
رەزا شوان ... اوڕی مندانـجۆن نیوبری ھ

جۆن نیوبری ئینگلیزی، بوکرەوە و فرۆشیاری کتیبی بواری 
ل ئینگلترا ل ) رکشربی(ل ) ١٧١٣/یۆلیۆ/ ی٩(ل .ئدەبی مندان

.دایک بووە

ھندێ ل لیکۆنران و نووسرانی مژووی ئدەبی مندان پیان وای، ک ئدەبی 
نیوبری ب تنھاجۆن چونک .. راستیی مندان ل جۆن نیوبرییوە دەستی پکرد

چاپکر و بوکر و فرۆشیاری کتبی مندان نبوو، بکو چیرۆکنووسکی ب توانا و 
و بنرخدوو کتب بناوبانگ .. یش بوو بۆ مندانناسروای بواری چیرۆکنووسین

جووت پوی (و ) ١٧٤٤: گیرفانکی بچکۆلی جوان(چاپکراوەکی بۆ مندان، کتبی 
. ب برزترین کارە ئدەبییکانی جۆن نیوبری دادەنرن) ١٧٦٥: باش

یکمین کسیش ک ە،)یکمین کتبخانی مندان ل جیھان(جۆن نیوبری خاوەنی 
رۆی گرنگ و نیوبری جۆن .. کردەوەبوو فرۆشتنی کتبی مندان هتایبتکتبخانیکی

ل ئدەبی مندان ل ئینگلترا و رۆشنبیری و ھبوو ل گشکردن و پشکوتنی 
کتبی ب زمانی ئینگلیزی بۆ مندان ل چاپخانکی خۆیدا، ) ٢٠٠(زیاتر ل. .جیھاندا

ھقایت و ل ل چیرۆک و نک بابتکانیان بریتی، ردوونتوەپکردن و بوی کچا
ئم ژمارەیش بۆ ..چیرۆک میللییکانل داستان و ،چیرۆکی فۆلکلۆری و ئفسانیی و

ری بـۆن نیوبـبۆی ل ئینگلترادا، ج.. ئوە سردەم ژمارەیکی پوانیی بوو
شاینی باسیش کتب چاپکراوەکانی جۆن . .ناسراوە)ئدەبی مندانباوکی راستیی(

لگڵ کاغزەکانیانوە جیاوازیان ھیو جۆرینیانکانیوبری ل رووی چاپی برگ
جوان زۆر برگی کتبکانی ب نخش و ونی.. ەمداکتب چاپکراوەکانی ئو سرد

ھۆندا وتی ، ک ب تایبتی ل گ زننکاغزی الپڕەکانیشی رەنوە،تنووڕازاند
. دروست دەکران

چیرۆک و ک ، کردی سردەمکی جۆن نیوبری داوای ل نووسرە ناسراوەکان
رۆمانکانیان ب شوەیکی کورت و ئاسان بۆ مندان دابژنوە، تا چاپیان بکات و 

.بویان بکاتوە



ب زمانکی ئاسان و ک ، کورت کردنوەشاکارە رۆمانی جیھانی نیوبری خۆی دوو 
وون و وە و چاپی کردشتوونتیبۆ مندان دادووبارە ناسکترب شوازکی ،وشیرینتر 

ئو دوو .. تا لگڵ ئاستی زمان و تگیشتنی منداندا بگونجن، بوی کردنتوە
دانیاڵ (سینی ل نووی،)رۆبنسۆن کرۆزۆ(، یکمیان رۆمانی رۆمان کورتکراوەیش

.ە)جۆناسان سویفت(ل نووسینی ک)ڤرـگشتکانی گۆلی(رۆمانی ی،) دیڤۆ

سردەمکیدا، ھاوڕتی ۆربی نووسرە ب ناوبانگ و ناسراوەکانینیوبری لگڵ ز
و)سمۆیل جۆنسۆن(و ) گۆد سمیس(و ) ۆکبل(ب تایبتیش لگڵ یی ھبوو،یو ئاشنا

