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لیۆنۆرا كارینگتۆن، یەكێك لە هونەرمەندە رەسەن و كۆنەكانی قوتابخانەی سوریالیزم لە تەمەنی 94 
ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.

مەرگی دوا هونەرمەندی سوریالیست
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لیۆنۆرا كە لەدایكبووی بەریتانیا بوو، پاش هەڵهاتن 
لە نەخۆشخانەیەكی دەروونی و ئەوروپای داگیركراو 
لەالیەن نازییەكانەوە لە سەردەمی جەنگی دووه می 
جیهانیدا رووی لە مەكسیك كرد و تا كۆتایی تەمەنی 
بەرهەمەكانییەوە  رێگەی  لە  ئەو  مایەوە.  لەوێ  
دەكرد،  بەرجەستە  ئەفسانەییەكانی  دونیا  كە 
كارینگتۆن  لیۆنۆرا  وەرگرت.  جیهانیی  ناوبانگێكی 
لەگەڵ پەیكەرتاشی و نیگاركێشان، كە لە هەموو 
و شیعریشی  وتار  و  رۆمان  دەكرا،  نمایش  جیهان 
ئەم  هاوڕێی  ئاریجیسی شاعیر،  هۆمەر  دەنووسی. 
سوریالیستی  دوا  »كارینگتۆن  وتی:  هونەرمەندە 

زیندوو بوو، ئەو ئەفسانەیەكی زیندوو بوو«.
خولقاندنی  بە  بوو  بەناوبانگ  كارینگتۆن  خانمی 
بەرهەمی پڕ لە نهێنی و وێنەكردنی دیمەنی نامۆی 
باڵندە و پشیلە و بوونەوەری هاوشێوەی مرۆڤ بە 

شاخێكەوە و بوونەوەری دیكە.

ژیانی پر لە بەسەرهات:
ئەنجومەنی نەتەوەیی كولتوور و هونەری مەكسیك 
رایگەیاند كە لیۆنۆرا كارینگتۆن رۆژی چوارشەممە 
كۆئەندامی  لە  نەخۆشی  بەهۆی   2011/5/25

هەناسەدان گیانی سپاردووە.
و  رووداو  لە  لێوە  لێوان  هونەرمەندە  ئەم  ژیانی 
بەسەرهاتی سەیر. ئەو ساڵی 1917 لە لینكشایەر 
و لە خێزانێكی ئەریستۆكرات لەدایكبووە و هەر لە 

مندالێیەوە سەرقاڵی نیگاركێشان بوو. 
لەوێ   پاریس و  لە تەمەنی بیست سالیدا رۆیشتە 
سوریالیست  نیگاركێشی  ئەرنست،  ماكس  عاشقی 

ده بێت كە 26 ساڵ لە خۆی گەورەتربوو.

ماكس ئەرنست دەبێتە پردی ئاشنابوونی بە چەندین 
هونەرمەندی قوتابخانەی سوریالیزم، وەكو سلڤادۆر 
دالی، مارسل دۆشان، خوان میرۆ و ئاندرێ  بۆرتۆن.

لیۆنۆرا كارینگتۆن یەكەمین پێشانگەی سوریالیستی 
ساڵی 1938 لە پاریس و ئەمستردام كردەوە.

ساڵی 1939 لە فەرەنسای داگیركراوی نازییەكان، 
ئەرنستیان دەستگیر كرد و بەم هۆیەوە كارینگتۆن 
لە  و  پێدەگرێت  یەخەی  سەخت  خەمۆكییەكی 
دەخرێتە  ئیسپانیا  لە  دەروونی  نەخۆشخانەیەكی 
ژێر چاودێرییەوە. پاش ماوەیەك لە نەخۆشخانەكە 
هەڵدێت و لە لیسبون لەگەڵ رێناتۆ لدۆك، شاعیر 
و رۆژنامەنووس، هاوسەرگیری دەكات. ئەوان دوای 
ساڵی 1964 بەرەو مەكسیك سەفەریان كرد. لیۆنۆرا 
لە مەكسیك دەمێنیتەوە و  كارینگۆن بۆ هەمیشە 
دەبێتە هاوڕێی فرێدا كالۆ و ئۆكتاڤیۆ پاز، شاعیری 

براوەی خەاڵتی نۆبڵ.
لیۆنۆرا ساڵی 1964 لەگەڵ ئمریكۆ چیكی ڤایس، 
هاوسەرگیری  مەجەری  فۆتۆگرافەری  و  نووسەر 

دەكات و دوو منداڵی دەبێت.
نووسیویەتی:  مەكسیك  نەتەوەیی  ئەنجوومەنی 
تیایدا  كە  خوڵقاند،  ئەفسانەیی  دنیایەكی  »ئەو 
دیمەنەكان لەژێر ركێفی بوونەوەرە جادووییەكاندایە، 
ماری كوبرا لەگەڵ بزنەكان تێكدەئاڵێن و قەلەڕەشە 

كوێرەكان دەبن بە درەخت.«
»ئەم وێنانە دەرهاویشتەی زیهنێكن كە سەرقاڵی 
وێنەكردنی واقعێكە و دەیەوێت بەسەر هەموو ئەو 

شتانەدا تێپەرێت كە دەبینرێن«.
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