
..کنووسری ئدەبی مندان خاتوو ئاسترید لیندگرن 

رەزا  شوان 

ئدەبی ل بواری بوو،سویدی و جیھانیپسپۆری کنووسرکی ) ئاسترید لیندگرن ( خاتوو 
ناوبانگکانی ھرە شاکارەل ە، ک  یکک)پیـپی گـۆرەویدرـژ( ی زنجیرە چیرۆکی ، نووسرمنداندا

یی دا، سرکشک زۆربمان ل سر پردەی تلفزیۆن یا سینمای مندانمدنیا.. جیھان بۆ مندان 
. درژی یاخیبووی ل توانابدەرمان بینیوە سرسوڕنرەکانی پيپی گۆرەوی

رەنگ سوور ک ب  خانوویکیلە،)ئاسترید ئن ئیمیلیا لیندگرن ( ناوی توای ،ئاسترید لیندگرن
سوید ل دایک ل باشووری،سر ب ناوچی سمۆالند) ربی ـمڤی( شاری ل،دراوەداری سیۆ دەورە

لم . .ھیناویوگ و دگیرە، سروشتکی جوان و ئفسسوکی قشنیشارۆچک)مربی ڤی( ..بووە 
گونار، ( ی باوکی و، س براکی ) ئوگست( ی دایکی،) انا ـھ( ،الگڵ خزانکیدشارەدا، خاتوو ئاسترید

.و، ل کگکیاندا کاریان دەکرددەژیانب ئوپڕی شادییوە) د ریستینا، ئینگ
.پروەردە بوو ل خزانکی خوندەوار و خوندنوەدۆستدا گورە وئاسترید

ی دراوسیان چیرۆکی )کریستین ( خاتوو .. اییوە حزی ل چیرۆک بوو ل مندلیندگرن ھر ئاسترید
ئاسترید . .)ڤیریبوندا ( و ئفسانی ) بام بامی چتوڵ ( ئفسانیی خۆشی بۆ دەگایوە، وەک 

زۆر زوو فری ) مربی سرەتایی قوتابخانی ڤی( دا چووە ) ١٩١٤ی /ئوگوست/ ی٧( ل لیندگرن
ۆستکی بوو ب دی چیرۆک،بوو ب ھۆگرکی سرسختی خوندنوە.. نووسین بوو خوندنوە و 

.مامۆستاکی ب دەنگکی برز چیرۆکی خۆشی بۆ دەخوندنوە رۆژانش.. ھمیشی کتب 
 مین چیرۆک ککوە، یتکانیادا دەیگی ژیان و بیرەوەرییرگوزشتبی سکت ئاسترید، وەک خۆی ل

.بوو ) بفرین و حوت کورتباکان(چیرۆکی خوندوویتوە
( نی خۆی، ل رۆژنامی ناوخۆیی ئاسترید لیندگرن ل تمنی سیانزە سایدا، یکمین نووسراو ل داڕشت

( خوندنی ئامادەیی ب پلی زۆر باش تواو کرد و، برزترین نومرەشی ل . .دا بوکردەوە) ڤیمربی 
دا، وەک پاچوونوە و ) مربی رۆژنامی ڤی( ۆ ماوەی دوو ساڵ ل وەرگرت، بدا )زمانی سویدی 

وات ،کو پکوەژیانوە،ل تمنی ھژدە سایدائاسترید .. راستکرەوەی ھی زمانوانی کاری کرد 
رگیریینا یاسةایی کی ھاوس)ین ــارەبـمب(،وەبڕڵ بگری رۆژنامـلکـدا ـ )دا ) بورگراینۆلد بلۆم

داوای لکرد ک شوویی پبکات، بم ئاسـترید رینۆد .. دووگیان بوو ،یکتری وب ھاوژینیبوون.. کرد 



دوای ل ی بۆ.. بوو وەئو سردەمباوی ب پچوانی داب و نریتی پکوەژیانشئم.. رەتیکردەوە 
(شاری رووی ل ،وما باوانی بجھشتبۆ شاردنوەی ئم ھاوسرگیریی نایاسایی، ماوەیکی کم 

ل دایک بوو ) ز ١٩٢٦( ی کوڕی ل )الرس ( لوێ نۆبرەکی ی پایتختی دانیمارک کرد و،)کۆبنھاگن 
ئاسترید .. ەکرا لگڵ خزانکی دانیمارکیدا بۆ ماوەیک ژیان و ل الین داینکوە کوڕەکی بخیۆ د. 

