
رەزا شوان..لویس کارۆل کنووسری چیرۆکی مندان

ئلیس ل وتی (لویس کارۆل، نووسری چیرۆکی سرکشییکانی 

یکک ل نووسرە بناوبانگکانی ئینگلترا و جیھان ل )عاجباتییکان

خوازراوی ئدەبییتی، ھر نازناوی)لویس کارۆل(.بواری چیرۆکی مندان

توە، ناوی ننووسینکانی تری بوکردۆوبم ناوەشوە چیرۆککانی

. ە)نوارلز لوتۆیدیگ دۆدسـچ(راستیی

 ر/ ٢٧(لویس کارۆل ل١٨٣٢/ یونای ( ید ل)را) دیرسبۆریئینگلت شیشیار ل ل

لویس مندایبرابوون،خوشک و چوار ل خزانکی ئاینی ل دایکبووە، حوت

سر زمانی دەگرت، کمک داھنر و بزیۆ بوو، بھرەمند و و منداکی ژیر.. ی خزانکی بووسیم

وڕینی دەکرد و قسی زۆر جار لبرخۆیوە، بیرکزبوو،بووگویکی کربوو، ف دەگرت، دەمارگرژ

ورەتر یا بچووکتر خۆیان گل قوارەیو گیانوەرەکانی ھلق و ملقی دەکرد، گل جار شتکان 

یاخ ش یدەھاتنم راستییچیرۆکی ، ئ کانی لشییرکلیس(سئ ل کانلتی عاجباتییدا )و

لویس ھر ل منداییوە .ل قوارەی خۆیان گورەترنو باندەکان رەنگی داوەتوە، ئاژەکان 

.قسی خۆش دخۆشیان بکاتب ت و حزی بوە دەکرد، ک ب چیرۆک و سمندانی خۆشدەوی

.بۆ منداننووسینی چیرۆکب ھونی حز و خیایالی بووھر ئمش

سایدا چووە ) ١٢(ییدا، ل ماوە فربوو، ل تمنیویس کارۆل ل سانی یکمی مندال

لم بوارەدا،زیرەکیلبر . .وەک بوزیر، ل ماتماتیکدا زۆر یقوتابخانی تایبت

.   خت کرا، ک لسر ئرکی حکوومت ل زانکۆدا درژە ب خوندنی ماتماتیک بدات

ماتماتیک، ونگرکی زانایکی وتارنووس، نووس، شاعیر، ان، چیرۆکنووس، رۆمیلویس کارۆل

تریشی نووسیوە، چند رۆمانکیدا، ) ئلیس ل وتی عاجباتییکان(چیرۆکیبجگ ل .. فۆتۆگرافی

یشکۆمتکی گازعرندو شیعری ئاسائامکییشی نووسیوە، چدەبارەی ماتماتیک و دەستنووس

لویس کارۆل، ئارەزوومندکی .. ئندازیاری و جبر ھی، ک ھندکیان تائمۆش چاپ نکراون

.نی گرتووەب زۆریش ونی مندا.. گرتنی ونی فۆتۆگرافیش بوو

بوانامی )ئۆکسفۆرد(ل زانکۆی ) کریست تشیرش(ل کۆلژی) ١٨٥٤(ل سای لویس کارۆل

ب مامۆستای وانبژی ماتماتیک، بووبکالۆریۆسی ل ماتماتیکدا وەرگرت و، ھر ل ھمان کۆلیژدا

دا بیم پیشی ژیانی لربردزۆربس.



