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  خۆمان له  ئمه.  گرێ دراوه  وه مان و شونه زه  به  وه ت قایمه ڕواه  داوی به ئولیسی جۆیس به
و  له ک که خه  ک له کۆمه.  ه١٩٠٤ژوئونی سای  ی١٦کات   . وه ینهبین ند ده ختی ئیرله دووبلین پته

  وه انهی خۆی قینه ناوی ڕاسته  دا به که ڕۆمانه  کرد له دا کار و ژیانیان ده شاره
ی بلووم، باڕی  ماه بنهبوونی ج قامی ئالکز، شونی نیشته وتی شه حه  ژمارهخانووی.ون که رده ده

ندی  ، ئاپارتمانی ناوه یه هی ھیشدا ناوبانگی جیھان مه رده و سه له  که "ینسگ"ییساز بیرهئورمۆند،
ستانی ڕ، گۆ"سانیمۆنت" ڕۆخی، "ئوکانل"قامی شه  ی پۆست له تابلۆی ئیداره  کراو به نیشانه

 "نلسۆن"ریاوان  هری د یکه ڵ په گه له "کۆنلی" قامی شه  ردی له ی به هی وره گه  و پایه و ئه "گالسنویل"
و   بووه ڕاستیدا بوونیان ھه  له -  وه قاندیانه دا ته١٩٦٦سای   ندی له کانی ئیرله ناسیولیسته  که  -

  و گفتووگۆوه مان باس ھه  مانگی ژوئندا به  دا، له و ڕۆژه کی شار له خه. ن شدا ھه که کتبه  له
کانی  ی ڕۆژنامه ونه  اریس بهھم و پکانی ستوکۆ ڕۆژنامه.  یه دا ھه که ڕۆمانه  له  رقان که سه

ووداوی ڕ .ووی دابووڕنیویۆرک   له  که  وه کرده ساتیان بو ده مان کاره وای ھه ھه ،دووبلین
دان منداڵ  دا سه ساته و کاره له   که ،ی ھادسن ریاچه ر ده سه له "ئسلوکام"ی ژنراڵ یم ئاگرگرتنی گه

سپسواری  ی ئهئاسکۆت پشبک  له. ھیالک چوون ن بهشت چووبوو بۆ گه  وه ن قوتابخانه یهال هل  که
ئیونینگ "گۆڤاری   مان ڕۆژدا له ھه  له  ش هو پشبکی واوی ئه ی ته شیرۆڤه  که  ین بووی ز کووپه

 . وه بردبوویهک  یه  بناوبانگ بیست به ی"رۆ ئویی سه"  وه-  وه بووهدا بو ب" راف لگه ته
ی  که شدا دداره که و خه ناو ئه له ،دووبلین  س له لک که ی گهیی ھۆی تووڕه  بوو به  ک که یه وه بردنه



 سپتر .و دانابوو گره" سپتر"ی  وه ر بردنه سه و مالی له ی خۆی پاره  که دا که ڕۆمانه  مالی بلووم له
 زیان ل حهجۆیس   که  یه رداپۆشراوانه سه  و کایه له  ش هو ئه  -دت  ت سه مانای ده  به دا لره

 "بۆریکۆڤ"  ی له قه ته  ووسییهڕکاتی   به  کاتژمر یازده" ئوژن شوومان"ھلسینکی،   له. کات ده
ی  ده ی بۆ ناو سه چوونی ئمه "ری سترنبه"  که ی وه ش، ئه و کاره مانداری گشتی کرد و بهر فه
ھشتا   کاتک که .دا ی لیرن د کرد، مۆری ئه ناوزه" ھاتووھووت  کانی به کان و جژنه شه ھره"

  م له ھه  و ھرشه ئه. کی گشتی یه وه کرده  ببوو به ڵ زامان نه گه تی له تیرۆری تاک بۆ دژایه
رافدا کاتژمر  لگه ی ئیونینگ ته ڕۆژنامه  له.  وه ناسرایه دا ده که ناو ڕۆمانه میش له ڕاستیدا ھه

بینینی قژی   ستیفن ددالۆس و به  گاته ر ده پارزهی "ئوماڵ. جیی .جیی"ند،  کاتی ئیرله  به  دوازده
و  ی ئه ھاوشوه  وه ت، ئه خۆی ده  کان به ڕگره یسیری ی حه ناڕک و کو 1ی ملوانهو  درژ