دا )١٩٢٩( ل سای ..ی پاییختی سوید ) ستۆکھۆم ( دا، گڕایوە بۆ ) ١٩٢٦(ھر خۆی ل ھمان سادا 
بڕوەبری گشتی حز لل ستۆکھۆم،لی شایانیئۆتۆمبنووسینگی یانییدەبت ب بڕوەبرکی

کری وستو(نووسینگ( ی .دەکاتسا ل)ی بۆ دا)١٩٣٠نی کوڕەکوتنی دایخۆشکھۆی ن ب
( ، و مردەکی ب دەکاتدا، شوو ب ستووری)١٩٣١(سای ل.. کۆبنھاگن بۆ ماوەیک دەچتوە 

وە دەژین )ن ستووری لیندگرکت، پک و، دوایش وەک ئینجا ئاسترید وەکو رۆ.. ناودەبرنووسژنام
رکی رۆژسکرتردوایدا وەکو نووس کاردەکات ک و، ل کی . نامساری )١٩٣٣(لسکرت ت بدەب

ی خکبی سویدی تیکورەی ھاوینکی تری.. گدایک بوو، ناوی نادواییش کوڕ الرش (ل( ..
کوریشی ھنای الی خۆی و لگڵ ی )الرس(دوایش ،)کارین (کچک بوو، ناوی لنا مندای سیمینیشی

.. و لویدا ژیانی خزانیان بسربرد ) مربی ڤی( اوسرەکیدا گڕانوە بۆ شاریستووری لیندگرنی ھ
ببت ب پسپۆر ل ئدەبی ئاسترید بۆ ئوەی ،بوون ھۆکاری سرەکیسۆز و خۆشویسی منداکانی، 

. منداندا و، ببت ب چیرۆکخوانیان 

ئو لو دایکان نبوو، ک لسر : " وتی،کیدای، دەربارەی ئاسترید لیندگرنیکوڕەکی ل دیمانیکدا
دا دابنیشککی باخچوە، کورسییمی ئوانچپ کانی بکا، بری منداکاتی یاریکردندا چاود و، ل

.. دەبووم ـۆشرادەی ک من دخولو باوەڕەدام، ب.. دایکم دەیویست بت پای من و، یاریم لگدا بکا 
"ۆش دەبوو ـئویش بو رادەی دخ

یدائاسترید لیندگروت سانی سی و حمت ی ن، لسا نووسینی چیرۆک بۆ )١٩٤١(، ل دا، دەستی ب
پاکدا وبتاوان ساتی مندایی کردنکی ل ئنجامی ئیلھامکیسیریش لوەدای ک دەستپ.. مندان کرد 

.. ، تووشی نخۆشی سییکان دەبت بووی کچی ک تمن حوت سان)ن کـاری( کاتک ک .. بوو 
بۆ دەگایوە، بۆ خۆشی چیرۆکی ھقایت و ن ئاسترید ل تک قرەوکی کارین دادەنیشت و،رۆژا

 وەی لش و ئوە ئم بکاتکیان ل.. ئازارەکانی ککارینی پرجار  ت : " سیکت دەوکارینیش " چ چیرۆک
ئم ناوەی داھنا کچکی. .بۆ بگەوە م"ژ درۆرەویچیرۆکی پیپی گ: " اوتروکانک و یکسر وتی ب چ

 ..ھیچی ل پرسیبۆییرە نم ناوە سرەی ئگو میش بژ پیپی گۆرەوی( ، ئیری ) دریر سچیرۆکی س
بۆ ماوەی .. چیرۆکان بوون ھۆگری ئم زۆر دوای ماوەیک کچکی و ھاوڕکانیشی .. بۆ دەگایوە 

گشوە چیرۆک سیر و خۆش وب روویکی..کی منداییوە ب ھست و چژ..چند ساک



ھر ئم زنجیرە چیرۆکش بوو، ک ناوی . بۆ دەگانوە )درژ پیپی گۆرەوی( ب ناوی سرکشییکانی 
 ن خستناو ئاسترید لیندگرردی سو وە و، بوو بکی ناوانیورەکانیش و، پاین و گر زاری مندا