نووسی؟ی)تی عاجباتییکانئلیس ل و(چۆن چیرۆکی لویس کارۆل 

کریست جۆرج (رازگری کۆلژەکی ل گڵ ھرس کچکیلویس کارۆل) ١٨٦٢/ یولی/ ٤(ل رۆژی

و)ساڵ١٠:ئلیس(و)ساڵ١٣:رینا(ی کچکانیک ناویا) ھنری لیدڵ

دا )تایمز(باریەوە و ل روون و چایان دەخواردوبوسواری بلمک ھموویان .. بوون) ساڵ٨:ئیدیس(

ک چیرۆککیان بۆ بگتوە، لویس کارۆل کوتوپ بیرۆکی لکرد ان دەکرد، ئلیس داوای گشتی

ئوەشی ئلیس داوای .شی کرد ب پاوانی چیرۆککی) ئلیس(چیرۆککی ئندشیی بۆ ھات، ھر 

. لکرد ک چیرۆککی بۆ بنووستوە

دوای گۆڕانکاری و زیادخستنسری، چیرۆککی لویس کارۆل، داواکی ئلیسی ھنایدی،

ر خۆشی کۆموە و ھینووسیینک وشانبۆ ک ل ، ی لکبشا کتر ناوی پکانی (ژشییرکس

مینی ل دایکبوونی ئلیس، کتب ) ١٢(دا لجژنی) ١٨٦٤(ل سای . .بوودا) ئلیس لژیر زەوی

ئلیس ل (سرکشییکانی ب دواتر ناوی کتبکی گۆڕی. .دەسنووسکی پشکش ب ئلیس کرد

)وتی عاجباتییکان

تا .. دا، بۆ یکمین جار چاپکرا)ئلیس ل وتی عاجباتییکان(کشییکانی سردا)١٨٦٥(ل سای

تبی ، ئم کتب بوو ب یکمین کئمۆ زیاتر ل سد جار ئم کتب ب زمانی ئینگلیزی چاپکراوەتوە

چیرۆکی ئلیس ل وتی عاجباتییکان بوو ب وردی سر زاری ،مندان ل ئینگلترادا وچیرۆکی 

ترین کتبی ناوبانگب  ب یکک لبوو ئم کتب دا)١٩٣٢(لو وتدا، ل سای کاناڵ و گورەمند

 ن لزۆچیرۆک بۆ مندا ی کبانو کتل کیشکفرۆشراوەرترین جیھاندا، یۆ.. ژمارەی لمم تا ئئ

فیلمی سینمایی و ب کراوە ب فیلمی کارتۆن و .. کتب وەریان گاوە بۆ زیاتر ل ھشتا زمانی جیھانی

شانۆگری و شانۆی بش داڕژراوە و ب شوەیکی ئاسانتری.. ب چندین زمانی جیھانی دۆبالج کراوە

.اوەش کرب زمان جیاوازەکان نمایبووکش،

بوو ب ھاندەر بۆ لویس ) انئلیس ل وتی عاجباتییک(ناوبانگ دەرکردنی چیرۆکی سرکشییکانی 

یا ) روانین ل میانی ئاونوە(دووەمی لژر ناوی برگیئوەبوو ک دەستی کرد ب نووسینی .کارۆل

