می زند، پسر روح خودش، شاهزاده، هملت 
جوان و به پسر جسم خودش، همنت شکسپیر، که در استرتفورد ُمرد که همنامش ممکن است تا ابد زنده 
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باشد.۱۳۹

دفن شده ی  پادشاه  کسوت  در  و  غیبت،  به سبب  روحی  بازیگر،  شکسپیر  که  است  ممکن  این  آیا   –
دانمارک،۱4۰ روحی به سبب مرگ، حرف های خودش را به همنام پسر خودش بگوید )اگر همنت شکسپیر 
زنده بود، برادر دوقلوی شاهزاده هملت بود( آیا ممکن است، می خواهم بدانم، یا احتمال دارد که او از آن 
قضایا نتیجه ای منطقی نگرفته یا آن ها را پیش بینی نکرده: تو پسر خلع یدشده ای: من پدر کشته شده: مادرت 

ن شکسپیر، با نام دختری َهثو وی؟۱42
َ
ملکه ی گناهکار،۱4۱ ا

راسل با ناشکیبایی شروع کرد:

– اما این کنجکاوی در زندگی خانوادگی یک مرد بزرگ است.
تو آن جایی، مرد درستکار؟۱4۳

– فقط برای کارمند کلیسا جالب است. منظورم این است که ما نمایشنامه ها را داریم. منظورم این است 
که وقتی شعر شاه لیر را می خوانیم، برای ما چه اهمیتی دارد که شاعر چطور زندگی کرده؟ همان طور که 
ویلیر دو لیل آدام برای زندگی گفته خدمتکاران مان می توانند آن را برای ما بکنند.۱44 یواشکی دید زدن و 
کنجکاوی درباره ی پشت سرگویی های اتاق پشت صحنه ی آن روز، نوشیدن شاعر، قرض های شاعر.۱45 ما 

شاه لیر را داریم: و این اثر جاودانه است.

صورت آقای ِبست، به شهادت طلبیده شد، موافقت کرد. 

با موج هایت، با آب هایت بر سراپای آن ها جاری شو، مننان، مننان مک لیر...۱46

حاال چی، مردک،۱4۷ وقتی گرسنه بودی آن یک پوندی که به تو قرض داد؟۱4۸

خدایا، احتیاجش داشتم.
این نوبل را بردار.۱4۹

برو بابا! بیشترش را در تختخواب ُجرجینا جانسن، دختر کشیش، خرج کردی.۱5۰ اگن بایِت اینویت.۱5۱

آیا قصد داری پس بدهی؟

آه، البته.

کی؟ االن؟

خب... نه.

پس کی؟
همه ی عمرم نقد کار کرده ام. همه ی عمرم نقد کار کرده ام.۱52

خونسرد باش. او از آن سوی آب های بوین است. گوشه ی شمال شرقی.۱5۳ تو این مبلغ را بدهکاری.

صبر کن. پنج ماه. مولکول ها تغییر می کنند، همه. من حاال مِن دیگرم.۱54 مِن دیگر پوند را گرفت.
وزوز. وزوز.۱55

اما من، در وضعیت بالقوه ی واقعی شده، صورت صورت ها، به واسطه ی حافظه منم چون تحت تغییر 
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صورت هایم.۱56 دائم 
منی که گناه کردم و عبادت کردم و روزه گرفتم.۱5۷

بچه ای که کانمی از چوب خوردن به کف دست نجاتش داد.۱5۸
من، من و من. من.۱5۹

. یو.۱6۰
ُ
اْی. ای. آی. ا

صدای خرده گیرانه ی جان اگلینتن پرسید: 

– آیا قصد داری با سه سده سنت مخالفت کنی؟ دست کم روحش به آرامش رسیده. او ُمرد، دست کم 
برای ادبیات، پیش از آن که به دنیا بیاید.

استیون با تندی پاسخ داد: 

– او ُمرد، شصت وهفت سال بعد از تولدش.۱6۱ شاهد ورود شکسپیر به دنیا و خروج او از دنیا بود. اولین 
آغوش های او را پذیرا شد. بچه هایش را به دنیا آورد و وقتی در بستر مرگش دراز کشید، روی پلک هایش 

سکه گذاشت تا بسته بمانند. 

بستر مرگ مادر. شمع. آینه ی پوشیده.۱62 او که من را به این جهان آورد آن جا دراز کشیده، پلک های 
روتیالنتیوم.۱6۳ لیلیاتا  ارزان.  زیر چند گل  برنزی، 

تنها گریه کردم.۱64

آقای اگلینتن به درون چراغ کرم شب تاب درهم تابیده اش نگاه کرد۱65 و گفت:

– دنیا بر این باور است که شکسپیر یک اشتباه کرد و با سریع ترین و بهترین شکلی که می توانست آن را 
رفع ورجوع کرد.۱66

استیون با پررویی گفت: 
– چرند! یک آدم نابغه هیچ اشتباهی نمی کند. خطاهایش عمدی اند و دروازه های کشف.۱6۷

دروازه های کشف باز شد تا به کتابدار کوْیکر اجازه ی ورود دهد، نرم  جیرجیری گام، کچل، سراپاگوش 
و دقیق و با پشتکار.۱6۸ 

جان اگلینتن زیرکانه گفت: 

– تصور می شود که یک زن سلیطه دروازه ی کشف به دردخوری نیست. سقراط از گزانتیپ کدام کشف 
به دردخوری را یاد گرفت؟۱6۹

استیون جواب داد: 

از  این جانِک۱۷۱ سقراطک۱۷2  اندیشه را.۱۷۰ چیزی که  آوردن  به دنیا  از مادرش هم هنِر  و  – دیالکتیک 
زن دیگرش، میرتو )ابسیت نومن!(،۱۷۳ یاد گرفت، هیچ مرد و هیچ زنی، هرگز نخواهد فهمید.۱۷4 اما نه 
آموزش های سنتی ماما، نه موعظه های کادل۱۷5 او را از مجریان عالی شین فْین و جام شوکران شان نجات 

داد.۱۷6 

صدای آرام آقای بست فراموش کارانه گفت: 

 ما او را فراموش کرده ایم، همان طور که خود شکسپیر فراموشش کرد.
ً
ن َهثووی؟ بله، ظاهرا

َ
– اما ا
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سر  از  نه  آن ها  نکوهیدِن  برای  یادآوری،  برای  چرخید،۱۷۷  ایرادگیر  کله ی  به  پریش  ریِش  از  نگاهش   
بدخواه. اما  بی گناه  لوالردی،۱۷۸  کچل  صورتی  گنده ی  سیب  به  سپس  نامهری، 

استیون گفت: 

– به قدر یک پول سیاِه خوب ظرافت طبع داشت،۱۷۹ و َنه حافظه ای گریزپا. همان طور که کشان کشان 
به رام ویل۱۸۰ می رفت و سوت زنان دختری که ترک کردم را می خواند،۱۸۱ در کیف پولش خاطره ای حمل 
می کرد. اگرچه زلزله زمانش را تعیین نکرد،۱۸2 باید بدانیم کجا بیابیم ارنِب بیچاره را، نشسته در کنامش،۱۸۳ 
زوزه ی سگ های شکاری، افسار گل میخ دار و پنجره های آبی رنگ او را.۱۸4 آن یادبود، ونوس و آدونیس، در 
اتاق خواب هر زن بولهوسی در لندن هست.۱۸5 آیا کترین آن سلیطه بدترکیب بود؟ هورتنسیو او را جوان و 
زیبا می خواَند.۱۸6 آیا به نظر شما نویسنده ی انتونی و کلئوپاترا، زائری پرشور، چشم هایش پشت کله اش بود 
که زشت ترین زن بدکاره ی سراسر وریک شر۱۸۷ را برای همخوابگی انتخاب کرد؟ بسیار خوب: او را ترک 
کرد و دنیای مردان را به دست آورد.۱۸۸ اما پسرزن هایش، زنان یک پسرند.۱۸۹ زندگی ، افکار، سخنان شان 
را از مردان قرض گرفته اند.۱۹۰ او بد انتخاب کرد؟ من فکر می کنم او انتخاب شد. اگر دیگران خواسته ی 
ن روش خودش را دارد.۱۹۱ به عیسی سوگند، تقصیر به گردن اوست.۱۹2 او از راه به درش 

َ
خودشان را دارند، ا

کرد، شیرین و بیست وشش.۱۹۳ آن الهه ی چشم خاکستری۱۹4 که خم می شود روی آدونیس پسر،۱۹5 دوال 
می شود که تسخیر کند،۱۹6 هم چون دیباچه ای بر پرده ی رو به اوج،۱۹۷ زن جوان گستاخ استرتفورد است که 

عاشقی جوان تر از خودش را در کشتزار ذرت به زیر می کشد.۱۹۸

و نوبت من؟ کی؟
بیا!۱۹۹

آقای بست، شادمانه، خوشحال، کتاب تازه اش را باال برد و خوشحال، شادمانه گفت: 
– کشتزار چاودار.2۰۰

سپس با شادی بلوند2۰۱ برای همه زمزمه کرد: 

– در میان جریب ها کشتزار چاودار
این روستاییان زیبا دراز می کشند.2۰2
پاریس: بس خشنود خشنودکننده.2۰۳

هیکل بلندقد ریشویی با لباس دست باف از سایه بیرون آمد و ساعت جیبی یاری بخشش نمایان شد.2۰4 
– متأسفانه در ُهم استد قرار دارم.2۰5

به کجا؟ زمین قابل بهره کشی. 

ابروهای پرجنب وجوش جان اگلینتن پرسید: 
– داری می روی؟ امشب در خانه ی مور می بینیمت؟2۰6 پایپر می آید.2۰۷

آقای بست بگ پایپی گفت:2۰۸ 

– پایپر! پایپر برگشته؟

پیتر پایپر پر کرد پوزه را با پنج پرک پودر پلپل.2۰۹ 

– نمی دانم می توانم یا نه. پنجشنبه. جلسه ی خودمان را داریم.2۱۰ اگر بتوانم به موقع از آن جا بزنم بیرون.
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گرو  را  آن ها  َپلی  کتاب  کردیم  سعی  ما  آیسیس.2۱2  ظهور  داسن.  سالن های  در  روح2۱۱  احضار  اتاق 
بگیریم.2۱۳ چهارزانو نشسته زیر سایه ی سایبانی، یک لوگوس آزتکی را بر تاج وتخت می نشاند،2۱4 در مراتب 
ُعلوی عمل می کند،2۱5 روح کل آن ها،2۱6 مهامهاتما.2۱۷ هرمسیه ای های وفادار در انتظار نورند، آماده برای 
دوره ی نوآموزی،2۱۸ حلقه ای دورتادور او.2۱۹ لوئی اچ ویکتوری.22۰ تی کال فیلد اروین.22۱ بانوان لوتوس 
به مراقبت چشم به چشمان آن ها می دوزند،222 غده ی پینه آل شان آتش گون.22۳ بودا سرشار از خدایش، زیر 
درخت موز، بر تاج وتخت می نشیند.224 بلعنده ی جان ها، بلعنده.225 جان های مردان، جان های زنان، انبوه 

جان ها. بلعیده شده با جیغ و ناله، چرخیده، می چرخند، مویه می کنند.226 

در ناچیزی ناب
جاِن زن سال ها در این قفس جسم سکنی گزید.22۷

کتابدار کوْیکر دوستانه و جدی گفت:

– می گویند قرار است یک غافلگیری ادبی داشته باشیم. شایعه شده که آقای راسل یک دسته از اشعار 
شاعران جوان ترمان را جمع آوری می کند.22۸ ما همه مشتاقانه منتظریم.

مشتاقانه به مخروط نوِر چراغ نگاه گذرایی کرد، به جایی که سه صورت روشن شدند، درخشیدند.22۹ 

این را ببین. یادت باشد.2۳۰ 

استیون نگاهی انداخت به پایین، به کاله پهن مندرِس بی سر، آویخته به دسته ی چوبدستی زبان گنجشکی 
یا  ارسطو. یک  آزمون  اشاره مالیم لمس کن.  انگشت  دو  با  و شمشیرم.2۳2  زانویش.2۳۱ کالهخود  روی 
 امری است که ممکن نیست هیچ چیز بتواند به واسطه ی آن غیر از آن باشد.2۳4 پس، یک 

ْ
دو؟2۳۳ ضرورت

کاله یک کاله است.2۳5 

گوش کن.

کالم و استارکی جوان.2۳6 ُجرج رابرتز بخش تبلیغاتش را انجام می دهد.2۳۷ النگ ورث در روزنامه ی 
؟ من گله دار کاِلم را دوست داشتم.2۳۹ بله، به نظرم او آن چیز 

ً
اکسپرس به عرش می رساندش.2۳۸ هان، واقعا

 نبوغ دارد؟ ییتس این بیِت شعرش را تحسین کرد: 
ً
عجیب وغریب از نبوغ را دارد. آیا فکر می کنی که او واقعا

 کرد؟24۰ امیدوارم امشب بتوانی بیایی. َمِلکی مالگن هم می آید. 
ً
مثل گلدانی یونانی در خاک وحشی. واقعا

مور از او خواست که هینز را بیاورد. لطیفه ی دوشیزه میچل را درباره ی مور و مارتین شنیدی؟ این که مور 
مایه ی خوشگذرانی مارتین است؟24۱ خیلی ظریف است، نیست؟ آدم را به یاد دن کیشوت و سانچو پانزا 
می اندازند.242 دکتر سیگرسن می گوید، هنوز مانده تا حماسه ی ملی ما نوشته شود.24۳ مور مرد این کار 
نِیل راسل؟246 آه، 

ُ
است. دالور افسرده سیما در این جا در دابلن.244 با دامن اسکاتلندی زعفرانی رنگ؟245 ا

بله، او باید به زبان واالی باستان حرف بزند.24۷ و دولسینه اش؟24۸ جیمز استیونز نمونه های هنرمندانه ای 
 داریم مهم می شویم.25۰ 

ً
تولید می کند.24۹ ظاهرا

کوردلیا، کوردولیو.25۱ تنهاترین دختر لیر.252
به حاشیه رانده شده. حاال بهترین جالی فرانسوی تو.25۳

استیون بلند شد و گفت: 
– خیلی ممنون، آقای راسل. اگر لطف بفرمایید و نامه را به آقای نورمن بدهید...254

– آهان، بله. اگر از نظر ایشان مهم باشد، چاپ می شود. خیلی نامه دریافت می کنیم.
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استیون گفت: 

– متوجه ام. ممنون.
خدا خیرت بدهد.255 روزنامه ی خوک ها. نره گاو یاری رسان.256

سینگ25۷ هم به من قول داده که برای دْینا یک مقاله بدهد.25۸ آیا مجله مان را خواهند خواند؟ فکر می کنم 
بخوانند. انجمن گْی لیک یک چیزی به ایرلندی می خواهد.25۹ امیدوارم امشب بیایی. استارکی را بیاور.

استیون نشست. 

کتابدار کوْیکر از پیِش وداع کنندگان آمد.26۰ سرخ شده،26۱ نقابش گفت: 

– آقای ددلس، نظرهایت بسیار روشنگرانه است.

جیرجیرکنان رفت و برگشت، روی نوک پا به بلندی یک کفش زنانه ی تخت کلفت نزدیک تر به آسمان،262 
با صدای آهسته ای که در سروصدای روندگان گم می شد، گفت: 

– حاال نظرت این است که زن به شاعر وفادار نبود؟

صورت نگران از من سؤال می کند. چرا آمد؟ از روی ادب یا نور درونی؟

استیون گفت: 

– وقتی آشتی ای هست، اول باید ازهم گسیختگی ای در کار باشد.

– بله.

عیسی فاکس با شلوار چرمی،26۳ فراری ای از های وهوی، در محل دوشاخه ی آفت زده ی درختان، پنهان 
می شود.264 با هیچ ماده روباهی آشنا نیست،265 تک وتنها و تحت تعقیب راه می رود.266 زنانی که به دنبال 
قلدر.2۷۰  مسافرخانه دارهای  زنان  قضات،26۹  بانوان  بابل،26۸  روسپی  حساس،26۷  مردمان  کشاند،  خود 
فاکس و گیس.2۷۱ در نیو پلْیس،2۷2 بدن شل وول رسوا که زمانی ملیح بود، زمانی به دل انگیزی، به تروتازگی 

دارچین بود، حاال برگ هایش می ریزد، همه، برهنه،2۷۳ وحشت زده از قبر تنگ و نابخشوده.2۷4 

– بله، پس شما فکر می کنی...

در، پشت سر کسی که بیرون می رفت بسته شد.

ناگهان اتاقک تاق قوسی رازپوش را آرامش فرا گرفت، آرامش گرم و حال وهوای خودخوری. 
چراغ یک وستایی.2۷5

حاال در چیزهایی غور می کند که نبودند: اگر سزار حرف پیشگو را باور کرده بود، در زندگی اش به چه 
دستاوردی می رسید:2۷6 چه چیزی ممکن بود باشد: احتماالتی از احتمال محتمل: چیزهایی که معلوم 

نیست:2۷۷ آشیل چه اسمی داشت، وقتی میان زن ها زندگی می کرد.2۷۸

خدای  توث،  واژه ها.  چاشنی  در  حنوط شده  مومیایی،  قفسه های  در  من،  دور   
ْ

تابوت درون  افکار 
در حجره های  را شنیدم.  اعظم مصری  آن کاهن  و من صدای  پرنده،  تاج هاللی.2۷۹  کتابخانه ها، خدای 

سفالی.2۸۰  کتاب های  از  پر  نقاشی شده ی 

آن ها خموشند. روزی در ذهن مردان زنده بوده اند.2۸۱ خموش: اما خارش مرگی در آن هاست تا در گوشم 
داستان اشکباری بگویند، و وادارم کنند که خواسته شان را به انجام رسانم.

جان اگلینتن متفکرانه گفت:
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– بی شک، او از همه ی مردان بزرگ اسرارآمیزتر است. هیچ چیز نمی دانیم به جز این که زندگی کرد و رنج 
برد. حتا همین قدر هم نه. دیگران پرسش ما را انتظار می کشند.2۸2 سایه ای افکنده بر سر بقیه.2۸۳

آقای بست استدعا کرد: 

یادداشت  این است که نوعی  این طور نیست؟ می دانی، منظورم  هملت خیلی شخصی است،  اما   –
خصوصی است از زندگی خصوصی اش. می دانی، منظورم این است که من یک پول سیاه هم اهمیت 

نمی دهم که کی کشته شد و کی گناهکار است...

با لبخندی به مخالفتش، کتاب بی گناهی را روی لبه ی میز تحریر گذاشت. یادداشت های شخصی اش، 
نسخه  ی اولیه. تا ان باد آر آن تی یر. تایم این ما هاگارت.2۸4 ِبرال روی آن بگذار،2۸5 جان کوچولو.2۸6 

جان کوچولو اگلینتن به نطق آمد: 

– از چیزی که ملکی مالگن به ما گفت، آماده ی شنیدن پارادوکس ها بودم،2۸۷ اما باید این هشدار را هم 
به تو بدهم که اگر بخواهی عقیده ی من را عوض کنی به این که شکسپیر هملت است کار شاقی در پیش 

داری. 
صبر کنید.2۸۸

یک  کرد.  تحمل  می تاباند  ابروهای چروک، سخت گیری  زیر  که  را  بدجنسی  زهِر چشم های  استیون 
کلمه.2۹۰ برای  از شما  ممنونم  بروِنتو،  مِسر   تاسکا. 

َ
ل لومو  وِد  کواندو  ای  یال دار.2۸۹  سوسمار 

استیون گفت: 

– همان طور که ما، یا مادر دانا،2۹۱ بدن هایمان را، روزبه روز، می بافیم و می شکافیم، مولکول هایشان 
به جلو و عقب پس وپیش شده، هنرمند هم تصویر خودش را می بافد و می شکافد.2۹2 و همین طور که 
خال روی سینه ی راستم همان جایی است که موقع تولدم بود، گرچه همه ی بدنم، بارها با مواد تازه بافته 
شده، تصویر پسر غیرزنده هم از درون روح پدر ناآرام پدیدار می شود.2۹۳ به قول شلی، در لحظه ی حاد 
خیال پردازی، وقتی ذهن زغال سنگ رو به زوال است، آن چه من بودم آن چیزی است که من هستم و آن 
 در آینده باشم.2۹4 پس در آینده، خواهر گذشته، ممکن است خودم را همینی ببینم 

ً
چیزی است که احتماال

که اکنون در این جا نشسته ام اما با تصویری از آن چه آن زمان خواهم بود.
دراموند اهل هاوثورنِدن در این پلکان کمکت کرد.2۹5

آقای بست جوانانه گفت: 

اوفلیا  با  اما بخش های  باشد  از پدر  ناخوشایندی شاید   جوان می بینم.2۹6 
ً
بله. من هملت را کامال  –

پسر است. از   
ً
مطمئنا

اشتباه فهمید. او در پدر من است. من در پسر او.2۹۷ 

استیون خنده کنان گفت: 
– آن خال آخرین چیز است که می رود.2۹۸

جان اگلینتن دهن کجی ناخوشایندی کرد2۹۹ و گفت: 

– اگر آْن عالمِت مادرزادِی نبوغ است، نبوغ باید دارویی در بازار باشد.۳۰۰ نمایشنامه های سال های بعِد 
شکسپیر، که رنان تا آن اندازه تحسین کرد، یک روح دیگری می دمد.۳۰۱



|  یولسیز   264

کتابدار کوْیکر دمید: 
– روح آشتی.۳۰2

استیون گفت: 

– نمی تواند آشتی ای در کار باشد، وقتی جدایی ای نبوده.

این را گفتی.۳۰۳ 

– اگر می خواهید بدانید چه اتفاقاتی سایه شان را بر دوره ی جهنمی شاه لیر، اتللو، هملت، تُریلوس و 
کرسیدا انداخته، دقت کنید تا ببینید کی و چطور این سایه از روی آن ها بلند می شود. چه چیزی قلب مرد 
را نرم می کند، کشتی شکسته در توفان سهمگین، رنج دیده، مثل یک یولسیز دیگر، پریکلس، شاهزاده ی 

تایر؟۳۰4 
کله،  کاله قیفی  سرخ پوشیده، سیلی خورده، کور از آب شور.۳۰5

– یک بچه، یک دختر، در آغوشش، مرینا.۳۰6

جان اگلینتن کشف کرد:

بزرگراه ها  است.۳۰۷  دائمی  کمیت  یک  مجعوله  کتب  کژراهه های  به  سوفسطایی  فالسفه ی  گرایش   –
می شوند.۳۰۸ ختم  شهر  به  ولی  مالل آورند، 

با نشانه های  بیکن خوب: کپک زد.۳۰۹ شکسپیر مایه ی خوشگذرانی بیکن است.۳۱۰ تردست هایی که 
رمزی تردستی می کنند از بزرگراه ها می روند. جست وجوگران در سفر اکتشافی بزرگ.۳۱۱ کدام شهر، اربابان 
خوب؟۳۱2 سکوت کرده پشت نام ها: اْی ای، ایون: مگی، جان اگلینتن.۳۱۳ شرق خورشید، غرب ماه: تیر نا 

ن– وگ.۳۱4 هردو با کفش و کاله زائران.۳۱5

چند مایل تا دابلن؟

  سه بیست و ده، آقا.

سرچراغ می رسیم آن جا؟۳۱6 

استیون گفت: 
– آقای برندس این را به عنوان نمایشنامه ی اوِل دوره ی پایانی قبول دارد.۳۱۷

؟ خب آقای سیدنی لی یا آقای سایمن الزاروس، که بعضی با اطمینان می گویند اسمش همین 
ً
– واقعا

است، درباره اش چه می گوید؟۳۱۸ 

استیون گفت: 

– مارینا، کودکی از توفان، میراندا، یک اعجوبه، پردیتا، آن که گم شد.۳۱۹ آن که گم شد به او برگردانده 
دخترش.۳2۰ کودک  شد: 

پریکلس می گوید، همسر دلبندم مثل این دوشیزه بود.۳2۱ آیا یک مرد عاشق دختر می شود اگر عاشق 
نبوده؟۳22 مادر 

آقای بست به زمزمه آغازید: 
– هنر پدربزرگ بودن. الرت دلتره گرندپ...۳2۳
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– آیا نمی بیند که دوباره در او متولد شده، با یادی از نوجوانی خودش اضافه شده به آن، تصویری دیگر؟۳24

می دانی داری از چه حرف می زنی؟ عشق، بله. کلمه ای آشنا برای همه ی مردان.۳25 امور ورو آلیکوید 
آلیکویی بونم والت اونده ات ای کوا کنکوپیشیموس...۳26 

– برای مردی با آن چیز عجیِب نبوغ، تصویر خود او معیار تمام تجربه، مادیات و اخالق است.۳2۷ چنین 
جذابیتی او را تحت تأثیر قرار خواهد داد.۳2۸ تصاویر مردان دیگِر هم خونش او را پس خواهد زد. در آن ها 

تالش های مضحک سرشت را خواهد دید که او را پیش بینی یا تکرار می کنند.۳2۹

پیشانی دلجوی کتابدار کوْیکر با امید گلگون برافروخته شد.

– امیدوارم آقای ددلس تئوری اش را برای روشنگری مردم به پایان برساند. و باید به مفسر ایرلندی دیگری 
اشاره کنیم، آقای ُجرج برنارد شا.۳۳۰ و آقای فرنک هریس را هم نباید فراموش کنیم.۳۳۱ بی شک مقاله هایش 
درباره ی شکسپیر در ستردی ریویو۳۳2 درخشان بود. جالب این که او هم برای ما رابطه ای ناخرسند میان 
شکسپیر با بانوی تیره از غزل واره ها رسم می کند.۳۳۳ رقیب ارجْح ویلیام هربرت است، ارِل پمبروک.۳۳4 
 بیشتر هماهنگ است با چطور بگویم؟ 

ً
اذعان می کنم که اگر شاعر باید طرد شود، چنین طردشدنی ظاهرا

– با برداشت ما از آن چه نباید بوده باشد.۳۳5

شادمانه ساکت شد و در میان آن ها سر آراَمش را باال گرفت، تخم آک، جایزه ی جروبحث شان.۳۳6 

او را تو خطاب می کند با کلمه های شوهرانه ی جدی. تو دوست می داری، میریام؟ تو به مردت عشق 
می ورزی؟۳۳۷

استیون گفت: 

– این هم ممکن است. پندی از گوته است که آقای مگی دوست دارد نقل قول کند. از چیزی که در جوانی 
آرزویش را داری حذر کن، زیرا در میانه ی زندگی به دست می آوری اش.۳۳۸ چرا دنبال کسی می فرستد که 
بوناروباست،۳۳۹ خلیجی که همه ی مردان در آن می رانند،۳4۰ ندیمه ای محترم با دوران دختری ننگین،۳4۱ 
لردچه ای که به او اظهار عشق کند؟۳42 او خودش لرِد زبان بود۳4۳ و خودش را نجیب زاده ی نابکار۳44 کرده 
بود و رومئو و ژولیت را نوشته بود.۳45 چرا؟ اعتمادبه نفسش بی موقع کشته شده بود.۳46 اول در کشتزار ذرت 
)باید بگویم، کشتزار چاودار( زیر سلطه رفت۳4۷ و پس از آن هرگز نه به چشم خودش پیروز است و نه 
بازی بخندودرازِبکش را پیروزمندانه بازی می کند.۳4۸ ُدن ژوانیسم فرضی او را نجات نمی دهد.۳4۹ مایه ی 
تباهِی بعدی هم اولین مایه ی تباهی را تباه نمی کند. دندان نیش گراز او را زخمی کرده است آن جا که عشق 
 مغلوب شده است،۳5۱ هنوز سالح نامرئی زن نزد اوست.۳52 من 

ْ
می نشیند به خونریزی.۳5۰ اگر سرکش

احساس می کنم در کلمه ها، نوعی سیخونک تمایالت جسمانی است که او را به سوی اشتیاق تازه می راند، 
سایه ای تاریک تر از اولی، که حتا درک او از خودش را تار می کند.۳5۳ سرنوشت مشابه در انتظار اوست و 

دو خشم در یک گرداب درهم می آمیزند.۳54

آن ها گوش می کنند. و در دهلیز گوش شان، من می ریزم.۳55 

 ضربه ی مرگ بار خورده، سمی در دهلیز گوِش خواب می ریزند. اما آن هایی که در خواب 
ً
– آن روح قبال

کشته می شوند نمی توانند روش سالخی شان را بدانند، مگر خالق شان در زندگی پیش رو این آگاهی را به 
روح شان ارزانی دارد.۳56 اگر خالقش این آگاهی را به او ارزانی نمی داشت، روح شاه هملت نمی توانست 
از آن َسم و آن چهارپا با دو پشت که به این کار وادار کرد،۳5۷ خبر داشته باشد. به همین دلیل، آن سخن 
)انگلیسی ضعیف ناخوشایندش( همواره به جای دیگری جهت داده می شود، به سوی عقب.۳5۸ تجاوزکننده 
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کتابدار کوْیکر گفت: 

. یک بحث بسیار آموزنده. مطمئنم که آقای مالگن هم تئوری خودش را درباره ی نمایشنامه 
ً
– بله، دقیقا

و شکسپیر دارد. 

همه سوی زندگی باید نمایش داده شود. 

به همه سو به تساوی لبخند زد.

باک مالگن فکر کرد، گیج بود. سپس گفت: 

– شکسپیر؟ به نظرم این اسم را می شناسم.

لبخند آفتابی گذرا بر وجنات شل وولش تابید.

با حافظه ای درخشان گفت: 
– بی شک، آن یارویی که مثل سینگ می نویسد.۳۷۸

آقای بست رو به او برگشت و گفت: 

 در دی بی سی می بیندت.۳۷۹ رفت کتاب فروشی گیل، ترانه های 
ً
– هْینز تو را از دست داد. دیدیش؟ بعدا

عاشقانه ی کوناخت از هاید را بخرد.۳۸۰

باک مالگن گفت: 

– من از راه موزه آمدم. این جا بود؟

جان اگلینتن پاسخ داد: 

در  دیشب،  که  شنیدم  آمده اند.  به تنگ  نظریه پردازی  در  ما  ذکاوت  از  شاید  حماسه سرا  هم وطنان   –
دابلن، هنرپیشه ی زنی هملت را برای چهارصدوهشتمین بار بازی کرده.۳۸۱ واینینگ معتقد بود که شاهزاده 
نشانه هایی  دنبال  به گمانم،  بارتن،  قاضی  ایرلندی تصور کرده؟  به عنوان یک  را  او  بوده.۳۸2 هیچ کس  زن 

پتریک قسم می خورد.۳۸4  به سینت  نه عالیجناب(  او )سرور،  می گردد.۳۸۳ 

آقای بست کتابچه ی درخشانش را بلند کرد و گفت: 

– درخشان تر از همه، داستان وایلد است که در چهره ی دبلیو اچ ثابت می کند سونات ها توسط ویلی 
هیوز نوشته شده، مردی از همه طیف سایه رنگ.۳۸5

کتابدار کوْیکر پرسید: 
– برای ویلی هیوز، نه؟۳۸6

یا هیویی ویلز؟ آقای ویلیام هیم سلف. دبلیو اچ: من کی ام؟۳۸۷

آقای بست راحت تفسیر غلطش را اصالح کرد و گفت:

– منظورم برای ویلی هیوز است. البته همه اش پارادوکس است، می دانی، هیوز اسم و هیوِز بریدن و 
او انجامش می دهد بسیار نمادین است. این اصِل ماهیت وایلد است،  هیوِز سایه رنگ، اما شیوه ای که 

گذرا. اشاره ای  می دانی.۳۸۸ 

لبخند که می زد، نگاهش را اشاره وار از روی صورت آن ها گذراند، جوانک خام بلوند.۳۸۹ ماهیت راِم 
وایلد.۳۹۰
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تو لعنتی عجب عاقلی. سه درم ویسکی با درهم های َدن دیسی نوشیدی.۳۹۱

چقدر خرج کردم؟ آه، چند شیلینگ.

برای یک مشت مطبوعاتی. خلط تر و خشک.۳۹2 

عقل. تو پنج عقلت۳۹۳ را خواهی داد برای جامه ی غرورآفرین جوانی ای که او مسخره اش می کند.۳۹4 
برآورده شده.۳۹5 هوسی  نشانه های 

خیلی بیش خواهند بود.۳۹6 آن زن را برای من بگیر.۳۹۷ در فصل جفت گیری. ژوپیتر، برای شان وقت 
خوِش مستی شهوت بفرست.۳۹۸ آری، او را قمری کن.۳۹۹

حوا. گناه شکم برهنه ی پر از گندم. ماری دور او حلقه می زند، نیش در بوسه اش.4۰۰ 

کتابدار کوْیکر می پرسید: 

 جدی اش نمی گیرند.
ً
– به نظر شما این فقط یک پارادوکس است؟ وقتی دلقک جدی ترین است، اصال

درباره ی جدی بودن یک دلقک جدی حرف زدند.

آمد،  نزدیک  با سِر جنبان  استیون چشم دوخت. سپس،  به  باک مالگن مدتی  دوباره صورت سنگین 
تلگراف تاشده ای را از جیبش بیرون کشید. لب های متحرکش که با لذتی تازه لبخند می زدند، خواندند.

گفت:

– تلگراف! الهام بخش معرکه! تلگراف! یک فتوای پاپی!

گوشه ی تاریک میز نشست و بلند و شادمانه خواند:

– سانتی مانتالیست کسی است که لذت می برد بدون این که از کار کرده شده متحمل ضرر بزرگ شود.4۰۱ 
امضا: ددلس. از کجا فرستادیش؟ روسپی خانه؟ نه. کالج گرین.4۰2 همه ی چهار چوق را نوشیدی؟ عمه 
قرار است به پدر ناهم گوهرت سر بزند. تلگراف! َمِلکی مالگن، شیپ، خیابان ابی جنوبی. آه، تو مامِر 

بی همتا!4۰۳ آه، تو ِکنچ واِر کشیش شده!4۰4
شادمان پیام و پاکت را در جیبی فرو کرد، اما با لکنت زبانی شکوه آمیز و زاری کنان گفت:4۰5

– این چیزی است که به تو می گویم، آقای عسل، ما خیلی بدحال بودیم،4۰6 من و هینز، وقتی که خود 
او آن را آورد. این شکوه ای بود که می کردیم برای آب زهِر وحشتناک معرکه که راهبی را تحریک می کند، 
فکر می کنم، و او از شهوترانی ازپاافتاده.4۰۷ و ما یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت در بار کانری مؤدب 

نشسته ایم، هرکدام منتظر یک پاینت.4۰۸ 

آه وناله کنان گفت: 

گاه ترین بودن، برای ما درهم جوشت را طوری می فرستی  – و ما در بودنی در آن جا، افسوس،4۰۹ و تو در ناآ
که ما زبان مان را یک یارد بیرون می آوریم، مثل کشیش های تشنه ای که برای یک قلپ غش می کنند.4۱۰

استیون خندید.

باک مالگن تند و هشدارآمیز خم شد. سپس گفت: 

گلست هال  در  ورودی اش  در  به  که  شنیده  شدت.4۱۱ 
ُ
بک که  می گردد  دنبالت  خانه به دوش  سینِگ   –

بکشد.4۱۳ را  تو  تا  افتاده  راه  گاو  پوست  از  پاپوشی  با  شاشیده ای.4۱2 

استیون داد زد: 
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– من! این سهم تو به ادبیات بود.

باک مالگن با شادکامی رو به عقب خم شد و به سقف تاریکی که استراق سمع می کرد، خندید:

– تو را بکشد! 

خندید.

ش ارزان مان4۱5 در خیابان سن 
ُ

صورت زمخت گورگویلی4۱4 که با من می جنگید موقع خوردن خوراک ش
آندره دز آر. با کلمه های کلمه ها برای کلمه ها، پالبرس.4۱6 اوشین با پتریک.4۱۷ آن فان مردی که با او در 
جنگل کالمار دیدار کرده بود، بطری شرابی برایش تاب داده بود.4۱۸ سْی وندِردی سن!4۱۹ ایرلندی قاتل. 

تصویر خودش را، در سرگردانی، دیده بود. من مال خودم را. با احمقی در جنگل دیدار کردم.42۰ 

از دِر نیمه باز، متصدی ای گفت: 

– آقای لیستر.

– ... که در آن هر کسی می تواند تصویر خودش را پیدا کند. پس آقای قاضی َمِدن در یادنگاشت ارباب 
ویلیام سایلنس واژه های صیادی را پیدا کرده است...42۱ بله؟ چی شده؟

متصدی جلو که می آمد و کارتی را به او می داد، گفت: 

– یک آقایی این جاست، جناب، از فریمن. می خواهد بایگانی های روزنامه ی کلکنی پیِپِل422 سال قبل 
را ببیند.

. آیا این آقا...؟
ً
، حتما

ً
، حتما

ً
– حتما

نینداخته گذاشت، نگاه کرد، پرسید، جیرجیر  کارت ناشکیبا را برداشت، نظری انداخت، ندید، نظر 
پرسید:  کرد، 

– آیا این آقا ...؟ آهان، آن جا!

چابک با گام های گالیارد42۳ رفت، بیرون. در راهروی روشن از نور روز، با تکاپوی توأم با پرچانگی 
امین.424  بسیار  بسیار مهربان، کاله لبه پهن پوش  بسیار درست،  به وظیفه،  پایبند  پرشور حرف می زد، 

 داریم...
ً
. روز به خیر، آقا. کلکنی... مطمئنا

ً
– این آقا؟ روزنامه ی فریمن؟ کلکنی پیپل؟ حتما

 صبوری منتظر بود، گوش می داد. 
ِ

نیم رخ شبح

– تمام مهم ترین های استانی... نورترن ویگ، ُکرک اگَزمینر، انیس کورتی گاردین.425 سال قبل. ۱۹۰۳... 
 اجازه بدهید... 

ً
... اِونز،426 این آقای محترم را راهنمایی کن. اگر پشت سِر دستیا... یا لطفا

ً
ممکن است لطفا

...
ً
این طرف... آقا، لطفا

خم شده ای  تیره ی  قیافه ی  کرد،  راهنمایی  استانی  روزنامه های  همه ی  به سمت  وظیفه شناس،  پرچانه، 
دنبال می کرد.  را  او  شتابان  پاشنه های 

در بسته شد.

باک مالگن داد زد: 
– جهود!42۷

از جایش پرید و کارت را چنگ زد.



|  یولسیز   270

– اسمش چی است؟ موسای جهود؟42۸ بلوم.

به وراجی ادامه داد: 

– یهوه، جمع کننده ی پوست های ختنه گاه، دیگر نیست.42۹ او را در موزه دیدم، آن جا که رفته بودم به 
آفرودیِت مولِد کف ادای احترام کنم.4۳۰ دهان یونانی ها که هرگز به عبادت نچرخیده است.4۳۱ ما باید هر 

روز به این زن کرنش کنیم. زندگِی زندگی، لبانت شعله ور.4۳2

ناگهان به سوی استیون چرخید: 

از  یونانی تر  او  می ترسم،  خود  از  من  آه،  می شناسد.4۳۳  هم  را  تو  پیرمرِد  می شناسد.  را  تو  او   –
آه،  او بود.4۳5 ونوِس زیباسرین.4۳6  ناودان میانی  یونانی هاست.4۳4 چشم های مات رنگ جلیلی اش روی 

را.4۳۷ پنهان  باکره ی  می کرد  تعقیب  خدا  جنسی!  اندام های  آن  رعد 

جان اگلینتن با تأیید آقای بست تصمیم گرفت که: 

یک  مثل  را  او  االن  تا  می شویم.4۳۸  عالقه مند  ش  خانم  به  کم کم  بشنویم.  بیشتر  می خواهیم  ما   –
 به او فکر کرده بودیم، یک پنه لوپِی خانه نشین.44۰

ً
گریسلدای صبور تصور می کردیم،4۳۹ البته اگر اصال

استیون گفت:

گرفت،  آرگوسی،  هلن  منالس،44۱  لرد  ماده اسب  از  را  زیبایی  نخل  گرجیاس،  مرید  آنتیس تنیس،   –
مادیان چوبی تروا که در آن بیست قهرمان خوابیدند، و به پنه لوپی بیچاره داد.442 بیست سال شکسپیر در 
لندن زندگی کرد، در پاره ای از این مدت، درآمدی معادِل حقوق نایب السلطنه ی ایرلند کسب می کرد.44۳ 
زیاده روی  هنر  است،  نامیده  فئودالیسم  هنر  ویتمن  والت  آن چه  از  بیش  هنرش،  بود.  مجلل  زندگی اش 
است.444 خوراک پای شاه ماهی داغ، جام های سبز شراب ساک، ُسس های عسلی، مربای گل ُرز، شیرینی 
بادامی، کبوترهای خوابانده در انگورفرنگی، ریشه های شکرین.445 ِسر والتر رالی، وقتی دستگیرش کردند، 
در پشتش نیم میلیون فرانک داشت، ازجمله یک جفت کرست مرغوب.446 االیزا تئودور، زن رباخوار، 
آن قدر زیرجامه داشت تا بتواند با سبا هم چشمی کند.44۷ شکسپیر بیست سال در آن جا میان عشق زناشویی 
و خوشی های عفیف آن و عشق زناکارانه و مسرت های کثیف آن الس زد.44۸ داستان منینگهام را می دانی 
درباره ی زن آن شهروند بورژوا که دیک بربج را به تختخوابش دعوت کرد، بعد از آن که او را در ریچارد 
سوم دیده بود، و این که چطور شکسپیر اتفاقی شنید،44۹ بدون هیاهوی بیشتر برای هیچ،45۰ با خطر سر شاخ 
شد و وقتی بربج آمد دِر دروازه را زد،45۱ از زیر پتوهای خروس اخته جواب داد: ویلیام فاتح قبل از ریچارد 
سوم آمد.452 و عروسک روسپی، بانو فیتن،45۳ سوار می شود و داد می زند آه،454 و مرغکان ظریف او، بانو 
پنه لوپی ریچ، زن پاک صفت برای یک بازیگر شایسته است، و روسپی های رود کنار،455 یک پنی هر بار. 

 ِرن.456 آنکور َون سو. نو فرون د کوشونری. مینت؟ تو وو؟45۷
َ

کو ل

کسفوردی45۸ با جام شراب قناری اش برای هر  – سرآمد جامعه ی عالی. و ِسر ویلیام َدوِننت از مادر آ
َنر قناری.45۹

چشم های پارسای باک مالگن به سوی باال چرخید، دعا کرد: 
– مارگارت مری انی کوِک آمرزیده!46۰

تنیسن،  از عمارات همسایه ها، همان طور که الن  – و دختر هرِی شش زنه.46۱ و دوستان مؤنث دیگر 
شاعر شریف، می خواند.462 اما فکر می کنی پنه لوپی بیچاره در تمام آن بیست سال، در استرتفورد، پشت 
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پنجره های لوزی چه کار می کرد؟

بکن و بکن.46۳ کار کرده شده.464 در باغ ُرِز کوی ِفتر باغ جرارد، گیاه شناس، قدم می زند،465 خرمایِی 
سفیدشده.466 سنبل نیلی رنگ مثل سیاهرگ های زن.46۷ پلک هایی مثل جونو، بنفشه ها.46۸ قدم می زند. 
یک زندگی همه چیز است. یک تن. بکن.46۹ فقط بکن. در دوردست، در تعفن شهوت و کثافت، دست ها 

روی سفیدی گذاشته شده.

باک مالگن یک مرتبه زد روی میز جان اگلینتن. 

– به کی شک داری؟4۷۰ 

به چالش طلبید.

– فکر کن او عاشِق طردشده در سونات هاست. یک بار طردشده، همیشه طردشده. اما هرزه ی بارگاه او 
را به خاطر یک لرد طرد کرد، عشق دلبنِد شاعر.4۷۱

عشقی که شهامت ندارد نامش را بگوید.4۷2

جاِن مصمم اگلینتن اظهار داشت: 
– منظورت این است که به عنوان یک انگلیسی، شکسپیر عاشق یک لرد بود.4۷۳

دیوار قدیمی که روی آن مارمولک های شتابان می درخشند.4۷4 در شنتون تماشایشان کردم.4۷5 

استیون گفت: 

– این طوری به نظر می رسد که وقتی او می خواهد برایش این کار را بکند، و برای همه ی رِحم های مفرد 
شخم نزده ی دیگر،4۷6 یک مهتر اداره ی بررسی عقاید ارتدادآمیز برای نریان انجام می دهد.4۷۷ شاید مثل 
سقراط، یک ماما به عنوان مادر داشت و یک سلیطه به عنوان زن.4۷۸ اما آن زن، آن بوالهوس هرزه، عهد بستر 
را نشکست.4۷۹ دو کار در ذهن آن روح زننده است: عهد بشکسته و ساده لوح کندذهنی که لطف زن به 
او فروکش کرده، برادِر شوهِر مرده.4۸۰ اِن دوست داشتنی، به نظر من، خوِن گرمی داشت. یک بار تک پران، 

همیشه تک پران.

استیون در صندلی اش جسورانه چرخید و با اخم گفت: 

هملت  اثباتش به گردن توست، نه من. اگر تو این را انکار می کنی که در صحنه ی پنجم  – وظیفه ی 
از روزی که زنش  بگو چرا شکسپیر در طول سی و چهار سال،  و رسوایی زده،4۸۱ پس  ننگ  داغ  به زنش 
با او ازدواج کرده تا روزی که او را دفن کرده، هیچ اشاره ای به زن نکرده است.4۸2 همه ی آن زنان شاهد 
ن، عزیز بینوایش، ویلون، وقتی 

َ
بودند که مردان شان مردند و رفتند زیر خاک: مری، مرد خوبش، جان،4۸۳ ا

رفت و پیش او مرد، برآشفت که مرد زودتر رفت،4۸4 جون، چهار برادرش،4۸5 جودث، شوهرش و همه ی 
پسرانش،4۸6 سوزان، نیز شوهرش،4۸۷ درحالی که الیزابت، دختر سوزان، به قول بابابزرگش، اولی اش را که 
کشت، به عقد دومی درآمد.4۸۸ آه، بله، اشاره شده. در سال هایی که خود او در لندِن مجلل باشکوه زندگی 
می کرد، زن برای پرداخت بدهی ای مجبور شد چهل شیلینگ از چوپان پدرش قرض بگیرد.4۸۹ حاال شما 

توضیح بده. توضیح بده درباره ی آخرین اثرش هم که در آن او را به آیندگان سپرد.4۹۰

استیون با سکوِت آن ها روبه رو شد. 
بدین ترتیب، اگلینتن به او: منظورت وصیت نامه است.4۹۱

اما به نظر من این را حقوقدانان توضیح داده اند.4۹2 
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در سهم بیوه گی محق بود 

براساس قانون عرفی. اطالعات قانونی مرد عالی بود 
قضات ما می گویند.4۹۳

او شیطان را دست می اندازد،

مسخره گر:

               و بدین ترتیب، نام زن را قلم زد

ولی از نخستین پیش نویس خط نزد

پیش کش های نوه اش را، دخترانش را،

خواهرش را، یاران غارش را در استرتفورد 

و در لندن. و بنابراین، آن طور که من می بینم، 

وقتی وادار شد که اسم او را بگذارد

برایش گذاشت

دوم بهین تختخواب خود را.

پونکت.4۹4 

گذاشت برایش

دوم بهین را

گذاشت برایش

 دوم بهین تختخوابش را

دوم  بهین

گذاشت تختخوابی 

         یوهو!

جان اگلینتن اظهار داشت: 

– آن زمان روستاییان زیبا اموال منقولی نداشتند،4۹5 درست مثل االن، اگر نمایشنامه های روستایی ما 
مثل اصل باشند.4۹6

استیون گفت: 

– او روستایی نجیب زاده ی ثروتمندی بود با نشان خانوادگی اشرافی و امالکی در استرتفورد و خانه ای 
در ایرلند یارد، یک سهام دار سرمایه دار، اصالح گر الیحه، یک بدهی جمع کن.4۹۷ اگر دلش می خواست 

که زن بقیه ی شب های زندگی اش را در آرامش خروپف کند، چرا بهین تختخوابش را برایش نگذاشت؟

آقای بسِت دوم بهین با ظرافت گفت: 

– واضح است که دو تختخواب بوده است، بهین و دوم بهین. 

باک مالگن اصالح کرد: 
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– سپاراتیو ِا منسا ات ِا تالمو.4۹۸

و لبخند دریافت کرد.

اگلینتِن دوم4۹۹ با تخت لبخند پاسخ داد: 

– باستانی به تختخواب  های معروف اشاره می کند. بگذار فکر کنم.5۰۰ 

استیون گفت:

– باستانی به آن بچه تخِس مدرسه اِی استاگیرایی5۰۱ و کافِر بی پرده ی فرزانه اشاره  می کند، او که وقتی 
در تبعید در احتضار است برده هایش را آزاد می کند و می بخشد، از بزرگترهایش قدردانی می کند، وصیت 
می کند که او را پهلوی استخوان های زن مرده اش در خاک بخوابانند و از دوستانش درخواست می کند که 
با معشوقه اش مهربان باشند )نل گوین هرپیلس را فراموش نکنید( و اجازه داد در ویالی خود او زندگی 

کند.5۰2

آقای بست با مختصر نگرانی پرسید: 

– منظورت این است که این طوری مرد؟ منظورم...

باک مالگن پیش جوابی کرد: 

– او مست الیعقل ُمرد.5۰۳ یک کوارت آبجو یک وعده غذا برای شاه است.5۰4 آه، باید به شما بگویم که 
داودن چی گفت.5۰5 

بهین اگلینتن پرسید: 

– چی؟

ویلیام شکسپیر و شرکا، مسئولیت محدود.5۰6 ویلیاِم مردم.5۰۷ برای شرایط تماس بگیر با: ای داودن، 
های فیلد...5۰۸  خانه ی 

باک مالگن عاشقانه آه کشید و گفت: 

– بامزه! از او پرسیدم نظرش درباره ی اتهام لواطی که به حماسه سرا نسبت داده اند چیست. دستش را باال 
برد و گفت: تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که زندگی در آن روزها بسیار پرتنش بوده. بامزه!5۰۹

مخنث.5۱۰

ِبسِت بس زیباندرحزن5۱۱ به بدِگل اگلینتن گفت: 

– حس زیبایی ما را گمراه می کند.5۱2 

جاِن ثابت قدم جدی پاسخ داد:
– دکتر می تواند معنای آن کلمه ها را به ما بگوید.5۱۳ نمی توان خدا و خرما را با هم خواست.5۱4

این طور فکر می کنی؟ آیا آن ها نخل زیبایی را از چنگ ما، من، بیرون می کشند؟5۱5 

استیون گفت: 

– و حس مالکیت. شکسپیر، شایالک را از جیب بزرگ خودش بیرون کشیده.5۱6 پسر عمده فروش مالت 
و نزول خوار، خودش عمده فروش غله بود و نزول خوار، که ده تاد غله در هنگامه های قحطی احتکار کرد.5۱۷ 
آن ها اشاره کرد،کسی  به  فالستاف  آن فرقه های مختلفند که چتل  او وام گرفته اند، بی شک  از  کسانی که 
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بازیگرها  از  یکی  علیه  مالت  کیسه  بهای چند  به خاطر  داد.5۱۸  گزارش  معامله  در  را  او  درست کاری  که 
شکایت کرد و به ازای هر پولی که قرض داد یک پوند گوشت با بهره مطالبه کرد.5۱۹ از چه راه دیگری مهتر و 
پسربچه ی بازیگرخواِن آبری می تواند به سرعت پولدار شود؟52۰ هر حادثه ای آبی بود به آسیاب او. شایالک 
با یهودستیزِی متعاقِب اعدام و قطعه قطعه کردن لوپز،52۱ حکیم باشی ملکه، وقتی جهود  هم نوا می شود 
هنوز زنده بود،522 قلب یهودی اش بیرون کشیده شد: هملت و مکبث با به تاج وتخت رسیدن فیلسوف نمای 
اسکاتلندی، با تغییری در جهت بریان کردن جادوگرها.52۳ آرمادای گمشده در درد بیهوده ی عشق مورد 
تمسخر اوست.524 نمایش های فضای باز او، نمایش های تاریخی، بر موج شوروشوِق مفکینگ پرخروش 
می راند.525 یسوعی های وریک شر محاکمه می شوند و ما تئوری مغلطه گری دربان را داریم.526 سی ونچر 
از برمودا به وطن می آید و نمایشنامه ای که رنان تحسین کرد، با کالیباِن پتسی، عموزاده ی آمریکایی ما، 
نوشته می شود.52۷ سونات های شکرین سونات های سیدنی را دنبال می کنند.52۸ و اما در مورد فْی الیزابت، 
به عبارت دیگر ِبِس هویجی رنگ، باکره ی زمخت که منبع الهام زنان شوخ طبع وینزر شد، به یک ماین هر از 

 مخفی در اعماق زنبیل لباس ها بگردد.52۹
ً
آلمان اجازه داد که تمام عمرش برای معانی عمیقا

به نظرم خیلی خوب پیش می روی. فقط معجونی از اعتقادات ولغت شناسی را بساز.5۳۰ مینگو، مینکس، 
میکتوم، مینگر.5۳۱

جان اگلینتن مشتاقانه به چالش طلبید: 
– ثابت کن که یهودی بود.5۳2 رئیس آموزش تو معتقد است که او کاتولیک بود.5۳۳

سافالمیناندوس سام.5۳4

استیون جواب داد:
– او در آلمان ساخته شده،5۳5 همان طور که بهترین جالدهنده ی فرانسوِی رسوایی های ایتالیایی.5۳6

آقای بست یادآوری کرد: 
لریج او را ذوالمناقب نامید.5۳۷

ُ
– مردی ذوالمناقب. ک

امپلیوس. این سوچیتته هومانا هوک ات مکسیم نچساریوم اوت سیت امی چیتیا اینتر مولتوس.5۳۸

استیون آمد بگوید: 

– سینت تامس...

مالگن موبدنشین نالید: 
– اورا پرو نوبس.5۳۹

و در صندلی ای فرورفت.

از آن جا با نغمه ی سوگواری مویه و زاری کرد: 
کوشال مکری!54۰ ما از امروز ویران شده ایم! ویران شده ایم ما بی شک!54۱ – پوگ مهون! آ

همه با لبخندشان لبخند زدند.

استیون لبخندزنان گفت: 

– سینت تامس، که من از خواندن کارهای برآمده شکمش  به زبان اصلی لذت می برم، درباره ی زنای 
با محارم می نویسد، از منظری متفاوت با مکتب وینی نوینی که آقای مگی درباره اش حرف زده، و آن را 
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به شیوه ی خردمندانه و دقیق خودش، با احساسات پرطمع یکسان می شمارد.542 منظورش این است که 
عشقی که این گونه به فردی از خون خود عطا می شود، آزمندانه از بیگانه ای که ممکن است تشنه ی آن 
باشد، دریغ می شود.54۳ یهودیانی که مسیحیان آن ها را به طمع ورزی متهم می کنند، از میان همه ی نژادها 
بیشتر به ازدواج میان نژادی متمایلند. تهمت ها از روی خشم زده می شود. احکام مسیحیت که اندوخته های 
یهودیان را روی هم انباشت )آن ها که توفان برای شان جان پناه شد، همان طور که برای لوالردها( دوستی شان 
را هم با حلقه های فوالدین به هم پیوند زد.544 این که این ها گناهند یا عفت، نوبوَددِی پیر در دادگاه روز 
حساب رسی به ما خواهد گفت.545 اما آدمی که چنان محکم می چسبد به چیزی که حق خود می داند 
بیش از چیزی که قرض خود می خواند محکم خواهد چسبید به چیزی که حق خود می داند بیش از او که 
زن خود می نامد. ِسر اسمایِل546 همسایه نه باید چشم طمع داشته باشد به گاوش نه به زنش یا نوکرش یا 

کلفتش یا نره خرش.54۷

باک مالگن به مشاعره پاسخ داد: 

– یا ماچه خرش.

آقای بست مالیم با مالیمت گفت:

– با ویل مالیم54۸ خشن رفتار می شود. 

باک مالگن بامزه مزه پراند: 

– کدام ویل میل؟ قاطی کردیم.

جان اگلینتن فلسفه بافت: 
ِن بیچاره، بیوه ی ویل، میل به مرگ است.54۹

َ
– میِل به محیا، برای ا

استیون دعا کرد: 
– رکویسکات!55۰

چه رفت بر آن میل دست یافتنی؟

دیرزمانی است که ناپدید شده ...55۱ 

اگر  پوشیده،552 حتا  درازکش خوابیده، شهبانوی  بی انعطاف،  و  دوم بهین تختخواب، خشک  بر  – زن 
هفت  از  شگفتی ای  حکاکی هایش  و  بوده  امروز  اتومبیل  کمیابی  به  تختخواب  روز،  آن  که  کنی  ثابت 
کشیش نشین.55۳ در زمان پیری اش با قاریان انجیل طرح دوستی می ریزد )یکی در نیو پلیس کنار او ماند و 
یک کوارت از آن شراب ساکی را نوشید که شورای شهر پولش را داده بود، اما در کدام تخت خوابید ارزش 
پرسیدن ندارد( و متوجه شد که زن روحی دارد.554 زن کتابچه ی متون مذهبی او را برای خود می خواند 
رها  ادرار  لگن  در  که  را  شبانه اش  پیشاب  و  می داد،  ترجیح  شوخ طبع  زنان  بر  را  آن  و  بود555  خوانده  یا 
می کرد،556 درباره ی قالب و دگمه برای شلوارک های سه ربعی معتقدان فکر می کرد و معنوی ترین انفیه دانی 
که پارساترین روح را به عطسه می آورد.55۷ ونوس لب هایش را به دعا پیچ وتاب داد.55۸ اگن بایِت اینویت:55۹ 
عذاب وجدان. این سن ازپاافتادگی فاحشگی است، کورمال کورمال در جست وجوی خدایش است.56۰ 

اگلینتنوس کرونوالگوس اینکویت:56۱ 

– تاریخ ثابت می کند که این درست است. دوره ها، یکی پس از دیگری می آیند. اما ما با اطمینان کامل 
راسل  به نظرم  اویند.562  خانواده ی خود  و  خانه  در  که  آن هایی هستند  آدم،  دشمنان  بدترین  که  می دانیم 
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درست می گوید. زنش یا پدرش برای ما چه اهمیتی دارند؟ باید بگویم که فقط شاعران خانواده زندگی 
 مخلوق متعال اوست.56۳

ْ
خانوادگی دارند. فالستاف عضو خانواده نبود. به نظر من، سلحشوِر چاق

 الغر، به عقب تکیه می دهد. خجالتی، خانواده ات را انکار کن،564 خشکه مقدس.565 خجالتی، با نابکار 
او را در  از او خواسته است.56۷  این را  آنتریِم آلستر  شام می خورد، جام می دزدد.566 واِلدی در منطقه ی 
ببیند. من را؟  روزهای اول سه ماهه در این جا مالقات می کند.56۸ آقای مگی، قربان، آقایی آمده شما را 
می گوید پدر شماست، قربان. وردزورثم را به من بده.56۹ وارد شو مگی مور متیو،5۷۰ سرباز پیاده ی ایرلندِی 
رپوش دگمه دار،5۷2 جوراب ساق بلندش آلوده به گل والی 

َ
گستاخ گنده ی گوریده سر،5۷۱ در زیرجامه ی با ذک

ده جنگل،5۷۳ ترکه ای از سیب وحشی در دستش.5۷4

پدر خودت؟ او پیرمرد تو را می شناسد.   5۷5 زن مرده. 

از پاریِس سرزنده، از مسیر محوطه ی اسکله به سمت کناِم فالکت بار مرگ او می شتابم من دست مرد را 
لمس می کنم.5۷6 صدایش، گرمای تازه، حرف می زند.5۷۷ دکتر باب کنی به بالین زن آمده.5۷۸ چشم هایی 

که برایم خوشبختی آرزو می کنند. اما من را نمی شناسند.

استیون گفت: 

– یک پدر که علیه نومیدی می جنگد، یک شر الزم است. نمایشنامه را در ماه های بعد از مرگ پدرش 
نوشت.5۷۹ اگر شما معتقدی که او، مردی رو به سفیدمویی با دو دختر دم بخت،5۸۰ و سی وپنج سال عمر، 
ِنل متزو دل کمین دی نوسترا ویتا،5۸۱ با پنجاه سال تجربه، دانشجوی بی ریش از ویتن برگ است5۸2 پس 
باید معتقد باشی که مادر هفتادساله اش ملکه ی هوس باز است.5۸۳ نه. جسد جان شکسپیر در شب راه 
نمی رود.5۸4 ساعت به ساعت گندیده و گندیده تر می شود.5۸5 آرمیده، با آن وضعیت عرفانی که برای پسرش 
به ارث گذاشته، از پدری خلع سالح شده.5۸6 کاالندرینِو بوکاچو اولین و آخرین مردی بود که احساس کرد 
گاهانه ی هستی بخشی به فرزند، برای انسان ناشناخته است. این  آبستن است.5۸۷ پدر بودن، در معنای آ
وضعیت عرفانی است، جانشینی حواریونی،5۸۸ از یگانه هستی بخش به یگانه هستی گیرنده.5۸۹ کلیسا بر 
این راز بنا شده، نه بر مریم که آن خردمنِد زیرک ایتالیایی  به مردم اروپا افکند،5۹۰ و چنان بنا شده که قابل 
مور متریس، 

َ
برداشتن نیست، زیرا مثل عالم، عالم کبیر و صغیر، بر خأل بنا شده.5۹۱ بر تردید، بر امر بعید. ا

قانونی  بودن شاید یک داستان  تنها چیز واقعی زندگی.5۹۳ پدر  شاید  فاعلی و مفعولی،5۹2  حالت ملکی 
است.5۹4 چه کسی است پدر هر پسری که پسر باید عاشق او باشد و او عاشق پسر؟5۹5

معلوم است به کدام جهنم دره می تازی؟

می دانم. خفه شو. آفت بگیری. من دالیلی دارم.
امپلیوس. ادوک. ایتریوم. ُپستی.5۹6

آیا محکوم به انجام این کاری؟

– شرم بدنی آن ها را از هم جدا می کند، چنان محکم که رویدادنامه های جنایی دنیا، آلوده به همه ی انواع 
دیگر زناهای با محارم و جماع با حیوان، هیچ نقض آن را ثبت نمی کنند. پسران با مادران، پدران با دختران، 
مادربزرگ ها،  با  برادرزاده ها  بگویند،5۹۷  را  نام شان  ندارند  که شهامت  خواهران هم جنس گرا، عشق هایی 
زندانیان با سوراخ کلید، ملکه با گاوهای نر جایزه.5۹۸ پسر زاده نشده زیبایی را نابود می کند: زاده شده، موجب 
درد می شود، مهربانی را تقسیم می کند، نگرانی را افزایش می دهد. مذکر تازه وارد است: رشد او افول پدر 

است، نوجوانی اش رشک پدر، دوستش دشمن پدر. 
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در رو موسیو ِل پرنس به آن فکر کردم.5۹۹

– چه چیزی گوهر آن ها را به هم پیوند می دهد؟ لحظه ای از مستی شهوت کور.

آیا من یک پدرم؟ اگر بودم؟
دست نامطمئن عقب کشیده.6۰۰

پدر،  که  بود  معتقد  همه ی چارپایان دشت،  میان  در  بدعت گذار  زیرک ترین  آفریقایی،  آن  سابلیوس، 
نباید ناممکن باشد، او را  کوین، که درباره ی او هیچ حرفی  خود پسر خودش بود.6۰۱ سگ بولداگ از آ
رد می کند.6۰2 خب: اگر آن پدر که پسری ندارد پدر نباشد، پسری که پدر ندارد می تواند پسر باشد؟6۰۳ 
وقتی راتلندبیکن ساوت هامپتون شکسپیر6۰4 یا یک شاعر دیگر با همین اسم در کمدی اشتباهات، هملت 
 پدر پسر خودش نبود، اما به این دلیل که فقط پسر بود، نه چیز دیگر، خودش را پدر 

ً
را نوشت،6۰5 او صرفا

همه ی نژادش می دانست و بود، پدر پدربزرگ خودش، پدر نوه ی متولدنشده اش که به همین دلیل هرگز 
به دنیا نیامد، زیرا طبیعت، همان طور که آقای مگی آن را درک می کند، از کمال بیزار است.6۰6 

اگلینتن چشم، سرزنده از خوشی، خجل تابان به باال نگاه کرد. پیوریتن شاد، شادمان نگاهی انداخت به 
اگالنتین پیچ وتاب دار.6۰۷

چاپلوسی. به ندرت. اما چاپلوسی.6۰۸ 

پسرمالگن به خودش گفت: 

– خود پدر خودش.6۰۹ صبر کن. من آبستنم. در مغزم بچه ای نازاده دارم. پاالس آتنا!6۱۰ یک نمایشنامه! 
نمایشنامه آن چیز است!6۱۱ بگذار بزایم!

برآمده پیشانی اش را با هردو دست مامایی اش محکم گرفت.

استیون گفت: 

در  ولومنیا  صحنه ی  مرگش  می ماند.6۱2  زنده  آردن  جنگل  در  مادرش  نام  خانواده اش،  مورد  در   –
کوریوالنوس را از او بیرون کشید.6۱۳ مرگ پسربچه اش، صحنه ی مرگ آرتور خردسال در شاه جان است.6۱4 
هملت، شاهزاده ی سیاه، همنت شکسپیر است.6۱5 می دانیم که دختران طوفان و پریکلس و افسانه ی زمستان 
کی اند.6۱6 و می توانیم حدس بزنیم که کلئوپاترا، قابلمه ی گوشت مصری، و کرسید و ونوس کی اند.6۱۷ اما 

یک عضو دیگر از خانواده اش هست که ثبت شده است.

جان اگلینتن گفت: 

– طرح داستان پیچیده می شود.

کتابدار کوْیکر، لرزان، روی نوک پنجه وارد شد، کوالکی لرزید، ماسکش، کوالکی، با شتاب، کوالکی 
لرزید، کواک.6۱۸

در بسته شد. سلول. روز.

آن ها گوش می کنند.6۱۹ سه. آن ها.

من تو او آن ها.
بیا، چهار.62۰
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استیون

شکسپیر سه برادر داش: گیلبرت، ادموند، ریچارد.62۱ گیلبرت در روزگار پیری اش به چند سوارکار گفت 
که یه بار از اوسای بلیت جمع کن یه بلیت مفتکی گرفت و داآِش نمایشنامه نویسش، اوسا ویل را تو لندن تو 
شتی دید، با یه یارویی ُپش به خاک.622 سوسیس تماشاخانه به گیلبرت کاِم دل داد.62۳ او هیچ جا 

ُ
یه تیاتر ک

نیست: اما یک ادوارد و یک ریچارد در کارهای ویلیام دوست داشتنی ثبت شده اند.

مگیگلین جان624
اسامی! در یک اسم چه هست؟625

بست

این اسِم من است، ریچارد، می دانی. امیدوارم برای ریچارد حرف خوبی بزنی، می دانی، به خاطر من.

                                                                                                             )خنده(

باک مالگن
)پیانو، دیمینوئندو(626

سپس دیِک پزشکی سخن راند
برای رفیقش دْیوِی پزشکی...62۷

استیون

در ویل های سیاه سه گانه اش، دغل های تبهکار، ایاگو، ریچارد گوژپشت، ادموند در شاه لیر، دو نفر اسم 
عموهای شرور را دارند.62۸ تازه، آن آخرین نمایش را زمانی نوشت یا داشت می نوشت که برادرش، ادموند، 

در ساوت وارک رو به قبله بود.62۹

بست

امیدوارم ادموند به عهده بگیرد.6۳۰ دلم نمی خواهد ریچارد، اسم من... 

                                                                    )خنده(

کوْیکرلیستر

)آ تمپو( اما او که اسم خوب من را کش رفت...6۳۱

استیون

این جا  پنهان کرده است،6۳2  نمایشنامه ها  )استرینجندو( اسم خودش، یک اسم خوب، ویلیام، را در 
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یک سوپر، آن جا یک دلقک، مثل نقاش ایتالیای کهن که صورتش را در گوشه ی تاریک بومش به تصویر 
گانت، اسمش برای 

ُ
ا کشید.6۳۳ در سونات ها آشکارش کرده، جایی که ویل به وفور هست.6۳4 مثل جان 

خودش عزیز است،6۳5 به عزت نشان اشرافی و ممتازی ای که برایش چاپلوسی کرد،6۳6 بر سیاهی نوار 
نیزه ای یا ستیغ نقره ای،6۳۷ آنریفیکابیلیتودینیفاتیبوس،6۳۸ عزیزتر از عزتش در بزرگ ترین صحنه ی متزلزِل 
کشور.6۳۹ در یک اسم چه هست؟64۰ این همانی است که ما در کودکی از خودمان می پرسیم، وقتی اسمی 
را می نویسیم که به ما گفته اند اسم ماست. یک ستاره، یک ستاره ی روز، یک شهاب آتشین، موقع تولدش 
به تنهایی درخشید، روشن تر از ونوس در شب، و در شب بر دلتای  طلوع کرد. هنگام روز در آسمان ها 
کاسیوپیا درخشید، صورت فلکی لمیده که امضای پاراف او در میان ستارگان است.64۱ وقتی در بازگشت 
نیمه شبش از شاتری و از آغوش زن،642 در کنار مزارع خواب آلود تابستانی راه می رفت، چشمانش آن را 

دید، پایین در افق، در شرق ُدب.64۳ 

هردو راضی. من هم.
به آن ها نگو که نه ساله بود، وقتی آن خاموش شد.644

و از آغوش او.645

صبر کن دلبری کنند تا برنده شوی.646 ای، زن صفت.64۷ چه کسی از تو دلبری می کند؟

کجاست؟65۰  ستارگانی ات  آرایش  استیفانومنوس.64۹  بوس  آتونتی مورومنوس.64۸  بخوان.  را  آسمان ها 
استیون، استیون، بُبر نان را به د ونیمه.65۱ اس دی: سوا دانا. ایا: دی لویی. جلیندو ریزالو دی نان آمار اس 

دی.652

 کتابدار کوْیکر پرسید: 

– چی بود، آقای ددلس؟ یک پدیده ی کیهانی بود؟

استیون گفت: 
– یک ستاره در شب. ستونی از ابر در روز.65۳

چه چیزی بیشتر برای گفتن هست؟

استیون به کالهش، به چوب دستی اش، به چکمه اش نگاه کرد. 

بخرم.  جفت  یک  می اندازد.  ریخت  از  را  پاهایم  او  چکمه های  شمشیرم.654  تاجم.  استفانوس، 
هم.655 دستمال جیبی  جوراب هایم.  در  سوراخ هایی 

جان اگلینتن اذعان کرد: 

لق شگفت انگیزت را 
ُ

– تو از اسْم خوب استفاده می کنی. اسم خودت خیلی عجیب است. به نظرم خ
وصف می کند.

من، مگی و مالگن. 

استادکار معرکه.656 مردی باز مانند. تو پریدی. به کجا؟ نیوهْیون – دِیپ، مسافر درجه سه.65۷ پاریس 
تو هدهدی.  افتاده، غوطه می خورد.66۱  خیس ازدریا،66۰  آیت.65۹  پْیتر،  ایکاروس.65۸  برگشت. هدهد.  و 

باش.  هدهد 

آقای بست مشتاق آرام کتابش را بلند کرد تا بگوید: 
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– خیلی جالب است، چون موتیف آن برادر، می دانی، ما در افسانه های ایرلند هم داریم.662 درست 
همان چیزی که تو می گویی. سه برادر شکسپیر. در گریم هم، می دانی، قصه های جن و پری.66۳ سومین 

برادر که همیشه با زیبای خفته ازدواج می کند664 و بهترین جایزه را می برد.

بهیِن برادران بست.665 خوب، بهتر، بهترین. 

کتابدار کوْیکر سکندری خورد نزدیک تر و گفت: 

– دوست دارم بدانم کدام برادر... می فهمم که می خواهی بگویی با یکی از برادرها بدرفتاری ای شده 
 دارم پیش بینی می کنم؟

ً
است... اما احتماال

استیون مچ خودش را حین عمل گرفت: به همه نگاه کرد: خودداری کرد.

یکی از متصدی ها از الی در صدا زد: 
– آقای لیستر! پدر دنین می خواهد...666

، پدر دنین! فوری.
ُ
– ا

فوراست تیز فوراست غژغژکنان فوراست فوراست رفت.66۷

جان اگلینتن شمشیرش را از نیام کشید و گفت:66۸ 

– بگو. بگو ببینیم درباره ی ریچارد و ادموند چه حرفی برای گفتن داری. این ها را برای آخر نگه داشتی، 
نه؟

استیون پاسخ داد:

– اگر از شما بخواهم که آن دو خویشاوند شریف،66۹ عمو ریچی و عمو ادموند را به خاطر بیاورید، 
 کار سختی از شما خواسته ام. برادری که به آسانِی یک چتر فراموش می شود.

ً
احساس می کنم احتماال

هدهد.

برادر تو کجاست؟ صنف دوافروش ها؟6۷۰ سنگ چاقوتیزکن من. او، بعد کرنلی، مالگن: حاال این ها.6۷۱ 
حرف بزن، حرف بزن. اما عمل کن. حرف را عمل کن. آن ها تو را مسخره می کنند تا امتحانت کنند. عمل 

کن. بگذار روی تو عمل کنند.

هدهد.

از صدای خودم خسته شدم، صدای عیسو. پادشاهی ام در ازای یک نوشیدنی.6۷2 

برو.

– می گویی آن اسم ها از قبل در وقایع نگاری ها بوده و او موضوع های نمایشنامه هایش را از آن ها برداشته 
ِن بیوه 

َ
ا است.6۷۳ چرا آن ها را برداشت و نه دیگران را؟ ریچارد، یک مادرقحبه ی گوژپشت، حرامزاده، با 

)در یک اسم چه هست؟( عشق بازی می کند، از او دلبری می کند و بر او برنده می شود، حرمزاده ی بیوه ی 
شوخ طبع.6۷4 ریچارد فاتح، برادر سوم، بعد از ویلیاِم مغلوب آمد.6۷5 چهار پرده ی دیگر نمایشنامه از آن 
با سپر  که  است  تنها شاهی  ریچارد  از همه ی شاهانش،  است.6۷6  آویزان  نیم بند  و  یکم، سست  پرده ی 
تقدیِس شکسپیر حفاظت نشده است،6۷۷ فرشته ی دنیوی.6۷۸ چرا پالت فرعی شاه لیر را که در آن ادموند 
از  که قدیم تر  افسانه ای سلتی  به زور می گنجاند البه الی  و  آرکادیای سیدنی می دزدد  از  تصویر می شود، 

است؟6۷۹ تاریخ 
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جان اگلینتن دفاع کرد و گفت: 

– این شیوه ی ویل بود. امروز، نباید یک ساگای اسکاندیناویایی را با بریده هایی از رمانی نوشته ی ُجرج 
مِردث ترکیب کنیم.6۸۰ مور می گفت: ِک وولی– وو؟6۸۱ او بوهمیا را در ساحل دریا جا می دهد6۸2 و اولیس 

را وادار می کند که از ارسطو نقل قول کند.6۸۳

– چرا؟ 

استیون خودش پاسخ داد: 

– چون بن مایه ی برادر فریب کار یا غاصب یا زناکار یا هرسه یک جا، مال شکسپیر است، آن چه بیچاره ها 
از خانه، گویی  راندن  بیرون  قلب،  از  راندن  بیرون  راندن،  بیرون  بن مایه ی  اوست.6۸4  با  نیستند، همیشه 
بی وقفه می آید، از دو نجیب زاده ی ورونایی گرفته، همین طور، تا وقتی پروسپرو چوبدستی اش را می شکند، 
آن را در عمق خاصی در زمین دفن می کند و کتابش را غرق می کند.6۸5 این بن مایه در نیمه ی عمِر او، خود 
را دوبرابر می کند و در دیگری بازمی تاباند، خود را تکرار می کند، پروتاسیس، اپی تاسیس، کاتاستازیس، 
کاتاستروفی.6۸6 وقتی پایش لب گور است، دوباره خود را تکرار می کند، وقتی دختر متأهلش، سوزان، 
دختری از جنس پدر، به زنا متهم می شود.6۸۷ اما آن گناه اولیه بود که ذهنش را تیره و تار کرد، اراده اش 
را سست کرد و در او میلی قوی به اهریمن باقی گذاشت.6۸۸ کلمه ها از اربابان من، اسقف های ِمینوث، 
است.6۸۹ یک گناه اولیه و، مثل گناه اولیه، از یکی دیگر سر می زند که در گناهش او هم گناه کرده است.6۹۰ 
این البه الی خطوط آخرین کلمات نوشته شده اش هست،6۹۱ در سنگ قبرش که نباید زیر آن چهار استخوان 
در  نکرده.  نابودش  آرامش  و  زیبایی  نبرده.  بیَنش  از  زمان  گذر  است.6۹2  شده  سنگ  شود،  گذاشته  زن 
بی نهایت گونه گونی6۹۳ و در هر جایی از جهانی که خلق کرده وجود دارد، در هیاهوی بسیار برای هیچ، 
دوبار در هرطور شما دوست دارید، در طوفان، در هملت، در کلوخ انداز را پاداش سنگ است – و در 

همه ی نمایشنامه های دیگری که من نخوانده ام.6۹4

استیون خندید تا ذهنش را از بندگی ذهنش آزاد کند.  

قاضی اگلینتن جمع بندی کرد و به تأیید گفت: 

– واقعیت در بینابین است. او روح است و شاهزاده. او همه چیز در همه چیز است.6۹5 

استیون گفت: 

– بله، هست. پسربچه ی پرده ی یکم مرِد پخته ی پرده ی پنجم است. همه چیز در همه چیز. در سیمبلین، 
در اتللو جاکش است و دیوث.6۹6 عمل می کند و روی او عمل می شود. عاشق یک ایده آل یا یک انحراف 
جنسی، مثل هوزه که کارمن واقعی را می کشد.6۹۷ قدرت تفکر مستمرش، ایاگوی دیوانه ی شاخدار است6۹۸ 

که بی وقفه می خواهد مور درونش رنج ببرد.6۹۹

مالگِن کوکوگو بانگ کوکوی شهوانی سر داد:۷۰۰ 

– کوکو! کوکو!
گنبد تاریک دریافت کرد، منعکس کرد.۷۰۱

جان اگلینتن بی هراس گفت: 

– و چه شخصیتی است ایاگو! برخالف چیزهایی که گفته شد، حق با دومای فیس بود )یا دومای ِپر 
گفت؟( بعد از خدا شکسپیر بیشترین آفرینش را داشته است.۷۰2
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استیون گفت: 

– نه مرد به او لذتی می دهد و نه زن.۷۰۳ پس از یک عمر غیبت، برمی گردد به همان نقطه از زمین که 
متولد شده است، جایی که او همیشه آن جا بوده است، کامل مرد و پسربچه،۷۰4 یک شاهد بی صدا، و در 
آن جا سفر زندگی اش پایان می یابد،۷۰5 درخت شاه توتش را در زمین می کارد.۷۰6 سپس می میرد. حرکت 
پایان می یابد.۷۰۷ گورکن ها هملِت ِپر و هملِت فیس را دفن می کنند.۷۰۸ یک شاه و یک شاهزاده ی سرانجام 
باشد، همه ی  او خیانت شده  به  و  باشد  قتل رسیده  به  فرق می کند  و مگر چه  زمینه.  موسیقی  با  مرده، 
قلب های مهربان شکننده برایش گریسته باشند، دانمارکی یا دابلنی، سوگ برای مرده، تنها شوهری است که 
آن ها نمی خواهند از او طالق بگیرند. اگر ختِم مقال را دوست داری،۷۰۹ دقیق به آن توجه کن: پروسپروی 
به دنبال مجازات  بد،  آدم  ریچی،۷۱۱  و عمو  بابابزرگ،۷۱۰  لیزی، سوگلی  می گیرد،  پاداش  نیک مرد  پیروز، 
در  او  تعلیقی.۷۱۳  پرده ی سورپرایزی  می روند.۷۱2  بد  کاکاسیاه های  که  فرستاده می شود  به جایی  عادالنه 
دنیای بیرون چیزی یافت همان قدر واقعی که در دنیای درونش ممکن بود. مترلینک می گوید: اگر سقراط 
امروز خانه اش را ترک کند، مرد فرزانه را نشسته بر پلکان دِر خانه اش می یابد. اگر یهودا امشب بیرون برود، 
گام هایش به سوی یهودا راهنمایی اش می کنند.۷۱4 هر زندگی متشکل از روزهای بسیار است، روزی پس 
از روز دیگر. ما در درون خود راه می رویم، با دزدان دیدار می کنیم، با ارواح، غول ها، مردان پیر، مردان 
جوان، همسران، بیوه ها، برادران عاشق، اما همیشه با خودمان دیدار می کنیم. نمایشنامه نویسی که کتاب  
قطع رحلی این دنیا را نوشت و آن را بدجور نوشت )اول نور را به ما داد و دو روز بعد خورشید را،(۷۱5 خدای 
چیزها، آن هایی که کاتولیک ترین های کلیسا دیو بویا می نامند،۷۱6 خدای به دارآویز، بی شک همه چیز در 
در سازوکار  همه چیز در همه ی ماست، اسب بان و قصاب، و جاکش و زن قحبه هم می تواند باشد، اما 
بهشت، به پیش بینی هملت، دیگر هیچ ازدواجی در کار نیست، مرد شکوهمند، فرشته ی دوجنسیتی، زن 

خود فرد می شود.۷۱۷

باک مالگن فریاد زد: 
– یوریکا! یوریکا!۷۱۸

ناگهان خوشحال شد و از جایش پرید و با گامی بلند به میز جان اگلینتن رسید و گفت: 
– اجازه می دهید؟ خداوند با َمِلکی حرف زده است.۷۱۹

و شروع کرد روی برگه  کاغذی خرچنگ قورباغه نوشتن.

موقع بیرون رفتن، چند برگ کاغذ از روی پیشخان بردار. 

آقای بست، قاصد خوش برخورد، گفت: 

– آن هایی که ازدواج کرده اند، همه به جز یکی، باید به زندگی ادامه دهند. بقیه باید همین طور که هستند 
بمانند.۷2۰

آقای بست، ازدواج نکرده، به یوهانس اگلینتن، کارشناس عالم ادبیات، خندید. 

گاه از نیرنگ ها، شبانه نسخه ی هم نگاشت او از رام کردن زن سرکش را  آن ها عقدنکرده، نامحبوب، آ
می کنند.۷2۱  بررسی  انگشت به انگشت 

جان اگلینتن رک وراست به استیون گفت: 

– تو یک خیال باطلی. تمام این راه ما را کشاندی تا یک مثلث فرانسوی نشان مان بدهی.۷22 تو به تئوری 
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خودت ایمان داری؟۷2۳

استیون بی درنگ گفت: 

– نه.

آقای بست پرسید: 

– آیا قصد داری بنویسی اش؟ می دانی، باید به صورت مکالمه بنویسی، مثل آن مکالمه ی افالطونی که 
وایلد نوشت.۷24

جان اکلکتیکن۷25 دوچندان لبخند زد و گفت: 

– خب، با این حساب، نمی فهمم چرا بابتش انتظار دستمزد داری، وقتی خودت به حرف خودت ایمان 
نداری. َدوِدن ایمان دارد که در هملت رازهایی هست، ولی بیش از این دیگر نمی گوید.۷26 ِهر بالیب تروی، 
که پایپر با او در برلین مالقات کرده، کسی که روی تئوری راتلند کار می کند، معتقد است که رازش در 
بنای یادبود استرتفورد پنهان شده است.۷2۷ پایپر می گوید، قصد دارد برود دوک کنونی را ببیند و به او ثابت 
کند که جدش نمایشنامه ها را نوشته  است.۷2۸ این موضوع عالیجناب را شگفت زده خواهد کرد. اما او به 

تئوری اش ایمان دارد.

تا  کن  کمکم  یا  بیاورم  ایمان  کن  کمکم  یعنی  کن.۷2۹  کمک  بی ایمانی ام  به  خداوندا،  آه  دارم،  ایمان 
بی ایمان شوم؟ چه کسی به ایمان آوردن کمک می کند؟ اگوِمن.۷۳۰ چه کسی به بی ایمانی؟ یاروی دیگر.۷۳۱ 

– تو تنها کسی هستی که برای َدنا می نویسی و سکه های نقره تقاضا می کنی. و درباره ی شماره ی بعدی 
چیزی نمی دانم. فرد راِین جا برای یک مقاله درباره ی اقتصاد می خواهد.۷۳2 
فرادراین. دو سکه نقره به من قرض داد. تو را سرپا نگه داشت. اقتصاد.۷۳۳

استیون گفت: 
– می توانی این گفت وگو را به ازای یک گینی منتشر کنی.۷۳4

باک مالگن از سر خرچنگ قورباغه  نوشتن، خندیدنش بلند شد، خندید: بدخواهی اش را شیرین کرد و 
سپس جدی گفت: 

– برای دیدار کنچ حماسه سرا، به اقامتگاه تابستانی اش در خیابان ِمکلن برگ رفتم۷۳5 و او را غرق در 
جامع بر ضد مشرکان یافتم،۷۳6 به همراه دو بانوی سوزاک دار، نلِی باطراوات و ُرزالی، روسپی  مطالعه ی 

زغال سنگ.۷۳۷ بندر 

دور شد.
– بیا، کنچ، بیا، اْینگِس سرگردان برای پرندگان.۷۳۸

بیا، ِکنچ. هرچه ما جا گذاشتیم تو خوردی.۷۳۹ آره. از تو با پس مانده های خوراکت و دل وروده ها پذیرایی 
خواهم کرد. 

استیون بلند شد.
زندگی روزهای بسیار است. این تمام می شود.۷4۰

جان اگلینتن گفت: 
– امشب می بینیمت. نوتر امی مور می گوید َمِلکی مالگن باید باشد آن جا.۷4۱
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باک مالگن برگه و کاله پانامایی اش را به اهتزاز درآورد.

سپس گفت: 

باید  بیا، کنچ، حماسه سرایان  آمد.  ایرلند.۷42 خواهم  برای جوانان  لترز  فرنچ  – موسیو مور، سخنران 
بروی؟ راه  صاف  می توانی  بنوشند. 

می خندید، او...
تا یازده میگساری کن. سرگرمی های شب های ایرلند.۷4۳

لندهور چلمن...۷44

استیون دنبال یک لندهور چلمن به راه افتاد...

پینه ی  رفتم.  دنبالش  چل:  لندهور  پشت  بعد.  شکسپ.  داشتیم.  بحثی  ملی  کتابخانه ی  در  روز  یک 
می خراشم.۷45 را  او  پاشنه ی 

سر  یک  کرد،  دنبال  را  دست وپاچلفتی  دلقکی  بی روح،۷46   
ً
کامال سپس  کرد،  احترام  ادای  استیون، 

بی اندیشه.۷4۸ روز  پراکنده ی  روشنایی  به  تاق ضربی  حجره ی  از  تازه اصالح شده،  خوب شانه شده،۷4۷ 

چی یاد گرفتم؟ از آن ها؟ از خودم؟

حاال مثل هینز راه می روم.

کانر فیتزموریس تیزدال فاِرل 
ُ
ِشل بویل ا

َ
سالن خواننده های پیگیر.۷4۹ در کتابچه ی اسامی خوانندگان، ک

با کشیش  اسم چندهجایی اش را پاراف می کند.۷5۰ موضوع: هملت دیوانه بود؟ کله ی کوْیکر پارسایانه 
کوچولویی درباره ی کتاب ها حرف می زند.۷5۱

– آه، لطف می کنید، آقا... بسیار متشکرم...

