باربد و گيسو
باربد موسيقيدان معروف و بزرگ ونابغه ايران ساسانی در زمان خسرو پرويز می زيسته ،او سرود ھای
بسيار زيادی چون؛ »باد نوروز«» ،نوروز بزرگ«» ،آيين جمشيدی»» ،آرايش خورشيد«» ،نيشابورگ« و
»شبديز«  ...ساخته که بالغ بر  ٣٠نوای خسروانی و  ٣۶٠دستگاه سرود می شود که به مناسبت ايام روز،
ھفته و ماه و سال سروده .به گفته اميرخسرو دھلوی؛
نــــوای بـــاربد برماه می شد
بھر رود از تـــرانه آب ميرفت

دل زھـــره زره بيراه می شد
بھر سو آدمی در خواب ميرفت

در گروه باربد زن جوان و بسيار زيبايی بنام »گيسو« شرکت داشت که در رقص و آواز و نوازندگی وخواندن
سرود ھای اوستايی سر آمد زمان بود .وی در زمان خسرو پرويز شھرت بسيار داشته» .گيسو« شيفته
»باربد« و »باربد« نيز دلداده »گيسو« بود ولی »خسرو پرويز« به »گيسو« چشم داشت.
باری وقتی خسرو پرويز بدست فرزند بی خرد خود »شيرويه« کشته می شود ،باربد از ترس شيرويه گيسو را
در مرو )اکنون قسمتی از کشور ترکمنستان است( پنھان ميکند ،ولی عمال شيرويه ميروند واورا پيدا ميکنند
و بقتل می رسانند.
بت خيال
رخــساره تـو قبله و درگاه نماز است
يکـتا صنما مـــــنظر توگلشن راز است
ھرکس بگــشايد به يــــقين کاشــف راز است
خــال سيــــــــه صـــــورت زيبای تو رمزيست
»ســـــرو سھی« ١باربد چنگ نواز است
انــــــدام دالرام تـــــو و نرگــس مستت
آھـــــنگ اوستاست حــــقيقت نـــــه مجاز است
انــــديشـــه واالی تــــو و سبک روانت
مــــن ھــــيربدم تا در آتشکده باز است
تــــو اخــــگری از شـــعله آتشکده پارس
بشتاب و بــــــيا تا در ايـــــن ميکده باز است
بشــــــنو سخن پــــير خــردمند مــ ُغان را
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»آيــين جم« و»ارجــنه« و زخمه ساز است
آنجــــا ھـــمه شمع است وشرابست ودف ونای
٨
٧
٦
»کــبک دری« »پھلــپت« روح نـــواز است
»آرايش خورشيد«٤و»نشابورک«٥و»شبديز«
آنکـــــس که گشاده است ســـــربسته اين راز
»شاھين اوســـــــتايی« ٩و گنـــجينه راز است
١٠
صد مسجد و محراب به يک غمزه»گيسو«
ھـــــرگـــــزنفروشيم که او کوی نياز است

با يک جھان آرزو ھای نيک
دکتر اسد ھمايون

 -١سرو سھی = از سرود ھای باربد موسيقی دان ساسانی.
 -٢آيين جم = سرود و آھنگ مراسمی باربد
 -٣ارجنه = سرود ھای ستايشی باربد
 -٤آرايش خورشيد = از الحان سی گانه باربد
 -٥نيشابورک = سرود ھای وصفی باربد
 -٦شبديز = نام اسب خسرو پرويز از سروده ھای سی گانه باربد
 -٧کبک دری = سرود ھای مراسمی باربد
 -٨بھلپت = نام نخستين باربد
 -٩شاھين اوستايی = منظور سيمرغ است
 -١٠گيسو = نواگر پری پيکرورامشگر ھمکار باربد

