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               Von Eleonora Roldán Mendívil     الينورا رولدن منديويل: نويسنده

 از دپلوم انجنير نسرين معروفیو افزوده برگردان 
  ٢٠١٧ اوکتوبر ٠٣

  

  ھنرمنددر تعقيب يکی سگھای شکار

  
 مريسا در حالت رقص عکس گرفته شده از گوگل )     ١۵٧۴زندانی نمبر (عکس گرفته شده از گوگل 

  . سال از زندان در پيرو آزاد کرده شد٢۵بعد از   Maritza Garrido Lecca" مريسا گريدو ليسا"

 سپتمبر در ١١ به تاريخ Maritza Garrido Lecca"  مريتسا گريدو ليسا"زمانی که . زندان قادر نشد تا وی را بشکند 

 از زندان آزاد شد، مجموعی از خبرنگاران حاضر در آنجا در ميان ازدحام مردم به رقاصۀ سابق Lima" ليما"شھر 

 سالۀ لطيف و ظريف را تحت فشار قرار داده ۵٢خبرنگاران از ھر سمت صدا می زدند واين خانم . ھجوم آورده بودند

  .؟ " تو می خواھی که از کشور معذرت بخواھی؟ و يا خجالت می کشیMaritza" مريتسا: "فرياد می زدند

حکفرما بود، که " جنگ داخلی"در آن زمان در پيرو .  سال قبل زندانی شد٢۵ً دقيقا  Garrido Lecca"گريدو ليسا" 

ست  چريک ھای ماوئي٢٠٠٠ الی ١٩٨٠سالھای . ناميده می شد" زمان تروريستھا"از جانب حکمرانان به عنوان 

با تئوری (MRTA  و ھمچنين کمونيستھای انقالبی) مشعل درخشان (Sendero Luminoso" زينديرو لومينوزو"

 در کشور guevaristischeگوارا " چه"انقالب کمونيستی و ستراتيژی نظامی جنگ پارتيزانی انقالبی مارکسيست 

  )مبارزه می کردند از مترجم

 با حمايت سازمان اطالعات و امنيت اياالت متحده موفق شدند ١٩٩٢سپتمبر  ١٢به تاريخ " پيرو"مقامات سربکوبگر 

يک فرماندھی اختصاصی به يک استوديوی رقص در يک  محلۀ . وارد نمايند" مشعل درخشان"که ضربه ای شديد به 

 Abimael Guzmán" ابيميل گوزمن"آنھا رھبر ماويستھا . مربوط به طبقۀ متوسط حمله ور شدند" ليما"خوب شھر 

پناھگاه آنھا .  دستگير کردندElena Iparraguirre" الينا اپيريگويری"را يکجا با ھمسر وی و فرد دوم کميتۀ مرکزی 

 . ساله بود و ديگر ھنرمند ھا آماده شده بود٢٧ ھنرمند ای که در آن زمان Garrido Lecca" گريدو ليسا" توسط 
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ً که فعال يک تن از نام آشنا ترين و Garrido Lecca" گريدو ليسا"ًوال در اين زمينه حدسيات زيادی زده شده که آيا اص

. به مانند ساير زنان مبارز به حساب می آيد، در آن زمان عضو حزب بوده است و يا خير" ماويستھا"مشھور ترين 

ه است و با  سياسی شد٨٠محتمل است که دختری از خانوادۀ متمول خود به مانند ديگر انسانھای جوان در سالھای 

  .ی سوسياليستی عالقه مندی و گرايش داشته استزپارتيزانھا و اھداف آنھا برای ايجاد  يک پيرو

زندانيان با لباس خط سياه وسفيد با ظرافت و مالحت عجيب و غريب خود را در معرض ديد " توقيف قرن"به عنوان 

ايش را به عنوان صحنه ای توصيف کرد و علنی  محل نمGarrido Lecca" گريدوليسا. "مطبوعات به نمايش گذاشتند

طوری که از زبان . معرفی نمود" مشعل درخشان"يست در نھاد ئو حيث يک مارکسيست ـ لينينست ـ ماخود را به

بدون آن که حق دفاع از خود را به " پيرو"قاضيی که اسم آن برده نشده، گزارش داده شده که وی در جريان محکمه در

  . ق داشته باشد به حبس ابد محکوم شده بودصورت درست و دقي

پيرو که در  Yanamayo "ينامايو" زندگانی را درزندانی که از لحاظ امنيتی در سطح باال در ٢٠٠١اين ھنرمند تا سال 

 ٢٠٠٢جريان محکمه در سال .  موقعيت داشت، به سر برده استPuno" پونو"يک منطقۀ دور افتادۀ جنوب شرق پيرو