بوو ب خۆشویستی .. بکو ل ھموو جیھاندادا، د نک ھر ل سوی..دا پبخشی بای ل ئدەبی مندان
ک بوو ل بواری و تازەگرییداھنان) ژ ـدرویپی گۆرەـپی( چیرۆککانی . .ی سوید و جیھانمندان

کارە ئدەبییکانی ئاسترید و ب یکمین ب گرنگترین . .باو بوو ریچکشکنکی دژە.. ئدەبی منداندا 
ل زیاتر ل حوت ملیۆن دان. .تمندان دەناسرجیھانی ب شاکارکی ئدەبی تا ئمۆش لیندگرن و، 

.نفرۆشرا) ژ ـۆرەوی درـپیپی گ( برگکانی کتبی

 ن ویستی ئاسترید لیندکاتژ پیپی گۆرەوی( چیرۆکی گرچاپ بکات و) در ژنی لیادی ج ل ،
اپ و بوکردنوە نارد بۆ کۆمپانیایکی چپاکنووسی کتبکی.. دا پشکشی بکات ) کارین ( دایکبوونی 

 ..کم چیرۆکانکۆمپانییئ وە کمی دایوە وەکرد و، ببۆی چاپ نشای  م  .. نی چاپکردن نینب
چاپکردن و ، ک ل الین خانیکی تری چیروکی مندانکیکیبناردی بۆ پش.. بوو ب ھیوا نئاسترید 

پیپی( دوای ماوەیک خانک پیوەندییان ب ئاستریدەوە کرد، ک ..راگیاندرا وەبوکردنوە
( ھر ب ناوی .. ک چاپکربکرتش درایاریتگری دووەمی پشبکک و، ببوو ب خ)درژ گۆرەوی

ل چند )ژ ـدرۆرەویـپی گـپی( یرە چیرۆککانی ـزنجچاپکردنی ..چاپیان کرد ەوە)درـژ پی گۆرەویـپی
درامای تلفزیۆنی و ب کران ب کاری..دا، چاپ کران) ١٩٧١ـ ١٩٤٥( گکدا، ل نـوان ساکـانیبر

)١٠٠( لزیاتروەریان گاوە بۆتا ئمۆ.. شانۆیی بابتیب و فیلمی کارتۆن و ب فیلمی سینمایی 
عرەبی ناوکیان دا بۆوەرگانیل جیھانی، ک زمانی کوردیش یکک لو زمانان، ناسراوی زمانی 

( چژی ناوە رەسنکی ) نانج(ل راستیدا ئم ناوە ) درژ نانی گۆرەویج(کردوویان ب ،گۆڕیوە و
. نادات ) پی ـپی

ب توندی رەخنیان زۆر کتب نکرد و، چیرۆککانی ئم لرەخنگرانی ئو سردەم پشوازییان 
و سرکشی ۆکان مندان ل رێ دەردەکن و فری وەش تاوانباریان کرد، ک ئم چیربلگرت،

ن و دەستی پروەردەی و ل کۆمڵ ھیان دەگنوە و ل دەستی گورەکایاخیبوونیان دەکن 
و ئوپشوازیی گرم و گورەبم ئم رەخنان ب پچوانی ئو ..چاولکری یاخی دەبن

ل تا ئمۆش..یان کرد )درژ ۆرەویـپیپی گ( ھموو جیھاندا ل ک مندان ل ،دەستخۆشیی زۆرەوە بوو
ستاوە دووالیکانیپرچ ھۆنراوە سوور و رەق وەل شوەی ستایلی منداڵ یزۆر شونی جیھاندا، کچان

یش دوو گۆرەوی درژی رەنگ جیاواز.. وستایلی قژەکانیان دەھۆننوە و، سوور و رەقیان دەکن پیپی،
.. سرکش دەزانن دلر و سوور و بباک و جپیپیش خۆیان ب ئازا و وەک، ول پیکانیان دەکن



ل دووبارە و ل مندانی ئمۆش .. نمایشی فنتازی دەکن بۆ ئوەی سرنجی ھاوڕکانیان رابکشن 
.ھرگیزیش لی بزارنابن . .مست نابن ) پیپی گۆرەویدرژ( سیرکردنی فیلمی دەبارە 