  تان له قه بوون ته  ئوه" :پرست دهی ل  وه پچاڕانه کی گه یه بزه  به  کاران، وه  که  یه پیاوانه
  "ند کرد؟فین ییرمانداری گشت فه

  
کانی  ای ڕیشهستیفن ددالۆسیش و .تیی چیرۆکین سایه که  وه هییدنیای  لئو پوولد و مالی بلووم به

دات  ده ووڕوان  بۆ ئه  ر شتک که م ھه به ، تی چیرۆکیه ساییه که  مان شوه ھه  به  یی ژیاننامه
ری  ونهنند،  ای ئیرلهجگری پاش. بدات ڕووشاری دووبلین   ش لهیسانی تر شت بۆ که ده
  ک به خه  ک له ڵ کۆمه گه له  بوو که دا نه و ڕۆژه ر له ئینگلیز، ھه یتلکراوی ئیمپراتۆری فره نه
  له  که  یه و شوه به ؟.. وه بکاته  کی خرخوازنه یه چهڕتا بازا کانی دووبلیندا ڕۆیشت ھه قامه شه

  دا له و ڕۆژه ر له ھه. ڕاستیدا کرد بت  و کاری له ئه  کرا که م ده به ،دات ده ڕوودا  که ڕۆمانه
گوتاربژی " لکساندر دووی ئه"ھاتنی   ک باس له یه یاننامه به "گراھام لمونز"ی دووکانی  وه ره ده

ر  به س له ستی ھیچ که ده  ناگاته  یاننامه و به ئه. کات زانی ده پیاوی خوا ده  خۆی به  فباز که
  بوو که ھه  وه تی ئه رفه م ده ژیا، به ن ده نده له  دا له و کاته له  یهیمژووی  هیتی سایه و که ی ئه وه ئه
و  ر ئه گه ئه  وه .یشتب گه مان کاتی پ ھه  کی نیزیک به یه یاننامه ھا به ی بلووم وه ونه  سک به که
ی  که یاننامه م، به ی ئه ونه  ش بهوی ئه  که   هی ھه  گریمانه و،بو نگ دهۆر بلووم دڕد ده قه  به  سه که

  .برد ده ڵ خۆیدا  گه ی له که یامه په  و ووباری لیفڕ  دایه ده ی و ھه کرد ده  مچۆه
  
  
*  

 
جۆیس .  هیی ڕیالیزمدا ئاسایی چوارچوه  له. گونجت ریدا ده کاری ھونه  ھا له داڕشتنکی وه

  که  وه ھا بئافرنته تی دووبلین وه لیسدا ویستوویهئو  له  نی گوتبوو که فرانک بادگه  مک به رده سه
سازی   که کانی کتبه هیمای زانیاری ر بنه سه ناو چوو بتوانرت له ک له ھۆیه  به  و شاره ر ئه گه ئه

ر  ھه  رله چت به وده  شک که نووسی، به ی ده که شی ڕۆمانه مین به ھه ده ،و کاتک ئه.  وه نه بکه
  که ند شی کورت پک ند به چه  ی له وه ر ئه به له -بدات  وه سته ده  دووبلین به  له ک یه شتک ونه
کرداری   له دا لره ن، کرداری جۆیس ی بادگه وته  به - کان قامه کانی گشتی و شه شونه  بریتین له

 ، شه و به ئه ، کاتی نووسینیو ئه. دات وی خۆی نیشان ده ڕرهریا  ر ده سه له  که چت دهسوکاندارک 
س و وپنو  ر، به پوه دووربین و گۆشه  رنا به گه و ئه دووبلیندا یی خشه نهر  سه به  وه ته ماوه چه
کانی و  ری سووریش، ڕگای ڕۆیشتنی جگری پاشا و ھاوڕیه وھه ستیدان و جه ده   له  گارک کهڕ په
  . کات ده  ر دی شار ونه سه له "کۆمیس  شه قه"
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  له ،نووسی ئولیسی ده  و، کاتک که ئه. ی وت وه ره چوو بۆ ده  بوو که  و دوو ساه تبیس ،جۆیس