باک مالگن مسرور و غرق در زمزمه ای مسرت بخش با خود، برای خود سر تکان داد: 

– باسن خرسند.۷52 

در ورودی چرخان. 
آیا آن...؟ کاله ربان آبی...؟ با سستی می نویسد... چی؟ ... نگاه کرد...؟۷5۳

تارمی نیم دایره ای: مین کیوس آهسته روان.۷54 
پاک مالگن، کاله پانامایی، پله به پله می رفت، در ایامب می خواند، شادو شنگول آواز می خواند:۷55

– جان اگلینتن، جاِن من، جان،
چرا با زنی عقد نمی کنی؟۷56

توی هوا جویده جویده می گفت: 

هینز، سالن  و  تماشاخانه شان، من  به  زدیم  ما سری  تان.۷5۷  لین  اگ  بی چانه! چین چان  آه، چینِی   –
لوله کش ها.۷5۸ بازیگرهایمان برای اروپا هنری نو خلق می کنند مثل یونانی ها یا ام مترلینک.۷5۹ سالن تئاتر 

بی! بوی عرق زهاری راهب ها را حس می کنم.۷6۰ 
َ
ا

خالی تف کرد.۷6۱

ن۷6۳ را رها کرد. و چرا 
ُ
فراموش کرد: نه بیشتر از شالق هایی که لوسِی شپشو به او زد.۷62 و فم دو ترنت ا
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بچه های دیگری به دنیا نیامدند؟۷64 و اولین بچه اش دختر؟۷65 
ادراک ماوقع.۷66 برگرد.۷6۷

گوشه نشین اخمو هنوز آن جاست )سهم خودش را دارد( و جوان خوش برخورد، پادوی سرخوشی،۷6۸ 
موی بور بازیچه ی فایدون.۷6۹ 

ِا... من فقط ِا... می خواستم... یادم رفت... او...
– النگ ورث و مکوردی اتکین سن آن جا بودند...۷۷۰

پاک مالگن ظریف گام برمی داشت،۷۷۱ زمزمه می کرد: 

– فریاد حومه را نمی شنوم

تامی۷۷2 که از کنارش می گذرم حرف می زند

پیش از آن که افکارم بگریزند

به سوی اف مکوردی اتکین سن،

همو که داشت پای چوبین
و آن خرابکاِر دامن چین دار۷۷۳

که هرگز جرئت نکرد تشنگی اش را فرونشاند

مگی که دهان بی چانه داشت

ترسیده از ازدواج در این دنیا
استمنا کردند با تمام قوا.۷۷4

هم چنان مسخره کن. خودت را بشناس.۷۷5

پایین من ایستاد، یک آدم عجیب وغریب به من نگاه می کند. می ایستم.

باک مالگن نالید: 

– مامر عزادار،۷۷6 سینگ از پوشیدن سیاه دست برداشت تا مثل طبیعت شود.۷۷۷ فقط کالغ ها، کشیش ها 
و زغال انگلستان سیاهند.

خنده ای از الی لب هایش بیرون جست.

سپس گفت: 

پیر وراج حریص  تو درباره ی آن گرگوری  از آن چیزی که  بعد  – النگ ورث بدجوری مریض است، 
و  تو می روی  تو در روزنامه کار می گیرد و بعد  برای  تو یهودی یسوعی مفتش مآب مست! زن  آه  نوشتی. 

ییتس عمل کنی؟۷۷۹ به روش  نمی توانستی  یا عیسی.۷۷۸  نقد می کنی،  را  او  یاوه های کتاب 

در سخن پیش و پایین رفت، شکلک درآورد،۷۸۰ و با حرکت بازوان خوش ترکیبش خواند: 
– زیباترین کتابی که در عصر من در کشورمان درآمده است. آدم یاد هومر می افتد.۷۸۱

پای پله ها ایستاد. موقر گفت: 
– نمایشنامه ای برای مامرها در سرم پرورده ام.۷۸2
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سالن ستون دار موری، سایه ها درهم پیچیده.۷۸۳ ُنه مرد موری با کاله های ضریبی رقص موریس را تمام 
کردند.۷۸4

باک مالگن با صداهای متفاوِت خوشایند از روی لوحش خواند:۷۸5
– هر مرد زن خودش است۷۸6

یا 

ماه عسلی دم دست
)بی عفتی ملی در سه ارگاسم(۷۸۷

سروده ی

بالوکی مالگن۷۸۸ 

به استیون نیشخند یک دلقک سرخوش را تحویل داد و گفت: 

– می ترسم که این ظاهر سازی ضعیف باشد. اما گوش کن.

خواند، مارَکتو:۷۸۹ 

– شخصیت ها:

توبی توستاف۷۹۰ )لهستانی  بی آبرو(

کرب )فراری به بوته زار(

دیک پزشکی

و 

دْیوی پزشکی
)یک تیر و دو نشان(}

مادر گروگن )حامل آب(

نلی باطراوت

و
ُرزالی )روسپی بندر زغال سنگ(۷۹۱

خندید، سرش را به جلو و عقب تاب داد، جلو رفت و استیون به دنبالش: و طربناک به سایه ها، روح 
گفت:  مردان، 

مِدن۷۹2 که دختران ارن۷۹۳ مجبور شدند دامن هایشان را باال بزنند تا رد بشوند از 
َ
– آه، آن شب در سالن ک

روی تو که دراز کشیده بودی و با لباس شاه توتی رنگ بی شماررنگ بی شمار باال آورده بودی!۷۹4

استیون گفت: 

– معصوم ترین پسر ارن که تاکنون وادار شده اند برایش باال بزنند.

نزدیک عبور از در، احساس کرد که یکی پشت اوست، کنار ایستاد.

جدا شو. این همان لحظه است. حاال به کجا؟ اگر سقراط امروز خانه اش را ترک کند، اگر یهودا امشب 
بیرون برود.۷۹5 چرا؟ این در فضا قرار گرفته که من باید به موقع به آن برسم، ناگزیری.۷۹6 
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۸

آرزوی من: آرزوی او که با من رودررو شود. دریاها این میان.۷۹۷

مردی میان آن ها از در بیرون رفت، تعظیم کنان سالم کرد.

باک مالگن گفت: 

– روز به خیر دوباره.
رواق.۷۹۸

این جا پرنده ها را برای تفأل تماشا کردم.۷۹۹ اْینگس پرندگان.۸۰۰ آن ها می روند، می آیند. دیشب پرواز 
کردم. به آسانی پرواز کردم.۸۰۱ مردان تعجب کردند. بعد خیابان روسپی ها. یک طالبی شیرین را جلویم نگه 

داشت. داخل. خواهی دید.۸۰2

باک مالگن با ترس آمیخته با احترام دلقک وار پچ پچ کرد: 

ملوان  می ترسم،  تو  از  من  می کرد.۸۰4  نگاهت  شهوت  با  دیدی؟  را  چشمش  سرگردان.۸۰۳  یهودی   –
بگیر.  کپل بند  خودت  برای  مخاطره ای.  در  تو  ِکنچ،  آه،  باستانی.۸۰5 

کسن فورد.۸۰6 رفتار آ
روز. خورشید چرخ دستی روی کمان پل.۸۰۷

یکی با پشت تیره جلوی آن ها می رفت، گام پلنگی،۸۰۸ پایین، از در بیرون رفت، زیر خارهای در آهنی.۸۰۹

آن ها به دنبال او رفتند.

باز هم من را برنجان. ادامه بده.

هوایی دلنواز کنج خانه های خیابان کیلدیر را بازمی نمایاند. هیچ پرنده ای.۸۱۰ دو ستون متزلزل دود از بام 
خانه ها متصاعد شد، پرمانند پخش  شد، و با تندبادی از مالیمت با مالیمت برده شد.

از پیکار دست بردار.۸۱۱ صلح کشیش های دروئیدی سیمبلین: مفسر رازهای مقدس: از زمین وسیع یک 
محراب.۸۱2

ستایش می کنیم ایزدان را

و اجازه می دهیم دودهای پیچاپیچ مان به سوراخ های بینی شان صعود کند
از محراب های متبرک مان.8۱3





پی نوشت فصل نه 
)اسکال و کریبدس(

 و 
ّ

۱. اگر بخواهیم اسم این فصل را بنابه تلفظ کالسیک آن در یونان باستان بنویسیم، باید آن را اسکیال
خاریودیس بخوانیم. اما در این اثر، مثل اسامی فصل   های دیگر و عنوان خود کتاب، تلفظ مورد نظر خود 

نویسنده، اسکال و کریبدس )Scylla and Charybdis(، را حفظ کرده ام. 

گیفرد در مقدمه  ی حاشیه  نگاری بر این فصل می  نویسد: »در سرود دوازدهم اودیسه  ی هومر، اودیسیوس 
و مردانش از سرزمین مرده  ها به جزیره  ی سرسی برمی  گردند و در آن  جا وعده  ای را که اودیسیوس به الپنور 
داده بود اجرا می  کنند و او را به خاک می  سپارند. سرسی جهت کشتیرانی را به اودیسیوس نشان می دهد 
و از سایِرن  ها برایش می  گوید و دو راه پیش پایش می  گذارد: یکی گذر از کنار صخره های سرگردان “که 
این راه  از گذرگاه میان اسکال و کریبدس.  از کنارشان بگذرند” و دیگری: عبور  حتا پرندگان نمی  توانند 
دوم که اودیسیوس انتخاب می  کند، گزینه  ی دومی را پیش پای آن  ها می  گذارد: وقتی کشتی از کنار کانال 
می  گذرد، از زیر نگاه هیوالی شش  سر ساکن در غاری بر نوک صخره  ای تیز رد می شود که برای هر گلوی 
آبی عبور کند، خطر  یا گذرگاه  این کانال  از طرف دیگر  اگر کشتی  اما  باید قربانی شود.  هیوال یک مرد 
بلعیده شدن در مایل  استروم یا کالن  گردآب کریبدس او را تهدید می  کند. سرسی به اودیسیوس پیشنهاد 
می  دهد که در نزدیکی صخره  ی اسکال بماند و او هم همین کار را می  کند. او هم  چنین به اودیسیوس اصرار 
می  کند که با اسکال، کابوسی که نمی  میرد، وارد نبرد نشود. وقتی زمان روبه  روشدن با اسکال فرا می  رسد، 
فرمان سرسی از ذهنش می پرد و سعی می  کند که با اسکال بجنگد، اما بی  ثمر می  ماند، زیرا در لحظه ی 
حمله  ی اسکال، صحنه  ی هولناک “دهان در حال خمیازه  ی” کریبدس حواس اودیسیوس و مردانش را پرت 

می  کند.« )۱۹۸۹: ۱۹2(

کایبرد در رابطه  ی معنایی این فصل با سروده  ی دوازهم اودیسه می  نویسد: »اهمیت این فصل در نمایش 
پایان  از کتابخانه  با خروجش  دومین صحنه  ی دیدار بی  کالم بلوم و استیون است که این صحنه را بلوم 
می  دهد و مثل اودیسیوس که از وسط اسکال و کریبدس گذشت، او نیز، هنگام بیرون رفتن، مجبور است از 
میان استیون و مالگن بگذرد. پیش از این لحظه  ی  بینش یا ادراک ناگهانی، استیون برای گروهی از کتابدارها 
و اهل ادب درباره ی شکسپیر و پدر بودن صحبت کرده بود. تئوری  اش این بود که شکسپیر )که هنگام 
نوشتن هملت دیگر پسر چندان جوانی نیست( با پدر – شبحی که خود او نقشش را بازی می  کند، یکی 
است. جان اگلینتِن کتابدار ترجیح میدهد شکسپیر را در نقش پسر خون خواه، پیچیده  ترین شخصیت او، 
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ببیند. سرانجام اگلینتن می  پذیرد که واقعیت چیزی میان این دو گزینه است: شکسپیر هم روح و هم شاهزاده 
است، و استیون موافقت می  کند...« )2۰۱۱: ۱۱2(

می دهد  نظر  آن ها  براساس  استیون  فصل،  این  در  که  آزادی  و  داستانی  بیوگرافی های  و  اصلی  »منابع 
عبارتند از: ویلیام شکسپیر اثر ُجرج برندس )لندن، ۱۸۹۸(؛ شکسپیر و داستان تراژیک زندگی اش نوشته ی 
فرنک هریس )نیویورک، ۱۹۰۹( و زندگی ویلیام شکسپیر اثر سیدنی لی )لندن، ۱۸۹۸(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)۱۹2

»ُجرج موریس کوهن برندس )۱۸42– ۱۹2۷( منتقد ادبی دانمارکی و یکی از رهبران “بینش ناگهانی 
نو” در اندیشه  ی اسکاندیناوی و اروپای قرن نوزدهم بود. در سال ۱۸۷۱ برندس اصول اولیه  ی رئالیسم نو 
و ناتورالیسم را بنا نهاد و ایده آلیسم مطلق و فانتزی در ادبیات را محکوم کرد و از میان همه، از کارهای 
زوال و ایبسن دفاع کرد. برندس در ادبیات آلمان، فرانسه، انگلستان و اسکاندیناوی تخصص داشت. در 
عصر خودش به عنوان منتقد فرهیخته  ای که خود ادبیات را “نقدی بر زندگی” می  دانست مورد ستایش بود.« 

)همان  جا(

»فرنک هریس )۱۸56– ۱۹۳۱( ویراستار و متخصص ادبیات انگلیسی بود. بیشتر کارهایش در زمینه ی 
زندگی  نامه  ی شکسپیر در دهه  ی ۱۸۹۰ در ستردی ریویو، با سردبیری خود او، منتشر شد. امروزه او به عنوان 

نویسنده  ی زندگی  ام و عشق  هایم )نیویورک، ۱۹6۳( شناخته می شود.« )همان  جا(

»سیدنی لی )۱۸5۹– ۱۹26(، پسر ارشد الزاروس لی، نام اصلی  اش سالمن الزاروس بود. در سال 
۱۸۸۰ اسمش را به سیدنی ال لی تغییر داد و سپس نام دومش را هم حذف کرد. لی یکی از ویراستاران 
فرهنگ نامه ی بلندآوازه  ی نشنال بیوگرافی، زندگی  نامه  های شکسپیر و ملکه ویکتوریا بود و اثری به نام مردان 
ادبی  و  از ستون  های سیاسی  یکی  آرزو می کرد،  که  لی، همان طور  نوشت. سیدنی  قرن شانزدهم  بزرگ 
انگلستان شد و زندگی  اش را وقف این کرد که شکسپیر در جرگه  ی آدم  های مشهور دیده شود.« )همان  جا(

»این سه زندگی  نامه )و دیگر منابع استیون، به  ویژه آثار اسکار وایلد( من را به یاد این دیدگاه سموئل 
نیویورک  شکسپیر،  )زندگی  های  دارد  غیرصریح  خودنگاری  به  گرایشی  زندگی  نامه  می  اندازد:  شوئنبام 
۱۹۷۰( و دوست دارم اضافه کنم که هر چقدر داده  ها درباره ی شخصی که زندگی  نامه  اش را می  نویسیم، 

بیشتر است.« )همان  جا( این عدم صراحت  باشد، گستره  ی  و ناقص  تر  سست  تر 

و  آنتینوس؛  اودیسیوس،  تلماکس،  کریبدس،  و  اسکال  از:  عبارتند  افراد/همانندها  لیناتی،  طرح  »در 
ارسطو،  افالطون،  عرفان،  مدرس گرایی،  استرتفورد،  لندن،  سقراط،  عیسی،  شکسپیر،  هملت،  نمادها، 

)همان جا( هستند.«  بلوغ  و  نوجوانی 

2. به گفته  ی گیفرد، »تامس ویلیام لیستر )۱۸55– ۱۹22( کتابدار کتابخانه  ی ملی ایرلند )۱۸55– 
۱۹2۰( و ویراستار مجموعه ی چندجلدی اشعار انگلیسی برای دانش  آموزان جوان بود.« )۱۹۸۹: ۱۹2(

هانت درباره ی لیستر می  نویسد: »زمان مطرح شدنش در این رمان چهل ونه  ساله است. یکی از آثار او 
ترجمه  ی زندگی گوته )۱۸۸۳( نوشته ی هاینریش دونتسر بود. لیستر این اثر را بازنویسی و حاشیه  نویسی 
ویلهلم مایستر و به  کرد و به گستره  اش افزود. به همین دلیل، در این  جا شخصیت داستانی جویس، به 
به  که  می شود  سبب  لیستر  خاص  معنوی  باورهای  و  فرزانگی  درواقع،  می  کند.  اشاره  گوته  دیدگاه های 
آنتاگونیست جدلی استیون تبدیل شود، گرچه هرگز با ادعاهای این مرد جوان )استیون( مخالفت نمی کند.« 

)2۰۱6(
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»باورهای مذهبی عجیب  وغریبش در طول مدت کتابداری  اش در کتابخانه  ی ملی سبب شد که مورد 
ظن و تمسخر بسیار باشد.« )گیفرد، ۱۹۹۸: ۱۹2( 

The Society of Friends( دوازده بار در  با لقب کتابدار کوْیکر )عضو کلیسای  »اشاره به او 
با لقب آقای لیستر فقط دو بار و کوْیکرلیستر هم دو بار.« )هانت، 2۰۱6(  داستان می آید، 

پی نوشت شماره  ی ۱۷۸ از همین فصل را بخوانید.

Wilhelm Meister’s Apprenticeship and Travels« .۳ نوشته  ی یوهان ولفگانگ فون گوته )۱۷46– 
۱۸۳2( که غول ادبیات آلمان از گذشته تا زمان معاصرش بود. گوته این اثر را در سال ۱۷۹6 منتشر کرد.” 
دوازده  تا فصل  از کتاب چهارم،  دربرگیرنده  ی فصل سیزده  اشاره می  کند  آن  به  لیستر  که  نفیسی”  اوراق 
از کتاب پنجم رمان گوته است، که در طی آن، ویلهلم هملت را ترجمه و بازنویسی می  کند و در تولید 
نمایشنامه ی نسخه  ی خودش شرکت و نقش هملت را بازی می  کند. لیستر و معاصرانش تصور می  کردند 
که اوراق گوته آن  قدر داستانی نیستند که تفسیر شخصی گوته درباره ی هملت شکسپیر و واکنشش نسبت به 

این اثر.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹2– ۱۹۳(

ویلهلم جوانی است که در جست  وجوی زندگِی درست از خانه بیرون می  رود و در این داستان بازیگری 
است که نقش هملت را بازی می  کند. 

جمله  ی »و ما داریم، نداریم ما آن صفحه های نفیس ویلهلم مایستر را.« در یولسیز به ویرایش گبلر با 
نقطه تمام می شود، ولی در یولسیز کایبرد و جان هانت با عالمت سؤال. )م(

4. دلینی معتقد است: »منظور از شاعر بزرگ همان گوته است و برادر شاعر بزرگ هم شکسپیر است.« 
 )2۰۱6(

5. »منظور از موجود شکاک، هملت است و نیز استیون که در شرف ترک دلقک های دابلن و مردان مقلد 
است.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱5(

»بخشی که لیستر به آن اشاره می  کند در پایان کتاب چهار، فصل سیزدهم ویلهلم مایستر رخ می دهد؛ 
مایستر می  گوید: برای من آشکار است که در هملت، شکسپیر قصد داشت تأثیرات واگذاری کاری بزرگ 
به فردی نامناسب را نشان دهد. از این منظر، به نظر من همه  ی قطعه باید نگاشته شود. یک درخت بلوط در 
قوطی گران  بهایی کاشته شده و باید هنگام شکوفه دادن گل های باصفا بدهد؛ ریشه  ها که گسترده می  شوند، 

قوطی می  لرزد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۳(

»“سرشت ناب، خوب، برجسته و اخالقی، در صورت نبود شجاعِت قهرمانانه، در زیر باری که برای 
فرد تحمل ناپذیر است، ولی نباید از زیر آن شانه خالی کند، نابود می شود. همه  ی وظایف برای او مقدسند؛ 
حال بسیار سخت است. از او محاالت خواسته می شود: محاالتی نه به  فطره محال، که برای او محال. او 
می چرخد و برمی  گردد و خودش را شکنجه می  کند؛ پیش می  رود و پس می  کشد...” لیستر این اشاره به 
ویلهلم مایستر را با نقل قولی از تک  گویی هملت )بودن یا نبودن( ادامه می  دهد: “آیا بزرگواری در ذهن در 
این است که آدمی زخم فالخن و تیر بخت تیره را تاب آورد/ یا در برابر دریایی از مشکالت مسلح شود/ و 

با رویارویی به آن  ها پایان بخشد؟”« )همان جا(

6. جمله  هایی از دو نمایشنامه ی شکسپیر، شب دوازدهم و ژولیوس سزار، را در هم می  آمیزد. در شب 
دوازدهم، سر توبی ِبلچ به ِسر اندرو ای  گیوچیک به  خاطر نابخردی  ها نصیحت می  کند: »چرا با حرکات 
با کورانت به خانه برنمی  گردی؟ اگر من استعداد تو را  رقص گالیارد )galliard( به کلیسا نمی  روی و 
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داشتم، در خیابان  ها هم به حرکات رقص جیگ قدم می  زدم. حتا شاشم را هم بدون والس نمی  کردم...« 
راست،  راست، چپ،  گام  های  با  است  پنج  گامی  پنج  گامی، رقصی  و  با دوست،  کورانت رقصی همراه 
چپ، کادانس. »در نمایشنامه ی ژولیوس سزار اثر شکسپیر، پینه  دوزی به دیدار سزار می  آید و برای شغلش 
الف می  زند: راستش، قربان، من جراح کفش  های کهنه ام؛ وقتی آن  ها در خطر بزرگی هستند، بهبودشان 
می  بخشم. هر مرد درستی که تا امروز بر چرم گاو راه رفته است، بر کار دست من رفته است.« در این  جا 
جویس برای عبارت »چرم گاو« از همان عبارتی استفاده کرده است که پینه  دوز در نمایشنامه ی ژولیوس 
سزار به کار برده است: Neat’s leather، ولی جویس دو کلمه را به هم چسبانده، آپوستروف را حذف 

کرده است. )م(   

گیفرد در ادامه می  نویسد: »ُجرج فاکس )۱624– ۱6۹۱(، بنیان  گذار انجمن دوستان، در نوجوانی نزد 
پینه  دوزی شاگردی کرده بود و همیشه “شلخته راه رفتن” را رفتاری گناه  آلود می  خواند.« )۱۹۸۹: ۱۹۳(

۷. یکی از کارکنان کتابخانه کتابدار کوْیکر را با ایما و اشاره صدا می  زند و او می  گوید: الّساعه می  آیم. 
)م(

]وصفی  عبارت  این  اما  است.  هملت  درباره ی  مایستر  ویلهلم  از  عبارتی  »این  گیفرد،  گفته  ی  به   .۸
گوته  زیرا  هست،  نیز  مایستر  ویلهلم  خود  درباره ی  اظهارنظری  بی  اثر،[  زیبای  خیال  باف  سه  کلمه  ای، 
الس  زنی مایستر با تئاتر را به عنوان خطری می  داند که او را به “خیال  باف زیبای بی  اثر” تبدیل می  کند، به  جای 
آن اخالق گرای ثمربخش که قرار بود باشد. گوته دو شخصیت  هملت و مایستر را با هم مقایسه می کند: 
وقتی مایستر نقش هملت را بازی می  کند، شبحی که روی صحنه ظاهر می شود، به  طور شگفت  انگیز، 
شبحی است که روح پدر مایستر نقش او را بازی کرده است، همانی که به مایستر هشدار می  دهد که از 
وسوسه  ی تئاتر بگریزد. عبارت “خیال  باف زیبای بی  اثر” از آخرین اثر متیو آرنولد، مقاله  های انتقادی: سری 
دوم )۱۸۸۸(، مقاله  ای به نام “شلی” برداشت شده است. آرنولد، پرسی ِبش شلِی شاعر را زیبا و بی ثمر 
می  خواند: “و در شعر هم کم  تر از زندگی ]واقعی  اش[ فرشته  ای زیبا و بی  ثمر نیست که بال  های درخشانش 
را در خأل بیهوده به هم می  زند.” معنای ضمنی حرف لیستِر کتابدار این است که شلی، هملت دیگری 

)۱۹۳ است.« )۱۹۸۹: 

متیو آرنولد نخستین بار در فصل یک )تلماکس( در نقش باغبان ناشنوا ظاهر شد: »باغبانی ناشنوا با 
پیشبند باغبانی و نقاب متیو آرنولد، ماشین چمنزنیاش را روی چمن تیره و تاریک هل می دهد و رقص 

خرده  ساقه  های چمن را دقیق تماشا میکند.« )م( 

پی نوشت شماره ی 62 از همان فصل را بخوانید. 

پرسی ِبش شلی )۱۷۹2– ۱۸22( شاعر غزل سرای انگلیسی بود که بیشتر شعرهایش را در سال  های 
۱۸۱2 تا ۱۸۱۳ سرود. )م(

کایبرد معتقد است که عبارت مذکور »نیز تکرار این ادعاست که سلتی ها در روبه رو شدن با “استبداد 
که  بودند  ُمصر  ایرلندی ها  می آورد،  به شمار  سلتی  را  شکسپیر  ییتس  که  آن گونه  ناتوانند.”  حقیقت 
تراژیک  پیچیدگی  و  اندک  توانایی  میان  ایرلندی  انگلو–  نوع کشمکش  از  را نسخه ای  او  نمایشنامه های 

)۱۰۱5  :2۰۱۱( کنند.«  تفسیر 

و  می  شکند  را   Twingly واژه  ی  می  کند:  ترکیب  عجیبی  شکل  به  را  واژه  دو  جویس  این  جا  در   .۹
واژه  ی creak را میان این دو بخش جا می  دهد و کلمه  ی Twicreakingly را می  سازد؛ منظورش این 



293پی نوشت  فصل نه  |

است که وقتی کتابدار کویکر جمع را ترک می  کرد، با حرکات کورانت )corante( و جیک جیک کنان و 
جیرجیرکنان بر کف کتابخانه راه می  رفت و هم  زمان می  گفت: »واکاوی یا تجزیه وتحلیل.« به گفته  ی دلینی، 
»جویس در نسخه ی دست نویسش در ُرزنباخ، این دو بخش کلمه را جداگانه نوشته است. درواقع، کلمه  ی 

ترکیبی جیک جیرجیرکنان یک نام  آواست.« )2۰۱6(

به گفته  ی گیفرد، »عبارت “کورانتی رفت” از نمایشنامه ی شب دوزادهم شکسپیر است.« )۱۹۸۹: ۱۹۳(

۱۰. درباره ی »دو نفر مانده« پی نوشت شماره ی ۱4و ۱۱6 از همین فصل را بخوانید.

مارشال  به سربازهای  را  مثال  این  آشکار.  واقعیتی  درباره ی  از گفته ای مسخره  ۱۱. »نمونه ای معروف 
دو ل َپلیس نسبت می  دهند. مارشال در سال ۱525، پس از عملیاتی قهرمانانه در جنگ پاویا با اهدافی 

)۱۹۳ تحقق نیافتنی کشته شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

َپلیس قهرمانانه جان سپرد، سربازهایش گفتند: “او یک ربع قبل از مرگش زنده  »وقتی مارشال دو ل 
ت، 2۰۱۷: 625( به عبارت دیگر، او قهرمانانه جان سپرد. »جمله ای که به هدف ستایش از 

ُ
بود.”« )اسل

او گفته شد، امروز به عنوان جمله ای بدیهی استفاده می شود.« )همان جا(

درواقع، این جمله معادل »آن جا که عیان است چه حاجت به بیان است« در زبان فارسی است و در 
این  جا استیون نظر لیستر درباره ی گوته را واقعیتی عیان می  داند. )م( 

۱2. کایبرد در این باره می  نویسد: »جان اگلینتن نام مستعار )قلمی( ویلیام ِکرک  پتریک مگی )۱۸6۸– 
۱۹6۱( است که کمک  کتابدار و مقاله  نویس بود.« )2۰۱۱: ۱۰۱5( 

»اگلینتن در دابلن به دنیا آمد. پدرش کشیشی پروتستان بود. در ترینیتی کالج متون کالسیک خواند و 
رساله  نویس موفقی شد، شخصیتی بانفوذ در پهنه  ی ادبی دابلن. ویلیام باتلر ییتس از او تعریف می  کرد و 
او را “تنها منتقد ایرلندی مان” می  خواند. اگلینتن )مگی( از سال ۱۹۰4 تا ۱۹22 کمک  کتابدار کتابخانه  ی 
ملی بود. سپس در اعتراض به تأسیس دولت آزاد ایرلند، از این موقعیت استعفا داد و به انگلستان رفت.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4(

۱۳. به گفته  ی گیفرد، »خطی از شعر حماسی میلتن )حدود ۱۸۰4( اثر ویلیام بلیک را به یاد می آورد، 
وقتی بلیک، میلتن را این  گونه وصف می  کند: “در پیچ  راه  های تودرتوی مشیت خدا غور می  کند/ نظر افکنده 
به پرتوهای شش  گانه  اش پراکنده در عمق/ در عذاب.” کنایه  ی دانشجویان پزشکی، ضدشعرایی که باید به 
آن ها دیکته کرد، به نیایش میلتن اشاره می  کند و این که منبعی آسمانی بهشت گمشده را به او دیکته می  کند. 

درواقع، به این دلیل که میلتن نابینا بود، بهشت گمشده را به دخترانش دیکته می  کرد.« )۱۹۸۹: ۱۹۳( 

میلتن را در سال  های ۱۸۰4 تا ۱۸۱۰ نوشته است. قهرمان این اثر  ویلیام بلیک حماسه ی دو جلدی 
حماسی جان میلتن است که از بهشت برمی گردد و با بلیک متحد می شود تا رابطه  ی میان نویسنده  های 
زنده و پیشینیان شان را کشف کند و نیز به این هدف که به سفری عرفانی برود و خطاهای معنوی خود را 

اصالح کند. )م( 

برای شرح بیشتر پی نوشت شماره  ی ۱۳ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. مرجع پرتوهای شش  گانه ی 
میلتن، سه زن و سه خواهر اوست. )م( 

۱4. »مصائب شیطان، رمانی است که مری کوِرلی )نام مستعار مری مک کی( در سال ۱۸۹۷ نوشته 
است. مری کورلی به  خاطر نقطه نظرهای منفی اش که منتفدان خود را آشکارا کفرگو می خواند معروف بود و 
نیز به این دلیل که خودش را شکسپیر ایام می  دانست و مثل او از لندن به استرتفورد– آن– ایوان رفت و در 
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آن  جا بازنشسته شد. مصائب شیطان در زمان انتشارش پرفروش شد. ماجرای این رمان از این قرار است: 
“او در هر جا و هر زمان می  کوشد انسانی پیدا کند چنان قدرتمند که او و همه  ی کارهایش را پس بزند.”« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4( 

»جان اگلینتن هدف و برنامه  ی خام استیون را در نوشتن حماسه ای با قهرمانی شیطانی مسخره می کند.« 
)کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱5( »بازنویسی بهشت گمشده به  گونه  ای که شیطان به عنوان قهرمان رمانتیکی تصویر 

شود که از آرمان انسان علیه یهوه، نیروهای غیرانسانی عالم، دفاع کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4( 

به گفته ی ریچارد المن، خود جویس هم یک بار، در دنیای واقعی، به این اثر ارجاع می دهد: »در سال 
۱۹22، به مهمانی شامی در پاریس دعوت می شود، ولی دیر می رسد. لباس رسمی ویژه ی مهمانی به تن 
ندارد و از این بابت عذرخواهی می کند. برای رفع خجالتش، مشروب قوی می نوشد که در همین حال 
 می گوید: مثل قهرمان مصائب شیطان.« 

ً
مارسل پروست وارد می شود با پالتوی خز، طوری که جویس بعدا

)5۰۸ :۱۹۸2(

به گفته  ی دلینی، »در این  جا بیش از دو نفر باقی مانده  اند؛ نفر سوم ُجرج راسل است که جان اگلینتن 
به “او” اشاره می  کند: “او اسمش را گذاشته مصائب شیطان.” به یاد دارید که بلوم او را یکی دو ساعت 
پیش، نزدیک ترینیتی کالج دیده بود. در این  جا روشن می شود که مقصدش کتابخانه  ی ملی بوده است.« 

)2۰۱6(

از  برخی  ناشر  اولین  ُهم  استد،  مجله  ی  ادیتور  و  شناخته  شده  عارف  راسل،   »ُجرج 
داستان های کوتاه جیمز جویس بود.« )همان  جا(

۱5. باری دیگر استیون به یاد کرنلی می افتد و لحظه  ای را به یاد می  آورد که کرنلی لبخند مذبوحانه  ای 
زده است )از رمان چهره  ...( به یاد دارید که در فصل یک )تلماکس( هم به بازوی کرنلی اشاره می کند. 

پی نوشت شماره ی 56 از همان فصل را بخوانید.

به گفته ی کایبرد، »استیون کارگردان سر صحنه ی خود می شود و از خود می خواهد لبخند بزند. یک بار 
هم بلوم در فصل هشت )لستریگون ها( موقع گفت وگو با خانم برین کارگردان سر صحنه ی خود می شود: 

“بگذار حرف بزند. مستقیم در چشم هایش نگاه کن.”« )2۰۱۱: ۱۰۱5( 

 Medical Dick and Medical“ نام به  از شعر چاپ  نشده  ی سخیفی است  پاره  ای  ۱6. »این 
 )۱۹4 )گیفرد، ۱۹۸۹:  گوگرتی.«  جان  سینت  آلیور  سروده  ی   ”Davy

۱۷. »عدد هفت در سنن عبری، یونانی، مصری و شرقی، تجسم کمال و یگانگی است و از منظر عرفان 
به چیزهای مقدس تخصیص داده می شود. عدد هفت را نویسندگان اولیه ی مسیحیت نیز عدد کمال و 

تعالی می دانستند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4(

بود.«  برجسته  ای  و  آن زمان شخصیت معروف  در  که  ییتس است  باتلر  ویلیام  بی همان  ۱۸. »دبلیو 
)2۰۱۷ )دلینی، 

هشت  سرود  دومین  در  ییتس  بی  »دبلیو  که  است  تابان  سیاره ی  هفت  تابان«  »هفت تای  از  منظور 
قطعه  ای  اش با نام “آهنگ گهواره” می  نویسد: “خدا در آسمان  ها می  خندد/ که تو را چنین خوب می  بیند/ 
هفت ستاره  ی تابان/ با خلق او شادند.” منظور از هفت تای تابان، هفت سیاره  ای است که در سال ۱۸۹۰، 
نپتون.«  اورانوس،  مشتری،  زحل،  مریخ،  ونوس،  عطارد،  بودند:  شده  شناخته  شعر،  این  سرودن  زمان 

)۱۹4  :۱۹۸۹ )گیفرد، 
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۱۹. »منظور از کله  ی قرمز قهوه ای فام کله  ی جان اگلینتن است که موهای قرمز قهوه ای فام دارد.« )دلینی، 
)2۰۱6

2۰. »آالو )Ollav( واژه  ای از ایرلند باستاِن پیش از مسیحیت است به معنای استاد علم و شاعری.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4(  

»آالو از کلمه ی گْی لیِک االمه )ollamh( گرفته شده است.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱5(

دانشگاه  و  دابلن   
ِ

ترینیتی کالج دانشجویی )در  آورده است:  را   sizar واژه  ی  این  جا جویس  2۱. »در 
کمبریج انگلستان( که هزینه  ی تحصیلی  اش را خود کالج یا دانشگاه می پرداخت. این دانشجویان کالِه 
قرمز می پوشیدند که نشانه  ی وابستگی آن  ها بود و این  که منتظر شروع دوره  ی دکترایشان هستند. در این 

)۱۹4 )گیفرد، ۱۹۸۹:  انجام می  دادند.«  به  اجبار کارهای دون  دوره، 

به گفته  ی دلینی، »چون موهای اگلینتن قرمز بود، استیون او را سیزار یا دانشجوی بورسیه ای می  نامد که 
 آلیور گلدسمیت یکی از دانشجویان بورسیه  ای ترینیتی کالج بود که 

ً
این لقب بی  شک اهانت  بار است. مثال

در دوره  ی انتظارش باید روی میزها را تمیز می  کرد.« )2۰۱6( 

سپس می  گوید: »اگلینتن که کله  ی موقرمزش کنار المپ رومیزِی دارای سایبان سبز است می  خندد و با 
این خنده دنبال تأیید ُجرج راسِل آالو )استاد علم و شاعری( با چشم  های مقدس است. البته راسل تأییدش 
نمی  کند و خنده  ی او را بی  پاسخ می  گذارد. به عبارت دیگر، راسل به  رغم اگلینتن، طرفدار تئوری استیون 

است.« )همان  جا( 

به آلیور گلدسمیت در فصل هشت )لستریگونها( هم اشاره شد. پی نوشت شماره ی 6۰۸ از همان فصل 
را بخوانید.

بهشت گمشده است. نخستین  22. گیفرد درباره ی دو بیت اول می  نویسد: »این دو خط برداشتی از 
چلیپای  بر  مِد” سوزان دریاچه  ی جهنم: “درازکش  بر  را وصف می  کند که “دمر خوابیده  مصرع شیطان 
بس  شناور،” و دومین خط شیطان را وصف می کند که گویی قرار است برای فرشته  های در حال سقوط 
می ریزد.”«  بیرون  فرشته  ها،  اشک  همانند  اشک  ها  داشتن/  خوار  به  رغم  سه  چندان  “و  کند:  سخنرانی 

)۱۹4  :۱۹۸۹(

2۳. »این بیت ایتالیایی از کتاب دوزخ دانته، به این معناست: “و او از کونش شیپور زد.” دانته و ویرژیل 
جوخه  از  مرد  ده  می  نامد:  اهریمن  را  آن  ها  دانته  می  کنند.  اسکورت  پنجم  تنگه  ی  در  مبادله  کننده  ده  را 
زبان شان را برای کاپیتان شان درمی  آورند و او به نافرمانی  های آن  ها با کالمی مانند جمله  ی نقل  قول  شده 
در این جا پاسخ می  دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4( استیون در ذهنش ابیاتی از دو شاعر، میلتن و دانته، را 

تلفیق می  کند. 

24. نوریس در این باره می  نویسد: »با دنبال کردن افکار استیون در طول گفت  وگوی آغازین فصل، متوجه 
می شویم که ذهنش گفت  وگوی اکنون را با مردان مسن   به رابطه  ی شکست  خورده  اش با هم سن وسال های 
خودش ربط می  دهد: “لبخند. لبخند لبخند کرنلی.” خواننده  ی دست اولی که رمان چهره... را نخوانده 
منظور استیون از این افکار را نخواهد فهمید: این   را که او همیشه به شنوندگان و دوستان رازدار اعتماد 
را  تئوری هایش  و  بریزد  بیرون  را  افکارش  کند،  اعتراف  درونی  اش  به کشمکش  های  آن  ها  نزد  تا  می کند 
بیازماید: “جوانی روحم را به او دادم، شب به شب.” این جمله را از دوستی قدیمی به یاد می  آورد. اما کرنلی 
رفته است، روحی است در گذشته  ی استیون که در مالگن بازدمیده شده و تناسخ یافته است )بازوی کرنلی. 
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بازوی او. فصل یک، تلماکس.( البته مالگن هم در مرحله  ی گذار است تا به شبحی تبدیل شود. روح 
استیون دیگر جوان نیست و نیاز دارد که به مرحله  ای بالغ  تر با خودآگاهی و بصیرت بیشتر برسد، همان  طور 
که همیشه چنین بوده است، اما این پرسش که آیا اگلینتن و ِاْی ای با گوش  های شنوا و همدالنه جانشین 
قبلی  ها خواهند شد، چالشی است که هم  چنان برقرار است: “حماقت  های من را به گروگان می گیرد.” 
است.  انداخته  خطر  به  ای  ِاْی  با  را  او  رابطه  ی  حماقت  بارش  رفتار  که  می  کند  فکر  وحشت  زده  استیون 
استیون می  داند که سخنرانی  اش را با ضربه  های پیاپی بر خودش اجرا می  کند. شاید همین حاال هم پل های 
رابطه  اش با ِاْی ای را خراب کرده است و اگلینتن هم به اشاره فرضیه  ی استیون را رد می  کند: “حماسه  سرایان 
جوان ایرلندی ما هنوز مانده شخصیتی بسازند که جهان کنار هملت شکسپیر ساکسونی بگذارد...” به 
 دانشگاهی اند. ” و 

ً
همین دلیل، راسل از سایه  اش بیرون می  جهد و می  گوید: “همه  ی این پرسش  ها کامال

استیون “بس  مؤدبانه” پاسخ می  دهد.« )2۰۱۱: 45– 46( 

عبارت مرکب “بس  مؤدبانه” مطابق متن اصلی یک واحد شده است. )م(

بالمایرز در این باره می  نویسد: »استیون فکر می  کند که این  ها حماقت  های جوانی او را به گروگان گرفته اند 
 مصمم است که با نظریه پردازی  هایش 

ً
تا هروقت بخواهد دیگران را مسخره کند، به رخش بکشند. اما ظاهرا

در برابر آن  ها، نقش افشاگری نظریه  پردازان منتقد و تحلیل  گرا را مصرانه حفظ کند.« )۱۹۹6: 62(

واقعی شخصیت  )نمونه ی  برن  از دیدگاه دوست جویس، جی اف  برداشتی است  25. »این عبارت 
کرنلی در رمان چهره... و نیز در همین اثر(، که خانواده اش از ویکلو آمده بودند. برن گفته بود که می تواند 

دوازده مرد ویکلویِی وفادار بیابد و ایرلند را نجات دهد.« )المن، ۱۹۸2: ۳66( 

»در این  جا می  گوید: “یازده مرد ویکلویی واقعی برای نجات سرزمین آباواجدادی.” تصور می شود که 
دوازدهمین نفر خود کرنلی یا همان جی اف برن باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹4(

به گفته  ی دلینی، »در رمان چهره... کرنلی نزدیک ترین دوست استیون است، همان  طور که خود جان 
فرانسیس برن دوست نزدیک جویس در دانشگاه کالج دابلن بود. رابطه  ی برن و جویس ادامه  دار بود، اما 
گاهی قطع می  شد. این جمله  را که استیون در این  جا تکرار می کند، برن هنگام بحث و گفت وگو درباره ی 
۱۹2۱( دانشجوی دیگری بود که بعدها  ایرلند به ُجرج کلنسی گفته است. کلنسی )۱۸۸۱–  آزادسازی 
ناسیونالیست شد و شهردار لیمریک، که عاقبت سربازی بریتانیایی او را کشت.« )2۰۱6( جویس برای 

»سرزمین آباواجدادی« از کلمه  ی sireland استفاده می  کند که در آن اسم ایرلند نیز نهفته است.

26. به گفته ی گیفرد، »در نمایشنامه ی Cathleen ni Houlihan )۱۹۰2( نوشته  ی ییتس، کتلین در قالب 
پیرزن بیچاره  ای )نماد سنتی ایرلند( ظاهر می شود. به  خاطر عمر زیادش دندان  هایش ریخته و فاصله  دار 
درون مایه اش  شد.  اجرا   ۱۷۹۸ سال  در  و  بود  کیالال  نزدیک  نمایشنامه  محل  است.  شده  )بی دندان( 
آزادسازی ایرلند است، زیرا گروهی از نیروهای اعزامی فرانسوی در آن سال برای کمک به ایرلند در سرکوب 
طغیان، به این  جا آمده بودند، که البته کمک شان بی  اثر بود. استیون عبارت  هایی از بخش  های اول نمایشنامه 
را به یاد می  آورد: “بریجیت: چه چیزی تو را به سرگردانی کشاند؟ پیرزن: بی  شمار بیگانه   در خانه. بریجیت: 
بی شک، به  نظر می  آید که تو بسیار مصیبت کشیده  ای. پیرزن: مصیبت کشیده  ام بی  شک. بریجیت: چه 
چیزی بود که بر سر تو مصیبت ریخت؟ پیرزن: سرزمینم از من گرفته شد. پیتر: آیا سرزمین بزرگی بود 
که از تو گرفته شد؟ پیرزن: چهار دشت سبز زیبایم.” عبارت “بیگانه ای   در خانه اش” اصطالحی ایرلندی 
است برای مهاجمان انگلیسی.” چهار دشت سبز زیبا” چهار استان ایرلند پیش از نورمان  هاست: آلستر، 

کوناخت، مانستر و لینستر.« )۱۹۸۹: 5– ۱۹4(
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»در مدت ۷5۰ سالی که انگلیسی ها ایرلند را اشغال کرده بودند، ایرلندی ها واژه های گوناگونی برای 
مهاجِم بیگانه ساختند که در این کتاب برخی از آن ها آمده است: ساکسون، خارجی، بیگانه، چهره های 

رنگ پریده، انگلیسی و َسِسناخ.« )هانت، 2۰۱۷(

کایبرد می  نویسد: »این نمایشنامه را در سال ۱۹۰2، ماد گان، هنرپیشه  ی ملی  گرای ایرلندی، بازی کرد. 
این پیرزن مثل ملکه  ای جوان راه می  رود، درحالی  که مردان برای بازپس  گیری چهار استان اشغال شده اش 
می جنگند و جان می  دهند. جویس معتقد بود که این نمایشنامه تسلیم غول  های ملی  گرا شده است و به 

همین دلیل، از آن بیزار بود.« )2۰۱۱: ۱۰۱5(

درباره ی ماد گان، ناسیونالیست تندرو، پی نوشت شماره  ی ۳2 از فصل پنج )لوتس خواران( را بخوانید.

ت، 2۰۱۷: 625( 
ُ
ِو، ربای التین است به معنای درود، استاد.« )اسل

َ
2۷. »ا

این عبارت »یعنی یکی دیگر که نقش یهودا را بازی کند؛ یهودا حضرت عیسی را شناسایی می  کند و او را 
 آمد به سمت 

ً
به کسانی که برای جلبش آمده اند لو می دهد. در انجیل متی، آیه ی 26:4۹، آمده است: و فورا

ت نوشته است که »این 
ُ
عیسی و گفت، “خوش آمدید، استاد، و او را بوسید.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹5( اسل

آیه در انجیل متی، شماره ی 2۳:۸ است.« )2۰۱۷: 625(

دلینی معتقد است که »این جمله درباره ی خیانت است، یکی از بن  مایه  های مهم این اثر و به اعتقاد خود 
جویس، یکی از روزمره  ترین تجارب زندگی   خود او. در این  جا نیز، استیون تصور می  کند که اگلینتن به او 

خیانت می  کند و او را از نظر خردورزی و روشنفکری رد می  کند.« )2۰۱6(

2۸. »تیناهیلی شهر بازاری در کنار رودخانه  ی ِدری در بخش جنوبی منطقه  ی ویکلوست.« )گیفرد، 
)۱۹5  :۱۹۸۹

دست  از  را  ایرلند  می  توانند  برن  گفته  ی  به  که  می  کند  اشاره  ویکلویی  »دوازده  به  دیگر  بار  استیون 
)625  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل کنند.«  آزاد  بریتانیایی  ها 

2۹. به گفته  ی گیفرد، »بی  گمان استیون به کرنلی فکر می  کند، اما افکارش عناصر داستانی نمایشنامه ی 
در سایه ی گِلن نوشته  ی جان ملینگتن سینگ را مرور می  کند. داستان مجاور تنگ دره ای در ویکلو اتفاق 
می افتد. قهرمان زن نمایشنامه، نورا ِبرک، که فکر می  کند شوهرش مرده، بیرون میرود تا برای )معشوقش( 
نورا می فهمد  نمایش،  بعدی  در بخش  بزند. سپس  یا سوت  دارا “سششو”  مایکل  نام  به  چوپان جوانی 
 با 

ً
که شوهرش، دن، فقط وانمود کرده که مرده است؛ اما نورا گله می  کند که شوهرش سرد بوده و ضمنا

کارهایش جوانی او را  به خطر نابودی انداخته است. در پایان نمایشنامه، دن برک زنش را حتا بدون گفتن 
“خیر پیش” از خانه بیرون می  اندازد و او هم به همراه خانه  به  دوش احساساتی سرزنده )“شکار خوب”( برای 

یافتن زندگی شاد و آزاد می  رود.« )۱۹۸۹: ۱۹5(

به گفته  ی دلینی، »استیون فکر می  کند که کرنلی )برن( برای دوازده یا یازده یاری که قرار است ایرلند را 
نجات دهند سوت )شوشش( می  زند و آن  ها را فرا می  خواند.« )2۰۱6(

 پی نوشت شماره  ی 25 از همین فصل را بخوانید.

جویس از »کلمه ی cooee استفاده کرده است؛ نام آوایی که بومیان استرالیا برای فراخواندن کسی به 
ت، 2۰۱۷: 625(

ُ
کار می برند.« )اسل

۳۰. استیون برای کرنلی “خیر پیش” و “شکار خوب” آرزو می کند. کایبرد معتقد است که استیون در 
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این  جا »قطع دوستی با او را اعالم می  کند.« )2۰۱۱: ۱۰۱5(

 در این فصل از آن باخبر می  شویم. پی نوشت 
ً
۳۱. استیون برای مالگن تلگرافی فرستاده است که ما بعدا

۳6۹ از همین فصل را بخوانید. 

به گفته ی کایبرد از قول المن، »مالگن )مادی  گرا( نماد اسکالست و راسل )عارف( نشانه  ی کریبدس.« 
)۱۰۱5 :2۰۱۱(

بر حماقتش  احمق  »اگر  The Marriage of می  نویسد:   Heaven and Hell در  بلیک  ویلیام   .۳2
)۸۰  :۱۷۸۹( می شود.«  عاقل  کند  پافشاری 

۳۳. »پاسخ جویس به این شخصیت دنیای داستانی که بتوان کنار هملت گذاشت، بلوِم یولسیز است.« 
)کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱5(

»منظور از بِن پیر، بن جانسن است، از معاصران شکسپیر که در زمان خود، نسبت به شکسپیر از ارج و 
احترام بیشتری برخوردار بود.« )همانجا(

گیفرد در این باره می  نویسد: »عبارتی از ستایش  نامه  ی برجسته ای که در پیش  درآمد اولین کتاب قطع 
رحلی از نمایشنامه  های شکسپیر نوشته شده است. بن جانسن در این پیش  درآمد می  نویسد: “یادم می آید 
که بازیگران همیشه به قلمش به عنوان عامل سربلندی شکسپیر اشاره می  کردند و این  که حتا یک جمله را 
 تا مرز بت  پرستی...”« 

ً
پاک نمی  کرد... من عاشق این مرد بودم، و به یاد و خاطره اش ارج می  نهم، تقریبا

  )۱۹5  :۱۹۸۹(

 در حد بت پرستی« نشان می  دهد که عیوب 
ً
به عبارت دیگر، بن جانسن با عبارت »تا مرز« یا »تقریبا

شکسپیر را درک می  کرد، گرچه او را می  ستود. در این  جا اگلینتن هم با همان واژه  ها شکسپیر را می  ستاید. 
)م( 

۳4. به گفته  ی شوابر، »استیون به کتابخانه  ی ملی آمده که نامه  ی دیسی را به راسل بدهد به این امید که 
در آیریش ُهم  استد منتشرش کنند. وقتی راسل از جایش بلند می شود که به قراری در ُهم  استد برسد، بر 

مخالفتش با دیدگاه بحث  انگیز استیون درباره ی شکسپیر تأکید می  کند.« )۱۹۹۹: 42(

گیفرد می  نویسد: »تاریخ  نویسان ادبی به شیوه های گوناگون کوشیده  اند که برای شخصیت هملت نمونه 
به خود داشت(،  از: خود شکسپیر )به  خاطر شکی که  الگو عبارتند  این  نامزدهای  پیدا کنند.  الگویی  و 
جیمز اول از انگلستان، که پیش  تر جیمز چهارم از اسکاتلند بود )به  خاطر مرگ  اندیشی معروفش(، رابرت 
دِورو )۱566– ۱6۰۱(، دومین ارل اسکس، یکی دیگر از هم  عصران شکسپیر )به  خاطر ترکیب عجیب 

فرماندهی رزمی پرخشونتش با سستی توجیه  ناپذیرش(.« )۱۹۸۹: ۱۹5(  

۳5. به گفته  ی گیفرد، »در قرن نوزدهم، بحث  های مذهبی بسیاری درباره ی این پرسش مطرح بود که اگر 
تحقیقاتی درباره ی “عیسای واقعی” صورت بگیرد و نتیجه  ی آن منتشر شود، چه تغییری در کلیسا و مذهبش 

ایجاد خواهد شد؟« )۱۹۸۹: ۱۹5( 

ویکری در این باره می  نویسد: »بی  ربطی نقد تاریخی و بیوگرافی برای راسِل تعالی  گرا جای هیچ شبهه ای 
ندارد. به همین دلیل، نقد ادبی را با دین  شناسی تطبیقی هم  سنگ می  داند. معروف است که استیون درباره ی 
بیوگرافی  شکسپیر تئوری ای دارد و معنای ضمنی اش این است که او درگیر کاری مشابه دین شناسی تطبیقی 
است و آن را راهی اساسی برای دستیابی به واقعیت می  داند. طنز ماجرا در این است که تالش استیون برای 
اتفاق می افتد.«  از کابوس تاریخ از طریق دست یازی به دوردست  ترین عرصه ی خوِد همین تاریخ  فرار 
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)۳6۸ :۱۹۷۷(

در فصل سه )پروتیوس(، استیون هنگام گفت وگو با دیسی، مدیر مدرسه، فکر می کند: »تاریخ کابوسی 
است که می  کوشم از آن بیدار شوم.« پی نوشت شماره  ی ۱2۹ از همان فصل را بخوانید. 

دین  های  آداب  و  عقاید  مقایسه  ی  به  که  است  دین  شناسی  مطالعات  از  شاخه  ای  تطبیقی  دین  شناسی 
)م(  می  پردازد.  جهان  مختلف 

۳6. گیفرد در این باره می  نویسد: »یکی از جمله  های محبوب ُجرج ویلیام راسل )درباره ی توانایی ییتس 
به عنوان شاعر( این بود: معنویت یعنی توان درک ماهیت  های بی  شکل معنوی، توان دیدن جاودانگی در 

ناپایی و در چیزهای دیده  نشده  ی در سایه  . )مذهب و عشق، ۱۹۰4(« )۱۹۸۹: ۱۹5(  

۳۷. »این جمله برداشتی است از این تصور غیرواقعی که می  گوید، هنرمند در وجود از دیگر انسان  ها 
بزرگ  تر است و بزرگی کار هنری با بزرگی وجود شاعر نسبت مستقیم دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹5(  

کیت ِگلیارد، پروفسور ادبیات انگلیسی دانشگاه پن استیِت آمریکا، پس از تحقیق و بررسی درباره ی 
این گفته  ی راسل می  نویسد: »در هیچ جایی از دنیای مکتوب چنین جمله  ای از راسل نیافتم... این نقل قول 

ممکن است از همان ابتدا از زبان جویس بیان شده باشد.« )2۰۱۱: ۳55(

کانر به او گفت که جویس در 
ُ
به گفته  ی هوگارت، »وقتی راسل در سال  های پایانی عمرش بود، فرنک ا

فصلی از یولسیز از زبان تو می  گوید: “مهم ترین پرسش درباره ی اثر هنری این است که تا چه اندازه عمیق 
از آن زندگی فوران می کند. ” راسل پاسخ می  دهد: “آفرین به مهارت جویس، ممکن است چیزی شبیه این 

گفته باشم.”« )۱۹۷۸: ۹5( 

۳۸. به گفته  ی گیفرد، »مورو نقاشی فرانسوی بود که به  خاطر سبک رمانتیک و نمادینش معروف بود. 
آوانگاردهای معاصرش تفسیر عجیب و غریب او از افسانه  های انجیلی و سنتی را تحسین میکردند. مورو 
باتلر ییتس در  تأثیر قابل مالحظه  ای گذاشت. ویلیام  به عنوان نقاش ادبی بر شاعران نمادگرای فرانسوی 
بخشی از خودزندگی  نامه  اش تحسین آغازین راسل از آثار گوستاو مورو را شرح می  دهد. ناگفته نماند که 
راسل بعد از سال ۱۹۰5، بیشتر تمایل داشت که از درجه  ی اهمیت تحسین  هایش از کارهای مورو بکاهد.« 

  )۱۹5 :۱۹۸۹(

استاد  و  روشنفکری،  زیبایی  متافیزیک،  ایده  آِل  شاعر  به عنوان  را  شلی  نوزدهم،  قرن  پایان  »در   .۳۹
فلسفه  ی نوافالطونی به  شمار می  آوردند، فلسفه  ای که به پوسته ی دنیای پراحساسات نفوذ می  کند تا واقعیت 

معنوی جهان ماورا را درک کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹6(

4۰. گیفرد می  نویسد: »تفاسیر تعالی  گرایانه  ی قرن نوزدهم از افالطون اثبات می  کرد که برای او “حقیقت” 
غایی بود و به  گونه  ای گریز  ناپذیر ایده  آل و مطلق. هم چنین اشکال مادی که حقیقت در آن ها گنجانده شده 

بود، به  گونه  ای گریز  ناپذیر، حقیقت را تا درجاتی مخدوش و تحریف می  کرد.« )۱۹۸۹: ۱۹6(  

4۱. به گفته  ی گیفرد، »منظور از مصاحبه  کننده  ی یانکی )آمریکایی(، پروفسور کورنلیوس وی  گنت از 
دانشگاه پنسیلوانیاست که در تابستان ۱۹۰2 به دیدار راسل آمد و متن گفت  وگویشان را در سال ۱۹۱۳ در 

روزنامه  ی محلی بوستون به نام Irish Plays and Playwrights منتشر کرد.« )۱۹۸۹: ۱4۷(  

پی نوشت شماره  ی ۳۳5 از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید. 

42. گیفرد درباره ی ارسطو )۳۸4– ۳22 پ م(، که زمانی شاگرد افالطون بوده است، می  نویسد: »در 
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کادمی  ای بود که افالطون )42۷ تا ۳4۷ پ م( رئیس آن بود.«   سال  های ۳6۷ تا ۳4۷ پ م، ارسطو عضو آ

4۳. پی نوشت شماره  ی ۳6 و 44 از همین فصل را بخوانید.

بود،  معروف  عارفانه”  “مسیحیت  به  که  شاخه  اش  آن  در  به  ویژه  و  اشراق  »در  گیفرد،  گفته  ی  به   .44
این باور وجود داشت که خدا هیچ محدوده  ای ندارد و “بی  شکل” است و فقط با محدود کردن خود... 
]لوگوس،  کالم  پدر،  می شود  تثلیث  و  می  سازد...  میسر  را  لوگوس  تولد  ماده...  پرده  ی  می شود.  هویدا 
 )۱۹6 از پدر، پسر و روح  القدس.« )۱۹۸۹:  به عنوان جلوه  ای  دِم مسیحایی  و  خدای خودمحدودشده[ 

از متن اصلی است. م(  و کروشه  )نقطه چین ها 

گیفرد در ادامه می  نویسد: »نسخه  ی ارتودکس  تر “پدر، کتاب مقدس )انجیل( یا کالم خدا، دم مسیحا” 
را رابرت بویل از جامعه ی مسیح عرضه کرده است: “دو نوع تجلی داریم: یکی تجلی پسر از پدر، و دیگری 
تجلی روح  القدس از پدر و پسر. اولی درست تولید و فرآوری است، زیرا پدر، که خود را می  شناسد، با آن 
شناخْت کالمی تولید می  کند که بیانگر آن شناخت است، که در کمال متعالی  اش تجلی  گاه یزدان است. 
عشِق دوسویه  ی میان پدر و کتاب مقدس )انجیل( یا کالم خدا در شخص سوم می  دمد، نه یک زایش یا 
تولید )زیرا کالمی تولید نمی  کند که پدر را تصویر کند(، بلکه درست  تر است که بگوییم می  دمد، که پدر و 

پسر را به یک واحد درمی  آورد.” « )همان  جا( 

لوگوس )Logos( همان تفکر، منطق و قانون نهفته در هستی است و تغییرات و دگرگونی  های جهان را 
وحدت می  بخشد و هماهنگ می  کند. لوگوس یا کالم خدا آن حقیقتی است که جمال جلوه  ی چیزها یا 

تجلی و به ظهور آمدن آن  ها را میسر می  سازد. )م(

پی نوشت شماره  ی 44 از همین فصل را بخوانید.

45. به گفته  ی گیفرد، »در مسیحیت رمزگونه و غامض، “همه  پدر” ]یا پدر همه[ حضرت عیساست 
با سرشتی دوگانه، که هردو محدود و نامحدود است.” مرد الهوتی،” در مدارس عارفان معتکف، وجه 
تسمیه ای برای حضرت آدم است؛ و در Secret Doctrine، پسر، سومین فرد تثلیث است.« )۱۹۸۹: 

  )۱۹6

46. »“هیسوس کریستوس” )Hiesos Kristos( به زبان یونانی می شود: “عیسی مسیح.” حکیمان 
اشراق معتقد بودند که حضرت عیسی طلبه  ی آن قرارگاه متعالی فرقه  ی ِسری مصر بود و به همین دلیل، او 
باید همانی باشد که استیون آن را ساحر زیبایی نامید، همان  طور که درخت گل ُرزی به  گونه  ای عجیب در 
بیابان کاشته می شود و بیابان بی  بروباِر پیرامونش را دل  انگیز می  کند. به همین ترتیب، عیسای تاریخی، در 
تثلیث، در فهرست نام  های مسیحیت، شخص دوم و کالم خدا تعیین شده است. وجه دوم عیسای فرقه  ی 
ِسری دنیایی است که در آن حضرت عیسی در انسان آفریده می شود و در او رشد می  کند و رنج می  برد.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹6(

هم  سنج  انسان  نوشتاری  یا  گفتاری  کالم  با   )Logos( خدا  کالم  مسیحیت،  ارتدوکس  مذهب  »در 
نیست، بلکه براساس گفته  ی سینت آگوستین، کالمی باطنی و آگاهی وجود از خویش است.« )همان جا(

»کریستوس، از نظر حکمای اشراق، آن اصل سرشت درونی مان است که تا مرحله ی مِن روحانی در ما 
ت، 2۰۱۷: 626(

ُ
رشد می کند.« )اسل

4۷. به گفته  ی گیفرد، »یک مورد از نوشته  ی انی بسانت “قانون ایثار و قربانی دادن است.” ایثار و قربانی 
دادن “رنج بردن” نیست، بلکه تمایل کالم خدا به “محدود کردن زندگی نامحدودش است تا بتواند تجلی 
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یابد، اما این محدودیت بدون از دست دادن نامتناهی بودن است. بدین ترتیب، “قانون قربانی دادن به قانون 
تکامل زندگی در کائنات تبدیل می شود” و دربرگیرنده  ی هردوست: آن که قربانی می شود و آن که قربانی 
می  کند. خطوطی که استیون نقل قول می  کند از بهاگاواد یا باگواد گیتاست: من اعمال آیین پرستشم، من 
قربانی  ام، من نذر آباواجدادی  ام، من گیاهم )طبی(، من سرود نیایشم، من هم  چنین کره  ی آب  شده  ام، من 

آتشم و من صدقه  ام.« )۱۹۸۹: ۱۹6(  

ت، 
ُ
»اْی ای )ُجرج راسل( در شعر “سپیده دم” عبارت “آتش سر محراب” را به آن اضافه می کند.« )اسل

)626 :2۰۱۷

بهاگاواد گیتا در ادبیات سانسکریت، متن حماسی و مذهبی هندوها و اسرارآمیزترین بخش حماسه  ی 
هندی موسوم به مهابارتاست. این بخش که نامش از کلمه  ی »بَهگوان« به معنای خداوند و »گیتا« به معنای 
سرود و نغمه تشکیل شده است، دربرگیرنده  ی ۱۸ فصل و ۷۰۰ بیت است. بهاگاواد گیتا نخستین بار، در 

سده  ی سیزده، با نام »داراشکوه« به فارسی ترجمه شده است. )م( 

المن در این باره می نویسد: »ابتدا استیون باید نابسندگی تفاسیر دیگران درباره ی نمایشنامه ی شکسپیر 
را عیان کند. یکی از آن ها تفسیر گوته است که معتقد بود شکسپیر“آن خیال باف زیبای بی اثر ]بود[ که 
در برابر واقعیاِت سخت ازپامی افتاد،” و دیگری ُجرج راسل است با این اعتقاد که شکسپیر عمق عمیق 
با این ها  الهامی برای “ماهیت بی شکل معنوی.” استیون در مخالفت  معنوی است، کانون روان است، 
اصرار می ورزد که شکسپیر نازپرورده نبود، و هنرش همان قدر که بر واقعیات سخت، بر تخیل نرم متکی 
بود. هر موجود به عقیده ی راسل، ممکن است روحی باشد در دام قفس جسمش. به عقیده ی استیون، 
 همان است. من 

ً
دقیقا “این  به علم غیب فکر می کنند  دارد. معتقدان  ارسطویی  هر موجود یک هویت 

و می گوید، “یک کاله یک کاله  استیون مخالفت می کند  اما  قربانگاهم،”  آتش سر محرابم. من کره ی 
است.” او شکسپیر را در زمان و مکان تثبیت می کند و سرزنش راسل را که می گوید، “یواشکی دید زدن 
و کنجکاوی درباره ی پشت سرگویی های اتاق پشت صحنه ی آن روز، نوشیدن شاعر، قرض های شاعر” به 

)۸2 جان می خرد.« )۱۹۷2: 

»تورنتن این را کشمکشی میان عالقه ی راسل به عرفان و کشاورزی تعبیر می کند.« )کایبرد، 2۰۱۱: 
)۱۰۱6

 Irish 4۸. »دنِیل نیکل دانالپ عارفی ایرلندی بود که در سال  های ۱۸۹6 تا ۱۹۱5 سردبیری مجله  ی
Theosophist را بر عهده داشت و در آن، با نام مخفی آرتاس مقاله می  نوشت. مجله  ی دیگری که در لندن 
منتشر می  شد و دانالپ در آن مقاله می  نوشت، path بود. در سال ۱۸۹6، اعضای انجمن عرفای اروپا او 

را به عنوان رئیس دائمی این انجمن انتخاب کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۷(  

4۹. »ویلیام کیو جاج )۱۸5۱– ۱۸۹6( عارف ایرلندی – آمریکایی بود که در سال ۱۸۷5، در تأسیس 
انجمن عرفا به هلن پترْونا بلَوتسکی کمک کرد و سپس رئیس انجمن عرفای ارِین در شهر نیویورک شد.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۷(

5۰. »مارک آنتونی در آخرین سخنرانی  اش در نمایشنامه ی ژولیوس سزار نوشته  ی شکسپیر، مارکوس 
بروتوس )دولتمرد رومی( را که تازه مرده است، تحسین می  کند و می  گوید: “او برجسته  ترین رومی از میان 
همه بود/ همه توطئه  گر، مگر او/ هرچه کردند در حسودی به سزار بزرگ کردند.” این خط که استیون به 
جاج نسبت می  دهد کنایه  آمیز است ]به این دلیل که بروتوس به ژولیوس سزار شمشیر می  زند و از آن زمان 
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نام او با خیانت عجین شده است.[ در سال ۱۸۹۱، پس از مرگ بلوتسکی، جاج در آمریکا و انی بسانت 
در انگلستان، با هم، جانشین او شدند و هردو از قرار معلوم، به عنوان سخنگوی استاد ناشناسی بودند که 
به سطح فوق انسانی تکامل یافته بود و ارباب و رئیس واقعی جنبش عرفا بود. بسانت دوست داشت که 
جاج را به کاربرد جعلی نام این ارباب متهم کند. اتهام او ثابت نشد، اما نتیجه  ی این اتهام سبب شکاف 
همه  گیر در جنبش عرفا شد: کسری از این جمعیت دنبال جاج رفتند و کسر دیگر دنبال بسانت.« )گیفرد، 

)۱۹۷ :۱۹۸۹

به گفته  ی دلینی، »این اشاره به کالم مارک آنتونی، کنایه  ای است از جانب اگلینتن به استیون، و به همان 
دلیل که جاج و انی بسانت به همدیگر خیانت کردند، در این  جا به جمله  ی مارک آنتونی اشاره می شود.« 

)2۰۱6(

Ar�( 5۱. »بدنه  ی مرکزی حاکم بر جنبش عرفا از دوازده تن تشکیل می  شد و به بخش محرم یا آرَول 
val( معروف بود؛ آرول نام کشیش  های دوازده  نفره  ی رومی بود که آیین باروری را به شیوه  ی مادر – الهه  ی 

اسرارآمیز اجرا می  کردند. آموزه  ی حکمت اشراق این دوازده را با دوازده حواریون پیوند می  دهد. درضمن، 
هردو گروه را رئیسی اداره می  کرد که باید نام و هویتش مخفی می ماند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۷(

ت درباره ی نام ناگفتنی می  نویسد »در سنت یهودیان، بر زبان راندن نام خدا ممنوع است.« 
ُ
52. اسل

)626  :2۰۱۷(

منع شده  یهوه  راندن  زبان  بر  از  اسرائیلی ها  که  رانده شود )همان  طور  زبان  به  نباید  که  است  »اسمی 
بودند.( ارباب کی اچ، کوت هومی )Koot Hoomi( بود، یکی از دو “ارباب” یا “ماهاتمای” بلوتسکی. 
کوت هومی تبتی بود و به سطح فوق  انسانی تکامل یافته بود. معروف بود که در ارتباط مستقیم با هلنا پترونا 
بلوتسکی )اچ پی بی( است و پس از مرگ بلوتسکی با برخی از پیروان او ارتباط داشته است. گاهی با اچ پی 
بی حرف می  زد و گاهی پیام  ها را با مدادشمعی یا آب  رنگ روی کاغذ برنج رسوب می  داد. بسیاری از مردم 
باور نمی کردند و حتا در میان عرفا هم بر سر هویت، حضور و پیام  هایش مناقشه بود. بلوتسکی و پیروانش 

دستورات را زیر نام ارباب صادر می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۷(

سرینیواس آراوامودان در این باره می  نویسد: »ادعاهای مشکوک بلوتسکی درباره ی عروج و یا دریافت 
پیام  های شفاهی یا کتبی از ارباب )فوق  انسانی( منجر به تولید بی  پایان چیزهایی شد که شک  گراها آن را یک 

سری حقه  های خارق  العاده بدانند.« )2۰۰6: 24– 25(

ُملوی هم در فصل هفت )ایوِلس( به بلوتسکی و ادعاهایش اشاره می  کند: »آن زن، بلوتسکی، 
ُ
جْی جْی ا

شروعش کرد. برای خودش کیسه ی پرحقه ی خوبی بود.« 

پی نوشت شماره  ی ۳۳4 از همان فصل را بخوانید.

5۳. پی نوشت قبلی )شماره ی 52 از همین فصل( را بخوانید.

54. به گفته  ی گیفرد، »پس از مرگ جاج، عارفی آمریکایی به نام کترین اْی ِتنگلی، شاخه  ی جنبش جاج 
را در سطح جهان با نام “سازمان برادری جهانی” بازسازی کرد. اعضایش خود را وارث چیزی می دانستند 

که به سرای سفید بزرگ یا سرای ارَین بزرگ و یا آسیای مرکزی معروف بود.« )۱۹۸۹: ۱۹۷(

55. »حکیمان اشراق معتقدند که عیسی فرستاده شد تا خواهرعروسش، سوفیا )خرد(، را از اسارت 
ت، 2۰۱۷: 626(

ُ
نجات دهد و به بهشت ببرد.« )اسل

به گفته  ی گیفرد، »خالصه  ای است از خوانش عرفانی حرفه  ی عیسی مسیح. والنتیوس، عارف مصری و 
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عالم الهیات )۱6۰ – ۱۰۰(، معتقد بود که سوفیا )الهه  ی خرد( در آخرین ابردوران پیش از مسیح، هنگام 
تالشش برای رسیدن به باالترین مرتبه، سقوط کرد. سوفیا پس از سقوط توبه کرد و با صدای بلند برای نوری 
که به آن ایمان داشت، فریاد برآورد. آن  جا بود که حضرت عیسی را فرستادند تا او را از ورطه نجات دهد و 
با نور خود کامیابش کند )به عنوان مثال، او را با نور غسل تعمید دهد: خیسی نور( و خواهرعروسش را از 
اسارت نجات دهد )انی بسانت Esoteric Christianity(. پایه  ی بودی چهارمین پایه است که در آن هنوز 
دوگانگی هست، اما جدایی پذیر نیست... مرتبه  ای از خلسه است که در آن هر فرد خودش است با روشنی 
و شور و هیجانی زنده که نمی  تواند به مراتب پایین  تر از خود نزدیک شود، و همین  طور هر فرد احساس 
می  کند خودش است تا همه  ی دیگران را شامل شود، با آنها یکی بشود، همبسته و جداناپذیر )انی بسانت 

 )۱۹۷ :۱۹۸۹( ».)Esoteric Christianity
گاهی  بودی )Buddhi( اسم مؤنث بوداست که از )Budh( مشتق شده و به معنای بیداری، فهم و آ
است. از همان ریشه  ای که بودا مشتق می شود. بودی با مانا )به معنای ذهن( و با )اهم  کارا به معنای ایگو( 

متفاوت است. )م( 

گاسه در این باره می  نویسد: »سوفیا در اسطوره  های یونان خردی است که به آن شخصیت داده شده و 
  Expulsion of  the Triumphant Beast انسان   انگاشته شده است. جویس، سوفیا را از طریق مطالعه  ی
نوشته  ی جیوردانو بورونو، الهه ی سقوط کرده ی عرفان می  شناسد... سوفیا، در این مناظره ی استیون با راسل، 
از طریق ذهن استیون، به عنوان بخشی از نقیضه  ی کنایه  آمیز نوشته  های عرفانی ظاهر می شود. به نظر من، 
جویس در این جا هم مثل جاهای دیگر، درحالی که با مخالفت و دشمنی استیون با پوچی و بیهودگی این 
نوشته  ها حس همدردی دارد، به محرک  هایی تخیلی و ابتکاری دست می یابد، بیش از آن چه ذهن مشوش 

استیون بتواند به آن دست یابد.« )۱۹۹۰: ۱64(

56. »یعنی آن زندگی که به مرتبه  ی بودی نزدیک می شود. در این مرتبه فقط انسان می  تواند به عنوان یکی 
از نجات  دهندگان جهان وارد عمل شود )انی بسانت، The Ancient Wisdom(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۷(

5۷. به گفته  ی گیفرد، »کارما در عرفان یعنی “قانون کیفر اخالقی که با استناد به آن هر علتی معلولی 
دارد و نیز هر کس که علتی را سبب شود، کیفر معلول آن را خواهد دید.” بنابراین، در هر کاری که آدم انجام 
می دهد کارمایی هست و کارمای بد حاکی از رد کردن معلول عملکرد است یا بی  میلی در انجام وظایفی 
است که کارمای فرد در آن وجود دارد. در تناسخ موفق روح، روح در بدن ها و موقعیت  هایی از زندگی قرار 
داده می شود که بتواند روی کارماهای بدی که در زندگی های پیشینش در آن روح جمع شده  اند کار کند و 

آن  ها را بیرون براند.« )۱۹۸۹: ۱۹۷– ۱۹۸(

 ordinary( ”ت، »حروف اول دو کلمه  ی “آدم معمولی
ُ
O. P« .5۸.« با ترجمه ی »آ م« به گفته ی اسل

کلی )ت ۱۸54( تاجر بسیار 
ُ
person( است.« )2۰۱۷: 626( گیفرد می  نویسد: »خانم ایزابل کوپر ا

موفقی در لندن بود و یکی از نزدیکان بلوتسکی در هندوستان و لندن. معروف بود که او دریافت  کننده  ی 
“آخرین پیاِم” اچ پی بِی در حال احتضار بوده است.« )۱۹۸۹: ۱۹۸(

5۹. به گفته  ی گیفرد، »به هلنا پترْونا بلوتسکی اشاره دارد. در عرفان “عنصری” )elemental( در 
اصل، سرشت پایین  تر یا فناپذیر آدمی است که یک چهارم آن به  صورت جسم فیزیکی انسان نمایان است 
و سه چهارم آن ناپیداست، به  صورت چیزی است که ماورای درک انسان است، اصل زندگی و اصل میل و 
هوا. این شوخی به ادعای مریدان بلوتسکی برمی  گردد که می  گفتند او پس از مرگش بر آن  ها پدیدار خواهد 

شد؛ هم  چنین به جناس غیرعرفانی این کلمه با اندام تناسلی )genitals( برمی  گردد.« )۱۹۸۹: ۱۹۸(
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6۰. »این ها واژه های بانگ و تشر است. fie یعنی آن چه گفته شد شرم آور و کثیف است. out on’t یا 
ت، 2۰۱۷: 626(

ُ
out on یعنی سرزنش بار و مایه ی ننگ است.« )اسل

گیفرد می  نویسد: »مشابه دو عبارت از تک  گویی درونی هملت است: “آه، این تِن بسیار بسیار محکم 
ذوب می شود،” پرده ی یکم، صحنه ی دوم. در همان پرده و صحنه، “شرم باد! آه شرم” و در پرده  ی دوم، 

صحنه  ی دوم “چه برده  ی فرومایه و نادانی  ام من! ” و “شرم باد بر آن!...”« )۱۹۸۹: ۱۹۸(

6۱. به گفته  ی گیفرد، » Pfuiteufeلعن و نفرینی آلمانی است مرکب از دو بخش: Pfui به معنای شرم 
باد و teufel به معنای شیطان.« )۱۹۸۹: ۱۹۸(

62. »ریچارد ِاروین بست )۱۸۷2– ۱۹56( معاون رئیس کتابخانه  ی ملی دابلن در سال  های ۱۹۰4– 
 Le cycle mythologique irlandais ۱۹2۳، رئیس کتابخانه ی ملی در سال  های ۱۹24– ۱۹4۰ و مترجم
نوشته  ی مری آنری داربوا ژوبن  ویل بود. بست یکی از بنیان گذاران مدرسه  ی آموزش زبان ایرلندی در دابلن 
بود. در سال  های آغازین زندگی  اش و در همان سال ۱۹۰4 از تحسین  کنندگان زیبایی شناسی هنری والتر 

پْیتر و اسکار وایلد بود. بعدها اشتیاقش از زیباگرایی به دانش تغییر کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۸(

6۳. »منظور از شاگردمدرسه  اِی نمونه ارسطوست.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱6(

64. »افالطون در کتاب  های فایدون و جمهوری درباره ی زندگی پس از مرگ نوشته است.« )کایبرد، 
)۱۰۱6  :2۰۱۱

»یکی از ژرف  اندیشی  های افالطون درباره ی زندگی پس از مرگ در افسانه  ی ِار، در پایان کتاب جمهوری 
آمده است. در این افسانه ارواح چندین نفر از افراد مشهور، مثل اودیسیوس، مجبور بودند زندگی جدیدی 
را در بدن حیوانات یا انسان  ها انتخاب کنند. همه  ی این روح  ها مشتاق بودند که هرچه زودتر انتخاب کنند، 
ولی اودیسیوس طفره می  رفت و آخرین روح بود که بدنی را انتخاب کرد.” حاال یادآوری رنج های گذشته او 
را از بلندهمتی سرخورده کرده بود. پس برای مدتی طوالنی دنبال زندگی مرد گوشه گیری می گشت که هیچ 
غصه ای نداشت. برای یافتنش مشکالتی داشت؛ جایی لمیده بود و همه نادیده اش می گرفتند؛زمانی که آن 
را دید، گفت، اگر به جای آخر، اول هم قسمتش این بود، همین کار را می  کرد و این  که خیلی خوشحال است 

که آن را دارد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۸(

»ژرف  اندیشی  های هملت درباره ی زندگی پس از مرگ، محور تک  گویی “بودن یا نبودن” است که در 
آن، هملت مثل افالطون، به آرزوی زندگی بی  غصه اشاره می  کند و می  گوید: “در آن خواب مرگ که از 
این آشفتگی کشنده رهایی یافتیم، چه رؤیاهایی ممکن است به سراغ مان بیاید؟ باید ما را به درنگ وادارد” 
و بپرسد چرا یکی باید با مشکالت زندگی روبه  رو شود، “اما آن وحشت از چیزی پس از مرگ، سرزمین 

ناشناخته ای که از مرز آن هیچ مسافری برنمی  گردد، اراده را سردرگم می  کند.”« )همان  جا(

»ارسطو هرگز دیدگاه افالطون نسبت به نامیرایی روح را نقد نکرده است، اما پیچ وتاب پرتصنع سخن 
استیون با دیدگاه  های تأییدشده  ی ارسطو درباره ی نامیرایی پیوندهایی دارد. بیشتر مفسران این دیدگاه  های 
ارسطو را بخش پیچیده  ی کتاِب درباره ی نفس او می  دانند: “عقل در این معنا جدایی پذیر، غیرممکن و 
عاری از اختالط است، زیرا در حال فعالیت طبیعی اساسی اش است )چون همیشه عامل فعال بر منفعل 
برتر است، و هم چنین نیروی مبدأ از ماده  ای که این نیرو شکل می  دهد برتر است. ” از این بخش اغلب 
این برداشت می شود که خرد فعال در نفس )رها از حافظه، عاطفه، شخصیت یا محتوا(، از جنبه  ی کلی 
نامیراست، نه از جنبه  ی شخصی. بنابراین ارسطو می  توانست “اندیشه  ی” افالطون و هملت را “سطحی” 
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بداند، زیرا فلسفه  ی آن  ها نفس )یا روح( را از جنبه  ی شخصی نامیرا می  داند.« )همان  جا(

ت، 
ُ
65. در این جا عبارت waxing wroth آمده است که »به معنای خشمگین شدن« است. )اسل

 )626 :2۰۱۷

به گفته  ی گیفرد، »در شعری از ملکه  ی پریان نوشته  ی ادموند اسپنسر )۱552– ۱5۹۹(، به ژوپیتر )یا 
زئوس( گفته می شود که او هم مثل انسان، خادم خدای طبیعت است: “در آن  جا ژوپیتر خشمگین شد...”« 

)۱۹۸ :۱۹۸۹(

فن شعر ارسطو می  تواند شاهدی  افالطون است.  این پرسش استیون،  به گفته  ی گیفرد، »پاسخ   .66
از  تأکید می  کند که هیچ  یک  افالطون، سقراط  جمهوری  از  باشد. در بخش معروف  تری  تأیید شاعر  بر 
محسنات وضعیت ایده  آل مورد بحث، او را به اندازه  ی حذف کردن “همه  ی اشعار تقلیدی” و نگه داشتن 
تنها “سرودهای نیایش خدایان و ستایش مردان مشهور” خشنود نمی  کند. در حالی  که این بخش می  تواند 
“اعتقاد  از  نقل قول مستقیم  تأیید می  کند( می  تواند  استیون  که سخن  اغلب )همان  طور  باشد،  کنایه آمیز 

 )۱۹۹ باشد.”« )۱۹۸۹:  افالطون 

»افالطون در کتاب جمهوری، این بیرون راندن از جمهوری را پیشنهاد می  دهد، و در پایاِن این فصل از 
یولسیز، استیون آشکارا از این نشست ادبی بیرون رانده می شود.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱6(

6۷. به گفته  ی هارت، »پس از چند جمله گفت  وگو میان استیون و اگلینتن درباره ی ارجح بودن تئوری ها 
مرور  و  تعاریف  ورزشکاِر  چند  با  نبرد  برای  ذهنش  در  استیون  برعکس،  و  افالطون  بر  ارسطو  افکار  و 

)۱5۳ آماده می شود.« )۱۹۷۷:  دیدگاه ها 

به گفته  ی دلینی، »این عبارت از شکسپیر در نمایشنامه ی ژولیوس سزار است. در این نمایشنامه، بروتوس 
به کاسیوس می  گوید: “خنجرت را از غالف درآور/ خشمگین شو هروقت که می خواهی...”« )2۰۱6(

تعاریف دشنه ای یا خنجری »یعنی استدالِل استیون براساس تمایزی خواهد بود که ارسطو میان تعاریف 
صوری و تعاریف بنیادی قائل بوده است. این تمایز نشان می دهد که روند تعریف با صوری شروع می شود 
و به سوی بنیادی پیش می  رود: در جهت علت حرکت می  کند. به عنوان مثال، خورشیدگرفتگی همانا از 
دست دادن نور است )تعریف صوری( و خورشیدگرفتگی سایه  ای است بر زمین که بر اثر قرارگرفتن ماه 

ی(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۹(
ّ
میان زمین و خورشید رخ می  دهد )تعریف بنیادی یا عل

6۸. »قضیه ای افالطونی است، به این معنا که هر اسبی مثال ناکامل ایده  ی اسب است )یا به گفته ی 
کایبرد، هیچ اسبی به طور کامل مظهر اسبیت نیست.( عبارت استیون جمله  ای معروف را بازگو می  کند که 
به  طور کاذب به آنتیس تنیس مخالف افالطون نسبت داده شده است: آه، افالطون، اسبی را می  بینم، اما 
اسبیت را نمی  بینم.« و افالطون در جواب می  گوید: »چون چشم داری که ببینی، به این معنا نیست که 

هوش تخیل کردن هم داری.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۹( 

آنتیس تنیس فیلسوف یونانی و پایه گذار مکتب کلبیون بود. )م(   

همه ی  اسب  مثاِل  افالطون  عقیده ی  به  اسم گراها.  برابر  در  می گویند  کلی گرا  افالطون  طرفداران  به 
از همه ی اسب هاست و همه ی اسب ها  اسبیت وجودی اصیل تر  دارد، ولی  را  ایده آل اسب  ویژگی های 
تمییز می دهیم.  از غیراسب ها  را  آن ها  ما  و  اسبیت است که اسب می شوند  مثال  داشتن همین  به خاطر 
درواقع، اسبیت وجودی خارج از زمان و مکان دارد، ولی همه ی اسب های مادی به گونه ای از این وجود 

)م( بهره مندند. 
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ِاْی ای )ُجرج ویلیام راسل( که نام  6۹. به گفته ی گیفرد، »منظورش، عارفان نوافالطونی است، مثل 
A Dictio� برساخته است. ایون طبق فرهنگ  نامه  ی )Aeon( را از دو حرف اول ایون )A E( یقلم  اش
nary of نوشته  ی پاویس هالت )لندن، ۱۹۱۰( دو معنا دارد: ۱( در آیین   Some Theosophical Terms
گنوستیک یا عرفانی تجلی  ای است از مقام خدایی و واسطه ای برای بروزش؛ 2( یک کالپاست ]دوره  ای از 

فعالیت یا تجلی؛ یک روز برهما.[« )۱۹۸۹: ۱۹۹(

پایین  رونده در چرخه  ی کیهانی است؛ مجموعه ای  و  باالرونده  اوج و حضیض: جریان  »سیالن های 
از هفت اجرام آسمانی یا هفت جهانی است که زمینه  ی تکامل در چرخه  ی اختری یا مانوانتارا را تشکیل 
می  دهد. یک مانوانتارا )یا مانوانتار( چرخه  ی تجلی )یا Aeon( است، در برابر پراالیا یا عدم تجلی. این 

چرخه هفت دور موج بزرگ زندگی لوگوس را در برمی  گیرد.« )همان جا(

هر یک روز برهما شامل ۱4 مانوانتاراست. )م(

درباره ی لوگوس پی نوشت شماره  ی 44 از همین فصل را بخوانید. 

۷۰. به یاد دارید که در فصل دو )نستور(، استیون به دیسی می گوید که خدا »فریاد توی خیابان« است. 
پی نوشت شماره  ی ۱۳۱ از همان فصل را بخوانید. 

در این جا استیون خدا را »سروصدای توی خیابان« می خواند و در فصل دو »فریاد توی خیابان.«

به گفته  ی گیفرد، »این قضیه ای ارسطویی است که مخالف ادراک فضا در جمهوری افالطون است: 
“از افالک پولک پولکی درخشان باید، با نگاهی به آن علم برتر، به عنوان الگو استفاده کرد. زیبایی  شان مثل 
زیبایی پیکرها یا تصاویری است که ددلس )معمار افسانه  ای( یا هنرمند بزرگ دیگری، به طرزی شگرف 
کشیده است و ما شاید شانس تماشایش را داشته باشیم؛ هر هندسه  دانی که آن ها را ببیند، دقت محصول 
کار را می ستاید، اما هرگز تصور هم نمی  کند که بتواند در آن  ها معادل واقعی یا کپی واقعی بیابد، یا درستی 

هر قضیه را.”« )۱۹۸۹: ۱۹۹(

در این جا استیون برای ارجاع به ارسطو به کلمه ی peripatetic )راه رونده( فکر می کند که به گفته ی 
ت، »اشاره ای است به شیوه ی تدریس ارسطو هنگام راه رفتن در peripatos )در مکان قدم زدن( 

ُ
اسل

بیرون آتن.« )2۰۱۷: 626(

آراستگی فلسفه  ی کمال ارسطو، بی اعتمادی  از  این باره   می  نویسد: »در پس استقبال استیون  اسپو در 
آشکاری نسبت به گرایش های کلی  گرایانه ی مکتب افالطونی نهفته است. این واقعیت به  ویژه در رویارویی 
استیون با افالطون  گراهای دابلن، جان اگلینتن و راسل، آشکار می شود )کسانی که از هنر فقط انتظار دارند 
“عقاید را آشکار کند، ماهیت  های معنوی بی  شکل را”( و حوصله ی “بحث  های کشیش ها درباره ی اصالت 
تاریخی عیسی” را ندارند. استیون در آن مجموعه ای که دیسی را به این افالطون گراها پیوند می  دهد، فلسفه ی 
کمال گرایی ارسطو را در برابر فرجام گرایی قرار می  دهد، تاریخ را در برابر الهوت: ]آن  ها[ سیالن های اوج 
و حضیض و زمان نامتناهی را می  ستایند. خدا: سروصدایی توی خیابان: بسیار راه رونده...« )۱۹۹۷: ۷2(

ت، 
ُ
۷۱. »اشاره ای است به وجه گریزناپذیر مرئیات که استیون در فصل سه )پروتیوس( می آزماید.« )اسل

2۰۱۷: 626( پی نوشت شماره ی ۱ از همان فصل را بخوانید.