یان)درژ پیپی گۆرەوی(چیرۆککانی ،ئو مندانی ک ل سانی چلکانی سدەی رابردوودا
ری ئازایی و غیرەت و مرۆیی بوو..و وەندەخۆوەی فۆدانلمئ م ،لچیرۆکئوەکانیانیانانبۆ ن
تا نترسن و، ھیچ . .نوە ل دوای نوە درژەی ھبتل ەکیتا کارتکردنی نووسر..گنوە دە

.شتک ب بڤ نزانن 

 کورتی باس ل ین پیپی گۆرەوی( چیرۆکی زۆر بژ دەکئاسترید لیند)در ،تی گرسی کمیان ن ل
، ۆرەویی درژی رەنگ جیاوازی ل پیکانی دایـدوو گ..سانی ب دایک چکی نۆکک،خاییداپیپی ی

ڤیال ( دەتوانی بۆ ماوەیکی زۆر ب تنیا ل ماکدا بژی ک ب .. ستایلکی تایبتی ھی قژە سوورەکی
ب دەریالۆشکاندا دەگڕێ، جار و ،باوکی دەریاوان و..ھمنوە ەکوت دیکید، دەبرێ وناو) ڤیالکۆال

دەژین پکوە یک لماکیاندا بات، جاروباریش بۆ ماوەدەیکانپیپی بۆ گشت دەریاییبار لگڵ خۆیدا 
 .. وتکیان باوکی کیی جارئا.. دەریاوە قو خنکاندن رزگاربکات ی سانپیپی توانی ب باوکی ل.. پیپی ل

 کدا کیموونڵ مگل ،یخاڵ رەشی ھکی سپی خاوەدا ماینما زدار( بناسراوە )نیلسونر. .

پارەی زری پ لیات، ل ماوەشدا باوکی توورەکیکپیپی دەتوانت کاروبارەکانی خۆی جبجی بک
پیپی دوو ھاوڕی .. ات کا و خرجی دەکک ھبت لو پارەی دەردەتی بشتبۆ داناوە، ھرکاتی پویس

ک ..ن )ئنیکا (و ) تۆمی ( ناوەکانیان ..و دراوسن ک ھردووکیان ھاوتمنی خۆین،یشی ھیکوڕ
یان کرد ، داوانخکی گوندەکی ب منداکی چتوونی دەزان.. ل سرکشییکانیدا بشدارییان پدەکات 

 کت بۆ ببر )خی بن خانوەی.. )وکردنی مندار ئسو سووربوو لئ، ،نی مندای ماکما ک
خۆشی مندا یدەژی وچونکل .. ویستیشی بتی  پسیارمک نیی.. کدا پیپی دەگۆرانیی من : " ل

پیپی مندایکی یاخیی " ؟ .. بینر ئمۆ چیدەکمئی.. ھی تکدا ئفسوونل ھموو ش.. موکی خۆمم 
کسیش دەرەقتی .. و ل ھیچ سناکاتوە زا و چاونترسزۆر ئا.. ھی و ھز و توانایکی بدەری 

توانی بھزترین پیاوی سرک ل جیھاندا، .. ەتوان ماین سپییکی ب یک دەست برز بکاتوە د.. نایات 
ینزیکی د ل کنجنھا پت وە رەت بوو، بیانتکئاسماندا رای بگر وە و، لرزی بکاتکی بھیچ . .ی

ب بوایکی پۆیینوە رووبڕووی ھموو ،درژپیپی گۆرەوی.. پۆلیسک خۆی ل قرەی نادات 
..بت ک ناوی ئستم ل الی پیپی ھیچ شتک نیی.. ت ھمیشش سردەکو.. مترسيیک دەبتوە و 

 تی پیپلسوە ،یداکتزدا توانی .. ئازایی و سۆزداری کۆبوونردوو رەگوان ھن کسانی لناوی یپ ل
.کاری ل توانابدەر بکات 



 تییوانوە پانالی مندا تی پیپی بسون و ھیوای ..کخ گوزارشت ل م چیرۆکئ ،ییشۆڕشگ
ی کارکردنداا، لگڵ توانتبستی و ئازادی بدەست بھنربۆ ئوەی س،دەست دەکاوازی بمندای ال

دەستوورە ل ل جیھانی گورەکان و بوونیاخی..قتیسماوی مندان شت ل ئارەزووەی گوزار..
ک .. بیر و باوەڕی کۆن و باو و سواول..نرساالریل ل ستمی خزانی و نیاخیبوو.. رەقکانیان

