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دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

َمرِد َمرداِن یزد 
عبدالحسین جاللیان *

ی�زد ش�هری س�ت خ�رم و آباد
آفتاب پذی�ر و  س�بز  و  خ�رم 
َمرُدَم�ش س�خت کوش و َفعالند
کشف و تحصیِل آب، آِب حیات،
کار ای�ن مردماِن باهوش اس�ت
یزدیان�ی ک�ه پُشت اندرپُش�ت
کارن�د و  اه�ل مش�قت  هم�ه 
بس�یاری ن�ام آوران  ن�اِم 

من ک�ه یک قط�ره ای ازین نَهَرم
بس�یار تفح�ِص  ب�ا  خواس�تم 
م�درک ارائ�ۀ  و  دلی�ل  ب�ا 
م�رد م�ردان ی�زد را ب�ه تم�ام
در پِی جس�تجوی ژرف و عمیق
ب�ا ُمقاس�ات و هی�چ منظ�وری
فاش گویم کنون به وجد و سرور
از هم�ه ق�وم و از هم�ه اَقش�ار
تألی�ف کث�رت  ز  را  او  زآنک�ه 
برش�مردم بش�د ف�زون از ص�د

ی�ادگاری ز عه�د و دورۀ م�اد
چ�ون نگین�ی بُ�َود می�اِن کویر
به در و دش�ِت خوی�ش می بالند
در کوی�ر از طریِق چ�اه و قنات،
یزدی از ُخّم خود قدح نوش است
ب�وده دین�دار و پی�رو زرتُش�ت
درس�ت ِکردارند و  راس�تگوی 
زی�ن دیار اس�ت بر زب�ان جاری

یک�ی از کهت�راِن ای�ن ش�هرم
اَقش�ار در تواری�خ و در هم�ه 
تا کس�ی را بر آن نباش�د ش�ک'
ای�ام اندری�ن  بشناس�انم 
تحقی�ق و  َمش�قت  ِقب�اِل  در 
مش�هوری ن�اِم  ب�ه  برس�یدم 
در می�اِن دو ص�د نف�ر مش�هور
افش�ار ای�رِج  ب�ه  بالَ�د  ی�زد 
نَُب�َود کس ز ک�م و ِکیف، حریف
واقع�ا باش�د ای�ن ف�زون از حد

دکتر عبدالحسین جاللیان متخلص به »جاللی« در یزد به دنیا آمد 

و تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به اتمام رسانید و 

تحصیالت عالی را در رشتۀ داروسازی و تخصص امور آزمایشگاهی 

طبی در تهران به پایان رسانید. دیوان شعر او بالغ بر پنج هزار بیت به 

نام پله های سنگی منتشر شده است. همچنین وی شرح جاللی بر 

حافظ را در چهار جلد به نگارش درآورده که شرح جامعی بر اشعار و 

گوشه ای از زندگی حافظ می باشد. عالوه بر اینها، اشعار محلی زیادی 

در قالب غزل و ترجیع بند سروده است و مقاالتی نیز نگاشته است.

ــال کردند  ــعر را برای ما ارس ــرت که این ش ــین مس از آقای حس

سپاسگزاریم.

هرکه یزدیس�ت تا که یزد بپاست
تک�رار کن�د  آورد  زب�ان  ب�ر 

در مقام س�پاس و ش�کر، رواست
افش�ار ای�رج  جاوی�د  ن�ام 
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