Llyfrgelloedd Cymru – Awdur y Mis

Bob mis byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig sy’n byw yng Nghymru
neu’n ysgrifennu am Gymru! Cewch gyflwyniad i’w lyfr diweddaraf, beth sy’n ei
ysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt i ysgrifenwyr ifanc!

Dod i adnabod
John
Roberts

Crynodeb:
Dyma hanes Anti Glad sy’n ffermio Tyddyn Bach, ei
nai Iorwerth sy’n newid cyfeiriad ar ôl marwolaeth ei
fodryb, a Bethan, y ferch sy’n wynebu sawl croesffordd
mewn bywyd.
Nofel am gefn gwlad a’r ddinas, am golli a dal gadael
ac am gariad a dialedd. Mae grym yn y cof, grym a
dry’n ddychryn wrth golli’r cof ac wrth fethu anghofio.

Dywedwch ychydig am Yn Fyw yn y Cof ...
Mae Yn fyw yn y cof yn stori dair cenhedlaeth – Anti
Glad, Iorwerth a Bethan a chymeriadau eraill. Ceir cip
olwg ar sut y bu digwyddiadau yn yr Ail Ryfel Byd yn
ddylanwad mawr ar fywyd Anti Glad, sut y penderfynodd
Iorwerth adael ei swydd fel athro ar ôl etifeddu Tyddyn
Bach ynghyd â golwg ar fywyd Bethan a’i phriod Greta
a’u bywyd yng Nghaerdydd. Cawn olwg ar gymunedau
gwahanol gyfnodau, cawn rannu llawenydd a dagrau,
rhannu mwynhad trysori’r cof a phoen colli cof, ond fe
welwn hefyd surni methu anghofio.

Magwyd John Roberts ar fferm
Llawr-y-dref ger Llangïan ym Mhen Llŷn.
Bu’n weinidog am ddeuddeg mlynedd yn
Nyffryn Ceiriog, cyn mynd yn gynhyrchydd
rhaglenni crefydd ac yna yn is-olygydd
BBC Radio Cymru. Mae’n gyflwynydd y
rhaglen Bwrw Golwg ers deg mlynedd ar
hugain. Bellach mae wedi gadael y BBC ac yn
gyfarwyddwr cwmni cynhyrchu annibynnol
Tonnau Cyf. Ef yw awdur Gabriela, nofel
seicolegol gyfoes gyhoeddwyd gan y Lolfa.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddechrau ysgrifennu?
Athrawon fel Gruffydd Parry ac Emyr Pritchard yn Ysgol
Botwnnog a’r awyrgylch adref ac yn y Capel. Roedd
’na gwmni drama, parti cyd-adrodd neu griw sgetsh yn
ymarfer yn yr ystafell ffrynt o hyd – roedd y cwbl yn
cyfrannu.
Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau er mwyn annog
plant a phobl ifanc i ddarllen mwy er pleser?
Un o’r peryglon yw fod oedolion yn penderfynu beth sydd
yn debygol o apelio at blant a phobl ifanc, yn anorfod
ceisio eu plygu i ddisgwyliadau pobl eraill yw hynny.
Mae angen rhyddid i ddychymyg, mae angen mesur
cyfrol oddi wrth ei hemosiwn a’i hawyrgylch yn ogystal
a’i hadeiladwaith ac mae angen amrywiaeth o bynciau.
Rhaid i’r broliant fod yn gywir a’r tudalennau cyntaf fod
yn adlewyrchiad da o’r stori gyfan.
A oes gennych unrhyw gynlluniau ar gyfer teitlau pellach?
Mae ’na rywbeth ar y gweill bob amser, boed o ar bapur
neu yn ffrwtian yn fy meddwl. Rydan ni’n nôl at chwilio
am amser eto!
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