ی وت نووسی و بۆنی  وه ره ده  کانی له خداره بایه  مه رھه واوی به ته. ژیا تریست، زۆریخ و پاریس ده
کانی  رۆکهچی  له  نگه ڕه مووشیان زیاتر، ھه  له. ستت ده ھه  وه موویانه ھه  یش لهینامۆ

  هو وهودووبلیندا خوالب  کاتک جۆیس منداڵ بوو به. سر نه  مین کتبی بوو به که یه  کان که دووبلینیه
  به ،و ئه.   وه ووهیدا ماب بیرگه  کراوه له پاکنه کی یه ھلکهک  و بیستبوو وه دیتبوو یرچی ھه و

  بوو که "جان ئستانیسالئۆس جۆیس "کیی باو گردراو ،قووی دژوار و به یری وه سته کی ھه یه شوه
. گرت دا ڕۆڵ ده که ڕۆمانه  ژر ناوی سیمۆن ددالۆس له جان، له. کانی تری لی بزار بوون منداه

ترس و  سکی چاونه که ،و ئه. ر سه  ووهکاندا بردب یخانه مه  شی زۆری ژیانی له به ،جان جۆیس
زمان سیمون ددالۆس و   و له دا پاڕزراون که ناو ڕۆمانه ی لهکانیش یڤه په  لک له و گه  ماغ بوو ده به

ناسی، لھاتووی  کانی دووبلینی ده ی مرۆڤه زۆربه ،و ئه.  وه درنهگ ده  وه کانیانه ھاوپیاه
 مامۆستایناسیدا  دووبلین  له. خاکسپاردن بوو سمی به کان و ڕوڕه هیڕاجی کان، ھه جلیسه مه
دووبلینی  ی خشه نهر  سه به  ماوه ی وت، چه وه ره ده  له  ر شتک که هھ ،جۆیس. ی بوو که هڕکو

ی  شوه  کانی کۆن یان به ڕۆژنامه  کان، پارچه ی ناوه رچه فته ده  بیری، له  وه هھات ده یدا نه که کتبه
تا  ت ھهنووس ده "ئستانیسالئۆس" ی بۆ براکه  نامه ،و ئه. ستی دنا ده ند وه نووسین بۆ ئیرله نامه

بۆ   وه هدووبلین  ی لهیدیم کانی قه و ئافیشه دانی ڕستورانت رگی پاره ر، به فه نده مه بلیتی شه
ر دیواری  سه ئاخۆ له  پرست، نرت و لی ده بۆ خاتوو جۆزفین مووڕی ده  ھا نامه روه ھه. بنرت

 ست ده وشی بخهمکی  وه بگومان ش وه ؟ له وهڕووا  الوالو" ریا ی ده ستره ئه"ی  نیسه که
  .گرت رده وه کی ل یدا که که ڕۆمانه  له  که  وه وته که ده

  
  
*  

  
؟ ئایا ئولیس  دایه هو گانه  ریتی له کی نه یه ڵ چوارچوه گه روکارمان له سه  ئایا ئمه ، یه و شوه به
  و پرسیارانه رنی به می ئه هی و وانه لکن ئه دووبلین؟ گه  ت به باره سه  که نک ڕۆما یه شوه  به
ی تریاندا  که سته ده  و له  ستکیاندا ئولیسه ده  له ،ن بۆ دووبلین که ر ده فه وان سه ئه.  وه نه ده ده
  که راندا، دووبلینی ڕۆمانه خونه  شک له به  له. ن که ده  شاردا پیاسه  له  و که یه خشه نه
ست  رمه کان سه سپه ئه) رسی ته(نری  بۆنی سه  وان به ئه. نتقخو زن ده کی دته یهیر وه سته ھه
.  وه بیریان دته وه  یه ۆ ھهم ئه  که ی وه ، جیاواز لهئورووپایی ی یژار ھه  کی تر له یه بن و شوه ده

و  کی پی زب یه کیسه  بینن که ک ده بایه دا، کورته"وویاڕ"ی هرزی کای وه  کاتک له  بۆ نموونه
و  به. ڕت په ت ده  ورغه  به  بیسن که نگی ئامبونسک ده ، یان ده وه گوزته دهو  وه کۆه  به ئسک
دووبلینی جۆیسدا   رانکی تر له خونه. ن هب ر ده سه کانیاندا به ریه وه کۆی بیره  وان له ئه  یه شوه

