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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ای تو آمد بدست منزمکتوب جانف

 بوسیدم و بر این دل بریان نهادمش

 از بیم آنکه آتش شوقم بسوزدش

 برداشتم بدیده گریان نهادمش

 وز بیم آنکه سیل سرشکم بشویدش

 برداشتم زدیده و بر جان نهادمش

اسکندر بهتر از جانم از صمیم قلب قربان میروم و به تکبیرات وفیره مشتاقانه صادقانه مصدعم. با عرض تحیات ابدع 

آمیزت که منبعث از وجدان پاک و آمیز صمیمانه نامه مهرابهی و تقدیم مراتب ارادت و بندگی و ابراز احساسات محبّت

چون داروئی جان بخش بر جسم و جان این ناتوان توان داد. تو اسکندر عزیز ن عزیز دل و جان بود عواطف تابناک آ

ای که چون از دل برخاسته الجرم بر دل نشیند وچون مسیحا بمن بروح جدید بخشیدی و خلق جدید کردی، با آن نامه

نتخاب کرده بودی اوتار قلبم را چنان مرتعش نمود بیانات الهیه را که با کمال سلیقه و بسیار استادانه و بجا و مناسب ا

 که نغمات و رنّه ملکوتی مالءاعلی را با گوش جان استماع نمودم.

 ای وقت توخوش که وقت ما کردی خوش

اظهار محبّت و صفات و سجایائی که بمن نسبت داده بودی و نمونه کامل عشق و ایثار آن برادر عزیزتر از جان بود 

تنان و سپاسگزاری عمیق این مستمند شد زیرا اعراب مثل معروفی دارند که عین جمله عربی آن از طرفی باعث ام

های روزگار متشکرم که دوستانم را بمن در حال حاضر بخاطرم نمیآید ولی مفهوم آن بفارسی اینست که )از سختی

رهون مراحم و الطالف النهایه خود الحقیقه درین مورد سنگ تمام گذاشتند و مرا مآن برادر گرامی فی ( وشناساند.

 ساختید.

 تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

 سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

و از طرف دیگر این مور ضعیف را در نفس خود خجل ساخت که چگونه عنایات الهیّه من دون استحقاق شامل شده و 

 قطره ناچیز را درچشم دوستان جلوه دریا داده.این ذره ال شیئی را منظور نظر فامیل نموده و این 

 یکی قطره باران ز ابری چکید

 خجل شد چو پهنای دریا بدید

 که جائی که دریاست من چیستم

 گر او هست حقا که من نیستم

اجزای بدنم از تفکر امتحانات الهی در تزلزل است و امیدم بدعای خیر آن عزیزان است و شب و روز دستم بدرگاه 

لحاجات بلند است که: ای پروردگار تأئیدی فرما که این حمل اعظم را قدرت تحمل ماند و این عنایت کبری را اقاضی

محافظه توانم زیرا قوه امتحان شدید است و سطوت افتتان عظیم کوه کاه گردد وجبل خردل شود تو آگاهی که در 

ت قائم نما و بر عبودیت آستانت دائم کن توئی ضمیر جز ذکرت نجویم و در قلب جز محبّتت نخواهم بر خدمت احبّای

 مهربان و توئی خداوند کثیراالحسان. ع ع

عزیزا در شبان تیره ناامیدی بر شهپر اندیشه و خیال و در عوالم معنوی با تو راز و نیازها دارم زمانی که کبوتر 

یابد که خود را به یم بحدی استعالء میروحم از کالبد موقتی به فضای الینتناهی اوج میگیرد و احساسات و غرایز بشر
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یابم و رنّه ملکوتی و صوت دلنواز ساکنان حریم ملکوت را بگوش جان میشنوم در بارگاه کروبیان عرش نزدیک می

ای بینم که هالههای جسمی و اخالقی خاکیان است چهره نورانی ترا میافق منیر فلق آن جهان پاک که مبرا از آلودگی

های وفا و صفا از آن ساطع است بارقه مهر و محبّت از چشمانت هارت آنرا احاطه نموده و شعاعاز تقدیس و ط

تراود و بمن نیرو و توان و قدرت طیران میدهد، خدا را بشهادت میطلبم که نوک و سر قلم و ترکیب حروف و می

غذ منعکس سازند همینقدر بدان در کلمات قادر نیستند ادراکات و احساسات و مکنونات روح و فؤاد مرا بر صفحه کا

الیقین به فضل عمیم و عنایات ای از یادت غافل نبودم و با علمهمه حال و حتّی اآلن که خطر را احساس میکنم لحظه

التعد و التحصی پدر بزرگ و شمول الطاف و مراحم پدر نگرانی کامالً بیمورد است با آنکه با آگاهی و وقوف کامل 

حقاق فوز بمقامات رفیعه که هم اکنون در آرزویش میسوزم و میگدازم ممتنع و محال است ولی بعدم لیاقت و است

اطمینان قلبی داشته باش که بهر حال در جمیع عوالم در قلب منی اگر چه نفیر گلوله آنرا بشکافد و سرنوشت مختوم را 

اند خواهر مهندسم برای من کشیده هرچه باشد با یاد تو و عزیزانت خصوصاً قرینه محترمه که بحق زحماتی را

ای تاج که به وجودش مباهات میکنم و شهین و مهین و شاپور و داریوش که مدار فخر و افتخارات منند با روحیهزرین

قوی و قّوت قلب تحمل میکنم با امید باینکه این ایّام فراق موقتی چندان طوالنی نباشد. از ادعیه خالصانه شما و خانواده 

م و خانواده نسبت بخود ممنون و متشکرم ولی از صمیم قلب از همگی شما میخواهم که بجای اینکه برای نجات ذیقیمت

من دعا بفرمائید از خدا بخواهید که مرا بحسن خاتمه و رضای الهی موفق فرماید. و اال این امر اظهر الشمس است که 

و ابداً جای نگرانی نخواهد بود، چه بفرموده پدر بزرگ  هر وقت اراده الهی تعلق بگیرد جمیع مشکالت به آنی مرتفع

قسم بذات احدیّت که این بلیات در سبیل محبوب از جان عزیزتر است و از شهد و شکر لذیذتر به جان عزیزتان سوگند 

رکت که این ایّام خوشترین دوران زندگانی است که من غیر استحقاق نصیب شده و قدرش را نمیدانم. امید آنکه این ح

های آن برادر عزیز العمر مرهون محبّتمذبوحانه طلیعه افتتاح ابواب آسایش و رخاء بر وجود عزیز احبّاء گردد. مادام

ها بوده و تاج، شاپور و داریوش( بقول خودتان چریکتاج، شهینو قرینه محترمه و خواهران وبرادران ارجمند )زرین

 شئونات مادی و معنوی از آستان قدس الهی خواستارم. توفیق و تأئید آن فامیل جلیل را در جمیع

 گر بماندیم زنده بر دوزیم

 ای کز فراق چاک شده استجامه

 ور بمردیم عذر ما بپذیر

 ای بسا آرزو که خاک شده است

 چهارم اسفند ماه پنجاه و نه.ر ۱۱سلول  ۴آباد شیراز بند زندان عادل

 دوستت دارم فراموشم منما یار ابدی تو فدای روی دلجویت برادر مسجون و مشتاقت

 هللا مهدیزادهاحسان

 مرقوم گردد. متشکرم ۴ل آباد بند لطفاً در بازگشت زندان عاد

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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