۷2. »بخش هایی از دو اثر را با هم ترکیب می  کند: میلتن نوشته  ی بلیک و دوزخ نوشته ی دانته. در پایان 
قطعه  ی ۳4 از دوزخ، دانته و راهنمایش، ویرژیل، نزد شیطان می  روند. شیطان در آن زمان در جهان اسفل 
)اعماق زمین(، از کمر به پایین در یخ  های دریاچه  ی کوسیتوس است. ویرژیل و دانته از روی نشیمنگاه 
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شیطان به پایین می  خزند و از جهنم خارج می  شوند تا سفِر به باالیشان را به سمت سطح زمین و کوه برزخ 
آغاز کنند. از میلتِن بلیک: “برای هر فضایی بزرگ  تر از گلبول قرمز آدمی/ تخیلی نهفته است و آن را چکش 
الس ساخته است/ و هر فضایی کوچک  تر از گلبول قرمز آدمی/ به درون جاودانگی باز می شود که این زمین 

نباتی فقط سایه  ای از آن است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۱۹۹(

 اشاره ای به تصویر روی جلد کتاب میلتن اثر بلیک است: پشت برهنه ی 
ً
»عبارت “باسن بلیک” احتماال

ت، 2۰۱۷: 626(
ُ
مردی که به سمت ابرها و دودی در دوردست قدم می زند.« )اسل

اثر  در  )البته  را  تورنتن می نویسد که »جویس در سخنرانی ای در سال ۱۹۱2، شخصیت سازی الس 
دیگری از ویلیام بلیک به نام میلتن که درباره ی جان میلتِن شاعر نوشته( کلمه به کلمه بیان می کند: “در 
هر فضایی بزرگ تر از گلبول قرمز خون انسان تخیلی نهفته است و آن را چکش الس ساخته است.” ... 
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 گران بها 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 که به 

سفری عرفانی برود تا خطاهای معنوی اش را اصالح کند.« )۱۹6۸: 4۳( 

برای شرح بیشتر پی نوشت شماره  ی ۱۳ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

 De Immortalitate ۷۳. گیفرد درباره ی عبارت »آینده به درون گذشته« می  نویسد: »این اشاره از کتاب
Animae درباره ی نامیرایی روح نوشته  ی آگوستین قدیس است: »از هر چیز انجام شده ای انتظاری می  رود، 
این که ممکن است انجام شده باشد، و حافظه، که ممکن است تا حد ممکن درک شده باشد. انتظار از آِن 
چیزهای آینده است و حافظه از آِن چیزهای گذشته. اما قصد انجام کاری از آِن حال است که از دل آن آینده 

به درون گذشته جاری می شود.« )۱۹۸۹: ۱۹۹(

به گفته  ی کایبرد، »با احساس بلوم هنگام بیرون آمدن از گورستان گلس  نوین همخوانی دارد.« در آنجا 
بلوم پس از یادآوری جمله  ی مارتا )دوست نامه  ای  اش( که می  گوید: من آن دنیا را دوست ندارم، با خود 
می گوید: »من هم ندارم. هنوز خیلی چیزها برای دیدن و شنیدن و حس کردن« هست. )2۰۱۱: ۱۰۱6( به 

عبارتی، می گوید باید به فکر حال بود.

۷4. »منظور آقای ِبست از کتاب ژوبن ویل همان کتاب Le Cycle Mythologique irelandise نوشته ی 
مری آنری داربوا دو ژوبن  ویل است که خود او ترجمه کرده است.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱6(

پی نوشت شماره  ی 62 از همین فصل را بخوانید.

– انگلیسی در یک  ۷5. »ترانه  های عاشقانه  ی کوناخت اثر هاید در سال ۱۸۹۳ به دو زبان ایرلندی 
مجموعه منتشر شد. این دو زبانه بودن اثر با هدف اولیه  ی هاید )احیای زبان ایرلندی( در تضاد بود. استیون 

یک بار در فصل سه )پروتیوس( یکی از اشعارش را می  دزدد.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱6( 

پی نوشت شماره  ی 2۹۸ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. کوناخت یکی از استان  های ایرلند است و 
داگالس هاید شاعر ایرلندی قرن نوزدهم.

۷6. درباره ی گیل پی نوشت شماره  ی ۱۳5 از فصل شش )هیْ  دیز( را بخوانید.

۷۷. به گفته  ی گیفرد، »هاید شعر شش بندی را متر و معیار شعر می  دانست. این نوع شعر را چکامه سراهای 
ایرلند باستان می  سرودند، اما بعدها از بین رفت. نخستین بند شعر هاید این  گونه است: “دفترم بی درنگ به 
جلو بپر/ برای تکریم مردم بی احساس/ به گمانم نبود میلم نوشتنم/ به انگلیسی نارسای نازیبا.” این شعر در 
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پایان اثری با عنوان ماجرای ادبیات آغازین گیْ  لیک نوشته  ی هاید آمده است.« )۱۹۸۹: 2۰۰( 

به گفته  ی کایبرد، »متر و معیار در این  جا deibhidhe )جیب هْید(، نمونه  ای از شعر حماسی گیْ  لیک 
است که هر مصرعش هفت بخش دارد و به کلمه  ای یک بخشی یا دو بخشی ختم می شود.« )2۰۱۱: 

)۱۰۱6

rhyme با  قافیه در این نوع شعر با اشعار انگلیسی متفاوت است. به عنوان مثال، در زبان انگلیسی 
time )دو هجای غیرموکد( هم  قافیه  اند، ولی در شعر جیب هْید یک هجای موکد با یک هجای غیرموکد 

هم  قافیه اند: distress با angriness یا west و conquest و در هر خط، می  تواند تجانس آوایی هم 
وجود داشته باشد. بیشتر اشعار ایرلند باستان با همان کلمه  ای پایان می  یابد که شروع می شود. نمونه  ای از 

این شعر را در این  جا می  خوانید. )م( 
Listen to the late rain sing / x x x x x x a

a wave of wind songs ringing / x x x x x x a

mending the hearts of all men / x b x x x x b

lend us grace Oh Lord, listen / x x b x x b b

۷۸. بخش بزرگی از زمین اسکاتلند با تورب، نوعی کود گیاهی، پوشیده شده است. این کود که پس 
از خشک کردن به آسانی می  سوزد به نوشیدنی اسکاچ )تولید اسکاتلند( مزه  ی دودی می  دهد. به گفته  ی 

اگلینتن، دود تورب وارد کله  ی هینز می شود یا پاتیل می شود. )م(  

۷۹. هینز همان دانشجوی انگلیسی است که در فصل یک )تلماکس( خواندیم شب پیش با استیون و 
مالگن در برج مارتلو بودند. وقتی اگلینتن حرف هینز را می  زند، استیون به یاد این حرف او می  افتد: »ما 
 تاریخ مقصر است.« اما در تک گویی 

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

درونی اش فقط بخش اول حرفش را به ما می  گوید. )م( 

پی نوشت شماره  ی ۱۷۸ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

۸۰. عبارتی از انجیل و »اشاره به دزدی است که بر صلیب از عیسی می  خواهد وقتی به ملکوت اعالیش 
ت، 2۰۱۷: 62۷(

ُ
می رود او را به یاد آورد. او به “دزد توبه کار” معروف است. )انجیل لوقا، 24:42(« )اسل

به گفته  ی هانت، »جویس به آسانی و بی هیچ تردیدی هینز را نزد خواننده  هایش تحقیر و مسخره می کند 
و در این  جا هم استیون او را دزد توبه کار می  خواند.« )2۰۱۱(

»استیون هم از احساس و رفتارش نسبت به هینز که به او سیگار داده است کمی احساس پشیمانی 
می  کند: “دخان او را کشیدم.” در همان فصل یک )تلماکس( هم از زبان راوی خواندیم که “استیون رو به او 

برگشت و دید که آن نگاه سردی که او را سنجیده بود خیلی هم نامهربان نیست.”« )همان  جا(

۸۱. او که »رفته«، هینز است؛ پیش از آن که به سخنرانی استیون گوش کند، از کتابخانه ی ملی می رود. 
»استیون از این  که سیگار هینز انگلیسی را کشیده است، احساس بد انزجار دارد.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱۷( 

به  جای سیگار اصطالحی قدیمی تر »baccy« را به کار می برد که به »توتون« ترجمه کردم. )م(

۸2. »هینز سیگارهایش را در جعبه  ای گذاشته که در آن سنگی سبز می  درخشد، مثل ایرلند سبز در میان 
دریا. این استعاره با وضعیت مرد انگلیسی، حاکم دریاها، هماهنگی دارد.« )هانت، 2۰۱۱( 
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درباره ی سنگ سبز براق پی نوشت شماره  ی ۱6۸ از فصل یک را بخوانید. 

۸۳. »این جمله دومین بیت از شعر “ضربان قلبم” نوشته  ی جان فیلپات کورن )۱۷5۰– ۱۸۱۷( است. 
آغاز این شعر عبارت است از: “ارین عزیز، چه دلپذیر سینه  ی سبزت باال می  آید/ زمردی نشسته در حلقه ی 

دریا.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۰(

 ارین نام دیگر ایرلند است. )م( 

۸4. تخم مرغ هاله ای »منبع عرفانی زندگی است.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۱۷( 

»بلوتسکی مدعی بود که “زندگِی حسی از هاله ای تخم مرغ مانند منشأ می گیرد و با ماهیت سلول تخم 
یا تخمک همانندی دارد.” این هاله تجلی آشکار گهگاهی کارماست، ظهور بیرونی زندگی درونی فرد.« 

ت، 2۰۱۷: 62۷(
ُ
)اسل

ی داده شده است... به این دلیل به این نام 
ّ
»در اشراق و حکمت الهی وجه تسمیه ای است که به نظام عل

خوانده می شود که در درونش نتیجه  ی همه  ی عملکردها را جمع می  کند و  علتی می شود برای شکل دادن 
به زندگی های آینده.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۰(

کاشایی )جوی( است دور تمام شالوده  ی هر شخص که  در عرفان، »تخم مرغ هاله ای« یک غشای آ
)هنگام تناسخ روح آن شخص( از یک زندگی به زندگی دیگر دوام می  آورد و همه  ی علت ومعلول  های 
کارمایی را که شخص در طول تمام تناسخ  های روحش تولید می  کند ادامه می  دهد. به عبارتی، مرز میان 

وجود معنوی انسان و زندگی دنیوی اوست. )م( 

۸5. »این جمله یادآور بخشی از مقاله  ی راسل به نام “ملی  گرایی و امپریالیسم” در اثری به نام ایده آل ها 
جایگزین  شنیع  فکاهی  مجله  های  یک  سنتی،  رمان  های  پلیسی،  روزنامه  های  است:   )۱۹۰۱( ایرلند  در 
اشعار معروف گذشته و زندگی  نامه  های زیبا و اصیل ایرلندی شده  اند. موسیقی  ای که از افسانه  های ایرلند 
جان گرفته و با تمام احساسات لطیف و پاک بر قلب مردان چیره شده باشد بسیار کم شنیده می شود و 
آهنگ های تاالرهای موسیقی لندن در جاهایی به گوش می  رسد که در آن ها نسل  های قدیمی  تر با موسیقی 

سرزمین پریان جادو شده  اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۰(

۸6. »ِایْ   ای تصنعی بودن موسیقی تاالرهای موسیقی را با پرمعنایی طبیعی آهنگ  های فولکلور مقایسه 
می  کند.« )هانت، 2۰۱۷(

به گفته  ی گیفرد، منظور از رمان  های شش  شیلینگی »رمان  های بازاری  و عام  پسندی است که در دهه ی 
۱۸۸۰، بازار کتاب بریتانیا را پر کرده بود و خطر جایگزینی رمان  های جدی و استاندارد را به همراه داشت. 
این نوع ادبیات به دلیل اصالحات آموزشی در دهه  ی ۱۸۷۰ و طغیان سریع ادبیات موفق شد.« )۱۹۸۹: 

)2۰۰

۸۷. »استفان ماالرمه )۱۸42– ۱۸۹۸(، شاعر فرانسوی، رهبر جنبش سمبولیسم و »عبارت “زیباترین 
گل فساد،” درواقع، از آثار یکی دیگر از شاعران سمبولیست فرانسوی، شارل بودلر، برداشت شده است. 

ت، 2۰۱۷: 62۷(
ُ
بودلر کتابی دارد با نام گل های شر.« )اسل

۸۸. »یادآور دو مورد از هشت مورد وعده  ی سعادتی است که حضرت عیسی در موعظه  ی باالی کوه به 
انسان  ها داده است: “آمرزیده است بی  نوا در روح، زیرا بهشت از آن آن  هاست... آمرزیده اند پاکان در قلب ، 

زیرا خدا را می  بینند.” )انجیل متی 5:۳– ۸(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۰(
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۸۹. »می گویند مردم فایاکیا که اودیسیوس، پس از ترک جزیره  ی کلیپسو، در جزیره  شان کرانه گرفت، در 
آرامش، غنای مادی، شادی برابر و با جشن  و سرور، موسیقی و رقص زندگی می  کردند. مردمان فایاکیا به 
داستان های سرگردانی و پرمشقت اودیسیوس گوش می  سپارند و با او با سخاوت و بخشندگی خارق العاده 
برخورد می  کنند. درواقع، سخاوت و بخشش مردم فایاکیا جایگزین گنجی می شود که اودیسیوس باید از 
جنگ تروا به وطن می  آورد. سرانجام هم اودیسیوس را به سالمت و بدون دخالت  های بیشتر پوسایدون 
ایزد  پوزئیدون،  )یا  پوسایدون  زیرا  می شود،  آن  ها  نابودی  سبب  مردم  این  بخشش  اما  می  برند.  ایتاکا  به 
دریاها، زلزله و توفان( آن  ها را به  خاطر محبت و یاری  رسانی به اودیسیوس تنبیه می  کند و درنتیجه، رویه ی 

 به هم می  خورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۰(
ً
زندگی  شان کامال

در فصل یک )تلماکس( خواندیم که هینز به ایرلند آمده تا فرهنگ و زبان مردم ایرلند را بیاموزد. در 
این  جا هم از زبان اگلینتن می  شنویم که نسبت به ترانه  های عاشقانه  ی کوناخت اثر هاید ایرلندی اشتیاق 
نشان می  دهد... »راسل معتقد است که ترانه  های عاشقانه  ی روستاییان است که جنبش  های انقالبی واقعی 
کادمی. اشاره  اش به ماالرمه ِبست را به یاد توصیف ماالرمه درباره ی  را به وجود می  آورد، نه متون پیچیده  ی آ
اجرای نمایشنامه ی هملت در یکی از شهرستان های فرانسه می  اندازد. به نظر می  رسد استیون با دیگران 
موافق است که فرانسوی  ها، این “مردمان عالی،” درباره ی شکسپیر نظر چندان صائبی ندارند، اما از سوی 
دیگر، با این نظر ماالرمه نیز هم  عقیده است   که نمایشنامه ی هملت “گزافه  گویی فاخر و بی  روح درباره ی 
آدم  کشی” است. در پایان نمایشنامه ُنه نفر در ازای کشته شدن هملت پیر جان می  دهند. او کشتار صحنه  ی 
پایانی را با تشنه به خون بودن سوین  برِن نشسته در صندلی راحتی هم  سنج می  داند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 

)6۳

۹۰. »استیون مک  کنا )۱۸۷2– ۱۹54(، روزنامه  نگار ایرلندی، زبان  شناس و دانشجوی فلسفه بود که 
بود.«  معروف  داشت،  پلوتینوس  ترجمه  ی  در  که  و جدوجهدی  در گفت  وگو  مهارت  و  زرنگی  به  خاطر 

)2۰۰ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

۹۱. »منظور، “Hamlet et Fortinbras” نوشته  ی ماالرمه است. این شعر منثور نخستین بار، در 
ژوئیه  ی ۱۸۹6، به عنوان نامه  ای در Revue Blanche منتشر شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۰(

Hamlet et Fortin�“ عبارتی فرانسوی از il se promene, lisant au livre de lui– mime « .۹2 
ت، 

ُ
bras” نوشته ی استفان ماالرمه به معنای “آسوده قدم می  زند و کتابی از خودش را می خواند.”« )اسل

)62۷ :2۰۱۷

»در ادامه شعر منثور ماالرمه می آید: “نشانه  ای زنده و مهم؛ عار دارد که به دیگری نگاه کند و از نمادین 
کردن تنهایی اندیشمند در میان دیگر مردمان راضی نمی شود؛ او آن ها را با بی تفاوتی و تصادفی می کشد، 
یا دست  کم خودشان می  میرند... وقتی فردی استثنایی جامه  ی خاصش را به رخ می  کشد، وقتی تماشاگر 
به درایتش رجوع می  کند، به عبارتی، همین  که این عامل تخریب رزمی صحنه را با قشوِن در حال رژه  اش 
پاک می  کند، این گزافه  گویی فاخر و بی  روح درباره ی آدم  کشی )که طرح آن به عنوان مقصود نمایشنامه باقی 
می ماند، به او، هملت، که خودش را از همه جدا می کند، می  چسبد( به اوج زشتی  اش می رسد.”« )گیفرد، 

)2۰۰ – 2۰۱ :۱۹۸۹

Hamlet ou Le Distrait عبارتی فرانسوی است به معنای “هملت؛ یا، آن حواس پرت   « .۹۳
)ِل دیسترْی(.” ماالرمه این را در شعر منثورش به اسم اجرای شهرستانی فرانسوی از هملت آورده است، 
اما ل دیسترْی )۱6۹۷( هم  چنین عنوان نمایشنامه ای کمدی از ژان فرانسوا رنیار )۱655– ۱۷۰۹( است، 
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برای  حواس پرت  لیوندر  وقتی  رنیار،  نمایشنامه ی  در  مولیر.  کارهای  از  تقلیدی  نمایشنامه ی  موفق ترین 
نخستین بار در پرده  ی دوم، صحنه  ی سوم، ظاهر می شود، نوکر ویژه  اش می  گوید: “او خواب می  بیند و 
با خودش حرف می زند؛ من را نمی  بیند،” و در شرح صحنه لیوندر را این  گونه وصف می کنند: “در عالم 
خواب و خیال روی صحنه پرسه می  زند.” لیوندر در مرکز عشق  های نابسامان و نیمه خنثی شده  ی پالت 
رنیار، “حواس پرت ترین مرد جهان می شود.” در پایان نمایشنامه او حتا فراموش می  کند که تمام موانع را 
پشت سر گذاشته و به ازدواجی که در آرزویش بود رسیده است. این فراموش  کاری کمدی با فراموش  کاری 

تراژدی  وار هملت )که هدفش را فراموش می  کند( هم  عرض است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۱(

فرانسوی است به معنی “نمایشنامه  ای از شکسپیر.”«   Piece de Shakespear  ۹4. »عبارت
)62۷  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل

۹5. »شعری تبلیغاتی از رادیارد کپلینگ )۱۸65– ۱۹۳6( است که سر آرتور سولیوان روی آن موسیقی 
م جنگ 

ّ
گذاشته است. این آهنگ به  منظور جلب حمایت مالی مردم برای تأمین رفاه حال سربازان خط مقد

کاسه  ام می  اندازی؟”  در  به جنوب/ یک شیلینگ  اعزام می شود  که  برای خاکی  پوشی  بوئر ساخته شد.” 
به  نزدیک  شد  جمع  حواس پرت”  “گدای  برای  جنگ  این  طول  در  که  مبلغی  کپلینگ،  گفته  ی  بنابه 
و  در شروع  انگلیسی  ها  با  ایرلندی  ها  برآمد مخالفت  استیون  بود. پیش  جوابی  دویست وپنجاه هزار دالر 

)2۰۱ بوئر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  ادامه ی جنگ 

به گفته  ی هانت، »در یولسیز برای اشاره به جنگ دوم بوئر بریتانیا )۱۸۹۹– ۱۹۰2( بارها عبارت “گدای 
حواس پرت” می  آید. ارتش بریتانیا با بسیج کردن سربازهای ذخیره برای این مصاف، مردم را با سختی های 
هولناک روبه  رو کرد که ازجمله می  توان به خطر مرگ، معیوب شدن، کاهش دستمزد، رها کردن خانواده 
و از دست دادن کارهای سابق شان اشاره کرد. انتشار شعر میهن  پرستانه  ی کپلینگ )۱۸۹۹( در روزنامه  ی 
دیلی میل مردم انگلستان را به ارائه  ی کمک  های انسان  دوستانه  ی بسیار تشویق کرد، اما این شعر به گوش 
مردم ایرلند طنین ناخوشایندی داشت، زیرا جنگ را سالحی برای افزایش قدرت نظامی امپراتوری بریتانیا 
علیه شهروندان هلندِی دو حکومت آفریقای جنوبی و تثبیت سلطه ی امپریالیسم بریتانیا بر منابع منطقه 
می  دانستند. بسیاری از مردم ایرلند هوادار هلندی  های ساکن آفریقای جنوبی بودند و آرزو می  کردند که 

مقاومت این مردم ماشین جنگ بریتانیا را ضعیف کند.« )2۰۱5(

»استیون آشکارا این آهنگ را نواختن بر طبل جنگ می  داند و هنگامی که آقای ِبست شعر منثور ماالرمه 
درباره ی هملِت شکسپیر را تحسین می  کند، استیون با خود فکر می  کند که ِبست به نکته  ی اصلی این اثر 
اشاره نمی  کند، به این  که نمایشنامه ی هملت “گزافه  گویی فاخر و بی  روح درباره ی آدم  کشی” است. برای 
تأکید بر این نکته Le Distrait یا “آن حواس پرت” را “گدای حواس پرت” ترجمه می  کند. به عبارت 
این دلیل که مثل  به  بود.« )همان  جا(  انگلیسی  نمایشنامه  نویس بزرگ خیلی  این است که  نتیجه  دیگر، 

انگلیسی  ها به آدم  کشی عالقه داشت.

۹6. درباره ی عالقه ی انگلیسی ها و نمایشنامه نویس بزرگ به آدم کشی پی نوشت شماره  ی ۸۹ و ۹2 و 
درباره ی »گدای حواس پرت« پی نوشت قبلی )شماره ی ۹5( از همین فصل را بخوانید.

و  نمایشنامه  نویس  رمان  نویس،   ،)۱5۹2  –۱55۸ )حدود  گرین  »رابرت  گیفرد،  گفته  ی  به   .۹۷
ارزش  اشاره می  کند،  آن  به  استیون  الیزابت )هم  عصر شکسپیر( است. رساله  ای که  رساله نویِس دوره  ی 
به قیمت یک میلیون پشیمانی )۱5۹2( است که در آن گرین شهوت )نه شکسپیر( را “سالخ  کِم عقل 
روح” می خواند. البته، این رساله نامه  ای به سه برادر نمایشنامه  نویس را هم شامل می شود و گرین در این 
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نامه، به مسخره، درباره ی شکسپیر می  نویسد: “کالغ نوکسیه  ای که با پرهای ما زیبا شده... و یک همه  کاره 
و هیچ کاره، و در غرور و خودپسندی، یگانه صحنه ی متزلزل )scene –Shake( در یک کشور است.”« 

)2۰۱  :۱۹۸۹(

به خوبِی  می  تواند  است  مدعی  که  )شکسپیر(  بازیگری  این  از  است  شاکی  گرین  که  است  آشکار 
کسفورد، این عبارت هرگز پیش  نمایشنامه نویس تحصیل  کرده  ی دانشگاهی بنویسد. براساس واژه نامه ی آ

از گرین یا پس از او استفاده نشده و معنای مبهمی دارد و به زبانی به شکسپیر حمله کرده است. )م( 

۹۸. »براساس مدارک باقی  مانده، پدر شکسپیر، جان شکسپیر، دستکش  دوز و تعمیرکار دستکش پوست 
بود. این موضوع را که جان شکسپیر قصاب بود، نخستین بار جان آبری، عتیقه  شناس انگلیسی، اعالم کرد 

و از آن به بعد در خاطرها ثبت شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۱(

چکیده ی زندگی ها  هرالد بک معتقد است که »جویس ممکن است قصاب بودن پدر شکسپیر را از 
نوشته ی آبری برداشته باشد، ولی در کتابخانه اش منبع دیگری درباره ی شکسپیر )اثر ُجرج برندس( داشت 

که به این موضوع اشاره می کند.«

۹۹. »هوراشیو روح پدر هملت را برای نگهبان  های دیگر این  گونه وصف می  کند: “و هنگام گفت وگوی 
 pollax خشمگنانه ابرو درهم می کشید/ تبر سنگینش را به یخ می کوفت.” در نخستین قطع رحلی هملت

آمده است...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۱(

یولسیز  خواننده ی  گوش  به  قصاب ها  اصطالحات  در  واژه ای   poleaxe  « بک،  هرالد  گفته ی  به 
آشناست، زیرا در فصل هشت )لستریگون ها( وقتی بلوم به “زبان بسته های فلک زده در بازار دام فروش ها” 
به  مربوط  متِن  بازار.”«  در  آن جا  فلک زده  “هینز  می برد:  کار  به  معنا  همین  با  را  کلمه  این  می کند،  فکر 
پی نوشت شماره ی 462 از همان فصل و پی نوشت شماره ی 65 و متن مربوط به آن از فصل چهار )کلیپسو( 

را بخوانید.

در این جا استیون عبارت sledded poleaxe را از هملت شکسپیر می آورد. sledded به گفته ی 
ت، »معنای سنگین شده یا وزنه بستن به تبر را می دهد.« )2۰۱۷: 62۷( 

ُ
اسل

هرالد بک در این باره می نویسد: »گیفرد، استاد جویس شناس، درباره ی این کلمه روشنگری نکرده است، 
 استیون( پانوشت ها را می خواند و اغلب هرچه غامض تر بهتر، پس 

ً
ولی ما می دانیم که جویس )و احتماال

می توان پذیرفت که منظور استیون از این کلمه همان تبر وزنه بسته و “سنگین شده“ی قصابی باشد. ناگفته 
نماند که در یکی از کتاب های کتابخانه ی جویس، تراژدی )ویلیام شکسپیر( با ویرایش ای دبلیو وریتی، 

پانوشتی برای این کلمه داریم با همین معنا.« 

فلیا، ُرِزنکرنتز، گیلدنسترن، 
ُ
۱۰۰. »این عدد در نمایشنامه ی هملت هشت نفر است نه ُنه نفر: پولونیوس، ا

ل 
َ
گرترود، الئرتز، کالدیوس و هملت. شاید منظور از این عدد ُنه که هیچ اعتراضی به آن نمی شود، آن َمث

رایج درباره ی “ُنه جان گربه” باشد، شاید هم پیشاپیش از بحثی خبر میدهد که خود استیون طرح کرده 
است: “همنت، پسر خود شکسپیر، هم برای همین آرمان مرد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۱(

با شاه  ت، »با به حساب آوردن فورتینبراس، که پیش از شروع نمایشنامه در دوئلی 
ُ
به گفته ی اسل اما 

)62۷  :2۰۱۷( داریم.«  کشته  نه  می شود،  کشته  هملت 

ت، »تحریفی است بر جمله  ی آغازین دعای عیسی که می گوید: “پدرمان که در 
ُ
۱۰۱. به گفته ی اسل

بهشت است.” )انجیل متی 6:۹( در این جا در ارجاع به شاه هملت استفاده می شود.« )2۰۱۷: 62۷( 
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به گفته ی گیفرد، »اشاره  ای است به نطق روح پدر هملت برای هملت که خودش را در برزخ وصف 
می  کند: “محکومم برای مدتی معین که در شب راه بروم/ و روزها در آتش محبوس باشم و روزه دار/ تا تمام 

گناهانی که در زندگی مرتکب شده ام/ بسوزد و پاک شود.”« )۱۹۸۹: 2۰۱(

»این دعا باعث می شود که شخصیت  ها به غایب بودن پدر فکر کنند. در فصل ششم )هیْ  دیز( بلوم 
توس، 

َ
آخرین خواسته  ی پدرش را به یاد می  آورد و فکر می  کند که باید انجامش دهد )خوب از سگش، ا

از  )پی نوشت شماره  ی 55  اجرا می شود  تو  انجام می شود: خواست  این خواسته   
ً
و ظاهرا کند(  مراقبت 

لقی تجسم می  کند که می خواهد پسرش خواسته  ی 
ُ

همان فصل را بخوانید.( استیون شکسپیر را روح بدخ
سبعانه اش را روی زمین عملی کند: “هملت  های خاکی  پوش برای شلیک کردن درنگ نمی  کنند.” بودی 
ددلس )خواهر استیون( و دیگر خواهرانش نیز در فصل دهم )صخره های سرگردان( در خانه از گرسنگی 
می  میرند و این دعا را این  طور می  خوانند: “پدرمان که در بهشت نیست.” سایمن ددلس در خانه  اش مقدس 
نیست، زیرا در این میخانه و آن میخانه است و نان روزانه  ی بچه  هایش را فراهم نمی  کند.« )هانت، 2۰۱۷(

)کایبرد، 2۰۱۱:  اونیفورم خاکی رنگ شان خاکی می  خواندند.«  به خاطر  را  انگلیسی  »سربازان   .۱۰2
کنید.«  مقایسه  )تلماکس(  یک  فصل  در  هینز  کردن  شلیک  قصد  و  هفت  تیر  با  را  جمله  »این   )۱۰۱۷

)همان  جا(

»اونیفورم خاکی  رنگی که در زمان جنگ بوئر به عنوان لباس بدیع غیرقهرمانانه استفاده می  شد، در دهه ی 
۱۸4۰ به بریتانیا رفت و در سال ۱۹۰۰ اونیفورم استاندارد نیروی زمینی ارتش شد، زیرا از کت های قرمز 
خودشان با نواربافته  ی چلیپایی سفید بسیار کم  تر چشمگیر بود. در دهه  ی ۱۸۸۰، شعار “برای شلیک کردن 
انگلیسی  ها شد. طبق  استبدادی  به سیاست  ایرلندی  ها نسبت  اعتراضی و خشم  آلود  درنگ نکن” شعار 
تاریخ شفاهی ایرلند، نخستین بار در سال ۱۸۸۷، کاپیتان پاشا پالنکت، مسئول یکی از پادگان  های پلیس 
رک، در تظاهراتی این فرمان را داد. معنای اصلی سخن استیون این است که کشتار گسترده در 

ُ
منطقه  ی ک

جنگ  های مدرن بی  شباهت به کشتار گسترده در هملت نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2(

فلیا شروع می شود و با کشتار خشونت بار گرترود، کالدیوس، 
ُ
۱۰۳. »پرده  ی پنجم هملت با خاکسپاری ا

الئرتز و هملت پایان می  یابد. در پرده  ی چهارم، صحنه  ی یکم نمایشنامه ی مکبث، مکبث به دیدار دوباره  ی 
جادوگران می  رود و در آنجا با روح بانکو، که خودش او را کشته بود، روبه  رو می شود. مکبث می  گوید: 
“اکنون می  بینم، این ]آن چه گفته شد[ واقعیت بوده است:/ زیرا بانکوی آغشته به خون به من لبخند می زند/ 

به آن  ها طوری اشاره می  کند که گویی از اویند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2( 

»شکسپیر این عبارت را فقط در مکبث استفاده می کند. پرده ی پنجم هملت با چهار کشته به ویژه خونین 
ت، 2۰۱۷: 62۷(

ُ
است.« )اسل

ستردی ریویو در ۹ نوامبر  با عنوان “در سوگ کلنل بنسن” که  ۱۰4. »غزل  واره  ای است از سوین  برن 
است:  این  گونه  غزل  واره  آن  از  بخشی  بود.  مرده  بوئر  جنگِی  اردوگاه  زندان  در  کلنل  کرد.  منتشر   ۱۹۰۱
“نورث آمبرلند امروز پرافتخار و غمگین است/ زاری کن و شاد باش، مادِر ما، که هیچ پسری/ به شکوه 
او نمرده و به اندازه  ی او جاودانه نیست.../ مقدس  ترین وظایف انجام  نشده مانده/ نسبت به ماده  سگ  ها و 
توله  های دشمن آدمکشی که هیچ  کس/ غیر از ما عفوشان نکرد...” اردوگاه اسرای جنگی را، که به گفته  ی 
استیون، “مورد ستایش سوین  برن است،” بریتانیایی  ها برای نگه  داری غیرنظامیان بوئر، زنان و بچه  ها در 
کیچینر بنا نهادند. این اردوگاه به مرکز خشونت و بیداد معروف بود تا آن حد که حتا در انگلستان هم مورد 
مناقشه  ی فراوان بود، چه رسد به ایرلند که مردمانش طرفدار سرسخت بوئر بودند. گفته می  شد که سوین برن 
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این شعر را به  منظور پوشاندن عیوب این بازداشتگاه سروده است. بی  درنگ دو نفر از اهل فن در همان 
روزنامه به سوین  برن تاختند. یکی از آن  ها او را “فاقد قوه  ی تفکر” و “گزافه  گو” نامید و دیگری نوشت: “چه 
لزومی دارد که مادران و بچه  ها را ماده  سگ و توله  سگ بنامیم؟” سوین  برن برای توجیه کار خود، در همان 
روزنامه چند داستان منتشر کرد تا ثابت کند که بوئری  ها سربازان بریتانیایی را در اردوگاه  های خود شکنجه 

می  کنند و بازداشت و شکنجه کردن آن  ها کار درستی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2(

به گفته  ی کاپادیا و دیون، »این بیتی که استیون در سکوت مرور می  کند، به شکسپیر نیز اشاره  دارد. مادران 
و بچه  های آدم  کش  های بوئر را )که سوین  برن به ما القا می  کند که مثل انگلیسی  ها تمدن ندارند و حاضر به 
بخشش نیستند( با “ماده  سگ خال  خالی کالیبان” و پسرش یا همان “توله  سگ بدجنسش، سیکوَرکس،” در 

نمایشنامه ی طوفاِن شکسپیر، قاطی می کند.« )2۰۰۸: 2۱(

۱۰5. »کرنلی جنگ  های ُرزها را از دوردست تماشا می  کند. روشن نیست که استیون با کرنلی چه جنگی 
تماشا کرده  اند؛ ممکن است شطرنج باشد، فوتبال دستی یا مسابقه  ی اسب  دوانی یا نبردهای جنگ بوئر.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2(

۱۰6. بخشی از شعر سوین  برن است. پی نوشت شماره  ی ۱۰4 از همین فصل را بخوانید.  

۱۰۷. برای تبسم ساکسون پی نوشت شماره  ی 2۰6 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. به گفته  ی کایبرد، 
»تبسم ساکسون به خطرناک بودن معروف است.« )2۰۱۱: ۱۰۱۷(

»نعره  ی یانکی از سرود ترانه  ای از خودم نوشته  ی شاعر آمریکایی، والت ویتمن )۱۸55– ۱۸۹۱– ۹2( 
گرفته شده است؛ بند 52، بیت 2– ۳: “من یک ذره هم رام نشده  ام، نیز ترجمه  ناپذیرم،/ نعره ی بی  تمدنی  ام 

را بر سقف های دنیا می  زنم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2(

و  اسکال  میان  انتخاب  زبانزد معروف  معادل همان  دریای عمیق”  و  ابلیس  “میان  افتادن  ۱۰۸. »گیر 
)62۷ ت، 2۰۱۷: 

ُ
)اسل برمی  گردد.«  قرن شانزدهم  آغاز  به  زبانزد  این  است.  بدتر  و  بد  یا  کریبدس 

سود.«  نفع،  استفاده،  »یعنی  ت، 
ُ
اسل گفته ی  به  که  است  آورده  را   behoof واژه ی  این جا  در   .۱۰۹

 )62۷  :2۰۱۷(

»این واژه  ی نادر در پرده  ی دوم نمایشنامه ی هنری چهارم نوشته  ی شکسپیر آمده است، وقتی لرد سی 
از جک کْید، رهبر یاغیان، بیهوده خواهش می  کند که جانش را نگیرد می گوید: “این زبان با شاهان بیگانه 

گفت وگو کرده است/ به نفع تو.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2(

۱۱۰. »در رمان یادداشت های پیکویک اثر چارلز دیکنز، ُجو، پسر چاقی که خدمتکار آقای ُوردل است، 
همیشه با آهنگ “لعنت به آن پسر، دوباره خوابش برد” به خواب می  رود. اما در فصل هشتم بی موقع بیدار 
می شود و آن قدر هوشیار است که صحنه  ی عشق  ورزی میان خانم وردل و یکی از پیکویکی  ها را ببیند. 
را  تنت  این  گونه شروع می  کند: “می خواهم  و  وردل گزارش می  دهد  مادر خانم  به  را  سپس مشاهده  اش 

مورمور کنم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2(

از  پنجم  صحنه  ی  یکم،  پرده  ی  در  پدرش  شبح  یا  روح  با  هملت  مکالمه  ی  از  جمله  »چند   .۱۱۱
نمایشنامه ی هملت است: “شبح: گوش کن، گوش کن، گوش کن! اگر یک وقتی پدر گرامی  ات را عزیز 
شمرده ای... هملت: خدایا! شبح: از قتل ناجوانمردانه و غیرطبیعی او انتقام بگیر. هملت: قتل!”« )گیفرد، 

)2۰2  :۱۹۸۹

روح پدر هملت از او می  خواهد که اگر پدرش را دوست دارد باید برود و خون قاتالن او را بریزد و این 
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نقطه  ی عطف نمایشنامه ی هملت است، لحظه  ای که روح پدر از پسر می  خواهد از این غیرمعمول ترین 
قتل انتقام بگیرد. )م( 

۱۱2. پی نوشت شماره  ی ۱۱۰ از همین فصل را بخوانید.

۱۱۳. »تعریف صوری روح است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰2( پی نوشت شماره  ی 6۷ از همین فصل را 
بخوانید. 

به گفته  ی دلینی، »در این  جا تقابل تعریف صوری ارسطو با چیستی هستِی افالطون را داریم.« )2۰۱6(

۱۱4. »استرتفورد واقع در هفتادوپنج مایلی شمال غربی لندن، شهر تولد شکسپیر بود. شکسپیر در این 
ن َهثو  وی ازدواج کرد و سه سال بعد به لندن رفت و در همان  جا بازنشسته شد. معنای واقعی این 

َ
شهر با ا

پاراگراف این است که در دوره  ی الیزابت، سفر از استرتفورد به لندن همان اندازه طول می  کشید که در آغاز 
قرن بیستم، از دابلن به پاریس.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۳(

۱۱5. »لیمبو پتروم )limbo patrum( اصطالحی عامیانه از دوره  ی الیزابت است به معنای زندان و با 
همین معنا در هنری هشتِم شکسپیر هم آمده است. لیمبو در مذهب کاتولیک جایی است برای نگه  داری 
روح پیامبران و بزرگان پیش از دین مسیحیت. در روز رستاخیز، عیسی وارد جهنم می شود و آن  ها را به 

بهشت می آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۳( 

»لیمبو التین است به معنای جای پارسایانی که قبل از عیسی مرده اند. در هنری هشتم از آن به شوخی 
ت، 2۰۱۷: 62۸(

ُ
استفاده می شود.« )اسل

به گفته  ی دلینی، »اما پدر هملت کاتولیک بود و نمی توانست در لیمبو باشد.« )2۰۱6(

نام  دارد.  آثارش حضور  در  که “شکسپیر، خودش،  است  معتقد  »استیون  گفته  ی مک  براید،  به   .۱۱6
خوبش، ویلیام، را روی این و آن می  گذارد و خودش را پنهان می  کند، مثل آن نقاش ایتالیایی که چهره اش را 
در گوشه  ی تاریک بومش می  کشید.” خود استیون هم با انتخاب سبک متفاوت و متمایز، زیر متونش امضا 
می  گذارد. شاعر ناکامل “با نگاه سریع التماس می  کند که به او گوش بدهند.” بی  شک برایش مهم است که 
چه کسی می  ماند و چه کسی تصمیم می  گیرد بماند. چند پاراگراف باالتر می  گوید: “دو نفر مانده.” استیون 

مخاطبانش را ترغیب می کند به خیال پردازی: “هرچه می دانی رو کن.”« )2۰۰۱: ۹۰(

درباره ی حضور در آثار خود پی نوشت شماره  ی ۳25 از فصل شش )هیْ  دیز( را بخوانید. 

ت از قول برندس می نویسد: »نمایشنامه رأس ساعت ۳ بعد از ظهر شروع می شد و تا پایان 
ُ
۱۱۷. اسل

بدون وقفه ادامه می یافت. طبق قانون، دو ساعت یا دو و نیم ساعت طول می کشید.« )2۰۱۷: 62۸(

سه  ساعِت  رأس  “شروع  است:  نوشته  شکسپیر  درباره ی  برندس  ُجرج  که  است  اثری  استیون  »منبع 
بود.” سپس در جایی دیگر: “االن عصر است، کمی پیش از ساعت سه. همه  ی ناوها از رودخانه  ی تیمز 
می  گذرند و در میان قوها و کشتی  های دیگری که مسافران شان را در بستر جنوبی رودخانه پیاده می  کنند، 

)2۰۳ راه هایشان را پیدا می  کنند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

۱۱۸. در زمان شکسپیر »در روزهای اجرای نمایشنامه، برای اطالع بینندگان پرچم روی بام تماشاخانه ی 
گلوب را باال می بردند. این تماشاخانه در جنوب رودخانه ی تیمز، میان دو پل بلک فرایرز و واترلو واقع بود.« 

ت، 2۰۱۷: 62۸(
ُ
)اسل

۱۱۹. »نزدیک تماشاخانه ی گلوب، باغ ِبر یا پارک خرس  ها قرار داشت که بوی این پارک حتا پیش از 
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زنان  آن  که به میدان دید وارد شود شامه را نوازش می  داد. خرس معروف سکرسون که در اثری با عنوان 
را  تماشاچیان زن  فریاد  و  و جیغ  پاره می  کرد  زنجیر  اشاره شده است، “گهگاهی  آن  به  وینزر  شوخ طبع 
درمی  آورد و وادار به فرارشان می  کرد.” )برندس، ص ۳۰2( باغ پاریس: باغ یا پارک خرس در کنار بستر 
رودخانه از قرن شانزدهم تا هجدهم، جایی بود برای نزاع میان خرس  ها و گاوها و شرط  بندی بر سر این 

)2۰۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  نزاع  ها.« 

»به معنای  گیفرد،  به گفته  ی  که  کار می برد  به  را   Canvasclimber واژه  ی  استیون  این  جا  در   .۱2۰
مارینا  نمایشنامه،  این  در  است.  گرفته  اثر شکسپیر  پریکلس  نمایشنامه ی کمدی  از  و  است  “دریانورد” 
می گوید: “من که به دنیا آمدم/ موج  ها و باد چنان وحشی که هرگز پیش از آن چنین نبود/ و دریانوردی از 

)2۰۳ برده می  شد.”« )۱۹۸۹:  و  نردبان طنابی  اش شسته 

گشت  دنیا  دور  کشتی  با  که  بود  انگلیسی  فرد  نخستین   )۹6  –۱54۰( درْیک  فرانسیس  »سر   .۱2۱
)۱5۷۷– ۱5۸۰( و دریابانی بود که در سال ۱5۸۸ در شکست ناوگان اسپانیایی آرمادا نقش کلیدی بازی 

)2۰۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  کرد.« 

 هیچ 
ً
۱22. »این تماشاچیان در گودی می  ایستادند. هملت آن  ها را محکوم می  کند و می  گوید: “عمدتا

هنری ندارند به  جز سروصدا کردن و ادای حرکات صامت نامفهوم را درآوردن.” )پرده  ی سوم، صحنه  ی دوم( 
“هیزم آور، آجرچین، کارگر لنگرگاه، خدمتکار و بیکار، همه باید می  ایستادند. دست  فروش  ها در میان شان 
می چرخیدند و به آن  ها سوسیس و آبجو، سیب و آجیل می  فروختند. می  خوردند و می  نوشیدند، چوب  پنبه 
لق خوبی نداشتند، به 

ُ
درمی  آوردند، توتون و تنباکو می  کشیدند، با هم دعوا می  کردند و اغلب، وقتی خ

بازیگرها ته  مانده  های غذا و حتا سنگ پرتاب می  کردند.” )برندس، ص ۱۰5(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۳(

ت »عنوان فصلی است در هملت در کتاب برندس.« )2۰۱۷: 
ُ
۱2۳. رنگ ولعاب بومی به گفته ی اسل

)62۸

لدمن، »در این فصل، نمونه  هایی از صدای آمرانه  ی دوم شخص کم نداریم و این یکی 
ُ
۱24. به گفته  ی گ

از آن  هاست. در این عبارات که به لحاظ حروف  چینی با روایت سوم  شخص غالب در این فصل متفاوت 
از  یا نسخه برداری  هایی  و  امر می  کند  به خودش  استیون  یا  مغایر است، گویی  آن ها  با  نظر نحوی  از  و 
حرف های جویس است هنگام نوشتن رمان که از بیروِن حوادث روایی البه  الی متن گذاشته شده است. 
به عنوان مثال، پس از این  که استیون توضیحش درباره ی هملت را با زنده کردن نخستین دیدار شکسپیر با 
ن َهثو  وی شروع می  کند، این زنجیره از نشانه  ها را بیان می  کند: “رنگ  ولعاب بومی. هرچه می دانی رو کن. 

َ
ا

آن ها را همدست کن.” در این سطر، آیا استیون به خودش یادآوری می  کند که در بحث و گفت  وگویش با 
دیگران قدرت بصری و جزئیات تاریخی را به کار گیرد و تا می  تواند وقایع تاریخی زمان جوانی شکسپیر و 
انگلستان دوره ی الیزابت را در آن بگنجاند؟ یا جویس است که از خودش می  خواهد این کار را در رمانش 
انجام بدهد؟ به نظر می  رسد هردو باشد... به هر حال، جویس استیون را وامی  دارد که در روایتش روی تمام 
رنگ  ولعاب بومی آشنا کار کند. این تفسیر دوم، حوادث رمان را به نمایشنامه ی در حال اجرایی بدل می  کند 

که جویس تماشا می  کند.« )2۰۱2: 6۸– 6۷(

 New Shakespeare عنوان  با  واالس  دبلیو  نوشته  ی چارلز  است  مقاله  ای  از  »این جمله   .۱25
Discoveries: Shakespeare as a Man among Men )شماره  ی ۱2۰ مجله  ی ماهانه  ی 

هارپر، ۱۹۱۰( واالس در این مقاله، از اسناد قانونی ای نقل  قول می کند که محل مسکونی شکسپیر در لندن 
از سال ۱5۹۸ تا ۱6۰4 در شماره  ی ۱۳ خیابان سیلور بوده است. صاحبخانه  اش پروتستانی فرانسوی به 
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نام کریستوفر مونت  جوی بود. واالس به توصیفش “رنگ  ولعاب بومی” می  دهد: “براساس نقشه  ی لندن 
 درست در 

ً
می  بینید که تئاتر گلوب در جنوب رودخانه  ی تْیمز، میان بستر رودخانه و کوچه  ی ِمیدن، تقریبا

جنوب خیابان سیلور واقع شده است. می  توانی تجسم کنی که شکسپیر از خیابان سیلور حرکت می  کند و 
به سوی تئاتر می  رود. گاهی در مسیرش توقف می  کند و همینگز و کاندل را هم برمی  دارد، ده دقیقه پیاده  روی 
تند، با گپ  وگفتی زنده. از خیابان وود پایین می  روند و از کنار زندان قدیمی شهر با نام کانتر، روبه  روی 
چیپ  ساید، نزدیک بنای یادبود و صلیب چیپ  ساید، می  گذرند. سپس با گذر از خیابان بِرد و باِر مرمید 
)گیفرد، ۱۹۸۹:  دیگر رودخانه می  برد.” )ص 5۰۸(«  به طرف  را  آن ها  قایق  رانی  و  به رودخانه می  رسند 

 )2۰۳  –2۰4

جان همینگز )۱566– ۱6۳۰( و هنری کاندل )۱5۷6– ۱62۷( بازیگران شرکت بازیگری کینگز ِمن 
بودند و شکسپیر برای این شرکت نمایشنامه می  نوشت. کاندل در آماده  سازی و ویرایش نخستین چاپ قطع 

رحلی آثار شکسپیر که در سال ۱62۳ منتشر شد، نقش مؤثر داشت. )م(

به گفته  ی مک  براید، »استیون با دقت تمام شکسپیر را در خانه  ی خیابان سیلور اسکان می دهد... و وقتی 
این داستان را درباره ی روز شکسپیر آغاز می  کند  ، او را در حال راه رفتن در لندن به تصویر می  کشد و خالقانه 
از نقطه  ای به نقطه  ی دیگر شهر جابه  جا می  کند. آغازش با آن حکایتی که برای دو وستای کوچه  ی فامبلی 
تعریف کرد، بی  شباهت نیست. آن  ها را هم به  سوی رستورانی در شمال شهر، در خیابان مارلبرو، و از آن  جا 

به ستون نلسن می  َبرد. آفریننده  ی بلوم هم او را به جاهای مشابه می  برد.« )2۰۰۱: ۱۷(

۱26. »لقبی است که بن جانسن به شکسپیر داده است. جانسن در مطلبی با نام “به یاد ویلیام شکسپیر” 
در نخستین چاپ قطع رحلی آثار شکسپیر )۱62۳( می  نویسد: “قوی عزیز اْیِون! چه چشم  اندازی بود/ 

دیدن تو بر آب  هایمان...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۳(

۱2۷. »در تمرینات معنوی ایگنیشس لیوال، »نگارش مکان« مؤلفه ی ویژه ای در مکاشفه است. برای 
غور کردن در نوشته ای یا اتفاقی، انسان ابتدا صحنه را با جزئیات کاملش تجسم و تخیل می کند و سپس 

خود را در آن صحنه قرار می دهد و به افکار و احساساتی که تولید می شود توجه می کند. )م(  

»در رمان یولسیز بارها به انجمن یسوعی  ها اشاره می شود؛ این انجمن سلسله  ی بزرگی است از کشیش ها 
و برادران کاتولیک که ایگنیشس لیوال )۱4۹۱– ۱566( آن را در قرن شانزدهم بنا نهاد. لیوال سلحشوری 
اسپانیایی و از خانواده  ی ممتاز باسک  ها بود. استیون مثل جویس، در سال  های پیش از دانشگاه تعالیم این 
 پیوندش با لیوال را رد نمی کند.« )هانت، 2۰۱5( در اینجا هم سعی 

ً
دین را خوب آموخته است... و احتماال

دارد که صحنه  ای از نمایشنامه ی شکسپیر را در عهد خودش با »نگارش مکان« بازسازی کند. برای خواندن 
شرح بیشتر درباره ی لیوال پی نوشت شماره  ی 5 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  

»لیوال اثری دارد به نام تمرینات معنوی )۱54۸( که “نخستین تمرین آن نگارش مشروح و مشاهده ی 
دقیق مکان است. یعنی باید روی شیء مرئی چنان تعمق و تفکر کرد که روی حضرت عیسی، کسی که 
مرئی است. نگارش یعنی با چشم تخیل دیدن؛ دیدن مکانی مادی که در آن، شیء مورد نظر من برای تعمق 
کشف می شود؛ مکان مادی مثل معبد یا کوهی که حضرت عیسی یا مریم باکره در آن   پیدا می شوند و من 
می  خواهم روی آن  ها تعمق و تفکر کنم. هنگام غور کردن بر گناهان، نگارش یعنی دیدن با چشم تخیل، 
توجه به این که روحم در این بدن فسادپذیر زندانی است و کل ترکیب من در این دره )دره ی بدبختی( به مانند 
تبعید در میان حیوانات بی رحم است؛ منظورم این است که کل من از بدن و روح تشکیل شده است.”« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰4(
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تاریخی  تصاویری  کلمه  ها  با  آن  به واسطه ی  و  می بندد  کار  به  استیون  که  »شیوه  ای  اسپو،  گفته  ی  به 
می سازد، همان شیوه  ی سینت لیوال در “نگارش مکان” است، ممارستی مقدماتی برای تعمق و تفکر که 
استیون از زمان کالج گالنگوز با آن آشنایی دارد...” نگارش مکان” بازآفرینی دقیق جزئیات یک صحنه 
در ذهن است، نه هر صحنه  ای که با پارسایی یا هوس  بازی برانگیخته می شود، بلکه صحنه  ای برپایه  ی 
تاریخ و واقعیت مرئی... روی  هم  رفته، معنای نهایی سخنرانی او درباره ی شکسپیر هرچه هست، نمی  توان 
انکار کرد که تجسم تصاویر عجیب و غریب و زنده از لندِن دوره  ی الیزابت است که با کلمه  ها و عباراتی 
“ابر  “نور عشق،”  ایستاده،”  مانند “ماهرانه هدایت کردن،” “تماشاچِی  به تصاویر،  درهم  می  آمیزد مزین 

)55  :۱۹۹۷( موم  اندود.”«  پارچه  ی 

کاتولیک ها خوانده می شود.«  در مراسم دعای شبانه ی  »انجیل )۳۸:22( است که  در  ۱2۸. دعایی 
)62۸  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل

ت، 2۰۱۷: 62۸( 
ُ
shadow .۱2۹ یا سایه »اصطالحی مربوط به تئاتر در دوره ی الیزابت بود.« )اسل

»بخش عقبی صحنه  ی تئاتر با سقف یا تخته  ای پوشیده شده بود که به “سایه ی” صحنه معروف بود. این 
بخش هم بازیگرها را از تغییرات هوا حفاظت می  کرد و هم با توجه به این  که نور صحنه فقط نور روز بود، 

برای صحنه  هایی مثل ظهور روح در هملت به کار می  آمد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰4(

۱۳۰. »روح یا شبح در نمایشنامه ی هملت، به گفته  ی هوراشیو، با زره و جوشن کامل ظاهر می شود. 
برندس شواهدی ارائه می  دهد که براساس آن شرکت  های برگزارکننده  ی تئاتر خودشان لباس  های بازیگران 
 ساختگی را تکرار می  کند؛ نجیب  زادگان به منظور حمایت از 

ً
را تهیه می کردند. استیون این سنت احتماال

بازیگران، لباس  های دست دوم بارگاه شان را به آن  ها می  دادند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰4(

کایبرد معتقد است که این عبارت »اشاره  ای به شلواری است که مالگن به استیون قرض داده است.« 
)۱۰۱۷  :2۰۱۱(

۱۳۱. »براساس منابعی ازجمله لی، “آبری، شکسپیر را مردی خوش  قیافه و خوش  ترکیب وصف کرده 
 قامتی متوسط یا کوتاه  تر از متوسط داشت و خپل 

ً
است” )ص 2۸6( و به گفته ی هریس، “شکسپیر احتماال

بود. من همیشه او را عین سوین  برن تجسم می  کنم )ص 26۸( و می  توانم در حال حرف زدن تصویرش 
کنم، حرف زدن در نهایت فصاحت با صدای بلند ِتنور.” )ص ۳6۷(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰4(

زندگی  نامه  نویس  و  نویسنده  دو   )۱۹۳۱  –۱۸55( هریس  فرنک  و   )۱۹26  –۱۸5۹( لی  سیدنی 
)م( نوشته  اند.  را  شکسپیر  ویلیام  زندگی نامه ی  هردو  که  انگلیسی اند 

۱۳2. »یک شاه و نَه شاه نوشته  ی فرانسیس بومانت )۱5۸4– ۱6۱6( و جان فِلچر )۱5۷۹– ۱625( 
اثری کمدی – تراژدی است. استیون این عبارت را از صفحه ی 5۹۹ کتاب برندس برداشته است: “یک 
شاه و نَه شاه، نمایشنامه  ای است که از هر لحاظ ادامه ی فیالستر، نمایشنامه ی دیگر این دو نمایشنامه نویس 
است و دربرگیرنده ی تمام نکات خوب و بد آن. در این جا شاید شکسپیر هم یاد نمایشنامه  های خودش 

می افتاد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰4(

آثار  ویراستار  و  نمایشنامه نویس  شاعر،   ،)۱۷۱۸  –۱6۷4( رْو  نیکالس  لی،  گفته  ی  »براساس   .۱۳۳
ت، 

ُ
شکسپیر، مدعی شده است که “شکسپیر نقش روح را در نمایشنامه ی هملت بازی کرده است.”« )اسل

)62۸  :2۰۱۷

۱۳4. »این عبارت از کتاب جامعه است. نویسنده اش بر بیهودگی زندگی افسوس می خورد: بیهوده ی 
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بیهوده ها: سراسر بیهودگی. انسان چه چیزی به دست می آورد از این همه جان کندن زیر آفتاب؟ )۱: 2– 4( 
اما در پایان کتاب نتیجه می گیرد که تنها چیزی که به زندگی ارزش زیستن می دهد خداست )۱2: ۱۳– 

ت، 2۰۱۷: 62۸(
ُ
۱4(.« )اسل

۱۳5. منظور، »ریچارد بربج )۱56۷– ۱6۱۹( بازیگر انگلیسی است که مرکز تئاتر گلوب را ساخت 
نمایشنامه  های  اصلی  نقش  های  در   

ً
ظاهرا و  بود  خود  زمان  تراژدی  های  ارشد  بازیگر  بربج  کرد.  اداره  و 

شکسپیر، بن جانسن، بومانت و فلچر بازی کرده است. منبع حرف استیون اثر لی است که می  گوید: بربج 
در تراژدی شکسپیر ]هملت[ نقش آفریِن هملت بوده و موفقیتش روی صحنه باعث شده است که نمایشنامه 

را، بالفاصله پس از اجرا، چاپ و منتشر کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰4(

۱۳6. »در عبارت beyond the rack of cerecloth واژه  ی rack یعنی ابری در بخش باالیی 
)گیفرد،  قبر.«  آن  سوی  عبارت می شود:  این  مفهوم  اما  موم  اندود.  پارچه  ی  یعنی   cerecloth و  آسمان 
۱۹۸۹: 2۰4( اما برویک معتقد است که »گرچه گیفرد تفسیر متفاوتی از این عبارت ارائه داده است، گویا 
در این متن یعنی تکه  ای از پارچه  ی کفن  که گاهی هنگام اجرای نمایشنامه ی هملت روی صورت روح 
می  کشیده  اند. جویس این نقاب را این گونه می بیند که پشتش نویسنده  ای شبح  گونه است.« )۱۹۹۱: ۱2۳(

ت معتقد است که این واژه  »یعنی توده ای ابر که با سرعت جابه جا می شود. شکسپیر این کلمه را با 
ُ
اسل

همین معنا در پرده ی دوم، صحنه ی دوِم نمایشنامه ی هملت آورده است.« )2۰۱۷: 62۸( 

 آن بدین گونه است که “هملت می پرسد: چه؟ شبح پاسخ 
ِ

۱۳۷. »این نقل  قول اشتباه است و صحیح
می دهد: من روح پدر توام، تا چندی محکوم به آنم که شب  ها سرگردان باشم.” )پرده  ی یکم، صحنه  ی 

)2۰4 )گیفرد، ۱۹۸۹:  پنجم(« 

۱۳۸. پی نوشت شماره  ی ۱۱۱ از همین فصل را بخوانید.

۱۳۹. »این مدخل را در بخش ثبت اسامی فوت شدگان سال ۱5۹6 در کلیسای استرتفورد – آن – اْیون 
)Stratford– on– Avon( داریم: ۱۱ اوت، همنت فیلیوس ویلیام شکسپیر.” تنها پسر شکسپیر در 
یازده ونیم سال  به دنیا آمد. همنت در زمان مرگش فقط  با خواهر دوقلویش، جودث،  دوم فوریه ۱5۸5 
داشت. تردیدی نداریم که این مرگ برای مردی چون شکسپیر با آن احساسات عمیق، سوگ بزرگی بوده 
است. وقتی تمام همتش را به کار برد تا ثروت خانوادگی اش را پس بگیرد، ولی بدون وارث و نام ماند، این 

اندوه بر او سنگین  تر شد.” )برندس، ص ۱4۰(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰5(

۱4۰. »در نمایشنامه ی هملت، وقتی نخستین بار شبح هملت ظاهر می شود هوراشیو سعی می  کند او 
را زیر سؤال ببرد تا مفهوم رفتار غیرطبیعی او را دریابد. هوراشیو می  گوید: “چیستی تو که این وقت شب 
را غصب می کنی/ در آن هیئت جنگجویانه و با ابهتی که گاهی اعلیحضرت پادشاه دانمارک در آن رژه 

می رفت؟” )پرده ی یکم، صحنه  ی یکم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰5(

۱4۱. به گفته  ی بالمایرز، »شکسپیر که خود را با پدر به  قتل  رسیده یکی می  داند، به همنت می  گوید که او 
هم پسر خلع  یدشده است و مادرش، ان، ملکه  ی گناهکار. می  بینیم که راسل با او مخالفت می  کند و این 
فرضیات را فضولی در زندگی نویسنده  ها می  داند و می  گوید: خود ادبیات است که دارای اهمیت است.« 

)6۳ :۱۹۹6(

برای »ملکه  ی گناهکار« پی نوشت شماره  ی ۳۱4 از فصل هفتم )ایوِلس( را بخوانید.

ن شکسپیر َهثووی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰5(
َ
۱42. »نام دخترِی ا
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۱4۳. »هملت از هوراشیو و مارسلوس می خواهد سوگند یاد کنند که آن چه امشب دیده  اند هرگز فاش 
نکنند. وقتی روح پدر هملت خواسته ی او را تکرار می کند، هملت می گوید: آها، مرد، تو چنین می گویی؟ 

ت، 2۰۱۷: 62۹(
ُ
تو آن  جایی، مرد درستکار؟« )اسل

و  شاعر   ،)۱۸۸۹  –۱۸۳۸( آدام  ایل  دو  ویلیر  دو  آگوست  فیلیپ  متیس  مری  ژان  »کنت   .۱44
از  بود  بود. نمایشنامه  هایش آمیخته  ای  نمایشنامه نویس فرانسوی، پیشگام بی  واسطه  ی جنبش نمادگرایی 
رمانتیک  گرایی جلف مدرن زمانش با افسانه  های عحیب  وغریب و ترسناک. راسل از آخرین نمایشنامه ی 
او، اکسل )Axel( که پس از مرگش )۱۸۹۰( منتشر شد، نقل  قول می  کند. در نقطه  ی اوج این نمایشنامه، 
 می درخشد، با قیافه ای که به سبب افکارش مرموز است، با سارا، زیبای 

ً
کنت اکسل، که از روشنی تقریبا

شجاعی که آمده گنج مخفی کنت را بدزدد، دیدار می  کند. در این دیدار آذرخش عشق در نگاه اول شعله 
می  کشد و سارا به او پیشنهاد می  کند که به جایی بگریزند و در آن  جا زندگی کنند که با زیبایی عشق  شان 
هماهنگ باشد. کنت پاسخ می  دهد: “زندگی؟ نه. هستی ما کامل است... سارا، این را که می  گویم باور 
کن؛ ما رمق آینده را کشیده ایم. فردا تمام واقعیات در مقایسه با سراب هایی که ما زندگی اش کرده ایم چه 
یکدیگر.  مگر شکستن حرمت  بود  نخواهد  هیچ  زندگی  به  دادن  این، رضایت  از  پس  بود؟...  خواهند 
زندگی؟ خدمتکاران  مان برای ما خواهند کرد.” کنت پیشنهاد می  کند خودکشی کنند: جامی پر از سم را بلند 
می  کنند و با عشق  مرِگ خلسه  آمیز هالک می  شوند. در این متن درست بود اگر راسل این سطر از نمایشنامه 
را نقل  قول می  کرد، زیرا ییتس آن را در سرلوحه ی The Secret Rose، که به راسل تقدیم کرده، آورده است.« 

)2۰5 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 از آغاز 
ً
۱45. »پشت  سرگویی  های بازیگران در اتاق پشت صحنه یا اتاق استراحت، سنتی بوده که حدودا

قرن هجدهم در مراکز تئاتر انگلستان مرسوم بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰5(

از  سطر  دو  به سوی  را  استیون  ذهن  لیر  شاه  به  راسل  ُجرج  اشاره  ی   
ً
»ظاهرا هانت،  گفته  ی  به   .۱46

و  موج  هایت  “با  می  کند:  هدایت   )۱۹۰2 سال  در  اول  )اجرای  راسل  خود  نوشته  ی  د  ِیدرا  نمایشنامه ی 
)2۰۱4( مک  لیر...”«  مننان  مننان/  شو،  جاری  آن  ها  سراپای  بر  آب هایت 

گیفرد می  نویسد: »بخشی از پرده  ی سوم نمایشنامه است که کتوای دروئید می  خواند )و در نخستین 
باِر اجرای آن خود راسل این نقش را بازی کرده است.( در این بخش، کتوا نفرینی دروئیدی می  کند و از 
خدا می خواهد گروهان سلحشورها را نابود کند: “باشد که امواجت بر آن ها جاری شود، مننان، ارباب 

اقیانوس!” در ایرلند باستان، مننان مک لیر خدای دریاها بوده است.« )۱۹۸۹: 2۰5( 

پی نوشت شماره  ی 54 از فصل سوم )پروتیوس( را بخوانید. 

۱4۷. واژه  ای sirrah را به »مردک« ترجمه کردم، زیرا »این واژه در دوره  ی الیزابت واژه ی رایجی بود 
بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  پایینی داشت و مورد تمسخر  به فردی که در رده  بندی مقام، درجه  ی  برای اشاره 
ت، »واژه ای است برای خطاب به مرد یا پسری، به منظور تحقیر، سرزنش یا تأکید بر 

ُ
2۰5( و به قول اسل

برتری گوینده به شنونده. در آثار شکسپیر از این واژه بارها استفاده شده است.« )2۰۱۷: 62۹(

۱4۸. به گفته  ی کایبرد، »استیون یک پوند به راسل بدهکار است.« )2۰۱۱: ۱۰۱۸( در فصل دو )نستور( 
استیون در واکنش به حرف آقای دیسی، مدیر مدرسه، که می  گوید »من هیچ قرضی ندارم« به یاد قرض های 
خودش می  افتد و آن  ها را با نوع یا مقدار بدهی و نام بدهکار در ذهنش مرور می  کند. در آن  جا می  گوید به 

راسل یک گینی بدهکار است، ولی در این  جا می  گوید یک پوند. )م(



321پی نوشت  فصل نه  |

سکه ی  گینی  و  بوده  شیلینگ  بیست  پوند  هر  و  شیلینگ  بیست  ویک  حدود  گینی  هر  دوران،  آن  در 
و  نمی ساختند  را  گینی  سکه  ی  دیگر  نوزدهم،  قرن  آغازین  سال  های  از  گرچه  است.  بوده  اشراف  زادگان 
 مساوی پوند 

ً
به  ندرت دیده می  شد، طبقه  ی باالی جامعه قیمت  ها را با گینی بیان می  کردند، نه پوند، و عمال

)م( می آمد.  به حساب 

۱4۹. »نوبل نوعی سکه  ای انگلیسی بود که تا سال ۱46۱ استفاده می  شد و معادل شش شیلینگ و هشت 
ت، »اولین بار ادوراد سوم این سکه را زد.« )2۰۱۷: 62۹(

ُ
پنس بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰5( و به قول اسل

۱5۰. »ماهیت ُجرجینا جانسِن روسپی، چه در متون داستانی و چه در دنیای واقعی روشن نیست.« 
)2۰5  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

۱5۱. برای اگن  بایِت اینویت )Agenbite of Inwit( به معنای »عذاب وجدان« پی نوشت شماره  ی 
۱۳۳ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۱52. این جمله  ای است که دیسی در فصل سوم )پروتیوس( هنگام پند دادن به استیون و تشویق او به 
صرفه  جویی به او می  گوید: »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؟« )م( 

رگن در منطقه  ی آرماِگ آلستر )ایالت شمالی ایرلند( بود. آلستر بخش 
ُ
۱5۳. »ُجرج ویلیام راسل متولد ل

پروتستان ایرلند است که هوادار بریتانیاست و به همین دلیل، شعارش این است: “همه  ی عمرم نقد کار 
کرده ام.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰6(

»رودخانه  ی بوین در بیست وهشت مایلی شمال دابلن به رودخانه  ی ایرلند می  ریزد. بوین آن قدر که از 
رانژ( و ایرلند سبز است از نظر جغرافیایی نیست، زیرا 

ُ
نظر تاریخی مرز جداکننده  ی میان آلستر نارنجی )ا

رانژی ایرلندی های تحت نفوذ شاه جیمز دوم را شکست داد. 
ُ
در نبرد بوین، اول ژوئیه  ی ۱6۹۰، ویلیام سوِم ا

آلستری ها از آن پس به ادامه  ی حاکمیت انگلستان پایبند ماندند.« )همان جا(

۱54. به گفته  ی هانت، »استفاده  ی جویس از سه “من” می  تواند در بیان هر نوع برداشتی از تثلیث   خالصه 
شود، اما تأکید بافتاری او بر هویتی خاص حاکی از سه خود از خودآگاهی است: گذشته )حافظه(، حال 
)تجربه( و آینده )پیش  بینی(. استیون با خود می  اندیشد که مولکول  ها همه تغییر می کنند. من حاال مِن 
دیگرم. اما به یمن استمرار و پیوستگی حافظه، هویت به  گونه  ای ثابت می  ماند و این را در دو سطر پایین  تر 

می  گوید: “من... از نظر حافظه منم.”« )2۰۱4( 

پی نوشت شماره  ی ۱56 و ۱5۹ از همین فصل را بخوانید.

بلوم هم در فصل هشت )لستریگون  ها( با یادآوری گذشته از خود می  پرسد: »آن موقع خوشحال  تر بودم. 
 بودم؟ یا آیا من حاال منم؟ بیست  وهشت بودم.« پی نوشت شماره  ی ۳۹۸ از همان فصل را بخوانید.

ً
واقعا

ت، »اصطالحی 
ُ
buzz .۱55 که در این  جا دو بار تکرار می شود به معنای لغوی وزوز است و به گفته  ی اسل

است بیانگر بی حرمتی یا بی حوصلگی نسبت به فردی که خبری دست دوم می دهد.« )2۰۱۷: 62۹( 

»یعنی اخبار کهنه و بیات. وقتی پولونیوس ورود بازیگران سیار را اعالم می  کند، هملت این اصطالح را 
برای مسخره کردن او به کار می  برد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰6(

به گفته  ی وِین – گورین، »در زمان شکسپیر buzz واژه ای به  دور از ادب و نام  آوایی برای تخلیه  ی باد 
روده ها )چیزی شبیه صدای فس فس( بوده است. هملت برای اظهار خشمش از شنیدن خبری تکراری، این 
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نام  آوا را به زبان می آورد.« )2۰۱6: ۸2(

ت، »یعنی وضعیتی که در 
ُ
۱56. در این جا استیون واژه ی entelechy را به کار می برد که به گفته ی اسل

آن یک بالقوه به واقعیت تبدیل می شود.« )2۰۱۷: 62۹(

به گفته  ی کایبرد، »این واژه یعنی نیرویی که احتمال را به واقعیت تبدیل می  کند. استیون مانده است که 
آیا هستی  اش ایده  آل و تغییرناپذیر است )همان  که راسل معتقد است( یا ماده  ای در حال تغییر دائم است 

)ایده  ی مالگن(.« )2۰۱۱: ۱۰۱۸( پی نوشت شماره  ی ۱۳ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

»ارسطو کلمه  ی وضعیت بالقوه ی واقعی شده را به دو معنا به کار می  برد: ۱. علت و انرژی شکل دهنده، 
که با وجود یا هستی بالقوه ی صرف در تضاد است؛ 2. در پیوند با پدیده  هایی از هستی های زنده و معنوی، 
 در گیاهان، حیوانات یا انسان  ها. درنتیجه، 

ً
 کامل  تحقق می  یابد، مثال

ً
علت شکل  دهنده در واقعی شدن نسبتا

وضعیت بالقوگِی به واقعیت پیوسته در مفهوم دوم فقط معنای بالفعل شدگی و پیوستن به واقعیت را نمی دهد، 
بلکه آن گونه از بالفعل شدگی  است که قدرت تولید واقعیات دیگر از همان نوع را دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)2۰6

»اشاراتی به ارسطو، به ویژه به تمرکزش بر حرکْت از بالقوگی به بالفعلی و تبدیل شدن به واقعیت، به 
اساس خط داستانی استیون شکل می دهد و مسیر قطعی آن به سمت جلو را تقویت می کند.« )مک براید، 

)54  :2۰۰۱

»استیون خودش را در وضعیت گذار می بیند، در وضعیت ارسطویِی “شدن. ” در همین فصل اعتراف 
می کند که “زندگی روزهای بسیار است” و همان طور که در فصل هفت می گوید “خیلی خیلی چیزهاست 
که باید یاد بگیرم” و به زمانی از آینده فکر می کند که از منظری متفاوت به امروز نگاه خواهد کرد، با فاصله 
را  )ایولس(  از فصل هفت  این فصل و ۳۸۳  از  بیشتر.« )همان جا( پی نوشت شماره ی ۷۳۸  و پختگی 

بخوانید.

به گفته  ی گلدمن، »در این  جا استیون می  پذیرد که به راسل مقروض است و این ارسطوست که به او ثابت 
می  کند اکنون همان شخصی است که آن زمان هم بوده، به  رغم همه  ی تغییرات فیزیکی.« )2۰۱2: ۱44(

در جای  جای یولسیز به تناسخ روح برمی  خوریم و در این  جا هم به گفته  ی لنگ، »گرچه استیون هنوز 
قادر به تناسخ روحش نیست، آن  قدر هنرمند هست که این تجربه را تجسم کند« )۱۹۹۳: ۸۳( و از آن به 

نفع شخصی خود بهره  برداری کند. 

سه  فصل  از   ۳۰۹ و   ۳۰5 و  )نستور(  دو  فصل  از   ۳۳ شماره  ی  پی نوشت  صورت  ها  صورت  برای 
بخوانید. را  )پروتیوس( 

۱5۷. »این جمله همان است که در صفحه  های پایانی فصل دوم تا صفحه  های آغازین فصل چهارم 
چهره... آمده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰6( رمان 

»در این جا استیون به دو مورد از واقعیات فکر می کند، یکی زنا و توبه ای که در نوجوانی کرده، دیگری 
تنبیهی که در کودکی با آن مواجه شده است.« )هانت، 2۰۱4(

۱5۸. »تازیانه  ای چرمی که در داخلش استخوان نهنگ گذاشته بودند و برای تنبیه بچه  مدرسه ای ها به 
کف دست  شان می  زدند. این اتفاقی که استیون به یاد می  آورد از رمان چهره... است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)2۰6
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۱5۹. »این من  ها هم مبین اصل ارسطوست )من از نظر حافظه منم، چون از نظر اشکال یا صورت  ها 
)گیفرد،  دیگرم(.«  مِن  حاال  )من  است  بدن  مولکول  های  و  بدن  ناپیوستگِی  بیانگر  هم  و  دائم  التغییرم( 

)2۰6  :۱۹۸۹

هانت می  نویسد: »استیون که برای دابلنی  ها چگونگی ساکن شدن هویت شکسپیر در شخصیت  هایی 
که آفریده را شرح می دهد، ذهنش در زندگی روزمره و دگردیسی روز  به  روز خودش می  چرخد. گیفرد به 
یکپارچگی موجز گسستگی و پیوستگی هویت در این قسمت اشاره می  کند، سه مِن قابل تمایز و یک من 

یگانه.« )2۰۱4(

»عبارت وضعیت بالقوه ی واقعی شده در یک مفهوم فقط معنای واقعیت نمی دهد، بلکه واقعیتی است 
که قدرت تولید واقعیات دیگر از همان نوع را دارد: “منی که گناه کرده و عبادت کرده و روزه گرفته است” 
)نوجوان زانی و نادم فصل دوم، سوم و چهارم رمان چهره...( و “مِن کودکی که کانمی از شالق خوردن به 

کف دست نجاتش می  دهد.” )مدرسه  ی کالنگوز، فصل یک، رمان چهره...(« )همان جا( 

اما  اثر می شود،  آن  “هویت” موضوع محوری  درباره ی خودش می  نویسد  نویسنده  که  اثری  هر  »در 
بازی  هویت  )انفصال(های  گسستگی  و  )استمرار(  پیوستگی  با  خاصی  متهورانه  ی  شیوه  ی  با  جویس 

)2۰۱4 )هانت،  می  کند.« 

۱6۰. با تلفظ این حروف صدادار می  شنویم: A. E. I owe you که معنای آن می شود: ِاْی ای )ُجرج 
راسل( من به تو بدهکارم. )م( به گفته  ی گیفرد، »این شیوه برداشتی از مکالمه ی میان دو شخصیت ماث و 

هولوفرنس در نمایشنامه ی درد بیهوده  ی عشق اثر شکسپیر است.« )۱۹۸۹: 2۰6(

»در این جا چهار “من” هست که براساس دسته بندی صوری منطق، ممکن است قضیه های متفاوت 
قضیه ی  آی،  منفی؛  عمومی  قضیه ی  ای،  مثبت؛  عمومی  قضیه ی  اْی،  کنند:  مطرح  را  متناقضی  حتا  و 
، قضیه ی خصوصی منفی، و استیون پنجمین حرف صدادار، یو، را هم اضافه می کند تا 

ُ
خصوصی مثبت؛ ا

بازی کالمی اش را کامل کند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 64( 

ن هثووی، زن شکسپیر، است. )م(
َ
۱6۱. منظور از »او« در گفت  وگوی میان استیون و جان اگلینتن، ا

۱62. »آینه  های اتاق مرده را برمی  دارند یا با چیزی می  پوشانند تا مانع ظهور روح او در آینه شوند.« 
)2۰6  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

Liliata rutilantium .۱6۳ بخشی از دعایی که برای افراد محتضر می  خوانند: »باشد که خیل نیکان 
مثل گل  های سوسن تابناک تو را در میان گیرند.« )م( 

برای شرح بیشتر پی نوشت شماره  ی ۹۰ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

خودداری  مردم  جلوی  کردن  عزاداری  و  گریه  از  هملت  مثل  هم  »استیون  کایبرد،  گفته  ی  به   .۱64
)۱۰۱۸  :2۰۱۱( می کند.« 

۱65. درباره ی منبع »چراغ کرم شب تاب« پی نوشت شماره  ی ۳۷۸ از فصل هشت )لستریگون  ها( را 
بخوانید.

ن هثووی، زن شکسپیر، 
َ
۱66. به گفته  ی بالمایرز، »اگلینتن آن نظریه  ی انتقادی دیرینه ای را که می  گوید ا

در زندگی شکسپیِر نویسنده هیچ اهمیتی نداشته، تکرار می  کند و استیون در پاسخ می  گوید که او نخستین 
معشوق و مادر بچه  هایش بوده و هنگام مرگ چشم  هایش را بسته است... اگلینتن معتقد است که اشتباه 
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آن را رفع  ورجوع کرد.”«  بهترین شکلی که می  توانست  و  “با سریع  ترین  بود، ولی  او  با  ازدواج  شکسپیر 
 )64  :۱۹۹6(

روی  هم  رفته »اگلینتن معتقد است که یک مرد از زن نمی  آموزد.« )همان  جا( 

۱6۷. »در اثری به نام هیپیاس کهتر که به افالطون نسبت داده شده، هیپیاس صوفی می  گوید: هومر 
وادار  را  هیپیاس  دروغین. سقراط  و  اودیسیوس حیله  گر  و  است  و ساده  واقعی  آشیل  که  “نشان می  دهد 
می کند تا جمله  اش درباره ی اودیسیوس را تغییر بدهد به: “حیله  گر و دوراندیش” و می  گوید که اودیسیوس 
دانسته دروغ می  گوید و آشیل ندانسته.” سپس ادامه می  دهد که آدم خوب عمدی اشتباه می  کند، آدم بد 
غیرعمدی و نتیجه می  گیرد: پس هیپیاس، کسی که به عمد اشتباه می کند و دست به کارهای شرم  آور می  زند 
باشد، مرد خوبی است؟ هیپیاس: در  اگر چنین مردی  اودیسیوس هنگام دروغ گفتن[ و  ]همان  طور که 
این مورد نمی  توانم با تو موافق باشم. سقراط: خودم هم نمی  توانم با خودم موافق باشم، هیپیاس، ولی...« 

)2۰6 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

سلو ورسنی می  نویسد که خطاهای ارادی جنبه  ای از “روش کار سقراط بود و در دیالوگ  های اولیه اش 
َ
»ل

از آن استفاده می کرد؛ فریب می داد تا حقه نخورد. موضوعی را که می دانست اشتباه است مطرح می  کرد تا 
به هم  سخن  هایش کمک کند خودشان واقعیت را کشف کنند.”« )همان  جا(

به گفته  ی کایبرد، »بلیک می  گوید ما خطا می  رویم تا درست برویم.« )2۰۱۱: ۱۰۱۸(

۱6۸. »در این  جا جویس به راوی  اش اجازه می  دهد که کلمه  های شخصیت داستان را بقاپد و بازآرایی 
کند، همان  طور که در فصل ششم )هیْ  دیز( بلوم روی حرف  های راوی غور می کند. استیون می  گوید که 
“آدم نابغه اشتباه نمی  کند، خطاهایش عمدی است و دروازه  های کشف.” بی  درنگ این عبارت شاعرانه 
بخشی از جمله  ی راوی می شود، جمله  ای که بیشتر به تمسخر نزدیک است: “دروازه  های کشف باز شد 
و به کتابدار کوْیکر اجازه  ی ورود داد...” در این فصل این تکنیک بارها تکرار می شود.« )هانت، 2۰۱4(

براساس  است. سقراط،  یا سلیطه  زبان  دراز  زن  همبازه ی  نامش  که  است  زن سقراط  »گزانتیپ   .۱6۹
گفته  ی هم  کالسش، زنوفِن تاریخ  نویس، به گزانتیپ محاسن بسیاری )مانند پاک دامنی، خلوص، خانه داری 
لق بد او را واکنشی به سربه  هوایی و رفتار نامأنوس 

ُ
و سربه راهی( نسبت داده است؛ برخی مدافعان دلیل خ

Spectator نوشته  ی ریچارد استیل، از قول سقراط آمده:  سقراط می  دانند. در اثری نیمه داستانی با عنوان 
گزانتیپ با هیچ  کس قابل عوض کردن نیست؛ اگر بتوانم او را تحمل کنم، یاد می  گیرم که چطور همه را 

تحمل کنم.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(

۱۷۰. »مادر سقراط، فائنارت، ماما بود. افالطون رفتار سقراط در مکالمه را مامایی وصف می  کند، زیرا 
 سقراط به شاگردانش کمک می  کرد تا فهم و درکی را که آن  ها پیش از شروع مکالمه دارا بوده  اند به  دنیا 

ً
ظاهرا

بیاورند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(

عنوان  این   .)۱۸22  –۱۷۹2( شلی  بش  پرسی  از  است  شعری  Epipsychidionعنوان   «  .۱۷۱
 به “این روح بخشی از روح من” است ترجمه می شود. کل شعر برداشت شلی از “عشق 

ً
یونانی معموال

واقعی” عبارتست از: یکی انگاری فردی متعالی )که از نظر شلی همان افالطون است( با روح یک خواهر 
)2۰۷ روحانی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

کلمه  ی  با  آن  جناس  حفظ  به منظور  که  است  جانی«  و  جانک  »رفیِق  یا  غار«  »یار  کلمه  این  معنای 
)م(   کردم.  ترجمه  جانک  به  سقراطک 
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همین  به   )62۹ ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل دارد.«  تحبیب  یا  تصغیر  مفهوم   Socratididion »واژه  ی   .۱۷2

است. با سقراطک جایگزین شده  دلیل، 

ابرها نوشته  ی اریستوفان،  »در انگلیسی به سقراط عزیز ترجمه شده است. این کلمه در نمایشنامه ی 
کمدی  نویس یونانِی قرن چهارم و پنجم پیش از میالد، آمده است. در این نمایشنامه ی کمدی، روستایی 
ساده  لوحی که پسر اسراف کارش به قمار رو می آورد، نزد سقراط می  آید تا “اصول غیرعادالنه  ی دررفتن از 
زیر بار قرض” )یعنی سفسطه( را بیاموزد. وقتی سقراط از باالی سر و در سبدی وارد می شود )نمادی از 
دوری اش از مسائل دنیوی( مرد روستایی او را صدا می  کند: سقراط، سقراطک.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(  

۱۷۳. »براساس برخی منابع، میرتو دختر یکی از آریستیدها )دولتمردان یونان باستان( و زن اول سقراط 
بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(

»به گفته ی ارسطو، زن اول سقراط گزانتیپ بود و زن دومش میرتو، اما براساس منابع دیگر میرتو زن اول 
ت، 2۰۱۷: 62۹(

ُ
سقراط بوده است.« )اسل

»عبارت absit nomen التین است که معنای لغوی آن می شود: “بادا که نامش نیست شود،” اما درضمن 
با عبارت absit omen متجانس است: “بادا که هیچ فال بدی نباشد.”« )همان جا(

عمر  میانه ی  در  است.  یونانی  نابینای  پیشگوی  تایریسیس،  از  افسانه  هایی  »یادآور  جمله  این   .۱۷4
تایریسیس، خدایان به شوخی او را از مرد به زن تبدیل کردند. به  خاطر این ویژگی خاصش از او خواستند 
که به بحث میان زئوس و هرا خاتمه دهد: زئوس معتقد بود که آمیزش جنسی برای زن خوشایندتر است تا 
برای مرد و هرا با او مخالفت می  ورزید و به خالف آن اعتقاد داشت. تایریسیس در پاسخ به این پرسش، 
نظر زئوس را تأیید کرد. هرا خشمگین شد و به منظور تنبیه تایریسیس، بینایی  اش را از او گرفت و زئوس در 

جبران این بال به او بینایی درونی داد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷( 

منبع  و  بوده است  ماما  مادر سقراط است که  آموزش  های  ماما«  از »آموزش  های سنتی  ۱۷5. منظور 
عبارت »موعظه  های کادل« به گفته ی گیفرد، »مجموعه  ای از قطعه  های کوتاه و لطیفه  آمیِز داگِلس جرالد 
با نام سخنرانی  های ِکرتن )۱۸46( است. هر قطعه نطق آتشیِن غرولندآمیز و بلند شبانه  ی مارگارت کادل 
 با پاسخی حزن  انگیز یا آهی از سر تسلیم جواب 

ً
برای شوهرش، جاب کادل، است. جاِب صبور معموال

می  دهد. کادل هم چنین نوشیدنی گرم برای بیماران است.« )۱۹۸۹: 2۰۷(  

ت، 2۰۱۷: 62۹(
ُ
درضمن »کادل )caudle( یعنی موعظه کردن )برای شوهر(.« )اسل

۱۷6. »سرکرده  های شین فْین یادآور سرکرده  های آتن یا مجریان قانون این شهرند، آن  هایی که سقراط را 
به اتهام گمراه کردن نوجوانان آتن به مرگ محکوم کردند و با خوراندن جام شوکران به او، این حکم را اجرا 
کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷( برای شرح بیشتر درباره ی مرگ سقراط پی نوشت شماره  ی 24۱ از فصل 

شش )هْی دیز( و درباره ی شین فین پی نوشت شماره  ی ۸5 از فصل دو )نستور( را بخوانید.