بکن یانجبجک کچان ناچار دەکن.. ی ـانوە ھـو سنوورداری کچیەندیان ب رەوشتی پویستپیو
.. ل وەیگوزارشتڕووبوونجیاوازی رووب وان کوڕان و کچانلیاخیبوون. .دا ن ردەستی و لژ

دا، بۆ ئوەی ل کۆت و ل ھموو جیھاندەدات پیپی یارمتی مندان . کۆیالیتی، ل قورخکردنی ئازادی 
لگڵ الوازان و م ھردەپیپی .. مافکانیان بدەست بھنن .. رزگاریان بت تیی باوی کۆمیپوەن

 کراوان دایملدیزۆرداری و دژی.. ست کان دژی پیپی و ..کتاتۆرییتدارە دیکتاتۆرییدەس بۆی
بوون ل ژیانکی چقبستوو ھمای بۆ یاخی.. چڤنگیی کی چیرۆک) درژ پیـپی گۆرەویـ. ( .ئامانجکانین 

وڕان و ـبۆ بربرەکانی کردنی جیاوازی ل نوان ک.. مندان ب تایبتیش کچان ل چوسانوەی .. 
بۆ یکسانی و دادپروەری، ماف و چسپاندنی بۆ..ینوەی ترس و بدەستی بۆ رەو..ـاندا کچ

رەنگی راستی بیر و ناخی خیاڵ گوشادی و، دەنگ و ئوەی ک لم چیرۆکدای،..ھتد...بۆ ،سربستی
نمندا.

) ویدرژ ەپیپی گور( ، داردووـدانیمارک ل سانی حفتاکان و ھشتاکانی سدەی رابانیـبزووتنوەی ژن
( بووبزووتنوە فراوانکشیان ناونا..یانب ھمای خبات ل پناوی ب دەستھنانی مافکان،کردیان

) . ان ـۆرەویی سوورەکـوەی گـبزووتن

ژمارەی کتب .. ناتوانین ل کورت باسکدا، باس ل ھموو چیرۆککانی ئاسترید لیندگرن بکین 
 ریان چیرۆک) ١٠٠( چاپکراوەکانی زیاتر لپشکی ش بن، کن کتکانی بۆ. ن بۆ مندابی کتزیاتر زۆرب

 ٨٠(ل (اون زمانی جیھانی وەرگ .. چیرۆکی )ژ پی گۆرەویپیدر ( یبۆ نزیک)زمانی ناسراوی )١٠٠
) ٤٠(ل زیاتربۆ ئوانیش ..گورەکانیشی فرامۆش نکردووە لیندگرن،ئاستریدجیھانی، وەریان گاوە
بشکی ..نووسیون ۆرەشی بۆ بت ھمجچند کتبکی با،ند شانۆگرییک ودەقی سینمایی و، چ

درامای تلفزیۆنی و زنجیرە ب ،شانۆگری وب ،کران ب فیلمی سینمایی وکارەکانینووسین و زۆری 
ک بۆ مندان ،دەکینئاسترید لیندگرن ھندێ ل چیرۆککانی تنھا ئاماژە ب سرناویلرەدا .رادیۆیی 

:چاپی کردوونو نووسیوتی

اد ـفرھ( مامۆستا ل الینم کتبئ)١٩٧١ـ ١٩٤٥( ) ینگپیپی لونگستوگ( درژ گۆرەویـ پیپی 1
ل سای ،زمانی کوردی وسر وەریگاوە بۆ) کچی گۆرەویدرژ ( ل ژر ناوی یوە، ) شاکلی 

.ل سوید چاپی کردووە ،دا)١٩٩٠(



)١٩٥٣ـ ١٩٤٦( ندانی بولبیری یا شش مندا بزارکرەکان م- 2

)١٩٥٣ـ ١٩٤٦( زنجیرەی بیل بیرکسون - 3

وەرگاوە بۆ زمانی ئم کتبی ) مد ـادر محـوەر قـئن( مامۆستا ) .. ١٩٥٤( موەکی من میۆ - 4
.دا، ل سوید چاپی کردووە ) ١٩٩٩( سای ل ،کوردی و