بواش وای ک ھندک لو . .بوونووسینکانیان سرسامی ..چند نووسرکی تردا
کتب خۆشانی ک نیوبری چاپی کردوون و بوی کردوونتوە، ل نووسینی گۆد 

.کا تا ئمۆش چژکی خۆش لو کتبان وەردەگیرن. .سمیس بن
.بووەوە)ۆرـیل و خـئنج(ک ل شاری لندەن بوو ب ناوی کتبخانکی نیوبری

ئو ل سدەی نۆزدەمیندا ) تۆماس بابنگتۆن ماکوکی(وتارنووسی بناوبانگی ئینگلیزی 
.ی ل جۆن نیوبری نا)نیوبــری ھــاوڕی مندان(نازناوی 

 بواری ئدەبی زی و خزمتی پیرۆزی جۆن نیوبری لبۆ ھمیش برزڕاگرتنی دسۆ
دەزگای ون و کتبخان و فرۆشگای کتب ، چندین قوتابخادامندان و کتبی مندان

.یوە ناونراون)نیوبری(ب ناوی ،ئینگلتراداو کۆم ل رۆشنبیری
 ری لر/ ی٢٢(جۆن نیوبمبسندەن کۆچی دوایی کرد) ١٧٦٧/دل دا، ل  .

ل ئمریکادا، بۆ برزڕاگرتن و نمری جۆن نیوبری، بۆ ھاندانی :ختی نیوبری
)میدالیای نیوبری(نووسرانی بواری ئدەبی مندان، سان ختک ب ناوی ختی 

 ل برونز(ک( کی خوەیش بەدروستکراوبخشی کتکی کراوەیو ن ر دروستسل
ناوی .. ەوە کشراوە) ۆل تشامبالنـپ(میدالییکش ل الین ھونرمند .. کراواە

وەکو ختی و مژووی بردنوەی لسر ھدەکنن، ی میدالیاکنووسری براوە
ەوە پشکش دەکرت ب باشترین )کتیبخانکانی ئمریکاکۆمی (رزلنان، ل الین 

ک ، ب مرجک سای رابردوودال نووسری ئمریکی ل بواری ئدەبی مندان 
ب و پشتر چاپی ب زمانی ئینگلیزی کتبکی نووسی،ئمریکی بت ونووسرەکی 

ی سرۆکی ) فردریک میلشر(ل الین )١٩٢١(ئم ختش ل سای . .نکردووبت
ھنرا و ئنجوومنی بڕوبردنی کۆمپانیای چاپ و بوکردنوە کتب گۆڤارەکانوە دا

.پشکش کرا



).مـندریک ولیـھ(خشیان بب،دا)١٩٢٢(یکمین ختگریش ل سای 
ب بردنوەی) کیلی بارنھیل(بخشیان بچیرۆکنووس، خاتوو ) ٢٠١٧(ئمساڵ ختی 

ک پاوانکی کچکی ).. ئو کچی ک مانگی خواردەوە(چیرۆکی ک ل ژیر ناوی 
.وە) لـونا(مندا ب ناوی

سان و ھاوکات لگڵ پشکش کردنی توە، ) ١٩٣٨(ل سای ل ئمریکادا ھر 
ب ، پشکش )میدالیای کادیکوت(ب ناوی ، ختکی ترریختکی نیوب

ختش بۆ رزلنان و برزڕاگرتنی ناو ئم، ھونرمندکی ونکشی مندان دەکرت
ک ل ت، ک)راندۆڤ کادیکوت(گی ئینگلیزی و یادی ھۆنرمندی ونکشی ب ناوبان

ت میدالیای کادیکو. .،بۆ مندانسدەی نۆزدەمین دا، پسپۆر بوو ل ونکیشان
 ت بش دەکرشکشی پکنساز و وخشبی چاپكراوی باشترین ونجوانترین کت

.چاپکراوە.ئمریکادال داسای رابردوول ک ونداری رەنگا و رەنگی مندان 

٢٠١٧: نرویـجرەزا شوان