کی  گایه کۆمه  ک له یه نیشانه ی ئیفلیجکراوتک هیندک بۆ شارستانی ناوه .بینن نفت ده شارکی که
ر  ، ھه رانه خونه  و جۆره بۆ ئه.  خالقی و تکشکاندایه و داڕمانی ئه ره قۆناغی به  له  بورژوازی که

  خکی مودرنه دووبلین دۆزه :ت کانی جۆیس ده مه رھه ری به که شیرۆڤه "کین.م ڕیچارد ئه"ک  وه
ھنری ". بت نیایی و پووچی ده ستی ته ت گرفتاری ھهو دیار که سک به ر که ودا ھه له  که

  که "برنارد شاو".  کانه هو، شاری مردو و شاره ئه  کات که ھاوار ده  رانه دا، تۆقنه و ناوه یش له"میلر
واکی  ک ھه ی وه که بوو، کتبهت ی وت ھه وه ره مان سادا بۆ ده ھه  له ،ترسان  خۆشی له

ند بۆ  ئیرله  له :ییکدا نووس یه نامه  له  ژنراوانه و ھه ئه. ڕاستی زانی  اک لهترسنی  قینه ڕاسته



ڵ بوونی مرۆڤ  گه مان شت له جۆیسیش ھه،  وه پاشیه  نه خه می ده ده ،ک یه پشیله مکردنی ته
ر  سه له  ناجوامرانهتی  یبه ی و غه مبه پیسی، ته  کات چاو له ک ناچار ده خه ،و ئه. کات ده

 .ن کانی دووبلین بکه یخانه کان و ناو مه قامه شه
 

نوان دووبلینی  یی له بوونی ھاوشوه یی یان نه بۆ نیشاندانی ھاوشوه  ن که رانک ھه که شیرۆڤه
  رنج له سپی جگای سه سپتر، ئه.  نجکی زۆریان کشاوه دا ڕه که ڕاستی و دووبلینی ڕۆمانه

و  دا بوو و غاری ڕاستیدا بوونی ھه  من باسم کرد له  که ی هی و شیوه کانی ئاسکۆتدا، به پشبکه
 یین بۆ توانایی بکه  پناسهک ڕمزک  وه  سپه ئه و توانین ناوی ئه ده  کاتدا ئمه مان ھه  له. دۆڕاندی

 ر له گه ئه.  یه وه مبوونه که  ووی لهڕدا  درژماوه  له  بلیزیس بویالن که ،ی مالی که دداره یجینسی
  رییه ببهو  ک ڕمزک بۆ ئه وه" سپتر"توانین شکستی  ده ،دوای ھۆکارکی ناسکترداین ان بهڕ گه

ساڵ   یازده  داونی له  بۆ مالی که  نگه یان ڕه  یه هووتو کارکه له  و شاره ندی ئه تمه تایبه  بزانین که
قامک یان  ر شه ، ناوی ھه که تبهنکی ک ر دیمه ھه.  دیوه نه  وه خۆیه مکی به رھه به  وه پشه    و مه له
خی  و بایه  ندراوهنگ هس و ھه  ن کراوهوزمو واندا ئه ره ی توژه ژر دیدی وردبینانه سک له که

 کی پارزییهشت  ی دهرکانی ھوم هیک ھاوڕکی ر وه ش ھه م لره به.  یان مۆری خواردووه نیشانه
بت  توانرت و ده ده  که  یه ئولیسدا ھه  ر شت لهزۆ  م که وێ نکۆی بکه نامھه. ین زۆر بکه
ۆکی ڕ ناوه  لک جار له وخساری سیمبۆل گهڕم  ین، به لیکیان بۆ بکهۆکی سیمب یه وه خوندنه
  ت به باره سه  یه که ھه ی2ڤیازی ھه  وه ی منه ڕوانگه  بژاردن بین له ھه  ر ناچار به گه ئه.  گرنگتره