( رۆمانکیشی لژیر ناوی.. اپکردئم کتبشی چدا) ١٨٧١(سای لک ). روانین ل میانی شووشوە( 

.چاپکرددا)چنبازی

ئلیس کی؟



سان بوو، کچی ) ١٢(ۆیکی گنم رەنگی چکستییکی راستیی، ک) لیدڵھنری جۆرج ئلیس (

ن کارۆل شیریسخۆی الی لوی،بوو، زۆر خۆی دەبردە پشوە و) کوست تشیریش(عمیدی کۆلژی

دایکی بۆی ببوو، کون و ب دیالۆگان بزارلو چیرۆک کالسیکیی ب)لیدڵئلیس (.کردبوو

ل، ئم لویس کارۆبزاری ئلیس، بوو ب ھونی بیرکردنوە و خیای. .دنوەدەگانوە یا دەخون

 بوو، کسترجدا بو چیرۆکش لوەیلیسبیرکردنککرد یئوانی چیرۆکپا یی بشندی ئ

:چیرۆککش بوە دەست پدەکا. .دایشتدا)ئلیس ل وتی عاجباتییکان(ناویرلژفلسفی و 

، لم کاتدا گوڵ چنین بوو، بۆ ئوەی تاجگوینیک دروست بکات و بیخات سریئلیس خریکی 

سیری دەرھنا وکی ل گیرفانکاتژمرروانکیکی ل بردابوو،مخکی، بگورەی چاوکروشککی 

چونک پشتر کروشکی ئلیس ل دیمنی کروشکک سرسام بوو، .. کرد و برەو کونکی رایکرد

..کوەکروشکدوایدا رایکرد و کوت ناو الن گورەکیبیکسر .. بوونبینیسیری گورە و وای 

 وە لستایھ  یی کیاکی خوەعاجباتیداجیھانگوڵ و ئاخۆی دۆزیی ،قژەڵ و با وارەی دەکان ل

.جیاوازبوونیششتکانھمووگورەتربوون وەک مرۆڤیش دەدوان،ئاسایی

.. نینک ئوەی ل خیادان ل راستیدائوە دەردەخات .. ئم چیرۆک ب چندین سرکشیدا تدەپڕت

ک و پیاوکی داوەک و شر(شتی عاجباتی دەبینت ،دەڕوا و دەگڕێ و دەڕوانتلم وتدائلیس 

شرەک .. تبۆ ئوی یارمتییان بداھموویان پکوە دەچن بۆ الی جادووگرک،..دەبینت) ئاسن

ھۆشی دەویست، بم ئلیس گڕانوەی بۆ ەکدی دەویست، داوە ئاسنکزایی دەویست، پیاوائ

.مای خۆیان دەویست

):جباتییکانئلیس ل وتی عا(جیاوازی چیرۆکی 

 لیس و ئارەزوویلویس کارۆل ئیلھامی لئ نی لچیرۆکی کالسیکی ترەوە وەرگرتخودی مندا ل ک ،

چونک تنھا جختیان لسر رەوشت و گودری و وونئامۆژگاری و پند و تلقین ئاسایی بزابب

خون خواست و .. الندەنکۆمەتییکان باوەنریتل یاسا ول ، یاگورەکان دەکردنوەڕنمایی

.و ئارەزووەکانی مندانیان ب الوە نابوون

خاکی م چیرۆک ئتازیی، چیرۆککی فلسفی و فن)ئلیس ل وتی عاجباتییکان(سرکشییکانی

ر ئسکی بندا، لویس کارۆل کودەتایدەبی مندائ ل رخانوازە وەرچباز و شو ر کالسیکیی

جورە چیرۆککی جیاواز و لویس کارۆڵ .بزاربوونوەرست و انلینک مندا،کردچقبستوواندا

بسر شادیئندش و ..ەوۆلی پاوانی چیرۆککل میانی ئلیسی بچکدژەباوی نووسی،

انخۆیک،و ئازایی ب مندان دەبخشتیئازادئم چیرۆک متمان و .. بازوودا سرکوتن



 شانو کڕووی ئیانرووبر ند وە کخۆیببن ویستوتنان، پرکی سگر و ریانچارەس

.ەوبدۆزن

ل رووبڕووبوونوە ناترست، ئوەش بم..ھیچ توانایی بدەری نیییی وئلیس منداکی ئاسا

ئوانی لو زەبالحتر و ب تایبتیش گورەکان، یا ک پبندبت ب یاسای کسانی تر،رەتدەکاتوە 

 ترنبدەس  .

.ناوبانگی دەرکرد،لویس کارۆل ل ڕی ئم شاکارە ئدەبیی جیھانییی بۆ مندان

تپڕی، بم تا ئمۆش، دا)ئلیس ل وتی عاجباتییکان ( ساڵ بسر چاپکردنی) ١٥١(ئمساڵ 

نبۆتوە، مندان ب پرۆشوە گوی لدەگرن یا دەیخوننوە، یا ب کاڵئم چیرۆک چژ و خۆشیی 

. دەیبیننو شانۆییفیلمی کارتۆن و سینما

لۆنزایکی سای ل دایکبوونی، تووشی نخۆشی ئنف)شست و شش(پش جژنی ،ویس کارۆلل

م نخۆشیی لھر ب..قورس دەبت، سییکانی دەگرت و بریندار دەبن

. کردکۆچی دوایی دا)١٨٩٨/ یونایر/ ٤(

٢٠١٦: نرویج