»استیون ناسیونالیست های ایرلندی )گروه شین فین( را با آن هایی که به سقراط زهر خوراندند و او را 
)۱۰۱۸ برابر می داند.« )کایبرد، 2۰۱۱:  کشتند 

در این جا برای جام »کلمه ی naggin را آورده است، از ریشه ی کلمه ی ایرلندی naigin که خود 
چوب  از  گذشته  در  که  پیاله ای  بغلی.  به معنای  است،   noggin انگلیسی  کلمه ی  ریشه ی  از   

ً
احتماال

می ساختند. در یولسیز هم همین معنا را دارد، ولی هم زمان ممکن است اشاره ای باشد به واحد اندازه گیری 
مایعات در بطری های بغلی.« )هانت، 2۰۱۹(
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۱۷۷. در این جا »ریش پریش« مطابق با جناس در متن اصلی متجانس آمده است. »پریش« به معنای 
»مضطرب« است. )م(

۱۷۸. »تامس لیستر، لوالرد کوْیکری، مورد ظن مردم بود، زیرا کاتولیک نبود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(

»لوالرد ها )Lollards( پیروان یکی از جنبش  های مذهبی پیش از پروتستان در قرون چهاردهم بودند. 
جان وای کلیف، اصالح طلب مذهبی و اولین مترجم انجیل به زبان انگلیسی، رهبر این جنبش بود. پیروان 
او را شکنجه و آزار کردند، اما آن ها در پایان قرن پانزدهم، در زمان جنگ ُرزها، به انگلستان گریختند. 
ت، 

ُ
کلمه ی costard نوعی سیب گنده است که به شوخی یا تمسخر برای کله استفاده می شود.« )اسل

)62۹  :2۰۱۷

۱۷۹. »این عبارت برگرفته از عنوان اثری است از رابرت گرین: یک پول سیاه ظرافت طبع با یک میلیون 
ندامت خریده شد. )۱5۹2(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(  

۱۸۰. »رام  ویل در گویش قرن هفدهم نام لندن بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۷(

 این یکی با سروده  ی سموئل الور 
ً
۱۸۱. »تصنیفی ایرلندی که انواع گوناگون آن وجود دارد، ولی ظاهرا

)۱۷۹۷– ۱۸6۸(، شاعر، رمان  نویس و آهنگ  ساز، شباهت بیشتری دارد: “بانوان فرانسه عاشق و آزادند/ 
اما گرچه زیر  اسپانیایی  ها پرشوق؛/  پرلطافت/ و چشمان  ایتالیا  لبان فالندری  ها خرسند/ دوشیزه  های  و 
لبخندشان غنوده  ام/ طنازی  شان مرا گرفتار نمی  کند/ و قلبم برای جزیره  ی ارین می  تپد/ برای دختری که ترک 

کردم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸( 

۱۸2. »منبع این سخن منظومه  ی ونوس و اودنیِس شکسپیر است: “وقتی باد در زمین زندانی شد/ تالش 
می  کند که بگریزد، پایه  های زمین می  لرزد/ و وحشت اذهان مردان را به هم می  ریزد.” بسیاری از محققان 
سعی کرده  اند زمان زلزله  ای را که شکسپیر در این شعر می  آورد با زلزله  ای در دنیای واقعی تطبیق دهند، 
ولی تنها زلزله  ای که در عمر شکسپیر رخ داده، در سال ۱5۸۰ یعنی ۱6 سالگی او بوده و این شعر در سال 

۱5۹۳ در لندن ثبت شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

۱۸۳. این  ها »بیت  هایی از منظومه  ی ونوس و آدونیس است: “ارنِب بیچاره، در دوردست باالی تپه ای/ 
با گوش  های تیزکرده ایستاده بر پاهای عقبش/ تا اگر هنوز دشمنش او را تعقیب می  کند بشنود...”« )گیفرد، 

 )2۰۸ :۱۹۸۹

نقل قول  ونوس و آدونیس  wat به معنای خرگوش صحرایی را از منظومه ی  در این جا جویس کلمه ی 
را  آن  برابرنهاد  دلیل،  به همین  و  قدیمی است  و  وبستر مهجور  فرهنگ لغت  براساس  این کلمه  می کند. 

)م( گذاشته ام.  )عمید(  »خرگوش«  به معنای  »ارنب«  قدیمی  کلمه ی 

۱۸4. »دو خط دیگر از منظومه  ی ونوس و آدونیس: “شب اندوه اینک به روز رسیده است/ دو پنجره  ی 
آبی  اش باالبرده/ مثل آفتاب روشن.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

ن هثووی از راه به در برد و شواهد این مدعا 
َ
به گفته  ی بالمایرز، »استیون معتقد است که شکسپیر را ا

رام کردن زن سرکش یافت. عبارت های “ارنِب  ونوس و آدونیس و نمایشنامه ی  را می  توان در منظومه  ی 
از  او”  آبی  رنگ  )چشم  های(  “پنجره  های  و  گل  میخ  دار”  “افسار  شکاری،”  سگ  های  “زوزه  ی  بیچاره”، 

 )64  :۱۹۹6( است.«  آدونیس  و  ونوس  منظومه ی 

ت، 2۰۱۷: 
ُ
»منظور از “پنجره های آبی او” چشم های ونوس است در منظومه ی ونوس و آدونیس.« )اسل

)6۳۰
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و  مزین  از خود شاعر  بی شمار  عبارت های  با  که  درباره ی شکسپیر،  در سخنرانی اش  ۱۸5. »استیون 
“گل میخ دار” شده است، برای زنی که در رابطه ی جنسی و عاشقانه خیانتکار است عبارت “زن بوالهوس” 

را از نمایشنامه ی کمدی هیاهوی بسیار برای هیچ به کار می برد.« )هانت، 2۰۱۸( 

ت، »یعنی زنی بوالهوس یا 
ُ
عبارت »زن بوالهوس« برابرنهاد light of love است که به گفته ی اسل

)6۳۰ دمدمی در عشق ورزی.« )2۰۱۷: 

»به گفته  ی برندس، “همه  ی احساساتی  گری  های تازه  ی دوره  ی رنسانس و جوانی شکسپیر در منظومه ی 
ونوس و آدونیس می  درخشد؛ شعری سراسر شهوانی. هم  عصرانش با یقین می  گفتند که این اثر روی میز هر 
زن بوالهوسی در لندن یافت می شود.” عبارت “زن بوالهوس” اسم آهنگ رقصی بود در دوره  ی الیزابت که 
بیانگر جلفی و دمدمی بودن در عشق ورزی بود. این عبارت کم  کم معنای زنی جلف، بوالهوس و دمدمی 

به خود گرفت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

۱۸6. »در نمایشنامه ی کمدی رام کردن زن سرکش نوشته  ی شکسپیر، پتروچیو، قهرمان نمایشنامه، به 
دوستش، هورتنسیو، می  گوید که در جست  وجوی عروسی ثروتمند به پادوآ آمده است. هورتنسیو نخست 
او را رد می  کند: “پتروچیو، آیا می  توانم رک به تو بگویم/ و تو را با زنی بدترکیب آشنا کنم؟” اما سپس با در 
نظر داشتن کترینا، قهرمانی سلیطه، می  گوید: “پتروچیو، می  توانم تو را به همسری برسانم با زنی/ با ثروتی 
کافی، جوان و زیبا/ با تربیتی شایسته ی یک نجیب  زاده/ فقط یک عیب دارد، عیبی آشکار/ این که بالیی است 

تحمل ناپذیر/ و سلیطه و سرکش.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

۱۸۷. »وریک شر بخشی است که استرتفورد – آن– اْیون در آن واقع شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

۱۸۸. »طبق گفته ی گوینده ی دوبیتی های بروانینگ: “مالقات در شب/ جدایی در صبح.” )۱۸45( 
گوینده  ی مرد در دو شعر به یاد می  آورد که با معشوقش در شب دیدار داشته و صبح از او جدا شده است.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

۱۸۹. »در دوره ی الیزابت، نقش شخصیت های زن را پسرها بازی می کردند. در انگلستان، در دسامبر 
۱۸66، چهل وچهار سال پس از مرگ شکسپیر، زنان بازیگر برای نخستین بار وارد صحنه ی تئاتر شدند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۸(

آن گروه از »قهرمانان زنی که در نمایشنامه  های شکسپیر چندان ماهرانه پرورانده نشده اند، در ذهن خام 
پسرانه ی شکسپیِر جوان خلق شده  اند. تجربه  ی واقعی عشق ورزی شکسپیر تجربه ی پسر هجده ساله ای 

است که زن بیست  وشش  ساله  ی سمجی او را از راه به در می برد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 64(

ن هثووی 
َ
۱۹۰. »به گفته  ی برندس، در سندی به تاریخ 2۸ نوامبر ۱5۸2 خبر ازدواج آتی شکسپیر و ا

را فقط یک بار اعالم کردند، به جای سه بار و بدین ترتیب، به معترضان احتمالی فرصت کافی داده نشد. 
پس از آن یک بار، دو نفر از دوستان خانواده  ی هثووی به سرکشیش دادگاه شهر ُوستر )انگلستان( گواهی 
ندارد... خانواده  ی عروس عجله داشتند که  قانونی وجود  ازدواج هیچ مانع  انجام مراسم  برای  دادند که 
هرچه زودتر این ازدواج صورت بگیرد، درحالی  که خانواده  ی داماد آن را به تأخیر می  انداختند یا شاید حتا 
با انجام آن مخالف بودند. وقتی مشخص می شود که نخستین بچه  ی آن  ها، دختری به نام سوزانا، در ماه مه 
۱5۸۳، فقط پنج ماه و سه هفته پس از ازدواج آن  ها، به دنیا آمده است دلیل این شتاب روشن می شود. اما 
 همخوانی دارد. 

ً
نظر فرنک هریس فرق می کند: کل ماجرا با سرشت احساسی و هوس  باز شکسپیر کامال

ویلیام حشری بی  صبر و بیکاره باعث دردسر ان هثووی شد و از روی اجبار و شتاب زده با او ازدواج کرد و 
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بی  درنگ پشیمان شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۹– 2۰۸(

و ۱4۳  در سونات  های ۱۳5  که  آن  هایی هستند  دارند  را  که خواسته  ی خود  دیگرانی   
ً

»احتماال  .۱۹۱
شکسپیر مورد خطابند: “هر کسی آرزوی خود را دارد، تو ویل )خواسته ی( خودت را داری. ” )ویل در دو 
 Ann hath a( در این  جا هم ان َهثووی با ان َهث ِا وی )معناست: آرزو و مخفف اسم ویلیام شکسپیر
way( جناس دارد. )۱۳5:۱( “پس دعا کنم که تو ویل )خواسته ی( خودت را داشته باشی. ” )۱4۳:۱۳(« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۹(

»جناس مربوط به ان هثووی دست  کم از زمان چارلز دیب  دین )۱۷45– ۱۸۱4( استفاده شده است. 
ن هثووی را دوست داشته باشند/ او هث ِا وی 

َ
دیب دین در رمان Hanna Hewit می  نویسد: “فرشته ها باید ا

)یک روش دارد( برای مهار/ برای مسحور کردن روح زندانی نشده/ و دلپذیرترین بهشت روی زمین عیان 
ن یک روش دارد(/ او هث ِا وی/ ان هثووی...”« )همان جا(

َ
می شود/ و آن بهشتی است که ان هث ِا وی )ا

فلیاست: “به عیسی و به احسان مقدس سوگند/ دریغا، و ننگ شان 
ُ
۱۹2. »برداشتی از سخن خشمناک ا

باد!/ که اگر جوانان به آن دست یابند چنین کنند/ به یزدان که سزاوار سرزنشند. دختر گفت: پیش از آن  که بر 
من وارد شوی/ به من وعده  ی زناشویی دادی. پسر پاسخ داد: به آفتاب برقرار سوگند که چنین می  کردم/ اگر 

به بسترم نمی  آمدی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۹(

۱۹۳. »شیرین و بیست  وشش اصطالحی عامیانه است برای دختری شنگول و از آهنگی است که دلقک 
اکنون  شادی  نیست؛  می آید  پس  این  از  آن چه  چیست؟  “عشق  می  خواند:  دوازدهم  شب  نمایشنامه ی 
خنده ی اکنون را در بر دارد؛ به آن چه در پیش است، هنوز اطمینانی نیست: در تأخیر نعمتی نیست؛ پس بیا 
ن ازدواج کردند، ان بیست وشش ساله 

َ
مرا ببوس، دختر شیرین و بیست ساله.” در سال ۱5۸2 که شکسپیر و ا

بود و شکسپیر هجده ساله.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۹(

۱۹4. »در منظومه  ی ونوس و آدونیس، ونوس به آدونیس می  گوید: “چشم  های من خاکستری و روشنند 
و در چرخیدن چابک.” در دوره  ی الیزابت “چشم  های خاکستری” همان چشم  های آبی بود. اما “الهه  ی 

چشم  خاکستری” لقب هومرِی آتنا، الهه  ی خرد است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۹(

۱۹5. »شکسپیر در منظومه  ی ونوس و آدونیس، آدونیس را “پسِر حساس” وصف کرده است، اما شعر 
شکسپیر به اندازه  ای که به تفاوت میان الهه  ی فناناپذیر و پسر فناپذیر اهمیت می  دهد به تفاوت سنی آن ها 

اهمیت نمی  دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۹(

۱۹6. »این عبارت از نمایشنامه ی دختر خم می شود تا تسخیر کند یا خطاهای یک شب نوشته  ی آلیور 
سل، در نقش مبدل 

َ
قهرمان زن، دوشیزه هاردک نمایشنامه،  این  در  ۱۷۷4( است.  گلدسمیت )۱۷2۸– 

ساقی ظاهر می شود تا به کم  رویی مارلو جوان غلبه کند و بر احساسات او چیره شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)2۰۹

 هست( و کودور 
ً
۱۹۷. »در نمایشنامه ی مکبث، جادوگران به مکبث به عنوان خان گالمیس )که واقعا

و پادشاه درود می  گویند. وقتی جادوگران ناپدید می  شوند، راس و انگوس وارد می  شوند و به مکبث خبر 
و  بر شاه شدنش،  تأییدی می  داند  را  او خان کودور شده است. مکبث پیش  بینی جادوگران  می دهند که 
با مضمون  نمایش  اوج  به  پرده ای رو  بر  دیباچه های خجسته  می  گوید: “دو حقیقت گفته شد، هم چون 

)2۰۹  :۱۹۸۹ )گیفرد،  پادشاهی.”« 

 به ما می  گوید که به من هم، علی  رغم میلم، زنی بزرگ تر 
ً

۱۹۸. »به گفته  ی فرنک هریس، “شکسپیر عمال
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 شکسپیر جوان در 
ً
 بی  موقع او را بپذیرد. احتماال

ِ
از خودم اظهار عشق کرد. آرزو داشت که دنیا این ازدواج

لندن کمی شرمنده بود از ازدواج با کسی که حتا نمی  توانست به دیگران معرفی  اش کند یا رک وراست ]به 
وجود او[ اذعان کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۰۹( 

فلیا نقل قول می شود )پی نوشت شماره ی 
ُ
در این جا »به زیر کشید« برابرنهاد tumble است که از زبان ا

ت، »یعنی غلبه کردن و مطیع کردن و نیز نیک واژه ای است برای داشتن 
ُ
۱۹2 از این فصل( و به گفته ی اسل

رابطه ی جنسی.« )2۰۱۷: 6۳۰( به همین دلیل، عبارِت »به زیر کشید« را برایش انتخاب کردم که هردو 
معنا را در خود دارد.

۱۹۹. در این  جا »استیون از خودش می  پرسد: کی نوبت من می  رسد که زنی مرا از راه به در برد؟ سپس 
می  گوید: “بیا!” یعنی او برای این کار آماده است.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 64(

و  می کند  اصالحش  خود  به گمان  بست  آقای  می کند،  اشاره  ذرت”  “کشتزار  به  که  »استیون   .2۰۰
می گوید: “کشتزار چاودار” بود. عبارت کشتزار چاودار از نمایشنامه ی هرطور دلخواه توست برداشت شده 
است: “میان جریب ها کشتزار چاودار.” اما عبارت “کشتزار ذرت” را هم پیش از این از زبان پیشخدمت 

ت، 2۰۱۷: 6۳۰( 
ُ
دوم در همان نمایشنامه می شنویم.« )اسل

2۰۱. در ایمیلی از فریتز سن معنا و علت حضور کلمه ی »بلوند« را جست وجو کردم. پاسخش این 
بود: »منظور از بلوند شاید نقل قولی باشد، نه از شکسپیر، بلکه از منبعی که هنوز مشخص نشده است. در 

این جا با شخصیت سازی بست روبه روییم. شاید بست بور بوده است.«

2۰2. پی نوشت شماره ی 2۰۰ از همین فصل را بخوانید.

2۰۳. »جناس خشنود خشنودکننده )wellpleased pleaser(، اشاره  ای است به پاریس، اسطوره ی 
یونانی، کسی که در مسابقه  ی زیبایی میان آفرودیت و آتنا و هرا، جایزه  ی زیبایی را به آفرودیت داد. آفرودیت 

هم به  نوبه  ی خود، هلِن تروایی را به پاریس بخشید و او را خشنود کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰(

fa� ترجمه ی تحت اللفظی کلمه ی فرانسوی pleaser  در فصل سه )پروتیوس( خواندیم که »کلمه ی
voris به معنای خط ریش است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 54( پی نوشت شماره  ی ۱5۹ از همان فصل را بخوانید.

2۰4. منظور از هیکل بلندقد... ُجرج راسل است. در فصل هشتم )لستریگون  ها(، بلوم در مسیرش 
به  سوی کتابخانه  ی ملی، ُجرج راسل و منشی  اش، لیزی تویگ، را سوار بر دوچرخه می  بیند و به گفته  ی 
راوی: »چشم  هایش هیکل بلندقامت او را با لباس دست  باف... دنبال می  کند.« جویس در وصف قامت 
راسل در این دو جمله  ی مشابه، از دو کلمه  ی متفاوت استفاده می  کند. )م( پی نوشت شماره  ی ۳44 از 

همان فصل را بخوانید.

»در خاطرات ُجرج مور )Salve ۱۹۱2( موضوع وقت شناسی راسل و رجوع کردن به ساعتش به کرات 
آمده است. در این جا عبارت “یاری بخش” به روحیه ی یاری بخش راسل برای رشد کشاورزی و حمایت از 

ت، 2۰۱۷: 6۳۰(
ُ
کشاورزان اشاره  می کند.« )اسل

»گفته می شود که ُجرج ویلیام راسل )ِاْی ای( مردی بسیار مهربان، و در عین حال، وقت  شناس بود و در 
اجرای تعهداتش دقیق. راسل عمِل برخاستن وسط حرف دیگران را آن  قدر تکرار کرده که در دایره  ی ادبی 

دابلن معروف شده بود و در این  جا نباید آن را بی  احترامی به استیون تلقی کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰(

2۰5. برای روزنامه  ی ُهم  استد پی نوشت شماره  ی ۱۳۸ از فصل دو )نستور( و شماره  ی ۳4 از همین 
فصل را بخوانید. 
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»در سال ۱۹۰4، وقتی جویس به دوستانش التماس می  کرد تا یک پوند به او قرض بدهند، راسل که 
استیون قهرماِن جویس را خوانده و از آن لذت برده بود به او پیشنهاد داد که این عدد را به  ازای انتشار یک 
داستان کوتاه، متناسب با فضای ُهم  استد، به او می  پردازد، داستانی ساده و روستایی. به او می گوید: “راهی 
و درک عموم  با سلیقه  بار هم که شده مطابق  و یک  بنویس  فقط روان  پول،  آوردن  به دست  برای  آسان 
بنویس. می  توانی زیر آن هر اسم مستعاری که دوست داری بگذاری.” جویس داستان “خواهران” را با 
نام مستعار استیون ددلس نوشت، نمونه ای متفاوت با داستانی که آغازگر مجموعه  داستان دابلنی  ها شد، 
و به ازای آن یک ساورین دریافت کرد. این داستان در اوت ۱۹۰4 در ُهم  استد منتشر شد. در ماه سپتامبر، 
داستان “اولن” و در ماه دسامبر همان سال، داستان “پس از مسابقات” را برای هم استد نوشت. اما آن زمان 
صدای اعتراض  های زیادی علیه داستان  های او بلند شده بود. از این پس، دیگر داستانی از او نپذیرفتند.« 

)هانت، 2۰۱5(

2۰6. »ُجرج مور )۱۸52– ۱۹۳۳(، رمان  نویس، شاعر و نمایشنامه  نویس شناخته  شده  ی ایرلندی است 
که در سال های جوانی در پاریس نقاشی خواند و قلندروار زندگی کرد. مور سبک خود را از نظر پذیرش 
احساسات مثل کاغذ روغنی معرفی کرد و در عمل هم به آن وفادار ماند. به طبیعت  گرایی زوال ایمان داشت 
و برای مدتی هوادار سرسخت و عمل  گرای طبیعت  گرایی در داستان بود. اما به بودلر، هوسمن و والتر پیتر 
هم اعتقاد داشت. در سال  های ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱ در انگلستان زندگی کرد، ولی هنگام جنگ بوئر کیچینر، به 
نشان مخالفت با آن، به ایرلند رفت و تا ۱۹۱۱ در آن  جا ماند. به جنبش احیای زبان و فرهنگ و اسطوره  های 
بی و چهره  های برجسته در رنسانس ادبی ایرلند )ییتس، جان 

َ
ایرلند پیوست و نیز به اعضای مرکز تئاتر ا

ملینگتون سینگ، ادوارد مارتین، راسل، لیدی گرگوری و دیگران(...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰(

 گالو  وی )بخشی از استان کوناخت(، در 
ِ

ف مک الک  لین، رئیس کتابخانه  ی دانشگاه کالج
ْ
ل
َ
2۰۷. »ا

مقاله  ای منتشرنشده، پایپر را ویلیام جی استنتون پایپر )۱۸6۸– ۱۹4۱( معرفی کرده است. چهره  ی ادبی 
دهه ی ۱۸۹۰ دابلن و یکی از هواداران سرسخت احیای فرهنگ و زبان ایرلند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰(

ت، 2۰۱۷: 6۳۰(
ُ
»پایپر عارف، ملی گرایی پرشور و از دوستان جان اگلینتن بود.« )اسل

نی انبان  یا  نی لبک  به صدای  را  بست  آقای  کلمه ی »pipe« صدای  بردن  کار  به  با  این جا  در   .2۰۸
تشبیه می کند. این کلمه با اسم پایپر و بازی کالمی سطر بعدی هماهنگ است. به همین دلیل، آن را به 
»بگ پایپی« به معنای صدایی شبیه بگ پایپ برگرداندم که نوعی آلت موسیقی بادی ویژه ی اسکاتلند است 

و معادل نی انبان. در فرهنگ لغت آریان پور خود بگ پایپ هم آمده است. )م(

ف مک الک  لین به نمونه  ی متداول آن در دابلن 
ْ
2۰۹. »این جمله از بازی  های کالمی بچه  هاست. ال

اشاره می  کند که کمی با این نمونه متفاوت است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰(

2۱۰. »هر غروب پنجشنبه، اعضای انجمن هرمسیه  ی دابلن در خیابان داسن دیدار داشتند.« )گیفرد، 
)2۱۰ :۱۹۸۹

2۱۱. برای مکان برگزاری جلسه  های احضار روح از کلمه  ی Yogibogeybox استفاده کرده است. 
کسفورد، قدمت این واژه به همان دهه ی ۱۹2۰ برمی گردد و معنای آن، اتاق یا مکانی  براساس واژه نامه ی آ
است که در آن روح احضار می کنند و روح گرایی را )در معنای مجازی( به عنوان فلسفه یا اعتقاد بررسی و 
مطالعه می کنند. »به گفته  ی استنیسالس جویس، برادر جیمز جویس، آلیور گوگرتی سازمان های عمومی 

و سالن  های جلسات را باکس )box( می  خواند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰( 
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 این کلمه با در نظر 
ً
به گفته ی جان سیمسن در وبسایت James Joyce Online Notes، »ظاهرا

گرفتن همه ی ظرفیت هایش به یولسیز آمده است، ولی تاکنون بخشی از آن را توضیح داده اند. گیفرد آن را 
کسفورد آن را واژه ی یک کاره می داند و می نویسد فقط یک  اتاق احضار روح وصف می کند. واژه نامه ی آ
بار در متون آمده که منظور همان متن جویس است و آن را از “امکانات فردی یک باورمند به روح” وصف 
می کند. این معنا تحت اللفظی است و بدون آگاهی از کاربرد گوگرتی از box... اما شواهد بسیاری در 
دسترس است که در آغاز قرن بیستم، اتاق های Dawson Chambers محل برگزاری نشست های 

عمومی بوده است. تبلیغات کوتاهی مثل این در روزنامه های محلی به کرات دیده می شد.« 

محل  یا  اتاق  یعنی   Yogibogeybox کلمه ی  کسفورد،  آ واژه نامه ی  »براساس  می نویسد:  ت 
ُ
اسل

و  می برد  کار  به  هر سازمان عمومی  برای  را   box کلمه ی  گوگرتی  استنیالس،  گفته ی  به  روح.  احضار 
)6۳۰  :2۰۱۷( می خواند.«   ghost box را  هرمسی  جامعه ی 

2۱2. به گفته  ی گیفرد، ظهور آیسیس )الهه  ی باروری در اسطوره  های مصر( عنوان »اثری است از هلنا 
پترْونا بلَوتسکی با زیرعنوان “شاه  کلیدی بر اسرار علم و الهیات باستان و مدرن” )۱۸۷6( که حواریونش آن 

را کتاب مرجع معتبر علم عرفان می  دانستند.« )۱۹۸۹: 2۱۰(

2۱۳. پالی زبانی هندی و »فرمی از زبان سانسکریت است... در ظهور آیسیس، بلَوتسکی ادعا کرده 
است که پالی، سانسکریت همان زبان اور است و افسانه  های اور دنیای باستان، ابتدا در این زبان درک شده 
است و بعد با ترجمه به برمه و هندوچین و چین و مصر و غیره رفته است. بنابراین، کتاب پالی کتاب اور 

است، سرچشمه  ی جهانی افسانه  های اور.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۰– 2۱۱(

به گفته  ی المن، »منظور از “ما” در دنیای واقعی، جویس و گوگرتی است.« )۱۹۸2: ۱۷4(

2۱4. استیون در ذهنش نشست این جمع عرفا را تجسم می  کند و این  را که راسل، در مرتبه  ی علوی، 
زیر سایبانی نشسته و شاگردانش، ویکتوری و اروین، دور او حلقه زده  اند. به گفته  ی گیفرد، »بلَوتسکی 
معتقد است که “آیین ها، مراسم، رسوم و حتا نام الهه  ها، در میان مکزیکی  ها، و بابلی  ها و مصری  های 
باستان، از سوی دیگر، هویتی کامل داشتند.” بلوتسکی مدعی است که “هردو ملت، به میزانی باال، به 
فلسفه ی طبیعی سری و سحری ایمان داشتند.” البته پیش از آن، این ایده را مطرح کرد که “در هر اسطوره  ای 
جهان  بینی   یا در هر داستانی پایه  ای از واقعیت وجود دارد.” بنابراین لوگوِس آزتکی پایه  ی واقعیتی همگانی 
است با چاشنی آزتکی که از نظر عرفان و در تحلیل نهایی، با لوگوس بابلی  ها، مصری  ها و هندوها همسان 

است.« )۱۹۸۹: 2۱۱(

ت، 2۰۱۷: 6۳۱(
ُ
»لوگوِس آزتکی نسخه ی عرفانِی “کلمه” یا “واقعیت جاودانه” است.« )اسل

لوگوْس اندیشه، منطق و قانون نهفته در هستی است. لوگوس آن حقیقتی است که جمال و جلوه ی هر 
چیز را فراهم می  آورد و ظهور و تجلی آن را ممکن می  سازد. )م(

به گفته ی کلیر هاتن، »در این جا منظور از کسی که چهارزانو نشسته... ُجرج راسل است که استیون او را 
مسخره وار در چنین جایگاهی تجسم می کند.« )2۰۰۹: ۱۹5(

2۱5. مراتب ُعلوی »در عرفان ذات فوق  حسی است، برتر و پیراسته  تر از دنیای محسوس. فردی که در 
مراقبه  ی عرفانی دقیق تربیت شده است، در مراتب ُعلوی )باال( عمل می  کند و در تمام چیزهای پیرامونش 

کنه عالم ُعلوی و باال را درمی  یابد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۱(

2۱6. روح کل »یک مشی متعالی همه گیر مشابه مراتب علوی است. با توصیف رالف والدو امرسون 
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)۱۸۰۳– ۱۸۸۳(، آن نمونه از یکپارچگی  است که در آن هستی خاص هر انسان محصور و با همه  ی 
دیگران یکی می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۱(

2۱۷. »در زبان سانسکریت مهاتما همان روح بزرگ فرزانه است؛ مها به معنای بزرگ یا روح بزرگ است. 
در عرفان مهاتما کسی است که به نیروانا رسیده، ولی جسم زمینی  اش را حفظ کرده است تا به پیشرفت بشر 

کمک کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۱(

2۱۸. »در بودیسم طلبه  ها یا راهبان نوآموز مراحل طلبگی را طی می  کنند تا در مراسم سری مذهبی 
)2۱۱ )گیفرد، ۱۹۸۹:  کنند.«  شرکت 

2۱۹. به گفته  ی گیفرد، این عبارت »واگویه  ای از شعری کودکانه است: حلقه  ای دور ُرزها...« )گیفرد، 
)2۱۱ :۱۹۸۹

به گفته  ی آراوامودان، پروفسور سابق دانشگاه دوک، »استیون در نقش یکی از “هرمسیه  ای  های وفادار” در 
“حجره  های خیابان داسن منتظر نور است، آماده برای نوآموزی.” استیون به عنوان پسری نمادین یا نوآموزی 
در مرحله  ی ابتدایی یا مرید و حواری بلوِم مرشد، در شخصیت پدر دنبال نور خواهد بود، عملی که نوعی 
کپی  برداری از اعمال مذهبی طلبه  های هندوست، آن ها که خود را به معلمی دارای کاریزما وصل می  کنند. 

این سنت در میان عرفای غربی رایج بود.« )2۰۰6: ۱۱۹(

22۰. لوئی اچ ویکتوری »ادیب کوچک ایرلندی قرن نوزدهم بود که چندین اثر در زمینه  ی شعر و آثار 
شکسپیر نوشته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۱(

22۱. تی کال  فیلد اروین »شاعر و نویسنده  ی ایرلندی قرن نوزدهم بود که در پایان عمر به مشکلی گرفتار 
شد که دوست گمنامش آن را “جنون مالیم” نامید. همسایه  ی مجاورش در دابلن، نظری متفاوت داشت: 
“اروین می  گوید من دشمن اویم و از الی دیوار قطور میان خانه  هایمان او را تماشا می  کنم. یکی از ما باید 

از این  جا برود. من خانه  ای پر از کتاب دارم؛ او یک چتر دارد و یک تپانچه.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۱(

222. »بانوان لوتوس همان آپسارا یا پریچه  های جذاب و عاشق  پیشه  ی اسطوره  های هندو هستند؛ به 
این  بانوان لوتوس را می  دهند و  به باالترین حد زهد و پارسایی می  رسند وعده  ی  کسانی که روی زمین 
بهترین پاداش است. در تراژدی انتونی و کلئوپترا اثر شکسپیر، انوباربوس کلئوپترا را در نخستین دیدارش 
با انتونی این گونه وصف می کند: “ندیمه  هایش مثل پریچه  ها، پری  های بی  شمار دریایی، در مراقبت از او 
چشم به چشمانش دوخته بودند،/ و برای تفریحش خم می  شدند.” )پرده ی دوم، صحنه ی دوم(« )گیفرد، 

)2۱۱  :۱۹۸۹

22۳. »حکمای حکمت اشراق و عرفان معتقدند که غده  ی پینه  آل زمانی چشم سوم بوده و دارای بینایی 
معنوی، اما بعدها به جسمی تغییرماهیت داده که فیزیولوژیست  ها آن را غده  ی پینه  آل می  نامند. امروزه 
قدرت این جسم در انسان به حالت خفته درآمده است، به  جز در موارد معدود. گفته می شود که با تکامِل 
بیشتر انسان، این جسم فعال خواهد شد و آن  گاه بصیرِت باالتر دنیای ذهنی خواهد توانست خود را در ذهن 

فیزیکی بروز دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۱(

224. »در اسطوره های مربوط به زندگی بودا آمده که وقتی او تارک دنیا شد، پارسایی پیشه کرد و بیش 
از اندازه ریاضت کشید. اما از آن جا که ریاضت هم ذهنش را آزاد نکرد، زیر درخت مقدس انجیر هندی 
)نه درخت موز پختنی(  نشست و به غور و عبادت پرداخت. با این غور و عبادت به روشن  ضمیری رسید؛ 
در اصطالح اشراق و عرفان به مراتب ُعلوی نائل آمد و به همین دلیل، یکی از ناجیان جهان شد.« )گیفرد، 
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)2۱۱ :۱۹۸۹

225. »در اندیشه های اشراق و عرفان آمده است که خدا هنگام آفرینش روح، آن را از خود بیرون راند. 
پس آن ها را از یگانگی وجود خود متمایز کرد. وظیفه ی زندگان برگرداندن روح خداست که در آغاز حضور 

ت، 2۰۱۷: 6۳۱(
ُ
داشته است.« )اسل

»بلعنده ی جان  ها همانا خداوند است که در اصطالح حکمت اشراق جان را از خود بیرون و در خود 
می  افکند، زیرا همه  ی جان  ها در خدا واحدند و از خدا می  آیند. بخش بزرگی از جان  ها، روی زمین، منبع 
خدایی  شان را فراموش می  کنند، گرچه هنوز در او محصورند و یا اوست که آن  ها را در خود دارد.« )گیفرد، 

)2۱2 :۱۹۸۹

226. »یادآور وصف دانته درباره ی گناهکاران نفسانی در سرود پنجم از دوزخ است.” این گناهکاران را 
توفانی جهنمی به اطراف چرخاند که هرگز آرام نگرفت، جیغ می  زدند و گریه  وزاری و مویه می کردند.” نیز 

یادآور یکی از بازی های زبانی در زبان انگلیسی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱2(

به گفته  ی اندرسن، در این فصل »افکار استیون در نقطه  ی خاصی طبیعِت گردابی )کریبدس( به خود 
می گیرد، جمله  ها رفته  رفته کوتاه  تر می  شوند و حول یک موضوع می  چرخند. افکارش درباره ی نشست اهل 

عرفان هم ساختار گردابی دارد و نیز درباره ی شکسپیر و زنش.« )2۰۰۰: ۳۰۹(

22۷. »برداشتی از مطلع شعری با نام “Soul– Perturbating Mimicry” درباره ی مرگ یک 
کودک سروده  ی لوئی اچ ویکتوری. اولین بند این شعِر چهاربندی این  گونه آغاز می شود: “در ناچیزی ناب/ 

جان زن، برای چهار ساِل زودگذر، سکنی گزید...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱2(

به گفته  ی فروال، »استیون راسل را که می  بیند از آن  جا می  رود و در سکوت، شعر یکی از دوستان عارف 
او را با جرح و تعدیل از ذهن می  گذراند.« )۱۹۹6: 2۸۰(

اشعار  میان  از  اشعار غنایی، که راسل  از  نو، گزیده  ای  ترانه  های  با عنوان  اثری است  22۸. »منظور، 
ِلس میلیگن، سوِزن میچل، ُجرج 

َ
ر– بوث، تامس کولر، ا

ُ
شاعران جواِن وقت، ازجمله پادریک کالم، اوا گ

 سالیوان و اال یانگ ]صفحه ی اول به قلم ییتس[ جمع  آوری کرده است. ُجرج راسل در 
ُ
رابرتز، شْیمس ا

مقدمه ی بی عنوانی که بر این اثر نوشته آن را “شیوه ای نو در آثار منظوم ایرلند” معرفی کرده است و نیز 
“برخی از روش های تازه که توفان شاعری در ایرلند امروز به وزش درمی آورد.” تاریخ این مقدمه ماه دسامبر 
دْینا، مجله  ای  اول مجله  ی  در شماره  ی  آلیور سینت جان گوگرتی  مه ۱۹۰4،  ماه  اول  در  است.   ۱۹۰۳
مشتمل بر افکار مستقل، با سردبیری جان اگلینتن، این اثر را سوژه  ی نقد ادبی قرار داده است...« )گیفرد، 

 )2۱2  :۱۹۸۹

درواقع، این اثر در سال ۱۹۰4 منتشر شده بود و به گفته ی المن، »روشن نیست که آیا جویس می خواهد 
بگوید پشت آثار هنری هر دوره کتابدارها ایستاده  اند یا می گوید قرار است اثری با این ویژگی منتشر شود و 
یا فقط اشتباه کرده است. راسل هیچ  کدام از اشعار جویس را در این مجموعه نگنجانده است.« )۱۹۸2: 

)۱۷4

22۹. منظور صورت  های جان اگلینتن، آقای بست و آقای کتابدار است. پیش  تر در این فصل متوجه 
شدیم که راسل بیرون از دایره  ی نور است. )م(

2۳۰. »از آن  جا که راسل هیچ  کدام از اشعار جویس را در این مجموعه نیاورده است، استیون )جویس( 
با خود می  گوید، “یادت باشد.”« )دلینی، 2۰۱۷(
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2۳۱. در این جا برای کاله از »کلمه ی هایبر– نوانگلیسی caubin استفاده کرده است به معنای کالهی 
ت، 2۰۱۷: 6۳۱( استیون کاله محله  ی التینی  اش را که در فصل سه )پروتیوس( 

ُ
مندرس و کهنه.« )اسل

به آن اشاره کرد، روی دسته  ی عصایش گذاشته است و چون سرش در کاله نیست به آن می  گوید، »کاله 
بی سر.« )م(

2۳2. »از پرده  ی پنجم، صحنه  ی دوم نمایشنامه ی تُریلوس و کرسیدا )Troilus and Cressida( نوشته  ی 
ت، 2۰۱۷: 6۳۱(

ُ
شکسپیر.« )اسل

2۳۳. »در کتاب قضایا نوشته ی ارسطو، در بخش “قضایایی که به تأثیر لمس مربوط است” می خوانیم: 
“چرا وقتی شیئی میان دو انگشت اشاره قرار می  گیرد، به نظر دو تا می  آید؟ آیا به این دلیل که ما در دو نقطه  ی 

حسی لمسش می  کنیم؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱2(

2۳4. »در متافیزیک ارسطو آمده: “مبدأیی که از همه  ی مبادی قطعی  تر است، این است که یک برهان 
نمی تواند به همان سوژه از همان جنبه متعلق باشد و نباشد.” و در فصل بعدی آمده: “به نظر ما چیزی که 

 همان است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱2(
ً
نمی  تواند غیر از آنی که هست باشد، ضرورتا

“بنابراین”  به معنای   ergo التین  کلمه  ی  از   Argal تحریف  شده  ی  کلمه  ی  ترجمه  ی  »معهذا   .2۳5
به  کار می  برد.«  را  این کلمه  افلیا،  اول، هنگام شرح دالیل مرگ  هملت، گورکن  نمایشنامه ی  در  است. 
در این جا گورکن اول می  گوید: هر اقدام سه بخش دارد: اقدام کردن، انجام دادن، عمل کردن. پس دختر 

)2۱2 به عمد غرق کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  خودش را 

2۳6. استیون در افکار خود غرق است، ولی ناگهان چیزی می شنود و خودش را وامی دارد به گوش 
دادن، و ما هم به همراه او به وسط جمله ی گوینده می رسیم. 

»پادریک کالم )۱۸۸۱– ۱۹۷2( شاعر و نمایشنامه  نویس ایرلندی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱2(

»استارکی شاعر و ویراستار ایرلندی همان دوره بود که نام اصلی  اش جیمز سالیوان استارکی بود. بعدها 
سالیوان تغییر داد. راسل پنج شعر او را در آن اثر منتشر کرده است.« )همان  جا(

ُ
نامش را به سیوماس ا

2۳۷. »ُجرج رابرتز، هم اهل ادب بود و هم اهل تجارت و سرانجام ادیتور نشر مونسول در دابلن شد و 
با جویس قرارداد انتشار مجموعه  داستان دابلنی  ها را منعقد کرد، قراردادی که هرگز عملی نشد.« )گیفرد، 

)2۱2 :۱۹۸۹

و  اکسپرِس محافظه  کار  دیلی  روزنامه  ی  ادیتور   )۱۹۳5 ویکتور النگ  ورث )۱۸۷4–  »ارنست   .2۳۸
نقد  روزنامه  این  برای  دابلنی  ها،  مجموعه  داستان  از  “مردگان”  داستان  در  نروی، 

ُ
ک گبرِیل  بود.  انگلیسی 

)2۱۳ آیورِز ملی  گرا اختالف می  افتد.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  او و دوشیزه  به همین دلیل، میان  و  می نویسد 

2۳۹. »گله  دار اسم یکی از شعرهای ترانه  های نو، گزیده  ای از اشعار غنایی، است سروده  ی پادریک 
کالم، با این مطلع: “به  سوی چراگاه  های میث/ از تپه  های خیس کنار دریا.” و آخرین بند آن: “چهارپایانم، 
شما را می  آورم/ به آن  جا که علف تا زانوست/ اما شما به خرمن  های اندک فکر خواهید کرد/ تلخ از نمک 

دریا.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۳(

ترانه  های نو، گزیده  ای از اشعار  24۰. »شعری از پادریک کالم با عنوان “پرتره” که نخستین شعر از 
غنایی است. در این شعر، “خیال  باف  های جوان ایرلند” فرد فرهیخته و فاضلی را برای تدریس زبان  های 
یونانی و التین نکوهش می  کنند. فاضل پاسخ می  دهد: “برای من زبان گْی لیک چیست؟ پایین  تر از التین یا 
یونانی است،/ من این  ها را زیر هجوم نور کم تدریس می  کنم/ در اتاقک  های دودآلود، شب و روز/ اما درس 
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ناچیز من به چه دردی می  خورد./ پس از سال  ها سخنرانی بی  تکلف، یک عبارت/ مثل گلدانی یونانی در 
خاک وحشی!” منبع ارج گذاری ییتس بر این شعِر کالم نامعلوم است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۳(

ایرلندی دستیار مدیر تحریریه ی  بذله  گو و شاعر  و  نقیضه  گو   )۱۹26 24۱. »سوِزن میچل )۱۸66– 
روزنامه  ی ُهم  استد بود. ادوارد مارتین )۱۸5۹– ۱۹2۳(، یکی از مالکان ثروتمند و کاتولیک ایرلندی، از 
خویشان نزدیک ُجرج مور بود و مدت کوتاهی، دوست و دستیار ییتس در تأسیس تئاتر ادبی دابلن در سال 
۱۸۹۹و حامی احیای فرهنگ ایرلند. رابطه ی مارتین و مور از دوستی و همکاری به اختالف و حتا دشمنی 
تغییر ماهیت داد... اما مارتین هرگز رابطه  اش با مور را آشکارا قطع نکرد، حتا وقتی مور در اثری با نام درود 
و بدرود او را نکوهید و از او با عنوان “مارتین مرده” یاد کرد. اما مارتین برای حفظ خاطره ی دوستی اش با 
مور هرگز این اثر را نخواند... به گفته ی ادوارد گوئن، زندگی  نامه  نویس او، مارتین از همه ی زنانی که دارای 
 نامعقول. مور معتقد بود که مارتین از پیش از ترک زهدان 

ً
احساسات غریزی  اند متنفر است، نفرتی نسبتا

مادر عزب بوده است. اما میچل خود مور را مردی عاشق  پیشه معرفی می  کند و می  گوید: در عشق ورزی 
اهل کالم بود، نه رفتار جنسی. ییتس در اثری با عنوان زندگی  نامه  ، مور را “رعیت گناهکار” و مارتین را 
“رعیت پارسا” وصف می  کند و سوِزن میچل مور را “مایه ی خوشگذرانی،” که این نظر، به  سرعت، در دابلن 

پخش شد و در فهرست حکایات شهر ثبت شد...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۳(

242. »منظور، شخصیت اصلی حماسه  ی ملی اسپانیا، دن کیشوت نوشته  ی میگل سروانتس است و 
شخصیت دیگر داستان سانچو پانزاست. دن کیشوت الغر است و سانچو پانزا چاق؛ ُجرج مور نیز الغر بود 
و مارتین سنگین  وزن. این تشابهات موازی بیانگر این است که مارتیِن زمینی دنبال مور فرازمینی می  رفت؛ 
اما وقتی درمی یابیم که مارتین )رعیت پارسا( بیش از مور )رعیت گناهکار( رمانتیک   ایده  آلیست بوده، 
قضیه پیچیده می شود. نظر مور که گفته است “جان اگلینتن در اشاره  اش به دن کیشوت خیلی زحمت 
است.«  گفته  اگلینتن  را  نامفهوم  پاراگراِف گفت  وگوهای  این  از  سطر  این  که  است  این  بیانگر  کشیده،” 

)2۱۳ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

24۳. »ُجرج سیگرسن )۱۸۳۸– ۱۹25( پزشک، بیولوژیست، شاعر و مترجم فرهیخته  ی ایرلندی بود. 
سیگرسن در مقاله  ای با عنوان »تأثیر ایرلند بر ادبیات اروپا« نوشته است: “این درست نیست که ایرلند 
هرگز حماسه  ای نداشته است، تأثیرگذاری ایرلندی  ها منجر به خلق آثار ارزشمند زیادی شده است، که از 
این میان می  توان سرود نیبلونگ  ها و گوردون )ایلیاد و اودیسه  ی آلمانی( تریستان و ایزولد، ملکه  ی جن و 
چندین نمایشنامه از نمایشنامه  های شکسپیر را نام برد.” سپس نویسنده  های ادبی ایرلند را تشویق می  کند به 
کار کردن و “تولید حماسه  ، که حماسه  های سنتی ایرلند بسیار غنی  اند.” مقاله  ی دیگری که به این قسمت 
از یولسیز مربوط است مقاله  ی جان اگلینتن با عنوان “کتاب  های ایرلندی” است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱4( 

244. »عبارت “دالور افسرده  سیما” یکی از لقب  های دن کیشوت است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱4(

به گفته  ی کایبرد، »این عبارت برای بلوم صدق می کند، زیرا “غمگین ترین صورت دنیا را دارد.” )فصل 
سیزده(« )2۰۱۱: ۱۰2۰(

»در همان مقاله ی “کتاب  های ایرلندی” نوشته ی جان اگلینتن، آمده است: “یک قهرمان دوست داشتنی 
مثل دالور بزرگ افسرده سیما باید بارور شود، کسی که در خیابان پنهانی در دابلن، ذهنش را با غور کردن در 

ت، 2۰۱۷: 6۳2(
ُ
اشتباهات ایرلند پریشان می کند.”« )اسل

245. »یکی از تصاویر کمدی در این رمان این است که وقتی دن کیشوت زرهش را درمی  آورد، دامن 
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لباس  را که  یا زعفرانی  رنگ  ایرلند دامن زردرنگ  از ملی  گرایان  نمایان می شود. برخی  سلتی زردرنگش 
استاندارد اسکاتلندی  هاست، برای خود، به  عنوان نمادی از ایرلند دوران طالیی انتخاب کردند.« )کایبرد، 

)۱۰2۰  :2۰۱۱

به گفته  ی تورنتن، »فورنیر دالب، استادیار فیزیک کالج دابلن و از احیاکنندگان زبان و فرهنگ سلتی 
ایرلند، در سخنرانی  ای برای جامعه  ی ادبی و تاریخی دابلن، در ژانویه  ی ۱۹۰2، پذیرفتن دامن زعفرانی  رنگ 
و چارخانه را به عنوان لباس رسمی ایرلند مطرح کرد. پی دبلیو جویس در دفاع از این پیشنهاد، منابعی 
علمی ارائه داد. اما چند دهه بعد، برخی از اهل ادب اعالم کردند که این نوع دامن بیشتر پایه  ی داستانی 

دارد تا پایه  ی فرهنگی و ملی.« )۱۹۸2: ۱۷2(

نِیل راسل )۱۸2۸– ۱۹۰۸( زبان  شناس و از احیاکنندگان زبان و فرهنگ سلتی بود که بر 
ُ
246. »تامس ا

زبان ایرلندی تسلطی جامع داشت. سی سال از عمرش را در آمریکا گذراند و زبان تدریس کرد و درباره ی 
آن نوشت. راسل یک رمان و چند نمایشنامه هم نوشته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱4(

24۷. »منظور، “قهرمان حماسه  ی ملی ما”ست که باید به زبان ایرلندی حرف بزند. این جمله را جان 
اگلینتن در همان مقاله  ی “کتاب  های ایرلندی” آورده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱4(

در پی نوشت شماره  ی 24۳ از همین فصل به این مقاله اشاره شد. )م(

می  زد:  دالوری  به  دست  برایش  که  معشوقی  بود،  کیشوت  دن  خیالی  معشوق  »دولسینه   .24۸
دخترمزرعه  ای بسیار زیبا... اسمش آلدونزا لورنزو بود و دن کیشوت او را بانوی رؤیاهایش می  دانست؛ 
برای او دنبال نامی می  گشت که با نام خودش تفاوت چندانی نداشته باشد و، در عین حال، نشان شاهزادگی 
و شهبانویی داشته باشد، پس به این نتیجه رسید که او را دولسینه دل توبوسو بنامد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱5(

24۹. »جیمز استیونز )۱۸۸2– ۱۹5۰( شاعر و فولکلوریست و داستان  نویس ایرلندی بود که طرح های 
هنرمندانه  اش درباره ی زندگی رعیت  های ایرلندی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱5(

25۰. جمله های پرسشی این پاراگراف، تک گویی درونی استیون است که در واکنش به کالم گوینده از 
ذهن می گذراند. )م(  

به گفته  ی کایبرد، »جویس ازخودراضی  بودن احیاکنندگان زبان و فرهنگ ایرلند را مورد طنز و انتقاد قرار 
می  دهد. توجه داشته باشید که هیچ  کدام از این  ها گفته نشده و این پاراگراف نقیضه  ی شیطنت آمیز استیون از 

نحوه  ی احتمالی کارکرد ذهن مردان حاضر در این جلسه است.« )2۰۱۱: ۱۰2۰(

برخی از اهل ادب معتقدند که این پاراگراف ماهیت گفت  وگو دارد، زیرا هنگام رفتن یکی از افراد حاضر 
در کتابخانه، همه شروع می  کنند به حرف زدن، اما مشخص نیست که هر جمله را چه کسی می  گوید. )م(

در این  جا، استیون متوجه می شود که باک مالگن و حتا هینز بیگانه هم به گردهمایی اهل ادب ایرلند 
دعوت شده  اند، ولی از او دعوت نشده است. )م( 

به  استیون درباره ی شکسپیر  به بحث  برای گوش دادن  و  به گفته  ی مک  براید، »هینز مقاومت می  کند 
کتابخانه  ی ملی نمی  آید. در میان سخنرانی استیون، لیستر از مالگن )آلیور گوگرتی( می  خواهد که نظر 
بدهد و سرانجام هم نظر وایلد در این باره به  عنوان بهترین نظر ستوده می شود. استیون به خودش می گوید: 
“این را ببین. به خاطر بسپار” و سپس می  گوید: “گوش کن” و وقتی گوش می  کند تنها چیزی که می  شنود 

شوروشوق برای استعدادهای درجه  دو، و هیچ  چیز درباره ی خودش.« )2۰۰۱: 52(
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25۱. »در نمایشنامه ی شکسپیر، شاه لیر به دخترانش امر می  کند که عشق شان به پدر را در بیانی فصیح 
ابراز کنند. کوردلیا، کوچک  ترین دختر شاه، نمی  تواند عشق و عالقه  اش به پدر را صادقانه بیان کند و باعث 
دلخوری شاه می شود. شاه او را از خود می  راند و برای مدتی مدید تنها می  ماند. دو خواهر بزرگ  تر کوردلیا 
هم به این کدورت دامن می  زنند. اما در پایان نمایشنامه، هنگام مرگ کوردلیا که پیش  درآمدی بر مرگ شاه 
 تلفظ ایتالیایی کوردلیاست و هم  چنین 

ً
است، کدورت میان شاه و کوردلیا حل می شود. کوردولیو ظاهرا

به معنای “اندوه عمیق.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱5(

»آشکار است که در این جمع، مور را مستعد نوشتن “حماسه ی ملی” می دانند، نه استیون را. از این رو، 
استیون اندوه کوردلیای نومید را درک می کند، زیرا به اندوه خودش شباهت دارد، کسی که قدر و ارزش 
)مک براید،  او حقیرترند.«  از  که  می شوند  تحسین  او کسانی  به جای  و  می شود  واقعی اش حقیر شمرده 

)5۳  :2۰۰۱

252. »کوردلیا بی  گمان تنهاترین دختر شاه لیر است، اما لیر در زبان ایرلندی یعنی دریا و مننان مک  لیر 
در افسانه  های ایرلند ایزد آب است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱5(

درباره ی مننان پی نوشت شماره  ی ۱46 از همین فصل را بخوانید.

موِیل،  “آه خاموش،  فیونوال:  ترانه  ی  عنوان  با  است  مور  تامس  بند شعر  نخستین  از  عبارت  این  »اما 
لیر،/  تنهای  را/ وقتی سوگوار زمزمه می  کنی، دختر  آرامشت  را،  باش/ نشکن نسیمت  خروش آب  هایت 
بگو به ستارگان شب، افسانه  ی مرارت  هایش را.” در روایت مور از این افسانه، لیر ایزد اولیه  ی دریاست که 
پسرخوانده  اش، مننان، او را برکنار می  کند و   جانشینش می شود. در روند این جانشینی، فیونوال، دختر لیر، را 
مادرخوانده  اش به قو تبدیل می  کند.« )همان  جا( موِیل منطقه  ای در شمال شرقی ایرلند شمالی است. )م(

براق و زیبا می  کند.«  را بسیار  فرانسوی نوعی جالی چوب و مبلمان است که چوب  25۳. »جالی 
)2۱5  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

254. »این همان نامه  ای است که آقای دیسی، مدیر مدرسه، درباره ی بیماری تب برفکی، برای هری 
فیلکس نورمن نوشت و به استیون داد که به دوستان روزنامه  نگارش بدهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱5(

به گفته  ی بالمایرز )۱۹۹6(، »در این  جا طنزی قوی داریم. بسیار مضحکه است که استیون، که خود 
را هنرمند می  داند، در حد گاونریاری  رسان و قبوالندِن چاپ نامه ای در روزنامه  ی خوک  ها تنزل می  کند.«

255. »دلقکی در نمایشنامه ی کمدی شکسپیر با عنوان هرطور دلخواه توست، این اصطالح را دو بار 
به کار می  برد: god ‘ild you به معنای خدا عوض خیرت بدهد. )پرده ی سوم، صحنه ی سوم(« )گیفرد، 

 )2۱5 :۱۹۸۹

کسفورد( به معنای پاداش است. از آن جهت که شکسته است  ’ild مخفف کلمه ی yield )واژه نامه ی آ

و از زبان فردی عامی بیان می شود، به خیر ترجمه کردم. )م(  

256. پس از این  که راسل به استیون می  گوید نامه  ها و یادداشت  های زیادی دریافت می  کنیم، سه فکر 
از ذهن استیون می  گذرد. نخست، تشکر از راسل، سپس روزنامه  ی خوک  ها که به گفته  ی گیفرد )۱۹۸۹: 
2۱5(، »منظورش همان ُهم  استد است« و در پایان به یاد می  آورد که با رساندن نامه  ی دیسی به راسل، 

مالگن او را نره  گاو  یاری  رسان خواهد نامید. پی نوشت شماره  ی ۱42 از فصل دوم )نستور( را بخوانید.

تشویق  را  او  ییتس  که  بود  ایرلندی  نمایشنامه  نویس   )۱۹۰۹  –۱۸۷۱( سینگ  ملینگتن  »جان   .25۷
ادبی غنی در زندگی  از مضمون  های  استفاده  برای  و  را رها کند  یا عّیاری  قلندری  و زندگی  پاریس  کرد 
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رعیت  های ایرلند و زبان و فورلکلور این کشور به ایرلند برود. سینگ پیشنهاد او را پذیرفت و در سال ۱۹۰4 
نمایشنامه ی شگفت  انگیز و یک  پرده  اِی در سایه  ی گِلن و سپس شاهکار یک  پرده  اِی سوارکاران در دریا را 

روی صحنه برد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱5(

25۸. »دْینا، مجله  ای با افکار مستقل، نامش برگرفته از نام دْینا، الهه  ی ایرلند باستان، مجله  ی کوچکی 
بود که با مدیریت جان اگلینتن و فرد راِین در سال  های ۱۹۰4 و ۱۹۰5 منتشر می شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )2۱5

25۹. »در نیمه  ی دوم قرن نوزدهم، انجمن گْی لیک برای حمایت از آثار شمار بزرگی از نویسندگان 
مستقل ایرلند، احیای عالقه به زبان و ادبیات این کشور و آفرینش شخصیت ملی به دور از تأثیر انگلستان 
تأسیس شده بود. گرچه هدف انجمن به ظاهر فرهنگی بود، آشکارا، پیامدهای سیاسی داشت.« )گیفرد، 

)2۱5  :۱۹۸۹

لغوی  معنای  )در   leavetaker کلمه  ی  راسل(   
ً

)مثال وداع  کنندگان  برای  جویس  این  جا،  در   .26۰
برنده ی برگ( را به کار برده که به گفته  ی کایبرد، »دارای ایهام است، زیرا آن ها ]از کتابخانه[ کاغذ و کتاب 

می برند.«  هم 

از  استیون  که  »زیرا گمان می  کند  می نویسد،  کویکر  کتابدار  درباره ی علت سرخ شدن  کایبرد   .26۱
)۱۰2۰  :2۰۱۱( است.«  آزرده  مور  خانه  ی  مهمانِی  جلسه  ی  به  نشدن  دعوت 

262. »هملت پس از رویا  رویی با بازیگران، به یکی از پسرها که بازیگرِی نقش زن را به عهده دارد و 
گویی کفش زنانه  ی تخت  کلفت پوشیده، می  گوید: خب، خانم جوان و بانوی من! به مریم باکره سوگند 
که وجود مبارک تان از آخرین دیدارمان به بلندی یک کفش زنانه  ی تخت  کلفت به آسمان نزدیک  تر شده 

)2۱5 است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

مردم  برای  فاکس  بود.  کوْیکری  ها  دوستان  انجمن  بنیان  گذار   )۱6۹۱  –۱62۱( فاکس  »ُجرج   .26۳
موعظه می  کرد که در ایمان  شان به “نور درونی” که حضور عیسی در قلب است، تکیه کنند. طبق گواهی 

ویلیام پن، فاکس بی  اندازه مؤدب بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6(

 به گفته  ی کایبرد، »الهام درونی فاکس همان حسن نیت است.« )2۰۱۱: 2۰2۱(

عیسی  معتقدند  کویکری ها  می شود.  ادغام  هم  با  فاکس  و  شکسپیر  حرفه  ی  قسمت  این  »در   .264
به  عنوان “نور درونی” در قلب حضور دارد و فاکس که خود بنیان  گذار انجمن دوستان یا آیین کویکری بود 

همان عیسی است یا عیسی فاکِس نامشهود است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6(

»”شلوار تنگ چرمی” نوعی جوراب  شلواری تنگ است که مردم ایرلند و اسکاتلند می  پوشیدند. فاکس 
هم لباس ساده  ای مشابه آن می  پوشید... فاکس در زندگی  نامه  اش نوشته است که او معروف است به مردی 
انداختند. یک  زندان  به  و  کردند  تعقیب  و  اذیت  بارها،  عقایدش،  برای  را،  فاکس  با شلوارتنگ چرمی. 
بار هنگام تعقیب به جنگل گریخت و از “های و هوی” تعقیب  کنندگان در میان درختی توخالی پنهان 
شد. خود او در این باره گفته است: “وقتی جوان بودم، در تعقیب و گریز، به امید کمک حضرت عیسی، 
تک  وتنها جنگل  ها را پیمودم.” شکسپیر هم یکی از فراریان بود که از استرتفورد به لندن گریخت. فاکس 
تا چهل  وپنج  سالگی ازدواج نکرد و شکسپیر هم، در لندن، مجرد زندگی کرد. لیستر )کتابدار( هم مجرد 

بود... هریس شباهت  های دیگری هم میان این دو نفر یافته است.« )همان جا(

265. »منظور از ماده روباه، زنی شرور و بدخلق است. ُجرج فاکس تا چهل وپنج سالگی مجرد بود.« 
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ت، 2۰۱۷: 6۳2(
ُ
)اسل

266. پی نوشت شماره ی 264 از همین فصل را بخوانید.

26۷. »کلمه ی “حساس” یکی از واژه های مورد عالقه ی فاکس بود و به فردی اطالق می کرد که در 
جست وجوی واقعیات معنوی، مؤمن، جدی و کوشا بود. او این کلمه را در وصف یکی از اولین پیروانش 
استفاده می کند: “با مردمانی مالقات کردم حساس، و زنی بسیار حساس که نامش الیزابت هوتن بود.”« 

ت، 2۰۱۷: 6۳2(
ُ
)اسل

26۸. »برخی از زندگی  نامه  نویس  های شکسپیر که برپایه  ی حدس و گمان زندگی  نامه  ی او را نوشته  اند، 
به  ویژه جان هریس، شکسپیر را “در لندن، مردی بی  بندوبار” وصف کرده  اند. در کتاب مکاشفات، “روسپی 
بابل،” مادر روسپی  ها و آدم  های منفور معرفی شده است. فاکس در زندگی  اش چندین زن روسپی را به دین 

کویکر آورده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6(

کلیسای  نماد  به عنوان  را  آن  پیوریتن ها   
ً
غالبا که  است  مکاشفات  کتاب  در  بابل، شخصیتی  »روسپی 

کاتولیک به کار می بردند، زیرا معتقد بودند که کلیسای کاتولیک فاسد و شیطانی است. فاکس به زنی اشاره 
ت، 2۰۱۷: 6۳2(

ُ
می کند که متقاعدش کرده که تغییر مذهب بدهد.« )اسل

26۹. »عبارت “بانوان قضات” می تواند در وصف یک دوره  ی مشکوک از زندگی شکسپیر تعبیر مناسبی 
باشد. در سال ۱66۹، ُجرج فاکس با مارگارت، بیوه  ی قاضی فل از لنِکشر )۱66۹( ازدواج کرد.« )گیفرد، 

)2۱6 :۱۹۸۹

2۷۰. »زنان ساقی  های قلدر درباره ی دوره  ی مشکوک دیگری از زندگی شکسپیر است. شایعه  ای بود که 
شکسپیر پدر واقعی ِسر ویلیام َدِوننت، پسر زِن جان دِوننِت مسافرخانه  چی )ساقی(، بوده است. معنی دیگر 

کلمه  ای که در معنای “قلدر” به کار برده “تحسین شده” است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6(

2۷۱. »روباه و غازها )فاکس و گیس(: در ژورنال فاکس آمده که او در برابر مبارزه  ی همگانی زمانه  اش 
علیه زن ایستادگی کرد، و برخالف سایر مردان، حاضر نشد زنان را غاز بخواند. فاکس معتقد بود که زنان 
به اندازه ی مردان حساس و کاملند. فاکس و گیس بازی کودکانه هم بود که در این بازی یکی غاز می  شد و 

دیگری روباه )فاکس( که قصد شکار بچه  غازها )گیس( را داشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6(

به گفته  ی دنت، »به قول ترونتن به نوعی بازی قایم باشک کودکانه اشاره دارد که در آن گریز و تعقیب 
هست. بن مایه ی گریز و تعقیب به شخصیت پردازی استیون، شکسپیر و پارنل نیز مربوط است.« )۱۹۹4: 

)4۳

ن شکسپیر، یکی از طرفین دعوا و 
َ
به گفته  ی رابرت کالگ، »نیمه  ی دوم این پاراگراف آشکارا درباره ی ا

آشتی، است. اما نیمه  ی اول چه؟ به احتمال قوی استیون به شکسپیر فکر می  کند، اما اشاره  اش به وصف 
فاکس از خودش، دلسوزی استیون را به فاکِس مسیحی جوان نشان می  دهد و از طریق آقای لیستِر کویکری، 
به انزوای شکسپیر ربطش می  دهد. فاکس را “مردی با شلوارتنگ چرمی” می  نامیدند که “در تنه  ی خالی 
درختان و مکان  های متروک” می  نشست، “تک  وتنها می  رفت و از تعقیب می  گریخت” و “مردم حساس” 
بسیاری را به مذهبش جلب می  کرد، ازجمله، زنانی که استیون به یاد می  آورد. فاکس با آن  هایی که زنان را 
عاری از روح می  دانستند مخالفت می  کرد و این نظریه  ی رایج را نمی  پذیرفت که “زنان چیزی بیش از غازها 

نیستند.”« )۱۹۷۷: ۱6۰(

2۷2. »نیو پلْیس نام محل اقامت شکسپیر بالغ و جاافتاده در استرتفورد بود. این عبارت به معنای جای 
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تازه است و نخستین بار برندس آن را برای محل زندگی شکسپیر به کار برده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6(

2۷۳. »حرف های استیون اشاره  ای است به آهنگ فولکلور ایرلندی: “زیبایی زن جوان خوبرو دیری 
نمی  پاید که نابود می شود.” آخرین بند این شعر بدین  گونه است: “عشق من به دل  انگیزِی درخت دارچین/ 
به من می  چسبد، مثل پوست به درخت/ اما برگ  ها پژمرده می  شوند و ریشه  ها می  پوسند/ و زیبایی زن جوان 

خوبرو دیری نمی  پاید که نابود می شود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱6( 

متولد کشور شمال است” است.«  ایرلندی “عشق من  فولکلور  آهنگ  ت، عنوان »این 
ُ
اسل به گفته ی 
)6۳۳  :2۰۱۷(

و  پارسا  “بسیار  هثووی  ان  که  متوجه شد  برگشت،  استرتفورد  به  در سال ۱6۱2  که  2۷4. »شکسپیر 
می ترسد. قبر  تنگی  و  گناه  از  بی شک  و   )6۳۳  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل است.«  شده  خشکه مقدس” 

در  بخوانید.  را  )ایوِلس(  هفتم  فصل  از  و ۳۹۱  شماره  ی ۳۸5  پی نوشت  وستا  باکره  های  برای   .2۷5
آن جا شرح چراغ باکره های وستا آمده است. به گفته ی رابرت کالگ، »استیون لحظه ای تنها می شود و 
باکره ی وستایی  یاد چراغ یک  به  افسرده و خودخوری”  با حال وهوای  تاق قوسی  “اتاقک  به  اندیشیدن  با 

   )۱64  :۱۹۷۷( می افتد.« 

2۷6. در نمایشنامه ی ژولیوس سزار، پیشگویی در ُرم به سزار هشدار می  دهد که تا نیمه  ی مارس خطری 
در پیش دارد. وقتی نیمه  ی مارس فرا می  رسد، سزار در راه رفتن به تئاتر پامپی، از کنار پیشگو می  گذرد و او 
و پیشگویی  اش را به سخره می  گیرد و می  گوید: »نیمه  ی مارس آمد.« پیشگو پاسخ می  دهد: »بله سزار، آمد 

اما هنوز نرفته است.« )م( 

به گفته  ی گیفرد، »سزار پیشگویی او را نادیده می  گیرد، البته با قدری نگرانی، و در همان نیمه  ی ماه مارس 
به قتل می  رسد.« )۱۹۸۹: 2۱6(

پی نوشت شماره  ی ۳24 از فصل ششم )هیْ  دیز( را بخوانید. 

2۷۷. احتماالتی از احتمال محتمل اشاره به فلسفه  ی ارسطوست. برای خواندن این فلسفه پی نوشت 
شماره  ی 2 و 26 از فصل دو )نستور( را بخوانید.

Hydri� 2۷۸. »اشاره به معمای معروف بی  جواب ِسر تامس براون )۱6۰5– ۱6۸2( در اثری با عنوان 
otaphia, Urn– Burial است: “سایرن  ها چه نغمه  ای خواندند، یا آشیل چه نامی برای خود برگزید وقتی 
میان زنان پنهان شد، گرچه پرسش  هایی گیج  کننده  اند، از حدس  وگمان فراتر نمی  روند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)2۱۷

»تتیس، مادر آشیل، برای نجات فرزندش از کشته شدن در جنگ تروا )سرنوشت اسطوره  ای  اش( به 
این  به  نامی  با چه  این که  فرستاد.  نزد دختران شاه سرزمین همسایه  را  او  و  پوشاند  لباس دخترانه  آشیل 

)6۳2  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل بی پاسخ.«  البته  و  است  معروفی  معمای  رفت  سرزمین 

»اودیسیوس با ترفندی او را رسوا کرد و آشیل به نیروهای اعزامی پیوست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۷( 

 با 
ً

2۷۹. به گفته  ی گیفرد، »توث )Thoth(، خدای یادگیری، اختراع و جادوگری مصر بود که معموال
کله  ی لک  لک ترسیم می شود با تاجی به شکل دو نیمه  ی ماه بر سر. توث در افسانه  های مصر نگهبان آرشیو 
ایزدان است و پشتیبان تاریخ و تبارنامه  دار و دفتردار و کاتب خدایان. )رآ، ایزد خورشید، گفته و توث نوشته 
است.( وقتی در محضر اوزیریس، پرونده  ی اعمال مرده  ها را داوری می  کنند، توث قلب را وزن می  کند و 
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اعالم می  کند که دارای کاستی است یا نه.« )۱۹۸۹: 2۱۷(   

2۸۰. »جمله ی “در حجره های نقاشی شده پر از کتاب های سفالی” از ریچارد جفریز در اثری با عنوان 
داستان قلبم: زندگی نامه ام. منظور از “کتاب های سفالی،” نوشته های آسوری هاست که به خط میخی و بر 

ت، 2۰۱۷: 6۳2(
ُ
کتیبه های سفالی می نوشتند.« )اسل

آثار متعلق به قرون گذشته اما هم چنان مورد مطالعه احاطه شده  با  به گفته  ی مک  براید، »استیون که 
در  باستان  آثار مصر  این  که  فکر می  کند  او می  خواند(،  که خود  ارسطو  و  یواخیم  فلسفه  ی  )مثل  است 
چاشنی واژه  ها حفظ شده  اند. سپس آرشیو هیروگلیف )hieroglyphic، مصر باستان( را در شکل نوعی 
کتابخانه می  بیند: “حجره  های نقاشی  شده پر از کتاب  های سفالی.” مصری  ها آن  قدر برای این آثار ارزش 
قائل بوده  اند که ایزد توث را گماشته  اند تا نگه  دارشان باشد. استیون سخن فیتزگیبن سخنور را که در فصل 
ُملوی شنیدیم، پیش خود تکرار می  کند: “چندان که گویی مرا به کشوری 

ُ
هفتم )ایوِلس( از زبان جْی جْی ا

بسیار دور از این کشور منتقل کرده اند، به عصری دور از این عصر، چنان که گویی در مصر باستان هستم و 
به خطابه ی کاهن اعظم آن سرزمین برای موسای جوان گوش سپرده ام.” افکار کاتبان کاهنی هنوز می  توانند 

شنیده شوند؛ آن  ها را به خوبی فرعون مومیایی  شده در “چاشنی واژه  ها” حفظ کرده  اند.« )2۰۰۱: 4۷(

2۸۱. این پرسش مطرح است که آیا جویس این شعر خیام را که ادوارد فیتزجرالد به انگلیسی ترجمه 
کرده خوانده است: »در کارگه کوزه  گری رفتم دوش/ دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش.« )م( پی نوشت قبلی 

)شمارهی 2۸۰ از همین فصل( را بخوانید.

2۸2. »این بیت از غزلی سروده  ی متیو آرنولد است که در اول اوت ۱۸44 در قالب نامه  ای برای جْین 
آرنولد نوشت: “مرتب می  گویم شکسپیر، شکسپیر، تو پیچیده  ای به اندازه  ی زندگی. دیگران پرسش ما را 
انتظار می کشند. تو آزادی./ ما می  پرسیم و می  پرسیم، تو لبخند می  زنی و خاموشی/ ...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )2۱۷

»گویی آرنولد در این بیت آغازین شعرش می گوید که افراد دیگر )به خصوص نویسندگان( دوست دارند 
که مورد سؤال قرار گیرند و سعی می کنند به آن هایی که می خواهند مطالب شان را درک کنند پاسخ هایی هم 
بدهند. اما شکسپیر از این گونه پرسش ها آزاد است، شاید به این دلیل که در نوشته هایش نمی توان به یک 
تعبیر مشخص رسید. به عبارت دیگر، کارهایش تفسیرپذیرند؛ دائم سؤال هایی را به ذهن متبادر می کنند و 
خوانندگان را به اندیشیدن وامی دارند. در عوض، نویسندگان کوچک تر با کارهای کم اهمیت تر پاسخ هایی 

ارائه می دهند.« )دلینی، 2۰۱۷(

شکسپیر  دیگر  شخصیت  های  همه  ی  میان  از  را  هملت  شخصیت  نوزدهم،  قرن  »منتقدان   .2۸۳
برجسته  تر و دانشمند عالم ماورای طبیعی و روان شناس می  دانستند و مجذوب این فرضیه شده بودند که 
 هملت از نظر شخصیت و زندگی  نامه، خود شکسپیر است. اما از آن زمان، در جهت رد یا تأیید 

ً
احتماال

 )2۱۷ )گیفرد، ۱۹۸۹:  نشده است.«  پیشرفت چندانی  فرضیه  این 

»به گفته ی برندس، در نمایشنامه ی هملت، بیش از کارهای قبلی شاعر، زندگی درونی و روحی خود 
ت، 2۰۱۷: 6۳۳(

ُ
شکسپیر به تصویر کشیده شده است.« )اسل

Ta an bad ar an tir. Taim in mo Shagart« .2۸4 جمله  هایی ایرلندی است به معنای “قایق در 
گرونی )۱۸6۳– ۱۸۹۹( 

ُ
 تکرار جمله  ی پدر یوجین ا

ً
خشکی است. من یک کشیشم.” اولین جمله تقریبا

در اثری به نام درس  های ساده در ایرلند است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۷( 
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 beurre( واژه  ای ایرلندی است به معنای زبان انگلیسی، و متجانس است با کلمه  ی بر beurla« .2۸5
به معنای کره( در زبان فرانسه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۷(

»جمله ی “برال روی آن بگذار” برگردان لغت به لغت عبارت ایرلندی Bearla air  chuir است به معنای 
ت، 2۰۱۷: 6۳۳(

ُ
“به زبان انگلیسی ترجمه اش کن.”« )اسل

به گفته  ی آلتونا گارسیا دی ساالزار، »وقتی استیون درباره ی کتابچه  ی بی  محتوای آقای بست اظهارنظر 
هاگارت،”  ما  این  تایم  تی  یر.  آن  آر  باد  ان  تا  اولیه،  نسخه ی  شخصی  اش،  “یادداشت  های  می  کند: 
بی  حرمتی  اش را به دانش آقای بست و همه  ی مطالعات ایرلندی نشان می  دهد. جمله  ی “قایق در خشکی 
او در  گرونی است که 

ُ
ا ایرلندی  از ذهن می  گذراند، از درس  های ساده  ی  ایرلندی  به  است،” که استیون 

استیون قهرمان آموخته است: “برال روی آن بگذار، جان کوچولو.” در این اثر، معلم کالس درس ایرلندی 
ایرلندی زبان  انگلیسی، زبان تجارت است و زبان  که استیون در آن شرکت کرده  ، می  گوید: برال، زبان 

)2۳6  –۷ جان.« )2۰۱۷: 

»با این  همه، جویس، برخالف استیوِن جوان آن  قدر هم نسبت به زبان بومی  اش نامهربان نیست. در پایان 
قرن نوزدهم، نویسندگان تمایل داشتند که جمله  ها و عبارات زبان  ها و گویش  های محلی خودشان را در 

کارهایشان بیاورند.« )همان  جا(

2۸6. »جان کوچولو لقبی است که ُجرج مور به جان اگلینتن یا همان دبلیو کی مگی داده است. جان 
کوچولو یکی از دستیارهای اصلی رابین هود در داستانی به همین نام بود؛ در برخی از نسخه  های داستان، 
 “کوچولو” وصف نشده است، بلکه از نظر هوش “کوچولو” است.« 

ً
جان از نظر ساختمان بدنی اصال

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۷(  

2۸۷. درباره ی پارادوکس ها پی نوشت شماره  ی ۱4۸ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

2۸۸. »این جمله از خطابه  ی مارک آنتونی در مراسم خاکسپاری ژولیوس سزار است: “ای انصاف! تو 
به سوی حیوانات درنده گریخته ای و مردمان عقل و منطق خود را از دست داده اند. صبر کنید، قلب من 
در این تابوت با سزار است و باید مکث کنم تا به نزد من برگردد.” )پرده  ی سوم، صحنه  ی دوم(« )گیفرد، 

   )2۱۷  :۱۹۸۹

تأثیرش  دوزخ،  کتاب  در  دانته  که  بود  فلورانسی  نویسنده  ای   )۱2۱۰  –۱2۹5( التینی  »بروِنتو   .2۸۹
بر ادبیات ایتالیا را تحسین کرده است. یکی از کارهای بزرگ التینی اثر فشرده  ی منظومی از علوم قرون 
وسطاست با عنوان Li livres dou tresor که به زبان فرانسه نوشته است، زیرا به اعتقاد او این زبان جهانی  تر 
زبان  به  را  دیگرش،  بزرگ  منظوم  مجموعه  ی   ،Tesoro این،  از  پیش  البته  است.  بوده  ایتالیایی  زبان  از 
ایتالیایی نوشت. بیتی که استیون به  خاطر می  آورد از جلد اول همین مجموعه است و کل شعر درباره ی شاه 
 تاسکا یعنی: “و آن هنگام که سوسمار یال دار به انسان نگاه می  کند، او را 

َ
افعی  هاست. ای کواندو وِد لومو ل

سمی می  کند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۷(   

به  گراسیانو  )شکسپیر،(  ونیزی  تاجر  کمدی  نمایشنامه ی  چهارِم  پرده ی  از  یکم  صحنه ی  »در   .2۹۰
شایالک می گوید، “یک دانیال، باز هم می گویم، دانیال ثانی! ای یهودی، از تو ممنونم برای کلمه ای که به 

 )6۳۳ ت، 2۰۱۷: 
ُ
من آموختی.”« )اسل

ت، 
ُ
)اسل و دانش می  دانند.«  مادر زمین، زایش  را   )Dana( دانا مادر  2۹۱. »در اسطوره  های سلتی، 

)6۳۳  :2۰۱۷
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2۹2. »این قسمت یادآور بحثی در پس  گفتار کتاب رنسانس )۱۸۷۳( اثر والتر پْیتر است که درباره ی 
فروپاشی  و  گذرایی  “در  جنبش،  این  در  است.  شخصی  تجربه  ی  زودگذر  و  امپرسیونیستی  سرشت 
واشکافتن  و  بافتن  آن  پیوسته  که  متوقف می شود،  تحلیل  که  و شوروهیجان  هاست  بینش  ها  احساسات، 
عجیب و ابدی خودمان ناپدید می شود.” این قسمت نیز واگویه  ای است از تصویر “بافتن” در شعر راسل 

   )2۱۸ با عنوان “دانا” که در مجموعه اشعارش آمده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

2۹۳. پی نوشت شماره  ی 2۹۷ از همین فصل را بخوانید.

2۹4. »پرسی بش شلی، شاعر رمانتیک انگلیسی قرن هجده و نوزدهم، در مقاله  ای با عنوان در دفاع از 
شاعری، نوشته است: شاعری مثل دلیل و برهان  آوری نیست، نیرویی که بنابه اراده و خواسته به کار گرفته 
شود. نمی  توان گفت: “من شعری خواهم سرود. بزرگ  ترین شاعران نمی  توانند چنین چیزی بگویند، زیرا 
ذهِن در حال خلق مثل زغال  سنگ رو به محو شدن است که عوامل اثرگذار نامرئی، مثل بادی بی  ثبات، از 
روشنایی گذرا تهییج می شود؛ این نیرو از درون برمی  خیزد، مثل رنگ گل که با رشد و نمو کم  رنگ می شود 
گاه طبیعت ما هم از نزدیک  شدن یا عدولش خبر ندارد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹:  و تغییر می  کند، و بخش  های آ

   )2۱۸

2۹5. »ویلیام دراموند )۱5۸5– ۱644( شاعری اسکاتلندی بود. جلد دوم گل  های شْین او مطلبی دارد 
درباره ی تعمق بر میرایی و نامیرایی، با نام بیشه  ی یک سرو. استیون این گفته  ی دراموند را از حالت مذهبی 
درآورده است: “اگر تو از این شکایت کنی که زمانی خواهد رسید و تو نخواهی بود، چرا از این سوگوار 
نیستی که زمانی بوده و تو نبوده  ای؛ و نیز این  که چرا به پیری سیاره  ی عمر شاداب کننده نیستی؟ ... که پس 

از ما خواهد بود و هزاران سال پیش از ما بوده است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۸(   

2۹6. »گورکن در نمایشنامه ی هملت می  گوید که او در همان روزی که هملت جوان متولد شد گورکن 
شده است و سپس روِز شروع به  کارش را مشخص می  کند: “سی سال پیش.” پس هملت سی  ساله است.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۸(   

2۹۷. »آقای بست اشتباه می فهمد و متوجه نمی شود که منظور از پدر و پسر، اشاره به خود خام و جوان 
و خود پخته و بزرگسال است.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰2۱( 

به گفته  ی بیتز، »استیون در پسر است، یعنی در هلمت. شکسپیر هم پدری است که به استیون دستور 
می دهد، من را به خاطر داشته باش. با توجه به این که شکسپیر را آشکارا پدر و روح می خواند و خودش را 
پسر و وارث، دلش می  خواهد که وارث نبوغ شکسپیر باشد و آن را در   تک گویی درونی اش بیان می  کند. 
وقتی آقای بست ارباب  وار، ولی با محبت، با استیون موافقت می  کند، برخالف این که حرف او را اشتباه 
برداشت می  کند، استیون در ذهنش جواب می  دهد که “او اشتباه فهمید. او در پدر من است. من در پسر 
او.” و منظورش این است که شکسپیر در پدر یا روح پدر هملت است و استیون در خود هملت است. 

استیون خود را وارث نبوغ شکسپیر تعیین می  کند.« )2۰۰۷: ۱۰4(

»در این  جا جویس خود دیگرش )استیون( را گیج می  کند. نخست او را وارث نبوغ شکسپیر می  داند و 
شکسپیر را روح پدر هملت و پسر مرده  ی شکسپیر را خود هملت، سپس وقتی اگلینتن از او می  پرسد که 
خود او به این تئوری اعتقاد دارد، پاسخ می  دهد: نه، اما در تک گویی درونی  اش می  گوید: “معتقدم، آه 

خدایا، به بی اعتقادی ام کمک کن...”« )همان جا(

که  منتظرند  همراهانش  و  هملت  که  وقتی  مثل  است.  مادرزادی  ماه  گرفتگی  خال  از  »منظور   .2۹۸
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بیاید و او فیلسوف  وار درباره ی دانمارک و نوع بشر چنین می  گوید: “چه  بسا خال یا عالمتی  روح بیرون 
از عیب مادرزادی در آن  ها باشد/ و آنان خود چه گناهی کرده  اند/ چون هیچ  کس خود اصل و نسبش را 
برنمی گزیند.../ این انسان  ها که فقط یک نقص در خود دارند... حتا شاید دیگر فضایل شان به پاکی یزدان 
باشد... اما در نگاه مردم عیب  جو برای همین یک عیب خاص فاسد به شمار می آیند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

   )2۱۸

2۹۹. در این  جا، جویس برای کلمه  ی »دهن  کجی« از کلمه  ی دور از ذهن mow استفاده کرده است. 
از شاه شدن،  پیش  را،  به گفته  ی گیفرد، »وقتی هملت شرح می  دهد که چطور مالزمان شاه کالدیوس 

مسخره می  کردند این کلمه را به کار می  برد.« )۱۹۸۹: 2۱۸( 

بودند.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  نبوغ  نوجواناِن عاشق عالمت مادرزادی  اگر  این است که  ۳۰۰. »منظورش 
   )2۱۸

 رومئو و ژولیت هستند و منظورش این است که اگر نمایشنامه ی رومئو و ژولیت 
ً
نوجواناِن عاشق احتماال

عالمت مادرزادی نبوغ است، این عشق  های نوجوانانه دارویی است که می  توان از بازار خرید. )م(

۳۰۱. »ارنست رنان منتقد و نویسنده  ی فرانسوی قرن نوزدهم بود. رنان آخرین نمایشنامه  های شکسپیر 
عنوان  با  اثری  در  و  کرد  تعهد  قبول  رنان  می  کند.  تحسین  شان  و  می  خواند  جاافتاده  فلسفی  درام  های  را 
نمایشنامه  ای فلسفی برای نمایشنامه ی توفان دنباله  ای نوشت با نام “کالیبان.” رنان شکسپیر را )در آخرین 
نمایشنامه  اش( تاریخ  نگاری جاودانه می  نامد که “نبردهای بزرگی میان ایده  های ناب” تولید کرده است: 
ارِیل )روح هوا،( کالیبان )زمین بایر،( و پروسپرو )جوهر جادویی تخیل انسان عمل  گرا.(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)2۱۸

۳۰2. »در قرن نوزدهم، طرح کلی کارهای شکسپیر یا “اودیسه  ی معنوی” او به این شکل ترسیم شد: 
نخست، دوره ی کمدی  های سرخوشانه ی اولیه )دهه  ی ۱5۹۰،( بعد دوره  ی سختی و پرتالطم تراژدی  های 
 ۱6۰۰ تا ۱6۰۸( و سرانجام دوره  ی آرامش معنوی پدیدار شد و کسب توانایی برای آشتی دادن 

ً
بزرگ )حدودا

بینش تراژدی اش با قبول توانایی بشر در جهت رشد اخالقی و بخشش به تولید آخرین نمایشنامه  هایش، 
سیمبلین، حکایت زمستان و توفان با تأکید بر آشتِی پالت انجامید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۸(

۳۰۳. استیون به یاد می  آورد که این جمله  ی »نمی  تواند آشتی  ای در کار باشد، وقتی جدایی  ای نبوده« 
را یک بار پیش  تر هم گفته است و »از تکرار به عنوان عالمت کاهش خالقیت می ترسد.« )کایبرد، 2۰۱۱: 

)۱۰2۱

۳۰4. »یولسیز نه  تنها ضبط التین اودیسیوس است، بلکه شخصیتی در نمایشنامه ی تُریلوس و کرسیدا 
از شکسپیر است. پریکلس در نمایشنامه ی کمدی پریکلس، )نه از آتن، بلکه از شهر باستانی تایر( به دلیل 
حیله و نابکاری وادار به فرار می شود و کشتی  اش در پنتاپلیس غرق می شود. در همه ی منابع مورد نظر 
چشم  انداز  در  تغییر  پریکلس،  ازجمله  شکسپیر،  آخر  نمایشنامه  های  لحِن  تغییر  علت  که  آمده  استیون 
زندگی اوست. برندس جمله  ای از نمایشنامه ی پریکلس را نقل قول می  کند و درباره  اش این نظر را می  دهد: 
“کلمه  ها ساده  اند... اما نشانه  هایی بسیار مهمند. از آلتی بیرون می آیند که مدت های مدید فقط صداهای 
لق نومید شکسپیر هرگز چنین چیزی یافت نمی شود... وقتی 

ُ
گوش خراش و ناهنجار تولید کرده  است. در خ

 برای بروز احساس کنونی اش بود. 
ً
شکسپیر راضی شد که بخش  هایی از پریکلس را بازنویسی کند، احتماال

پریکلس یولسیز رمانتیک است، سفرکرده در سرزمین  های دور، سخت  کوشیده، مردی بسیار پرتحمل  تر 
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 )2۱۹ از دست داده است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹:  که ذره ذره همه  ی چیزهایی را که عاشقانه دوست داشته 
نقطه چین ها از متن اصلی است. 

در  است. خود جویس  برگشته  و  رفته  اسفل(  )دنیای  به هیْ  دیز  »اودیسیوس  گاسه،  الیوت  گفته  ی  به 
بازسازی او می  گوید آن قدر در آب بوده که بدنش مثل مرغابی نمک  سود پوسته  پوسته شده است، باز هم 
او مثل خودش نمایان می شود و حتا بیش از خودش. در سروده  ی پنجم از اودیسه، وقتی اودیسیوس به 
ناسیکا می  رود چنان ژولیده می شود که برای روبه  رویی با ناسیکا نقاب می  زند تا پاره  ها را بپوشاند. از آن  جا 
به رودخانه می  رود و نمک  هایی را که پشت و سینه  ی ستبرش را پوشانده بود می  شوید... سپس با کمک آتنا، 
با درخششی زیبا و خداگونه پدیدار می شود، چنان  که ناسیکا زبان به تحسین می  گشاید و او را به خدایانی 
تشبیه می  کند که بهشت گسترده را نگه  داری می  کنند. استیون اگر می  خواست، می  توانست این تولد دوباره 
را به یاد آورد، اما بی  میلی  اش را با فقط یک اشاره به اودیسیوس هومر نشان می  دهد: کشتی  شکسته در توفان 
سهمگین... نه پریکلس شکسپیر و نه اودیسیوس هومر در دوره  ی کشتی  شکستگی از کاله  قیفی قرمز حرفی 

زده اند.« )۱۹۸6: ۱6۷(

۳۰5. »این تصویر از جان اگلینتن در گرداب یادآور اودیسیوس است که پس از نابودی آخرین کشتی و 
خدمه  اش )در سرود دوازدهِم اودیسه( به ته دیرک کشتی شکسته  اش چنگ می  زند و گستره  ی میان اسکال و 
کریبدس را برای بار دوم طی می  کند. این بار، اودیسیوس مسیر کنار گرداب )کریبدس( را انتخاب می کند 
شکسپیر  نمایشنامه ی  در  پریکلس  که  همان  طور  می  یابد،  نجات  کلیپسو  جزیره  ی  در  گرفتن  کرانه  از  و 

کشتی  اش غرق می شود و همه  چیزش را از دست می  دهد، ولی نجات می  یابد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۹(   

پریکلس، زن پریکلس، بچه  اش )مارینا( را در اوج توفانی در دل دریا به  دنیا  ۳۰6. »در نمایشنامه ی 
 می  میرد. پرستارش، لیکوردیا، بچه را نزد پریکلس می  آورد: این است موجودی بسیار 

ً
می آورد، ولی ظاهرا

خرد برای چنین جایی...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۹(

۳۰۷. »اگلینتن به این اشاره می کند که نمایشنامه ی پریکلس نوشته ی شکسپیر نیست و به همین دلیل، 
در اولین قطع رحلی مجموعه آثار او )۱62۳( نیست.« )تورنتن، ۱۹۸2: ۱۷۸(

»از این جمله برمی  آید که درباره ی نقش شکسپیر در نوشتن پریکلس شک بزرگی هست؛ پس پریکلس 
“کتاب مجعوله” است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۹(   

»به گفته  ی چارلز دبلیو واالس )در مقاله ای که در سال۱۹۱۰ منتشر کرد(، بیشتر اهل نظر معتقدند که 
 از واقعیت 

ً
وقتی همینگز و کاندل نخستین مجموعه  آثار شکسپیر را در سال ۱62۳ چاپ کردند، احتماال

خبر داشتند که پریکلس را در این مجموعه درج نکردند.« )همان جا( برای عنوان و منبع این مقاله پی نوشت 
شماره  ی ۱25 از همین فصل را بخوانید.

