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ل ۆ تولستوی )(Tolstoi, Lew

نووسهری ڕووسی ڕۆژی ٩ی مانگی سپتامبری سا ی  ١٨٢٨له ياسنايا
پۆليانا " "Jasnaja Poljanaله ناوچهی توﻻ " "Tulaله دايك بووە و ڕۆژی
٢٠ی مانگی نوامبری سا ی  ١٩١٠له ئاستراپۆڤۆ ""Astapowoی ناوچهی
تامبۆف " "Tambowکۆچی دوايی کردووە.
تولستۆی وەك کوڕی بنهما هيهکی ماقووڵ له ياسنايا پۆليانا لهدايك بووە
و دوای مردنی دايك و باوکی ،ﻻی پوری له شاری کازان " "Kasanگهورە
بووە .سا ی  ١٨٤٤تا  ١٨٤٧له زانستگهی شاری کازان له ههردوو بواری
ڕۆژهه ت ناسيی و زانستی دادپهروەريدا دەرسی خو ندووە .دوای دابڕانی
له دەرسخو ندنی زانستگه ،گهڕاوەتهوە بۆ ياسنايا پۆليانا و لهوێ لهژ ر
کارت کهری ئيدەی ژان ژاك رۆسۆ " "Jean-Jacques Rousseausدا ،چاﻻکی
بۆ گۆڕينی سيستهمی کۆيلهداری کردووە .پﻼنهکانی بههۆی متمانه
نهکردنی وەرز ران ،پووچهڵ کراونهتهوە و لهسهر ئارەزوی خۆی سا ی
 ١٨٥١چووە بۆ خزمهتی سهربازی .تا سا ی  ١٨٥٦له ناوچهکانی قهفقاز،
له شهڕی کريمه بهشداری کردوە .له ن وان سا هکانی  ١٨٥٦و  ١٨٦٢دوو
سهفهريش چووە بۆ ئوروپا.
له سا ی  ١٨٦٢بهوﻻوە واته دوای زەماوەندەکهی له شاری ياسنايا پۆليانا
نيشتهج بووە و کاتی خۆی به خو ندنهوە ت پهڕ کردووە .دوای کۆتايی
سا ی ١٨٧٠کان ،دەستی به خو قاندنی کارە ئهدەبيی  -ئهخﻼقی و
ئايينيهکانی کردووە .له مانگی نوامبری سا ی ١٩١٠دا تولستۆی ههو ی دا
له دەست هاوسهرييه سهرنهکهوتووييهکهی ڕا بکات ،به م له ههمان مانگدا
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له و ستگهيهکی شهمهندەفهر له شاری ئاستاپۆڤۆ " "Astapowoکۆچی دوايی
کردووە .وەرگ ڕاوی چيرۆکی ئهو قۆناغه له ژيانی تولستۆی به ناوی
هه تن بۆ ﻻی خودا که "نووسراوهيهکی تراژيدييه سهبارهت به دوايين
رۆژهکانی ژيانی "ل ۆ نيکۆﻻڤيچ تولستۆی" به ت ر و تهسهلی لهسهر ئهم
ما پهڕە ب و کراوەتهوە.
http://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Shwane/tolstoi.pdf

هاوکات لهگهڵ سهردەمی پهرەسهندنی کارە ئهدەبييهکانی ،تولستۆی
ت کنيکی ليهاتووی بۆ کۆکردنهوەی ئهزموون و شيکردنهوەی ڕوونی
بارودۆخی کۆمه يهتی گهياندۆته ئهوپهڕی لووتکهی ئينسانی خۆی.
بههۆی دوو ڕۆمانی م ژوويی به ناوی "شهڕ و ئاشتی" )(Krieg und Frieden
و "ئانا کارنينا" ) (Anna Kareninaو ههروەها ژمار کی زۆر گ رانهوە،
دراما و ناميلکه ،تولستۆی وەك يهك له مهزنترين نووسهرانی جيهان
ناسراوە.
ڕۆمانی "شهڕ و ئاشتی" له سا ی  ١٨٦٩-١٨٦٨و دەقه ئا مانييهکهی
سا ی  ١٨٨٥له  ١٤٠٨ﻻپهڕەدا له چاپ دراوە .به خو قاندنی ئهو ڕۆمانه
تولستۆی ههو ی ل ك گر دانی چهمکهکانی بنهما ه ،م ژوو و ڕۆشنبيری
داوە .بهست نی م ژوويی ئهو ڕۆمانه خۆی به شهڕی ن وان ڕووسيا و
فهڕانسهوە خهريك کردووە ،واته سا ی١٨٠٥ئهو سهردەمهی ڕوسيا،
ئينگليز ،ئوتريش و سوئ د دژ به ناپلئۆن ""Napoleonی يهکهم ،يهکيان
گرتبوو .بهدوای چهندين سهرکهوتوويی نيزامی بۆ ناپلئۆن له سا ی ١٨٠٧
ئاشتی نامهی تيلسيت " "Tilsitئيمزا کرا .سهرەڕای ئهوەش سا ی ١٨١٢
ناپلئۆن ه رشی کردە سهر روسيا.
ڕۆمانی شهڕ و ئاشتی له نيزيکهی  ٢٥٠فيگور پ کهاتووە و چيرۆکی
س بنهمه ه به در ژايی س وەچه دەگ ڕ تهوە .يهك له فيگورەکان به ناوی
پير بزوشۆو " "Pierre Besuchowکوڕی گراف کی دەو همهند و ههڤالی
کهس ك به ناوی ئاندرە بولکونسکی " "Andrei Bolkonskiيه .ههردووکيان
ڕۆشنبير کی سهردەمی خۆيانن و کات له شهڕی ئوسترليتز ""Austerlitz
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دەگهڕ نهوە ،ئاندرە عاشقی کچ به ناوی ناتاشا " "Nataschaدەب که کچی
گراف ك به ناوی رۆستۆ " "Rostowيه و بارو دۆخی ئابووری باش نييه و...
تولستۆی لهو ڕۆمانهدا بهردەوام له ن وان گ ڕانهوەی هه س و کهوتی
ئيمپاتی ئهندامانی بنهما هکان و و ناکردنی مهيدانی شهڕ ،له هاتو چۆدايه و
ههر جارەی لهسهر يهکيان دەدوێ .به ش وەيهکی ماهيرانه ژيانی ئهو
سهردەمهی رووسيا دەخاته بهر چاوی خو نهر .پهيوەندايهتی ن وان چهندين
فيگوری ناو ڕۆمانهکه و ئهو ش وازە زمانهوانيهی تولستۆی ،ژيان به
فيگورەکان دەدا و کار کی ئهدەبی  -م ژوويی له رووسيا دەخو ق ن که
وەك کار کی کﻼسيک له ههموو جيهاندا زيندوو دەم ن تهوە.

در ژەی ههيه...

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

152