و  ئه.  لیکهۆمکی سیمب رھه ک به ل نهۆسیمب  له  یهیر بوه  مه رھه به و ئه  ئولیس بگوترت که
وی خۆی  ڕره  که  ک سۆکاندارکه یگوت جۆیس وه ده  سی که و که ئه" ن فرانک بادگه"  مه رده سه
کان  قامه شه. ناکات  که شاره  سفک له ئولیس ھیچ وه  که ی وه ئه! بژرت، شتکی تری بینی ده ھه
م  به ل سگه که  ھا ھیندک له روه ، ھه یه وێ بوونیان ھه له  وه ی خۆیانه قینه نوی ڕاسته  به

  که کانی ڕۆمانه مرۆڤه.  پانک نانووسرت کاندا، شونک یان گۆڕه قامه سفی شه وه  ک له یه ڕسته
ر شونک بن  ھه  له. ئاودا  کی ئاسایی له یه شوه کان به  ماسییه  ن که که ڕێ ده دووبلیندا  ھا له وه

  . هیبۆیان ئاسایی
  

  جۆیسیش به ،ن که کان کار ده یهیر ئاسای سه له  وه ته نکی تایبهووفس ئه  کان به وره گه  ساحیره
 دا که ڕۆمانه  له کان ییهکار ورده م به  کانه ئامانجی تیری ناوه  ینی ئمه زه.  مان شوه ھه
ھیچ شتک . ت دووبلیندا نین خزمه  رگیز له وان ھه ئه .شونی خۆیان دانراون  له  وه رنجه سه به
ک  نه  ر جۆیسه به بوونی دووبلین له. دا ج ناگرت که ڕۆمانه  ر دووبلین له به نھا له ته
موو  ھه  لهکراو  رپنه کی باوه الیه قه ته  ی به که کانی بینای کتبه رده به ،جۆیس.  وه وانه پچه هب
 ،و ئه. تی واوی کاری خۆیه ته به ی که کتبه و بیناکردنی م دروستکردن ، به وه خ کردوونه  وه که یه ال

ی  وته  به.  وه وته نت و لی دوور ناکه ندانی تر ڕز بۆ ڕاستی داده رمه ھونه  لک له ک گه ر وه ھه
زاتی  لی ده  ت کهگ ده داھا ساتک وه دوای بهچاو و  ئه ،"الن یچارد ئهڕ"ژا نووسی ھ ژیاننامه

و  یت هینجی می گه رده ھی سه  که داسر کانی نه مین پارچه که یه  له سجۆی .اوژتھ هد  شتک تریفه
خیان  ن بایهھیچ شتک نا  که ی وه ر ئه به له ،وان ئه: نووست دهناوبانگن  به "کان دیارده"  به
ک  ر وه سهوکانی نو شیرۆڤه  ن که که سف ده کان وه ھا ونه کی وه هیکاری ورده  به  و پارچانه ئه.  یه ھه
  ر و له خونه  داته ی ده که سته ره و که ر خۆی سهونو. ر چاو به  کان دنه ر ونه ستدرژی بۆ سه ده

  . ڕوت ھاودیکرن ده
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  کک له یه.  بت م بوونی ھه لت به ن شتک نه ده به ئه  که  یه وه کانی ئولیس ئه زمانه  کک له یه
  بت گرنگتره مرۆڤک بوونی ھه  که ی وه ئه: بۆ مرۆڤ  یه و دیده گری ئه تیشی ھه هڕ کانی بنه ھزره

جۆیس . ھزرت ی چۆن ده رباره ر ده سهوو نو  وه کاته و چۆن بیر ده کا چ ده  که ی وه له
ن و بئاخون، بۆچوونی خۆی ووت بجڕ گه ده کات، ل ده  شی ئمه کانی پشکه یهیت سایه که

ریکی  خه  دا که پشان ده وا  وان چییه ئه  ت به باره ت سه ر لی بپرسی ڕوانگه گه ئه. نابژت
موو  سی زیندوو بۆ ھه ک که توانن وه ی ده که کانی کتبه موو مرۆڤه ھه. تی کانیه سافکردنی نینۆکه

بت و  یدا نه سک په که  که  ھا خراپ نییه سک وه ھیچ که. ن ی کارخاسی نیشان بده گه ک بهشت
  له. بات خراپ ناوی نه  سک به که  که  باش نییه  یه و ڕاده سکیش به ھیچ که. باش بزانت  و به ئه

