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جان شتاينب ك )(John Steinbeck

نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی ٢٧ی مانگی ژانويهی سا ی  ١٩٠٢له
شاری ساليناس ""Salinasی سهر به ئهيالهتی کاليفۆرنيا له دايك بووە و
ڕۆژی ٢٠ی مانگی دسامبری سا ی  ١٩٦٨له شاری نيۆيۆرك کۆچی
دوايی کردووە.
وەك کوڕی بنهما هيهکی ئاشهوان که بنهڕەتيان دەگهڕايهوە بۆ ئا مانيا ،و
دايک کی مامۆستای قوتابخانه ،له بارودۆخ کی دارايی باشدا له ناوچهی
ساليناس گهورە بوو .سا ی  ١٩٢٠تا  ١٩٢٥له زانستگهی شارەکه له بواری
ئهدەبی و ئهنستيتۆی پشک نهری دەريا)بيۆلۆژی دەريايی( به ب کۆتايينامه،
دەرسی خو ندووە .هاوکات لهگهڵ خو ندنهکهی وەك ژۆرناليست و کاری
کشتوکاڵ ،پارەی دەره ناوە و ژيانی خۆی پی بهڕ وەبردووە .بارودۆخی
نالهباری کاريی وەرز رانی کاليفۆرنيا و ئۆکﻼهۆما بهردەوام سهرنجی
ئهويان بۆ ﻻی خۆيان ڕاک شاوە .دوای دابڕانی له خو ندن له شاری
نيۆئۆرك ههو ی کار له بواری ژۆرناليستی داوە.
يهکهم سهرکهوتوويی کاری نووسهری جان شتاين ب ك ڕۆمان ك بوو به
ناوی " " Tortilla Flatکه سا ی  ١٩٣٥چاپی کرد .به نووسينی ڕۆمانی
بهرههمی تووڕەيی " " Früchte des Zornsتوانی له سا ی  ١٩٣٩به ش وەی
ن ونهتهوەيی وەك نووسهر ناو دەربکات .سا ك دواتر بۆ ئهو کارەی
خه تی پ وەرگرت .له شهڕی دووههمی جيهانيدا وەك ژۆرناليستی
نيزامی له ئورووپا کاری کرد ) ،(١٩٤٣ههروەها وەك ههوا دەری سوپايی
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له ڤيهتناميش چاﻻك بوو) .(١٩٦٥سا ی  ١٩٦٢خه تی نۆب ل له بواری
ئهدەبی وەرگرت.
جان شتاين ب ك زياتر بههۆی ڕۆمانه ڕەخنهگرانه کۆمه يهتييهکانيهوە
وەك ناودارترين نووسهری ئهمريکايی سهدەی بيستهم ناسراوە .کارە
ئهدەبييهکانی به مليۆن جار له سهراسهری جيهاندا چاپ کراون.
ڕاستگوويی کهسايهتی ڕۆمانهکانی و بهيانکردنی ئهو يهکد ييهی له ناو
کۆمه گا پ کی ه ناوە ،وەك کاراکتهر کی بهه ز ،چهشنی ش وازی
گ ڕانهوەی نووسهر که زۆربهی کاتی خۆی بۆ يهکيهتی و دادپهروەری
کۆمه يهتی تهرخان کردووە ،بهرجهسته دەکاتهوە.
ڕۆمانی بهرههمی تووڕەيی " " Früchte des Zornsسا ی  ١٩٣٩وەك
ڕۆمانی سهردەمی مود ڕن له  ٦١٩ﻻپهڕە له چاپ دراوە .بهو ڕۆمانه
نووسهر دۆکۆم نت کی خو قاند که ژيانی ههژار و ناخۆشی زۆربهی بنهما ه
وەرز رەکانی سا نی  ١٩٣٠و نا دەکا .سروشتی بوونی و ناکردنهکه وەك
ڕەخنهيهکی کۆمه يهتی و ههروەها بهه زبوونی کاراکتهری سهرەکيی
ڕۆمانهکه ،که لهههر بارودۆخ کدا خو قياتی ئينسانی و ئهخﻼقی خۆی
دەپار ز ت ،ﻻيهنی کاری پيشهيی نووسهر نيشان دەدا .ڕۆمانی بهرههمی
تووڕەيی " " Früchte des Zornsئ ستا له ئهمريکا وەك ڕۆمان کی کﻼسيک
سهير دەکرێ.
سهردەمی پ کهاتنی ڕۆمانهکه دەگهڕ تهوە بۆ بارودۆخی نالهباری سا نی
 ١٩٣٠که بهش کی زۆری وەرز رانی ئهمريکايی بههۆی قهرزداربوونيان
به بانکهکانهوە له بارودۆخ کدا نهبوون که بتوانن بههۆی ئهزموونی
کارەکهيان سوودی قهرزەکانيان بدەنهوە بانکهکان .بهتايبهت وەرز رانی
باکووری ڕۆژئاوای و تهکه بههۆی ئيشك سا ی ،تۆفان و کارەساته
سرووشتييهکانهوە بارودۆخ کی زۆر نالهباريان بۆ پ ك هاتبوو.
ڕۆمانهکه بهسهرهات و چارەنووسی بنهما هيهك به ناوی جود ""Joad
دەگ ڕ تهوە که دەبوو دەست له زەوی و ماڵ و دارايی له ناوچهی ئوکﻼهۆما
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هه گرن و به سواری کاميۆن کی شل وشهو ق بهرەو کاليفۆرنيا وەڕێ
کهون .له ناوەندی بنهما هکهدا دايکيان ج ی گرتووە که وەك مرۆڤ کی گهش
بين هيچ رووداو ك کارت کهری نهر نی لهسهر دا نان ت و سهرەڕای
چاﻻکی ئهو ش رەژنه ،بنهما هکه ل ك پڕژ و ب و دەب تهوە و ...
جان فۆرد " "John Fordسا ی  ١٩٤٠ئهو ڕۆمانهی کردە فيلم و
هونهرپ شهی وەك ه نری فۆندا " ،"Henry Fondaجهين دارو ل " Jane
 "Darwellو جان کارادين " "John Carradineبهشدارييان ت دا کردووە؛ فيلمهکه
سا ی  ١٩٤١خه تی ئۆسکاری وەرگرتووە.

در ژەی ههيه ...
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