۳۰۸. »ساموئل کلریج )۱۷۷2– ۱۸۳4(، شاعر و فیلسوف و منتقد ادبی انگلیسی، شکسپیر را به این 
دلیل می  ستود که “در بزرگراه  های معمول احساسات انسانی می  راند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۹(   

۳۰۹. »اگلینتن سخن ِسر فرانسیس بیکن )۱56۱– ۱626(، وکیل و فیلسوف و عالم انگلیسی، را به 
 The Advancement بیانی دیگر بازگو می  کند و آن را تا حد ضرب  المثل فرومی کاهد. بیکن در جلد یکم
of )۱6۰5(، آشفتگی در یادگیری را مفصل توضیح می  دهد و علت آن را “احساسات بی  ارزش،   Learning
و  قدیمی  “افراطی  طیف  دو  از  تأثیرپذیری  به  می  داند.  پوچ”  خیال  پردازی  های  و  تهی  بحث  وجدل  های 
نوظهور” ایراد می  گیرد و به این نتیجه می  رسد که پند پیامبرانه در این باره، “ماندن در راه  های قدیمی است و 
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سنجش راه خوب و قدم  گذاشتن در آن.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۹( 

۳۱۰. »منظورش این است که فرانسیس بیکن نوجوانی  اش را با نوشتن نمایشنامه  هایی هدر داد که در 
همان زمان با استفاده از نام شکسپیر منتشر کرد )همان  طور که مور مایه ی خوشگذرانی مارتین بود(. این 
۱۸5۹(، رمان نویس  آثار شکسپیر را نوشته است منسوب به دالیا سالتر بیکن )۱۸۱۱–  تئوری که بیکن 
آمریکایی است. البته ایشان اولین نفری نبود که این تئوری را مطرح کرد. آن  هایی که با این تئوری موافقند دو 
گروهند: کسانی که از منظر مثبت “با تطبیق دادن بخش هایی از نمایشنامه  های بیکن و شکسپیر و شباهت 
آن  ها” به این نتیجه رسیده  اند و گروهی که از منظر منفی نظر داده  اند و معتقدند که نمایشنامه  های شکسپیر 

را کسی نوشته است که دانش بیشتری نسبت به او داشته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۱۹( 

۳۱۱. »یکی از راه  های اثبات این  که بیکن نویسنده  ی نمایشنامه  هاست، کشف رمزهای عددی در نامه  ها 
رمزها  این  که  بیکن مدعی شد  دالیا  است.  نخستین چاپ مجموعه  آثار شکسپیر  در  بیکن  مقاله  های  یا 
دانلی  ایگنیشس  اما  دیوانه شد. )برندس، ص ۸۹(  از فاش کردن آن  ها  را کشف کرده است، ولی پیش 
)۱۸۳۱– ۱۹۰۱(، سیاست مدار و رساله نویس آمریکایی، سرانجام موفق شد که در اثری با نام رمزنگاشت 
بزرگ: رمزهای عددی فرانسیس بیکن در نمایشنامه  های معروف به نمایشنامه  های شکسپیر، و کلیدهای 

رمزی در نمایشنامه های شکسپیر، رمزها را فاش کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰(

۳۱2. »دانلی از خانه  اش در هیستینگِز مینه  سوتا، موشک رمزگشایی  اش را پرتاب کرد و در نبرد هیستینگز 
در سال ۱۰66 بود که ویلیام فاتح )۱۰2۷– ۱۰۸۷( فتح ساکسون انگلستان را آغاز کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

   )22۰

۳۱۳. در این  جا جویس برای نقاب از کلمه  ی mum استفاده کرده که با mummer به معنای بازیگر 
نقاب  به هویت شان  نام مستعار استفاده کردند،  از  به گفته  ی گیفرد، »از آن  جا که هردو  هم ریشه است. 
می کنند.«  بازی  را  مستعار  نام  دارای  شخصیت  های  از  نقش  هایی  و  بازیگرند  هردو  و  زده اند؛  سکوت 
)۱۹۸۹: 22۰( منظور، شخصیت داستانی ُجرج راسل است با نام مستعار اْی ای، ایون، و جان اگلینتن با 

نام مستعار مگی. برای ایون پی نوشت شماره  ی ۳4۱ از فصل هشتم )لستریگون  ها( را بخوانید.

۳۱4. »عبارت Tir na n– og ایرلندی است به معنای “سرزمین نوجوانان” که جزیره  ای است تخیلی و 
اسطوره  ای در غرب ایرلند. تصور بر این است که در این جزیره، جاودانگی و بی  نقصی این  جهانی همراه 
با لذایذ زمینی حاکم است.” شرق خورشید، غرب ماه” عنوان داستانی از مجموعه  ی افسانه  های فولکلور 
نورس )اسکاندیناوی( نوشته  ی ِپتر کریستن آبسیورسن )۱۸۱2– ۱۸۸5( است. در این داستان خرس سفید 
بزرگی دخترک رعیتی را از پدرومادرش می  خرد. خرس، درواقع شاهزاده  ای بوده است که زن  بابایش او را 
افسون کرده تا روزها خرس شود. وقتی دخترک به راز شاهزاده پی می  برد، زن  بابا عصبانی می شود و شاهزاده 
را مخفیانه به قلعه  ای در شرق خورشید و غرب ماه می  برد. دخترک تدبیری می  اندیشد که او را تعقیب کند. 
پس از تالش های مکرر شاهزاده را آزاد می  کند و از آن به بعد، با هم شاد و خوشبخت زندگی می  کنند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰( 

۳۱5. »یعنی اگلینتن و ِاْی ای )راسل( کفش و کاله زائران را پوشیده  اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰(   

۳۱6. »سرودی کودکانه است: چند مایل است تا باِبل؟/ سه بیست و ده./ سرچراغ می  رسم آن  جا؟/ بله، 
و بازمی  گردی/ اگر پاشنه  هایت فرز و سبکند/ ممکن است سرچراغ برسی آن  جا.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰(   

نشده  اند  نوشته  هنوز  آثار  این  که  کنیم  پیش  بینی  “بیا  است:  کرده  قبول  را  پریکلس  »برندس   .۳۱۷
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باشکوه  این آخرین دوره  ی  توفان. در  و  افسانه  ی زمستان  پریکلس، سیمبلین،  قرار است نوشته شوند:  و 
زندگی  اش... نمایشنامه  هایش از هر جهت، بیش از هر دوره  ی دیگر تغییر کرده است.” برندس این را نیز 

)22۰ )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.«  کرده  “بازنویسی”  را شکسپیر  نمایشنامه  این  که  دارد  قبول 

۳۱۸. »سیدنی لی نمایشنامه ی پریکلس را با آخرین نمایشنامه  ها در یک دسته قرار نمی  دهد، بلکه با 
Timon of( در یک دسته می  گذارد:   Athens( و تیمون آتنی )Antony and Cleopatra( انتونی و کلئوپاترا
“شکسپیر فقط پرده  های سه و پنج و بخش  هایی از چهار ]پریکلس[ را نوشته است که این  ها با هم یک 
نمایشنامه ی کاملند، و با بقیه  ی صحنه  ها خوب ترکیب نمی  شوند... ]در این نمایشنامه[ در موارد بسیاری 

جلوه و مضمون نمایشنامه  ای آخرین کارهایش را به کار بسته است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰( 

»نام اصلی سیدنی لی )۱۸5۹– ۱۹26(، سولومون الزاروس لی بود که در سال ۱۸۸۰ به سیدنی لی 
ت، 2۰۱۷: 6۳4(  

ُ
تغییر داد.« )اسل

۳۱۹. »مارینا، دختر پریکلس، کودکی متولدشده در توفان است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰( پی نوشت 
شماره  ی ۱2۰ و ۳۰6 از همین فصل را بخوانید.

او را نخستین  آینده  اش،  طوفان است؛ وقتی فردیناند، شوهر  »میراندا، دختر پروسِپرو در نمایشنامه ی 
بار می بیند، بانگ برمی  آورد: “آه، تو اعجوبه  ای!/ آیا دوشیزه  ای یا نه ]الهه  ای[؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰(   

»پردیتا در نمایشنامه ی افسانه  ی زمستان گم می شود و پیدا می شود.« )همان  جا(

۳2۰. »سوزانا، دختر بزرگ شکسپیر، با دکتر جان هاِل استرتفوردی ازدواج کرد و دخترشان، الیزابت، 
 هم  زمان می شود با زمانی که برندس آغاز دوره  ی 

ً
در سال ۱6۰۸ به  دنیا آمد. پس تولد نوه  ی شکسپیر تقریبا

آخرین نمایشنامه  ها می  نامد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۰(   

۳2۱. »در “صحنه  ی بازشناختن” در نمایشنامه ی پریکلس،زمانی که کودِک گمشده بر  گردانده می شود، 
)گیفرد،  باشد.”«  دخترم  باید  همانند/  بسیار  و  بود  دوشیزه  این  مثل  دلبندم  “همسر  می  گوید:  پریکلس 

   )22۱  –22۰  :۱۹۸۹

۳22. »برندس معتقد است که سوزانا دختر محبوب شکسپیر بود، زیرا او وارث اصلی  اش بود. و نیز 
معتقد است که شکسپیر زنش را دوست نداشت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۱(  

به گفته ی بالمایرز، »در این بحث، استیون می گوید: فقط در صورتی ماهیت واقعی عذاب های شخصِی 
در  رنج ها  این  ماهیت خوشی های تسکین بخش  که  تراژدی های شکسپیر درک می شود  در  منعکس شده 
آخرین نمایشنامه های او را در نظر بگیریم... در پریکلس و داستان زمستان، خوشی زمانی تحقق می یابد 
 عیان کند. )اگلینتن 

ً
که دختر گمشده پیدا می شود. با این حساب، فقط آینده می تواند زمان حال را کامال

تفسیِر تخیلی – زندگی نامه اِی استیون را دنباله روی از کژراهه های کتب مجعوله ی سوفسطایی ها می داند. 
تعابیر انتقادی دیرینه، برخالف مسیر بزرگراه ها، شاید مالل آور باشند، اما به جایی ختم می شوند.( بعید 
است مردی دخترش را که به مادر )همسر( مورد نفرتش شباهت دارد دوست بدارد؛ اما در این نمایشنامه ها، 
دختر گمشده شبیه مادری است که شوهرش عاشق او بوده و اکنون این دختر را پیدا کرده است. بنابراین، 
ن هثووی همسان 

َ
مارینا ]دختر گمشده در پریکلس[ و پردیتا ]دختر گمشده در حکایت زمستان[ با دختران ا

نیستند، بلکه این دو دختر با الیزابت هال، تنها نوه و محبوب شکسپیر، دختِر دخترش، سوزانا، همسانند.«

۳2۳. »آقای بست در پایان این جمله  ی فرانسوی می  خواهد بگوید، grandpere یا “پدربزرگ،” اما از 
حرف پی به بعد ادامه نمی  دهد و بدین ترتیب، معنای کل عبارت L’art d’erre grandp می شود: هنر بزرگ 
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بودن. اما عبارت L’art d’erre grandpere، هنر پدربزرگ بودن، عنوان کتاب شعری است برای کودکان 
)۱۸۷۷( از ویکتور هوگو، شاعر و رمان  نویس فرانسوی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۱(

۳24. به گفته  ی فریتز سن و همکاران در اثری با گردآوری بانی اسکات، »استیون با مطرح کردن این 
سخن  آن”  به  اضافه شده  خودش  نوجوانی  از  یادی  با  شده،  متولد  او  در  دوباره  که  نمی  بیند  “آیا  پرسش 
تحریفی آقای بست درباره ی پدربزرگ را قطع می  کند. این ادغاِم مادر و دختر فکر تمام روِز بلوم را درباره ی 
مالی و ِملی ترسیم می  کند. تصویر دومی که در این پرسش مطرح می شود، تصویر مرد از جوانی خویش 
است که در تصویر دوباره  متولد  شده  ی زنش در دختر بازتولید می شود. استیون می  گوید که “چنین جذابیتی 
او را تحت تأثیر قرار خواهد داد” و این نظرش که می گوید، “برای مردی با آن چیز عجیِب نبوغ، تصویر خود 
او معیار تمام تجربه، مادیات و اخالق است” یک تصویر دوگانه ارائه می  دهد: مردی نابغه در جوانی و در 

میان سالی، تصویری ناکامل از خود استیون و بلوم در نسبت با آفریننده شان.« )۱۹۹۸: 22۳(

۳25. »در دو جای دیگر از این داستان )فصل سوم و پانزدهم( نیز استیون به این پرسش به  عنوان راز اشاره 
 در خود 

ً
می  کند: “چیست آن کلمه  ای که برای همه  ی مردها آشناست؟” کلید حل این معما یا راز ظاهرا

 برای همه  ی مردان آشناست.« 
ً
کلمه نیست، بلکه در تجلی کلمه است. فقط در آزمون عشق، این کلمه واقعا

)گیفرد، ۱۹۸۹: 22۱( 

درباره ی جمله ی »چیست آن کلمه  که برای همه  ی مردها آشناست« پی نوشت شماره  ی ۳2۷ از فصل 
سوم )پروتیوس( را بخوانید. 

در برخی از نسخه های یولسیز، این دو خط حذف شده است.

۳26. »عبارت Amor vero aliquid alicui bonum vult unde et ea quae concupiscimus التین است 
که از ترکیب دو عبارت از جلد اوِل Summa Contra Gentiles )جامع بر ضد مشرکان( نوشته ی سینت 
کویناس میان این دو عشق تمایزی قائل  کویناس ساخته شده است: “این  که در خدا عشق است.” آ تامس آ
است: “عشق واقعی که الزمه اش خواستن خوشبختی دیگری است، و عشق به خود که خواستن خوشبختی 
 برای رسیدن به خوشبختی خود است.” کل جمله ی مربوط به عبارت به  هم  پیوسته  ی باال از 

ً
دیگری اساسا

این قرار است: “از آن  جا که عشْق چیزی را برای کسی خواستن است، وقتی می  گوییم عشق می  ورزیم، 
یعنی آرزوی سعادت کسی را داریم. از سوی دیگر، وقتی ما چیزی را می  خواهیم، به این معناست که آرزوی 
داشتنش را داریم، و عاشقش نیستیم، بلکه عاشق خودمانیم برای کسی که او را می  خواهیم.”« )گیفرد، 

 )22۱ :۱۹۸۹

در برخی از نسخه های یولسیز این چند خط )از »آیا نمی بینید...« تا »کنکوپیشیموس«( حذف شده 
است.

۳2۷. پی نوشت شماره  ی ۳24 از همین فصل را بخوانید.

۳2۸. پی نوشت شماره  ی ۳24 از همین فصل را بخوانید.

۳2۹. به گفته  ی ماهون، »بنابر نظر استیون، شکسپیر باید بتواند صورت خودش را در آینه ی صورت 
مردان هم  خون، آثارش و دنیای اطرافش ببیند: اگر او، مثل کالیباِن )Caliban( وایلد، نتواند با اطمینان 

کامل صورتش را در آن شیشه ببیند، رانده و دل  ریش می شود.« )2۰۰۹: ۸6(

انگلیسی دانشگاه کالیفرنیا، خود را در چهره ی فرزند  ادبیات  ِدولن، پروفسور  به گفته  ی کمبرلی جی 
یا افراد هم  خون دیدن »نخستین بار در رمان چهره... مطرح می شود. در آن  جا، وقتی سایمن ددلس، پدر 
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استیون، او را می  بیند که برای نخستین شام کریسمسش، مثل مردی کوچک لباس پوشیده، گریه می  کند، 
 به یاد جوانی خودش می  افتد که حاال پسرش جای آن را گرفته 

ً
“زیرا به یاد پدر خودش می  افتد” و احتماال

)۱۰5 است.« )2۰۱6: 

در دهه  ی  بود.  دابلن  متولد  نمایشنامه  نویِس  و  منتقد   )۱۹5۰ برنارد شا )۱۸56–  ُجرج  »آقای   .۳۳۰
۱۸۹۰، شرح و تفاسیر برنارد شا بر آثار شکسپیر در ستردی ریویو منتشر می  شد. رفتار شا نسبت به شکسپیر 
 The Dark Lady of  the Sonnets به طور مشخص غیرمؤدبانه بود. شا در نمایشنامه  ای کمدی به نام
رابطه ای که میان شکسپیر و Dark Lady )بانوی تیره( به تصویر می  کشد رابطه ی خرسندانه نیست. در 
نمایشنامه، بانوی تیره را مری فیتن می  خواند، ولی در مقدمه این هویت را رد می  کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)22۱

مری فیتن )۱5۷۸– ۱64۷( نجیب  زاده  ای از دوره  ی الیزابت و ندیمه  ی ملکه الیزابت بود. معروف است 
که مری فیتن با برخی از نجیب  زادگان هم  عصرش روابطی ننگین داشته است. )م(

مالکان  از  و یکی  تا ۱۸۹۹ سردبیر  ۳۳۱. »فرنک هریس، مردی همه  فن  حریف، در سال  های ۱۸۹4 
ستردی ریویو بود. در این سال  ها تمام مقاله  های مربوط به شکسپیر را منتشر و سپس آن ها را در کتابی چاپ 

کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۱(

۳۳2. »ستردی ریویو هفته  نامه  ای لندنی بود حاوی مطالبی سیاسی، ادبی، هنری و علمی که در سال 
ت، 2۰۱۷: 6۳4(

ُ
۱۸55 تأسیس شد و انتشارش تا سال ۱۹۳۸ ادامه یافت.« )اسل

۳۳۳. »به گفته  ی هریس، داستان خیلی ساده است: “شکسپیر عاشق ندیمه فیتن بود و دوستش، لرد 
هربرت )ویلیام هربرت، ارل پمبروک(، را با بهانه  ای نزد او فرستاد تا از بانو فیتن بخواهد که شکسپیر را 
نزد خود بخواند. ندیمه فیتن با دیدن ویلیام هربرت عاشق او می شود، به او اظهار عشق می  کند و مالکش 
می شود. شکسپیر برای از دست دادن هردو نفر، دوست و معشوقه  اش، زاری می  کند.” اما برندس قبول 
ندارد که “زن تیره” مری فیتن است. با این  همه، معتقد است که رابطه شان “ناخرسندانه” بود. اسکار وایلد در 
اثری با عنوان چهره  ی آقای دبلیو اچ نوشته است: پمبروک، مری فیتن و شکسپیر سه شخصیت غزل واره ها 

هستند و در این باره هیچ شکی نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۱(

۳۳4. پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۳۳ از همین فصل( را بخوانید.

۳۳5. به گفته ی دلینی )2۰۱۷(، »اشاره  ای است به این نظر که دست کم معشوق برخی از سونات های 
شکسپیر یک مرد است و این مرد به احتمال قوی ویلیام هربرت است.« و این همان برداشتی است »که 

نباید بوده باشد.« 

این  رو،  از  ۷۱4(؛  )ص  بود”  هربرت  ویلیام  عاشق  شوروحرارت  با  “شکسپیر  برندس،  گفته ی  »به 
“سرخوردگی” ناشی از رابطه  ی مری فیتن با ویلیام هربرت زاویه ی دیگر این مثلث بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)222  –22۱

۳۳6. »در اخبار سال ۱۹۰4 آمده بود که نسل پرنده  ی آک بزرگ منقرض شده است. آک ماده در هر 
تیله ای رنگارنگ.  بود و مثل  اندازه  ی پرنده بزرگ  به نسبِت  دوره  ی تخم  گذاری یک تخم می  گذاشت که 
ایده  ای  تولد  نوید  که  )تخم  مرغی(  است  َسری  بحث شان  پیامد  که  است  این  استیون  کالم  فحوای 

)222  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می  دهد.«  منقرض  شده 

»آک پرنده ای بزرگ بود که پرواز نمی کرد و بسیار شکار می شد. پس از این که در سال ۱۸44 آخرین 



|  یولسیز   350

ت، 2۰۱۷: 6۳5(
ُ
آک ها مردند، تخم آن ها به قیمت های گزاف خرید و فروش می شد.« )اسل

ت، 2۰۱۷: 
ُ
۳۳۷. »کویکرها دوست را با ضمیر دوم شخِص “تو” مورد خطاب قرار می دادند.« )اسل

)6۳5

با ضمیر دوم  شخص مفرد  را  آشنای دیگری  یا هر شخص  به  عنوان یک کوْیکر، زنش  »لیستر مجرد، 
خطاب می کند تا برابری و نزدیکی  اش را نشان دهد. میریام، شکل عبری مری، اسم خواهر موسی است. 
میریام پشتیبان حضرت موسی بود، ولی مدت کوتاهی با او مخالفت ورزید، زیرا موسی با زنی غیریهودی 
ازدواج کرده بود. پس وقتی استیون این اسم را به کار می  برد، به رابطه  ی شکسپیر– ُجرج فاکس برمی گردد. 
]پی نوشت 26۹ از همین فصل را بخوانید.[ همان  طور که شکسپیر ممکن است مری فیتن را مورد خطاب 
قرار دهد، ُجرج فاکس هم مارگارت )زنش( را مورد خطاب قرار می دهد، اما کویکر چه کسی را؟ میریام 
غیب گو را؟ لیستر تا سال ۱۹2۰، که از کتابخانه  ی ملی بازنشسته شد، مجرد ماند. مدت کوتاهی پس از آن 

با مری کمبل ازدواج کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 222(

من:  خود  زندگی  از  و شعر:  حقیقت  نام  با  او  خودزندگی نامه ی  در  است  گوته  از  جمله  »این   .۳۳۸
)6۳5  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل می آیند.”«  دست  به  عمر  گذر  با  جوانی  “آرزوهای 

۳۳۹. »بوناروبا )buanaroba( کلمه  ای ایتالیایی است که معنای حرف به حرف آن “یک چیز معمولی” 
است، ولی در دوره  ی الیزابت اصطالحی بود به معنای “دختِر جلف و نمایشی.” نمونه  ی آن در نمایشنامه ی 

هنری چهارم، بخش دوم آمده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۱( 

ت، »معنای لغوی آن می شود چیزی خوب و در انگلیسِی دوره ی الیزابت، معنای روسپی 
ُ
به گفته ی اسل

ت، 2۰۱۷: 6۳5(
ُ
می دهد، آن هم از نوع جلف و نمایشی.« )اسل

سونات  هشتم  تا  پنجم  بیت  از  برگرفته  می  رانند”  آن  در  مردان  همه  ی  که  “خلیجی  »جمله  ی   .۳4۰
خلیجی  در  شوند/  هرزه  مغرضانه  بسیار  نگاه  های  با  چشم  ها،  “اگر  است:  شکسپیر   ۱۳۷ )غزل واره ی( 
می  کند  بیان  فیتن  مری  درباره ی  را  بیت  این  هریس   ”... می  رانند  آن  در  مردان  همه  ی  که  بیندازند  لنگر 
با  به آن می  افزاید: “معمولی  ترین همه ی دنیا” که استیون آن را  و عبارت دیگری از همین سونات را هم 
کلمه  ی وسوسه  انگیزتر )اشاره داِر( بوناروبا جایگزین کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 222( درباره ی بوناروبا 

بخوانید. را  از همین فصل(  قبلی )شماره ی ۳۳۹  پی نوشت 

در  الیزابت شد.  ملکه  ندیمه  ی  در هفده  سالگی،  در سال ۱5۹5،  فیتن  “مری  قول هریس،  »به   .۳4۱
ژانویه  ی ۱5۹۹، پدرش در نامه  ای برای ِسر رابرت سسیل نوشت: همه می دانند که در شانزده سالگی ازدواج 
 چندان معتبر نبوده، ولی واقعیت نشانگر بی  مباالتی شخصیتی اوست یا غلبه  ی 

ً
کرده، این ازدواج احتماال

شهوت  پرستی یا هردو، و نشان می  دهد که بانو فیتن حتا در زمان دختری  اش، دوشیزه  ای کم  رو، محجوب و 
باحیا نبوده است... گرچه دوبار ازدواج کرده، فرزند نامشروعی از هربرت دارد، و پس از او دو فرزند دیگر 
از ِسر ریچارد لِوسن. ” هریس معتقد است که لرد هربرت به شکسپیر “خیانت کرد” و دوشیزه فیتن همان 
بانوی تیره )dark lady( در سونات  های ۱2۸ تا ۱52 است و در نمایشنامه  های پی  درپی هم حضور 

دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 222( سه نقطه از متن اصلی است.

۳42. لردچه ترجمه  ی واژه  ی lordling است »به معنای لرد کوچک یا حقیر. ویلیام هربرت این لقب 
را به ارث نبرده، بلکه به گفته ی هریس )و استیون(، آن را در سال ۱6۰۱، چهار سال پس از آن “خیانتش”، 

اتخاذ کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 222(
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۳4۳. »این عبارت در دومین بنِد شعر “به ویرژیل” )۱۸۸2( اثر تنیسن آمده است: عاشق چشم انداز، 
لرد زبان... این عبارت در اثری با عنوان از اعماق نوشته  ی اسکار وایلد نیز استفاده شده است: “یک هفته 
بعد، مرا به این  جا منتقل کردند. سه ماه که گذشت، مادرم مرد. هیچ  کس بهتر از تو نمی  داند که من چقدر 
دوستش داشتم و به او احترام می  گذاشتم. مرگش برایم بسیار هولناک بود؛ اما من، کسی که زمانی لرد زبان 

بوده، واژه  ای ندارم که بتوانم رنج شدید و روسیاهی  ام را شرح بدهم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 222(

برده است.«  به کار  آثارش  coistrel استفاده کرده که شکسپیر در  از واژه  ی منسوخ  ۳44. »استیون 
)222  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

رومئو و ژولیت را سال ۱5۹6 می  دانند. هریس  تاریخ نگارش نمایشنامه ی  ۳45. »امروزه اهل ادب 
معتقد است که نمایشنامه در سال ۱5۹۷، پس از این  که شکسپیر عاشق مری فیتن شد، اما پیش از خیانت 
هربرت، نوشته شده است. هریس گمان می  کند که بانو فیتن همان ُرزالین، معشوق رومئو پیش از ژولیت 

است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 222(

۳46. به گفته  ی گیفرد، »عبارت “بی  موقع کشته شد” بازگویِی شرح تولد مکداف در نمایشنامه ی مکبث 
نیز یادآور سخن هریس است: “بخشی از نفرت  است: “مکداف از رحم مادرش بود/ بی  موقع رسید.” 
بی اندازه ی شکسپیر از زنش حاصل اعتمادبه  نفس خودش بود و این اعتمادبه  نفس برپایه  ی سال  ها تفرعن 

غیرضروری بنا شده بود.”« )۱۹۸۹: 222– 22۳( 

اگرچه مکبث معتقد بود که هیچ مردی که از زن زاییده شده باشد نمی تواند او را بکشد، دیری نمی پاید که 
متوجه می شود مکداف از »رحم مادرش بود/ بی موقع رسید« )یعنی با عمل سزارین به دنیا آمد.( مکداف 

مکبث را به قتل رسانده است. )م(

۳4۷. برای “کشتزار ذرت” یا “کشتزار چاودار” متن یولسیز را که مربوط به پی نوشت شماره ی 2۰۰ از 
همین فصل است بخوانید. 

۳4۸. این عبارت »از ترانه  ی “هنر عشق  ورزیدن” از مجموعه  ای است که ریچارد هد جمع  آوری کرده 
است: “لبخند می  زند و اخم می  کند/ می  خندد و دراز می کشد...” عبارت بخند و دراز بکش نیز نوعی بازی 
ورق در دوره  ی الیزابت بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳( در این بازی وقتی فرد دیگر کارتی برای جور کردن 

ندارد، باید کارت  هایش را روی میز بخواباند و در این زمان بقیه به او می  خندند. )م(

۳4۹. »هریس معتقد است که شکسپیر درصدد برآمد تا شکست در ازدواجش را جبران کند و به همین 
دلیل، ُدن ژوان شد و تعدادی از زنان را اغوا کرد. اما هریس نتیجه می  گیرد که در این نقش هم شکست 

خورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳(

ت از قول هریس می نویسد: »خوی شهوانی مهارناپذیر خود شکسپیر بود که در نوجوانی به ازدواجی 
ُ
اسل

بی موقع انجامید؛ نیز همین شهوانیت مهارناپذیر سبب شد که شکسپیر پخته مری فیتن را بستاید و دوازده 
سال در اسارت زمینی به سر برد، چنان که وقتی آن اشتیاق فروکش کرد تا آن اندازه تلخ و پشیمان شد.« 

)6۳5 :2۰۱۷(

از  ونوس  توصیف  و  شکسپیر  آدونیِس  و  ونوس  به  اشاره  الف(  است:  اشاره  چند  از  »ترکیبی   .۳5۰
جسد آدونیس پس از پیدا کردن آن: “زخمی بزرگ که آن را گراز پاره کرده بود/ در پهلوی نرِم خوگرفته به 
سوسن های سفیدش/ که با اشک  های بنفش فروریزان از زخمش خیس شده بود.” این توصیف به  گونه های 
مختلف در بیت  های دیگر هم تکرار شده است. ب( اشاره به اودیسه  ی هومر: “در جوانی راِن اودیسیوس 
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را گرازی زخمی کرد و از روی همین زخم بود که، هنگام بازگشتش از سفر سرگردانی به خانه، پرستارش 
او را شناخت و به پنه  لوپی تضمین کرد که خود اوست.” ج( اشاره  ای است به نمایشنامه ی فیالستر یا عشق 
می نشنید به خونریزی )۱6۰۹( نوشته  ی بیومونت و فلچر، که در آن قهرمان زنی آرزوی مرگ می  کند، زیرا 

معشوقش او را رها کرده و رفته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳(

کسفورد، یعنی مغلوب.  ۳5۱. جویس از فعل گذشته ی worsted استفاده کرده که »بنابه واژه نامه ی آ
در نمایشنامه ی رام کردن زن سرکش، پتروشیا، نامزد کترینا )زن سرکش(، او را با تحقیرهای پی درپی رام 

می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳(

»کترینا، زن سرکِش این نمایشنامه،  اگر مغلوب نشود، دست  کم رام می شود.« )همانجا(

زن  که  است  این  مفهومش  اوست.  اشک”  “قطره  های  زن  نامرئی  سالح  لیر  شاه  گفته  ی  »به   .۳52
یا معشوقش خیانت  به شوهر  و )مخفیانه(  استفاده می  کند  اغوا کردن  برای  )نامرئی(  رابطه  ی جنسی  از 

)22۳  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می کند.« 

ن هثووی عقیم کرد، همان  طور که 
َ
ا پرشوروحرارِت  اغواگرِی  را  این معناست که شکسپیر  »به   .۳5۳

آدونیس را شوروحرارِت ونوس عقیم می  کند؛ و همدستی شکسپیر در این شوروحرارت تأثیر گناه اولیه  ای 
را دارد که در درس ششِم “درباره ی گناه اولیه” آمده است. س: گناه نخستین والدین ما چه تأثیر خاص 
دیگری به  همراه داشت؟ ج: کل سرشت ما با گناه نخستین والدین  مان آلوده شد، درک ما را تار کرد، عزم 
ن 

َ
ما را تضیعف کرد و در ما گرایشی قوی به شر به  جا گذاشت. خالصه  ی بحث این است که گناه اولیه  ی ا

هثووی در اغواکردن شکسپیر با “اشتیاق تازه” برای مری فیتن، “زن تیره” در سونات شکسپیر، ترکیب شده 
است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳(

۳54. به گفته  ی گیفرد، »منظور از گرداب، کریبدس است.« )۱۹۸۹: 22۳( پی نوشت شماره  ی ۱ از 
همین فصل را بخوانید.

22۳( پی نوشت  هملت می  گوید.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  ۳55. »این را روح پدر هملت در نمایشنامه ی 
شماره  ی ۳۱۳ از فصل هفتم )ایوِلس( را بخوانید.

موازی  )پدِر هملت(  قتل شاه  با  را  درباره ی شکسپیر  تئوری  اش  »استیون  الن کرول جونز،  گفته  ی  به 
می  کند: “آن  ها گوش می  دهند. من در دهلیز گوش شان می  ریزم.” در این  جا استیون است که جای پدر، 
شد، جای پسر، با نوشتن. او در گوش آن  ها سم 

ُ
جای روح پدر هملت، حرف می  زند و اوست که می  ک

)همان داستانش( را می  ریزد: آیا این داستان استیون می  تواند متناظر فارماکون افالطون باشد، نوشتن هم 
سم باشد هم درمان؟ وقتی جان اگلینتن از استیون می  پرسد که آیا خودت به این تئوری  ات ایمان داری؟ 
استیون بی درنگ پاسخ می دهد: “نه” و آقای بست بی  درنگ می  پرسد: “آیا قصد داری آن را بنویسی؟... باید 
به  صورت گفت وگو بنویسی، می  دانی، مثل گفت  وگوی افالطونی که وایلد نوشت. یا به  صورت یک داستان، 

آیا همین نیست که نوشته شده است؟”« )۱۹۸۸: 22۳(

فارماکون در فلسفه، ترکیبی است از سه معنا: درمان، سم و بز قربانگاهی که خاخام گناهان مردم را در 
گوشش می  خواند و آزادش می  کند تا فرار کند. )م(

۳56. در این  جا استیون )جویس( برای واژه  ی سالخی )قتل( از کلمه  ای منسوخ quell استفاده کرده 
است که به گفته  ی گیفرد، »لیدی مکبث این کلمه را به کار می  برد و با پافشاری می  گوید مکبث قاتل شاه 
دانکن است: “چه کسی باید گناه سالخی بزرگ  مان را به گردن بگیرد؟” )پرده  ی یکم، صحنه  ی هفتم( اما 
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استیون این پرسش را نیز مطرح می  کند که چطور روح پدر هملت از خیانت زنش و شیوه  ی کشته شدن 
خودش خبر داشته است.« )۱۹۸۹: 22۳(

ت، 2۰۱۷: 6۳5(
ُ
»هم شاه هملت و هم شاه دانکن در خواب کشته شدند.« )اسل

۳5۷. برای »چهارپایی با دو پشت« پی نوشت شماره  ی ۳۱4 از فصل هفتم )ایوِلس( را بخوانید.

۳5۸. »منظور او، انگلیسی شکسپیر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳(

که خدا  هنرمنِد خالق روشن است. همان طور  و  میان خدای خالق  »قیاس  رابرت کالگ،  گفته ی  به 
می تواند به مخلوقاتش از زندگی پس از مرگ آگاهی ارزانی دارد، پس شکسپیر هم روح را با آگاهی خودش 
گاه می کند و سخنانش را به سمت عقب، به تجربه ی زمان قدیم، زندگی در استرتفورد، معطوف می دارد.«  آ

 )۱۷2 :۱۹۷۷(

موتزارت.«  نوشته  ی   )Don Giovanni( ژوان  ُدن  اپرای  در  زرلینا  جمله  ی  به  است  »اشاره ای   .۳5۹
)22۳  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

از فصل چهارم  ندارم.« پی نوشت شماره  ی ۱2۳  دارم و دوست  ُدن ژوان: »دوست  به  جمله  ی زرلینا 
بخوانید. را  )کلیپسو( 

۳6۰. »از شعری روایی سروده  ی شکسپیر با عنوان تجاوز به لوکرسیا: “پستان هایش مثل توپ  های سفید 
عاجی در میان دایره  های آبی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳(

می  خوابد،  وقتی  که  شکسپیر،  نمایشنامه ی  نجیب  قهرمان  و  است  سیمبلین  دختر  »ایموجن   .۳6۱
یاچیموی نابکار، نه در واقعیت، بلکه در خیال، به او تجاوز می  کند: “بر پستان چپش/ خال پنج  نقطه ، مثل 

)224  –22۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  پامچال وحشی.”«  بر گلبرگ های گل  قطره های خون رنگ/ 

۳62. »برندس فرض می  کند که شکسپیر بازنشسته شده و با خشنودی از یک عمر موفقیت کاری به 
استرتفورد رفته است، اما هریس عکس آن را تصور می  کند: “واقعیت این است که شهوت و حسودی و 
خشم توان شکسپیر را از بین برد و پس از سعی بیهوده برای رسیدن به آرامِش در طوفان، به گوشه  ی خانه اش 

در استرتفورد خزید تا بمیرد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

۳6۳. به اعتقاد سیدنی بولت، »ساده انگارانه است که سگ را، عالوه بر معانی دیگرش در این متن، نماد 
هنرمند بدانیم. سگ نقش کسی را بازی می کند، نقش یک نمایشنامه نویس... در فصل یک )تلماکس( باک 
مالگن، استیون را آقامنشانه “سگ لش” می نامد و در آن جا، سگ لش فردی با پایین ترین درجه ی اجتماعی 
است و هر نقشی می پذیرد... در این فصل هم شکسپیر بازنشسته و مقیم استرتفورد با سگ مقایسه می شود: 

“سگ پیری که زخمی کهنه می مکد.”« )2۰۱4: ۱2۷(

۳64. به گفته ی رابرت کالگ، »شکسپیر از چند جنبه روح است؛ روح داستانی که خود او خلق کرده، 
روح استعاری در زمان بازنشستگی اش در استرتفورد، پس از غیبت طوالنی و تغییر رفتار. اما بازگشتش 
به معنای برگشتن به ورای استرتفورد هم هست، به سوی جاودانگی، جایی که شکسپیر به روح سومی بدل 
می شود، روحی که کمتر از دو روح دیگر داستانی و استعاری است. از این وجه، به عنوان روح یک مرد، 

ناآموخته از خردی که نوشته یا از قوانینی که آشکار کرده است.« )۱۹۷۷: ۱۷2(

۳65. نقاب »بخش جلویی کالهخود است که می  توان باال زد و صورت را نمایان کرد. در نمایشنامه ی 
هملت، هوراشیو هملت را از آن چه دیده باخبر می  کند و روح )پدرش( را از سر تا پا مسلح وصف می  کند. 
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هملت می  گوید: “پس صورتش را ندیدی؟” هوراشیو جواب می  دهد: “آه، چرا، اربابم؛ نقاب کالهخودش 
باال بود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

۳66. »جمله  ی “یا آن چه تو بخواهی” زیرعنوان نمایشنامه ی شب دوازدهِم شکسپیر است. با در نظر 
گرفتن موضوع این قسمت، آشکار است که آن چه به  دنبال آن شب دوازدهم می  آید جشن عید تعمید است، 
با پدر هم گوهر  روزی که حضرت عیسی متجلی و در جهان به  عنوان پسِر خدا هویدا شد، یعنی “پسر 

است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224( 

را  )تلماکس(  یک  فصل  از   ۸4 شماره  ی  پی نوشت  دریا«  »صدای  و  السینور«  »صخره  های  درباره ی 
بخوانید.

مالک  تا  توطئه می  کند  ایزابل،  اخاب،  زن شاه  پادشاهان،  کتب  از  اول  کتاب  از  باب 2۱  »در   .۳6۷
تاکستانی را که اخاب چشم طمع به آن داشت نابود کند. وقتی توطئه عملی می شود و اخاب مالک تاکستان 
الیاس به اخاب می  گوید:  پیامبر فرمان می  دهد که به اخاب لعن و نفرین کند.  الیاس  به  می شود، خدا 
“سگ  ها خونت را خواهند مکید، حتا از آِن تو را.” اخاب پاسخ می  دهد: “تو مرا یافتی، ای عدوی من؟” و 
الیاس پاسخ می  دهد: “من تو را یافتم، زیرا تو در محضر خدا خود را به کاری شیطانی فروختی.”« )گیفرد، 

)224  :۱۹۸۹

۳6۸. »آنتراکت )Entr’acte( واژه  ای فرانسوی است به معنای میان  پرده. و نیز نمایش کوتاه موسیقایی که 
در فاصله  ی میان دو پرده اجرا می  کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

به گفته ی بالمایرز، »آمیِن طعنه آمیزی که از آستانه ی در بلند می شود، ورود باک مالگن را اعالم می کند. 
با شادی مالگن  آمیخته  باِد نظریه پردازی پرتکلف استیون را خالی می کند. تمسخر  این کلمه  با  مالگن 
آنتراکتی می شود میان دو پرده ی اصلی نمایش تئوری پردازی درباره ی شکسپیر. استیون که خود، تمسخر 
را می خواند.«  اعتقادنامه ی حواریون  تقلیدی هجوآمیز،  با  در ذهن،  را مسخره می کند،  مالگن  کفرآمیز 

)6۷  :۱۹۹6(

۳6۹. درباره ی این تلگراف پی نوشت شماره  ی ۳۱ از همین فصل را بخوانید. به گفته  ی هانت، »به هر 
دلیلی استیون از پیوستن به باک مالگن و هینز در رستوران شیپ طفره می  رود و گرچه در فاصله  ی کمی از 
این رستوران است، برای مالگن تلگراف می  فرستد. این حادثه، که بنای آن در فصل یک )تلماکس( گذاشته 
شده است، به  موازات حادثه  ای در اودیسه  ی هومر پیش می  رود. پس از آن  که تلماکس )در سرود چهارم( از 
جست  وجوی پدرش بازمی  گردد، آنتونیوس و نوزده نفر از خواستگارهای مادرش، در جزیره  ای که تلماکس 
باید از آن بگذرد، البه  الی بوته  ها پنهان می  شوند. آتنا به او کمک می  کند تا از این دام کشنده بگریزد. استیون 
هم به همین ترتیب از آنتاگونیستش می  گریزد و به  جای دیدن مالگن در آن رستوران، برایش این تلگراف را 

می  فرستد. دیری نمی  پاید که مالگن همه را با این تلگراف سرگرم و محظوظ می  کند.« )2۰۱4(

۳۷۰. »یعنی داشتن ستون فقراتی بدون جسم، که همانا روح است و در این  جا یعنی هم  گوهری پدر و 
پسر.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

اما هرالد بک با این نظریه مخالف و معتقد است که »اشاره به خدای مسیحیان است.« )2۰۱6(

گریت لرنوت هم زمان با هرالد بک به این نتیحه رسیده است که نظر گیفرد ربطی به پرسش مالگن ندارد. 
»مالگن متوجه می شود که استیون، تئوری اش درباره ی ارتباط هملت و دیگر نمایشنامه های شکسپیر را از 
دیدگاه مسیحیت اورتدکس وام گرفته است: رابطه ی پدر و پسر و روح القدس. از این رو، از در که وارد 
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می شود، می گوید: “آمین.” و سپس در قالب پرسشی طنزآمیز مطرحش می کند. درواقع، عبارت “مهره دار 
 به خدای مسیحیت اشاره دارد. نخستین بار در سال 

ً
گازدار” عبارتی است هم عصر خود جویس که صرفا

یا حیوان( فرض  از آن استفاده کرده است. هکل خدا را به شکل مهره دار )انسان  ۱۸۹۹، ارنست هکل 
می گیرد، اما در اشکال انتزاعی تِر مذهب، خدا روحی خالص است.« )2۰۱۰ : ۱5۷– ۸( 

)تلماکس(  یکم  فصل  در  است.  روح  گازدار  »مهره دار  است:  نوشته  این باره  در  لنگ  کی  فردریک 
می خوانیم که مالگن تئوری استیون را این  گونه خالصه می  کند: او “خودش هم روح پدر خودش است.” 
اعتقاد  برپایه  ی  باشد.  ددلس  استیون  باید  “پدر”  پس  است،  استیون  خودش”  “او  که  می  کند  فکر  هینز 
اکویناس، بدعت  گذاری ای که استیون به فوتیوس نسبت می  دهد این معنای ضمنی را می  رساند که پسر و 
روح  القدس یک نفرند. استیون در همان فصل یک، مالگن را در گروه فوتیوس بدعت  گذار قرار می  دهد، 

زیرا او نیز پسر را با روح پدر یکی می  پندارد.« )۱۹۹۳: ۱5۷(

۳۷۱. درباره ی»جلیقه  ی زرد کهربایی« پی نوشت شماره  ی ۱4۷ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۳۷2. »جمله  ی Was Du verlachst wirst Du noch dienen ضرب  المثلی آلمانی است به معنای: به 
هرچه بخندی به سرت می  آید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

۳۷۳. درباره ی »مسخره  گر های همزاد« پی نوشت شماره  ی ۱۸2 و برای »فوتیوس« پی نوشت ۱56 و 
۱۸۱ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

به گفته  ی گیفرد، »مِلکی قالبی همان مالگن است )مثل الیاس( که پیامبری قالبی است.« )۱۹۸۹: 
)224

»مِلکی« در زبان عبری به معنای پیامبر من است. )م( درباره ی َمِلکی پی نوشت شماره  ی ۱6 و ۱۳۸ از 
فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

 Die ،آمریکایی بود که روزنامه  اش – »یوهان ُمست )۱۸46– ۱۹۰6( صحاف و آنارشیستی آلمانی 
Freiheit )آزادی( را ابتدا در برلین، بعد در لندن، و سپس در نیویورک منتشر می  کرد. با بخشش علنِی قاتالن 
فینیکس پارک )دابلن( در دل مردم ایرلند جایگاه واالیی کسب کرد. اعتقادش “مرگ بر همه  چیز” بود و حتا 
جزوه  ی مرگ بر آنارشیست  ها! را در سال ۱۹۰۱ طراحی کرد تا به  طرز غلوآمیز بی  طرفی همگانی مردم جهان 

را به صلح  طلبی اش نشان دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

۳۷4. »نقیضه  ای است از شهادت دین مسیحیت )ایمان دارم به خدا، پسر، پدر...( که از سابلیوس، 
ولنتاین و بدعت  گذاران دیگر بازگو شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 224(

درباره ی سابلیوس و ولنتاین پی نوشت شماره  ی ۱56 و ۱۸۱ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

ت، 
ُ
در این  جا جویس برای بازخریدار از کلمه  ی Agenbuyer استفاده کرده است که به گفته  ی اسل

»یعنی againbuyer یا بازخریدار یا کسی که می خرد و آزاد می کند« )2۰۱۷: 6۳۷( افراد را از خود برای 
خود می خرد )“میان خودش و دیگران.”( 

به گفته ی گیفرد، این کلمه »از انگلیسی میانه است به معنای رستگارکننده یا رهایی بخش. این نقیضه  از 
رساله  ی یوهان ُمست )The Deistic Pestilence ۱۹۰2، انگلستان( اقتباس شده است. ُمست باور خدای 
یهودی – مسیحی را قالبی وصف می  کند و می  گوید او خودش را از طریق روح  القدس خلق کرد و خود را 
به  عنوان میانجی فرستاد تا میان خودش و دیگران میانجی باشد، کسی که دشمنانش تحقیرش کردند و به باد 
تمسخرش گرفتند، به صلیبی میخکوبش کردند، مثل چوگانی بر دِر انبار؛ کسی که دفن شد، دوباره زنده 
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شد، به جهنم اعزام شد، به بهشت عروج کرد؛ و از آن زمان برای “هزاروهشت صد سال در سمت راست 
خودش نشسته تا وقتی زندگی پایان یابد و همه بمیرند، آن گاه مرده و زنده را داوری کند.”« )۱۹۸۹: 224(

منظور از »یهودی – مسیحی« یا »عبری – مسیحی« عضو اولیه  ی جنبش یهودیان است که بعدها دین 
مسیحیت را شکل داد. )م(

۳۷5. پی نوشت قبلی )شماره ی ۳۷4 از همین فصل( را بخوانید.

۳۷6. نوشته  ی زیر نت موسیقی عبارتی التین است که به گفته  ی گیفرد، »به معنای “جالل وجبروت از 
آِن خدای باری  تعالی است” در آغاز سرود نیایش آمده است و در مراسم عشای ربانی خوانده می شود.« 

)224  :۱۹۸۹(

۳۷۷. درباره ی »بلند کردن ظرف نان عشای ربانی و ناقوس  ها« پی نوشت شماره  ی ۹4 از فصل سوم 
بخوانید. را  )پروتیوس( 

Aeschy�( ۳۷۸. »لطیفه ی ادبی دابلنی بود برگرفته از این گفته ی غلوآمیز ییتس: سینگ یک اسکیلس 
lus( دیگر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225( 

ت، 
ُ
۳۷۹. »دی بی سی سرواژه های Dublin Bread Company یا شرکت نان دابلن است.« )اسل

)6۳6 :2۰۱۷

۳۸۰. درباره ی ترانه  های عاشقانه  ی کوناخت پی نوشت شماره  ی ۷5 از همین فصل و درباره ی »گیل« 
پی نوشت شماره  ی ۱۳5 از فصل ششم )هیْ  دیز( را بخوانید.

۳۸۱. »این هنرپیشه یا بازیگر زن خانم بندمن پالمر بود. آن اجرا چهارصدوپنجمین اجرای حرفه ای اش 
از هملت در دابلن بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225(

 The Mystery of  Hamlet; An با عنوان  اثری  ۱۹2۰( در  ِپیسن واینینگ )۱۸4۷–  ۳۸2. »ادوارد 
Attempt to Solve an Old Problem تئوری  ای مطرح می  کند که هملت یک زن بوده، اما مثل مردان 
تحصیل کرده و لباس مردانه می  پوشیده است تا تاج  وتخت دانمارک را برای دودمان پادشاهی خانواده  اش 

)225 حفظ کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 
ً
۳۸۳. »عالی  جناب ِسر دانبار پالنکت بارتن )۱۸5۳– ۱۹۳۷(، قاضی دادگاه عالی قضایی ایرلند، ظاهرا

در جست  وجوی این نشانه  ها بوده است، زیرا سرانجام در سال ۱۹۱۹ اثری با عنوان حلقه  های پیوند میان 
ایرلند و شکسپیر منتشر کرد. بارتن در دستگاه قضایی بود و نمی  توانست قضاوت کند که هملت ایرلندی 
بوده، اما در فصل 5 همان اثر گفته است که حکومِت دانمارک در ایرلند هم  زمان با تاریخ شاهزادگی هملت 
در این اثر شکسپیر بوده است )پس هملت باید شاهزاده  ای دانمارکی در ایرلند باشد.( بارتن در فصل 4۱ به 
این نتیجه رسیده است که تا اندازه  ای خون سلتی در رگ های شکسپیر جریان دارد و در فصل ۳۸ گفته که 
شکسپیر به ایرلند سفر کرده، اما این جنبه  های زندگی شکسپیر را به احتمال حضور هملت در ایرلند ربط 
نداده است. در مقدمه  ی کتابش نوشته است که ایده  ی جمع  آوری این حلقه  ها را از مقاله  ای نوشته  ی آقای 

همیلتن َمِدن گرفته  است...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225(

ایرلند، سوگند یاد کرده است.  ۳۸4. »هملت، نه قاضی بارتن، به سینت پتریک، یکی از سه قدیس 
در پرده  ی یکم، صحنه  ی پنجم، پس از آن  که روح پدر هملت با او صحبت کرده و رفته است، هملت با 
کلمه های دیوانه  وار و جنجالی می  گوید: “بله، هوراشیو، به سینت پتریک سوگند، آزاری در کار بوده است، 

 به شبح.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225(
ً
مخصوصا
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منظور از »سرور«، شاهزاده است و منظور از »عالیجناب«، قاضی.

۳۸5. »اسکار وایلد در چهره  ی آقای دبلیو اچ )۱۸۸۹( مدعی شده است که سونات های شکسپیر اشعار 
عاشقانه ای است خطاب به پسر جوانی به نام ویلی هیوز، نه به ویلیام هربرت، ارل پمبروک. نسخه ی ۱6۰۹ 

ت، 2۰۱۷: 6۳6(
ُ
سونات ها به آقای دبلیو اچ تقدیم شده است.« )اسل

»نظریه  ی وایلد را نخست تامس تایرِوت )۱۷۳۰– ۱۷۸6( مطرح کرده بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225(

۳۸6. »یعنی وایلد نگفته که سونات  ها را ویلی هیوز نوشته است، بلکه گفته است خطاب به او )برای او( 
نوشته شده و یا به او تقدیم شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225(

افراد زیادی نسبت داده  اند، ازجمله، ویلیام هربرت، ارل پمبروک،  به  ۳۸۷. »دبلیو اچ ).W. H( را 
ویلی هیوز، ویلیام هثووی، کتاب فروش و برادرزن شکسپیر، ویلیام هارت، خواهرزاده  ی شکسپیر و ویلیام 

هیم سلف )Himself یا خود شکسپیر( که یگانه هستی بخش این اثر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225(

از حرف  نگاه بست، کنجکاو حرکت می  کند. بست  و  لبخند  لبخند کرنلی،  به گفته  ی مهافی، »مثل 
اضافه  ی اشتباه استفاده می  کند )به  جای “به دبلیو اچ” می  گوید “برای دبلیو اچ”( و این یعنی ترکیب هویت 
با  شکسپیر با عالقه  ی او به ویلی هیوز، ترکیبی که استیون از آن بهره می  برد و در همانندسازی خودش 
حماسه  سرا )شکسپیر( تکرار می  کند. استیون در مقایسه  ی خودش با شکسپیر )“آقای ویلیام هیم  سلف. 
دبلیو اچ: من کی  ام؟”( هم مثل او بودن را به ذهن متبادر می  کند و هم عالقه  اش به از آِن خود کردن شکسپیر 

را.« )2۰۰۱: ۱44(

۳۸۸. به گفته  ی پی  یرس، »آقای بست این عبارت را از متن اثر چهره  ی دبلیو اچ نوشته  ی خود وایلد به 
یاد می  آورد: “اصل ماهیت رمان عشقی، نداشتن قطعیت است.”« )2۰۰۷(

به معنای  کایبرد،  گفته ی  به  که  کرده  استفاده   ephebe کلمه ی  از  خام  جوانک  برای  جویس   .۳۸۹
 )۱۰2۳  :2۰۱۱( است.«  ناپخته  و  خام  »جوانک 

۳۹۰. »برگرفته از طنز موزونی درباره ی وایلد با عنوان “سوین  برن درباره ی وایلد،” که مدت کوتاهی پس 
از سقوط اسکار وایلد، در پانچ منتشر شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 225( 

را  )پروتیوس(  از فصل سوم  پی نوشت شماره  ی ۳۳۹  وایلد و سرگذشتش،  درباره ی  بیشتر  برای شرح 
بخوانید. »در این شعر آمده است: “زیباپرسِت زیباپرستان/ چیست در یک نام؟/ شاعْر وایلد )وحشی( 

این شعر رام است.”« )همان  جا( اما  است/ 

این خط تک گویی درونی استیون است: جمله ی اول درباره ی مالگن است و در جمله ی دوم به حرف 
بست فکر می کند. )م(

استیون وسوسه می شود که زیرکی بی مایه ی  وایلد،  آن طنز ]مذکور[ درباره ی  از »نقل قول  ۳۹۱. پس 
کتابدارها را مسخره کند، اما به خود یادآوری می کند که خود او هم با این ریخت وپاش در خرج کردن 
پولش و خرید مشروب برای “مشتی مطبوعاتی” چندان عاقل نیست، و نیز این که عقل خودش هم آن کمبود 
اعتماد به نفس و خشنودی ای را که در چهره ی بست تشخیص می دهد )نشانه های هوسی برآورده شده( 

نمی تواند جبران کند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۸– 6۷( 

»از  کایبرد،  گفته  ی  به  که  کرده  استفاده   usquebaugh ایرلندِی  کلمه  ی  از  ویسکی  برای  جویس 
ت، 

ُ
کلمه ی گْی لیِک usice betha به معنای “آب زندگی” گرفته شده است.« )2۰۱۱: ۱۰2۳( و به قول اسل
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 )6۳6 معنای مجازی ویسکی.« )2۰۱۷:  »با 

برای درم و درهم از دو کلمه با همگونی حرف آغازین استفاده کرده است: deram که همان درم است 
و ducats به معنای سکه های طال و نقره، و در اصطالح عام پول خرد که به درهم برگرداندم تا همگونی 

آغازین آن ها با یکدیگر، و نیز با َدن دیسی حفظ شود. )م(

۳۹2. »اخالط چهارگانه، خون و بلغم و سودا و صفرا، هرکدام دارای دو خصیصه  اند: سودا، سرد و 
خشک؛ بلغم، سرد و تر؛ خون، گرم و تر؛ صفرا، گرم و خشک. جویس در سال ۱۹۱2، در یادداشتی با نام 
Gas from a Burner در حمله  ی شدیدی هم  وطنش را مسخره کرد: ...” به تک تک رهبران خودش 

خیانت کرد، این خلط ایرلندی بود: تر و خشک.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 226(

جیمز جویس پس از آن  که شنید مجموعه  داستان دابلنی  ها را پس از چاپ سوزانده  اند، این یادداشت را 
نوشت و به دو نفر تاخت: یکی جان فالکینر که ورق  های کتاب را سوزاند و دیگری ُجرج رابرتز، مدیر نشر 

مونسول و شرکاء. )م(

۳۹۳. »پنج عقل اصطالحی عامیانه است: همان  طور که انسان پنج حس دارد، پنج اندام )سر و چهار 
دست و پا،( پنج انگشت در هر دست و هر پا، و همان  طور که پنج عدِد مهر سلیمان است، پس پنج عدد 
حاکمیت فهم و ادراک است. پنج عقل در سبک الیزابتی، عبارت بود از عقل سلیم، قوه  ی تخیل، خیال، 

بینش و حافظه.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 226(

۳۹4. »از سونات 2 شکسپیر است: “وقتی چهل زمستان خطوط عمیق بر پیشانی  ات حک کرد، زیبایی 
نوجوانی  ات، که بسی به آن خیره شده اند، هیچ ارزشی نخواهد داشت.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 226(

نوشته ی  کوریوالنوس  نمایشنامه ی  از  توهین(  و  )تمسخر   prank »کلمه ی  تورنتن،  ولدان  به گفته ی 
شکسپیر است که می گوید: “از آن ها بیزارم، زیرا اقتدارشان توهین و تمسخری است بر قدرت اشراف.”« 
)۱۹6۸: ۱۸5( گیفرد این کلمه را »آراستن« معنا کرده است که از نظر معنایی با متن همخوانی ندارد. 

)226  :۱۹۸۹(

۳۹5. »از دو شعر کوتاه ویلیام بلیک: “چه چیزی است که مردان در زنان می  جویند؟ نشانه های هوسی 
برآورده  شده.” و “چه چیزی است که زنان در مردان می  جویند؟” و “در زن خواهان چیزی  ام که در زنان 

روسپی همیشه یافت می شود، نشانه های هوسی برآورده  شده.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 226(

 The Golden Garland of از روی  پرسی  ویلیام شکسپیر که  از  از چکامه ای  برگرفته   .۳۹6
Princely Delights بازنویسی کرده است: »بدرود، عشق من.../ خیلی بیش خواهند بود، با آن که 

 mo را به شکل قدیمی و کوتاه شده ی more او می رود/ خیلی بیش خواهند بود، بیمی ندارم...« کلمه ی
نوشته است، از این رو، آن را »بیش« ترجمه کرده ام.

تشخیص  بست  چهره ی  در  را  برآورده شده«  هوسی  »نشانه های  نومیدانه  آن که  از  پس  استیون   .۳۹۷
می دهد، به این می اندیشد که »زنان زیادی در جهان هستند و از او هم دعوت می شود که یکی از آن ها را 
بردارد. اما تصویر استیون از حوا، مادِر بزرگ، تصویری گناه آلود است )“گناه شکم برهنه ی پر از گندم”(، 

همان گونه که تصویر گرترود و همه ی زنان از نظر هملت.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۸6(

۳۹۸. »این جمله را فالستاف )یکی از شخصیت  های برخی آثار شکسپیر( در کمدی زنان شوخ طبع 
وینزر می  گوید: “ژوپیتر، برایم وقت خوش مستی شهوت بفرست، وگرنه چه کسی می  تواند مرا به خاطر آب 

کردن چربی مالمت کند؟ این کیست که به این  جا می  آید؟ غزاله  ام؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 226(
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۳۹۹. قمری معمولی یا turtledove پرنده ای است مظهر عشق و شیدایی و اشتیاق. 

فروال معتقد است که »مثلث عشق بلوم/ مالی/ بویلن و مثلث عشق بلوم/ مالی/ استیون به پالت یولسیز 
شکل می دهد و البته در این فصل، براساس نمونه ی سونات های شکسپیر، مثلث عشق سومی هم ترسیم 

می شود: استیون/ شکسپیر، مالگن/ نوجوانی زیبا و زن تیره ی بی نام ونشان.« )فروال، ۱۹۹6: ۱۱۳(

4۰۰. در فصل سوم )پروتیوس( استیون به حوا فکر می  کند: »نه، سفیدپشته  ای از ذرت، تابناک و نامیرا، 
برپا از ازل تا ابد. زهدان گناه.« پی نوشت شماره  ی 4۰ از همان فصل را بخوانید.

به گفته  ی گیفرد، »عالوه بر این که استیون به حوا و خوردن گندم فکر می کند، اشاره  ای است به اغواگری 
مار در باغ عدن.« )۱۹۸۹: 226( 

در فصل سه از کتاب پیدایش، مار )افعی( زن و مرد را اغوا می  کند که میوه  ی ممنوعه را بخورند. )م(

و  است  فرستاده  برایش  استیون  روز،  که صبح همان  تلگرافی حرف می زند  از  با طنز  مالگن   .  4۰۱
 –۱۸2۸( مِرِدث  ُجرج  نوشته  ی   The Ordeal of  Richard Feverel عنوان  با  اثری  از  آن »جمله ای  از 
اثر را در سال ۱۸5۹ منتشر کرد و جمله ی مورد نظر بدین قرار است:  این  ۱۹۰۹( را می خواند. مردث 
“سانتی مانتالیست ها ]...[ کسانی هستند که در جست وجوی لذتند، بدون این که از کار کرده شده متحمل 

  )6۳6  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل شوند.”«  بزرگ  ضرر 

4۰2. »اداره  ی پست، بانک و اداره  ی پست و تلگراف در شماره  ی 2۹ خیابان گرین، غرب ترینیتی کالج 
است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 226( 

4۰۳. مالگن در فصل یک )تلماکس( هم استیون را »مامر« می  نامد. 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، »این ها 
بازیگرانی بودند که در خیابان ها، متل ها و جاهای عمومی یا در خانه های مردم نمایشنامه های کمدی بازی 
 داستان بازی شان حول وحوش مردن و زنده کردن کسی می چرخید. قهرمان جوانی کشته 

ً
می کردند. معموال

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

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

می زدند و با لباس ناشناس به خانه های اشراف می رفتند تا شاید اعانه ای دریافت کنند. مامری تا اوایل قرن 
بیستم هم ادامه داشت.« )2۰۱۱(

»مامر کسی است که زیر لب حرف می زند و من من می کند، و نیز واژه ای تحقیرآمیز است برای بازیگر.« 
ت، 2۰۱۷: 5۹۷(

ُ
)اسل

4۰4. لقب کنچ را خود مالگن به استیون داده است. پی نوشت شماره  ی 2۱ از فصل یک )تلماکس( را 
بخوانید. 

4۰5. »در این جا، واژه ی ایرلندی barrog را با لهجه ی انگلیسِی ایرلندی )brogue( آورده است 
با  به معنای   keen انگلیسِی   – هایبرنو  واژه ی  »از  و   )6۳6  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل زبان.«  لکنت  به معنای 

)همان جا( است.«  کرده  استفاده  گفتن  شیون وزاری 

4۰6. »این جمله نقیضه ای از گویش جزیره های اران در ایرلند است که سینگ از آن گویش استفاده 
می کرد. عبارت هایبرنو – انگلیسِی queer and تشدیدکننده است و وقتی کنار کلمه ی بیمار می آید 

ت، 2۰۱۷: 6۳6(
ُ
معنای خیلی بدحال دارد.« )اسل
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وحشی،  به معنای  که  می برد  کار  به  است  انگلیسی   – هایبرنو  که  را   gallus »کلمه  ی  مالگن   .4۰۷
)6۳6  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل است.«  معرکه  یا  و  وحشتناک  بدجنس، 

4۰۸. »کانری مالک هتل و رستوران  بار شیپ در شماره  ی 5 خیابان ابی جنوبی بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)226

– در این پاراگراف مالگن با ترکیب واژه های انگلیسی و کلمه هایی از گویش های ایرلندی و هایبرنو 
انگلیسی از استیون شکوه می کند که چرا امروز صبح به رستوران بار شیپ نرفته تا برای او و هینز مشروب 

بخرد، بلکه به جایش تلگراف فرستاده است. )م(

4۰۹. جویس برای کلمه  ی »افسوس« از اصطالحی ایرلندی )mavrone( با همین معنا استفاده کرده 
است. گیفرد معتقد است که »این کلمه گونه  ای از کلمه ی ایرلندی mavourneen است به معنای “عشق من، 

عزیز من.”« )۱۹۸۹: 226(

ت )2۰۱۷: 6۳6(، 
ُ
اما براساس فرهنگ  نامه  های ایرلندی و به گفته  ی زینگ )2۰۰5: ۱۹6( و نیز اسل

معنای این واژه »افسوس« است. 

نیز برای کلمه ی قلپ »از کلمه ی هایبرنو – انگلیسی puss به معنای دهان با پسوند full استفاده کرده 
ت، 2۰۱۷: 6۳6(

ُ
است که همیشه در کالمی مالمت بار به کار می رود.« )اسل

4۱۰. همان  طور که از قول گیفرد در پی نوشت شماره  ی 4۰6 از همین فصل گفتیم، در این دو پاراگراف، 
»مالگن از سبک نمایشنامه  های سینگ تقلید می  کند. سینگ با ترکیب عجیب  وغریب نحو زبان ایرلندی 
و واژ  بندی انگلیسی مهجور، زبان شاعرانه  ی نامتعارفی خلق کرد که نمونه ای از انگلیسی مورد تکلم مردم 

ویکلو )محل زندگی کودکی و نوجوانی سینگ( و غرب ایرلند بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

»در این  جا، ساختار زبانی و واژه  های مالگن به تقلید از سینگ هایبرنو – انگلیسی است، اما از نظر 
دستوری بسیار بد است. گرچه کالمش را به گویش محلی بیان می  کند، آشکار است که به زبان روستاییان 
با توجه به این  که آثار سینگ را خوانده است، درمی  یابیم که به احیای فرهنگ و  و نیز سینگ می  خندد. 
زبان ایرلند عالقه  مند است، از سوی دیگر، آشکارا با سینگ مخالفت می کند، زیرا زبان ایرلندی و انگلو 
– ایرلندی را به زبان روستاییان درس  نخوانده و بی  سواد ربط می  دهد. روی هم رفته، این زبان، فقط برایش 

اسباب سرگرمی و خوشی فراهم می  کند.« )زینگ، 2۰۰5: ۱۹۹(

استفاده کرده  انگلیسی  از گویش   tramper برای »واژه  ی  این  جا جویس  به گفته  ی گیفرد، در   .4۱۱
 The Tinker’s در پایان اثری با عنوان 

ً
است. سینگ اغلب خود را با همین واژه وصف می  کرد و آن را تقریبا

Wedding آورده است.« )۱۹۸۹: 22۷(
برای شناخت بیشتر سینگ، پی نوشت شماره  ی 25۷ از همین فصل را بخوانید. به گفته  ی هانت، »در این 
فصل، حضور غایب نمایشنامه  نویس معاصر، جان میلینگتن سینگ، در میان ادبای حاضر در کتابخانه ی 
ملی محسوس است. سینگ انگلو– ایرلندی بود، اما با تقلید از گویش روستاییان کاتولیک غرب ایرلند، 
برای خود، حرفه ای ادبی ساخت... شوخی مالگن درباره ی سینگ، استیون را به یاد خاطره ی دیدارش با او 
در پاریس می  اندازد. سینگ در ۱4 سالگی آثار داروین را خواند و ایمانش را به مسیحیت از دست داد و به 

مردم ایرلند ایمان آورد.« )2۰۱4(

ست  هال )Glasthule( منطقه  ای است در حوزه  ی کینگزتاون. وقتی سینگ در سال ۱۹۰4 
َ
4۱2. »گل

در دابلن بود، با خانواده  اش در شماره  ی ۳۱ کراست  ویت پارک زندگی می  کرد. این خیابان به گلست  هال 





|  یولسیز   362

 )22۷  :۱۹۸۹

به گفته ی اسلت، »در پرده ی سوم، صحنه ی پنجم از نمایشنامه ی کمدی هیاهوی بسیار برای هیچ اثر 
شکسپیر، داگبری این کلمه را به ورژ می گوید: “مقایسه ها بوی گند می دهند، پالبرس...”« )2۰۱۷: 6۳۷(

ت، 2۰۱۷: 6۳۷(
ُ
4۱۷. »اوشین )ایرلندی: فان( شاعر اسطوره ای ایرلند است.« )اسل

بود.  ایرلند  در  مک  کول  ِفن  رئیس  قبیله  نیمه  افسانه  ای  پسر  فیانا،  افسانه  ای  قهرمان  و  شاعر  »اوشین، 
داستانش این است که اوشین پس از سقوط دوره ی قهرمانی قرن سوم به زندگی  اش ادامه داد و سرانجام در 
قرن پنجم، به کمک سینت پتریک تغییر کیش داد. سینت پتریک و اوشین در جنگلی مقدس دیدار کردند 
و اوشین پیر به  ازای کمک او در این تغییر کیش  ، برایش افسانه  های عصر قهرمانی فیانا را تعریف کرد.« 

)22۷ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

4۱۸. »کالمار شهر کوچکی است در جنوب پاریس. سینگ درباره ی دیدار عجیبش در جنگل، که شبیه 
دیدار سینت پتریک و اوشین بوده، داستانی تعریف کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

)گیفرد،  است.”«  نیک  آدینه  ی  “روز  به معنای  است  فرانسوی  عبارتی   C’est vendredi saint«  .4۱۹
)22۷  :۱۹۸۹

 آدینه  ی نیک، عیدی مسیحی است، دو روز پیش از عید پاک. مسیحیان در این روز مراسمی برگزار 
یاد به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی را زنده نگه می دارند. )م(  می  کنند و 

دلقکی  با  را  دیداری  مالیخولیایی  ژاِک  شکسپیر،  اثر  توست  دلخواه  هرطور  نمایشنامه ی  »در   .42۰
به  خاطر می  آورد. تاچستون می  گوید: “یک احمق، یک احمق! با یک احمق در جنگل دیدار کردم، احمقی 

حرفه  ای؛ دنیای فالکت  بار!... من با یک احمق دیدار کردم..”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

به گفته  ی کِلف و گِرن، »آشکار است که درون  مایه  ی تکرار در این  جا به سینگ مربوط است. در این 
به  عنوان دیداری  بازسازی می  کند و  پاریس در قالب داستان  با سینگ را در  قسمت، جویس برخوردش 
فراموش نشدنی و گوتیک وصف می  کند که همه  ی نشانه  های صحنه  ای دلخراش را دارد. تأیید شده است 
از  جمله  ای  بیان  با  جویس  اما  کرده  اند.  گفت  وگو  هم  با  و  دیده  اند  خیابان  این  در  را  همدیگر  هردو  که 
نمایشنامه ی هرطور دلخواه توسِت شکسپیر، سرانجام نشان می  دهد که خود او نقش ژاک و سینگ نقش 
این دو شخصیت احمق نمایشنامه ی شکسپیر  این نمایشنامه( را بازی می  کنند.  چسان )شخصیت  های 

)24۰ دارند.« )2۰۱2:  مشابه  نقشی 

42۱. »عالی  جناب داگسن همیلتن َمِدن )۱۸4۰– ۱۹2۸(، قاضی دادگاه عالی ایرلند، این اثر را نوشته 
The Diary of  Master William Silence; a Study of  Shakespeare and of  Elizabe�  است:
than Sport )لندن، ۱۸۹۷(. مدن در آثار شکسپیر به مطالعه  ی انواع ورزش  های میدانی پرداخت: شکار، 
قوش  پرانی و غیره، و به این نتیجه رسید که براساس شواهد دانش شکسپیر در ورزش  های میدانی نشانه  ی این 
است که اشراف  زاده بوده، نه یک آدم عادی. مِدن این نظریه را با تحلیل نظری قاضی شلو در هنری چهارم 
دانش شکسپیر  نهایت می  گوید:  در  َمِدن  مبسوط شرح می  دهد.  ویلیام سایلنس،  بستگانش،  از  یکی  و 
درباره ی زادگاه ارل راتلند و قاضی شلو، گالسترشایر، با دانش او درباره ی ورزش  های میدانی عالمت این 

است که ارل راتلند سایه  نویس شکسپیر بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

422. درباره ی روزنامه ی ِکلکنی پیپل پی نوشت شماره  ی 6۸ از فصل هفتم )ایوِلس( را بخوانید.

سوم  صحنه ی  یکم،  پرده ی  در  سه گانه.  زمان  در  است  پرتحرک  و  تند  رقص  نوعی  »گالیارد   .42۳
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ت، 2۰۱۷: 6۳۷( شرح بیشتر آن 
ُ
نمایشنامه ی شب دوازدهم، سر توبی این کلمه را به زبان می آورد.« )اسل

را در پی نوشت شماره  ی 6 از همین فصل بخوانید.

424. »کاله لبه  پهن اشاره  ی دیگری به رسوم کوْیکر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

ت، 
ُ
)اسل نوع کالهی است که می پوشیدند.«  به  اشاره  و  برای کویکرها  لقبی است  »کاله لبه پهن پوش 

)6۳۷  :2۰۱۷

425. »این  ها سه روزنامه  ی استانی است: نورثرن ِوگ )Northern Whig( روزنامه  ی بلفاست است؛ 
Enniscorthy Gard�( رک است؛ و انیس  کورتی گاردین

ُ
Cork Examiner( روزنامه  ی ک )ُکرک اگَزمینر 

ian( هفته  نامه  ای که شنبه  ها در انیس  کورتی، شهری در وکس  فورد، در جنوب شرقی دابلن، چاپ می  شد.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

426. »اِونز یکی از کتابدارهای کتابخانه  ی ملی است که ماهیت واقعی یا داستانی  اش ناشناخته است.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

42۷. در این  جا مالگن برای »یهودی« اصطالح عامیانه و تحقیرآمیز sheeny را به کار می  برد که به 
»جهود« ترجمه کردم. )م( درباره ی اصطالح عامیانه ی دیگر از این واژه پی نوشت شماره ی ۳۷ از فصل 

چهارم )کلیپسو( را بخوانید.

به گفته ی آیزیک یوم توبیان در کتاب خاطراتش، ایراِن من، »در ایران پیروان دین یهود را جهود، کلیمی یا 
یهودی می خوانند. جهود کلمه ای تحقیرآمیز است و برجسته ترین شاعران و نویسندگان ادبیات فارسی از 
[ مولوی از لفظ جهودانه در تشابه با درنده خویی استفاده کرده است.« 

ً
یهودیان به پستی یاد کرده اند. ]مثال

)4۳ :۱۳۹5(

42۸. درباره ی اصطالح عامیانه و تحقیرآمیز Ikey به معنای جهود، پی نوشت شماره ی ۳۷ از فصل 
چهارم )کلیپسو( را بخوانید.

»در پایان قرن نوزدهم، در هفته نامه ای فکاهی با عنوان موسای جهود، شخصیت فکاهی بامزه  ای بود که 
سعی می  کرد میان طبقه  ی متوسط جامعه  ی غیریهودیان خودشیرینی کند. موسای جهود دله دزد بود و در 
مهمانی  های کریسمس از جیب حتا میزبانش مخفیانه پول برمی  داشت. در این کمدی یهودستیزی چندان 

پوشیده نبود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۷(

42۹. درباره ی »جمع  کننده  ی پوست  های ختنه  گاه« پی نوشت شماره  ی ۱۱6 از فصل یک )تلماکس( را 
بخوانید. منظور از »دیگر نیست،« بلوم است که دیگر آن جا نیست.

4۳۰. »آفرودیت ]یا آفرودیته[ الهه  ی عشق و خنده و شادی یونان است )معادل ونوس در رم( که از کف 
دریای نزدیک سیترا زاده شده است. وقتی کرونوس، پسر اورانوس، پدر را اخته می  کند و اندام تناسلی اش 
را به اقیانوس می افکند، دریا باردار می شود و آفرودیت را به دنیا می آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۸( »اندام 
تناسلی او در اقیانوس کف تولید می کند و از این کف آفرودیت متولد می شود. کلمه ی آفرودیت مرکب از 

ت، 2۰۱۷: 6۳۸(
ُ
آفروس به معنای کف دریا و دیت ]یا دیته[ به معنای متولد است.« )اسل

را  زن  تناسلی مجسمه های  اندام  تا  موزه می رود  به  بلوم  که  )لستریگون ها( خواندیم  در فصل هشت 
او را در آن جا دیده است. )م( به کتابخانه آمده،  از راه موزه  وارسی کند. مالگن هم که 

4۳۱. گیفرد معتقد است که »منبع این جمله ناشناخته است، ولی به  گونه  ای مشکوک شبیه گفته های 
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)22۸  :۱۹۸۹( سوین  برن است.« 

4۳2. »این عبارت از پرده ی دوم، صحنه ی پنجم از پرومتئوس رهاشده نوشته ی پرسی شلی است که 
در سال ۱۸۳۹ منتشر شد. صدایی در هوا برای آسیا، قهرمان زن نمایشنامه، می  خواند: “زندگِی زندگی! 
لبانت شعله  ور/ با عشقی که از میان شان می  دمد/ و لبخندت پیش از آن  که کاهش یابد/ از هوای سرد آتش 

می  سازد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۸( 

4۳۳. منظور از »پیرمرد تو« پدر استیون است.

4۳4. به گفته  ی هانت، »یونان  گرایی مالگن ارزش  های ]اجتماعی، اخالقی و فرهنگی[ سوین  برن را 
در بر می گیرد: سبک جلف و نمایشی بر موضوع  های روشنفکری، لذت  گرایی بر اخالق  گرایی سنتی، و 
کفرگویی بر پارسایی مذهبی. در این  جا هم این خصیصه ی یونانی  ها را تحسین می کند: آن ها به چیزی 

ایمان می  آورند که منطقی دارد: “دهان یونانی  ها هرگز به عبادت نچرخیده است.”« )2۰۱۷(

 آزاداندیشی یونانیان 
ً

4۳5. به گفته  ی هانت، »در این اثر یکی، دو اشاره داریم مبین آن که مالگن احتماال
باستان در انتخاب جنس برای رابطه  ی زناشویی را از نظر می  گذراند و به شوخی می  گیرد. با دیدن بلوم در 
موزه و تأمل او در ناودان میانی مجسمه  ی آفرودیت، به این نتیجه می  رسد که مرد “جهود” به نوع ممنوعه ی 
رابطه عالقه  مند است: “او یونانی  تر از یونانی  هاست. چشم  های مات رنگ جلیلی  اش روی ناودان میانی او 
بود” و نیز این  گونه استنباط می  کند که چنین عالقه  ای بیانگر ذوالیمینین بودن در رابطه است: “چشم هایش 
را دیدی؟ چنان شهوانی نگاهت می  کرد. من از تو می  ترسم، ملوان باستانی. آه، کنچ، تو در مخاطره  ای.”« 

 )2۰۱۷(

به گفته ی گیفرد، »عبارت “جلیلی مات رنگ،” اشاره  ای است به Hymn to Prosepine نوشته  ی 
سوین برن: “تو فتح کرده  ای، ای جلیلی مات رنگ...” )۱۸66( حضرت عیسی اهل شهر ناصره در استان 

جلیل بود، از این  رو جلیلی خوانده می شود.« )۱۹۸۹: 22۸(

4۳6. »ونوِس زیباسرین مجسمه  ای مرمری است که در خانه ی طالیِی نرو در روم پیدا شد و اکنون در 
موزه  ی ملی ناپل است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۸(

در فصل هشتم )لستریگون  ها( بلوم با خود فکر می  کند: »و ما غذا را از یک سوراخ می  چپانیم و از عقب 
بیرون می  دهیم... آن  ها ندارند. هیچ وقت نگاه نکردم. امروز نگاه می  کنم. نگهبان نمی  بیند. خم می  شوم 
تا یک چیزی بیفتد. ببینم آیا او.« وقتی به موزه می رود، این کار را انجام می  دهد؛ خم شود که ببیند آیا 
مجسمه کامل است و در همین زمان باک مالگن او را می  بیند. )م( پی نوشت شماره  ی 5۷۳ از همان فصل 

را بخوانید.

4۳۷. »مطلع سرود مذهبی نمایشنامه ی اتاالنتا در کالیدون )۱۸65( اثر سوین  برن است. در بند ششم 
شعر، عبارت باکره  ی پنهان )maiden hid( را داریم. جویس ویرگول بعد از “خدا تعقیب می کرد” را 

ت، 2۰۱۷: 6۳۷(
ُ
حذف کرده، به همین دلیل، معنای جمله عوض شده است.« )اسل

4۳۸. منظور از »خانم ش« زن شکسپیر است.

4۳۹. گریسلدای صبور »مظهر صبوری و زنی پاک دامن است. گریسلدا در یکی از داستان  های دکامرون 
نوشته ی جووانی بوکاچو )۱۳۱۳– ۱۳۷5( شخصیتی برجسته است. جفری چوسر )۱۳4۰– ۱4۰۰( نیز 
گریسلدا را در یکی از افسانه  های کنتربری آورده است. گریسلدا در این قصه تجسم پاک دامنی زنی مسیحی 
اما هرگز شکایت نمی  کند.«  را تحمل می  کند،  توهین  های شوهرش  و  است؛ رنج می  برد و بی  احترامی 
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)گیفرد، ۱۹۸۹: 22۸(

بوکاچو داستان های دکامرون را به سبک داستان  های هزار و یک شب نوشته است. این اثر از صد قصه 
تشکیل شده و مواد خام آن  ها از افسانه  های یونانی و رومی است. )م(

44۰. »پنه  لوپی، زن اودیسیوس، نمونه  ای دیگر از زنان صبور و پاک دامن است، زیرا نوزده سال برای 
بازگشت شوهرش صبر کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۸(

44۱. در این  جا جویس برای لقب لرد از Kyrios استفاده کرده است. »کایریوس )Kyrios( واژه  ای 
ت، 2۰۱۷: 6۳۷( و گاهی در متون مذهبی به »خدا« ترجمه شده 

ُ
یونانی است به  معنای لرد یا رئیس« )اسل

است. )م(

 هلن )ورودش به تروا باعث سقوط این شهر شد( 
ً
442. به گفته  ی گیفرد، »مادیان چوبی تروا مجازا

است با اسبی چوبی که یونانی  ها به  عنوان نشان صلح به مردم شهر تروا هدیه دادند و وانمود کردند که این 
شهر را ترک می  کنند. مردم تروا این هدیه را با قهرمان  های پنهان شده در آن پذیرفتند و ناخواسته در تخریب 
شهرشان شرکت کردند. وقتی قرار شد اسب را به داخل شهر بکشند، هلن که به محتوای آن شک داشت، با 
قهرمان های برجسته  ی یونانی با چرب  زبانی و تقلید از صدای زنان  یونانی حرف زد. قهرمان  ها تحت تأثیر 

قرار گرفتند، ولی توانستند خودشان را مهار کنند.« )۱۹۸۹: 22۸( 

به گفته  ی مک  براید، »مالگن، دیسی و مک  هیو استیون را با بازگویی بخش  هایی از متون حماسی هومر 
از “کیسه  ی  پروفسور مک  هیو  )ایوِلس( شروع می شود، وقتی  از فصل هفتم  اشاره  این  بمباران می  کنند. 
تروای بادخیز” می  گوید. هنگامی که استیون داستانش درباره ی دو مری را تمام می  کند، پروفسور مک  هیو 
به او می  گوید: “تو مرا به یاد آنتیس  تنیس می  اندازی، شاگرد گرجیاس، آن سوفسطایی. می  گویند هیچ  کس 
نفهمید که آیا او با خودش بیشتر ترش  ُرو بود یا با دیگران. پسر مردی نابغه و زنی َبرده بود و کتابی نوشت که 
در آن نخل زیبایی را از هلن آرگوسی گرفت و به پنه  لوپی بیچاره داد.” استیون با خود فکر می  کند: “پنه  لوپی 

بیچاره. پنه  لوپی ریچ.”« )2۰۰۱: 4۸( پی نوشت شماره ی 42۰ و 422 از همان فصل را بخوانید.

