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كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حني حدث هذا.

البيت، قلت يف نفيس فألذهْب من »بازار رسشور«، يك  كنُت عائًدا إىل 

أطّل يف طريقي عىل منزل الحاج آقا))) يف زقاق »فريدون«، فأتأكّد إن كان 

منزله ال يزال تحت املراقبة أم ال.

إنّها املرة الثالثة يف هذا الشهر التي يهاِجم فيها عنارص السافاك))) منزل 

»السيد« بهذا الشكل. 

مضطربة  مضطربة،  أوضاع  من  »مشهد«  تعاين  واأليام،  الليايل  هذه  يف 

محمد  نظام  الشاه،  نظام  ضد  واملظاهرات  املسريات  عّمت  فقد  ا.  جدًّ

رضا بهلوي، جميع أنحاء املدينة. مل يبَق شارٌع وال حّي إال وكتب الناس 

شعارات الثورة عىل جدرانه. وقد اتّحد أغلب الناس مًعا؛ ليُطيحوا نظام 

الشاه، ويقيموا دولة إسالمية؛ دولة يفوح منها عطر حكم »اإلمام عيل« 

)))  يف الثقافة اإليرانية، يُطلَق عىل عامل الدين لقب الحاج آقا، الحاج السيد، وسنستخدم 
كلمة السيد يف باقي القصة. )املرتجم)

الوحيش.  وتعذيبه  بإجرامه  معروف  وهو  الشاه،  نظام  يف  واملخابرات  األمن  جهاز    (((
)املرتجم)
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وتزهو بصبغته. املحرّك األسايس للثورة يف مشهد هو »السيد«؛ فهو الذي 

السافاك  جامعة  أدرك  وقد  بنفسه،  ويقودها  التظاهرات  أغلب  يطلق 

هذه املسألة جيًّدا. وألجل هذا، فهم ينصبون الكامئن حول منزله منذ 

أكرث من شهر، لياًل ونهاًرا، لعلّهم يتمّكنون من اعتقاله، لكن دون جدوى، 

ألّن »السيّد« كان يبيت كّل ليلة يف منزل أحد من أصدقائه املوثوقني، يك 

ال تصل إليه أيدي السافاك. 

حتى زوجة »السيد« وأطفاله أيًضا تركوا منزلهم بسبب مضايقات عنارص 

السافاك، وصاروا كل أياٍم عدة يبّدلون مكان إقامتهم يف بيت أحد األقارب 

أو األصدقاء.

الشكر لله ألف مرّة، فالليلة أيًضا مل يكن هناك أحٌد يف املنزل، وإاّل فال 

أحد يعلم أي بالء كان سيحّل بأهل هذا املنزل من أزالم الشاه هؤالء.