)١٩٧٢ـ ١٩٥٥(سون ل سربانلزنجیرەی کار- 5

)١٩٦٣ـ ١٩٦٠(میدیکن زنجیرەی ماردی یا - 6

7 - با ١٩٦٠(کورت(

)١٩٦٤(ا ـرگی قلڕەشی دەریودو- 8

)١٩٦٥( وی ـا و رـکورتب- 9

)١٩٩٧ـ ١٩٦٣(یل ـزنجیرەی ئیم- 10

)١٩٧٣(برایانی شیردڵ - 11

)١٩٨١( چت ـرونیای کچ- 12

)١٩٨٩(گۆلکی شوی لدایکبوون - 13

)١٩٩١(گوران و راکردن مزنکی - 14

گاوە بۆ زمانی کوردی و، ل ئم کتبی وەر) فرھاد شاکلی ( مامۆستا .. بھاری تازەدێ - 15
.دا، ل سوید چاپی کردووە ) ١٩٩٠(سای 

. رید لیندگرن ل جیھاندا فرۆشراونل کتب چاپکراوەکانی ئاست،ملیۆن دان) ١٥٠(تا ئیستا نزیکی 
ھندک ئاماژە بوە دەکن .. فرۆشرابن ئاسترید ب پلی ھژدەمین دت ک زۆرترین برھمکانی

ھتای شون پنجی .. ـدا ن گورەترین نووسری چیرۆکی مندان ل سدەی بیستمرئاسترید لیندگ
. زی و رزەوە یاد دەکرتوە شاناب ئوپڕیل داھنانی ئدەبی تازەی منداندا دەمنتوە و ئاسترید 

ئاسترید لیندگرسۆزی و راستگۆییاند ناخی منداوەن، زۆر ب یی خۆی کردگوزارشتی لووە دە ، :
خیای منداکانم نبوونت ئیلھامی چیرۆککانم، من ب ئاسانی دەربارەی مندایی خۆمم نووسیوە، من " 

"ک ل ناخی خۆم دای تنھا گوێ ل دەنگی ئو مندا دەگرم، 

رۆکی گورەی . ئاسترید لیندگرن داکۆکیکرکی سرسختی مافکانی مندان و ئاژەیش بوو 
داکۆکیشی ل مافکانی مندانی ا، دھبوو ل جگیرکردنی مافکانی مندان ل یاسا و دەستووری سوید



کی ئوەوە، ھر ل بیرۆ.. نی ھبوو یارمتیدانی مندائاسترید گل پرۆژەی .. کوردیش دەکرد 
زرا) پریس ( خراوی کرسوید دام ن لکانی مندادا بۆ زامنکردنی،بۆ مافکۆم ن لکانی منداماف.

کرد، ک زیاتر ل ملیۆنک دا)کتبخانی جیھانی ئوروپا ( ل دامزراندنی ئاسترید لیندگرن، بشداری
 زمان بی بخۆگرتووە جیاوازەکانی جیھانکتل.

ل چیرۆککانمدا، : " دە ،، ل بارەی ھبژاردنی جیھانی نووسین بۆ مندانئاسترید لیندگرن
 روەردەیی نییک ئامۆژگاری پجۆر ستم لبوە .. مگواستۆتوەرەشم نی گبیرۆک .. بۆ کۆم

مندان ب کم ل چیرۆککانمدا، ئوەی ک ساتکی شادی ھموو مبست.. منداکی تایبتیشم ننووسیوە 
دایکم یکمین چیرۆکی نووسراوی بۆ ک کاتک ک من ھستم پکرد،بچتلو شادیی.. ببخشم 

شادی مندان تنھا .. سای ل دایکبوونمدا پشکشی کردم ەمینل جژنی چوارخوندموە، ک باوکم
" ھیوای من و، لم زیاتریش ھیچی تر نین ب الموە 

سالی زۆر ک ستاش ببۆچی وەتا ئ ک رسوڕمانی سنیستۆتی سویدی( جئ) (تی نۆبخ( ی ل
رۆژی ل " : م بارەیوە ئاسترید دە ل؟ شایستی ئم خت نبخشی ب ئاسترید لیندگرنیئدەبدا

مک ک وەیکم ئموو ھیوایخواستووە، ھ م نتی نوبژیان خۆش..م  ـیاتر بژیک زرۆژان ھیوای خ
  و نایاب " رزی لکی بیو پاینی سوید، پلدەبی مندان، ئکانی ئاسترید لیندگری چیرۆکیسای ل