در محکمۀ . ًمجددا شروع شد، زيرا که تجربۀ کاری قاضی مخفی غير قانونی شناخته شده بود" تروريسم" به خاطر

 سال حبس ٢۵ به  Guzmán und Iparraguirre"گوزمن و ايپراگوير"به خاطر پنھان کردن " گاريدو ليسا"جديد 

  . قرار نگرفتبه وی در اين ميان مورد تأئيد" فعاليتھای تروريستی"محکوم شده است، اتھام 

يک سناريوئی از رعب و " پيرو"در روز ھای قبل از آزادی وی، مطبوعات : يکی از ساکنان محل توضيح می داد

، جائی که مادرھنرمند Miraflores" ميرافلوريز"گروپ تلويزونی درمحلۀ طبقۀ متمول . وحشت را طراحی کرده بود

بھتر است وی ." راه انداخته بودند، طوری که به گوش می رسيدزندگی می کند، در مجاورت آن محله سرو صدا را به 

  .آنھا مردمانی ھستند که می خواستند وی را آزاد بسازند. بايد در محل بينوايان برود

. برای  طبقۀ حاکم در سيستم کپيتاليستی و برگزيدگان سفيد يک خيانتکار طبقاتی است Garrido Lecca" گاريدو ليسا" 

قاتی و نژادی می باشد به عالوه تمام روحيات زن ستيزانه ای که بز ميان باال و پائين بيانگر مناسبات طزيرا در پيرو مر

چطور توانسته يک زن زيبای جوان يک مرد "خود را در عقب برخی توقعات بيجا پنھان می دارد، نيز با تذکر اين که 

ًقلمداد نموده و ھمواره علنا مورد تحقير قرار " شیوح"و " عفريت"وی را به حيث يک " وحشی و سنگدل را پنھان کند؟

  .می گرفت

  

  ليسا در زندان و بعد از آزاد شدن از زندان

وی در ھر جائی که . آزاد شد، وی به سمت شمال حرکت کرد" ليما"ه از زندان در شھر بعد از اين ک" گاريدو ليسا"

توقف می نمود، از جانب والی ھای شھر يک فرد نامطلوب و ناخوانده توجيه کرده می شد، چون که وی ھيچ گاه از 
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صاحبات خود به وجود وی در م. به عکس. ويزم خود نگذشته و نه ھم از کشور تقاضای معذرت نموده استئعقيدۀ ما

وی . سياسی تاريخی معرفی کرد و تأکيد نمود که وی يک زندانی سياسی استمقطع را در يک " مشعل درخشان"آمدن 

 jungeWelt" يونگه ولت"موقفی را اتخاذ نمود که در شروع سال ھم از آن نمايندگی کرده بود، طوری که خبر رسانی 

به " مشعل درخشان"  زندانی سياسی ديگراز١۶" پيرو" در ٢٠١٧ر سال تا آخ. با وی در زندان صحبت کرده بود

 .خاطر آزادی خود در صف ايستاده ھستند

  

  :افزودۀ مترجم

  .موافق است" مائويزم" ترجمۀ مطلب نبايد به ھيچ صورت بدان معنا تعبير گردد که مترجم نيز با اصطالح -١

 ٢۵ح جھان است وقتی می بينيم که دختری جوان، با گذشتاندن  جای بسا افتخار برای تمام جنبش کمونيستی در سط-٢

سال زندان، وقتی از حبس رھا می گردد ھمان روحيه و طرز تفکری را نمايندگی می نمايد که يک ربع قرن قبل برايش 

  .زندان را پذيرفته بود

ه، ھويت و شخصيت مبارزاتی  برای تمام آنھائی که به محض خروج از زندان، به دنبال زندگانی شخصی خود افتاد-٣

خود را يا با نمی دانم چه کنم و يا در خدمت دستيابی به امتيازات مادی به گروگان می گذارند، حيات اين ھنرمند دلير 

  .آموزنده و قابل افتخار است

ه از  تا زمانی که امپرياليزم و ارتجاع بر يک کشور و يا در سطح جھان حاکم است، عناصر انقالبی بيرون شد-۴

زندان، نبايد انتظار آن را داشته باشند که اين دشمنان مردم آنھا را راحت گذاشته و ديگر به تخريب و تعقيب آنھا دست 

  .نخواھند يازيد

 پس می بايد آماده بود تا به مبارزه ادامه داد و جواب طعن و تمسخر دشمنان مردم را، با تالش در جھت سرنگونی -۵

 .نظام آنھا داد

 