  رپرسی قوتابخانه به" دیزی"،  وه ک بنینه یه نھا نموونه وت ته ر بمانھه گه ، ئه وه نه ی بادگه ڕوانگه
بوو  الی وا  بوو که اوڕوسو پیاوکی ھه ، پیره" داکی"ی  قوتابخانه  رۆکی ستفن ددالۆس له و سه

ۆبرت مارتین ڕ"کانی تر،  ره داوه  کک له یه. نت ڕز داده ساداچوان بهک بۆ  ریه سه جۆیس له
  که  وه ی خۆی دنته بۆ ڕوانگه ھۆلک  گه  وه هو بار ی خۆی له ای شیرۆڤهمریکایی، و ی ئه"ئادامز
   .تلکراو هفر نه  وخسارکهڕروونی و  شاوی ده وه دۆخکی ھه  له  پیاوکه پیره ،دیزی
  

  
تی  داوه  بت ئمه ده  الی ڕاستیدایه قه ته  ر له سهور نو گه ئه.  ساکاری گرنگترین توخمی ژیانمانه

کانی  هیتی سایه که  س له دوو که.  وه ھنمه کی کورت ده یه نهنموو. کان بکات هیھمی ساکاری وه
کک  یه  دا له که می ڕۆمانه ھه شی ده به  له" میستر پاور"و " مارتین کانینگھام"،  که ی ڕۆمانهیک الوه
 ،"کۆمی" ،و بۆ باوکی پیرۆز ت، ئه کانینگھام ده. ن که ده  کانی دووبلیندا پیاسه قامه شه  له
  و ڕۆلکی نه ژیا مان نو ده ھه  دووبلینی ڕاستیدا به  له  که -ناوبانگی کاتۆلیک کی به یه شه قه
کی ڕبۆ کو  که  هوکردو و داوای ل  ی نووسیوه نامه - بوو ژیانی جۆیسدا ھه  خی له لک پبایه گه

  لره  ئمه.  وه کان بدۆزته ی کاتۆلیکه خانهبقوتا  کی دووبلین، شونک له باوکمردووی خه تازه
ر  به گرت، له ستۆ ده ئه  ھا کارک له رکی وه ئه  وه هیخۆشی  باوکی پیرۆز، به" کۆمی"  زانین که ده
  وه ی باوکی پیرۆزه ڕوانگه  و له  یه نیسه ندامانی کارای که ئه  کک له مارتین کانیگھام یه  که ی وه ئه
ودا  ی ئه ر وته رامبه به  له" میستر پاور" .قازانجکھۆی   بته و ده ئه  تک به نجامی خزمه ئه

  ".کان بچی توانی بۆ الی ھاوڕیه ده"ت،  و ده ئه.  یه پشنیارکی ھه
  ."بوید؟ زۆر سوپاس" : وه داته م ده کورتی وه مارتین کانیگھام به

  
ناوی   ت به باره ک سه ییهک زانیار یه ھیچ شوه  دا به که ڕۆمانه  له.  وه ته نیا ماونه ته به  و ڕستانه ئه
ۆبرت ڕمان  مریکایی، ھه کی ئه یه وه ره هلکۆ. ر شتک سه  تا تیشک بخاته ھه  بوونی نییه" بوید"

.  ئولیسدا نووسیوه  مز له و ڕه وخسارڕ  ت به باره کی سهپشتر ناومان ھنا، کتب  مارتین ئادامز که
دا پۆستی سکرتری ١٩٠٤سای   له  ر و ھه ووبلین بووکی د بوید خه.  وه ته ی دۆزیوه و ناوه و، ئه ئه

منداکی   ت به باره سه  که  سروشتیه. سپردرابوو ی پ"فۆم که"سیحی  نجی مه پیاوانی گه یگشتی
کاتۆلیککی خاس   مارتین کانیگھام که  که  هیش سروشتی وه ئه. و الی ئه  بت بچنه ژار ده تیوی ھه ھه

ی  وه دۆزینه.  کانه ستانتهتپرو  ر به ی سه هک ڕخراوه  چونکه  وه د بکاته ڕه  یارهو پشن توندی ئه بوو به
کانی  یهیکار وکترین وردهوت بچ نانه ته ،ی که جۆیس چۆن کاره  دات که پمان نیشان ده ،ئادامز