،دایل ریزبندی پشوەی نووسرە مزنکانی جیھانناوی یش ئاسترید..  ھیئدەبی مندانی جیھاندا 
.ل بواری ئدەبی منداندا 

،دا) ١٩٥٠(لوانش ل سای ،چندین ختی سویدی و جیھانیان ب ئاسترید لیندگرن بخشی
، یان پبخشی) ان ئندەرسن کریستیھانس ( دا، ختی) ١٩٥٨( ل سای ،)ۆلگرسون نیلز ھ( میدالیای 

 ب تی ن( کی بچوـخک وۆب ( ی . ناو دەبرێسا ل)١٩٧١ ( ینیدا، میدالیای ز ) نیستۆتی سویدیئ (
.یان پبخشی 

ل .. نی ئم نازناوەی ل راستیشدا شای.. ناودەبرت ) مامۆستای نوەکان( دا، ب د سترید ل سویئا
ی ) دی ساڵ ـسویـژن( اوی ـرادیویی، نازنکیبرنامییمین سای ل دایک بوونیدا، جژنی نوەت

ان قوتابخان و شونی گشتی و ب دەی..ئمان و گلی ختی ریزلنانی تریشیان پبخشی .. پبخشی 
پیزانین و ر بۆ ھ..اونراون ەوە ننگرئاسترید لیندب ناوی داد ریستۆرانت و کۆگا ل سویوھوتل

.ی سویدی، ونی ئاسترید لیندگرن دانراوە ) کرۆن ٢٠(رزلنانیش، لسر پارەی 
زدی ل ) ڤیمربی (م ک نووسرەیانئ،بۆ ھمیش رزگرتن و پزانین و ل یادبوونی،انـسویدییک

 ن ( دایکبوونی ئاسترید بن) شاری ئاسترید لیندگرناودەب.



گلی ..دا کۆچی دوایی کرد ) ٢٠٠٢/ یانوار/ ی٢٨(، ل سایدا) ٩٥(ی نزیکیل تمنن، لیندگرئاسترید 
 ورەلو نووسکانگتیخزم رەران ئاماژەیان بم نووسزنی ئنیمدەبی منداش د،کرئوانل

بوون دا، ئاھنگ ساتڵ ئاسترید لیندگرن چاوپکوتنکانمان لگ" :وتی ) تاف ـسرڵ گراک( شای سوید 
ب مندان و .. ب ھموومان گیاند ئاسترید لیندگرن ل میانی نووسین بونکانییوە گلی مبستی .. 

چیرۆککانی ھموو ھستکانی.. گیاند ینک تنھا ل سوید دا، بکو ب ھموو جیھان.. گورەکان 
ک ب یکخکیل و ل ژینگجیھانی چیرۆککانی پە..دەکرد ئفسونبند و سرسوڕمانخونرانی

"  و بدی دەکرنب زۆری روودەدەنژاندارۆئاسایی جیاوازن، لوەی ک ل ژیانی تواوی

جوان و گورەیان ب تنیشت ماکیوە ل ڤیمربی دروستکرد، زۆر گۆڕەپانکی ،ل دوای مردنیشی
و کستیانکری تامزرۆی بینیی کۆتکانیسردک ب درژایی ساڵ بۆت ژووانگی ب ھزاران 

ئاسترید لیندگرن . .ھناونیان ک بکار، ئو شتومکانیچیرۆککانی، ب برگی خۆیان وپاوانکانی
ھناندی ب توشبری نوە ل دوای نوە، بۆ، دەبن وچیرۆککانی دەمننبم .. دونیای بجھشت 

مندان ویئاسترید لیندگرن ل پناوی شادیکردن.. دالم ژیان خۆش و نایابخونکانیان،
ل ری منداندا ب کردەوەیی ئنجامدا،، تاقیکردنوە و داھنانکی بورانی ل ئدەبیخۆشنوودیان

ل ھیوا و گۆزارشتی ل ک.. توانا بدەر ی لپاوان و یاخیبووی ) گۆرەویدرژپیپی ( کستی 
.ەکانی ناخی مندان کردووەئارەزوو