»در این  جا استیون دوباره با اسم پنه  لوپی بازی می  کند و او را معشوقه  ی احتمالی شکسپیر می  انگارد و 
نخستین حلقه  ی ارتباطی داستان شکسپیر و داستان اودیسیوس را مطرح می  کند.« )همان  جا(

با پنه  لوپی مقایسه می  کند و به این ارتباط قوت می  بخشد: “کم  کم به  »جان اگلینتن نیز ان هثووی را 
خانم ش عالقه  مند می  شویم... پنه  لوپِی خانه  نشین.” و استیون با تکرار سخن مک  هیو ]در فصل هفت[ 
پاسخ می  دهد: “آنتیس تنیس، شاگرد گرجیاس، تاج زیبایی را از سر پنه  لوپی برداشت و بر سر هلن آرگوسی 

)همان جا( گذاشت.”« 

44۳. »منابع استیون آثار زندگی  نامه  نویس  های شکسپیر از تاریخ ۱5۹2 تا ۱6۱۳ است. لی نوشته است 
که “درآمد ساالنه  ی شکسپیر در سال  های پایانی زندگی  اش، بیش از شش صد پوند بود.” در ۱۹۰۹ هریس 
با محاسبه به این نتیجه رسید که “شش صد پوند معادل پنج هزار پوند است” و حقوق نایب  سلطنه در ایرلند 

در سال ۱۹۰4 پنج هزار پوند بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۸(

تنومندشاخه  های نوامبر )۱۸۸۸( با عنوان “نیم  نگاهی به عقب و  444. »والت ویتمن در پیش  درآمِد 
به جاده  های پیموده” دنیای نمادین تازه  ای ساخته است با نهادهای آزاد سیاسی و شعر آزاد در برابر اشعار 
تولید شده  اروپایی  فئودالیسم  نمایشنامه و تصنیف عاشقانه ی  با سرمایه ی سرشار حماسه،  عتیقه ای که 
دارد...”  تعلق  فراموش شده  گذشته  ی  به   

ً
اساسا است...،  هنر  و  علم  از  کنده  آ که  شکسپیر  “حتا  است: 
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دیدگاه ویتمن در عبارت “هنر زیاده روی” استیون آشکار است، به ویژه در “تأملی بر شکسپیر” )۱۸۸6( که 
می نویسد: “ویژگی  های درونی و بیرونی شکسپیر گونه  های متنوع و غنی شخصیت  ها و بن مایه های خود 
اوست با تصاویری شگرف از تک  تک و همه ی آن  ها، نه تنها در بودجه ی نامحدود کالمی و منابع تصویری، 

بلکه در زیاده روی، چندزایی...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۹( 

445. به گفته  ی گیفرد، این  ها »غذاهای غنی و شیرین دوره  ی الیزابت است. فالستاف در نمایشنامه ی 
زنان شوخ طبع وینزر نوشته ی شکسپیر، به “ریشه  های شکرین” اشاره می  کند. گویا ریشه  های شکرین یا 

ریشه هایی که در شیره یا شکر پخته می  شوند، توان جنسی را افزایش می  دهند.« )۱۹۸۹: 22۹(

بود.   )۱6۱۸  –۱554( انگلیسی  فئودال  و  شاعر  سیاست مدار،  اشراف  زاده،  رالی،  والتر  سر   .446
را  یا راجای هندی دوست داشت خودش  ایران  و مثل شاه  باشکوه می  پوشید  لباس  های  »رالی “همیشه 
با گران بهاترین جواهرات بپوشاند. وقتی در سال ۱6۰۳ دستگیر شد، در سینه  اش به ارزش 4۰۰۰ پوند 
جواهرات داشت.” )برندس، صص 4۱6– 4۱۷( این عدد در سال ۱۹۰4 معادل نیم میلیون فرانک بود.« 

)22۹  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

44۷. در این  جا جویس از واژه  ی gombeenwoman استفاده کرده که به گفته  ی گیفرد، »از کلمه ی 
giombin ایرلندی است به  معنای “رباخوار.” زمانی به رباخواری گفته می  شد که به خرده  کشاورزان پول 

با بهره  های خانمان  برانداز قرض می  داد. از آن  جا که سیستم کشاورزی در زمان حکومت ملکه الیزابت بنا 
گذاشته شد )و به  دنبال آن، انگلستان رعیت  های ایرلندی را استثمار کرد،( عبارت زن رباخوار درخور همین 
زن ]الیزابت[ است. منبع استیون در این  جا مشخص نیست. لی و برندس، هردو درباره ی زیاده  روی او در 
خرید لوازم و لباس نوشته  اند و معتقدند که زیرجامه  هایش آراسته  تر از آن بود که زیرجامه به  حساب آیند. در 

انجیل حتا روایت کلی  تری درباره ی دارایی ملکه سبا آمده است.« )۱۹۸۹: 22۹(

»االیزا تئودور یا الیزابت تئودور )۱5۳۳– ۱6۰۳( ملکه الیزابت اول است. در زمان حکومت او، حق 
مالکیت زمین از ایرلندی های کاتولیک گرفته شد و به پروتستان های اسکاتلندی و انگلیسی واگذار شد. 
خلق فرصت ها و سوءاستفاده از آن ها در هر وضعیتی، بهره برداری از منابع ملی و بی احترامی به بومیان 

ت، 2۰۱۷: 6۳۸( 
ُ
نمونه ی نوع عملکرد خاندان تئودور در انگلستان است.« )اسل

الیزابت از نوامبر ۱55۸ تا روز مرگش ملکه ی انگلستان و ایرلند بود. الیزابت آخرین حکمران کاخ تئودور 
بود. )م(

 Delights 44۸. عبارت میان عشق زناشویی و... عشق زناکاری به گفته  ی گیفرد، »از عنوان انگلیسی
 of  Wisdom Conceming Conjugal Love: after which follow the pleasures of  Insanity concerning

Scortatory Love )۱۷۹4( نوشته  ی امانوئل سویدنبرگ )۱6۸۸– ۱۷۷2( است.« )۱۹۸۹: 22۹(
44۹. به گفته ی گیفرد، این »تنها حکایت شناخته شده درباره ی شکسپیر است که در زمان حیاتش ثبت 
شده. در میان منابع استیون، می  توان به داستان  های هریس، لی و وایلد اشاره کرد که هرکدام برای هدف 
خاص خود به زبانی تکرارش کرده  اند و برندس آن را کامل نقل  قول کرده است: در خاطرات جان َمنینگهام، 
از اعضای میدل تمپل )Middle Temple(، زیر تاریخ ۱۳ مارس ۱6۰2 آمده است: “زمانی که بربج 
نقش ریچارد سوم را بازی می  کرد، یکی از شهروندان به او عالقه  مند شده بود و پیش از آن  که از محل اجرای 
نمایشنامه برود از او خواست که شب  هنگام با نام ریچارد سوم به خانه  اش بیاید. شکسپیر به طور اتفاقی 
قول وقرار آن  ها را شنید و خیلی زودتر از بربج )ریچارد سوم( به آن  جا رفت و مفرح گشت... بربج پیش 
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از زمان مقرر به در خانه  ی این شهروند آمد. پیامی به داخل فرستاد که ریچارد سوم در آستانه  ی در است. 
شکسپیر او را برگرداند، زیرا ویلیام فاتح زودتر از ریچارد سوم آمده بود. نام شکسپیر ویلیام بود.”« )۱۹۸۹: 

22۹( سه نقطه از خود متن است. )م(

ریچارد سوم )۱452– ۱4۸5( آخرین پادشاه قرون وسطی و دودمان پالنتاجنت )Plantagenet( بود 
و ویلیام فاتح یا ویلیام اول )۱۰2۸– ۱۰۸۷( نخستین پادشاه دودمان نورمن  ها در انگلستان. ویلیام فاتح از 

سال ۱۰66 میالدی تا زمان مرگش پادشاه انگلستان بود. )م(

45۰. »هیاهوی بسیار برای هیچ عنوان نمایشنامه  ای کمدی از شکسپیر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۹(

45۱. »جمله  ی “دِر دروازه را زد” در پرده ی دوم، صحنه ی سوم نمایشنامه ی مکبث آمده است.« )گیفرد، 
)22۹ :۱۹۸۹

452. درباره ی »ویلیام فاتح« پی نوشت شماره ی 44۹ از همین فصل را بخوانید.

 ladykin را به کار برده است که به گفته  ی گیفرد، »مخفف lakin 45۳. در این  جا جویس کلمه  ی
به عروسک )کاف  این رو،  از   )2۳۰ به مفهوم عزیزداشتن است.« )۱۹۸۹:  و  “بانوی کوچک”  به معنای 

تحبیب( ترجمه کردم. 

ت، 2۰۱۷: 6۳۸(
ُ
کلمه  ی gay »به معنای زنی است که امورش را با روسپی گری می گذراند.« )اسل

درباره ی بانو فیتن پی نوشت شماره  ی ۳4۱ و ۳45 از همین فصل را بخوانید.

454. عبارت »سوار می شود و داد می  زند آه« به گفته  ی گیفرد، »از نمایشنامه ی کمدی سیمبلیِن شکسپیر 
گرفته شده است. در این صحنه شوهر ایموجن، پوستوموس، درباره ی دستیابی فرضی ایاچیمو بر ایموجن 
به شیوه ی تک  گویی می  گوید: “شاید حرفی نزد، اما مثل گراز نرخواه، از نوع آلمانی/ داد زد، آه، و سوار 

شد...”« )۱۹۸۹: 2۳۰(

لندن  قدیمی  تئاتر  مرکز  منطقه ی  شامل  تیمز،  رودخانه ی  »کنار  ت، 
ُ
اسل گفته ی  به  »رودکنار«   .455

)6۳۸  :2۰۱۷( است.« 

 ِرن )cours la reine( با معنای تحت اللفظی “رژه ی ملکه” خیابان عریضی 
َ

456. »عبارت فرانسوی کو ل
است در سمت راست رودخانه  ی سن در پاریس.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۰(

 ِرن، گردشگاه، پارک و خیابان عریِض سمت راست رودخانه  ی سن را به دستور ملکه مری در سال 
َ

کو ل
۱6۱6 ساخته اند. )م(

45۷. »جمله های:
 Encore vingt sous. Nous ferons de petites cochonneries. Minette? Tu veux? 

فرانسوی اند و نوعی چانه زنی روسپی  ها در مواجهه  های خیابانی است: بیست شاهی دیگر )یک فرانک(. 
ت، 2۰۱۷: 6۳۸(

ُ
بیا باهم یک کوچولو شیطنت کنیم. جیگر؟ دلت می  خواهد؟« )اسل

کسفوردی« به گفته  ی گیفرد، »اشاره  ای است به داستان جعلی جان  45۸. »سر ویلیام َدوِننت با مادر آ
آِبری با این روایت که شکسپیر ساالنه از لندن به استرتفورد سفر می  کرد و در میان راه در هتل جان َدوِننت 
می  ماند. گویی شکسپیر با دیدن زن َدوِننت عاشق او می شود و او پدر واقعی سر ویلیام َدوِننت )۱6۰6– 
۱66۸(، شاعر و نمایشنامه  نویس است. ویلیام َدوِننت گاهی این داستان را به شوخی می  گفت و به آن اعتبار 
این داستان را رد می  کند؛  ارائه شده است: لی  می بخشید. در منابع مورد نظر استیون نظرهایی متفاوت 
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برندس آن را تأیید می  کند؛ هریس هم به این دلیل که با تصویر ُدن ژوانی  اش از شکسپیر همخوان است آن 
 قبول دارد.« )۱۹۸۹: 2۳۰(

ً
را کامال

45۹. »جمله ای است که در شب دوازدهم، ِسر توبی به ِسر اندرو می گوید: “شوالیه، تو به یک جام 
ت، 2۰۱۷: 6۳۸( شراب قناری را در جزایر قناری )اسپانیا( تولید می کنند. 

ُ
شراب قناری نیاز داری.”« )اسل

)م(

46۰. عبارت مارگارت مری انی  کوک )Anycock به  معنای هر خروس یا هر نر( به گفته  ی گیفرد، 
فرانسوی، که کشف و شهودش  ۱6۹۰(، راهبه  ای  با مارگارت مری آالکوک )۱64۷–  »متجانس است 
در سال ۱6۷5 به این منجر شد که برای برگزاری آیین مذهبی عمومی و نیایش به قلب مقدس )حضرت 
عیسی( جهاد کند. پس از مرگش آمرزیده شد و کلیسا او را در سال ۱۹2۰ مقدس شمرد.« )۱۹۸۹: 2۳۰(

به عبارت دیگر، مالگن انی  کوک )Anycock( به معنای هر نر را با هر نرقناری استیون جور می  کند. )م( 

ن بویلن، زن دوم او. 
َ
46۱. »دختر هرِی شش زنه« به گفته ی گیفرد، »الیزابت دختر هنری چهارم است از ا

هنری چهارم شش زن داشت.« )۱۹۸۹: 2۳۰(

462. »در دیباچه  ی اثری با عنوان The Princess; A Medley نوشته  ی تنیسن آمده: “و این  جا به عمه 
الیزابت رسیدیم/ و لیلیا با بقیه، و دوستان مؤنث/ از عمارات همسایگان.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۰(

درباره ی تنیسن پی نوشت شماره  ی ۳۷2 و ۳۷۳ از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

زن  ببینند،  را  مکبث  تا  می  شوند  جمع  نیمکت  دور  جادوگران  وقتی  مکبث  نمایشنامه ی  در   .46۳
به  او می  خواهد که مقداری هم  از  با اشتها می  خورد. جادوگر نخست  دریانوردی آجیل روی دامنش را 
انتقام برمی  آید و تصمیم  او بدهد. زن دریانورد می  گوید: “از این  جا دور شو، جادوگر. جادوگر درصدد 

)م( و می  کنم.”«  کند: »می  کنم، می  کنم  غرق  را  زن  می  گیرد شوهر 

464. درباره ی »کار کرده شده« پی نوشت شماره  ی 4۰۱ از همین فصل را بخوانید.

465. »جان جرارد )۱545– ۱6۱2(، گیاه  شناس، سرپرست باغ  های وزیر امور خارجه  ی ملکه الیزابت، 
از گیاهان باغ انگلستان فهرست کاملی تهیه و در سال ۱5۹۷ اثری را آماده کرد با عنوان تاریخ عمومی یا 
دارویی گیاهان. جرارد در کوی ِفتِر لندن باغ رزی داشت. اما ارتباط شکسپیر با جرارد روشن نیست. شاید 
باغ مذکور باغی عمومی بوده است. شاید هم شکسپیر جرارد را از نزدیک می  شناخت، زیرا جرارد عضو 
برجسته  ی جامعه  ی سلمانی  های جراح بود و مرکز این انجمن در خیابان روبه  روی خانه  ی شکسپیر بود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۰(

با  است  اثری  جرارد  و  شکسپیر  ارتباط  درباره ی  )جویس(  استیون  اطالعات  »منبع  المن،  گفته  ی  به 
عنوان یک روز با ویلیام شکسپیر نوشته  ی موریس کلیر )نام مستعار فردی با نام می بایرن لندن، ۱۹۱۳(.« 

)6۱  –6۰  :۱۹۷۷(

466. »هریس و لی، هردو، معتقدند که تندیس رنگی شکسپیر در کلیسای استرتفورد نشان می دهد که 
چشم  هایش عسلی و ریش و موهایش خرمایی بوده است. استیون )شاید در ادامه  ی نظر موریس کلْیر( 
تصور می  کند که موی شکسپیر در نیمه  ی دهه  ی چهارم عمرش سفید شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

سیمبلین است. »پسر  نمایشنامه ی  از  برگرفته  نیلی رنگ مثل سیاهرگ های زن«  46۷. عبارت »سنبل 
سیمبلین، آرویراگوس، با برادرش، گیدریوس، درباره ی زیباترین گل  ها حرف می  زند و می  گوید که با آن ها 
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“گور غم  بار پسر مرده، فیدل، را خوش بو” می  کند: “تو نباید بدون گل هایی باشی که به چهره  ات می مانند، 
پامچال زردرنگ و سنبل نیلی رنگ مثل سیاهرگ  هایت،...” فیدل نه مرده بود و نه پسر بود، بلکه خواهرشان، 

ایموجن بود در لباس مبدل.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

46۸. استیون برای اثبات نظریه  اش گاه از زندگی  نامه  هایی که برای شکسپیر نوشته شده بهره می  برد و گاه 
از متون خود او. این عبارت نیز از حکایت زمستان، نمایشنامه ی کمدی شکسپیر است. به گفته  ی گیفرد، 
»در این نمایشنامه، در صحنه  ای پردیتا، قهرمان زن نمایشنامه، گل  های تابستانی را به  منظور قدردانی به 
لردی میان سال می  دهد و گل  های بهاری را برای لردی جوان آرزو می  کند: “نرگس  ها که پیش از حضور 
پرستوها می  آیند و با زیبایی، تن به باد مارس می سپارند؛ بنفشه  ها بی  نور می  شوند/ اما زیباتر از پلک  های 

جونو/ یا نفس ونوس.”« )۱۹۸۹: 2۳۱(

46۹. به گفته  ی دیوید وِیر، »بی گمان استیون به خودش توصیه می  کند که دنیا را بیازماید )بکن... فقط 
یک بار زندگی می  کنیم( و تجربه کسب کند و در هنرش بیشتر تجارب شخصی  اش را بیان کند، همان  طور 

که شکسپیر کرد )براساس تئوری خود استیون(.« )2۰۱5: ۱5۰(

کسفوردی است که  4۷۰. »به کی شک داری« جمله  ای »از لطیفه  ای معروف درباره ی معلم کوته  فکر آ
زن جوانی دارد. مرد به دوستی قدیمی اعتماد می  کند و می  گوید: “... زنم به من می گوید که باردار است.” 

و دوستش پاسخ می  دهد: “خدای من، به کی شک داری؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

4۷۱. منظور از »عشق دلبند شاعر،« مری فیتن است. پی نوشت شماره  ی ۳۳۳ و ۳4۱ از همین فصل 
را بخوانید. 

4۷2. »این شعری است از لرد آلفرد داگالس، دوست اسکار وایلد، با عنوان “دو عشق” که در مجله ی 
کسفورد منتشر شد. یکی از عشق  ها به دیگری می  گوید: “من عشق واقعی  ام، پر  The Chameleon در آ
می کنم/ قلب  دختر و پسر را با شعله  های دوسویه/ سپس دیگری آهی می کشد و می  گوید: .../ من عشقی  ام 
که شهامت ندارد نامش را بگوید.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: ۸2( »این همان عشِق به هم  جنس است.« )همان جا: 

2۳۱( برای شرح بیشتر پی نوشت شماره  ی ۳۳۹ از فصل سوم )پروتیوس( را بخوانید. 

4۷۳. »این جمله از ضرب  المثلی انگلیسی است: یک انگلیسی عاشق یک لرد است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )2۳۱

کسفورد با ویرایش جنیفر اسپیک، »درست تر این است که بگوییم  براساس فرهنگ ضرب المثل های آ
یک انگلیسی عاشق لرد بودن )اشرافیت( است.« )2۰۱5: ۹۷(

ن هثووی بر شکسپیر، از بین رفتن “اعتمادبه نفس” 
َ
ا »استیون می گوید که یکی از پیامدهای سلطه ی 

شاعر در رابطه ی جنسی بوده است. بر این اساس، شکسپیر لردچه ای را به سراغ زنی می فرستد که از طرف 
او به زن اظهار عشق کند، زنی که به “بانوی تیره ی سونات ها” معروف است. اما این زن فرد میانجی را 
به عنوان عاشق برمی گزیند تا خود شکسپیر را: “اما هرزه ی بارگاه او را به خاطر یک لرد طرد کرد، عشق دلبند 
شاعر.” لقبی که استیون استفاده می کند )dearmylove( در خود معنای ضمنِی عالقه ی شکسپیر به 
ن هثووی است.« )و ِیر، 2۰۱5: 2۳( 

َ
هم جنس، لرد جوان، را دارد. هم جنس گرایی هم دیگر پیامد سلطه ی ا

درباره ی »لردچه« و »اعتمادبه نفس« پی نوشت ۳42 و ۳۷2 از همین فصل را بخوانید.

4۷4. به گفته ی المس، »اگلینتن در این جلسه نقش متولِی “مصمم”، “استوار” و “جدِی” سالمت 
اخالقی را بازی می کند، گرچه از نظر استیون این عزِب گوشه نشین ترش رو سهم خود را از راه خودارضایی 
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به دست می آورد.« )۱۹۹۸: ۱45(

 با اگلینتن و هریس موافق است که شکسپیر “به شیوه ی مرسوم انگلیسی عاشق یک لرد 
ً
»استیون ظاهرا

بوده” است. اما افکار تحریف شده اش داستانی متفاوت می گوید از عشق شرم آلود اسکار وایلد به جنس 
 به هم جنس، نظربازی اش در شاِرنتون، شهر کوچکی در جنوب شرقی 

ً
موافق و عشق خودش، احتماال

پاریس، جایی که مارکی دو ساد معروف زندانی می شود. خودداری استیون در بیان چیزی که در آن شهر 
دیده، گرچه آشکارا تماشایشان کرده، به طور ضمنی می رساند که رابطه ای مردانه بوده است.« )همان جا(

4۷5. »شارنتون شهر کوچکی است در پنج مایلی جنوب شرقی پاریس، در محل تالقی رودخانه ی 
سن و مارن. این شهر به دلیل داشتن پلی کلیدی بر رودخانه  ی مارن و دژهایش معروف است.« )گیفرد، 

)2۳۱  :۱۹۸۹

4۷6. »از سونات شماره  ی سه شکسپیر است: “به آینه بنگر و به صورتی که می  بینی بگو که وقت آن 
رسیده پدر کودکی بشوی. امروز چهره  ات تازه و سالم است، اما اگر آن را بازتولید نکنی، جهان را فریب 
داده ای و مایه  ی بدبختی زنی شده  ای که می  توانست مادر فرزند تو باشد. اما آیا زنی هست بس زیبا که 

)2۳۱ نپذیرد رحمش را شخم بزنی؟”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

4۷۷. »منظور اسب  بانی است که اسب نر )نریان( را نزد مادیان می  آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

دانل، »در این جمله  ی کلیشه  ای انگلیسی، شاید شکسپیر عاشق یک لرد بوده که “می خواسته 
ُ
به گفته  ی ا

برایش این کار را انجام دهد، برای همه  ی رحم  های مفرد شخم  نزده ی دیگر، اداره ی تفتیش یک اسب  بان 
بیاورد،” گویای آن است که لرد، نه بانو، باکره  ای است در انتظار باروری. گزینه  ی دیگر این است که شاید 
بازی کند و برایش یک اسب بان  اداره  ی اسب  بانی را  شکسپیر عاشق لردی است و می  خواهد لرد نقش 
بیاورد؛ گزینه  ی دوم بیانگر این است که شکسپیر خودش مالک آن رِحم شخم  نزده است و منتظر است لرد 
 شکسپیر از خیانت دیگران به همسرشان الهام گرفته و سونات  ها و 

ً
آن را بارور سازد، همان  طور که احتماال

هملت را نوشته است.« )۱۹۹2(

4۷۸. درباره ی زن و مادر سقراط پی نوشت شماره  ی ۱6۹ و ۱۷۰ از همین فصل را بخوانید. 

»شاید شکسپیر هم مثل سقراط زنی سلیطه داشته است. گفته می شود که مادر شکسپیر، مری آردن، 
زمین دار بود، اما برخالف این که افالطون، فائنارت، مادر سقراط، را ماما معرفی کرده است، هیچ مدرکی 

در تأیید مامایی او در دسترس نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

یا  شهوت ران  زنی  هوس  باز”  “بوالهوس  از  منظور  می زند.  حرف  گزانتیپ  درباره ی  این جا  »در   .4۷۹
دختری سبک سر است. شکسپیر عبارت مرکب giglot wench را در پرده  ی ششم هنری چهارم برای 
ژاندارک استفاده کرده است. عبارت “شکستن عهد بستر” نیز از سونات ۱52، بیت ۱– 4 شکسپیر است: 
“می  دانم که من با عاشق شدن بر تو عهدی را شکستم/ اما تو سوگند خوردی که بر من عاشقی، ولی دو عهد 
بشکستی/ با ترک بستر همسرت به او خیانت کردی/ و عهدت را به عشق تازه ات شکستی و به بیزاری از او 

عهد بستی.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

4۸۰. »در نمایشنامه ی هملت، مشغله  ی ذهنی روح پدر هملت “خیانت” گرترود است و نیز تصویر 
کالدیوس، برادرش، به  عنوان “زانی به محرم و چارپای زناکار.” عبارت “ساده لوح کندذهن” آن  طور که با 

بحث آینده  ی استیون هماهنگ است، با کالدیوس شکسپیر هماهنگ نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۱(

4۸۱. پنجمین صحنه از پرده  ی یکم نمایشنامه ی هملت براساس تحقیق گیفرد، »نخستین باری است 
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که روح یا شبح پدر هملت با او حرف می  زند. این  که آیا معنای حرف روح پدر هملت این است که گرترود 
و کالدیوس پیش از ارتکاب قتل، جرم زنا نیز مرتکب شده  اند، هنوز مورد بحث است.« )۱۹۸۹: 2۳2(

ن 
َ
4۸2. »به گفته  ی لی، “تنها اشاره  ای که در فاصله  ی ازدواج شکسپیر )۱5۸2( تا مرگش )۱6۱6( به ا

هثووی )شکسپیر( شده تحت عنوان وام  گیرنده است که در تاریخی نامعین از تامس ویتینگتن، چوپان 
سابق پدرش، چهل شیلینگ وام گرفته است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2(

4۸۳. مری مادر شکسپیر بود و جان پدرش. »جان در سال ۱6۰۱ از دنیا رفت و مری در سال ۱6۰۸.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2(

4۸4. ویلون یا همان »ویلیام شکسپیر در سال ۱6۱6 از دنیا رفت و زنش در سال ۱62۳.« )گیفرد، 
)2۳2  :۱۹۸۹

4۸5. »جون هارت، خواهر شکسپیر، در سال ۱646 در هشتادوهشت سالگی درگذشت. به گفته ی 
لی، “سه برادرش، ویلیام، ادموند و ریچارد پیش از او مردند و تاریخ مرگ برادر چهارم، گیلبرت، مشخص 

نیست.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2(

4۸6. »جودث، خواهر کوچک  تر شکسپیر، بیش از شوهرش، پسرانش و خواهرش عمر کرد.« )گیفرد، 
)2۳2 :۱۹۸۹

4۸۷. »سوزان هال، دختر بزرگ شکسپیر، در سال ۱64۹ از دنیا رفت، در حالی که شوهرش، دکتر جان 
هال، در سال ۱6۳5.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2(

4۸۸. »به گفته  ی لی، “الیزابت، تنها فرزند خانم سوزان هال، آخرین بازمانده  ی شاعر... اولین شوهرش، 
تامس َنش، مالک بود و بی بچه  از دنیا رفت. در آوریل ۱64۷، خانم نش دوباره ازدواج کرد و زن جان برنارِد 
زن  مرده شد.” در نمایشنامه ی در دل نمایشنامه ی هملت، بازیگر نقش ملکه اعتراض می  کند: “هیچ  کس 

دوبار عقد نمی  کند، مگر اولی را کشته باشد.” پرده ی سوم، صحنه ی دوم.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2(

4۸۹. درباره ی »چوپان پدرش« پی نوشت شماره  ی 4۸2 از همین فصل را بخوانید.

4۹۰. »وصیت نامه ی شکسپیر در ژانویه ی ۱6۱6 نوشته شد و در مارس همان سال، پیش از مرگش در 
ماه آوریل، اصالح شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2( 

پی نوشت بعدی )شماره ی 4۹۱ از همین فصل( را بخوانید.  

4۹۱. »در سال ۱6۱۳، شکسپیر زنش را از آن بخش از اموالش که به طور طبیعی به ارث می برد و معادل 
یک سوم کل دارایی اش بود محروم کرد و نیز از مبلغ جهیزیه ای که هنگام ازدواج به خانه ی او آورده بود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2(

 The 4۹2. »قاضی بارتن، حقوق دان ایرلندی، و قاضی َمِدن این نکته را گفته اند. مدن در اثری با عنوان
است.«  داده  توضیح  شکسپیر  قانونی  اطالعات  درباره ی  )لندن ۱۸۹۷(   Diary of  William Silence

)2۳2 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

4۹۳. پی نوشت قبلی )شماره ی 4۹۱ از همین فصل( را بخوانید.

4۹4. »لی، هریس و برندس، هرسه معتقد بودند که شکسپیر در نخستین پیش نویس وصیت نامه اش 
از  را  نام زنش  لندن گذاشته است، ولی  و  استرتفورد  برای بچه ها و خویشاوندان و دیگران در  چیزهایی 
قلم انداخته است. اما بعدها این جمله میان خطوط جا داده شد: “به زنم تخت دست دومم و مبلمان را 
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)2۳2 می دهم.” مالکیت دو تخت بزرگ می تواند نشانه ی ثروتمند بودن باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ت، 
ُ
)اسل است.«  بحث  در  مکثی  مبین  و  “نقطه”  به معنای  است  آلمانی  واژه ای   )Punkt( »پونکت 

)6۳۹  :2۰۱۷

4۹5. درباره ی »روستاییان زیبا« پی نوشت شماره ی 2۰۰ از همین فصل را بخوانید.

4۹6. »ییتس، لیدی گرگوری و دیگر افراد فعال در احیای فرهنگ و تئاتر ایرلند، نمایشنامه هایی درباره ی 
زندگی روستاییان و کشاورزان نوشتند و روی صحنه بردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2( 

نام و شرح مختصر دو نمونه از این نمایشنامه ها در پی نوشت شماره ی 2۹ و 25۷ از همین فصل آمده 
است. 

4۹۷. »شکسپیر یا درست تر بگویم، پدرش، پس از درخواست مکرر، در سال ۱5۹۹ نشان خانوادگی 
پلیس را خرید که در آن زمان بزرگ ترین خانه در  نیو  و اشرافی دریافت کرد. در سال ۱6۰2، شکسپیر 
استرتفورد بود و در مدت اشتغالش در لندن به خرید ملک در حومه ی استرتفورد ادامه داد تا مالک بزرگی 
 تئاتر بلک فرایرز سهم داشت و در سال ۱6۱۳ در 

ً
شد. لی نوشته است که شکسپیر در تئاتر گلوب و احتماال

خیابان بلک فراِیرز )لندن( خانه ای خرید که اکنون به Ireland Yard معروف است. عالوه بر این ها در 
سال ۱6۰5 یک قسمت از سه بخش مجاور استرتفورد را خرید و با دو نفر دیگر از اهالی استرتفورد الیحه ی 

شکایت را اصالح کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳2– 2۳۳(

Separatio a mensa eI a thalamo .4۹۸ »التین است به معنای “جدایی اتاق خواب و منزل.” جدایی 
اتاق خواب و منزل اصطالحی قانونی بود که دادگاه انگلستان، پیش از اصالح قانون طالق در سال ۱۸5۷، 
ت معتقد است که »این اصطالح یعنی به طور 

ُ
به جای طالق به کار می برد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۳( اسل

قانونی جدا زندگی کردن، بدون طالق گرفتن.« )2۰۱۷: 6۳۹(

برای  و   best bed اصطالح  یک(  درجه  )تختخواب  بهین تختخواب  برای  استیون   .4۹۹
 best را به کار می برد و نیز کلمه های second best bed )دوم بهین تختخواب )تختخواب درجه دوم
، second best و گاهی second را به تنهایی برای آقای بست و جان اگلینتن هم استفاده می کند: 

دوم. اگلینتن  یا  و  بست  دوم بهین 

5۰۰. »در اودیسه ی هومر، وقتی اودیسیوس در لباس مبدل به خانه برمی گردد، به پنه لوپی ثابت می کند 
still– rooted ساخته است.«  با این توضیح که تختخواب شان را از چوب درخت  که خود اوست، 

ت، 2۰۱۷: 6۳۹(
ُ
)اسل

5۰۱. »ارسطو در شهری به نام استاگیرا به دنیا آمد و از آن بچه تخس های مدرسه بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )2۳۳

درباره ی »باستانی« پی نوشت بعدی )5۰2 از همین فصل( را بخوانید.

5۰2. »در سال ۳2۳ پیش از میالد، یک سال پیش از مرگ ارسطو، الکساندر بزرگ از دنیا رفت. با 
مرگ او شهر آتن برای ارسطو، که به کفر متهم شده بود، ناامن شد و او، برای این که به سرنوشت سقراط 
آن اشاره می کند، دیوژن  به  از “باستانی” که استیون  تبعید کرد. منظور  به خالکیس  را  مبتال نشود، خود 
الئرتی )حدود قرن سوم پیش از میالد( است که در اثری با عنوان زندگی فیلسوفان نوشته است: “ارسطو 
در وصیت نامه اش برخی از بردگانش را آزاد کرد و بخشید. مجسمه ای برای مادرش سفارش داد. دستور 
داد که جسدش را در کنار زنش، پیتیاس، به خاک بسپارند. به هرپیلیس، معشوقی که پس از زنش با او 
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زندگی می کرد، اجازه داد در یکی از خانه هایش زندگی کند.” نل )النور( گوین )۱65۰– ۱6۸۷( بازیگری 
انگلیسی بود و معشوق چارلز دوم )۱6۳۰– ۱6۸5، شاه سال های ۱66۰– ۱6۸5(. خواسته ی پیش از 

مرگ چارلز این بود که “نگذارید نلی بیچاره از گرسنگی بمیرد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۳( 

5۰۳. »برندس، هریس و لی، هرسه با استناد به خاطره ی جان وارد، حاکم استرتفورد، )پنجاه سال پس 
از این واقعیت( نوشته اند که “شکسپیر، مایکل درْیتن و بن جانسن با یکدیگر دیداری شاد داشته اند، و در 
 آن قدر نوشیده اند که شکسپیر تب کرده و از این تب مرده” است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۳(

ً
این دیدار، ظاهرا

5۰4. »در حکایت زمستاِن شکسپیر، اتولیکوِس عیاش آهنگی می خواند که فرارسیدن بهار– تابستان 
را به عنوان فصولی جشن می گیرد که در آن “دندان طمع ]دزدی[ من تیر می کشد/ که یک کوارت آبجو 
واحد  کوارت   )22۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  سوم.«  صحنه ی  چهارم،  پرده ی  است.”  شاهانه  غذای  وعده  یک 

)م( است.  مایعات  اندازه گیری 

در  سخنوری  و  انگلیسی  ادبیات  پروفسور   )۱۹۱۳  –۱۸4۳( داودن  »ادوارد  گیفرد،  گفته ی  به   .5۰5
)2۳۳  :۱۹۸۹( بود.«  برجسته  منتقدی  و  دابلن   

ِ
کالج ترینیتی 

5۰6. »جویس این جمله را به تاریخ “شب سال نو ۱۹۱۸” در نسخه ی دست نویس یولسیز نوشته، در 
حالی که سیلویا بیچ آن را نخستین بار در سال ۱۹22 در مؤسسه ی کتاب فروشی اش، شکسپیر و شرکا، 
چاپ کرده است. در زمان چاپ یولسیز، جویس هنوز در زوریخ زندگی می کرد و هجده ماه پیش از اولین 
تأسیس کرد.«  در سال ۱۹۱۹  را  و شرکا  کتاب فروشی شکسپیر  بیچ  بود.  بیچ  و سیلویا  مالقات جویس 

)2۳۳ )گیفرد، ۱۹۸۹: 

5۰۷. »یکی از مضمون های مورد عالقه ی داودن این بود که شکسپیر شاعر مردم بود و برای مردم.« 
 )2۳۳  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

»داودن شکسپیری در حد و اندازه ی درک مردم عرضه می کند و می نویسد: “شکسپیر تشخیص داده 
دستون را از سر مهر “ویلیام مردم” می نامیدند.« 

َ
است که قلب مردم در جای درستی است.” ویلیام گل

 )64۰  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل

5۰۸. برپایه ی تحقیقات گیفرد، »نشانی ادوارد داودن: خانه ی های فیلد در خیابان های فیلد دابلن بوده 
است.« )۱۹۸۹: 2۳۳(

سونات های او.«   براساس 
ً
5۰۹. »حدسی است درباره ی عالقه ی شکسپیر به هم جنس گرایی، عمدتا

)64۰ ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل

 »درباره ی عالقه به جنس موافق در سونات های شکسپیر گمانه زنی های زیادی شده است. داودن این 
اتهام را با احتیاط بسیار شرح داده است: “در عصر رنسانس... دوستِی پرشوِر مرد با مرد، یکی از آن مسائل 
مهم و دشواِر رایج زمان بود.” و در ادامه سعی کرده است که )با کالمی بی طرفانه( اتهام مذکور را با ذکر 
چند مثال از دوستِی پرشور در آن زمان بیان کند. هیو ِکنر معتقد است که نگاه جویس به جمله ی اول 
شکسپیِر داودن بوده است. شکسپیِر داودن در سال ۱۸۷۷ برای بچه مدرسه ای ها منتشر شد با این سرآغاز: 

“در سال های پایانی قرن شانزدهم زندگی در انگلستان پرتنش بود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۳(

5۱۰. به گفته ی هانت، »در چند جای این رمان، مردان به استیون نزدیک می شوند تا او را راهنمایی کنند 
اما اغلب با لمس فیزیکی او. استیون در هوشیاری و گم گشتگی آشکار، جذب احساسات پدرانه می شود. 
در این حماسه ی بدن انسان، نیاز به تماس های انسانی اغلب در لمس نشان داده می شود، درست مثل موارد 
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نیاز استیون به رابطه با جنس مخالف: “لمسم کن، لمس.” ]فصل سه[« )2۰۱۳( 

»اما او از همه ی این  نزدیک شدن ها استقبال نمی کند. به عنوان مثال، ]در فصل یک )تلماکس([ مالگن 
به استیون نزدیک می شود و با دست انداختن دور بازویش، به او دوستی صمیمانه پیشکش می کند: “باک 
مالگن ناگهان دستش را دور بازوی استیون انداخت و با او دور برج قدم زد،” ولی استیون به دالیل متعدد از 
مالگن فاصله می گیرد. به او اعتماد ندارد و نمی تواند او را به عنوان مرشد )مثل منتور اودیسیوس در اودیسه( 
بپذیرد، و درست در یک صفحه بعد می خوانیم که بازویش را از دست او بیرون می کشد و آزاد می کند، 
گرچه مالگن سعی می کند نظر او را جلب کند: “من تنها آدمی ام که می دانم تو کی  هستی. چرا بیشتر به 
من اعتماد نمی کنی؟” به نظر احساس می کند که مالگن در پِس قبول مسئولیت ِ زندگی او، یک شکارچی 
جنسی  مخفی می کند. در این جا هم وقتی مالگن با لفظی تصنعی “درباره ی اتهام لواطی که به حماسه سرا 

نسبت داده اند” حرف می زند، استیون با خود فکر می کند: “مخنث.”« )همان جا(

رعایت  برای  است.  جویس  خود  برساخته ی   ،beautifulinsadness ابرواژه ی  ترجمه ی   .5۱۱
هم گونی آغازین کلمه ی beautiful با  Best، ترکیب »بس زیب« را برای beautiful در نظر گرفتم که 

با »بست« دارای هم گونی آغازین است. )م(

5۱2. »وایلد در کتابی درباره ی سونات های شکسپیر، چهره ی آقای دبلیو اچ، به این پرسش که سونات ها 
چه چیزهایی درباره ی خود شکسپیر به ما می گویند، پاسخ می دهد: “فقط این که او برده ی زیبایی بود.”« 

)گیفرد ۱۹۸۹: 2۳۳( 

ت، »وایلد هنگام شکایت ناموفقش علیه مارکی کوینزبری گفت: “حس زیبایی باالترین 
ُ
به گفته ی اسل

حسی است که انسان مستعد آن است.”« )2۰۱۷: 64۰(

5۱۳. »منظور از دکتر، زیگموند فروید، فیزیولوژیست، روانپزشک و بنیانگذار علم روانکاوی و نظریه ی 
اوست که استیون آن را “مدرسه ی نو وَینی” می نامد. براساس تحلیل فروید، آن “کلمه ها” بی شک به معنای 
گاه نیرومندی که در وجود فرد ریشه  تالشی است برای پنهان کردن یا پاک کردن یا توجیه انگیزه ی ناخودآ

دوانده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 22۳– 2۳4( 

»تورنتن نوشته است که جمله ی اگلینتن در نسخه ی اولیه یولسیز )پاورقی لیتل ریویو( نبوده و بعدها 
جویس آن را به متن افزوده است. تورنتن معتقد است که هدف جویس فروید نبوده، اما گیفرد براساس 
اشاره ی استیون به “مدرسه ی نو وینی،” معتقد است که »منظور استیون فروید بوده است و با گفتن کلمه ی 
“آن ها” ممکن است آنتیس تنیس دیگری هم باشد. دکتر البته می تواند مالگن هم باشد، ولی “آن ها... ما”ی 
استیون را چطور می توان توضیح داد و نیز سکوت مالگن منکوب ناپذیر را در برابر این آغاز برای بی نزاکتی 
ت معتقد است که منظور، »داودن است که در سراسر دابلن به دکتر 

ُ
بیشتر؟ )ص ۱۹۹(« )همان جا( اما اسل

ت، 2۰۱۷: 64۰(
ُ
داودن معروف بود.« )اسل

5۱4. ترجمه ی ضرب المثل معروف انگلیسی است که می گوید، »نمی توانی کیک را هم داشته باشی و 
ت، 2۰۱۷: 64۰( 

ُ
هم بخوری، که اگلینتن دو بخش آن را جابه جا می کند.« )اسل

به گفته ی گیفرد، »در این جا، آشکارا منظوِر اگلینتن این است که آدم نمی تواند هم حس زیبایی داشته 
باشد و هم گمراه شود.« )۱۹۸۹: 2۳4(  

5۱5. »به عبارت دیگر، آیا فروید و دیگر روانکاوها مانند آنتیس تنیس رفتار می کنند و نخل زیبایی را از 
هلن زیبا می گیرند و به پنه لوپی پرهیزکار و اخالق گرا می دهند؟ یعنی از هنرمند می گیرند و به اخالق گرا 
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می دهند؟« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳4( پی نوشت شماره ی 442 از همین فصل را بخوانید.

5۱6. »شایالک شخصیت یهودی کینه توز نزول خواِر نمایشنامه ی تاجر ونیزِی شکسپیر است. داشتن 
شکسپیر  که  است  معتقد  برندس  خسیس.  و  پولدار  آدم  به معنای  است  عامیانه  اصطالحی  بزرگ  جیب 
این  از اهریمنی تحمل ناپذیر شخصیتی و واقعی بسازد که یهودی است. درواقع، شکسپیر  می خواست 
شخصیت را زمانی ساخته که مشغله ی ذهنی اش تملک و مالکیت و پول درآوردن و ثروت بوده است.« 

)2۳4  :۱۹۸۹ )گیفرد، 

گوناگون  انواع  به  که  کرده اند  معرفی  این گونه  را  برندس، هرسه، جان شکسپیر  و  هریس  »لی،   .5۱۷
تجارت ها، ازجمله مالت، مشغول بوده است؛ فقط لی این را اضافه می کند که مبلغ کمی به شرکت سهامی 
شهرداری شهر استرتفورد قرض داده است. براساس برآورد ضمنی برندس، خود شکسپیر هم پول قرض 
می داد و با جریان مرسوِم “مخالفت شدید با پرداخت بهره موافق نبود.” برندس و لی معتقدند که اگر او 
محتکر غالت نبوده، مالک آن بوده است: “زیرا در زمان قحطی غالِت سال ۱5۹۸، اسمش در دفتر ثبت 
غالت به عنوان مالک ده چارک غله و مالت ثبت شده است.” هیچ کدام از این محققان به “هنگامه” اشاره ای 

نکرده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳4(

 »تاد« به گفته ی گیفرد، »واحد سنجش وزن پشم است و معادل بیست وپنج پوند، و “چارک” واحد 
پوند غله.« )همان جا( تا بیست وهشت  سنجش وزن غالت است و معادل بیست وپنج 

در فصل دو )نستور(، هنگامی که آقای دیسی، مدیر مدرسه، به استیون پند می دهد که در مصرف پول 
صرفه جویی کند، از شکسپیر مثال می آورد که او هم »پول ساخت. شاعر بود، بله، ولی انگلیسی هم بود.« 
)پی نوشت شماره ی ۷2 از همان فصل( هانت در این باره نوشته است که »شکسپیر یکی از شش یا هشت 
سهام دار مرکز تئاتر گلوب بود. نخست مالک دوازده ونیم درصد از سهام آن جا بود و هنگام بازنشستگی 
پول دوستی  درباره ی  دیسی  »شاید  که  است  نوشته  دیسی  درباره ی  سپس  و  درصد...«  هفت  مالک 
نمایشنامه نویس انگلیسی درست بگوید، ولی این به آن معنا نیست که استیون دیدگاه او را مورد تحسین 

)2۰۱2( می دهد.«  قرار 

5۱۸. »چتل فالستاف همان هنری چتل )۱56۰– ۱6۰۷( است، ناشر و نمایشنامه نویس لندنی، که در 
Groat’s worth of نوشته ی گرین را منتشر کرد و سه ماه بعد، اثری از خودش   Wit سال ۱5۹2 اثری با عنوان
با نام Kind– Heat’s Dreame را چاپ کرد و در آن از انتشار حمله ی گرین به شکسپیر اظهار پشیمانی 
کرد: “... فرقه های مختلف درستکاری اش را در معامله گزارش کرده اند که همین بر امانت داری اش داللت 
دارد...” هم عصرانش چتل را مردی چاق وصف می کنند و به همین دلیل، برخی حدس می زنند که جان 
فالستاف در هنری اول، دوم، چهارم و پنجم و زنان شوخ طبع وینزر همین چتل است. برندس این حدس را 

مطرح می کند و هریس آن را می پذیرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳4(   

اهل  دوافروشی  یا  )عطار  راجرز  فیلیپ  به نام  فردی  علیه  شکسپیر  که  نوشته اند  برندس  و  »لی   .5۱۹
پول قرضی،  و  مالت  بابت خرید  پنس،  ده  و  پانزده شیلینگ  و  پوند  مبلغی معادل یک  برای  استرتفورد( 
را  خود  طلب  شکل  بی رحمانه ترین  به  یعنی  کردن”  مطالبه  را  گوشت  پوند  یک  است.”  کرده  شکایت 
غیریهودی  یک  از  تاوانی  پس گرفتن  به زور  برای  شایالک  کینه توزانه ی  رفتار  به  است  اشاره ای  خواستن. 
مقروض وظیفه نشناس به نام آنتونیو، در نمایشنامه ی تاجر ونیزی. لی شکسپیر را فردی معرفی می کند که 
 
ً
“در روابط تجاری اش، برای گرفتن حقش، مجدانه و سخت می ایستد.” به قول برندس، شکسپیر ظاهرا
 ده درصد. برندس در جای دیگر نوشته است که “شکسپیر سرشت 

ً
نرخ بهره ی رایج را تقاضا می کرد، مثال
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هاری داشت که او را وامی داشت به انباشت مال و ثروت، بدون حس مالطفت به بدهکارانش...”« )گیفرد، 
 )2۳4  :۱۹۸۹

اگرچه اصطالح »یک پوند گوشت« استعاری است و بی رحمی مطالبه کننده را نشان می دهد، شایالک 
رباخوار برای تضمین پرداخت، یک پوند گوشت آنتونیو را طلب می کند. )م(

52۰. »جان آبری )۱626– ۱6۹۷( در طول زندگی اش داستان ها و حکایت هایی را جمع آوری کرد 
و سرانجام در سال ۱۸۹۸، با عنوان زندگی های مختصر و نوشته های انتخابی دیگر منتشر شد. آبری در 
این مجموعه نوشته است: “پدر شکسپیر قصاب بود و وقتی شکسپیر بچه بود کار تجارت پدرش را دنبال 
می کرد و پس از آن مدیر مدرسه ای در حومه شد.” براساس گفته ی لی، “گردآورنده ی زندگی های شاعران 
لی سایبر[ نخستین کسانی بودند که این داستان را نقل کردند: 

ُ
)۱۷5۳( ]رابرت شیلز و دیگران با نظارت ک

ارتباط شکسپیر با مرکز تئاتر از آن جا شروع شد که مسئولیت نگه داری اسب های تماشاگران را در بیرون 
سالن به عهده اش گذاشتند.” برندس هم از قول ادموند مالونه )۱۷4۱– ۱۸۱2( نوشته است که “رسم کار 
روی صحنه این بود که اول در نقش سوفلور کار می کردند )از پشت صحنه ی نمایش جمله و عبارت های 
نمایشنامه را به هنرپیشگان یادآوری می کردند( یا کارشان را با وظیفه ی فراخواندن هنرپیشه ی بعدی به روی 
صحنه شروع می کردند.” هریس، لی و برندس، هر سه، درباره ی این داستان های دوره ی جوانی شکسپیر با 

مالحظه برخورد می کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳5(

52۱. »لی نوشته است که شکسپیر در خلق شخصیت شایالک از یهودی مالتایِی مارلو خیلی کم الهام 
اعدام  و  به محاکمه  این شخصیت “عالقه ی عمومی”  الهام بخش اصلی در خلق  گرفته است؛ درواقع، 
رودریگو لوپز، پزشک یهودی ملکه، در سال ۱5۹4 بود. لوپز با شواهدی ضعیف متهم شد به پذیرفتن 
پرز. تصور  آنتونیو  نام  به  اسپانیایی  نیز یک خائن  و  برای مسموم کردن ملکه  اسپانیایی  از مأموران  رشوه 
می شود که شباهت این واقعه با تاجز ونیزی نه تنها در تلفیق شایالک و لوپز دیده می شود، که در انتخاب 
نیز آشکار است. اعدام لوپز باعث ایجاد آشوب های خشونت آمیز علیه  به عنوان قربانی شایالک  آنتونیو 
یهودیان در لندن شد. در مراسم اعدام و قطعه قطعه کردن، قربانی را بر نردبانی خم آویختند به گونه ای که 
پاهایش به یکی از پله ها می رسید. بنابراین، هنگام کالبدشکافی در حد خفه شدن بود، ولی نمرده بود.« 

 )2۳5 )گیفرد، ۱۹۸۹: 

522. درباره ی اصطالح توهین آمیز »جهود« پی نوشت شماره ی 42۷ و 42۸ از همین فصل را بخوانید.

52۳. »جیمز اول )۱566– ۱625(، مثل جیمز ششم در اسکاتلند )۱562– ۱625(، از سال ۱6۰۳ 
تا ۱625 پادشاه انگلستان بود. جیمز اول بسیار به سحر و جادو عالقه مند بود و درباره ی این موضوع کتاب 
مرجعی نوشت، و به عنوان پادشاه اسکاتلند در تشویق و ترویج قانون محاکمه و اعدام جادوگران فعال بود. 
برندس هملت و مکبث را با عالقه ی شاه جیمز به سحر و جادو و دیوشناسی ارتباط می دهد، اما به اندازه ی 
استیون به این اعتقاد ندارد که شکسپیر در هملت از شاه جیمز الهام گرفته است، زیرا تاریخ نوشتن هملت 
را ۱6۰۳ یا پیش از آن ثبت می کند، درحالی که جیمز در سال ۱6۰۳ به تخت پادشاهی می نشیند، اما 
مکبث براساس تاریخ احتمالی برندس و لی )۱6۰5– ۱6۰6( کم تر جای تردید است. لی به  در مورد 
الهام بخشی جیمز اول برای نوشتن مکبث توجه خاصی دارد، چه در مورد دیوشناسی و ارواح خبیثه و چه 
در مورد منبع اسکاتلندی رفتار دلسوزانه ی بانکو، جد جیمز. فیلسوف نما کسی است که به فیلسوف بودن 

تظاهر می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳5(

524. آرمادا )Armada( نام ناوگان جنگی اسپانیا که عازم حمله ی همه جانبه به انگلستان بود. )م( 
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به گفته ی گیفرد، ابتدا »انگلیسی ها آرمادا را شکست دادند و سپس در سال ۱5۸۸، توفانی آن را در هم 
 شکست و نابود کرد. دون داریانو دو آرمادو، اسپانیایی عجیب وغریب در نمایشنامه ی درد بیهوده ی عشق، 
پرمدعا.  و  الیزابت: مغرور، سخت گیر  انگلستاِن دوره ی  در  نمادین  اسپانیایی  از یک  کاریکاتوری است 
باید توجه داشته باشیم که درد بیهوده ی عشق را نمایشنامه ای دشوار وصف می کنند، زیرا پر است از ایما و 

اشاره های محلی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳5(

525. مفکینگ شهری است در آفریقای جنوبی که به گفته ی گیفرد، »دژ محکم انگلستان در جنگ بوئر 
بود و بوئرها آن را برای دویست وهفده روز محاصره کردند. گرچه بوئرها خطوط ذخایر مفکینگ را قطع 
کردند، هرگز به پادگان انگلستان فشار جدی نیاوردند. افراد پادگان انگلستان، به دلیل عدم عالقه ی بوئرها 
به حماسه آفرینی انگلیس، به مقاومت ادامه دادند و در ۱۷ ماه مه ۱۹۰۰، یک ستوِن احتیاط جنگنده های 
بوئری را وادار کردند که از نواحی مفکینگ عقب نشینی کنند. در لندن برای این حادثه بیش از اهمیت 
نظامی اش شادی کردند و جشن گرفتند. به همین دلیل، “مفکینگ” اصطالحی شد برای نمایش گزاف )و 
 نامستند( و شوروشوق برای امپراتوری انگلستان و سیاست توسعه گرایی. نقل تاریخی است که بعد 

ً
اساسا

از شکست آرمادا، انگلستان الیزابتی از یک دوره ی تمدیدشده ی رنسانس ملی گرایی پرشور بهره مند شد.« 
)2۳5 :۱۹۸۹(

ت، 
ُ
مکبث.« )اسل 526. »لی معتقد است که “تئوری مغلطه گری” اشاره ای است به صحنه ی دربان 

)64۰  :2۰۱۷

»در 5 نوامبر ۱6۰5، کاتولیک های انگلستان نقشه ی انفجار پارلمان و کاخ شاه را طراحی کردند ولی 
از  که  رده باال،  کاتولیک  و  اهل وریک شر  یسوعی  گارنت،  در سال ۱6۰6، هنری  و خنثی شد.  رد گیری 
طراحان نقشه ی مذکور و رهبر مخفی کاتولیک های انگلستان بود، محاکمه شد. گارنت با دفاع از تئورِی 
مغلطه گری در دادگاه معروف شد، با این شرح که دروغ گفتن با ادای سوگند اگر “محض رضای خدای 
 اخالقی است )شعار یسوعیان(. درباِن نمایشنامه ی مکبث نیز با ضربه ای به در از 

ً
عّز وجل” باشد، کامال

خواب مستی می پرد، تصور می کند که درباِن در جهنم است، و می گوید: “کی آن جاست، ترا به بعلزبوب 
سوگند  دیگری  ضد  بر  ترازو  کفه ی  هر  به  که  است  مغالطه کار  مردی  به خدا  کیست؟  سوگند  )شیطان( 
می خورد و محض رضای خدا دست به هزاران خیانت زده؛ ولی نتوانسته با دودوزه بازی به بهشت راه یابد.” 
)پرده ی دوم، صحنه ی سوم( لی میان پدر گارنت و درباِن مکبث رابطه ای منطقی می یابد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)2۳6  –2۳5

از تجارب خدمه ی کشتی سی  طوفان  52۷. »لی معتقد است که شکسپیر برای نوشتن نمایشنامه ی 
ونچر )Sea Venture( الهام گرفته است؛ کشتی ای که در سال ۱6۰۹، در سفری به مقصد ویرجینیا، در 
برمودا گم شد. برخی از ملوانان به مدت ده ماه در جزیره ای که در آن زمان ناشناخته بود سرگردان بودند تا 
این که سرانجام به ویرجینیا رسیدند و در سال ۱6۱۰، از آن جا به انگلستان رفتند. داستان های شگفت انگیز 

ماجراجویی هایشان هیجان قابل توجهی در انگلستان ایجاد کرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳6(

از  نوزدهم  قرن  در  که  نمایشنامه ای  کاریکاتورهای  »براساس  طوفان  نمایشنامه ی  آنتاگونیست  کالیبان 
)همان جا( گرفت.«   )patsy( هالو  لقب  بودند،  ساخته  ایرلندی  مهاجران 

 از کلمه ی ایتالیایی pazzo به معنای 
ً
مریکن هریتیج، این واژه )patsy( احتماال

َ
براساس فرهنگ لغت ا

»احمق« گرفته شده است. )م(



|  یولسیز   378

درباره ی عموزاده ی آمریکایی  پی نوشت شماره ی ۳۰2 از فصل هفتم )ایوِلس( را بخوانید. 

درباره ی رنان )ارنست رنان( پی نوشت ۳۰۱ از همین فصل را بخوانید.

 ،Palladia Tamia, Wits Treasury نام  با  اثری  در   )۱64۷  –۱565( می یرز  »فرانسیس   .52۸
سونات های شکسپیر را “سونات های شکرین” نامید. می یرز از سونات ها به عنوان اثری چاپ شده حرف 
نمی زند، بلکه آن را کاری می داند که فقط “در میان دوستان محرم شکسپیر شناخته شده است.” آشکار 
از  پیش   Astrophel and Stella نام  با   )۱5۸6  –۱554( سیدنی  فیلیپ  سر  معروِف  سونات  که  است 
سونات های شکسپیر منتشر شده است، اما لی و برندس درباره ی تأثیر قاطع سیدنی بر شکسپیر در نوشتن 
سونات هایش برخوردی دفاعی دارند. لی سیدنی را در فهرست کسانی می گذارد که “رودخانه ی اصلی 
ف بی واسطه ی 

َ
را تأمین کرده اند” و برندس، سموئل دنِیِل سونات نویس )۱562– ۱6۱۹( را “استاد و سل

)2۳6 )گیفرد، ۱۹۸۹:  می داند.«  شکسپیر” 

52۹. »تفسیر تمثیلِی ادموند اسپنسر از ِفْی الیزابت است در شعری حماسی با عنوان ملکه ی پریانی؛ او 
را ِبِس هویجی رنگ وصف می کند، زیرا ملکه موهای قرمز داشت؛ و او را باکره ی زمخت می خواند، چون 
معروف بود که لطیفه های رکیک دوست دارد. آن سنتی که الیزابت الهام بخش آن شد، یا بهتر است بگوییم 
 مرسوم بوده است، 

ً
موجب شد که شکسپیر زنان شوخ طبع وینزر را بنویسد، گویی تا سال ۱۷۰2 کامال

 The Comical ،زیرا جان دنیس )۱65۷– ۱۷۳4(، نمایشنامه نویس انگلیسی، در سرآغاز نمایشنامه اش
Gallant، یک بازنویسی از زنان شوخ طبع وینزر، به آن اشاره می کند.” ماین هر” اصطالحی است آلمانی 
به معنای جناب. منظور از Buckbasket، زنبیل لباس هاست، زنبیلی که دانشمند بسیار وسواسی )یا 
فرویدی؟( باید داخلش را برای شخصیت های نمایشنامه ی زنان شوخ طبع وینزر بارها بگردد. فالستاف 
می شود.  پرتاب  تایمز  رودخانه ی  به  متعفن  مالفه ی  با  پوشیده  و  است  پنهان  زنبیل ها  همان  از  یکی  در 
کلمه ی باک )Buck( که پیش از زنبیل )basket( آمده به معنای “حیوان شاخدار” است و درنتیجه، مرد 

بی ناموس )درونمایه ی آشکار آن نمایشنامه(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳6( 

ت، 2۰۱۷: 64۱(
ُ
»این واژه در زنان شوخ طبع وینزر آمده است.« )اسل

تا آن جا پیش می رود که از موارد شناخته شده ی زندگی شکسپیر، مثل تنگ نظری، زرنگی و  »استیون 
خودخواهی حسابگرانه اش نقل قول می کند؛ سپس شواهدی از نمایشنامه هایش می آورد که نشان می دهد 
همرنگ  و  کردن  رنگ عوض  فرصت طلبی،  آماده ی  همیشه  اخالقی،  اصول  به  پایبندی  بدون  شکسپیر 
جماعت شدن بوده است. از این رو، نمایشنامه ی یهودستیزانه ی تاجر ونیزی را درست پس از اعدام لوپز 
یهودی، سوءقصدکننده به ملکه الیزابت می نویسد؛ در نمایشنامه ی درد بیهوده ی عشق، آرمادای گمشده 
را به تمسخر می گیرد و صحنه ی زندان بان مکبث را با داللت بر زندانی کردن اخیر یسوعی ها می نویسد. 
عالوه بر آن، وجدان هنری خود را نادیده می گیرد و تا آن عمق سقوط می کند که نمایشنامه ی مضحک زنان 
 برای ارضای هوس گستاخانه ی ملکه الیزابت می نویسد، چون ملکه خواسته ببیند 

ً
شوخ طبع وینزر را صرفا

فالستاف چگونه عشق می روزد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 6۹(

5۳۰. »از آن چه استیون با خود می گوید درمی یابیم که بر سر حرف هایی که می گوید چندان ثابت قدم 
نیست.« )بالمایرز، ۱۹۹6: 6۹( 

در این جا به خود می گوید حاال با »اعتقادات مذهبی« و تاریخچه ی »لغت شناسی« شکسپیر معجونی 
بساز و بعد »چهار صورت اصلی فعل mingere )التین( را ردیف می کند: اول شخِص مفرد از زمان حال، 
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mingo )ادرار می کنم(، گذشته ی استمراری، minxi )ادرار کرده ام(، گذشته ی ساده، mictum )ادرار 

ت، 2۰۱۷: 64۱(
ُ
کردم( و آینده ی آن، mingere )ادرار خواهم کرد.(« )اسل

5۳۱. پی نوشت قبلی )شماره ی 5۳۰ از همین فصل( را بخوانید.

شده،  یافت  شواهد  برپایه ی  است.  بوده  بسیاری  گمانه پردازی های  موضوع  شکسپیر  »مذهب   .5۳2
برخی شکسپیر را کاتولیک، برخی انگلیکان، یا پیوریتن، یا بی دین و آتئیست می دانند، اما من هیچ منبعی 
نیافتم که او را یهودی فرض کند. سموئل شوئنبام هم منبعی در اثبات یهودی بودن شکسپیر نیافته است.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳6(

5۳۳. »منظور، رئیس آموزش و رئیس دانشگاه کالج دابلن، پدر جوزف دارلینگتن، اس جی )۱۸5۰– 
۱۹۳۹( است. دارلینگتن در مقاله ای با عنوان “آزاداندیشی در نمایشنامه های شکسپیر” به شیوه ای مدبرانه 
از  یکی  بی شک  ولی  نمی آورد،  به جا  را  دینی اش  فرایض  بود، شاید  کاتولیک  نشان می دهد که شکسپیر 

سرآمدان بزرگ “آیین جوانمردی و ایمان مسیحایی” بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳6(  

Sufflaminandus sum« .5۳4 )سافالمیناندوس سام( عبارتی التین است به معنای “باید متوقف شوم 
)در حرف زدن(” و برداشتی است از کالم بن جانسن درباره ی شکسپیر، در اثری که پس از مرگش چاپ شد. 
جانسن در این اثر نوشته است: “شکسپیر درستکار بود، با سرشتی آزاد و رها و تخیل عالی؛ عقاید متهورانه، 
و قیافه ای مالیم. او چنان در این ویژگی ها روان بود که گاهی الزم بود متوقف شود: سافالمیناندوس ارات 

)باید متوقف می شد.(”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳6(

5۳5. »اصطالحی بود متداول، به این دلیل که اروپا در دهه ی ۱۸۸۰– ۱۸۹۰ پر بود از فراورده های 
صنعتی آلمان. این اصطالح نیز مزاحی است با فرهیختگان آلمانی که مایل بودند شکسپیر را مصادره کنند 

و بگویند: “شکسپیر ما.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷( 

ت معتقد است که »این اصطالحی متداول بود برای اجناس بنجول و بی ارزش.« )2۰۱۷: 64۱( 
ُ
اسل

درباره ی صنایع آلمان پی نوشت شماره ی ۳5۸ از فصل هشتم را بخوانید. 

5۳6. درباره ی جالی فرانسوی پی نوشت 25۳ از همین فصل را بخوانید.

ت، »بسیاری از منابع شکسپیر و صحنه های نمایشنامه هایش ایتالیایی اند.« )2۰۱۷: 64۱(
ُ
به گفته ی اسل

»در کاریکاتورهای دوره ی الیزابت، ایتالیایی ها را مردمی فاسد نشان می دادند: در عشق به قدرت به شدت 
پیرو ماکیاولی )کالدیوس در نمایشنامه ی هملت شاهزاده ای است پیرو ماکیاولی(؛ به شدت بی بندوبار )در 
نمایشنامه ی اتللو حتا رفتار پرهیزکارانه ی ِدزدمونا، همسر اتللو، طوری است که می توان به آن شک کرد، 
زیرا ونیزی است(؛ و همه ی برژیاهای حیله گر، هنگام کشمکش، میل به مسموم کردن دارند تا رودررویی 
سالم الیزابتی )شاهد آن، مرگ پدر هملت و نقشه های کالدیوس در آخرین صحنه ی نمایشنامه ی هملت 

است.(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷(  

می کند  سعی   Biographia literaria پانزده  فصل  در   )۱۸۳4  –۱۷۷2( کلریج  ِتیلر  »ساموئل   .5۳۷
بندد.  کار  به  کاربردی”  نقد  “اهداف  درباره ی  داده،  بسط  و  شرح  پیشین  فصل های  در  که  را،  “اصولی” 
کارهای  اگر  بررسی،  این  در  ویژگی های شعر چیست...  که  است  نکته  این  کاربردش “کشف  نخستین 
به  “تجاوز  منظومه ی  و  آدونیس،  و  )ونوس  ذوالمناقب  شکسپیر  بشری مان،  نابغه ی  بزرگ ترین  اولیه ی 
لوکرسیا”( را کنار دستم بگذارم، به نظرم موفق تر خواهم بود.” کلریج در پانوشتی آورده است که کلمه ی 
myriad– minded )ذوالمناقب( را از عبارتی یونانی جعل کرده و “به خاطر شایستگی بی همتا و برتری 
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  )2۳۷ به شکسپیر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  طبیعی” است که متعلق 

 Amplius. In societate humana hoc est maxime necessarium ut sit amicitia inter multos .5۳۸
به گفته ی گیفرد، »التین است به معنای “به عالوه. در جامعه ی بشری، برقراری روابط دوستانه با دیگران از 
کویناس است،  باالترین درجه ی اهمیت برخوردار است.” استیون می گوید که این جمله از سینت تامس آ
سوما تئوالجیکا  از  ت معتقد است که »این جمله 

ُ
2۳۷( ولی اسل اما منبع آن معلوم نیست.« )۱۹۸۹: 

کویناس است و گرچه لغت به لغت مطابق آن نیست، به لحاظ معنایی  )Summa Theologica( نوشته ی آ
کویناس در رد زنای با محارم نوشته است: “سومین دلیل این است که انسان را از داشتن  موازی آن است. آ

دوستان بسیار بازمی دارد.”« )2۰۱۷: 64۱(

 پی نوشت شماره ی 542 از همین فصل را بخوانید.

5۳۹. »جمله ی Ora pro nobis التین است به معنای “برای ما دعا کن.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷(  

pogue mahone! Acushla machree! .54۰ »ایرلندی است به معنای ماتحتم را ماچ کن! ضربان قلبم!« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷(   

عبارت دوم، دومین بیت از شعر “ضربان قلبم” نوشته  ی جان فیلپات کورن )۱۷5۰– ۱۸۱۷( است. برای 
توضیح بیشتر پی نوشت شماره ی ۸۳ از همین فصل را بخوانید.

54۱. این دو خط »از نمایشنامه ی یک پرده ای سینگ است با عنوان سواران بر دریا، که نخستین بار در 
25 فوریه ی ۱۹۰4، در دابلن روی صحنه رفت. در طول نمایشنامه، موریا، پیرزنی که پسرش را در دریا از 
دست داده است، سعی می کند که پسر دیگرش را از سرنوشتی مشابه دور کند، اما پسر بر او حاکم می شود. 
سپس خوابی می بیند که پسر زنده اش سوار بر اسبی می رود و پسر مرده اش سوار بر تاتو )اسب کوچک( 
او را دنبال می  کند. او و دخترانش این خواب را پیش آگهی بر مرگی دیگر می دانند. کاتلین، دختر بزرگش، 
نمایشنامه  بافتار  در  “نابود”  کلمه ی  بی شک.”  نابودشده،  نابودشده ایم.  امروز  از  “ما  می کند:  سوگواری 

به معنای مفلس یا از گرسنگی مردن است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷(  

که  استفاده کرده است  »برآمده شکم«  به معنای   Gorebellied واژه ی  از  این جا، جویس  در   .542
چهارم به زبان می آورد. )م( هنری  فالستاف در 

»زبان اصلی دو اثر گنده )برآمده شکِم( سینت تامس، مدخل الهیات و جامع بر ضد مشرکان، التین 
است، همان زبان کلیسای کاتولیک قرون وسطی.« )هانت، 2۰۱۱(

 Summa( ”در همین فصل، مالگن اشاره می کند که استیون را “غرق در مطالعه ی جامع بر ضد مشرکان«
Contra Gentiles( دیده است.« )همان جا(

کویناس حجیم و برآمده شکم نیستند، بلکه خود او هم، طبق رسم زمانه، بی نهایت چاق بود  »فقط آثار آ
با شکمی به شدت بزرگ، چنان که طبق حکایت های باقی مانده درباره ی او، جلوی میزش را می برید تا برای 
شکمش جا باز کند. یا این که وقتی از دنیا می رود، راهب ها نمی تواتند جنازه ی سنگینش را از پله ها پایین 
کویناس شکم بشکه ای” می دهد.« )همان جا(  ببرند. در فصل سوم )پروتیوس( هم استیون به او لقب “آ

پی نوشت 2۸4 از همان فصل را بخوانید.

»فروید و پیروان مکتب وینی اش رابطه ی اودیپوسی )زنای با محارم( را عنصری ضروری و دردسرساز 
اودیپوسی. آگوستین  در گرایش جنسِی مرحله ی نوزادی می دانستند و روند رشد را روند ترک گرایشات 
قدیس )نه سینت تامس( در De Civitati dei “میل جنسی” )نه رابطه ی اودیپوسی( را با “طمع ورزی و 
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Summa Theolog�( مدخل الهیات  زیاده خواهی” یکسان شمرده است. سینت تامس در اثری با عنوان
ica( از قول آگوستین نقل می کند که “حرمت شکنِی مقدسات می تواند گونه ای از شهوت باشد...” دلیل 
اصلی سینت تامس در محکوم کردن رابطه ی اودیپوسی این است که این رابطه “با احترام معمولی که ما به 

خویشان خود داریم در تضاد است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷(  

54۳. »یهودیان، آن طور که در عهد عتیق بیان شده و در عمل به اجرای آن مجاب شده اند، با ازدواج 
یهودی با غیریهودی به شدت مخالف بوده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۷(  

544. »برخالف احکام یهودیت، در “احکام مسیحیت” قرض دادن پول با بهره ممنوع بود؛ از این رو، 
آن ها  به  توفان  بحبوحه ی  “در  و  می کردند  تحمل  اقتصاد  در  اهمیت شان  به خاطر  را  یهودیان  مسیحیان 
پناه دادند.” )در انگلستان، به ویژه در زمان یهودگرایی شاه تا اخراج شان در سال ۱2۹۰ مصون ماندند.( 
لوالردها جامعه ی نیمه راهب از اصالح طلبان مذهبی )قرن چهارده و پانزدهم میالدی( بودند و از هواداران 
جان ویکلف که خود خواستار اصالحات در انگلستان بود و نیز عالم علم الهیات و مترجم انجیل. گرچه 
انگلستان اذیت می کردند و  از بلژیک و لوکزامبورگ( و  آن ها را در سرزمین های سفلی )هلند و بخشی 
به ستوه می آوردند، هنگام توفان پایان قرن چهاردهم، انگلستان به آن ها جان پناه داد. در آن زمان، این کشور 
 John( درگیر مشکالتی بود که سرانجام، در میانه ی قرن پانزدهم به “جنگ رزها” انجامید. جان آْو گانت
of Gaunt، پسر ادوارد سوم، پادشاه انگلستان(، دوِک لنکستر در نیمه ی دوم قرن چهاردهم، که با قدرت 

کلیسا در کشمکشی مخفی بود، به نفع ویکلف جنگید و از پیروان لوالردی اش حمایت کرد.« )گیفرد، 
  )2۳۷  :۱۹۸۹

»در نمایشنامه ی هملت، پولونیوس به پسرش، الئرتز، که عازم فرانسه است، پند می دهد: “خودمانی 
باش، اما به هیچ وجه بی نزاکت نباش./ دوستانت را بیازمای و سپس آن ها را با حلقه ی فوالدین بر جانت 

بزن.”« )همان جا( پیوند 

old Nobodaddy .545 )باباهیچ کاره ی پیر مرکب از بخش اول nobody به معنای هیچ کاره و 
daddy به معنای پدر( به گفته ی گیفرد، »شخصیتی است که ویلیام بلیک به عنوان ایزد خشم و آتش جهنم 

ساخته است، ایزدی حسود بر لذایذ مخلوق خود )مثل یهوه در عهد عتیق(.” به باباهیچ کاره” عنوان شعری 
است از او که این گونه شروع می شود: “چرا خاموش و نامرئی ای، پدِر حسودی؟/ چرا خودت را در ابرها 
پنهان می کنی/ از هر چشم جست وجوگری؟// چرا تاریکی و ابهام، در همه ی کالم و احکامت/ که هیچ کس 
جرئت نکند بخورد میوه را مگر از/ دهان شیطان نیرنگ باز؟/ یا آیا به این دلیل است که رمزآمیزی باعث 

تشویق بلند زنان می شود؟”« )۱۹۸۹: 2۳۷(  

از آن جا که Nobodaddy مانند هر اسمی در زبان انگلیسی با حرف بزرگ شروع شده است، آن را 
ترجمه نکردم. )م(

546. »در نمایشنامه ی حکایت زمستاِن شکسپیر، لئونتس حسود به خیانت زنان به مردان فکر می کند: 
“حاال که دارم این را می گویم، بازوی زنش را گرفته اند/ این مردک گمان می کند که زن در غیابش خیانت 
ت، 

ُ
)اسل همسایه اش.”«  )لبخند(،  اسمایل  ِسر  گرفته/  ماهی  حوضش  از  مجاورش  همسایه ی  و  کرده/ 

2۰۱۷: 64۱( برای همسایه اش لقبی تلخ و شیرین انتخاب می کند: »ِسر اسمایل.« )م(

54۷. »برداشتی از دهمین فرماِن “ده فرمان” است که می گوید: “نباید به زن همسایه ات، به خانه ی 
همسایه ات یا به مزرعه اش، نوکرش، کلفتش، گاوش یا خرش یا هر چیزی که مال اوست، طمع باشی 
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 )2۳۸  –2۳۷ )گیفرد، ۱۹۸۹:  داشته.”« 

54۸. ویل مخفف ویلیام است و منظور از »ویل مالیم« ویلیام شکسپیر است. »مالیم لقبی است که 
بن جانسن به او داده است: “شکسپیر مالیم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

54۹. »ان هثو وی شکسپیر در جایگاه یک زن پیوریتن خوب و شکیبا باید مشتاق مرگ باشد تا به زندگی 
ابدی وارد شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

در این جا شخصیت ها با کلمه ی ویل )will( بازی می کنند. یکی از معانی این کلمه »میل« )یا آرزو( 
است که با ویل جناس آوایی دارد. از این رو، در گفته ی مالگن در کنار ویل آوردم تا با بازی کالمی جان 
اگلینتن نیز همخوانی داشته باشد، وقتی اگلینتن فلسفه می بافد: میل به زندگی )will to live(. دو کلمه ی

live را محیا،  برابرنهاد  نیز   جناس آوایی وارونه دارند. برای حفظ این جناس 
ً
live هم تقریبا will  و 

مترادف با زندگی، گذاشتم: میل به محیا و میل به مرگ. )م(

گیفرد معتقد است که »این دو جمله ی جان اگلینتن اشاره ای به نظریه ی فروید هم اشاره دارد که مدعی 
گاه آدمی دو میل اساسی و متضاد وجود دارد: “میل به زندگی و میل به مرگ.”« )۱۹۸۹:  است در ناخودآ

)2۳۸

55۰. »رکویسکات )requiescat( کلمه ای التین است از دعایی برای آرمیدن مرده در گور: “بادا که قرین 
آرامش ابدی شود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

55۱. »سرآغاز شعری از اْی ای )ُجرج ویلیام راسل( با نام “ترنمی بر بیراهه” است. نخستین بند از آن 
شعر چهاربندی این گونه است: “که تیر امیدی در آن بنشست/ از کمان کمانداری ناشناس.”« )گیفرد، 

)2۳۸  :۱۹۸۹

552. »هملت از بازیگر اول می خواهد شرح “قتل پریام” را تکرار کند که همان مرگ شاه ترواست. 
شهبانو هکوبا را، که شاهد مرگ است، شهبانوی پوشیده وصف می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸( 

این بخش از هملت، نمایشنامه ای است در نمایشنامه: »شهبانو هکوبا با پای برهنه به هر سو می دوید و 
با سیل اشک خود شعله ها را تهدید می کرد؛ سرش را که دمی پیش تاجی بر آن بود، با کهنه پارچه ای پوشانده 

بود.« )پرده ی دوم، صحنه ی دوم( پی نوشت شماره ی ۱۱5 از فصل دوم )نستور( را بخوانید.

55۳. »واقعیت این است که در دوره ی الیزابت، تختخواب بزرگ )سنگین با نقش ونگارهایی حک شده 
بر چهار ستونش( نادر بود و بیشتر مردم روی تشک کاهی می خوابیدند. به همین دلیل، داشتن یک تخت 

درجه ی دو )دوم بهین( نشانه ی مرسوم طبقه ی متوسط بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸( 

درباره ی اتومبیل در ایرلند، پی نوشت شماره ی ۱۳۷ از فصل هفتم )ایوِلس( را بخوانید.

554. »این اصطالحی تمسخرآمیز در وصف ُمبلغ پیوریتن است. برندس، هریس و لی هر سه نوشته اند 
که در یادداشتی در دفتر شهرداری استرتفورد )۱6۱4( نوشته شده: “اقالم: یک کوارت شراب ساک و یک 
کوارت شراب کالرت به واعظ نیو پلیس )خانه ی شکسپیر( داده شده.” لی این “نیک رفتاری” را به همدلی 
داماد شکسپیر با پیوریتن ها نسبت می دهد؛ برندس آن را “خیانت معنوی” خانواده ی شکسپیر به او می داند، 

زیرا پیوریتن ها دشمن خونی شاعری و هنر و موسیقی بودند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸– 2۳۹(

555. »منظور از کتابچه ی متون مذهبی، رساله های مذهبی پیوریتن هاست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۹(

556. »برای لگن ادرار کلمه ی Jordan را آورده است. معنای دیگر آن بطری آبی از رود اردن است که 
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فرقه های پیوریتن آن را برای غسل تعمید و پاک شدن هنگام ایمان آوری استفاده می کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)2۳۹

سه ربعی  شلوارک های  برای  دگمه  و  )قالب   Hooks and Eyes for Believers’ Breeches«  .55۷
شده  نوشته  خیریه  کارهای  درباره ی  هفدهم  قرن  نیمه ی  در  که  است  پیوریتنی  رساله ای  اسم  معتقدان( 
است. عنوان دیگر )معنوی ترین انفیه دان که پارساترین روح را به عطسه آورد( شبیه اسم رساله ی دیگری از 
پیوریتن هاست: The Spiritual Mustard– pot, to make the Soul Sneeze with Devotion که در همان 

زمان نوشته شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۹(

ن هثووی را در نقشی در ونوس و آدونیس )نمایشنامه ی دیگر 
َ
55۸. گیفرد معتقد است که این جمله »ا
شکسپیر( تصویر می کند.« )۱۹۸۹: 2۳۹(

55۹. درباره ی اگن  بایت اینویت )Agenbite Inwit( به معنای »عذاب وجدان« پی نوشت شماره  ی 
۱۳۳ از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

56۰. »کلیشه ای درباره ی لندِن زماِن جیمِز اول.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

  inquit ت، »تقلیدی از زبان یونانی/التین: 
ُ
inquit Eglintonus Chronolologus به گفته ی اسل  .56۱

التین است به معنای “می گوید” و Chronolologus کلمه ای یونانی است که )استیون( آن را به قواعد التین 
)به شوخی( به اسم تبدیل کرده است.« )2۰۱۷: 64۰( روی هم می شود: »اگلینتِن گاه شمار می گوید.« )م(

562. »درسی است که حضرت عیسی به هوادارانش می دهد: “من آمدم که مرد را در ستیز با پدرش قرار 
دهم، و دختر را در برابر مادرش، و عروس را در برابر مادرشوهرش. و دشمنان انسان باید متعلق به خانه ی 

خودش باشند.” )انجیل متی ۱۰:۳5– ۳6(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

56۳. »سلحشور چاق لقبی است که شکسپیر در دو نمایشنامه ی هنری پنجم و زنان شوخ طبع وینزر به 
فالستاف داده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

»اگلینتن معتقد است که شکسپیر از آن نوع “شاعران خانواده” نیست که اعضای خانواده اش در آثارش 
حضور داشته باشند. فالستاف، مخلوق خاص شکسپیر، اهل خانواده ی او نیست.« )بالمایرز، 2۰۱۷: 

)۷۰

رومئو و ژولیت، »ژولیت از باال و پنجره ای حرف  564. در صحنه ی دوم از پرده ی دوم نمایشنامه ی 
می زند، بی خبر از این که رومئو در باغ زیر پنجره می شنود: “آه، رومئو، رومئو! چرا تو رومئویی؟/ پدرت را 

فراموش کن و نامت را عوض کن.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸(

565. »از عنوان شعر رابرت برنز، “خطاب به خشکه مقدس ها” )۱۷۸6– ۱۷۸۷( برداشت شده است. 
این شعر به آدم های متعصبی می تازد که خودشان را مقدس و خردمند می دانند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۸– 

 )2۳۹

را دست  که خشکه مقدس ها  برنز  رابرت  با شعر  را  ژولیت  و  رومئو  از  بخشی  استیون  این جمله،  در 
)م( می کند.  ترکیب  می اندازد، 

به استیون و تئوری اش حمله می شود و وقتی او می شنود که جان اگلینتن  به گفته ی بوئن، »از هرسو 
تئوری اش درباره ی فالستاف را هم رد می کند و او را عضو خانواده ی شکسپیر نمی داند، با مختصری اهانت 

و کین ورزی به خودخشنودی می رسد: خشکه مقدس.« )۱۹۷4: ۱54(
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نوریس در این باره می نویسد: »اما استیون نظر اگلینتن را رد می کند و اسمی را به او برمی گرداند که یادآور 
پدر و زندگی خانوادگی است، ولی بعد فکر می کند که اگر اگلینتِن شاعر پدری دارد، استیون ددلِس شاعر 

نیز پدری دارد: “پدر خودت، او پیرمرد تو را می شناسد، زن مرده.”« )2۰۱۱: 5۹( 

ادامه ی این بحث را در پی نوشت شماره ی 5۷۷ از همین فصل بخوانید.

566. »در هنری چهارم، پرده ی سوم، فالستاف با نوعی بدعنقِی شوخی – جدی شکایت می کند که 
شاهزاده هنری و دوستان پس فطرتش او را از توبه و ورود به کلیسا محروم کرده اند. بعد در همین صحنه 
شاهزاده هنری را به دزدی جام متهم می کند، کسی که از بارها جام می دزد، دله دزدترین.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)2۳۹

آنتریم،  ساحل  نزدیکی  در  ایرلند.  شرقی  شمال  در  آلستر،  استان  در  است  منطقه ای  »آنتریم   .56۷
به همین جزیره مربوط است.  نام خانوادگی مگی  به اسم جزیره ی مگی قرار دارد و  شبه جزیره ای بزرگ 
اما پدر اگلینتن )مگی( در منطقه ی آنتریم زندگی نکرده است. در اثری با عنوان ادبیات ایرلند )نیویورک، 
۱۹۰4(، یادداشتی از زندگی نامه ی ویلیام کی مگی )که نام داستانی اش جان اگلینتن است( نوشته شده: 
 از دنیا رفت.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ً
“آقای مگی بومی دابلن است و پسر کشیش پروتستان ایرلندی، که اخیرا

)2۳۹

56۸. سه روز اول دوره ی سه ماهه که در این سه روز دعا و عبادت می کنند. )م(

56۹. »جان اگلینتن )یا همان ویلیام کرک پتریک مگی( در اثری با نام دو مقاله درباره ی ماندگار، نوشته 
است: ماندگار کسی است که احساس می کند برانگیخته شده  تا تغییر مومنتوم دوره ی ادبی فوق العاده ی 
 از گوته، شیلر و وردزورث یاد می کند و در بحثی طوالنی از 

ً
آغاز قرن نوزدهم را ابدی کند. او خصوصا

اثرگذاری بارز وردزورث در این تغییر مومنتوم سخن می گوید.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۹(

5۷۰. »کلمه ی “mor” )مور( ایرلندی است به معنای ارشد.” متیو” هم شخصیتی است در چند شعر 
اولیه ی وردزورث.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 2۳۹(

5۷۱. در این جا، جویس کلمه ی kern را به کار برده »به معنای سرباز ایرلندی پیاده نظام که در ریچارد 
دوم هم آمده است. برای گوریده سر، کلمه ی مرکب rugheaded به معنای سری پر از موی کلفت یا 
ت، 2۰۱۷: 642( برای حفظ جناس آغاز کلمه ها آن را به »گوریده سر« 

ُ
نمدی استفاده کرده است.« )اسل

برگرداندم. )م(

»در نمایشنامه ی تاریخی تراژدی شاه ریچارد دومِ شکسپیر، ریچارد دوم، بی رحمانه، از خبر مرگ جان 
گنده ی  ایرلندِی  پیاده ی  سربازان  باید  ایرلندی مان/  جنگ های  برای  “اینک  می شود:  رد  عادی  گانت  آو 

)24۰ کنیم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹:  را جایگزین  گوریده سر 

5۷2. »در پرده ی سوم، صحنه ی سوم از هنری پنجِم شکسپیر، ولیعهد در دهکده ی آژانکور با فرمانده ی 
گارد فرانسه شوخی می کند و می گوید: “آه، شاید زن پیر بود و آرام؛ و تو گستاخ، مثل سرباز پیاده ی ایرلند، 

شلوار گشادت را درآورده، با زیرجامه ی تنگ.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

در  ییتس.  نوشته ی  کاتلین(  )کنتس   The Countess Cathleen نمایشنامه ی  به  است  اشاره ای   .5۷۳
صحنه ی یکم این نمایشنامه، وقتی شموس از شکار در جنگل برمی گردد، زنش بر او خرده می گیرد و او 
جواب می دهد: تمام روز گشتم: “مثل این که موش و خرموش و خارپشت ها مرده اند/ و من حتا نمی شنیدم 
هیچ بالی تکان بخورد در همه ی جنگل قحطی زده/ به جز برگ های مرده و گل والیی که/ می چسبیدند به 
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کف پایم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

»برای جوراب ساق بلند از اصطالح netherstocks استفاده کرده که جورابی بافتنی نیست، بلکه از 
جنس پارچه است که آن را می دوزند. این کلمه در نمایشنامه ی هنری اول آمده است.« )همان جا(

5۷4. »برگرفته از آخرین بند شعر “دو صبح آوریل” )۱۷۹۹– ۱۸۰۰(، یکی از شعرهای وردزورث 
درباره ی متیو: “متیو در گورش این دم/ او را می بینم ایستاده در اندیشه ام،/ مثل این لحظه، با ترکه ای/ از سیب 
وحشی در دستش.” سیب وحشی درختی است که در اسطوره ها، به خنده و به الهه های همزاد آفرودیت در 

ولز و ایرلند مرتبط است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

5۷5. جمله ای است که مالگن در چند پاراگراف قبل به استیون گفت و منظورش این بود که بلوم پدر تو 
را می شناسد. در این باره پی نوشت شماره ی 4۳۳ و 565 از همین فصل را بخوانید.