می  رده همای س ر بنه سه واوی له ته ئولیس به  ن کهیتوانین ب ده. کات ر ناسینی ڕاستی بینا ده سه له
ر  به له  وشاوه هم در ت به لی تایبهۆۆکی سیمبڕ ب ناوه لک به شانۆگه.  پک ھاتووهنجی جۆیس  گه

کانی  مزه کردنی ڕه شیرۆڤه  ئازادین له  ئمه. یی فسانه زموونی ئه ئه  له  نیزیکه  روونی که ھزکی ده
ھیچ شتکی   ک که یه شوه  خداربوون به ، بایه نهوزمو خودی ئه  گرنگه  که ی وه م ئه به ،وان ئه

  یهیریای ھی دزانی ده  که ک یه دوورگهک  توانت ڕۆمانی جۆیس وه ر ده خونه. گوترت گرنگ نه
نی  خاوه.  وه نتهیب ده  شاراوه کی یه زنه خه وی ڕۆکات زه  ی له هک ڕه ر شونک پمه ھه  له. ببینت

ی  که شکی زۆری کاته به  تی که جۆیس بۆخۆیه م،شی پشتردا گوت به  ک له ر وه ھه ش، زنه خه و ئه
  کک له یه. یی میش ھی ساخته ڕاستی ھه یی خشه نهم  خشی، ھه به   وه که خشه نه وناکردنی  به

تی  ویستوویه جۆیس  که  یه ته و و ئه. کرد مان پ پشتر ئاماژه  که  یه وه کانی ئه هییی ساخته
بیناکردنی   بتوانرت بۆ دووباره  ش بکات که دووبلین پشکه  له  فادارانه وهھا  کی وه یه ونه

  .رگرت هو کی ل دووبلین که
  

  
*  

    
  که که هی ئادامز ب هییو زانیار ی کاری جۆیس ئاشنا بت ئه ڵ شوه گه وت له بیھه  سک که بۆ که

 ی وه ئه.  خه کانی دووبلیندا ببایه سه ئادرهری  فته ده  له" بوید"ناوی   که ری ڕۆمانه م بۆ خونه به
و دوو  وتوووژی ئه. ھنرت ناوک ده  که  یه وه کوو ئه به  که خودی ناوه  نه  رنجه جگای سه  که

  . ناکرت  شیرۆڤه  و ناوه بۆ ئه  که  ڕاسته  یه و شوه واو به ته  ،پیاوه
  که   واتایهو  کان بت، به ونکی ئاسایی بۆ مرۆڤهش  که  یه وه ئولیسدا ئه  ی شاری دووبلین له پگه

  به   که ی ڕۆمانهیند یوه ت په خزمه  تر له یکاری ورده انزار شون و ھه. رچاو به  نابت بته
 -تی کات  تاوپه یاندنی په ڕاگه.  ن که شاره  ھابوون له هڕبۆ   وه وانه پچه کوو به نین به  وه هدووبلین

ت  خزمه  کوو له به  وه مانه زه  به  یه که ی کتبهیند یوه بۆ په  نه - ١٩٠٤ نی ووئهی ژ١٦
جیھان   توانرت به ده  که  یه وه داره ڕگای شونی چوارچوه  نھا له ته. مان زه  تی له ھاکردنیه ڕه

و شونک   یه مانک بوونی ھه زه  که  یه وه ، ئه شه ر ساتکی مرۆڤدا ھاوبه ھه  له  که ی وه ئه. ین بگه
تۆ،   که  و ڕۆژه گرنگترین شتی ئه. ئاسایین  میش شون بۆ ئمه مان و ھه م زه ھه  وه . مان شوه ھه  به

دا ژیان ایتی  تک کهی، مژووی ڕۆژ یان و و ڕستانه ی ئه وه رقای خوندنه ری من، سه خونه
مووی  و بۆ ھه  یه کی ھه کانی تر مژوویه ژهموو ڕۆ کوو ھه ۆ وهم ئه  که  یه وه کوو ئه به  ی نییه که ده

  .دا بژینیت  که  یه ش شونک ھه ئمه
  
  وه بیننه ر خۆیاندا ده رامبه به  دووبلینی مژوویی له دا که ڕۆمانه  له  که  پیان وایه  کهی  هوان چ ئه