ختی (وەکو رزلنان و نمری بخشین بم کنووسرە، وتی سوید ختکی سان ب ناوی 
کی ..دیاری کرد ) ن ئاسترید لیندگرتخ رزی کب ک .. جیھانییموو ساکی ھرنووس ت بدەر

ک بۆ ، ب پی چند مرجک، ل ھر شونکی جیھاندا بتمندانئدەبیی بواریشایستناسراوی 
 کتش .ندیاریکراوخکتھای خ٥(ب (ـملیۆن کرۆنی سویدیی، دەکات ک)زار دۆالر) ٧٧٠ھ ک ،
ئاھنگی ەسمی ئامادەکاریش بۆ روڕ..ب ختگر انکراوە و دەدرتترخەوەحکوومتی سویدل لین

( ختکش ل .. وسرپرشتی دەکرت ەوە مبندی ھونری سویدل الینبخشینی ختکش
.. ازانوەی سروشتی جوان و قشنگی سویدەخۆڕو ، ک سرەتای بھاردا دەدرت) مانگی ئاپریل

، بداشارەزا و پسپۆر ل ئدەبی مندانسویدی لیژنیکیل الین نووسری ختگریش، پایۆراوی
نووسراوە بابتندنی سرجم ب ھسنگا)ئاسترید لیندگرن ( ئندامتی یکک ل بنمای 

داواکش ل الین رکخراوکوە، .ھدەسنگنرت مردمندان ن یا بۆ مندانووسرەکچاپکراوەکانی
..درت ب لیژنی بخشینی ختکدە، ل مانگی یانوارداوەیا دەزگایکی چاپ و بوکردنوی کتب

گرنگی و ..ئاسترید لیندگرن و کنووسر ی یاد و ناوی برز راگرتنامانجیش ل بخشینی ئم خت،ئ
 ب خداننان و بایداھ وتنی بشکن پدەبی مندان ئردمنداجیھانو م رچاوگرتن و ..دالب ل



ن،گرنگیدانداھاتووی مندا ۆ و بمئ خشین و ھاندانی ..بنھیوابمندا،نرمندابۆو م
. لسر ئاستی جیھانیدا، ۆشنبیرکردنڕخۆ

)مگ روزۆف ( رۆمانووسی ئمریکی خاتوو .. درای ) ٢٠١٦(ی ئمساڵ )ختی ئاسترید لیندگرن (
تا ئستا چند رۆمانکی بۆ مندان و .. ن دەژی ەندل ل،ەوە)١٩٨٩(ل سای )١٩٥٦(ل دایکبووی 

. چاپکردووە مردمندان

توانای ئدەبی مندانی نووسر و، نووسری بب شانازی و شایستشوە دەم، ک شاعیر گورە و 
ختی ( یا )ختی ئاسترید لیندگرن ( نی پاوتن بۆ وەرگرتنی ایش) لتیـف ھـمت ( کوردمان کاک 

وا و ـئم ھیبۆ) .. ٢٠١٧(سای داھاتووبۆ) ختی نیوبری (یا )ھانس کریستیان ئندەرسن 
ستبنیازم،شم ڵ کبگت ( کالمتیف ھبدا) لمقسدەدەین کویخۆشبوو، ھر پگگای ، ئر ل

ی ، بپی مرج پویستی دیاریکراوەکاندنوەوەیا دەزگایکی چاپ و بوکر،رکخراوکی رۆشنبیری
ھمت لتیف برھم چاپکراوەکانی کاک و ایک ب فرمی داودا،)٢٠١٧(، ل مانگی یانواری ختکان

.انناوبراوجیھانیی بدەین ب لیژنکانی ئو ختی )شیعرەکان و چیرۆککان(ل ئدەبی مندان دا 
 نی کوردستاندەبی مندارانی ئم نووسرجکی سونھیوا و خ مئ شدام، کوایو بل .. ک

بۆ مندانی کوردی نووسیووە و ک ب درژایی تمنیی کوردمان،نووسرکی شایستی ئدەبی مندان
ب بۆ گیشتن بم ھیوایش. وەربگرت داجیھانی ل ئدەبی مندانریزلنانی ختکی .. دەنووست 

انی بخشینی ئو ختن دیتدیب پیوەندی کردن ب لیژنک،ووروپا ل ئدسۆزانی کورد ھوی 

رەزا شوان

)٢٠١٦/ ی ئاپریل ١٧: ( نرویج 