5۷6. »جویس در مراسم عبادی سه روز آخر هفته ی عید پاک در کلیسای نوتردام شرکت می کند و پس 
از آن با پای پیاده به هتل برمی گردد. اما این مراسم برایش بدشگون می شود و در شب عید پاک، به هتل که 
می رسد تلگرامی را به دستش می دهند که روی آن نوشته: “مادر می میرد، بیا خانه، پدر. ” گرچه نیمه شب 
است، در خیابان های خالی می دود و خود را به آپارتمان شاگردش، دوس، می رساند و از او ۷5 فرانک برای 
خرید بلیت قرض می گیرد. صبح روز بعد، از مسیر ارزان تر دِیپ – نیوهْیون به مقصد دابلن حرکت می کند 
)از پاریِس سرزنده از راه محوطه ی اسکله به سمت کنام فالکت زده ی مرگ او می شتابم( و از این رو، دریازده 

می شود.« )بوکر، 2۰۱۱(

فصل  همین  از   565 شماره ی  پی نوشت  در  را  آن  از  مختصری  که  بحثی  ادامه ی  در  نوریس   .5۷۷
خواندید، نوشته است: »استیون در این لحظه، اضطراب پدر خودش را به یاد می آورد؛ به اسکله آمده تا او 
را که از پاریس برگشته، به خانه و کنار بستر مادِر رو به موتش ببرد؛ با صدایی که “گرمای تازه ای” دارد با 
استیون حرف می زند. وقتی تئوری اش را با چرخشی دراماتیک از سر می گیرد، بحث میان آن ها به این جا و 
زندگی کنونی خودش برمی گردد با کین خواهی ای که بیانگر جنگ استیون با نومیدی است.« )2۰۱۱: 5۹(

5۷۸. »رابرت دی کنی جراح بیمارستان North Dublin Poor law Union بود. به عبارت 
دیگر، مادر استیون بیمار بنیاد نیکوکاری بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

بنابه  5۷۹. »جان شکسپیر، پدر شکسپیر، در ۸ سپتامبر ۱6۰۱ از دنیا رفت. برندس نوشته است که 
شواهد، شکسپیر هملت را در سال ۱6۰۱ نوشته،زمانی که اتفاقات احساسی گوناگون برایش رخ داده است. 
مورد دوم، اتفاقی بود که میان او و بانوی شب )مری فیتن( در سونات ها رخ داد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

5۸۰. »سوزانا شکسپیر در سال ۱5۸۳ به دنیا آمده است و جودث در سال ۱5۸5. سوزانا در سال ۱6۰۷ 
ازدواج کرد و جودث در سال ۱6۱6.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

nel mezzo del cammin di nostra vita .5۸۱ به گفته ی گیفرد، »ایتالیایی است به معنای “در میانه ی 
سال  را  الهی  کمدی  تجلی  تاریخ  دانته  است.  دانته  دوزخ  اول  سرود  آغازین  بیت  زندگی مان،”  سفر 
۱۳۰۰،زمانی که سی وپنج  ساله بود، تعیین کرده است. دوزخ این گونه ادامه می یابد: “در جنگلی تاریک به 

خود آمدم، جایی که راه مستقیم گم شده بود.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

به دانشگاه ویتن برگ برگردد.  هملت، کالدیوس به هملت اجازه نمی دهد که  5۸2. »در نمایشنامه ی 
 
ً
تقریبا جوان،  “خیلی  می کند،  معرفی  جوانک  را  او   ،)۱6۰۳( هملت  رحلی  قطع  نسخه ی  نخستین 

هملت  جوانی  بر  را  نمایشنامه  تأکیدهای   )۱6۰4( نسخه  دومین  اما  ص ۳6۷(.  )برندس،  نوزده ساله” 
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اصالح می کند و او را سی ساله نشان می دهد. برندس این تغییرات را شاهدی می داند بر این تئوری که 
 )24۰  :۱۹۸۹ )گیفرد،  است.«  کرده  تصویر  سی ساله  هملت  در  را  خود  سی وپنج ساله  شکسپیر 

منظور استیون این است که اگر اگلینتن تصور می کند که شکسپیر همان هملت است، پس مادرش )زنی 
هفتادساله( باید ملکه ی هوس باز )مادر هملت( باشد. )م(

5۸۳. »تاریخ تولد مری آردن شکسپیر نامشخص است. در سال ۱55۷ ازدواج کرده است؛ بنابراین، در 
سال ۱6۰۱ دست کم باید شصت ساله باشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

5۸4. در پرده ی یکم، صحنه ی پنجم هملت، »روح پدر هملت با او حرف می زند: “من شبح پدر تو 
هستم،/ تا چندی محکومم به آن که در شب راه بروم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۰(

با  دیدارش  داستان  ژاک  توست،  دلخواه  هرطور  نمایشنامه ی  هفتِم  صحنه ی  دوم،  پرده ی  »در   .5۸5
احمقی در جنگل )تاچسون( را تعریف می کند و از او نقل قول می کند: “و بدین ترتیب، ساعت به ساعت 
رسیده و رسیده تر می شویم و ساعت به ساعت گندیده/ و گندیده تر و حکایتی پشت آن است.”« )گیفرد، 

)24۱  –24۰  :۱۹۸۹

)گیفرد،  مادی.«  نه  باشد،  گذاشته  به ارث  معنوی  و  عرفانی  به لحاظ  می تواند  که  معنا  این  »به   .5۸6
)24۱  :۱۹۸۹

5۸۷. »در روز نهم، قصه ی سوم از کتاب صد قصه )دکامرون( اثر جووانی بوکاچو، دوستان کاالندرینِو 
کنند.  درمانش  که  می گیرند  پول  او  از  و  می گذارند  و سرش کاله  است  آبستن  که  می کنند  قانعش  هالو 
کاالندرینو )Calandrino( کلمه ای ایتالیایی است به معنای مجازِی “کودن و هالو”.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)24۱

5۸۸. خالفت رسولی »یا جانشینی پی درپی عرفانی است که از حواریون شروع شده و ادامه یافته است. 
اسقف کلیسا با انتصاب به این مقام، وارث ماترک عرفانی و معنوی می شود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱(

5۸۹. این عبارت »برگرفته از اعتقادنامه ی نیقیه است که عیسی را “تنها فرزند خدا می داند.” نیز یادآور 
تقدیم نامه ی سونات های شکسپیر است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱( 

5۹۰. »استیون استدالل می کند که نظام کشیشی ایتالیا عبادت “احساسی آسان” مریم باکره را جایگزین 
مفهوم دشوار خردگرای هم گوهری پدر و پسر کرده  است. در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، بر سر پرستش مریم 
بحث و مناقشه ی قابل توجهی در گرفت. ادعای پاپ نهم، در سال ۱۸54، علت اصلی آن بود: “مریم با 
پاک دامنی آبستن شده است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱( به جای تعمق در هم گوهری پدر و پسر، پاپ نهم 
بارداری حضرت مریم را تأیید کرده است و به او الوهیت بخشیده. استیون از این می گذرد و بنای بحثش را 

بر هم گوهری پدر و پسر و کلیسا می گذارد.)م(

5۹۱. »در آیین کاتولیک، انجیل متی بناگذاری کلیسای کاتولیک را معین کرده، آن جا که حضرت عیسی 
با سایمن پیتر حرف زده است، زیرا پیتر قرار بود نخستین اسقف )و نخستین پاپ( شهر رم باشد: “من به 
تو می گویم که تو پیتر هستی و روی این صخره کلیسایم را بنا خواهم کرد؛ دروازه های جهنم بر این کلیسا 

فایق نمی آیند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱( 

Amor matris .5۹2 عبارتی است »التین به معنای “عشق مادر. ” این عبارت می تواند به معنای عشق 
مادر به فرزند باشد، عشِق مادر )حالت ملکی فاعلی( یا عشق فرزند به مادر )حالت ملکی مفعولی(.« 

ت، 2۰۱۷: 562( پی نوشت شماره ی 4۳ و 44 از فصل دوم )نستور( را بخوانید.
ُ
)اسل
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استیون بنای راز پدری را بر تردید و امر بعید می داند، ولی مهر مادری را تنها چیز واقعی زندگی. »استیون 
معتقد است که از دیدگاه پسر، پدر یک شر الزم است... این تصور احمقانه است که شکسپیر سی وپنج  
ساله، پدر دو دختر دم بخت و عاقل و مجرب را با هملت جوان دانشجو، و مادر هفتادساله ی شکسپیر 
را با ملکه گرترود هوس باز یکی دانست... استیون تئوری اش درباره ی پدر بودن را فرموله می کند. امری 
گاهانه وجود ندارد که در آن مرد خود را به عنوان پدر بشناسد، بلکه پدر بودن وضعیتی  مانند هستی بخشی آ
عرفانی است که از هستی بخش به هستی گیرنده منتقل می شود. این رازی واقعی است که کلیسا بر آن بنا 
شده است. اساس عشق مادری بر رابطه ی مسلم واقعی گذاشته شده؛ اما بنای راز پدری بر تردید و امر بعید 

گذاشته شده، همان طور که خود عالم بر خأل بنا شده است.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۷۰(

گاهانه ی هستی بخشی به فرزند،  شری معتقد است که منظور از “ناشناخته” در جمله ی “پدری، در معنای آ
برای انسان ناشناخته است،” این است که درک نشده است، نه آن که وجود ندارد. استیون با این نوع زادوولد 

خیالی، برخوردش با بلوم را در پایان همین فصل پیش بینی می کند.« )۱۹۹4: 4۸(

 )24۱ )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.«  چهره...  رمان  در  مادر  عشق  درباره ی  کرنلی  حرف  از  »متأثر   .5۹۳
بخوانید. را  )نستور(  دوم  فصل  از  شماره ی 44  پی نوشت 

5۹4. جویس این جمله را هنگام تولد پسرش، در نامه ای به تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۰5 نوشته است. 
براساس بریتانیکا، داستان قانونی )Legal fiction( عبارت است از حکمی که درست فرض می شود، 
 وقتی پارلمانی از نظر قانونی اجازه ندارد بعد از نیمه شب کار کند، 

ً
 نادرست است. مثال

ً
در حالی که کامال

گرچه هنوز پنج ساعت از کارش مانده، برگرداندن ساعت به پنج ساعت قبل آسان تر از تغییر قانون است. 
به این کار می گویند داستان قانونی. )م(

5۹5. »برداشتی از تک گویی هملت درباره ی خطر نشان دادن احساس دروغین: هکوبا برای او یا او 
ت، 2۰۱۷: 642( 

ُ
برای هکوبا چه ارزشی دارد که مرد برایش گریه کند؟« )اسل

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea .5۹6 »التین به معنای: به عالوه. پیش از این. یک بار دیگر. و 
از این پس؛ اصطالحات سخنوری است مربوط به مراحل گوناگون بحث های جزمی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)24۱

5۹۷. »این عشق به جنس موافق است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱( شرح کامل آن را در پی نوشت شماره ی 
۳۳۹ از فصل سوم )پروتیوس( بخوانید. 

5۹۸. در اسطوره های یونان، »مینوس« پادشاه کرت بود که پس از مرگ، یکی از سه دالور عالم مردگان 
شد. مینوس که بر سر جانشینی ناپدری با برادرانش اختالف داشت، به درگاه پوسایدون رفت تا از او کمک 
بگیرد و پوسایدون گاوی سفید برای قربانی فرستاد. اما مینوس از قربانی کردن گاو سرباز زد. )م( »پوسایدون 
رنجید و در عوض مهر گاو سفید را در دل پاسیفائه، زن مینوس، گذاشت. پاسیفائه در فرمان برداری از 
احساساتش در گاوی چوبی که ددلس برایش آماده کرده بود، پنهان و بدین سان به گاو سفید نزدیک شد. 

فرزندی که از این آمیزش به دنیا آمد، مینوتور، نیم انسان – نیم گاو یا گاوآدم بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱(

منطقه ی  در  بیستم،  قرن  آغاز  در  که  است  خیابانی  »اسم   rue Monseiur le Prince  .5۹۹
)24۱  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بود.«  پاریس  شهرنوی 

6۰۰. استیون درباره ی شرم جسمانی تغییرناپذیری فکر می کند که پدران و پسران را از هم جدا می کند. 
به گفته ی شوابر، »استیون درصدد روشن کردن چه چیزی است؟ موضوع سخن او نمی تواند عشق میان 
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پدران و پسران فانی باشد، زیرا درباره ی شرم بدنی حرف می زند. خود اندیشه ی عشق پدران به پسران و 
عشق پسران به پدران و نظایر آن به تابوی زنای با محارم دامن می زند، چنان نیرومند که تخلف و گناهش 
در رویدادنامه های جنایی ثبت نمی شود. حتا بازشناختن آن بسیار وحشتناک است، گرچه هم زمان محکوم 
می شود، و این درست همان کاری است که استیون در این جا انجام می دهد. پس از این دوباره می گوید: 
“در رو موسیو ِل پرنس به آن فکر کردم. چه چیزی آن ها را در سرشت شان به هم وصل می کند؟ لحظه ای از 
مستی کور.” سپس “آیا من پدرم؟ اگر باشم؟” رو موسیو ِل پرنس، جایی که این فکر نخستین بار به ذهنش 
زده، در منطقه ی شهرنوی پاریس واقع بوده و حاال برایش سؤال است که آیا پدر شده است. لحظه ی “مستی 
شهوت کوری” که از نظر او گوهر پدران و پسران را به هم پیوند می دهد، او را به سایمن می کشاند، پدری که 
چند لحظه پیش “دست پیر نامطمئنش” را به  یاد آورد که او را در اسکله لمس کرده بود. بنابراین، همین طور 
که استیون ددلس، در شرف رسیدن به احساس نومیدی، به شرح مفصلش درباره ی شکسپیر ادامه می دهد، 
ن شکسپیر در “سن فرسودگی 

َ
پدر بودن را از طریق رو موسیو ِل پرنس و به واسطه ی سال های پایانی عمر ا

فاحشگی” به روسپی گری ربط می دهد.« )۱۹۹۹: ۷۳(

6۰۱. درباره ی سابلیوس و ایده ی تثلیث او، پی نوشت شماره ی ۱56 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. 

»برگرفته از کتاب پیدایش: ابلیس زیرک تر است از هر چارپای دشت که خدا آفریده است.« )گیفرد، 
)24۱  :۱۹۸۹

با  دومینیکن  کلمه ی  بود.   )Dominican( دومینیکی  یا  دومینیکن  کویناْس  آ تامس  »سینت   .6۰2
گفته ی استیون، دومینی کنیس )Domini canis(، به معنای “سگ خدا” )بولداگ( جناس دارد. سگ خدا 
یا بولداگ به خاطر قدرت باالیش در محکم گرفتن چیزها به این نام معروف است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۱(

از  بسیاری  میان  در  بودند.  ناپل  اهل  که  کوینوست  آ بزرگ  خانواده ی  از  یعنی  کوین”  آ “از  »عبارِت 
“پریما  آن ها  اصلی ترین  شده،  نوشته  تئولوژیکا  سوما  در  سابلیوس  استدالل های  رد  در  که  تئوری هایی 
سکوندای”، جستار ۳۱ است که در آن سینت تامس بدعت گذاری های آریوس و سابلیوس را جفت می کند 
مبادا  تا  کنیم  اجتناب  “استثنایی”  واژه ی  از  باید  سابلیوس،  بدعت گذاری  از  اجتناب  برای  می نویسد:  و 
انتقال پذیری گوهر یزدانی را از آن حذف کنیم... نیز از واژه ی “یگانه،” مبادا جامعه را از سه فرد هم گوهر 
بپذیریم و نه خدای متعدد را.«  باید  نه لرد یگانه را  ما  دور کنیم؛ زیرا، همان طور که هیالری می گوید، 

)همان جا(

6۰۳. به گفته ی ژان میشل رِبتی، »به عبارت دیگر، وقتی پدری پسرش را از دست می دهد، از این حق که 
پدر خوانده شود، محروم می شود. پس، وقتی پسری پدرش را از دست می دهد، دیگر پسر خوانده نمی شود 
و باید خود را پدر بخواند، نه به این دلیل که ممکن است صاحب پسری شود، بلکه به این دلیل که پدر 
بودن به واسطه ی مرگ پدر به او واگذار شده است... تئوری مذکور، قلمروی نمادینی در ادبیات باز می کند: 
“وقتی راتلندبیکن ساوت هامپتون شکسپیر یا یک شاعر دیگر با همین اسم در کمدی اشتباهات، هملت را 
 پدر پسر خودش نبود، اما به این دلیل که فقط پسر بود، نه چیز دیگر، خودش را پدر همه ی 

ً
نوشت، او صرفا

نژادش می دانست و بود، پدر پدربزرگ خودش، پدر نوه ی متولدنشده اش...”« )۱۹۸۸: 22۱(

6۰4.»گفته می شود که نویسنده ی آثار شکسپیر کس دیگری بوده که نامش مخفی مانده است. از میان 
نویسنده های احتمالی »سه نفر نامزد اصلی بوده اند: راجر منرز )۱5۷6– ۱6۱2(، ارل پنجم راتلند؛ سر 
فرانسیس بیکن )۱56۱– ۱626( و هنری رسلی )۱5۷۳– ۱624(، سومین ارل بندر ساوت هامپتون. به 
گفته ی سموئل شوئنبام، بسیاری از آن هایی که قبول نداشتند که نمایشنامه ها را خود شکسپیر نوشته است 
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“گروه گرایان” بودند. یکی از آن ها دالیا بیکن بود. به عقیده ی دالیا بیکن، عالوه بر فرانسیس بیکن، رالیه و 
ِپلتن مورگن )۱۸46– ۱۹2۸(، وکیل نیویورکی، 

َ
دیگران هم در این نیرنگ دست داشته اند. درضمن، جیمز ا

با همیاری  مونتگومری  و  راتلند  رالیه،  مثل ساوت هامپتون،  نجیب زادگانی  را  نمایشنامه ها  که  بود  معتقد 
)گیفرد،  است.«  کرده  استفاده  و  نوشته  را  بازیگران  نسخه ی  اصلی،  بازیگر  کاتب،  و شکسپیر  نوشته اند 

)242 –24۱ :۱۹۸۹

از  نفر  این است که دو  اشتباهات گیج کننده ی خنده آور  اشتباهات شکسپیر، علت  کمدی  6۰5.»در 
شخصیت های اصلی نمایشنامه دوقلوهای همسانند، هردو با نام آنتی فلوس؛ خدمتکاران شان هم دوقلو 

هستند، هردو با نام درومیو.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242(

رودخانه  یک  از  سنگریزه هایی  عنوان  با  اثری  در  اگلینتن(  جان  مستعار  )نام  مگی  کی  »دبلیو   .6۰6
)۱۹۰۱( نوشته است: »طبیعت از کمال بیزار است. چیزها در مسیرشان به کمال می رسند؛ آداب، شاعری، 
نقاشی، روش های علمی، شیوه های فلسفی، معماری، مناسک، فقط زمانی این گونه اند که به پشت سد 
یا آبتِل بیرون از جریان های ابدی بروند، جایی که زندگی از چرخش افتاده است. زمان با کماالت تزیین 

می شود، اما آن ها را بر سینه اش ندارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242(

بازی  از کمال،”  “بیزاری طبیعت  یعنی  )اگلینتن(،  گفته ی مگی  با  زیرکانه  »استیون  گفته ی شوابر،  به 
می کند و از این راه می خواهد به مسیر افکار خودش وارد شود، این که شکسپیر فقط پسر بود، نه بیشتر و از 

راه هم گوهری برای همه ی نژاد و نسل هایش پدر بود در هنر کالمی...« )۱۹۹۹: ۷4(

کویناس این بدعت گذاری  به گفته ی استیون، »سابلیوس معتقد بود که پدر، خود، پسر خودش بود، اما آ
را رد می کند... اگر پدری پسر ندارد )مثل شکسپیر و بلوم پس از مرگ همنت و رودی( پدر نیست، حال 
پیر(  از مرگ جان شکسپیر، رودالف و هملت  بلوم و هملت، پس  ندارد )مثل شکسپیر،  پسری که پدر 
گاهانه، مدعی نقش پدر شد برای  می تواند پسر باشد؟ شکسپیر که هملت را نوشت، دیگر پسر نبود و آ

نسل های گذشته و آینده اش، هم پدربزرگ و هم نوه ی به دنیانیامده اش.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۷۱(

L’Alle�“ 6۰۷. »پیوریتن نه تنها کنایه از مجردی اگلینتن و پدر کشیش پروتستان اوست، بلکه به شعر 
gro” سروده ی میلتن نیز اشاره دارد. در این شعر دریاچه را هنگام غروب وصف می کند: “از دل نسترن ، 

یا تاک یا اگالنتین پیچ وتاب دار.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242( اگالنتین همان گل نسترن است و برای حفظ 
جناسش با اگلینتن، نام التینش را آوردم. )م(

6۰۸. استیون جمله ای از خود اگلینتن )مگی( نقل قول می کند، و اگلینتن خوشحال، ولی خجالت زده 
می شود. »شاید از این که باعث بروز چنین واکنشی در او شده خجالت می کشد و با خود فکر می کند: 
 بحث استیون علمی و نظری است، با ادامه دادن کارکرد 

ً
“چاپلوسی. به ندرت. اما چاپلوسی.” گرچه ظاهرا

اجتماعی آن را دنبال می کند و برخالف اظهارنظر مضحک مالگن و بازگشت لیستر، گویی موفق است.« 
)نوریس، 2۰۱۱: 6۰(

6۰۹. پی نوشت شماره ی ۱56 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

6۱۰. »مالگن به مسخره مدعی می شود که او نیز آبستن بچه ای است در مغزش. منظورش نمایشنامه ای 
 در همین فصل ارائه می دهد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۷۱(

ً
است که بعدا

»در اسطوره های یونان باستان، پاالس آتنا، الهه ی عقل و مهارت از پیشانی زئوس زاده می شود. پاالس 
)گیفرد،  هست.«  نیز  هومر  اودیسه ی  در  خانواده اش  و  اودیسیوس  حامی  قدیس  و  نگهبان  فرشته ی  آتنا 
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)242  :۱۹۸۹

6۱۱. »هملت با خود حرف می زند و نقشه می کشد که شاه را به دام بیندازد تا او ]راز[ خود را پیش هملت 
برمال کند؛ هملت می خواهد برخی نماهای قتل شاه هملت )توسط کالدیوس( را در نمایشنامه تکرار کند: 

“نمایشنامه چیزی است که با آن وجدان شاه را برمال خواهم کرد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242(

انگلستان است و هم  واقعی در  آردن هم یک جنگل  آردن مادر شکسپیر است. جنگل  6۱2. »مری 
مرغزاری ایده آل، رمانتیک و خیالی در نمایشنامه ی کمدی   هرطور دلخواه توست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242(

6۱۳. »مری آردن شکسپیر را در ۹ سپتامبر ۱6۰۸ دفن کردند و سال ۱6۰۸ سالی است که نمایشنامه ی 
کوریوالنوس نخستین بار روی صحنه رفت. ولومنیا، مادر کوریوالنوس، از نظر خواننده ی امروزی مغرور 
است، زنی سرکوبگر که از مهار پسرش دست برنمی دارد. اما در زمان خود چنین نبود: برندس و هریس، 
هردو، ولومنیا را زنی برجسته می دانند، تحسین برانگیزترین مادر دنیا، همان نظری که کوریوالنوس درباره ی 
او دارد؛ لی و برندس، هردو، شخصیت ولومنیا را به مهر و عالقه ی شکسپیر به مادرش ربط می دهند. در 
صحنه ای که استیون به آن اشاره می کند، صحنه ی سوم از پرده ی پنجم نمایشنامه: کوریوالنوس که به ترک 
ُرم وادار می شود، در شرف فتح شهر دشمنانش است. ولومنیا دست به دامن کوریوالنوس می شود و از او 
وفاداری فرزند به مادر طلب می کند. این وفاداری بر میل پسر به انتقام گیری از ُرمی ها غلبه )و کوریوالنوس 

را به سوی مرگ روانه می کند.(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242(

 King( 6۱4. »همنت شکسپیر در اوت ۱5۹6 از دنیا رفت. هریس و برندس تاریخ نوشتن شاه جان
John( را ۱5۹6– ۱5۹۷ تعیین کرده اند و صحنه ی درمان آرتور خردسال را به سوگ شکسپیر برای پسرش 
مرتبط می دانند. بن مایه ی اصلی این نمایشنامه معصومیت جانگداز آرتور در زمانی است که زیر فرمان و 

اراده ی عمویش، شاه جان، بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 242(

6۱5. »هملت در اولین حضورش در نمایشنامه هنوز برای مرگ پدرش سوگوار است و لباس سیاه بر 
تن دارد. نیز اشاره به ادوارد، شاهزاده ی سیاه انگلستان )۱۳۳۰– ۱۳۷6( است که هرگز به تاج و تخت 
پادشاهی نرسید، زیرا یک سال پیش از مرگ پدرش، ادوارد سوم )۱۳۱2– ۱۳۷۷(، از دنیا رفت.« )گیفرد، 

)24۳  –242  :۱۹۸۹

6۱6. پی نوشت شماره ی ۳۱۹ از همین فصل را بخوانید.

6۱۷. »سه قهرمان زن اغواگر، کلئوپاترا در آنتونی و کلئوپاترا، کرسیدا در تُریلوس و کرسیدا و ونوس در 
ن هثووی الگوبرداری شده اند.« )گیفرد: ۱۹۸۹: 24۳( 

َ
ونوس و آدونیس همه از روی ا

»استیون ادامه می دهد. از نظر او، شکسپیر، مادرش را در نقش ولومنیا در نمایشنامه ی کوریوالنوس 
به تصویر کشیده، پسرش را در نقش آرتور در شاه جان، نوه اش را در نقش پردیتا، میراندا و مریانا در سه 
نمایشنامه ی طوفان، پریکلس و افسانه ی زمستان آورده، زنش را به صورت زنی اغواگر در نقش های کلئوپاترا 
در آنتونی و کلئوپاترا، کرسیدا در تُریلوس و کرسیدا و ونوس در ونوس و آدونیس آورده است.« )بالمایرز، 

)۷۱ :۱۹۹6

درباره ی »قابلمه های گوشت مصری« پی نوشت شماره ی ۱۳۱ از فصل سوم )پروتیوس( را بخوانید.

6۱۸. به گفته ی بنستاک، »... حرکات و جنبش های غالب در این فصل جنب وجوش کتابدار کوْیکر 
است، استاد رقص پای دوره ی الیزابتی. هر بار با حرکات رقص به صحنه می آید: “کتابدار کوْیکری، لرزان، 
روی نوک پنجه وارد شد، کوالکی لرزید...” یا “یک گام یک پنج گامی بر چرمِ گاو جیرجیرکنان جلو آمد و 
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یک گام به عقب یک پنج گامی بر کف باشکوه.” و یا “دروازه های کشف باز شد تا به کتابدار کوْیکر اجازه ی 
ورود دهد، نرم  جیرجیری گام...” پاهای لیستر از قواعد رقص کورانتی و پنج گامِی گالیارد پیروی می کنند، 

اما افکارش متأثر است از رقص کلمه هایی که می شنود...« )2۰۱4: 54– 55(

6۱۹. پی نوشت شماره ی ۳55 از همین فصل را بخوانید.

62۰. در این جا استیون پس از واژه ی »بیا« از کلمه ی »mess« استفاده می کند که گیفرد معتقد است 
»واژه ای مهجور است یا محاوره، به معنای “یک وعده ی غذا” یا “پذیرایی با یک وعده غذا.”« )۱۹۸۹: 
24۳( اما هرالد بک معتقد است که در این متن، تفسیر »وعده ی غذایی با جمله های پس و پیش آن هیچ 
تناسب معنایی ندارد. واژه نامه ی رابرت ِنریز روشن می کند که چرا جویس این کلمه را در تک گویی درونی 
mess می نامیدند...”  را  “...در جشن ها گروه هایی درست می کردند که هریک  استیون گذاشته است: 
این کلمه به معنای یک دسته ی چهارتایی است. شکسپیر هم نوشته است: “شما سه احمق مِن احمق را 
کم دارید تا گروه چهارنفری )mess( بسازیم...” تردیدی نیست که چهار نفری که استیون در ذهن دارد، 
مالگن، لستر، بست و اگلینتن است، و نیز ویلیام شکسپیر، گیلبرت شکسپیر، ادموند شکسپیر و ریچارد 
شکسپیر. استیون در ادامه می گوید: “یک ادموند و یک ریچارد در کارهای ویلیام دوست داشتنی ثبت شده 

است.”« )2۰۱6(

»گویرت و مورل در نخستین تفسیر این اثر، mess را مخفف جمع کلمه ی موسیو خوانده اند. جویس 
این کلمه را )بدون نقطه ای که معنای مخفف بدهد( از فهرست بلند واژه هایی برداشته که در پایان اولین 
نسخه ی دست نویس این فصل آمده است. این فهرست را، آشکارا، از واژه نامه ای مربوط به نمایشنامه های 
بنابراین، تصور می شود که معنای  اقامتش در زوریخ استخراج کرده است.  الیزابتی، در زمان  شکسپیر/ 
کسفورد، این کلمه با این معنا )موسیو(  موسیو برای این کلمه اشتباه است، به ویژه که براساس فرهنگ بزرگ آ

اولین بار در سال ۱۷5۰ استفاده شده است.« )همان جا(

 از ویلیام، برادرش، بیشتر عمر کرده، اما تاریخ مرگش 
ً
62۱. »گیلبرت شکسپیر )متولد ۱566( ظاهرا

ثبت نشده است. ادموند شکسپیر )۱5۸۰–۱6۰۷(؛ ریچارد شکسپیر )۱5۷4–۱6۱۳(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)24۳

622. »لهجه ی به کاررفته در تلفظ واژه های این جمله، تقلیدی از لهجه ی وریک شر است... لی از ویلیام 
لدیز )۱6۹6–۱۷6۱(، عتیقه شناس انگلیسی، این داستان را نقل قول می کند که یکی از برادران شکسپیر، 

ُ
ا

دِم خدمتکار” از هرطور دلخواه توست )نوشته ی شکسپیر( را دیده است. عبارت 
َ
 گیلبرت، بخش “ا

ً
احتماال

“چند سوارکار” رنگ ولعابی است که استیون به آن می دهد تا فاصله ی هنر شکسپیر از بی فرهنگی اعضای 
پیوریتن خانواده اش را نشان دهد. استیون نقشی را که شکسپیر بازی کرده، مهم تر جلوه داده است؛ به او 
نقش مهم تِر اورالندو را داده که به عنوان آماتور مستعد با حریف پیر کشتی می گیرد و بر او پیروز می شود. 

آشکار است که نمایشنامه ی هرطور دلخواه توست، درباره ی کشتی نیست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۳(

62۳. درباره ی »سوسیس تماشاخانه« پی نوشت شماره ی ۱22 از همین فصل را بخوانید.

624. بازی های ذهنی استیون با اسم ها؛ مگی را با اگلینتن ترکیب کرده و در پایان، اسم کوچک او را 
گذاشته است: مگیگلین جان. )م(

625. »وقتی ژولیت درمی یابد که رومئو از خانواده ی مانِتگیوست، به او می گوید: “اما نامت دشمن من 
است/ آه، اسم دیگر باش!/ در یک اسم چه هست؟” )پرده ی دوم، صحنه ی دوم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۳(
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626. »دو اصطالح موسیقایی که ایتالیایی اند: Piano به معنای نرم و Diminuendo، دستوری است به 
ت، 2۰۱۷: 64۳(

ُ
نوازنده که ولوم آلت موسیقی یا صدای خودش را به تدریج پایین بیاورد.« )اسل

62۷. »عبارتی دیگر از شعر سخیف آلیور سینت جان گوگرتی با نام “دیِک پزشکی و دیوی پزشکی.”« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 24۳(

»این بیت از ترانه را مالگن می خواند تا حس سخیف موتیِف هرزگی را، که محور بحث استیون و فصل 
است، بازنمایاند.« )بوئن، ۱۹۷4: ۱5۳(

62۸. »منظور از عبارت “ویل های سیاه سه گانه اش،” سه نفر از شخصیت های بدجنس در آثار شکسپیر 
است: ایاگو، شخصیت نابکار اتللو؛ ریچارد گوژپشت، ریچارد سوم در نمایشنامه ای با همین نام؛ ادموند، 

ت، 2۰۱۷: 64۳(
ُ
حرامزاده ی گالستر در شاه لیر.« )اسل

نابکار عمدی و  نام می خواند که هرسه فرد  این  به  این دلیل  به  »Black Wills )ویل های سیاه( را 
گاهانه )willful( کارهای شرورانه انجام می دهند. برای دغل اصطالح عامیانه ی shakebag را آورده  آ
 Arden of  Feversham است. بلک ویل و شْیک بگ )دغل( اسامی قاتالن اجیری است در نمایشنامه ی
)۱5۹2(، تراژدی ای از شخصی گمنام درباره ی زندگی رایج انگلستاِن دوره ی الیزابت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

 )24۳

»این نمایشنامه را گاهی به شکسپیر نسبت می دهند. شْیک بگ از آن زمان به معنای “آدم رذل” است.« 
ت، 2۰۱۷: 64۳(

ُ
)اسل

منظور از “عموهای شرور،” عموهای همنت هستند. به گفته ی ماد المن، »اگر شکسپیر خودش را با 
ن هثووی، باید ملکه ی خطاکار باشد. اگر این را بپذیریم، 

َ
روح پدر هملت همانند می پندارد، پس زنش، ا

پس آیا شکسپیر برای همنت، پسرش، که در کودکی ُمرد پدری کرد؟ آیا شکسپیر تنها هستی بخش پسرش 
هملت؟«  از برادران شکسپیر رابطه ای نامشروع داشت، مثل ملکه گرترود در  با یکی  یا ان هثووی  بود، 

)2۰  :2۰۱2(

بر  آثار شکسپیر آمده گواه  نام های خائنانی که در  نفر. استیون مدعی است که  نفر، بلکه دو  »نه یک 
ن هثووی به شکسپیر است. برادر سوم شکسپیر، گیلبرت، در هیچ کدام از آثار شکسپیر نیست، اما 

َ
خیانِت ا

نام های ادموند و ریچارد در کارهای ویلیام دوست داشتنی هست.« )همان جا( 

نابکارترین  به  را  نام هایشان  و  می گیرد  انتقام  نابکارش  برادران  برابر  در  خودش  از  شکسپیر  البته 
شخصیت هایش، ادموند در شاه لیر و ریچارد سوم می دهد، اما استیون برای ایاگو که بدترین ویل است 
به سراغش می آید.« )همان جا( از قلم افتادگی در فصل سرسی مثل کابوس  این  هیچ توضیحی ندارد و 

در  نمایشنامه(  )آخرین  لیر  شاه   ،۱6۰۷ نوامبر  ماه  حوادث”  ثبت  “دفتر  اطالعات  »براساس   .62۹
دفن شده  در ساوت وارک  کلیسایی  در  دسامبر ۱6۰۷  در  ادموند شکسپیر  اجرا شده؛  کریسمس ۱6۰6 
ت، »طول مدت بیماری او نامعلوم است.« )2۰۱۷: 64۳(

ُ
است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۳( و به قول اسل

باشد و دلش  او کرده  به  برادران شکسپیر  از  6۳۰. منظوِر بست، خیانتی است که ممکن است یکی 
)م( باشد.  او  همنام  ریچارد،  یعنی  خائن،  نمی خواهد 

A tempo« .6۳۱ اصطالحی است در موسیقی و دستوری به نوازنده که بعد از یک تغییر به موومان 
ت، 2۰۱۷: 644(

ُ
اولیه برگردد.« )اسل
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»ایاگو به اتللو می گوید: “لرد عزیزم، نام خوب برای مرد و زن/ گوهر ذاتی روح شان است:/ هرکس کیف 
پول مرا می دزدد، آشغال می دزدد.../ اما او که از من نام خوبم را کش می رود/ چیزی از من می دزدد که او 

را ثروتمند نمی کند/ اما مرا بی شک فقیر می کند.” )پرده ی سوم، صحنه ی سوم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۳(

ت، 
ُ
)اسل است.«  موومان  گرفتن  شدت  نشانگر  که  موسیقی  در  اصطالحی   stringendo«  .6۳2

)644  :2۰۱۷

»نام چندین شخصیت در نمایشنامه های شکسپیر ویلیام است، اما هیچ کدام از آن ها چندان مهم نیستند. 
فقط همان طور که استیون به آن اشاره می کند، در نمایشنامه ی هرطور دلخواه توست، تاچستون می گوید: 
ت، 

ُ
اسمت ویلیام است؟ ویلیام جواب می دهد: ویلیام، آقا. تاچستون می گوید: “یک اسم خوب.”« )اسل

 )644 :2۰۱۷

ت، »supernumerary است، اصطالحی تئاتری برای نقشی 
ُ
6۳۳. منظور از »سوپر« به گفته ی اسل

ناگفتنی.« )2۰۱۷: 644( 

مردان و زنان )۱۸55(،  »تک گویی نمایشی رابرت براونینگ در شعر “فرا لیپو لیپی” از مجموعه شعر 
را  نقاشی  یک  سرایش  براونینگ  است.  لیپی  به نام  پانزدهم  قرن  از  واقعی  نقاش  یک  زندگی  درباره ی 
“تاجگذاری مریم باکره” وصف می کند و در ادامه می گوید: “آری، ... از گوشه ای بیرون می آید که تصور 
هم نمی کردی/ کنار پلکانی تاریک به دل نوری بزرگ/ موسیقی و کالم، چه کسی به جز لیپو!...” براونینگ 
معتقد است که شخص پنهان در گوشه ی تاریک نقاشی، خودنگاره ی لیپی است؛ تاریخ نگاران هنر مدرن 

تصور می کنند تصویر حامی لیپی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244( 

درباره ی حضور هنرمند در اثر هنری اش پی نوشت شماره ی ۳25 از فصل شش )هْی دیز( را بخوانید.

فیلیپو لیپی یا لیپو لیپی نقاش ایتالیایی قرن پانزدهم است. لیپی اسم محل تولد اوست. )م(

6۳4. »در سونات ۱۳5، در ابیات یک و دو می خوانیم: “هرکس در آرزوی اوست، تو ویل )آرزوی( 
خودت را داری/ ... و ویل به وفور.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(

گانت پیر آری، و 
ُ
گانت، در شب مرگش، با اسمش مکرر بازی می کند: “ا

ُ
6۳5. »در ریچارد دوم، جان ا

گانت که پیر شده است.” )بیت ۷4(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(
ُ
ا

 محق لقب اشرافی نبودند و جان 
ً
6۳6. »هریس و برندس، هردو، مدعی اند که خانواده ی شکسپیر واقعا

)با تحریک پسرش( تدبیرهای پرسش برانگیز بسیاری اندیشید تا لقب اشرافی بگیرد و خود را به آن طبقه ی 
اجتماعی که دارای این نشان است، وصل کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(

نشان  یا  تاجش  برای  و  درجه یک،  طالیی  نیزه ی  نوار،  سیاهی  “بر  شکسپیر:  اشرافی  »نشان   .6۳۷
ممتازی اش، یک باز، بال هایش نقره ، ایستاده بر حلقه ی مدالش، نیزه ای طالیی با ستیغی نقره همانند نیزه ی 
مذکور نگه داشته.” نوار همان باریکه ای است که از باالی چپ سپر به پایین راست آن کشیده شده است. 

شعار نشان: هیچ چیز جز حقیقت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(
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عکس از ویکی مدیا

honorificabilitudinitatibus« .6۳۸ بلندترین کلمه ی التین است و لطیفه ای عالمانه به معنای 
“در وضع پرشده از افتخار.” شکسپیر آن را یک بار در صحنه ای کمدی در نمایشنامه ی درد بیهوده ی عشق 

به کار برده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(

6۳۹. این عبارت را »رابرت گرین در نکوهش شکسپیر گفته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244( 

گرین در رساله ای درباره ی شکسپیر نوشته است: »کالغی نوکسیه که با پرهای ما زیبا شده... و یک 
کشور  یک  در   (Shake�scene) متزلزل  صحنه ی  یگانه  خودپسندی،  و  غرور  در  و  هیچ کاره،  و  همه  کاره 

بخوانید. را  فصل  همین  از  پی نوشت شماره ی ۹۷   )644 ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل است.« 

64۰. درباره ی »در یک اسم چه هست؟« پی نوشت شماره ی 625 از همین فصل را بخوانید.

در  ختری 
َ
اَبرنوا دانمارکی،  ستاره شناس   ،)۱6۰۱  –۱546( برا  توکو   ،۱5۷2 نوامبر  یازده  »در   .64۱

زمان  آن  کرد.  پیدا  دلتا،  کوچک  ستاره ی  باالی   ،)Cassiopeia( کاسیوپیا  دبلیومانند  صورت فلکی 
شکسپیر هشت ونیم  ساله بود. این اَبرنواختر که “ستاره ی توکو” نامیده شد، به سرعت روشن تر می شد تا 
این که شب هنگام از همه ی ستاره ها و سیاره های دیگر روشن تر بود و در روز هم نمایان؛ اما در دسامبر 
 )firedrake( ۱5۷2، رفته رفته کم نور شد. دلتا در پایین سمت چپ حرف دبلیوست و شهاب آتشین
 شانزده ماه طول کشید و تا 

ً
نام منسوخ شهاب است. رافائل هولین ِشد نوشته است که “این پدیده تقریبا

ختر باعث ایجاد هیجان های تخیلی 
َ
 ده ساله بود. اَبرنوا

ً
مارس ۱5۷4 ادامه داشت.” آن زمان شکسپیر تقریبا

بسیاری در انگلیسی های دوره ی الیزابت شد و آن را “ستاره ی بیت اللحم” خواندند )که از تولد حضرت 
عیسی خبر داده بود( و قاصد تولدی دیگر قلمداد کردند: آمدن دوباره ی حضرت عیسی. ُدب اکبر یا خرس 
بزرگ در آسمان شمال غربی، در غرب ستاره ی شمال است و کاسیوپیا در جنوب شرقی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
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244( این ستاره به این دلیل نواختر نامیده شده است که گذشتگان تصور می کردند نواختر حاصل زایش 
یک ستاره است، زیرا هر لحظه روشن تر می شد، اما امروزه می دانیم که نواختر یا ابرنواختر نشانه ی مرگ 

یک ستاره است. )م(

ن هثووی 
َ
642. »شاتری، روستایی در وریک شر، در ناحیه ی استرتفورد، محل زندگی پیش از ازدواج ا

است. لی نوشته است که از استرتفورد به این دهکده فقط از راه های فرعی میان مزارع دسترسی داشتند.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 244(

ت، »برگرفته از ترانه ای است با نام “بدرود، عزیزم، بدرود” اثر جی 
ُ
عبارت »از آغوش زن« به گفته ی اسل

ند.”« )2۰۱۷: 644(
َ
ال هارتون: “که زمان مرا از آغوش تو می ک

64۳. پی نوشت شماره ی 64۱ از همین فصل را بخوانید.  

644. پی نوشت شماره ی 64۱ از همین فصل را بخوانید.  

645. پی نوشت شماره ی 64۱ از همین فصل را بخوانید. 

646. »ارِل سافک )Suffolk( از طرف هنری چهارم به رینر، دوِک آنیو، می گوید: “دخترت باید با 
شاه من ازدواج کند، که من با سختی از او دلبری کرده ام و به عالوه برنده شده ام.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(

64۷. »شکسپیر عبارت “مردی زن صفت” را یک بار در نمایشنامه ی رام کردن زن سرکش به کار برده 
است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 244(

L’heau� یونانی است به معنای “خودشکنجه گر” و اصطالح درست آن« Autontimorumenos .64۸ 
tinouroumenos است؛ عنوان نمایشنامه ای است از ترنس )حدود ۱۹۰– ۱5۹پ م(، نمایشنامه نویس 

التینی، برگرفته از نمایشنامه ای یونانی نوشته ی مناندر، که بخش های کوچکی از آن باقی مانده است. نیز 
)گیفرد،  گل های رنج.«  هیوتن تیمورومنوِس شارل بودلر در مجموعه شعر  به  ممکن است اشاره ای باشد 

)245 –244 :۱۹۸۹

گل،”  تاج  با  نر  “گاو  به معنای  است  »یونانی  استفانومنوس(  )بوس   Bous Stephanoumenos  .64۹
چهره...، وقتی استیون در مسیر راهش به سوی ساحل از  به قربانگاه می برند. در رمان  مثل گاو نری که 
او را استفانوس خطاب  کنار هم کالس هایش رد می شود )به خاطر تصمیمش در هنرمند شدن(، بچه ها 

 )245  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می کنند.« 

»موضوعی که استیون درباره ی خیره شدن شکسپیر به آسمان ها در جست وجوی نشانه  ای خاص مطرح 
می کند، اشاره ای است به عالقه ی خودش به ستاره بینی و فال. چنین چیزی در زندگی شکسپیر وجود نداشته 
است. این صحنه بی کم وکاست از زندگی خود استیون است. استیون است که به آسمان ها نگاه می کند تا 

نشانه ای از سرنوشت بیابد. استیون است که روی نامش کنجکاو می شود.« )مک براید، 2۰۰۱: ۸۸(

65۰. »موقعیت نسبی ستاره ها و سیاره ها هنگام تولد یک فرد؛ آرایش ستارگان هنگام تولد، شخصیت و 
شغل فرد را پیش بینی می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 245(

 The Lore of  Language of پی در بخش شعرهای بندتنبانی در کتابی با عنوان
ُ
65۱. »ایونا و پیتر ا

)245 بندتنبانی را فهرست کرده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  این بیت های  از  Schoolchildren، نمونه هایی 
 .S. D: sua donna. Gia: di lui. Gelindo risolve di non amare S. D .652
 – زن او. جلیندو )اسم مرد( عزمش را جزم می کند که عاشق اس دی نشود.« 

ً
»اس دی: زنش. آره حتما
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)گیفرد، ۱۹۸۹: 245(

»دومین اس دی می تواند استیون ددلس باشد و هم چنین می تواند حروف اول sua donna )زن او(؛ 
یعنی استیون را می توان به عنوان فردی سرد و بی عشق خواند.« )همان جا(

65۳. »برگرفته از کتاب خروج ۱۳:2۱.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 245( این داستان را در پی نوشت شماره ی 
۳6۳ از فصل هفت )ایوِلس( بخوانید.

چوبدستی  استیون،  شمشیر  و  گل،”  “تاج  به معنای  است  یونانی  )استفانوس(   Stephanos«  .654
)644  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل اوست.«  زبان گنجشک 

تا  می گیرد  قرض  او  از  را  استیون  دستمال جیبی  مالگن  که  خواندیم  )تلماکس(  یک  فصل  در   .655
ریش تراشش را تمیز کند. استیون در پایان فصل سوم )پروتیوس( به یاد می آورد: »دستمالم. پرتش کرد. 

بخوانید. را  از فصل سوم  پی نوشت شماره ی ۳۸۰  نداشتم؟«  برش  یادم می آید. 

یونان  اسطوره های  مخترع  شخصیت  ددلس،  عالی،  صنعت کار  یا  معرکه  استادکار  از  »منظور   .656
را  )تلماکس(  از فصل یک  پی نوشت شماره ی ۱5  بیشتر،  توضیح  برای   )245 )گیفرد، ۱۹۸۹:  است.« 

بخوانید. 

65۷. »استیون در راهش از دابلن به پاریس از مسیر نیوهْیون – دِیپ از کانال مانش می گذرد.« )گیفرد، 
)245 :۱۹۸۹

65۸. »اگر استیون پسر ددلس است، پس باید ایکاروس باشد، او که به خاطر غرورش زیادی باال پرید 
و گرمای خورشید بال های مومی اش را که پدرش ساخته بود آب کرد. ایکاروس به دریا سقوط کرد و مرد. 
وید پرواز ددلس و سقوط ایکاروس، سوگ ددلس و دفن پسرش 

ُ
از سوی دیگر، می تواند هدهد هم باشد. ا

را این گونه توصیف کرده است: “وقتی داشت جنازه ی پسر بدبختش را به خاک می سپرد، هدهد نغمه خوانی 
وید هدهد را برادرزاده و 

ُ
از گودالی گل آلود سرش را بلند کرد و بال هایش را به هم زد و آواز شادی خواند.” ا

کروپلیس پرتاب کرد، اما  شاگرد ددلس می داند که مخترع آتیه داری بود و ددلس به دلیل حسادت، او را از آ
به دروغ گفت که خودش افتاده است. آتنا که از تیزهوشی او خوشش می آمد، پسر را در میانه ی راه گرفت 
و به پرنده ای تبدیل کرد و در وسط زمین و آسمان با پروبال پوشاندش. تیزهوشی گذشته اش را به بال ها و 
پاهایش منتقل کرد. این پرنده خیلی از زمین فاصله نمی گیرد و تخم هایش را روی پرچین ها می گذارد و با 
توجه به آن “افتادن” در زندگی قبلی اش، از بلندی ها می ترسد... در انجیل، در کنار خفاش قرار داده شده و 

از پرنده های پلید به شمار می آید .« )گیفرد، ۱۹۹۸: 245(

با  تا  – احمق سعی می کند هملت را تشویق کند  وقتی اوزریِک چاپلوس  هملت،   »در نمایشنامه ی 
الئرتز مسابقه بدهد، هوراشیو می گوید: “این هدهد با پوست تخم بر سرش می گریزد” )همین حاال از تخم 
سر برآورده(. هملت پاسخ می دهد که “اوزریک فقط به رنگ زمان درمی آید و به نفع خودش چاپلوسی 
می کند.” )پرده ی دوم، صحنه ی پنجم( تصویر شمشیربازی )دوئل هوش(، که در ادامه ی این فصل می آید، 

اشاره به هملت را تأیید می کند.« )همان جا: 245– 246( 

به گفته ی هانت، »اگر استیون بیشتر به پسر شبیه است تا پدر، پس تالشش برای برنده شدن بیشتر به 
فاجعه می انجامد تا پیروزی. هردو اثر جویس، چهره... و یولسیز، این را ثابت می کنند. رمان اول الگویی 
مکرر از پیروزی، شکست، پرواز و سقوط ارائه می دهد و در نقطه ی موفقیت پایان می یابد، وقتی استیون 
مصمم می شود از دامی دور بپرد که برای روح در ایرلند گسترده شده تا او را از پرواز بازدارد. به پرنده ای در 
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پرواز نگاه می کند و فکر می کند که آماده ی رفتن است )به پاریس(... اما در یولسیز او را می بینیم که دوباره 
به دابلن بازگشته است؛ جلبک های دریایی را از بال های شکسته اش می کند؛ ناموفق است و هیچ کس او 
را به عنوان هنرمند نمی شناسد؛ بی عشق و بی زن )در کتابی که مضمونش عشق زمینی است(، و به زودی 

بی خانمان و بیکار هم می شود.« )2۰۱۱(

در عبارت بعدی، »فریاد پْیتر )پدر( او را به پسر بس محبوب ددلس همانند می کند. نام “هدهد” او را به 
پرنده ای که باال نمی پرد و اوج نمی گیرد همانند می کند. با این حساب، باز هم در میان اسطوره ها به ددلس 
مربوط می شود.« )همان جا( درباره ی استیون و پرواز پی نوشت شماره ی 5۹ از فصل سوم )پروتیوس( را 

بخوانید.

pater ait .65۹ »عبارتی التین است به معنای “او داد می زند: پدر.” استیون گریه ی ایکاروس را هنگام 
وید، “لبانش که تا آخرین لحظه نام پدرش را تکرار می کردند، در دریای 

ُ
سقوط تجسم می کند. به گفته ی ا

تیره وتار غرق شدند.” در انجیل لوقا حضرت عیسی بر صلیب این گونه وصف شده است: “عیسی با فریاد 
می گوید که پدر، من روحم را به دستان تو می سپارم.” به التین می شود: ...Iesus ait: pater…« )گیفرد، 

)246 :۱۹۸۹

که در  را  آدونیِس شکسپیر، ونوس خرگوشی  و  ونوس  seabedabbled )خیس از دریا( »در   .66۰
شکار خسته و وامانده است dewbedabbled “خیس از شبنم” وصف می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 246(

به داخل  از درگاه  بهشت گمشده ی میلتن، شیطان و دیگر فرشته های رانده شده  اوِل  66۱. »در سرود 
 )644  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل می شوند.«  پرتاب  جهنم  شعله ور  دریاچه ی 

»در جشن الکساندر نوشته ی درایدن هم آمده: “افتاده، افتاده، افتاده، افتاده از موقعیت واالیش و غوطه 
می خورد در خونش.”« )همان جا(

662. »داستان سه برادر، دو برادر بی رحم و شرور و سومی پارسا و موفق، بارها در اسطوره ها و فرهنگ 
عامیانه ی مردم ایرلند آمده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 246(

افسانه های عامیانه و   ،)۱۸5۹ ۱۸6۳( و ویلهلم )۱۷۸6–  66۳. »برادران گریم، جیکاب )۱۷۸5– 
جن وپرِی قرون وسطا را جمع آوری کرده اند. افسانه ی برادران در داستان های آن ها هم وجود دارد، اما در آن، 

“زیبای خفته ای” که آقای بست به آن اشاره می کند، وجود ندارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 246(

664. پی نوشت قبلی )شماره ی 66۳ از همین فصل( را بخوانید.

665. »ریچارد بست برادری نداشت. شاید اشاره ای است به ادوین و جی پترسن بست، از معروف ترین 
ت، 2۰۱۷: 644(

ُ
مشاوران حقوقی ایرلند.« )اسل

666. »پدر پتریک اس دنین )۱۸6۰– ۱۹۳4(، نویسنده، مترجم، ادیتور و زبان شناس ایرلندی بود. 
روزنامه ی ادبیات ایرلند )نیویورک، ۱۹۰4( او را جدی ترین نویسنده ی جنبش گْی لیک نامیدند. دنین تا 
ایرلندی را  آثار چندین شاعر کالسیک مدرن و رمان ها و نمایشنامه های نوشته شده به زبان  سال ۱۹۰4 

)246 ایرلندی– انگلیسی تدوین کرد...« )گیفرد، ۱۹۸۹:  گردآوری کرد و فرهنگ نامه ای 

rectly .66۷ که به فوراست ترجمه شده »کلمه ی است که خود جویس ساخته: از ترکیب کلمه ی 
ت، 2۰۱۷: 645( 

ُ
التین rectus به معنای راست با کلمه ی directly، در این جا به معنای فوری.« )اسل

در ترجمه هم فوری و راست ترکیب شده است.
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66۸. »به ما یادآوری می کند که بحث شکسپیر تا اندازه ای ماهیت دوئل دارد: جان اگلینتن شمشیرش 
را از نیام می کشد.« )نوریس، 2۰۰۹: 2۷( 

درباره ی نماد شمشیر پی نوشت شماره ی ۳۷6 از فصل هفت )ایوِلس( را بخوانید.

رسمی  جانشین  و  شاگرد  فلچر،  جان  از  است  نمایشنامه ای   )۱6۱۳( شریف  خویشاوند  »دو   .66۹
شکسپیر در مرکز تئاتر گلوب. تصور می شود که شکسپیر هم در نوشتن این نمایشنامه نقش کوچکی داشته 

)246 است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

حضور  ددلس  موریس  نقش  در  قهرمان  استیون  در  که  جویس(  )برادر  جویس  »استنیسالس   .6۷۰
مری،  خیابان   4۰ شماره ی  دوافروشان،  صنف  مرکز  در  می شود(،  حذف  چهره...  رمان  از  )اما  می یابد 

)246  :۱۹۸۹ )گیفرد،  داد.«  استعفا  ژانویه ی ۱۹۰4   ۳۰ در  البته  بود.  فروشنده 

6۷۱. »سنگ تیزکن ادامه ی تصویر دوئل هوش در چند خط باالتر است. )پی نوشت شماره ی 65۷( 
استیون قهرمان این گونه  بیانگر ترتیب هم نشینان روشنفکر استیون است: اول موریس که در  این ترتیب 
وصف می شود: “در بناگذاری علم کامل بیهوشی، شجاعانه، به استیون بزرگ تر کمک کرده است... استیون 
متوجه می شود که موریس مهارت خاصی در اعتراض و مخالفت کردن دارد.” )ص 26( پس از این، نقش 
گفتمان گر موریس را به کرنلی می دهد )فصل پنجم چهره...( اما در پایان رمان چهره... او را نیز خیانتکار 
می بیند و جایش را به مالگن می دهد؛ و حاال مالگن مورد سوءظن او قرار می گیرد. ناگفته نماند که استیون 
این  یولسیز.  و  چهره...  رمان های  در  لینچ  فهرستش حذف می کند:  از  را  از سنگ های چاقوتیزکن  یکی 
عبارت در گفته ی سلیا در هرطور دلخواه توست، هم آمده است: “همیشه کودنِی تهی مغزها سنگ تیزکن 

هوشمندان است.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 246(

با  که  بوده اند  این ها، سنگ تیزکن  و حاال  مالگن  برادرش، کرنلی،  افراد،  این  که  فکر می کند  »استیون 
گفت وگو با آن ها هوش خود را تیز کرده است، اما مثل هملت، همیشه حرف زده و هرگز عمل نکرده است.« 

)بالمایرز، ۱۹۹6: ۷۱(

6۷2. »ریچارد سوم، که از اسب به زیر آمده و ارتشش را تئودور و نیروهایش نابود کرده اند، نومید و 
درمانده فریاد می زند: “یک اسب! یک اسب! پادشاهی ام را با یک اسب عوض می کنم!” )پرده ی پنجم، 
صحنه ی هفتم( این عبارت به عیسو، فرزند بزرگ اسحاق نیز ربط دارد؛ عیسو ارث فرزند ارشدبودنش را به 
برادر کوچک تر، یعقوب، می فروشد و یک وعده آش سرخ می گیرد. )کتاب پیدایش، 25: 2۷– ۳4( مادر 
آن ها یعقوب را تشویق می کند تا لباس مبدل بپوشد، پدر نابینا و محتضرش را فریب بدهد و نعمت پیامبری 
را که به حق مال عیسو، فرزند ارشد است، از آن خود کند. یعقوب نزد پدرش اسحاق رفت و او لمسش 
کرد و گفت: صدا صدای یعقوب است، اما دستان دستان عیسوست. )کتاب پیدایش 2۷:22(« )گیفرد، 

)24۷ –246 :۱۹۸۹

و  لیر  شاه  مکبث،  وجوه  برخی  )ازجمله  شکسپیر  وقایع نگاری  به  مربوط  اطالعات  »بیشتر   .6۷۳
سیمبلین( از کتاب وقایع نگاری )۱5۷۸( رافائل هولین شد برداشت شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۷(

ریچارد سومِ شکسپیر، ریچارد گوژپشت، دوک گالستر و برادر ادوارد چهارم، بانی مرگ  »در   .6۷4
ن و ولیعهد ولز، و نیز پدرشوهر او، هنری چهارم، تصویر می شود. در پرده ی یکم و 

َ
ادوارد، شوهر لیدی ا

ن، عزادار اصلی، را می گیرد و در صحنه ای آیرونیک با 
َ
هنگام تشییع جنازه ی هنری چهارم، گالستر جلوی ا

بدبیاری های تکان دهنده، بر دل پر از نفرتش از او )قاتل ادوارد، شوهرش و هنری چهارم، پدرشوهرش( 
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ن هرچه بود “بیوه ی شوخ طبع” نبود. شکسپیر او را در 
َ
ن قول ازدواج می گیرد... البته ا

َ
غلبه می کند و از ا

عزاداری اش صادق ترسیم می کند و نیز در تلخ کامی اش بابت نفرت از گالستر؛ اما برگشتنش بیشتر یک 
واکنش است تا بی مسئولیتی سنتی یک بیوه. بیوه ی شوخ طبع نام اپرایی از فرنس لیهار )۱۸۷۰– ۱۹4۸(، 
 سبک. این اپرا بی درنگ پس از اولین 

ً
 شوخ طبع است و اپرا واقعا

ً
آهنگ ساز مجاری است. در اپرا، بیوه واقعا

اجرا با اقبال همگان روبه رو شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۷( درباره ی »در یک اسم چه هست؟« پی نوشت 
شماره ی 625 از همین فصل را بخوانید.

6۷5.»نمایشنامه ای برگرفته از داستان ها و روایاتی درباره ی زندگی شکسپیر و ریچارد بربج؛ ریچارد 
سوم، دو برادر بزرگ تر داشت. مرگ کالرنس، برادر دومش، فرامی رسد و پس از مرگ برادر اول، ادوارد 
چهارم، با عملی ماهرانه به تاج وتخت می رسد. ریچارد، برادر شکسپیر، هم برادر سوم بود )زیرا استیون 
ن هثووی شده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

َ
گیلبرت، برادر اول، را حذف کرده است( و ویلیام شکسپیر مغلوب ا

 )24۷

درباره ی تنها حکایت ثبت شده در زمان حیات شکسپیر )درباره ی شکسپیر و بربج( پی نوشت شماره ی 
44۹ از همین فصل را بخوانید. 

ن، 
َ
ا از  دلبری اش  و  )خواستگاری  یکم  پرده ی  در  سوم  ریچارد  شرارت  و  خیره سری  »نخستین   .6۷6

کسی که به خاطر خیانت خود او و برادرکشی اش بیوه شده( بر شرارت های پی درپی پرده های دیگر سایه 
می اندازد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۷( و به قول استیون »چهار پرده ی دیگر نمایشنامه از آن پرده ی یکم، سست 

و نیم بند آویزان است.«

6۷۷. »بحث این است که شکسپیر در نمایشنامه های تاریخی اش، به جز ریچارد سوم، هرگز پادشاهان 
 آن ها را با حس همدردی به تصویر می کشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

ً
را لغزش ناپذیر معرفی نمی کند، اما اساسا

)24۷

6۷۸. »در نمایشنامه ی سیمبلین، بالریوس با گیدریوس و آرویراگوس، پسران سیمبلین، درباره ی دفن 
کلوتن، پسرخوانده ی احمِق شرور سیمبلین حرف می زند: “پسرها، یادتان باشد که او پسر ملکه بود و گرچه 
دشمن ما شد، به سزای خود رسید. گرچه حقیر و توانا، هردو می پوسند و خاک می شوند، ذره ای گرامی اش 
بدارید که خود فرشته ی دنیوی بود؛ فرق است میان عالی و ذاتی. دشمن ما شاهزاده بود و به عنوان دشمن 

جانش را گرفتید، ولی او را باید مانند یک شاهزاده به خاک بسپارید.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۷(

با  یافته  هولین ِشد  وقایع نگاری  لیر را که در  از مسیحیِت شاه  6۷۹. »شکسپیر داستان حکومت پیش 
داستان دوکی محترم تلفیق می کند. در این داستان دوک پسر صادقش را به خاطر پسر شرورش طرد می کند، 
اگرچه این پسر او را بدبخت و نابینا می کند. شکسپیر این بخش را از دفتر دوم، فصل دهِم آرکادیای ِسر 
فیلیپ سیدنی )۱5۹۰( برمی دارد. برندس و لی، هردو شکسپیر را وام دار سیدنی می دانند، اما فقط برندس 

اشاره کرده است که داستان لیر متأثر از داستانی سلتی است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۷(

مرِدث،  درباره ی   )24۷  :۱۹۸۹ )گیفرد،  بود.«  انگلیسی  شاعر  و  رمان نویس  مِردث،  »ُجرج   .6۸۰
بخوانید. را  فصل  همین  از   4۰۱ شماره ی  پی نوشت 

6۸۱. جمله ی پرسشی ?Que voulez vous »فرانسوی است به معنای “می خواهی ]با این[ چه کار 
کنیم؟” یکی از عادت های مور در دوره ی زندگی اش در پاریس، به زبان آوردن جمله های فرانسوی بود.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 24۷– 24۸( درباره ی مور پی نوشت شماره ی 2۰6 از همین فصل را بخوانید.
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ً
6۸2. جمله ی مورد نظر »اشتباهی مضحک است در حکایت زمستان که بسیار نقل شده است. ظاهرا
برداشته و پالت  رابرت گرین  نوشته ی   )۱5۸۸( Pandosto: the Triumph of  Time از  را  آن  شکسپیر 

نمایشنامه اش را براساس آن نوشته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

6۸۳. »خطای تاریخی دیگِر شکسپیر: البته این گفته از هکتور است، نه اولیس، که در تُریلوس و کرسیدا 
از ارسطو نقل قول می کند. شوخی این ماجرا این است که ارسطو قرن ها پس از جنگ تروا به دنیا آمده است. 

جنگ تروا بن مایه ی آشکار این نمایشنامه است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

»در پرده ی سوم، صحنه ی سوم این نمایشنامه، اولیس می گوید: “کتابی می خوانم که در آن نوشته، هیچ 
انسانی ارباب هیچ چیز نیست.” این سخن را از کتاب درباره ی نفس ارسطو برداشت کرده است؛ و البته در 

ت، 2۰۱۷: 645(
ُ
پرده ی دوم، صحنه ی دوم، هکتور مستقیم از ارسطو نقل قول می کند.« )اسل

بیچاره  همیشه  میان تان  “در  می گوید:  عیسی  می کند.  وارونه  را  عیسی  حضرت  »جمله ی   .6۸4
]تهیدست[ خواهید داشت؛ اما من را همیشه نخواهید داشت.” )متی 26:۱۱(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

6۸5. »نمایشنامه ی دو نجیب زاده ی ورونایِی شکسپیر حتا امروز هم نمایشنامه ای سخت خوان است، 
ولی تصور می شود که از نمایشنامه های اولیه ی اوست و پیش از سال ۱5۹۸ نوشته و اجرا شده است. پالت 
نمایشنامه تا اندازه ای منوط است به تبعید ولنتاین توسط دوک میالن، یعنی پدر سیلویا، معشوق ولنتاین.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

راندن  بیرون  و  تبعید  بن مایه ی  هم  طوفان  می دانند.  شکسپیر  نمایشنامه ی  آخرین   
ً
معموال را  »طوفان 

دارد و در آن پروسپروی درستکار به دست برادرش آنتونیو، دوک میالن، تبعید می شود. پروسپرو جزیره ی 
تبعیدگاهش را با سحر حالل تبدیل می کند به صحنه ی تنبیه توبه آمیز برای آنتونیو و آلونسو، شاه ناپل، که 
در طرح تبعید پروسپرو نقش داشتند. پروسپرو سرانجام با آلونسوی توبه کار آشتی می کند و او را به قلمرو 
دوک خود می آورد و با رها کردن سحرش داستان را به پایان می برد: “چوبدستی را می شکنم/ آن را در اعماق 
زمین دفن می کنم/ عمیق تر از آن که هر ژرفاسنج بتواند ژرفایش را بسنجد/ و کتابم را هم غرق می کنم.”« 

)همان جا(

6۸6. »واژه هایی است در توصیف بخش های متفاوت نمایشنامه که در مدرسه ی الکساندرین )فرهنگ 
 )Protasis( تعیین شده است. پروتاسیس )و هنر یونان که پس از سقوط آتن، در اسکندریه شکوفا شد
را  بحث  مورد  موضوع  و  می کند  معرفی  را  شخصیت ها  که  است  درام  آغازین  سطرهای  پیش درآمد،  یا 
توضیح می دهد؛ اپی تاسیس )Epitasis( یا پی آمد: بخشی از درام است که عمل اصلی را پیش می برد؛ 
کاتاستازیس )Catastasis( یا اوج: بخش مهیج درام که پشت سر آن کاتاستروفی )catastrophe( یا 

فاجعه، آخرین اتفاق درام، می آید، مثل مرگ در تراژدی و ازدواج در کمدی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

6۸۷. »منبع استیون اثر لی است. سوزانا با شخصی به نام دکتر جان هال ازدواج کرد: در ۱5 ژوئیه ی 
۱6۱۳، خانم هال با کمک پدرش، شکسپیر، علیه فردی به نام لْین به جرم اتهام به سوزانا شکایت کردند. 
 به سوزانا اتهام رابطه ی نامشروع با فردی به نام رالف اسمیت وارد کرده بود، در دادگاه حاضر 

ً
متهم که ظاهرا

نشد و حکم تکفیر گرفت.” دختری از جنس پدر” یا مادر، یعنی دختری که خصوصیات عجیب وغریب 
پدر یا مادرش را دارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

6۸۸. »مرکز کشیش های ایرلند در کالج سینت پتریک، در شهر ِمینوث، در پانزده مایلی شمال شرق 
دابلن واقع است. استیون از کتاب آموزش دینی ِمینوث نقل قول می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(
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6۸۹. »آموزه ی 6 از کتاب آموزش دینی ِمینوث است: “چه شرهایی در پی نافرمانی نخستین پدرومادر 
ما بر ما نازل می شود؟ همه ی ما را در گناه و جزا شریک کرده اند، همان طور که اگر فرمان بردار خدا می بودند 

و بی گناه می ماندند و شاد، در بی گناهی و شادی شان شریک بودیم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸(

6۹۰. پی نوشت قبلی )شماره ی 6۸۹ از همین فصل( را بخوانید.

ن هثووی را در وصیت نامه اش از قلم می اندازد و 
َ
6۹۱. »اشاره به این واقعیت است که شکسپیر نخست ا

سپس میان خطوط می گذارد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸( پی نوشت شماره ی 4۹4 از همین فصل را بخوانید.

6۹2. »نوشته های روی سنگ قبر شکسپیر: “دوست خوب، به خاطر حضرت عیسی گذشت کن/ و 
مرا نبش قبر نکن/ اگر مرا به حال خود بگذاری، آمرزیده  خواهی بود/ و اگر استخوان هایم را جابه جا کنی 
لعن شده . ” هریس معتقد است که شکسپیر این را نوشت تا مبادا قبرش را باز کنند و زنش را در آن دفن کنند 
 او را در قبر او دفن نکردند. چهار استخوان اصطالحی ایرلندی است برای نقاط اصلی بدن: سر، 

ً
)که اتفاقا

دستان، پاها؛ به عبارت دیگر، چهار ستون بدن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۸( 

نوشته ی روی قبر شکسپیر را خود او در زمان حیاتش نوشته است. )م(

6۹۳. »نقل قولی از اینوباربوس درباره ی کلئوپترا در آنتونی و کلئوپترا: “گذر زمان او را از بین نمی برد، و 
عادت کهنه اش نمی کند/ بی نهایت گونه گونی اش را.” )پرده ی دوم، صحنه ی دوم.(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

 چیزی که از بین نرفته، آن گناه اولیه است که کس دیگری مرتکب شده و او نیز در این گناه 
ً
6۹4. »ظاهرا

مقصر است. در هیاهوی بسیار برای هیچ، نابرادری خبیث دوک آرگون یکی از قهرمان های نمایشنامه به نام 
کالدیو را گول می زند و به او می گوید که هیرو، نامزدش، در شب عروسی شان به او خیانت کرده است؛ 
عواقب این ظن )ازجمله بیرون راندن هیرو( نمایشنامه را به مرز تراژدی نزدیک می کند و سپس به سمت 
کمدی برمی گرداند. در هرطور دلخواه توست، فردریک، برادر دوک، حکومت دوک را غصب می کند و 
او را بیرون می راند )پیش از شروع نمایشنامه(؛ در پرده ی یکم، صحنه ی دوم، روزالیند، دختر دوک را هم 
عمویش بیرون می راند؛ و در پرده ی دوم، صحنه ی سوم، اورلندو، قهرمان جوان، حس حسادت برادرش را 
برمی انگیزاند و وادار به فرار و تبعید می شود. در هملت، کالدیوس که مرتکب قتل برادر می شود و زن او و 
تاج وتختش را غصب می کند، زندگی و دنیای هملت را چنان آلوده می کند که این کار خود، به نوعی بیرون 
راندن قلمداد می شود. گناه اولیه و محورِی کلوخ انداز را پاداش سنگ است، بی وجدانی لگام گسیخته ی 
می کند،  مرگ محکوم  به  بی بندوباری  به خاطر  را  انجلو کالدیو  وقتی  است.  وین  دوک  قائم مقام  انجلو، 
ایزابال، خواهر کالدیو، از جانب برادرش طلب بخشش می کند، تا میل به بی بندوباری را در خود انجلو 
برانگیزاند. انجلو پیشنهاد می دهد که آبروی ایزابال را با زندگی کالدیو معامله کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹( 

شرح این بن مایه در نمایشنامه ی طوفان را در پی نوشت شماره ی 6۸5 از همین فصل بخوانید.

از جمله ی »ارزیابی هملت درباره ی پدرش  برگرفته  6۹5. جمله ی »او همه چیز در همه چیز است« 
است: “او یک انسان بزرگ بود، همه چیز در همه چیز )کامل بود(/ دیگر هرگز کسی مثل او نخواهم دید.” 
استیون که عبارت جان اگلینتن را تکرار می کند، به طور ضمنی می گوید که شکسپیر در آفرینش خودش خدا 

بود، یا روح القدس.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

6۹6. »محور اصلی هردو نمایشنامه سوءظنی به حسادت است: سوءظن کشنده ی اتللو به ِدزدمونا و 
سوءظن پوستوموس لیوناتوس به ایموجن در سیمبلین است. در هردو مورد، سوءظن به زنان را یک جاکش 

مطرح می کند: در اتللو، ایاگو و در سیمبلین ایاچیمو.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(
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را  داستان(  )قهرمان  هوزه  دان  کولی،  کارمِن   ،)۱۸۷5  –۱۸۳۸( بیزه  ُجرج  کارمِن  اپرای  »در   .6۹۷
شیفته ی خود می کند و وقتی او را ترک می کند و به طرف اسکمالی گاوباِز اسب سوار و رمانتیک تر می رود، 

دان هوزه از فرط حسادت عصبانی می شود و کارمن را می کشد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

hornmand .6۹۸ )دیوانه ی شاخدار( کسی است که »از حسادت بسیار و شک به زنش خشمگین 
 اتللو چنین فردی است، ایاگو هم چنین مشکلی دارد، زیرا بدون هیچ دلیل قانع کننده ای به 

ً
است. ظاهرا

اتللو و کاسیو شک می کند و تصور می کند که برای زنش نقشه کشیده اند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

»این کلمه در اتللو نیست، بلکه در زنان شوخ طبع وینزر آمده است. )پرده ی سوم، صحنه ی پنجم(« 
)656 ت، 2۰۱۷: 

ُ
)اسل

6۹۹. »منظور از مور درونش، اتللوی درونش است. گرچه اتللو مستعد سوءظن شدید و فاجعه سازی 
است که او را از مردانگی تهی می کند، ایاگو می گوید: “طبیعت دوست داشتنی و بی نظیر تغییرناپذیری 

دارد.” )پرده ی دوم، صحنه ی یکم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

۷۰۰. »مالگن بند ترجیع آهنگ بهار را می خواند، یکی از جفت آهنگی که در پایان نمایشنامه ی درد 
بیهوده ی عشق نواخته می شود : “کوکو بر هر شاخساری/ مردان متأهل را مسخره می کند/ و چنین می خواند/ 
cuck� با کلمه ی cuckoo  کوکو؛ کوکو:/ آه، واژه ی ترس،/ در گوش مرد متأهل ناخوشایند است!” البته

old به معنای زن قحبه ]از نظر معنا[ یکسان است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

»cuckoo )مرغ کوکو یا فاخته( با زنا ارتباط دارد، زیرا تخم هایش را در النه ی پرندگان دیگر می گذارد.« 
ت، 2۰۱۷: 646(

ُ
)اسل

۷۰۱. در این جا جویس برای منعکس کردن از فعل reverb استفاده کرده است که »شکسپیر یک بار 
آن را در شاه لیر آورده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 24۹(

۷۰2. دو واژه ی فیس )Fils( و ِپر )père( فرانسوی اند به معنای پسر و پدر و منظور، الکساندر دومای 
“چطور  عنوان  با  مقاله ای  در  پدر  دومای  الکساندر  است.  درست  مگی  دوم  »فکر  است.  پدر  و  پسر 
دربرگیرنده ی  به تنهایی  که کارهای شکسپیر  نتیجه رسیده ام  این  “به  نوشته است:  نمایشنامه نویس شدم” 
همه ی انواع نمایشنامه هایی است که دیگران نوشته اند و این که او مردی بود که، بعد از خدا، بیش از هر کس 

)24۹ دیگر خلق کرد.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

۷۰۳. »هملت بیزاری مالیخولیایی اش از ُرزنکرنتز و گیلدنسترن را این گونه وصف می کند: “برای من 
مرد گیرایی ندارد؛ نه، هم چنان که زن هم ندارد، گرچه با لبخندتان می خواهید خالفش را برسانید.” )پرده ی 

دوم، صحنه ی دوم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

کامل مردی،  تا  بچگی  از  بوده ام،  گورکن  این جا  “من  هملت:  نمایشنامه ی  در  اول  »گورکن   .۷۰4
)25۰  :۱۹۸۹ )گیفرد،  یکم(«  صحنه ی  پنجم،  )پرده ی  سی سال.” 

۷۰5. درباره ی »سفر زندگی« پی نوشت شماره ی 5۸۱ از همین فصل را بخوانید.

۷۰6. »برندس و لی، هردو، درباره ی این رسم نوشته اند که شکسپیر در باغچه ی نیو پلْیس درخت توت 
کاشته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

»به گفته ی برندس، شکسپیر با دستان خود درخت شاه توتی می کارد و این درخت تا سال ۱۷56 برجا 
تا این که کشیش فرانسیس کسترل مالک نیو پلیس می شود. کسترل از تقاضای شمار زیادی از  می ماند 
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مردم برای ورود به این ملک و دیدن درخت خسته می شود و در یک حرکت اعتراضی، آن را از ته می برد.« 
ت، 2۰۱۷: 646(

ُ
)اسل

۷۰۷. »ژولیت وقتی به اشتباه باور می کند که رومئو هنگام دوئل با تیبالت کشته شده است می گوید: “آه، 
قلبم می شکند! مفلس بیچاره، یک باره می شکند! چشم هایم را زندانی می کنم/ و دیگر هرگز آزاد نخواهند 
بود تا به چیزی نگاه کنند! بدن پرگناهم را به زمین پس می دهم/ دیگر حرکت نخواهم کرد/ بدن من و رومئو 

در یک تابوت غم زده با هم دفن خواهند شد.” )پرده ی سوم، صحنه ی دوم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

۷۰۸. »دو اسم “هملت پر” و “هملت فیس” را از الکساندر دومای پدر و پسر گرفته است.« )گیفرد، 
)25۰  :۱۹۸۹

۷۰۹. »در پایان نمایشنامه ی طوفان، پروسپرو به قلمروی که خود دوک آن بود برمی گردد و همه چیز 
به خوبی و خوشی حل می شود. اما استیون این سنت را به بازی می گیرد که شکسپیِر ساحر – نمایشنامه نویس 
را با پروسپروی ساحر برابر می شمارد به این دلیل که هردو نیرنگ نمایشی به کار می بندند؛ اغلب سخنرانی 
پایانی )ختم مقال( پروسپرو را وداع شکسپیر با مخاطبان و هنرش قلمداد می کنند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

۷۱۰. »لیزی یا الیزابت هال، اولین نوه ی شکسپیر است که در سال ۱6۰۸ به دنیا آمد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
 )25۰

پاداش شکسپیر نیک مرد، نوه اش لیزی است. )م(

درگذشت.«   ۱6۱۳ سال  در  که  شکسپیر  برادر  ریچی  عمو  و  است  استیون  دایِی  ریچی  »خالو   .۷۱۱
)گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰( در انگلیسی برای دایی و عمو از یک واژه ی مشترک استفاده می شود و استیون برای 
هردو، کلمه ی منسوخ nuncle )خالو( را به کار می برد. )م( درباره ی »خالو ریچی« پی نوشت شماره ی 

65 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۷۱2. »برگرفته از شعر “دایی ِند پیر” سروده ی استیون فاستر )۱۸26– ۱۸64( است: “دیگر کار سخت 
برای ند بیچاره تمام شد/ او هم رفت آن جا که کاکاسیاه های خوب رفتند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

۷۱۳. »به رسم نمایشنامه های خوش ساخت، a strong curtain سطری است که پرده را با سورپرایزی 
به پایان می برد، اما این سطر پایانی، تعلیقی ایجاد می کند برای صحنه ی بعدی.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰( 

این  بلژیکی است که  ۱۹4۹( شاعر و نمایشنامه نویس نمادگرای  ۷۱4. »موریس مترلینک )۱۸62– 
جمله را در اثری به نام La sagesse ella deslinee آورده است: “همیشه به یاد داشته باشیم که هیچ اتفاقی 
برای ما نمی افتد که با طبیعت ما یکسان نباشد... اگر یهودا امشب بیرون برود، به سوی یهودا شدن حرکت 
می کند و موقعیتی می یابد تا خیانت کند؛ اما اگر سقراط در خانه اش را بگشاید، سقراط را می بیند که روی 

پلکان خواب است و فرصتی می یابد که خردورزی کند.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

۷۱5. »در کتاب پیدایش آمده است که خدا ابتدا نور را خلق کرد و در روز چهارم خورشید و ماه را. 
)25۰ )گیفرد، ۱۹۸۹:   »)۱۹  –۱:۱(

خدای  مجازِی  معنای  و  به دارآویز  خدای  حقیقِی  به معنای  است  »ایتالیایی  عبارتی   dio boia  .۷۱6
بی رحم. این اصطالح مرسوم کاتولیک هاست برای آن نیرویی که امید انسان را نومید می کند.« )گیفرد، 

 )25۰  :۱۹۸۹

ت، 2۰۱۷: 646(
ُ
»دیو بویا لعن مرسوم در لهجه های شمال ایتالیاست.« )اسل
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»در جواب مالگن که در فصل یک )تلماکس( به استیون می گوید “او مادرش را کشته،” استیون می گوید: 
“یکی او را کشته است.” این تبادل نظر، آغازگر رشته ای است که در سراسر رمان جاری است. اگر قبول 
پانزده )سرسی(،  او مثل قصاب جان می گیرد. در فصل  بپذیریم که  باید  او حیات می بخشد،  داریم که 
باری دیگر به گفته ی بی رحمانه ی مالگن )“می گویند تو مادرت را کشته ای”( پاسخی منطقی می دهد که 
“سرطان او را کشت، نه من. سرنوشت.” در این فصل )اسکال و کریبدس( به “الهه ای” ارجاع می دهد 
که “کاتولیک ترین ها او را دیو بویا، ایزد به دارآویز، می خوانند.” معنای واقعی این الهه قصاب است. بلوم 
هم در فصل هشتم )لستریگون ها( می گوید “او قربانی و خون می خواهد.” هرچه باشد این تمام منطق 

یزدان شناسی مسیحی، به صلیب کشیدن و شام آخر است.« )هانت، 2۰۰۹( 

درباره ی »او همه چیز در همه چیز است« پی نوشت شماره ی 6۹5 از همین فصل را بخوانید.

۷۱۷. »این ترکیبی از اشاره به دو متن است: هملت و انجیل متی. هملت با عتاب و خطاب بسیار به 
اوفلیا می گوید: “دست بردار! دیگر تحمل نمی کنم. دارد دیوانه ام می کند. همین جا اعالم می کنم که دیگر 
ازدواجی در کار نیست. آن هایی که ازدواج کرده اند، به جز یک نفر، مزدوج می مانند. بقیه باید مجرد بمانند. 

برو خود را به صومعه برسان. ” )پرده ی سوم، صحنه ی یکم(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۰(

»در انجیل متی، صدوقی ]یکی از یهودیان باستان که فقط قوانین کتب یهودیت را قبول داشت[ می گوید، 
رستاخیزی وجود ندارد و سعی می کند حضرت عیسی را با این پرسش به دام بیندازد که “اگر زنی هفت بار 
ازدواج کند، روز رستاخیز کدام یک شوهرش خواهد بود؟” عیسی پاسخ می دهد: “در رستاخیز هیچ کدام 

ازدواج نمی کنند و مزدوج به شمار نمی آیند، بلکه فرشته های خدا هستند در بهشت.”« )همان جا(

 ارشمیدس این را زمانی گفته که در وان حمامش 
ً
Eureka .۷۱۸ »یونانی است به معنای “یافتم.” ظاهرا

نشسته و قانون ارشمیدس را کشف کرده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱(

۷۱۹. »برگرفته از َمِلکِی نبی، )سوره ی ۱ آیه ی ۱(: کلمه ی خداوند را ملکی نبی برای مردم اسرائیل آورد.« 
)گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱( 

»در کتاب عهد عتیق پیامبر َمِلکی آمدن الیاس را پیشگویی می کند. معنای عبری َمِلکی می شود “پیامبِر 
من” که برخی دانشمندان دین مسیح معتقدند این اسم کامل برای یک انسان نیست، بلکه نمادی است برای 
گاه است که در این جا برگه کاغذی  عمل پیغمبر در پیام رسانی از جانب خدا. مالگن آشکارا از این معنا آ
برمی دارد تا روی آن ایده ای نمایشنامه ای را یادداشت کند؛ گویی از جانب خدا به او پیام رسیده است: 

“اجازه می دهید؟ خداوند با َمِلکی حرف زده است.”« )هانت، 2۰۱2( 

برای شرح بیشتر درباره ی َمِلکی پی نوشت شماره ی ۱6 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۷2۰. درباره ی »آن هایی که ازدواج کرده اند« پی نوشت شماره ی ۷۱۷ از همین فصل را بخوانید.

۷2۱. »یعنی آن ها به گونه ای اغراق آمیز و بسیار دقیق بررسی می کنند تا ببینند که کدام یک از نمایشنامه ها 
ضدزن به شمار می آید. نیز یادآور حمله ی سوین برن به فردریک جی فارنیوال )۱۸25– ۱۹۱۰( است و 
جامعه ی نوین شکسپیر، که در سال ۱۸۷4 تأسیس شد. سوینبرن آن ها را سنجش گر، حواشی نویس متون، 

باانگشت حساب کن، معلم قشری و طالع بین می خواند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱(

۷22. منظور از مثلث فرانسوی »رابطه ی مشکوک میان سه نفر است: زن و شوهر و معشوق.« )گیفرد، 
)25۱ :۱۹۸۹

۷2۳. درباره ی علت و شرح ناباوری استیون به تئوری خودش پی نوشت شماره ی 2۹۷ و ۳55 از همین 
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فصل را بخوانید.  

۷24. »دو مقاله از چهار مقاله ی intentions نوشته ی اسکار وایلد، در قالب مکالمه نوشته شده است. 
چهره ی آقای دبلیو اچ، مطالعه ی پیچیده ی وایلد درباره ی شکسپیِر سونات ها، در قالب نثر روایی نوشته 
شده است که مکالمه ای را روایت می کند. وایلد از امکان مکالمه برای بدبیاری های پیچیده و طنزآمیز بهره 
می برد، اما نوع کاربرد مکالمه ی او در سطحی ترین مفهوم به مکالمه های افالطون شبیه است.« )گیفرد، 

)25۱ :۱۹۸۹

۷25. جویس برای کلمه ی »التقاطی« از واژه ی Eclecticon استفاده کرده است که با »اگلینتن« هم  
متجانس است. »منظور این است که دیدگاه جان اگلینتن ترکیبی “التقاطی” از دیدگاه های هم عصرانش 

است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱( 

۷26. »ادوارد َدوِدن در سال ۱۸5۷ اثری نوشته است با عنوان شکسپیر: مطالعه ای اساسی درباره ی ذهن 
و هنر او. َدوِدن در این اثر می گوید: ... شکسپیر هملت را اسرارآمیز نوشت و از این رو، این اثر برای همیشه 
کنایه ای و مبهم است و هرگز صددرصد توضیح پذیر نیست. ابهام خود، بخش حیاتی اثر هنری است، زیرا 

ت، 2۰۱۷: 64۷( 
ُ
فقط با یک مشکل سروکار ندارد، بلکه با زندگی سروکار دارد.« )اسل

و  منتقد  و  شاعر   )۱۹2۸  –۱۸5۹( بالیب تروی  »کارل  بالیب تروی  )جناب(  ِهر  از  منظور   .۷2۷
نمایشنامه نویس آلمانی است. او در اثری با عنوان جواب پرسش شکسپیر نوشته است که نمایشنامه های 
شکسپیر را راجر منرز )۱5۷6– ۱6۱2(، پنجمین ارل راتلند نوشته است. بالیب تروی نخستین فرد نبود که 
این ایده را مطرح کرد، اما او آن را از دی اچ َمِدن بسیار جسورانه تر ارائه داد. از آغاز، طرفداران بیکن معتقد 
بودند که سنگ نوشته ی قبر شکسپیر ثابت می کند که هویت نویسنده ی آثار شکسپیر به همراه خود او در 

بنای یادبود استرتفورد )گور شکسپیر( دفن شد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱( 

زندگی  زوریخ  در  هردو  زمان،  آن  در  بود.  کرده  مالقات  را  بالیب تروی  جنگ،  زمان  در  »جویس 
)64۷  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل می کردند.« 

درباره ی نظر قاضی َمِدن پی نوشت شماره ی 42۱ و درباره ی پایپر پی نوشت شماره ی 2۰۷ از همین فصل 
را بخوانید.

۷2۸. »جان جیمز رابرت منرز )۱۸۱۸– ۱۹۰6( هفتمین دوک راتلند بود و از اعضای پارلمان انگلستان 
که چندین اثر منتشر کرد، ازجمله تصنیف های عاشقانه ی انگلستان.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱(

۷2۹. »این جمله از انجیل مرقس ۹:24 است که پدر بچه ای که قرار بود با معجزه شفا یابد به حضرت 
عیسی گفت: خداوندا، من ایمان دارم؛ تو به بی ایمانی ام کمک کن.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱(

Egomen« .۷۳۰ یونانی است به معنای “من به خصوص.” در این متن، اگومن با نام مجله ی اگویست 
چهره... را در دوم فوریه ی ۱۹۱4شروع  انتشار پاره های رمان  اگویست  )Egoist( همگونی آغازین دارد. 
کرد. بدین ترتیب، به جویس کمک کرد که به خودش “ایمان” داشته باشد. با این حساب، “یاروی دیگر” 
ُجرج رابرتز است، ناشر و کتاب فروش دابلنی که شجاعت کافی برای چاپ مجموعه داستان دابلنی ها را 
نداشت. اگویست را دورا مارزدن در سال ۱۹۱۱، با عنوان فری ُومن )Freewoman( تأسیس کرد و بعدها، 
وقتی ازرا پاوند و مردان دیگر از او خواستند برای روزنامه اش نامی انتخاب کند که دربرگیرنده ی هر جنس 
و همه ی بخش های زندگی باشد، نامش را به اگویست یا اگوِمن تغییر داد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۱( برخی 

فصل های یولسیز در این روزنامه منتشر شد.
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»اگر شکسپیر یک رباخوار خوب است و متونش اسکناس، تولیدات خود استیون هم او را اعتباردار 
می کند و به سخنرانی اش اعتبار معنوی و مالی می بخشد... استیون هم زمان قانون قرض و پرداخت قرض 
را کوچک می شمارد. اما نقد استیون محتوای اقتصادی تئوری دیالکتیکی اش را رد نمی کند، بلکه آن را 
روشن می کند و در جواب حرف اگلینتن درباره ی فرد راین به یاد قرض خودش به او می افتد و بعد می گوید، 
اقتصاد  علم  درباره ی  مقاله ای  راین  اگر  فروخته شود...  روزنامه  این  به  گینی  یک  می تواند  این مصاحبه 
می خواهد، استیون می تواند همین مطلبی را که االن ارائه داد به ازای یک گینی به او بدهد. اگر راسل هم 
تا پایان گفت وگو مانده بود، االن طلبش از استیون را با شنیدن این تئوری دریافت کرده بود...« )اوستین، 

)226  :۱۹۹5

۷۳۱. پی نوشت قبلی )شماره ی ۷۳۰ از همین فصل( را بخوانید.

نام خودش منتشر کرد.« )گیفرد،  با  َدنا، شعری  ۷۳2. »جویس در اوت ۱۹۰4، در شماره ی چهارم 
)252  :۱۹۸۹

۷۳۳. »این کلمه مرکب از دو بخش نام و نام خانوادگی ِفرد راین با تلفظ خود اوست. استیون به یاد 
 )252 نقره ای( قرض گرفته است.« )گیفرد، ۱۹۸۹:  او دو شیلینگ )سکه ی  از  می آورد که 

وقتی استیون می شنود که فرد راین می خواهد مقاله ای درباره ی اقتصاد چاپ کند، به یاد پولی می افتد که 
از او قرض گرفته است و پشت سر آن می گوید: »تو را سرپا نگه داشت. اقتصاد.« در فصل دوم )نستور،( در 

فهرست بدهکارانش به این اسم اشاره می کند. 