  وه .ن که ده  ه ن ھهخزمیان  پیان وابت  که یانبینن ده دا که ڕۆمانه  له  ی که هوان ن چ ئه که ده  ه ھه
دووبلینی   له ست به مه. وان ئه ندکراوی سه دداری په  بووبنه" ھنری میلر"و " شاو"ی  ونه  یان به
دۆخی   له  شکه ئاساییبوونی شونی ژیان به. بینین و نه ئه  ئمه  که  یه وه ی جۆیس ئه که ڕۆمانه

  .شاری خۆمانین  له  ین که گه ده دووبلین نابینین ت ئیتر  تا که ره سه. وی ر زه سه مرۆڤ له
  

ر  گه ئه.  یهیران ئاسای سهوبۆ نو  یهیکان نائاسای نووسه بۆ ڕۆژنامه  شتک که :مک وتی ده ر جۆیس سه
رکدا وھا نو وه  له  که ڕۆمانه.  کانه موو شاره ھه  و شاره بت، ئه ئولیسدا بوونی ھه  شارک له

ھا  وه  که  یه وه ر ئه به جۆیس له. ڕاستیبۆ   یهیی جۆششکی نائاسای ادهز  خلیسکت که ده



تا  کات ھه ریک ده خه  ک شانۆوه یه  نھا خۆی به ته ،ریدا سهومی نو رده واوی سه ته  له ختانه رسه سه
س ناتوانت لی  ھیچ که  که  نادیاره  و شاره ئه. دراماکانی بئافرنت یمای ئاسایی بتوانت بنه

  ین به یدا ناکه ی په رباره تی پرسیارکردن ده رفه ده  ئمه  ناسراوی بوید که گومان بت و ناوی نه هب
  .خشن به شوازکی ئاسایی ده  که کانی ڕۆمانه ڕووداوه

  
 ک میلر بۆی ک وه ت نه کی تایبه یه شوه  م به به  کانه هوڕاستیدا شاری مردو  دووبلینی ئولیس له

کان ترسک بو  وهومرد.  یه موو ڕۆژک کراوه کانیش ھه وهوندی مرد به ی مه ازهرو ده. چوو ده
کان دووپاتی  وهوزیند  وانن که کانی ئه کان و کرداره یڤه په  وه ی، ئه وه ر ئه به ، له وه نه ناکه

کی ونو  لرهمردن . کان هوڵ ڕابردو گه وخۆدان له ندکی ڕاسته یوه په  ش له یه و شوه به.  وه نه که ده
  ی که دووبلینه و پشت ئه له. دات ست ده ده له  وه گرته کان ده وه موو نه ھه  ک که یهیش ھاوبه  تیژی له

کوو  مر وه مکی نه چه  م لره به  ،وهومری ئافراند ، جۆیس شارکی نه ن و شونه مه گرفتاری زه
کوو  به ,کان وره ر ھه سه ای لهی شارکی خه ، ھاتووه کار نه هھزری شار ب  ک له یه شوه

  وه ر ئه به ندی له زانی و ئیرله رووپایی ده وئ  جۆیس خۆی به. کان ڕاستیترینی شاره  وه وانه پچه به
یدا  که ڕۆمانه  وێ، له له.  وه رووپا نیزیکتر بته دی ئه  ویست له یھه ده  کهنوھشت چ یج به

ئولیسی ھومر    ی که و شارانه ئه  . گردراوه  وه یۆنانهکانی  شاره  دووبلینکی ئافراند که به
  ی که و شارانه واوی ئه ته. ناو خۆی  گرته ی ده دهڤ ی حه ده و پاریسی سه  دیتبوونی و فلورانسی دانته

  ست به م ھه ر به اوهیژین، بناونیشان و ب ژیاون و ده -ک نا یه په  له -ناویاندا  کان له مرۆڤه
  .ن که ده  وه هیینیای ی ته ربیجه ده  کی گشتی له هیندی یوه ھاوپه

 
   
 
  
  
  
  
  
بی :  رچاوه سھ 3 ت نھا بوونت ھھ تھ"کت ندنھ". ب دی،  نووسینی نووسھ  ک بۆ ئولیسی جیمز جۆیس، لھ یھ وه خو ری سو
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