۷۳4. »جان اگلینتن به استیون می گوید وقتی خودت به تئوری ات درباره ی هملت ایمان نداری، نباید 
انتظار پول داشته باشی. اما استیون یک بار دیگر سعی می کند از روزنامه پول بگیرد و می گوید این مصاحبه 

را برای یک گینی می توانی منتشر کنی.« )فریدمن، 2۰۰6: ۸4( 

»این حائز اهمیت است و فقط به این معنا نیست که استیون )و جویس( بخواهند حساب شان را از 
افکار  داریم.  ایمان  مفهوم  پیچیدگی  در  مداقه ای  این جا  درواقع،  کنند.  جدا  استیون  متفکرانه ی  نمایش 
استیون  نگرش  بی ایمانی ام کمک کن.”  به  آه، خداوندا،  دارم،  ایمان  را روشن می کند: “من  این  استیون 
درباره ی اعتقادات جزمی ای که بیان کرد و آن حکایت مشروحه که دیدگاه مذهب کاتولیک را درباره ی 
موقعیت و سرنوشت انسان نشان می دهد، چیزی است که استیون و یا جویس نمی توانند به آن ایمان داشته 
باشند: اما این همان چیزی است که معتقدان هم فقط به منظور ایستادگی در برابر فشار همیشگی بی ایمانی 

به آن ایمان دارند.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۷۳( پی نوشت ۷2۹ از همین فصل را بخوانید.

۷۳5. »در سال ۱۹۰4، اسم خیابان مکلن برگ شمالی به خیابان تایرون تغییر کرده بود، ولی هردو اسم 
در کتابچه ی راهنمای تام بود. این خیابان مرکز اصلی روسپی ها و روسپی خانه ها بود.« 

است  کویناس  آ تامس  رساله ی سینت  عنوان  The Summa Contra Gentiles»کوتاه شده ی    .۷۳6
)252 )گیفرد، ۱۹۸۹:  ناباوران.«  برابر  در  کاتولیک  مذهب  واقعیت  درباره ی  رساله ی جامع  به معنای 

۷۳۷. نلی و ُرزالین »دو زنی هستند که آلیور سینت جان گوگرتی در اشعار بی پرده ای که درباره ی شهر 
نو دابلن سروده، از آن ها نام برده است...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 252( 

گوگرتی  که  است  نوشته   Complete Dublin Diary عنوان  با  اثری  در  برادر جویس،  »استنیسالس، 
روسپی ای را می شناخت به نام نلی، کسی که صدای آوازخوانی جویس را تحسین می کرد. )ص 2۹(« 

)64۷  :2۰۱۷ ت، 
ُ
)اسل
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Aengus« .۷۳۸ پسر داگدا، خدای متعال قبایل دانا، ایزد جوانی، زیبایی و عشق در ایرلند بود. تصویر 
او را با پرندگانی که دور سرش می چرخند کشیده اند. در جست وجوی مستمر برای یافتن جفت ایده آل 
بود که در خواب بر او ظاهر شد و او را در قالب قو کشف کرد؛ پس خود را به قو بدل کرد و با او پرید و 
رفت. جمله ی مالگن یادآور شعر ییتس است: سرود “اْینگس سرگردان” از کتاب باد در نیزار )۱۸۹۹(. نیز 
بازگویی عبارتی از شعر دیگر ییتس با نام “روزگار پیری ملکه مْیو” است: “آه، اینگِس پرندگان.”« )گیفرد، 

 )252 :۱۹۸۹

۷۳۹. این جمله را مالگن در فصل اول )تلماکس( به استیون می گوید. )ص 4۷ از کتاب کاغذی و 4۹ 
کتاب الکترونیک.(

بسیار  روزهای  “زندگی  می خواند:  ذهن  در  را  دعا  این  مالگن  اهانت های  از  دلخور  »استیون   .۷4۰
است. این تمام می شود.” اما این یکی تمام نمی شود. اگلینتن مالگن را به مهمانی امشب دعوت می کند و 
می گوید “امشب می بینمت.” در این جا خواننده یک لحظه امیدوار می شود که او استیون را دعوت می کند، 
اما این آخرین امید، بی درنگ به نومیدی تبدیل می شود: “نوتر امی مور می گوید َمِلکی مالگن باید بیاید 

آن جا.”« )نوریس، 2۰۱۱: 6۱(

notre ami« .۷4۱ فرانسوی است به معنای “دوست ما” و اشاره ای است به یکی از پاتک های کالمی 
ادوارد مارتین به ُجرج مور و این که مور عادت داشت در کالمش عبارات فرانسوی بیاورد. مارتین می گوید: 
“مون امی )دوستم( مور آرزو دارد که دوستی اصیل باشد، اما متأسفانه هرگز نمی توان او را دوست فرض 

ت، 2۰۱۷: 64۷(
ُ
کرد...، زیرا او گرفتار اسهال مغزی همیشگی است.”« )اسل

۷42. »معنای مجازی French Letters کاندوم است و معنای واقعی آن ادبیات فرانسه.« )گیفرد، 
۱۹۸۹: 252( به همین دلیل، ترجمه اش نکردم.

موزون  یادآور خبر  بیت  این  بود.  دابلن  بارهای  بسته شدن  گیفرد، »ساعت  گفته ی  به  »یازده«   .۷4۳
)252  :۱۹۸۹( می بارد.«  یازده  تا  می بارد؛  هفت  از  بعد  هواست:  پیشگویی 

»عبارت سرگرمی های شب های ایرلند برگرفته از سرگرمی های شب های فنیان نوشته ی پتریک جی مکال 
ایرلندی– اسکاتلندی(  سیان: شاعر حماسی 

ُ
)ا سیانی 

ُ
ا افسانه های  از  ۱۹۱۹(، که مجموعه ای   –۱۸6۱(

است و به گویش روستاییان و به سبک هزارویک شب نوشته شده است.« )همان جا(

Lubber .۷44 در این جا »معنای دست و پاچلفتی، گنده و احمق می دهد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 252(

و  دقیق  چنان  “زمانه  می گوید:  هوراشیو  به  گورکن   کالم  دقت  و  باریک بینی  درباره ی  »هملت   .۷45
خرده گیر شده  که شست پای روستایی به پاشنه ی درباری رسیده است و زخم روی پاشنه ی آن ها را خراش 

)252 )گیفرد، ۱۹۸۹:  می دهد.”« 

 بی روح« از اصطالح all amort استفاده می کند که »از دوره ی 
ً

۷46. جویس برای عبارت »کامال
الیزابت است، به معنای در وضعیت مرگ، بی جان، بی روح و در نمایشنامه ی رام کردن زن سرکش آمده 

)64۷ ت، 2۰۱۷: 
ُ
)اسل است.« 

ت، »اشاره ای 
ُ
اسل به قول  استفاده کرده که   wellkempt از اصطالح  برای »خوب شانه شده«   .۷4۷

)64۷ Will Kempe، رقاص و بازیگر کمدی معروِف گروه شکسپیر.« )2۰۱۷:  به  است 

 تاریک کتابدار به سالن مطالعه ی اصلی وارد می شود که از پنجره ی سقف 
ً
۷4۸. »از اتاق اندرونی نسبتا

آن نور روز به میزهای مطالعه می تابد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 252(
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ت، 2۰۱۷: 64۷(
ُ
»een در زبان هایبرنو – انگلیسی پسوند تصغیر است.« )اسل

در   )Nick Bottom( باتم  نیک  شخصیت  با  را  او  و  می کند  مسخره  را  لیستر  مالگن  »آیا   .۷52
نمایشنامه ی رؤیای نیمه شب تابستان اثر شکسپیر مقایسه می کند: باتم در گفت وگو با تیتانیا “مشعوف” 
 همین است و »ارجاعی است به باتم احمق 

ً
ت معتقد است که دقیقا

ُ
است...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 252( اسل

)64۷ نمایشنامه.« )2۰۱۷:  در همان 

۷5۳. »آیا کاله ربان آبی ِاما کلری است که فردیت زدایی می شود به ای سی در داستان استیون قهرمان، 
و در رمان چهره... به “ِاما” و “او”؟ البته، آبی رنگی است که به مریم باکره نسبت داده می شود.« )گیفرد، 

)25۳ :۱۹۸۹

 اشاره ای است به زنی معروف به ای سی )ِاما کلری در استیون قهرمان( که استیون دلباخته اش 
ً
»احتماال

ت، 2۰۱۷: 
ُ
می شود. جویس شخصیت ِاما کلری را از روی مری الیزابت کلی یری ساخته است.« )اسل

 )64۷

کایبرد معتقد است که »بلوم است و دارد جزئیاتی را برای آگهی اش یادداشت می کند.« )2۰۱۱: ۱۰2۹(

۷54. »مین کیوس رودخانه ای است در جلگه ی المباردی. ویرژیل نزدیک این رودخانه به دنیا آمده است 
و در شعر کوتاه شبانی، به اسم آن اشاره می کند. در شعر “لیسیداِس” میلتن نیز “مین کیوس آهسته روان” 

آمده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳(

رؤیای  برون، شاه پریان، در نمایشنامه ی 
ُ
ا ۷55. »پاک یا راِبن گودفلو، خدمتکار زیرک اما نه بدخواِه 
)25۳ )گیفرد، ۱۹۸۹:  اثر شکسپیر است.«  تابستان  نیمه شب 

»ایامب« یکان شعری دارای یک هجای کوتاه و یک هجای بلند است. )م(

ت، 2۰۱۷: 64۷(
ُ
»کلمه ی trolling در این جا به معنای “شادوشنگول” است.« )اسل

۷56. »برگرفته از شعر رابرت برنز است که می گوید: “جان اندرسن، جاِن من” )جان در معنای عزیز(. 
این شعر سروده ی زن یا یاری برای “جاِن” جانانش، اندرسِن کچل و چروکیده است که پایان عمرشان و 

مرگ زودرس شان را وصف می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳(

۷5۷. »برگرفته از ترانه ای است با نام “چین چین چینی” از اپرای سرگرم کننده ی گیشا.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 
)25۳

در  دابلن  مکانیک  انستیتوی  برای  بومی  بود  »اسمی  گیفرد،  به گفته ی  لوله کش ها«  »ساختمان   .۷5۸
بی شروع به 

َ
بی، که در سال ۱۹۰4 بازسازی شد و در پاییز همان سال با نام مرکز تئاتر ا

َ
شماره ی 2۷ خیابان ا

بی هنوز هم مرکز تئاتر دابلن است و در آن، یولسیز را هم به اجرا گذاشته اند. )م(
َ
کار کرد.« )۱۹۸۹: 25۳( ا

۷5۹. »تکرار این گفته است که لیدی گوگرتی، ییتس و دیگران انجمن تئاتر ایرلند را ]برای خلق هنری 
نو[ تأسیس می کردند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳(

ملی گرایان(  )و  ]راهب ها[  کاتولیک ها  اعتراضات  مخالف  جریان های  با  ایرلند  تئاتر  »انجمن   .۷6۰
صورت  انجمن  این  نمایشنامه های  سرکوب  و  سانسور  جهت  در  که  تالش هایی  با  نیز  و  می جنگید 

)25۳  :۱۹۸۹ )گیفرد،  می گرفت.« 

»در سال ۱۹۰4، ییتس درباره ی آرمان تئاتر ملی ایرلند نوشته است: “یک زبان نو برای نوشتن، موج 
ت، 2۰۱۷: 64۸(

ُ
نویی از نگرش را در خود نویسندگان زنده خواهد کرد.”« )اسل
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۷6۱. »تفی بدون آب دهان.« )دلینی، 2۰۱۷(

۷62. »لی، برندس و هریس، هرسه، این روایت را تأیید می کنند که تامس لوسی ]استرتفوردی[ شکسپیر 
 به زندان انداخت. فرض بر این است که 

ً
را به خاطر حیوان دزدی تحت تعقیب قرار داد، شالق زد و احتماال

شکسپیر برای فرار از حمله های پیگیر لوسی به لندن گریخت.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳( 

»گفته می شود شکسپیر به منظور انتقام گیری از او، از لندن تصنیفی برایش فرستاد که درباره ی “لوسی 
ت، 2۰۱۷: 64۸(

ُ
شپشو” بود؛ منشأ این موضوع روشن نیست.« )اسل

ن هثووی را فراموش کرده، “اما نه بیشتر از شالق هایی که لوسی شپشو 
َ
»استیون فکر می کند که شکسپیر ا

به ]خود[ او زده است.”« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۷۳(

femme de trente ans .۷6۳ »فرانسوی است به معنای “زن سی ساله” و در معنای مجازی زنی مجرب 
است. زن سی ساله نیز عنوان رمانی است نوشته ی انوره دو بالزاک )۱۷۹۹– ۱۸5۰(.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 

)25۳

۷64. »روایت فرضی دیگر درباره ی شکسپیر، این است که او در سال های اقامتش در لندن )۱5۹2– 
۱6۱۳( دست کم سالی یک بار به استرتفورد سر می زد. اما پرسش هم چنان باقی است: پس از تولد سه 
فرزندش، سوزانا )۱5۸۳( و دوقلوهایش، جودث و همنت )۱5۸5(، تا زمان رفتنش به لندن کجا بوده 
است؟ و اگر در خود استرتفورد یا نزدیک آن بوده است، چرا دیگر بچه دار نشده؟ در آن زمان که دوقلوها 

 سی ساله( بوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳( 
ً
ن هثووی بیست ونه  ساله )تقریبا

َ
به دنیا آمده اند، ا

برای  استیون  زبان  از  اما  است،  بچه اش دختر  نخستین  که  است  بلوم  به  پیش نگرانه  »ارجاعی   .۷65
 )۱۰2۹  :2۰۱۱ )کایبرد،  می شود.«  نقل  شکسپیر 

»بلوم در زندگی احساسی اش مشکل پیچیده ی شکسپیر را درک می کند. به قول بلوم، هنگام شرح تئوری 
تناسخش برای مالی، اگر همه ی ما سال ها پیش روی زمین زندگی کرده ایم، پس به یقین بلوم در آن زندگی 
شکسپیر بوده، پدری نومید که پسرش می میرد و زن ارباب منش و پرمدعایش به او خیانت می کند. استیون 
گاه این توازی دردناک را کامل می کند: فراموش کرد: “نه بیشتر از شالق هایی که لوسِی  طبق معمول، ناخودآ

شپشو به او زد.”« )کایبرد، 2۰۱4: ۱۷۸(

۷66. استیون چیزی را به یاد می آورد که دیگر برای گفتنش دیر شده است. )م(

۷6۷. کایبرد معتقد است که »منظور از برگرد، برگشتن به پاریس است.« )2۰۱۱: ۱۰2۹(

۷6۸. »برگرفته از سونات ۱26 شکسپیر.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳(

۷6۹. »در فایدون افالطون، سقراِط محتضر فرهای موی فایدون را نوازش می کند و سربه سر او می گذارد 
و می گوید: “فایدون، به خیالم فردا این موی زیبا را کوتاه می کنی.” جمله ی سقراط این معنای ضمنی را هم 

دارد که استدالل خام تو با موی جوانی ات می رود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 25۳– 254( 

»وقتی استیون تئوری اش را درباره ی شکسپیر ارائه می دهد، آقای بست به اثر وایلد )مطالعه ی پیچیده ی 
وایلد درباره ی شکسپیِر سونات ها، در قالب نثر روایی و به پیروی از مکالمه ی افالطون( می اندیشد و وایلد 
را به افالطون و سقراط مرتبط می کند و به استیون می گوید: “می دانی، باید به صورت مکالمه بنویسی، مثل 
آن مکالمه ی افالطونی که وایلد نوشت.” در این قسمت، استیون به سقراط و مکالمه ها فکر می کند و پاره ای 

از سونات شکسپیر را با شوخی سقراط با موی فایدون ترکیب می کند.« )شوارتز، ۱۹۹۱: ۱4۱(
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۷۷۰. درباره ی النگ ورث پی نوشت شماره ی 2۳۸ از همین فصل را بخوانید. »اف مکوردی اتکین سن، 
یکی از شخصیت های کم تر برجسته ی ادبیات دابلن، از اعضای فرعی انجمن تئاتر ملی ایرلند بود. او و 

النگ ورث در میان اعضای حلقه ی ُجرج مور جایگاهی مشترک داشتند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 254(

۷۷۱. »گفته ی آریل در نمایشنامه ی طوفان شکسپیر است. وقتی فردیناند را به سلول پراسپرو می برد، آواز 
می خواند و فردیناند جویاست که بداند این موسیقی از کجاست.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 254(

ت، 2۰۱۷: 64۸(
ُ
۷۷2. »تامی، نام خودمانی تامس اتکینز، به معنای سرباز انگلیسی است.« )اسل

۷۷۳. »نقیضه ای از بند اول Baile and Aillinn سروده ی ییتس )۱۹۰۳( است.” صدای کورلو را 
نمی شنوم، و هجوم غم انگیز باد تند را، پیش از آن که افکارم بگریزند...”«  )گیفرد، ۱۹۸۹: 254(

 filleadh beag استفاده کرده است که برگرفته از اصطالح ایرلندی fillibeg در این جا از اصطالح«
ت، 2۰۱۷: 56۳( 

ُ
با معنای لغوی “چین کوچک” و معنای مجازی دامن چین دار اسکاتلندی است.« )اسل

۷۷4. درباره ی این »استمنا« پی نوشت شماره ی ۷۸۷ از همین فصل را بخوانید.

۷۷5. منظور از »مسخره کن« این است که »به هرچه بخندی به سرت می  آید.« پی نوشت شماره ی ۳۷2 
از همین فصل را بخوانید. »خود را بشناس« به گفته ی گیفرد، »یکی از دو شعار روی معبد آپولو در دلفی 
است. دیگری: “همه چیز به اندازه” با ترجمه ی لغوی “هیچ چیز بیش از اندازه” یا در هر کار میانه را بگیر.« 

)254 :۱۹۸۹(

۷۷6. درباره ی لقب مامر که مالگن به استیون داده است، پی نوشت شماره ی 4۰۳ از همین فصل و ۳۸ 
از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

۷۷۷. »هیچ کدام از زندگی نامه نویس های سینگ از این تصمیم و تغییر عادت او خبر ندارند، گرچه 
بلوز های  لباس های دستباف رنگارنگ زنان و  از جزیرک های ارن تحت تأثیر  سینگ در چندبار دیدارش 
یقه اسکی آبی و شلوارها و جلیقه های دستباف طوسی مردان قرار گرفته بود. سارا آلگود، بازیگری در مرکز 
بی، در دوره ی کار سینگ در این مرکز، گفته بود که تصویر ماندگار او در ذهنش مردی با کاله و شنل 

َ
تئاتر ا

سیاه است...« )گیفرد، ۱۹۸۹: 254(

۷۷۸. »نقد جویس از کتاب شاعران و رؤیابافاِن لیدی گرگوری با نام “روح ایرلند” در مارس ۱۹۰۳، 
در دیلی اکسپرِس النگ ورث منتشر شد؛ النگ ورث نقد جویس را با امضای جی جی منتشر کرد و لیدی 
گرگوری از این اتفاق رنجیده خاطر شد، زیرا خودش جویس را به النگ ورث معرفی کرده بود.« )گیفرد، 

)254 :۱۹۸۹

۷۷۹. »ییتس از دوستی و حمایت لیدی گرگوری لذت می برد و آثار او را می ستود؛ بر یکی از آثارش 
مقدمه ای نوشت و مدعی شد: “به نظر من بهترین اثری است که در عصر من در ایرلند درآمده است.” 
این اثر را با حماسه های دیگر مقایسه می کند و برتر می شمارد، اما جمله ی “آدم یاد هومر می افتد” را باک 

مالگن به سخن او افزوده است.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 254(

۷۸۰. در این جا جویس برای »شکلک درآوردن« از کلمه ی »منسوخ mopping استفاده می کند که 
ادگار در شاه لیر به زبان می آورد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 254(

۷۸۱. پی نوشت شماره ی ۷۷۹ از همین فصل را بخوانید.

مامر  را  استیون  مالگن  است،  اندوه زده  و  جدی  کتاب  بخش های  بیشتر  در  استیون  آن که  »با   .۷۸2
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دوست داشتنی می خواَند. حتا تلگراف عجیبش هیچ نشانی از ادعای مالگن و کمدی بودن ندارد. سوسوی 
گهگاهی شوخی که دل ابرهای سیاه او را هنگام ژرف اندیشی می شکافد، بیشتر عجیب و آیرونیک است و 

هیچ چیزی برای خشنود کردن دیگران ندارد.« )هانت، 2۰۱۱(

۷۸۳. »سالن مرکزی کتابخانه ی ملی در طبقه ی اول، حال وهوای موری– الحمرایی دارد.« )گیفرد، 
۱۹۸۹: 254( برای شرح بیشتر پی نوشت ۷4۹ از همین فصل را بخوانید. 

۷۸4. »عبارت ُنه مرد موری از “رقص مورها” گرفته شده است یا نوعی بازی با میخ یا سنگ روی تخته ای 
برون در رؤیای شب نیمه ی تابستان نوشته ی شکسپیر را 

ُ
شطرنجی است. فکر استیون شکایت تیتانیا به ا

تکرار می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 254( اما هانت معتقد است که »استیون هم چنان به مورها، اعراب شمال 
آفریقا یا مسلمانان اسپانیا فکر می کند که از شمال آفریقا به اسپانیا کوچ کرده اند. 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.« )2۰۱۱( از نظر هانت، »عبارت “کاله های ضریبی” استیون که همانا 

توان های دو و سه و الخ هستند دلیل متقنی برای این نظریه اند.« )همانجا(

برای شرح بیشتر پی نوشت شماره ی 4۹ از فصل دو )نستور( را بخوانید. 

۷۸5. پیش تر هم در همین فصل، مالگن می گوید، »خدا با َمِلکی )که لقب مالگن هم هست( حرف 
زده است. به گفته ی گیفرد، »تعبیر این است که مالگن نقش موسی را بازی می کند که از کوه سینا برگشته و 

لوح ده فرمان را با خود دارد.« )۱۹۸۹: 255( 

 به خودارضایی جان اگلینتن و آقای بست اشاره دارد و هم چنین اتفاقی را پیش بینی می کند 
ً
۷۸6. »ظاهرا

که برای بلوم در ساحل سندی مونت می افتد.« )کایبرد، 2۰۱۱: ۱۰۳۰(

 به خصوص سینگ( نمایشنامه ای ساخته برای مامرها 
ً

۷۸۷. »مالگن در تمسخر تئاتر ملی نو )و احتماال
یا هنرپیشه های کمدی، با عنوان “بی عفتی ملی در سه ارگاسم.” به استیون، “دوست داشتنی ترین مامر در 

میان همه،” نگاهی تحریک آمیز و بنده نواز دارد.« )پریندر، ۱۹۸4: ۱2۷( 

»در این پایان، باک مالگن تعبیر خودش از بحث داخل کتابخانه را بیان می کند: “بی عفتی ملی در سه 
که همه ی این تئوری ها را به عنوان جلق روشنفکران مسخره می کند و برای استیون می خواند و  ارگاسم” 
نگران است که این ظاهرسازی و پنهان کاری سست و ضعیف باشد. با این همه، در نمایش کوچک خودش 
 افتراآمیزی که استیون در شکسپیر می یابد و 

ً
اجرایش می کند با همان نوع حمله های زیرکانه و پنهان و عمیقا

 سست و ضعیف است، زیرا 
ً
 می توانیم در یولسیز پیدا کنیم. پنهان کاری و ظاهرسازی واقعا

ً
ما هم احتماال

می دانیم که این نمایِش باک مالگن و آلیور گوگرتی است، همان طور که این اثر کار استیون است و نیز کار 
خود جویس. از سوی دیگر، پیش بینی اتفاق استمنا در فصل سیزدهم )ناسیکا(.« )لِتم، 2۰۰۹: ۱۰4(

۷۸۸. بالوکی مالگن )Bullocky Mulligan( همان باک مالگن است. بالوک هم معنای »گاو یا 
گوساله ی نر« می دهد. )م(

یعنی  بارز،”  و  مؤکد  رفتاری  “با  به معنای  موسیقی  در  اصطالحی  و  است  »ایتالیایی   marcato  .۷۸۹
)64۸  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل قوی.«  ضربه های  با  نواختن 

۷۹۰. »توبی« و »کرب« به گفته ی گیفرد، »از سخنان زشت و قراردادی دانشگاه های انگلستان است. 
توستاف هم وزن toss off است، اصطالحی عامیانه به معنای استمنا. crab هم شپش بدن است که در 

موی بدن النه می کند.« )۱۹۸۹: 255( 
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ُرزالین  و  نلی  درباره ی  و  پی نوشت شماره ی 62۷  دْیوی،  و  دیک  دانشجوی طب،  دو  درباره ی   .۷۹۱
پی نوشت شماره ی ۷۳۷ از همین فصل را بخوانید. درباره ی مادر گروگن پی نوشت شماره ی ۱۱۰ و ۱۱4 از 

فصل یک )تلماکس( را بخوانید.

مدن، در بخش جنوب مرکزی دابلن. یکی 
َ
۷۹2. »انبار کوچکی پشت فروشگاهی تولیدی، در خیابان ک

بی منتقل شود.« )گیفرد، 
َ
از مراکز اولیه ی انجمن تئاتر ملی ایرلند بوده است، پیش از آن که به مرکز تئاتر ا

)255 :۱۹۸۹

»براساس گفته ی گوگرتی، هنگام تمرین نمایشنامه ای در 2۰ ژوئن ۱۹۰4، جویس آن قدر نوشیده بود و 
مست بود که در راهروی منتهی به تئاتر غش می کند و یکی از دختران بازیگر از روی جویس بی هوش رد 

ت، 2۰۱۷: 64۸(
ُ
می شود.« )اسل

ت، »گروه زنان سوسیالیست 
ُ
۷۹۳. منظور از »دختران اِرن« )Daughters of Erin(، به گفته ی اسل

نی ایگن است که در سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۱ 
َ
و ناسیونالیست ایرلندی، به رهبری ماد گان، جنی وایز پاور و ا

فعالیت می کردند.« )2۰۱۷: 64۸(

۷۹4. پی نوشت شماره ی ۷۹2 از همین فصل را بخوانید.

۷۹5. درباره ی »اگر سقراط امروز خانه اش را ترک کند...« پی نوشت شماره ی ۷۱4 از همین فصل را 
بخوانید. 

سه  فصل  از   2 و   ۱ شماره ی  پی نوشت  »زمان«  و  »فضا«  و  مرئیات«  ناگزیر  »وجه  درباره ی   .۷۹6
بخوانید. را  )پروتیوس( 

۷۹۷. »در این جا وانمود می شود که مالگن و استیون همان اسکال و کریبدس هستند ]با دریاها در میان[ 
و بلوم )اودیسیوس( از میان آن ها می گذرد.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255( 

»پس از این که استیون حس می کند یکی پشت سر اوست و کنار می رود، به این می اندیشد که وقت جدا 
شدن از مالگن فرارسیده است: “جدا شو: این همان لحظه است.” میان آروزی مالگن و آرزوی او دریاها 

فاصله است و در این لحظه، بلوم، از میان این دریاها تعظیم کنان می گذرد.« )بالمایرز، ۱۹۹6: ۷4(

۷۹۸. درباره ی »رواق یا ایوان ستون دار« پی نوشت شماره ی ۷4۹ از همین فصل را بخوانید.

۷۹۹. »در فصل پنجم رمان چهره... استیون روی پلکان کتابخانه ی ملی پرنده ها را به منظور تعیین نیک 
و بد فالش برای رفتن به مأموریت قاره ای تماشا می کند.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255( 

۸۰۰. درباره ی »اینگس پرندگان« پی نوشت ۷۳۸ از همین فصل را بخوانید.

۸۰۱. »استیون خواب شب گذشته اش را به یاد می آورد؛ در این مرحله نقش ددلس یا ایکاروس در حال 
وید، پیش از آن که حماقت ایکاروس او را به کام مرگ ببرد.« )گیفرد، 

ُ
پرواز را بازی می کند، که به گفته ی ا

)255 :۱۹۸۹

۸۰2. درباره ی »طالبی شیرین« و ادامه ی خواب استیون پی نوشت شماره ی 2۷2 از فصل سه )پروتیوس( 
را بخوانید.

۸۰۳. براساس آن داستان که »یهودیان تا روز قیامت محکومند به سرگردانی روی زمین. برخی مسیحیان 
معتقدند که وقتی عیسی صلیبش را به جلجتا می ُبرد، برای استراحت توقف کرد و فردی یهودی او را مورد 
اذیت و تمسخر قرار داد و به او گفت: “برو، چرا سرگردانی؟ حضرت عیسی جواب داد: من می روم، اما تا 



|  یولسیز   414

برگردم تو هم سرگردان خواهی بود...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255(

۸۰4. »برگرفته از تعریف عیسی درباره ی زنا در موعظه اش باالی کوه: “هرکس به هر زنی با شهوت نگاه 
کند، در دلش با او زنا کرده است.” )متی، 5: 2۷– 2۸(« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255(

۸۰5. »در فصل چهارم از قصیده ی ملوان باستانی )۱۷۹۸( سروده ی سموئل کلریج می خوانیم: “من از 
تو می ترسم: ملوان باستانی... من از تو و از چشم براقت می ترسم.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255(

کسن فورد« )Oxenford( این است که »مشغله ی ذهنی هم جنس گرایی، به  ۸۰6. منظور از »رفتار آ
قول خود جویس “محصول منطقی و ناگزیر کالج انگلوساکسون و نظام دانشگاهی است، با مخفی کاری 

و محدودیت هایش.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255(

دانشگاه  در  جویس  گفته ی  به  است.  انگلیسی  منتقد   )۱۹۰۰  –۱۸۱۹( راسکن  جان  »یادآور   .۸۰۷
موعود  سرزمین  به  را  انگلوساکسون  نوجوانان  از  گروهی  راسکن،  به نام  متفرعنی  پروفسور  کسفورد...  آ
جامعه ی آینده – پشت چرخ دستی– راهبری می کرد. اشاره به این است که راسکن شاگردانش را می فرستاد 
که “جاده هایی برای کشور بسازند تا هم به رشد کشور کمک کند و هم به آن ها هنر کارگر مولد شدن را 
بیاموزد، به جای ورزش های بی خاصیِت دویدن، قایقرانی و نظایر آن.”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 255– 256(

 روبه روی اوست و به نظر 
ً
»استیون که به نور روز وارد می شود، ساعت 2:۳۰ عصر است. خورشید تقریبا

می آید که حرکتش به سمت غرب و غروب کردن را شروع کرده است. استیون، شاید به خاطر حال وهوای 
شکسپیری اش، کمان فلکی خورشید را به سبک قدما، مانند چرخ دستی برآورد می کند )چرخش را قرص 
خورشید می پندارد: “خورشید چرخ دستی”( که از روی کمان پل لیفی عبور می کند.« )گوردون، 2۰۰4: 

)۱2۷

داده می شد،  با درس اخالقی  آن شرح حیوانات  قرون وسطایی که در  ۸۰۸. »در متون علوم طبیعی 
پلنگ را زیباترین حیوان چهارپا معرفی کرده اند. اسم آن از کلمه ای یونانی است به معنای “دارای همه ی 
ته رنگ ها،” مثل روپوش جوزف. پلنگ خودش را به انواع غذاها عادت داده و شیرین ترین سبزیجات را 
می خورد. پس از هر وعده ی غذا سه روز می خوابد و با غرشی بیدار می شود )بنابراین به طور تمثیلی عیسی 
است.( طبع مالیم و خوبی دارد و همه ی حیوانات او را دوست دارند، به جز اژدها )با نفس بدبو در برابر 
نفس خوش بوی پلنگ(. در فصل پانزدهم )سرسی( هم بلوم را با “گام بادپای یک پلنگ” وصف می کند.« 

)گیفرد، ۱۹۸۹: 256(

۸۰۹. »در آهنی کتابخانه که باالی آن نرده هایی خاردار است، به خیابان کیلدیر باز می شود.« )گیفرد، 
 )256 :۱۹۸۹

کمانی  بخش  این  روی  و  است  کمانی شکل  آن  باالی  که  ایرلند  ملی  کتابخانه ی  نرده ای  آهنی  »در 
)64۹  :2۰۱۷ ت، 

ُ
)اسل است.«  شده  نصب  خاردار  میله هایی 

۸۱۰. »وقتی دانکن و هیئت سلطنتی به قصر مکبث می رسند، بانکو حال وهوای آن جا را تمجید می کند 
و از “هوای لطیف” )در این جا دلپذیر( می گوید. احساسات بانکو پیش بینی اشتباه و ویرانگرانه از هوای 
داخل قصر است. عبارت “هیچ پرنده ای” به این معناست که امروز هیچ فالی نخواهیم داشت، همان طور 

که آن فال در چهره... غیرقابل اطمینان بود.« )گیفرد، ۱۹۸۹: 256( 

درباره ی این قطعه از نمایشنامه ی مکبث پی نوشت شماره ی 64 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.

۸۱۱. مقایسه ای است با »شعر بلیک که می گوید: و “آن پاها در روزگار باستان...” در مقدمه ی میلتن: 
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“من از پیکار ذهنی دست برنمی دارم/ و شمشیر در دستم هم از خواب...” در اودیسه هومر، وقتی سرسی 
به اودیسیوس راه عبور از اسکال و کریبدس را توصیه می کند، درواقع، به او پند می دهد که از “پیکار دست 
بردارد.” اودیسیوس می پرسد، چطور می تواند با اسکال بجنگد؟ سرسی سرزنشش می کند: “آیا باید تا ابد 

در دلت جنگی باشد؟.../ نمی خواهی تسلیم ایزدان نامیرا شوی؟...”« )گیفرد، ۱۹۸۹: 256(

ت معتقد است که »منبع دیگر، شعر “یولسیِز” تنیسن است: “پیکار کردن، جست وجو، یافتن، ولی 
ُ
اسل

تسلیم نشدن.”« )2۰۱۷: 64۹(

۸۱2. »وقتی غیب گو در صحنه ی پایانی سیمبلین پیشگویی اش را می خواند، سیمبلین بسیار خوشحال 
می شود. او حتا تصمیم می گیرد که رومی ها را بدون تنبیه به وطن شان بازگرداند و قول می دهد که از آن به بعد 
به آن ها ادای احترام کند. بنابراین، پیشگویی صلح و آرامشی که اعالم شده بود، عملی می شود.« )گیفرد، 

)256 :۱۹۸۹

۸۱۳. »خط آغازین سخنرانی پایانی شاه در نمایشنامه ی سیمبلین است. این نمایشنامه با صلح میان روم 
ت، 2۰۱۷: 64۹( 

ُ
و انگلستان پایان می یابد.« )اسل

دو  به بعد  این  از  و  می شود  خم  رومی ها  برای  پیروز  سیمبلین  است.  چندکنشی  و  زیبا  سطور،  »این 
کشور در صلح به سر می برند. پیش تر در این فصل، استیون حماسه سرا، هملت خونخواه را مورد نقد و 
سرزنش قرار می دهد، اما آخرین کالمش عرفانی و سازگارانه است. استیون در رمان چهره... و باز هم، 
پیش تر در یولسیز، خلقت را با محراب قربانگاه پیوند می دهد؛ اینک دود مالیم خانه ی انسان ها زمین را به 
محراب تبدیل می کند و هنرمند ناگهان کشیش می شود و خالق. شکسپیر، پسر قصاب، از راه هم گوهری با 

مخلوقاتش، در نهایت به سمت خدایان اشاره می کند.« )کوهن، ۱۸۷6: ۱6۹– ۱۷۰(

بر  استیون  مفصل  شرح  بر  تمرکز  با  »منتقدان  می  نویسد:  یولسیز  از  فصل  این  درباره ی  آراوامودان 
تئوری اش درباره ی شکسپیر و ارتباطش با راهی که اودیسیوس مجبور شد میان اسکال و کریبدس )گرداب 
لندن و شهر  بود میان جهان  شهر بزرگ  نتیجه می  گیرند که شکسپیر هم مجبور  انتخاب کند،  و صخره( 
کوچک و روستایی استرتفورد، یکی را انتخاب کند؛ سقراط مجبور شد که از ایده  آل  گرایی افالطون بگذرد 
و به واقع گرایی ارسطو رو آورد... اما در این فصل، چند ناهمخوانی داریم که این تفسیر نمادین را سست 
می  کند. در عین حال که اودیسیوس مختصری به  طرف اسکال می  چرخد و شش نفر از مردانش را در این 
مسیر از دست می  دهد، بلوم، همتای متنی  اش، کتابخانه را ترک می  کند و از میان مالگن و استیون، که 
کنار در خروجی ایستاده  اند، طوری می  گذرد که گویی نزدیکی بیشتری، البته از نوع اروتیک، به استیون 
دارد. همان  طور که بلوم کشیده می شود به  طرف استیونی که گمانه  زنی عرفانی  اش او را نزدیک می  کند به 
ایده  آل  گرایی افالطونی )که کریبدس نماینده  ی آن است،( این فصل هم گرایش سنتی اودیسیوس به اسکال 

را خنثی می  کند.« )2۰۰6: ۱۱۸– ۱۱۹(
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Archimedes - ارشمیدس



O’Rourke - رورک
ُ
ا

Irwin, T. Caulfield - اروین، تی کال  فیلد

Jericho - اریحا

Aristophanes - اریستوفان

O’Reilly, Robert - ریلی، رابرت
ُ
ا

O’Sullivan, Seumas - سالیوان، سیوماس
ُ
ا

Spart - اسپارت

Spurr, David - اسپر، دیوید

Spake, Jennifer - اسپیک، جنیفر

Stubbs, Henry G - استابز، هنری جی

Stoker, Bram - اسُتکر، برم

Steele, Richard - استیل، ریچارد

Stephens, James - استیونز، جیمز

Stephens, Davy - استیونز، دْیوی

Isaac - اسحاق

Scott, Bonnie Kime - اسکات، بانی کیم

Escamillo - اسکمال

Slote, Sam - ت، سم
ُ
اسل

Smith, Ralph - اسمیت، رالف

Aesop - اسوپ

O’sheel, Shaemas - شی یل، شی مس
ُ
ا

Plato - افالطون

Ophelia - فلیا
ُ
ا

O’Conner, Frank - کانر، فرنک
ُ
ا

O’Gaunt, John - گانت، جان
ُ
ا

Eglinton, John - اگلینتن، جان

Alacoque, Margaret, Mary - االکوک، ماگرت مری

 Alphonsus - الفونسس

 Elijah - الیاس

 Oldys, William - لدیز، ویلیام
ُ
ا

O’Leary, John - ری، جان
َ
ل
ُ
ا



Elizabeth, Fay - الیزابت، ِفْی

Emerson, Ralph Waldo - امرسون، رالف والدو

O’Molloy, J. J. - ُملوی، جْی جْی
ُ
ا

 O’Mahony, John - مهنی، جان
ُ
ا

Antony - انتونی

Anderson, John - اندرسن، جان

Enobarbus - انوباربوس

Aeneas - انیاس

Ennis - انیس

 Anycock, Margaret Mary - انی کوک، مارگارت مری

O’Hagan, Thomas - هگن، تامس
ُ
ا

Otto - اوتو

Orlando - اورلندو

Osric - اوزریک

Osiris - اوزیرس

 Osteen, Mark - اوستین، مارک

Oisin - اوشین

Evans, David - ِاونز، دیوید

Ovid - وید
ُ
ا

Iachimo - ایاچیمو

Iago - ایاگو

Ita, Rebecca - ایتا، ربکا

Icarus - ایکاروس

Egan, Annie - نی
َ
ایگن، ا

Egan, John J. - ایگن، جان جی

Aguecheek, Andrew - ایْ  گیوچیک، اندرو

 I’lsle Adam, Jean Marie Matias  - دو  ویلیر  دو  آگوست  فیلیپ  متیس  مری  ژان  آدام،  ایل 
Philippe Auguste de Villiers de

Imogen - ایموجن

Inchicore - این شی کور

Aengus - اینگس



Enobarbus - اینوباربوس

Aeolus - ایوِلس

Aeolia - ایولیا

Babrikoff, Nikolai Ivanovitch - بابریکف، نیکالی ایوانویچ

Butt, Isaac - بات، آیَزک

Barton, Dunbar Plunket  - بارتن، دانبار پالنکت

  Baron, Kelsworth – بارون کلزورث

Bazargan, Susan - بازرگان، سوسن

Bakunin, Mikhail - باکونین، میخائیل

Bugler, Charlie - باگلر، چارلی

Ball, Sir Robert - بال، ِسر رابرت

Balzac, Honore - بالزاک، انوره

Balfe, Michael William - بالف، مایکل ویلیام

Bombaugh, C. C.  - بامبا، سی سی

Bond, Steven - باند، استیون

Banquo - بانکو

Byron, George Gorden - بایرن، ُجرج گوردن

Bayern, Leopold Von  - باِیرن، لیوپولد فون

Byron, May - بایرن، مْی

Brahe, Tycho - برا، توکو

Berard, Victor - برارد، ویکتور

Brown, John - براون، جان

Brown, Dennis - براون، دنیس

Browning, Robert - براونینگ، رابرت

Burbage, Dick - بربج، دیک

Burbage, Richard - بربج، ریچارد

Brady, Joe - بِریدی، جو

Burke, Edmund - برک، ادموند

Burke, O’Madden - َمِدن
ُ
برک، ا

Burke, Dan - برک، دن

Burke, Nora - ِبرک، نورا



Bergan, Alf - ف
ْ
ِبرگن، ال

Bermanis, John - برمانیس، جان

Byrne, John Francis - برن، جان فرانسیس

Byrne, David - ِبرن، دیوید

Bernard, John - برنارد، جان

Brandes, George Morris Cohen - برندس، ُجرج موریس کوهن

Boru, Brian - برو، براین

Brutus, Marcus - بروتوس، مارکوس

 Brivic, Sheldon - برویک، شلدان

Henry Brayden, William - برْیدن، ویلیام هنری

Breen, Denis - برین، دنیس

 Breen, Josie - برین، جوسی

Besant, Annie - بسانت، انی

Best, Richard Irvine - بست، ریچارد اروین

  Beck, Harald - بک، هرالد

Baxter, Joseph - بکستر، جوزف

Belarius - بالریوس

Bleibtreu, Karl - بالیب تروی، کارل

Belch, Toby  - ِبلچ، توبی

Balsamo, Gian - بلسامو، جان

Balfe, Michael William - بلف، مایکل ویلیام

Balfour, Arthur James - َبلفور، آرتر جیمز

Blavatsky, Helena Petrovna - بلَوتسکی، هلنا پترونا

 Bloom, Herald - بلوم، هرالد

Blumenfeld, Ralph D. - بلومن ِفلد، َرلف دی

Blake, Elizabeth - بلیک، الیزابت

Blake, Phil - بلیک، فیل

Blake, William - بلیک، ویلیام

Adam Court - ِدم
َ
بن بست ا

 Bennett, Percy - بنت، پرسی

Benstock, Bernardf - ِبنستاک، برنارد



Benvenuto - َبنِونوتو

Bowen, Zack - بوئن، زک

Baudelaire, Charles - بودلر، شارل

Boucicault, Dion - بوسیکولت، دیان

Bushe, Charles Kendal - بوش، چارلز کندال

Bushe, Seymour - بوش، سیمور

Beaufoy, Philip - بوفوی، فیلیپ

Boccaccio, Giovanni - بوکاچو، جووانی

Bowker, Gordon - بوکر، گوردن

Bolt, Sydney  - بولت، سیدنی

Bolton, William - بولتن، ویلیام

Bulwer - lytton, Edward - بولِور - لیتن، ادوارد

  Boleyn, Anne - ن
َ
  بولین، ا

Beaumont, Francis - بومانت، فرانسیس

 Bonnie Prince Charlie - بانی پرینس چارلی

Boyle, Robert - بویل، رابرت

Boylan, Blazes - بویلن، بلیزس

Bates, Robin E. - بیتز، رابین ای

Beach, Sylvia - بیچ، سیلویا

 Bizet, George - بیزه، ُجرج

 Bacon, Delia Salter - بیکن، دالیا سالتر

Bacon, Francis - بیکن، فرانسیس

Bindon, Burton - بیندن، برتن

Beaumont, Francis - بیومونت، فرانسیس

Parnell, Emily - پارنل، امیلی

Parnell, John Howard - پارنل، جان هوارد

Parnell, Frances Isabel - پارنل، فرانسس ایزابل

Pasiphae - پاسیفائه

Puck - پاک

 Palmer, Bandmann - پالمر، بندمن

Panza, Sancho - پانزا، سانچو



Power, John Wyse - (پاور، جان وایز )جی دبلیو

Power, Jenny Wyse - پاور، جنی وایز

Powell, Josie - پاول، جوسی

Piper, Peter - پایپر، پیتر

Piper, William J. Stanton - پایپر، ویلیام جی استنتون

Patsy, Caliban - پتسی، کالیبان

Praxiteles - پراکسی  تلیز

Perdita - پردیتا

Perez, Antonio - پرز، آنتونیو

Prescott, Billy - پرسکات، بیلی

Pearl, Cyril - پرل، سیریل

Prospero - پروسِپرو

Priam - پریام

Pericles - پریکلس

Parrinder, Patrick - پریندر، پتریک

Plunkett, Pasha - پالنکت، پاشا

Palles, Christopher - پِلس، کریستوفر

Polonius - پلونیوس

Palisse, Marechal de la - 
َ

َپلیس، مارشال دو ل

Penn, William - پن، ویلیام

Panthus - پنتوس

Pendennis, Arthur - پندنیس، آرتر

Penrose - پن  ُرز

Elpenor - الپنور

Poe, Edgar Allan - پو، ادگار آلن

Porter, Andrew - پورتر، اندرو

Pogorzelski, Randall J. - پوگوزلسکی، رندال جی

Polonius - پولونیوس

Pulitzer, Joseph - پولیتزر، جوزف

Pyat, Félix - )پیا، فیلیکس )پاِیت

Peter, Simon - پیتر، سایمن



 Pater, Walter - پْیتر، والتر

Pythias - پیتیاس

Paisley - پیزلی

Peake, Charles - پیک، چارلز

Picasso, Pablo - پیکاسو، پابلو

Pygmalion - پیگمالیون

Pontius, Pilate - پیالطس، پونتیوس

 Purefoy, Theodore - پیورفوی، تئودور

Purefoy, Richard Dancer - پیورفوی، ریچارد دنسر

Purefoy, Mortimor Edward - پیورفوی، مورتیمر، ادوارد

Purefoy, Mina - پیورفوی، مینا

 Pierce, David - پی  یرس، دیوید

Touchstone - تاچستون

Todie, Alexis - تادی، الکسیس

Tiresias - تاریسیس

Thackeray, William Makepeace - تاکرْی، ویلیام مْیک پیس

 Talbot Gascoyne � Cecil, Robert Arthur - تالبوت گسکوین - سسیل، رابرت آرتر

Thomas, Brown - تامس، براون

Tyrwhett, Thomas - تایرِوت، تامس

Tyresias - تایریسیس

Thetis - تتیس

Thursday, Sir John - ترزدی، ِسر جان

Terence - ترنس

Troy, John Thomas - تروی، جان تامس

Trail, Anthony - ترِیل، انتونی

Telesphore Chiniquy, Charles Pascal - تلسفر چینکویی، چارلز پاسکال

Tingley, Katherine A. - ِتنگلی، کترین اْی

Tennyson, Alfred - تنیسن، آلفرد

Tennyson, Lawn - تنیسن، الن

Toboso, Dulcinea del - توبوسو، دولسینه دل

Twigg, Lizzie - تویگ، لیزی



Theodore, John - تئودور، جان

Theophrastus - تئوفراستوس

Tybalt - تیبالت

Titania - تیتانیا

Taylor, Tom - ِتیلر، تام

Taylor, John F. - ِتیلر، جان اف

Theodor, Elizabeth - تئودور، الیزابت

Thornton, Ned - ثارنتن، ند

Judge, William Q. - جاج، ویلیام کیو

Joly, Charles Jasper - جالی، چارلز جسپر

Johnson, Ben - جانسن، بن

Johnson, Georgina - جانسن، ُجرجینا

Gerard, John - جرارد، جان

Jerrold, Douglas - جرالد، داگِلس

Jefferies, Richard - جفریز، ریچارد

 Joseph, Francis - جوزف، فرانسیس

Jones, Ellen Carol - جونز، الن کرول

Jones, Fred - جونز، فرد

Giovanni, Don - جووانی، ُدن

Joyce, Stanislaus - جویس، استنیسالس

Jamesons, John - جیِمسنز، جان

Charles, David - چارلز، دیوید

Childs, Samuel - چایلدز، سموئل 

Chatterton, Hedges Eyre - چترتون، هجز ایر

Chattle, Henry - چتل، هنری

Cecconi, Elizabeth - نی، الیزابت
ُ
چک

Chamberlain, Joseph - چمبرلین، جوزف

Chamberlain, Neville - چمبرلین، نویل

Champion, Harry - چمپِین، هری

Chaucer, Geoffrey - چوسر، جفری

Tschichold, Cornelia - لد، کورنلیا
ُ

چیش



Khwarizmi - خوارزمی

Dudley, Lady - دادلی، لیدی

Dara, Michael - دارا، مایکل

d’Arcy, Bartell - دارسی، بارتل

 Darcy, Jackson H. L. - دارسی، جکسن اچ ال

Darlington, Joseph S. J. - دارلینگتن، جوزف اس جی

Dawson, Dan - داسن، َدن

Duff, Harvey - داف، هاروی

Duffy, Colum Gavan - دافی، کالم گِون

Dockrell, Thomas - داکرل، تامس

Dogberry - داگبری

Dagda - داگدا

d’Albe, Fournier - دالب، فورنیر

Dunlop, Daniel Nicol - دانالپ، دنیل نیکل

Donnelly, Ignatiusa - دانلی، ایگنیشس

Dedalus, Stephen - ددلس، استیون

Dedalus, Simon - ددلس، سایمن

Daedalus, Maurice - ددلس، موریس

Drummond, William - دراموند، ویلیام

Dryden - درایدن

Doran, Michael - ُدرن، مایکل

Dromio - درومیو

Drayton, Michael - درْیتن، مایکل

Drake, Francis - درْیک، فرانسیس

 Drago, Adolphe - درْیگو، ادولف

Drimmie, David - دریمی، دیوید

Desdemona - دزِدمونا

Dr. Murren - دکتر موِرن

Demosthenes - دماستینز

Dent, Robert William - دنت، رابرت ویلیام

Danmade, Miriam - دندرْید، میریام



Dunlop, Daniel Nicol - ُدنالپ، دنِیل نیکل

Dineen, Patrick, S. - دنین، پتریک اس

Daniel, Samuel - دنی ِیل، سموئل

De Wet, Christian R. - دو وت، کریسشن آر

Dubidat - ت
َ

دوبید

Dowden, Edward - َدوِدن، ادوارد

Durham, Lady Harriet - دورهم، لیدی هری یت

Devereux, Robert - ِدِورو، رابرت

Dujardin, Edouard - دوژاردن، ادوارد

Duse - دوس

 Leopold, Archduke  - دوک اعظم، لیوپولد

Devlin, Kimberley J. - ِدولن، کمبرلی جی

Düntzer, Heinrich - دونتسر، هاینریش

Davenant, John - َدِوننت، جان

D’Avenant, Sir William - َدِوننت، ِسر ویلیام

Dowie, John Alexander - دوی، جان الکساندر

Doyle, Caroline - دویل، کرولین

Doyle, Luke - دویل، لوک

Dido - دیدو

Dixon, Joseph, F. - دیکسن، جوزف اف

Dickens, Charles - دیکنز، چارلز

Dickinson, Arthur - دیکنسن، آرتر

Dickinson, Emily - دیکنسن، امیلی

Dillon, Valentine - دیلن، ولنتاین

Deane, Sir Thomas - دین، سر تامس

Deane, Sir Thomas Manly - دین، سر تامس منلی

Deane, Sir Thomas Newenham - دین، سر تامس نیونهم

Dionne, C. - دیون، سی

Davy, T. - دیوی، تی

Weir, David - دیوید و ِیر

Davis, Thomas Osborne - زبورن
ُ
دیویس، تامس ا



Davis, Jeffrey - دیویس، جفری

Roberts, George - رابرتز، ُجرج

Rathmines - رات ماینز

Rothschild, M. Leopold de. - راث چایلد، ام لیوپولد دی

Rogers, Philip - راجرز، فیلیپ

Rochford, Tom - راچ  فورد، تام

Ruskin, John - راسکن، جان

Russell, O’Neill - نِیل
ُ
راسل، ا

Russel, George William - راسل، ُجرج ویلیام

Russel, Henry - راسل، هنری

Rock, Capitain - راک، کاپیتان

Raleigh, John Henry - رالی، جان هنری

Raleigh, Walter - رالی، والتر

Rayan, Fred - رایان، فرد

Ryan, Fred - راین، فرد

 Rebete, Jean Micealle - رِبتی، ژان میشل

Rosalie - ُرزالی

Rosencrantz - ُرِزنکَرنتز

Wriothesley, Henry - رسلی، هنری

Regnard, Jean François - رنار، ژان فرانسوا

Renan, Ernest - رنان، ارنست

Ranelagh - رنال

Regnard, Jean - Francios - رنیار، ژان فرانسوا

Rowe, Andrew - ُرو، اندرو

Rowe, Nicholas - رْو، نیکالس

Rosalind - روزالیند

Rontgen, Wilhelm Conrad - رونتگن، ویلهلم کنراد

Rich, Penelope - ریچ، پنه لوپی

Richelieu - ریشلیو

 Ricard, John S. - ریکارد، جان اس

Reignier - رینر



Rainsford, Dominic - رْینزفورد، دامینک

Rainey, Lawrence - رینی، الرنس

Riordan - ریوردن

Zeus - زئوس

Zerlina - زرلینا

Xenophon - زنوفن

Zinng, Gisela - زینگ، گیزال

Joan of Arc - ژاندارک

Juan, Don - ژوان، ُدن

Jubainville, Marie henri d’Arbois de - ژوبن ویل، مری آنری داربوا دی

Jove - ژوپیتر

Juliet - ژولیت

Juno - )ژونو )جونو

Sabellius - سابلیوس

Sade, Marquis de - ساد، مارکی دو

Salmon, George - سالمون، ُجرج

Sullivan Starkey, James - سالیوان استارکی، جیمز

Sullivan, Arthur - سالیوان، آرتر

Cibber, Colly - لی
ُ
سایبر، ک

Silence, William - سایلنس، ویلیام

Sebastian, Don - سباستین، دان

Major Sirr - سرگرد ِسر

Cervantes, Miguel de - سروانتس، میگل ِد

Cecil, Sir Robert - سسیل، ِسر رابرت

Socrates - سقراط

Sexton, Thomas - سکستن، تامس

Sexton, Walter - سکستن، والتر

Secundae, Prima - سکوندای، پریما

King Ahab - سلطان احب

Sinclair, William - ِسن  کلْیر، ویلیام

Sultan, Stanley - سولتان، استنلی



Sullivan, Arthur - سولیوان، آرتور

Swedenborg, Emanuel - سویدنبرگ، امانوئل

Swift, Jonathan - سویفت، جاناتان

Swinburne, Alegernon Charles - سوین  برن، الجرنون چارلز

Citron, J - سیترون جی

Sidney, Sir Philip - سیدنی، ِسر فیلیپ

Cicero - سیسرو

Sicari, Stephen - سیکاری، استیون

Sigerson, George - سیگرسن، جرج 

Cymbline - سیمبلین

Simpson, John - سیمسون، جان

St. Bartholomew - سینت بارتاالمیو

St. Bris - سینت بریس

St. Paul - سینت پال

Saint Patrick - سینت پتریک

Saint Jerome - سینت جروم

ST. Francis Xavier - سینت فرانسیس اگزیویر

St. Leger - سینت لجر

 Synge, John Millington - سینگ، جان ملینگتن

Shaw, George Bernard - شا، ُجرج برنارد

Sharkey, Joseph - شارکی، جوزف

King Edward - شاه ادوارد

King Lear - شاه لیر

Shylock - شایالک

Shakespeare, Edmond - شکسپیر، ادموند

Shakespeare, John - شکسپیر، جان

Shakespeare, Judith - شکسپیر، جودث

Shakespeare, Richard - شکسپیر، ریچارد

Shakespear, Susanna - شکسپیر، سوزانا

Shakespeare, Gilbert - شکسپیر، گیلبرت

Shakespeare, Mary - شکسپیر، مری



Shakespeare, Hamnet - شکسپیر، همنت

Shakespeare, William - شکسپیر، ویلیام

Shelley, Percy Bysshe - شلی، پرسی ِبش

Schelling, Feredrick Von - شلینگ، فریدریک فون

Queen Hecuba - شهبانو هکوبا

Schoenbaum, Samuel - شوئن بام، سموئل

  Schwaber, Paul - شوابر، پال

Schwarz, Daniel, R. - شوارتز، دنیل آر

Schaummann, Eugene - شومان، اوجین

Schoenbaum, Samuel - شوئنبام، سموئل

Schwitters - شویترز

Shields, James - شیلدز، جیمز

Shiels, Robert - شیلز، رابرت

Sheehy, David - شیهی، دیوید

Jesus - عیسی

Phaenarere - فائنارت

Farrell, Pat - فاِرل، َپت

Farrel, Patrick - فارل، پتریک

Farrell, Cashel Boyle O‘Connor Fitzmau� - کانر فیتزموریس تیزدال
ُ
ِشل بویل ا

َ
،فاِرل ک

 rice Tisdall

Farnivall, Frederick J. - فارنیوال، فردریک جی

Foster, Stephen - فاستر، استیون

Fox, George - فاکس، ُجرج

Falkner, John - فاکنر، جان

Falstaff - فالستاف

Falkiner, Sir Frederick Richard - فالکینر ِسر فردریک ریچارد

Fitzball, Edward - ِفتزبال، ادوارد

Francios - فرانسوا

Franklin, Benjamin - فرانکلین، بنجامین

Ferdinand, Francis - فردیناند، فرانسیس

Pharaoh - فرعون



Ferguson, Samuel - فرگوسن، سموئل

Franks, Henry Jacob - فرنکز، هنری جیکاب

Fernihough, Anne - ن
َ
فرنی  هاگ، ا

Freud, Sigmund - فروید، زیگموند

Friedman, Allen Warren - فریدمن، الن وارن

Fagan - فگان

Flood, Henry - فالد، هنری

Fletcher, John - فلچر، جان

 Flottow, Friedrich von - فلوتو، فردریش فون

Florio, Don - فلوریو، ُدن

Flynn, Nosey - فلین، نوزی

Fanning - فنینگ

Photius - فوتیوس

Fortinbras - فورتینبراس

Foley, Michael - فولی، مایکل

Fianna - فیانا

Fitzpatrick, William. John - )فیتزپتریک، ویلیام جان )دبلیو جی

Fitzgerald, Edward - فیتزجرالد، ادوارد

Fitzgerald, Thomas - فیتزجرالد، تامس

Fitzharis, James - فیتزهریس، جیمز

Fitton, Mary - فیتن، مری

Fidele - فیدل

 Phelan, Francis - فیلن، فرانسیس

Phoenix Park - فینکس پارک

Fionnuala - فیونوال

Kapadia, P. - کاپادینا، پی

Copperfield, David - کاپرفیلد، دیوید

Caudle, Job - کادل، جاب

Caudle, Margaret - کادل، مارگرت

Carlyle, James - کارالیل، جیمز

 Carlisle, James - کارالیل، جیمز



Carmen - کارمن

Curran, John Philpot - کارن، جان فیلپات

Cosgrave, Morris - کاس گریْو، موریس

Cassio - کاسیو

Cassius - کاسیوس

Cuffe, Joseph - کاف، جوزف

Coffey, William - کافی، ویلیام

Calandrino, - کاالندرینو

Culleton, Claire A. - کاِلتن، کلیر اْی

Colum, Pádraic - کالم، پادریک

 Collins, William Wilkie - کالینز، ویلیام ویلکی

Collins, Kate - کالینز، کیت

Callinan, Chris - کالینن، کِرس

Condell, Henry - کاندل، هنری

Conlon, Thomas - کانلن، تامس

Conmee, John S. J. - کانمی، جان اس جی

Canningham, Martin - کانینگهم، مارتین

Kavanagh, Michael - کاوانا، مایکل

Kiberd, Declan - کایبرد، دکلن

Caprani, Menotti Vincent - کپرانی، منوتی وینسنت

Kipling, Rudyard - کپلینگ، رادیارد

 Crawford, Annie Barry - کرافورد، آنی بری

Crawford, Myles - کرافورد، مایلز

  Crispi, Luca - کرسپی، لوکا

Cressid - کرسید

Cressida - کرسیدا

Crampton, Sir Philip - کرمتن، سر فیلیپ

Kearns, Anne - ن
َ
کرنز، ا

Kirwan, Michael - ِکروان، مایکل

Crusoe, Rabinson - کروسو، رابینسون

 Chraoibhin, Elis ni - کرویوین، آیلیش نی



 Carey, Peter - کری، پیتر

Palles, Christopher - کریستوفر پِلس

 Kesstrel, Francis - کسترل، فرانسیس

 Coffey, William - فی، ویلیام
ُ
ک

Cleopatra - کلئوپترا

Claudius - کالدیوس

Kluge, Robert - کالگ، رابرت

Clery, Emma - کلری، ِاما

Coleridge, Samuel Taylor - کلریج، ساموئل ِتیلر

Coleridge, Samuel - کلریج، سموئل

Cliff, Brian - کِلف، براین

Claffy, Pat - فی، پت
َ
کل

Kallendorf, Craig - کلندورف، کرگ

Clancy, George - کلنسی، ُجرج

Colonel Benson - کلنل بنسن

Kelleher, Corny - رنی
ُ
کِلِهر، ک

Coulouma, Flore - کلوما، فلور

 Kelley, Tim - کلی، تیم

Clare, Maurice - کلْیر، موریس

 Cleary, Mary Elizabeth - کلی یری، مری الیزابت

 Campbell, Thomas - کمبل، تامس

 Campbell, Joseph - کمبل، جوزف

Count Axel - کنت اکسل

  Kenner, Hugh - کنر، هیو

Conroy, Gabriel - نروی، گبرِیل
ُ
ک

Conroy, Gertta - نروی، گرتا
ُ
ک

Connellan, Thomas - ن، تامس
َ
کِنل

Cannon, Morny - کِنن، مورنی

Cannon, Mornington - ِنن، مورنینگتن
َ
ک

Kenny, Bob - کنی، باب

 Kenny, Robert D. - کنی، رابرت دی



Kavanagh, Charley - وانا، چارلی
َ
ک

Kavanagh, Michael - وانا، مایکل
َ
ک

  Cooper - Oakley, Isabel- کلی، ایزابل
ُ
کوپر– ا

Cowper, William - کوپر، ویلیام

Cuprani - کوپرانی

Coats, Peter - کوتز، پیت

 Coats, James - کوتز، جیمز

Cordelia - کوردلیا

Corelli, Marie - کوِرلی، مری

 Cormac, King - کورمک، شاه

Curran, John Philpot - کورن، جان فیلپات

 Curran, Constantine - کورن، کنستانتین

Coriolanus - کوریوالنوس

Cushen - کوشن 

Cook, Eliza - کوک، االیزا

Koehler, Thomas - کولر، تامس

Confoy, Gabriel - کونروی، گبری یل

Cohn, Ruby - کوهن، روبی

Quaker - کویکر

Quintilian - کوینتی لیان

Quinnce, Peter - کویینس، پیتر

Kipling, Rudyard - کیپلینگ، رادیارد

Cade, Jack - کْید، جک

Keyes, Elexander - کیز، الکساندر

Quixote, Don - کیشوت، دن

Kinsella, Pat - کینِسال، پت

Kingstown - کینگستون

 Garnet, Henry - گارنت، هنری

 Gurney, Rachel - گارنی، ریچل

Garibaldi, Joseph - گاریبالدی، جوزف

Gose, Eliot B. - گاسه، الیوت بی



Galatea - گاالتئا

Gumley - گاملی

Gonne, Maud - گان، ماد

 Gore - Booth, Eva - ر - بوث، اوا
ُ
گ

Grattan, Henry - گراتان، هنری

Gratiano - گراسیانو

Gráinne - گرانیه

Conroy, Gertta - گرتا کنروی

Gertrude - گرترود

Grattan, Henry - گَرتن، هنری

Gorgias - گرجیاس

Gregory, Lady Isabella Augusta - گرگوری، لیدی ایزابال آگوستا

Gorman, Herbert - رمن، هربرت
ُ
گ

Grene, Nicholas - گِرن، نیکالس 

Brant, E.F. - گرنت، ای اف

Gorden, Michael - گرودن، مایکل

Gray, Katherine - گری، کترین

Grey, Gregor - گری، گرگور

Gris, Juan - گریس، ژان

Griselda - گریسلدا

Griffith, Arthur - گریفث آرتر

Grimm, Jakob - گریم، جیکاب

Grimm, Wilhelm - گریم، ویلهلم

 Greene, Robert - گرین، رابرت

Graves, Alfred Percival - گریوز، آلفرد پرسیوال

Xanthippe - گزانتیپ

Gladstone, William - گالدستون، ویلیام

Gallaher, Ignatius - گالهر، ایگنیشس

 Gallaher, Fred - گالهر، فرد

Gould, Jay - گلد، جی

Goldberg, Owen - گلدبرگ، اِون



Goldsmith, Oliver - گلدسمیت، آلیور

Goldman, Arnold - گلدمن، آرنولد

Goldman, Jonathan - گلدمن، جاناتان

Golding, Richie - گلدینگ، ریچی

Galsse, Hannah - گلس، هنا

Gillespie, Michael Patrick - گِلسپی، مایکل پتریک

Glynn, Michael - گلن، مایکل

Gilyard, Keith - گلیارد، کیت

Gwynn, Edward - گوئن، ادوارد

Goodfellow, Robin - گودفلو، راِبن

Goodwin - گودوین

Gogerty, Oliver St. John - گوگرتی، آلیور سینت جان

Goyert, George - گویرت، گیورگ

Gwyn, Nell (Eleanor) - )گوین، نل )النور

Gay, John - گی، جان

Gibson, Andrew - گیبسن، اندرو

 Gibbons, Luke - گیبنز، لوک

Guiderius - گیدریوس

Gilbert, William S. - گیلبرت، ویلیام اس

Guildenstern - گیلدنسترن

Gilligan, Phil - گیلیگن، فیل

Gilligan, Phillip - گیلیگن، فیلیپ

Guinness, Arthur Edmund - گینس، آرتر ادموند

Leontes - لئونتس

Laertes - الئرتز

Laertius, Diogenes - الئرتی، دیوژن

Laplace, Pierre Simon, marquis - الپالس، پیر سیمون مارکی

Latini, Brunetto - التینی، بروِنتو

Larboad, Valery - الربود، والری

Larkin, Michael - الرکن، مایکل

Larimore, Joseph Herbert - الریمور، جوزف هربرت



Lazarus, Simon - الزاروس، سایمن

 Laugen, Philip - الگن، فیلیپ

 Lagüéns, María Luisa Venegas – الگونس، مریا لویزا ونگاس

 Lamos, Calleen - المس، کالین

Long, John - النگ، جان

Longworth, Ernest Victor - النگ  ورث، ارنست ویکتور

 Lover, Samuel - الور، سموئل

Laertes - الیرتیس

 Latham, Sean - لِتم، شان

Lord Illingworth - لرد ایلینگ ورث

Lord Palmerston - لرد پالمرستن

Lord Salisbury - لرد سالزبری

Lord Mountjoy - لرد مونت جوی

Lernout, Greet - لرنوت، گریت

Lambert, Ned - لمبرت، ند

lemon, Graham - لِمن، گراهام

Leonard, Paddy - لِنرد، پدی

 Lenehan - لنهن

Lenehan, Matt - لنهن، مت

Lopez, Roderigo - لوپز، رودریگو

Lorenzo, Aldonza - لورنزو، آلدونزا

Leveson, Sir Richard - لِوسن، ِسر ریچارد

Lucy, Thomas - لوسی، تامس

Lucrece - لوکرسیا

Lucas, Charles - لوِکس، چارلز

Levenston, Philip M. - ِلونستن، فیلیپ ام

 Lee, Solomon Lazarus - لی، سولومون الزاروس

Lee, Sidney - لی، سیدنی

Lippo (Fillipo) Lippi - لیپو (فیلیپو( لیپی

lady Godiva - لیدی گادیوا

Lisa, Mona - لیزا، مونا



Lyster, Thomas William - لیستر، تامس ویلیام

Lychordia - لیکوردیا

Monk, Leland - لیلند مانک

Lane - لْین

Leinster - لینستر

Lehar, Franz - لیهار، فرانتس

LIoyd, Arthur - لوید، آرتر

Leola, Ignatius - لیوال، ایگنیشس

Leon - لیون

Leonatus, Posthumus - لیوناتوس، پوستوموس

Leonard, Paddy - لیونارد، پدی

leandre - لیوندر

Lyons, Bantam - لیونز، بنتام

Lionel - لیونل

Lear, Edward - لی یر، ادوارد

Marathon - ماراتن

Martha - مارتا

Martyn, Edward - مارتین، ادوارد

M’Ardle, John S. - ماردل، جان اس

Marsden, Dora - مارزدن، دورا

Marcellus - مارسلوس

Margate - مارگْیت

                                                             Maro, Publius Virgiliu - مارو، پوبلیوس ورژیلیوس

Marina - مارینا

Machiavelli, Niccolo - ماکیاولی، نیکولو

Mallarme, Stephane - ماالرمه، استفان

Malone, Edmund - مالونه، ادموند

Monks - مانکز

Manuel - مانوئل

Mahon, Peter - ماهون، پیتر

Meyerbeer, Giacoma - مایربیر، جاکوما



 Meister, Wilhelm - مایستر، ویلهلم

Materlinck, Maurice - مترلینک، موریس

Mohammad - محمد

Madden, Dodgson Hamilton - َمِدن، داگسن همیلتن

Meredith, George - مرِدث، ُجرج

Meres, Francis - می یرز، فرانسیس

Mary - مری

Murray, John (Red) - (رد) ُمری، جان

Mariana - مریانا

Mrina - مرینا

Mario, Giovanni Matteo - َمریو، جوواّنی متیو

Most, Johann - ُمست، یوهان

Mac Lochlainn, Alf - مک   الک  لین، الف

M’Ardel, John Stephen - مک آردل، جان استیون

M’Carthy, Jakes - مکارتی، جْیکز

McCall, Patric J. - مکال، پتریک جی

Mackay, Charles - مکای، چارلز

McBribe, Margaret - مک  براید، مارگرت

MacTrigger - مک  تریگر

Macduff - مکداف

MacKenna, Stephen - مک کنا، استیون

McCourt, John - مک کورت، جان

Mac Cumhaill, Fionn - مک  کول، فیون

MacCabe, Florence - مک کیب، فلورنس

McGlennon, Felix - مک گلنن، فلیکس

McLaren, Stephen - مک الرن، استیون

MacLir, Mananaan - مک  لیر، مننان

MacNeill, Hugh Aloysius - مک نِیل، هیو الوشس

MacHugh, Professor - مک هیو، پروفسور

Magennis, William - مِگِنس، ویلیام

Magee, William Kirkpatrick - مگی، ویلیام ِکرک  پتریک



McGill, Artur C. - مگیل، آرتر سی

Maginni, Dennis J. - ِمگینی، دنیس جی

Malachi - َمِلکِی

Menander - مناندر

Manners, John James Roger - منرز، جان جیمز راجر

Manners, Roger - منرز، راجر

 Manganiello, Dominic - منگانیلو، دامینک

Menelaus - منالئوس

Manning, T. J. - منینگ، تی جی

Manningham, John - منینگهام، جان

Mood, John - مود، جان

Moore, Thomas/Tommy - مور، تامس/تامی

Moore, George - مور، ُجرج

 Morphy, William Martin - مورفی، ویلیام مارتین

Morkan, Julia - مورکن، جولیا

Morgan, James Appleton - مورگن، جیمز اپلتن

Morgan, Lady Sydney - مورگن، لیدی سیدنی

Morel, Auguste - مورل، آگوست

Murren, Dr - موِرن، دکتر

Moreau, Gustave - مورو، گوستاو

Moses - موسی

Moliere - مولیر

Mountcashell - مونت  کشل

Montgomery, Alberta Victoria - مونتگومری، آلبرتا ویکتوریا

Moonan - مونن

Mooney, Polly - مونی، پالی

Mooney, Jack - مونی، جک

Moisel, Basseh - مویزل، باس

Maters, Samuel Liddell MacGregor - میترز، سموئل لیدل مک  گرگور

Mitchell, Susan - میچل، سوِزن

Mitchell, Margaret - میچل، مارگارت



Mead, Patrick John - مید، پتریک جان

Miranda - میراندا

Myrto - میرتو

Makepeace Thackeray, William - میک  پیس تاکری، ویلیام

Michelangelo - میکل آنژ

Milton, John - میلتن، جان

Miller, Joe - میلر، جو

Miller, William - میلر، ویلیام

Milligan, Alice - ِلس
َ
میلیگن، ا

Minerva - مینروا

Minotaur - مینوتور

Minos - مینوس

Meres, Francis - می یرز، فرانسیس

Allen, William Philip - الن، ویلیام فیلیپ

Neriz, Robert - ِنریز، رابرت

Nash, Thomas - َنش، تامس

Nellie or Nelly, Fresh - نلی، فرش

Nannetti, Joseph Patrick - َننتی، جوزف پتریک

Nancy - ننسی

Norman, Harry Felix - نورمن، هری فیلکس

Norris, Margaret - نوریس، مارگارت

Nolan, John Wyse - نولن، جان وایز

Hutton, Clare - هاتن، کلیر

Hodgart, Matthew John Caldwell - هادگرت، متیو جان کالدول

Hart, Joan - هارت، جون

Hart, Michael - هارت، مایکل

Hart, William - هارت، ویلیام

Hartton, J. L. - هارتون، جی ال

 Harcourt, Edward George Augustes - هارکورت، ادوارد ُجرج آگوستس

Harmsworth, Alfred C. - هارمزُورث، آلفرد سی

Harvey, William - هاروی، ویلیام



Hall, Elizabeth - هال، الیزابت

Hall, John - هال، جان

Hall, Jack B. - هال، جک بی

Hall, Susanna - هال، سوزانا

Hoult, Powis - هالت، پاویس

Holohan - هالَهن

Hyde, Douglas - هاید، داگالس

Hyman, Louis - هایمن، لویس

Hathaway, Ann - َهثو  وْی، ان

Hathaway, William - هثووی، ویلیام

Head, Richard - هد، ریچارد

Hera - هرا

Herbert, William - هربرت، ویلیام

Herpyllis - هرپیلیس

Hermes - هرمس

Herod - هرود

Herodotus - هرودت

Harris, Frank - هریس، فرنک

Harris, Morris - هریس، موریس

Harrison - هریسن

Hazlit, William - هزِلت، ویلیام

Haeckel, Ernest - هکل، ارنست

Hecuba - هکیوبا

Higgins, Francis - ِهگنز، فرانسیس

Heller, Vivian - هلر، ویوِین

Helen - هلن

Hamlet - هملت

Hamilton, Emma - همیلتن، ِاما

Heminges, John - همینگز، جان

 Handel, George Frideric - هندل، ُجرج فردریک

Hanlon, Micky - هنلن، میکی



Hooper, Paddy - هوپر، پدی

Hooper, Paddy (Patrick) - (پتریک) هوپر، پدی

Hooper, John - هوپر، جان

Hooton, Elizabeth - هوتن، الیزابت

Horatio - هوراشیو

Hortensio - هورتنسیو

Horne, Andrew J. - هورن، اندرو جی

Horus - هوروس

Jose, Don - هوزه، دان

Hugan, Patrick Colm - هوگن، پتریک کالم

Hugo, Victor - هوگو، ویکتور

Holinshed, Raphael - هولین ِشد، رافائل

 Huysmans, Joris - Karl - هویسمانس، یوریس - کارل

Hippias - هیپیاس

Healy, Tim - هیلی، تیم

Healy, Timothy Michael - هیلی، تیموتی مایکل

Hughes, Willie - هیوز، ویلی

Hughie, Wills - هیویی، ویلز

Ward, John - وارد، جان

Ward, William Humble - وارد، ویلیام هامبل

Wardle - واردل

Wall, Thomas/Tom - وال، توماس/تام

Wallace, Charles William - واالس، چارلز ویلیام

Wallace, William Vincent - واالس، ویلیام وینسنت

Walden, Lord Howard de - والدن، لرد هوارد دی

Walsh, Reverend William J. - والش، عالیجناب ویلیام جی

Valentinus - والنتینوس

Whiteside, James - وایت ساید، جیمز

Whiteman, Walt - وایت  من، والت

Wycliffe, John - وای کلیف، جان

Vikings - وایکینگ ها



Wilde, Oscar - وایلد، اسکار

Vining, Edward Payson - واینینگ، ادوارد ِپیسن

Verges - ورژ

Versenyi, Laszlo - سلو
َ
ورسنی، ل

Vermeer, Johannes - ورمیر، یوهانس

 Verity, A. W. - وریتی، ای دبلیو

Weston, Robert P. - وستن، رابرت پی

Wells, Herbert George - ولز، هربرت ُجرج

Volumnia - ولومنیا

Venus - ونوس

Wood, Matilda Alice Victoria - وود، متیلدا الیس ویکتوریا

Whitbread, James W. - ویت  بِرد، جیمز دبلیو

Whitman, Walt - ویت  من، والت

Wittington, Thomas - ویتینگتن، تامس

Virgil - ویرژیل

Victory, Louis - ویکتوری، لوئی اچ

Vickers, Brian - ویکرز، براین

Vickery, John B. - ویِکری، جان بی

Wycliffe, John - ویکلف، جان

Waygandt, Cornelius - وی گنت، کورنلیوس

Whelan - ویلن

Wetherup, William - ودرآپ، ویلیام

Williams, Trevor - ویلیامز، ترِور

Vienne–Guerrin, Nathalie - وِین–گورین، ناتالی

Young, Ella - یانگ، ِاال

Jacob - یعقوب

Julius, Pope - یولیوس، پاپ

Yomtovian, Isaac - یوم توبیان، آیزیک

 Yoon, Hye - Joon - یون، های - جون

Yeats, William Butler - ییتس، ویلیام باتلر



نمایه ی نام مکان ها

Atlantis - آتالنتیس

Agincourt - آژانکور

Astoria - آستوریا

Acropolis - کروپلیس آ

Oxfordshire - کسفوردشر آ

 Ulster - آلستر

Ammon - آمون

Ammon Ra - آمون رآ

Antrim Ulster - آنتریِم آلستر

Abbey Street Meadle - بی استریت میدل
َ
ا

Epsom - ِاپسوم

Ballast Office - اداره ی بلست

Stagira - استاگیرا

Australia - استرالیا

Stratford - استرتفورد

Israel - اسرائیل

Scottish Highlands - اسکاتیش هایلند

Essex - اسکس

Sletty - اسلتی

Enniscorthy - انیسکورتی

Oval - وال
ُ
ا

Oaklands - اوکلندز

Omaha - اوماها

Ohio - اوهایو

Elba - البا



Babel - بابل

Connery Bar - بار کانری

Mermaid Tavern - باِر مرمید

Mirus Bazaar - بازار مایرس

 Westend Club - باشگاه وست ِاند

Paris Garden - باغ پاریس

Buckingham Pallace - باکینگهم پاالس

Ballsbridge - بالزبریج

Ballina  - بالینا

Bahnhof Strasse - بان هوف اشتراسه

Bachelor’s Walk  - بچلرز واک

Bedford - بدفورد

North Brunswick  - برانزویک شمالی

Brighton - برایتن

Sandymount Tower - برج سندی مونت

Beresford - بِرسفورد

Breffni  - بِرفنی

Burma - برمه

Birmingham - برمینگهم

Britania - بریتانیا

Brixton  - بریکستن

Blackrock - بلک راک

Ballina - بلینا

Banbury - بن بری

Bowery - َبوری

Borris – in – Ossory - ساری
ُ
بوریس – این – ا

Boyne - بوین

Mercer’s Hospital - بیمارستان مرسر

Vincent Hospital - بیمارستان وینست

Portobello barracks - پادگان پورتوبلو

Bear Park - پارک خرس



St. Stephen’s Green Park - پارک سینت استیونز گرین

Palmerston Park - پالمرستن پارک

Northern Prince - پرینس شمالی

Pacific Island - پسفیک آیلند

Butt Bridge  - پل بات

 Blackfriars Bridge - پل بلک فرایرز

Waterloo Bridge - پل واترلو

Pembroke - پمبروک

Tara - تارا

Tyre - تایر

Chiltern Hills - تپه های چیلترن

Vinegar Hill - تپه ی وینگار

Trafalgar - ترافالگار

Terenure - ترنیور

Three Jolly Topers - تری جالی توپرز

Trinity College - ترینیتی کالج

Tel Aviv - تل آویو

Globe Theatre - تماشاخانه ی گلوب

Tolka - تولکا

Tipperary - تیِپرری

Tirconnell - تیرکانل

Tinnahinch - تیناهنچ

Tinahely - تیناهیلی

Jaffa - جافا

Aran Islands - جزیره های اران

Isle of Thanet - جزیره ی تِنت

Isle of Man - جزیره ی من

Gilead - جلعاد

Lombardy Plain - جلگه ی المباردی

Clamart Woods - جنگل کالمارت

Genoa - جنوا



Chapelizod - چِپلیُزد

Chiltern Hundreds - چیلترن هاندردز

China - چین

Calchis - خالکیس

Dublin Bay - خلیج دابلن

Upper Gardiner Street - خیابان آپر گاردینر

Amiens Street - خیابان آمینز

Ailesbury - خیابان اِیلزبری

Aylesbury Street - خیابان  اِیلزبری

Bread Street - خیابان بِرد

Prince Street - خیابان پرینس

Tyrone Street - خیابان تایرون

Threadneedle - خیابان تردنیدل

D’Olier - خیابان ُد لی یر

Duke Street - خیابان دوک

Dame Street - خیابان ِدیم

Serpentine Avenue - خیابان سرپنتین

Saint - Andre - Des - Art - خیابان سن آندره دز آر

Silver Street - خیابان سیلِور

Sherrard Street Lower - خیابان شرارد جنوبی

Shelbourne - خیابان شلبورن

Fleet Street - خیابان فلیت

Clyde Road - خیابان کالید

Camden Street - مدن
َ
خیابان ک

Grafton Street - خیابان گَرفِتن

Gloucester Steet Upper - خیابان گالستر شمالی

Marlborough - خیابان مارلبورو

Mecklenburgh Street - خیابان ِمکلن برگ

Molesworth Street - خیابان مولز ورث 

Nassau - خیابان َنسا

North Street - خیابان نورث



Hawkins Street - خیابان هاکینز

Highfield Street - خیابان های فیلد

Harcourt street - خیابان هرکورت

Howth View Street - خیابان هوث ویو

Holles Street - خیابان هولز

Westmoreland Street - خیابان وست مورلند

Wood Street - خیابان وود

Dargle - دارگل

Dalkey - دالکی

Dundalk - داندالک

Doneraile - دانرْیل

Dunsink - دان سینک

Bucknell University - دانشگاه باکنل

University of Perugia - دانشگاه پروجا

Penn State University - دانشگاه پن استیت

Duke University - دانشگاه دوک

University College Galway - دانشگاه کالج گالووی

Western Ontario - دانشگاه وسترن اونتاریو

Dangal - دانگال

Donnybrook - دانی بروک

Drumcondra - درام کوندرا

 Avoca Valley - ُوکا
َ
دره ی ا

Ohio Valley - دره ی اوهایو

Lake Cocytus - دریاچه ی کوسیتوس

Delphi - دلفی

Dolphins Barn - دولفینز بارن

Down - َدون 

Dieppe - دِیپ

Rathgar - راتگر

Ruttledge - راتلج

Rutland - راتلند



Rathmines - رات ماینز

Raleigh - رالیه

Romeville - رام  ویل

Rathfranham - رت فارنهم

Rathmines - رتماینز

Red Bank - ِرد بانک

MacCarthy Restaurant - رستوران مک کارتی

Rosenallis - ُرِسنالیس

Ranelagh - رنال

Avonca River - ُونکا
َ
رود ا

Avonmore River - ُونمور
َ
رود ا

Aegospotami - رودخانه ی ایجوس

River Tolka - لکا
ُ
رودخانه ی ت

 River Thames - رودخانه ی تیمز

Seine - رودخانه ی سن

Mincius River - رودخانه ی مین کیوس

Roundtown - َروندتاون

Ringsend - رینگزند

Rotunda Maternity - زایشگاه روتاندا

 Counter Prison - زندان کانتر

Zurich - زوریخ

Sarajevo - سارایوو

Sussex - ساسکس

  Harp Musical Hall - سالن موسیقی هارپ

Santa Cruz de Tenerife - سانتا کروز دی تنریِف

Southampton - ساوت هامپتون

Southwark - ساوت وارک

Nelson Pillar - ستون نلسن

South Circular - جاده ی کمربندی جنوبی

South Sackville - سک ویِل جنوبی

Sandymount Green - سندی مونت گرین



City Arms - سیتی آرمز

ST. Kevin’s Parade - سینت کوین پرْید

Shottery - شاتری

Charenton - شاِرنتون

Rowe Resturant - شراب فروشی ُرْو

Hely’s Ltd - شرکت هیلی

Cheapside Cross - صلیب چیپ ساید

Tranquilla convent - صومعه ی ترنکوییال

Phaeacia - فایاکیا

Palestine - فلسطین

Finland - فنالند

Figi - فیجی

Fairview Park - فیرویو پارک

Cyprus - قبرس

Drumleck Point - دماغه ی درامِلک

Pisgah - قله ی فسجه

Clongowes Wood College - کالج کالنگوز وود

La Manche - کانال مانش

Coventry - کاونتری

Gill’s - کتابفروشی گیل

Crete - کرت

Clamart - کالمار

Clonskea - کالنزکی

Clontarf - کلون تارف

San Pietro - کلیسای سن پِیترو

ST. Francis Xavier - کلیسای سینت فرانسیس اگزیویر

Saint Laurence O’Toole - تول
ُ
کلیسای سینت لورنس ا

Kent - کنت

Maiden Lane - کوچه ی ِمیدن

Great SugarLoaf Mountains - کوه بلند شوگرلوف

Mount Sinai - کوه سینا



Little SugarLoaf Mountains - کوه کوتاه شوگرلوف

Nebo - کوه نبو

Fetter Lane - کوی ِفتر

Kitchener - کیچینر

Killala - کیالال

Killiney - کیالینی

Kingstown - کینگستون

Glasthule - گلست هال

Goose Green - گوس گرین

New Guinea - گینه ی نو

Lough Neagh - الخ نْی

 Lusk - السک

Lancaster - لنکستر

Lion’s Head - لاِینز هد

Irish Farm Dairy - لبنیاتی آیریش فارم

 Educational Dairy - لبنیاتی اجوکیشنال

Lorgan - رگن
ُ
ل

Lancashire - لنِکشر

Liberties - لیبرتیز

Leeson - لیسن

Limerick - لیمریک

Marene - مارن

Malaga - ماالگا

Mullingar - مالینگار

Mantuva - مانتوا

  Munster And Leinster Bank - مانستر و لینستر بانک

Maelstrom - مایل استروم

Alexandrine School - مدرسه ی الکساندرین

Mediterranean - دریا و سواحل مدیترانه

Abbey Theatre - بی
َ
مرکز تئاتر ا

Queen’s Royal Theater - مرکز تئاتر رویال کوئین



Egypt - مصر

Temple of Apollo - معبد آپولو

Mafeking - مفکینگ

Mullaghmast - ُمالَمست

County Armagh - منطقه ی آرماگ

Carlow County - منطقه ی کارلو

Moab - موآب

Rosenbach Museum - موزه ی ُرزنباخ

Mahaffi, Vicki - مهافی، ویکی

South Meath - میث جنوبی

Scotch House - میخانه ی اسکاچ

Meagher’s - میخانه ی میگر

Merrion Square East - میدان مری ین شرقی

Midland - میدلند

Milan - میالن

Minnesota - مینه سوتا

Maynooth - ِمینوث

Napoli - ناپل

Knockmaroon - ناک مرون

Nebraska - نبراسکا

Notre Dame - نوتردام

North City - نورث سیتی

North Cork - رک
ُ
نورث ک

Northumberland - نورث آمبرلند

New Zealand - نیوزیلند

Nile - نیل

New Place - نیو پلْیس

Newpark - نیوپارک

Newhaven - نیوهْیون

Habsburg - هاپسبورگ

Huddersfield - هاِدرزفیلد



Hawthornden - هاوثورنِدن

Shelborne Hotel - هتل شلبورن

Clarence Commercial Hotel - هتل کالرنس کامرشال

Harold’s Cross - هرالدز کراس

Helsinki - هلسینکی

Indochina - هندوچین

Howth - هوث

Howth Head - هوث ِهد

Howth View - هوث ویو

Hastings - هیستینگز

Vatican - واتیکان

Warwickshire - وریک شر

Vestal Temple - معبد وستایی

Venice - ونیز

Wittenberg - ویتن برگ

Virginia - ویرجینیا

Wicklow - ویکلو

Wilmount House - ویلمانت هاوس

Vienna - وین

Vincoli - وینکولی

Greece - یونان
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