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 «ها نبود آمد اّما در نگاهش آن نوازش» راز ماندگاري ترانه

 مرتضی حسینی دهکردي

 

میالدی ، زنده یاد استاد احسان یار شاطر ، بنیان گزار دانشنامه ایرانیکا  ۲۰۱۳در سال مقدمه : 

طی نامه ای از این جانب که سرگذشت بزرگان موسیقی ایران را برای آن دانشنامه تهیه می 

اثر معروف ابوالحسن  "آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود  "کردم ، خواستند تا غزل معروف 

 ورزی را برای ایشان ارسال دارم .

حدود یک هفته بعد ایشان تلفنی اظهار عالقه کردند که مقاله ای درباره انگیزه خلق این شعر و 

آهنگ دلپذیری که استاد همایون خرم بر روی آن نهاده و نحوه اجرای آن در برنامه موسیقی 

          .اجرا را از دل آویزترین آثار موسیقایی ایران می دانستگل ها بنویسم. وی این شعر و آهنک و 

خورشیدی که من در شهر ساری به خدمت معلمی  ۱۳۳۲به استحضار استاد رساندم که در سال 

اشتغال داشتم، با نام ابوالحسن ورزی و آثار عاشقانه وی آشنایی پیدا کردم و انگیزه خلق این 

. پس از آنکه به آمریکا رهنگی و برخی از دوستان ورزی شنیدمغزل را به تفصیل از همکاران ف

از موسیقی دان نامدار مهندس همایون خرم  آمدم و نگارش کتاب هزار آوا را شروع کردم، 

خواهش کردم که چگونگی آفرینش این آهنگ زیبا را برایم مرقوم دارند، ایشان با مهربانی طی 

 م فرستادند و من مقاله ای در این زمینه تهیه نمودم. نامه مفصلی، یادمانده های خود را برای
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مهندس خرم » و « یارشاطر»در زیر چگونگی آفرینش این ترانه ماندگار و کپی نامه های استادان: 

 به نظر عالقه مندان میرسد .« 

به طوریکه مالحظه می شود، انگیزه به وجود آمدن این قطعه دلنشین مانند دیگر پدیده های 

زی جز عشق نیست، همان اکسیر نابی است که بخش اعظم مضامین شعر و ادب و هنری چی

سایه(، این مفهوم  –ا  –ست و هوشنگ ابتهاج )ه آن ادست آوردهای هنری جهان وام گزار 

 جاویدان را چه خوش بیان کرده است:

 ای عشق همه بهانه از توست     من خامشم این ترانه از توست

 ی             وین زمزمه شبانه از توستآن بانگ بلند صبح گاه

 

 لحسن ورزیاابو

 «آمد اما در نگاهش آن نوازشها نبود»خلق اثر 

های رنگارنگ  خورشیدی در برنامه موسیقی گل ۱۳۳۸از آثار ماندگاری که در حدود سال 

ای  آویز و استادانه به شهرت و موفقیّت ممتازی دست یافت، آهنگ دل و رادیو انتشار پیدا کرد

ساز بزرگ معاصر ایران آنرا بر روی غزل ناب و  دان و آهنگ است که همایون خرم، موسیقی

دار و  پرمفهومی از ابوالحسن ورزی در مایه بیات اصفهان به وجود آورد و با آوای لطیف و زنگ
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اجرا شد و نظر بسیاری از دوستداران شعر و « الهه»نی مشهور به حسی حریرگونه خانم بهار غالم

 موسیقی را به خود جلب کرد.

در برنامه شماره  ۱۳۳۸اجرای دلنشین دیگری از این شعر با نوای دلنواز غالمحسین بنان در سال 

ای بسیار  های رنگارنگ خلق شد که به صورت آواز است و بنان این غزل را به شیوه ث گل ۲۲۴

 شود. های ماندگار محسوب می ؤثر و هنرمندانه در بیات اصفهان خواند و از موسیقیم

سرایان شیرین سخنی است که آثارش با لطافت بسیار  های شیفته و غزل ابوالحسن ورزی از جان

های عشق و دلدادگی تشکیل  همراه است و مضامین اشعارش را غالباً حدیث نفس و افسانه

ای که با شعر و موسیقی پیوند داشت،  خورشیدی در تهران، در خانواده ۱۲۹۳دهد. او در سال  می

خان و قربان  ای چون: درویش تولد یافت. خانه پدر او اکثراً محل رفت و آمد هنرمندان برجسته

ها در منزل آنها  دماوندی و سایر نوازندگان و خوانندگان مشهور آن زمان بود و اکثر شب

های ورزی با شعرا و  داشت. بعد از پدر نیز ارتباط و معاشرت های موسیقی جریان برنامه

دانهای بزرگ مانند: ادیب خونساری، مرتضی محجوبی، ابوالحسن صبا، قمرالملوك  موسیقی

وزیری، موچول پروانه، اصغر بهاری و امیری فیروزکوهی ادامه داشت و در چنین فضائی بود که 

ها و قطعات شاعرانه  ترین غزل پرورش یافت و شیرینابوالحسن ورزی شکفت و  استعداد شاعرانه

 را به وجود آورد.

ای است که در  ، داستان عشق بربادرفته«ها نبود آمد اما در نگاهش آن نوازش»غزل مشهور: 

های  ها و آزردگی جوانی روح و جان ورزی را دگرگون کرد و شاعر در گردابی از نومیدی

های خویش را به وجهی هنرمندانه در این شعر  دلتنگیاحساسی و عاطفی گرفتار آمد و شرح 

 بازتاب داد.

های ماندگار و شرح  میالدی که نگارنده این سطور سرگذشت آهنگها و ترانه ۲۰۰۵در سال 

« آمد امّا»نوشتم برآن شدم که در مورد آفرینش آهنگ  حال هنرمندانی که آنها را آفریدند را می

دان بزرگ و خالق این اثر تماس گرفته و از وی بخواهم که  با استاد همایون خرّم موسیقی

 درباره این آهنگ زیبا برایم بنویسد. های خود را یادمانده

رفت که از  گفتنی است که خرّم از دوستان نزدیک ورزی بود و از معدود کسانی به شمار می

انگیزه سرودن این غزل آگاهی داشت و این آگاهی به وی امکان داد تا آهنگ عمیق و پرمحتوا 
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آید که در موسیقی معاصر ایران  آویزی بر روی این شعر قرار دهد و اثر آهنگینی به وجود و دل

 کند: ای مهرآمیز خود از داستان خلق این ترانه چنین یاد می ماندگار شود. استاد در نامه

 

 همایون خرم

گذشت. تا  در رادیو می« الهه»های هنری خانم  بود که مدتی از فعالیت ۱۳۳۸در حدود سال "

های مجید وفادار وارد عالم خوانندگی  جائی که به یاد دارم ایشان اولین بار با آهنگی از ساخته

شده بود و به من هم سفارش شده بود که متوجه صدای ایشان باشم و او هم آشکارا اظهار عالقه 

ه وی بدهم. البته خود من هم متوجّه حالت زیبای صدای مخملی این کرد که آهنگی ب می

بود که بر روی شعر « آمد امّا»خواننده شده بودم و شاید از اولین کارهای من برای ایشان ترانه: 

 آنرا ساختم:« ابوالحسن ورزی» بسیار زیبائی از شادروان

 آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود

 مستی رویا نبود چشم خواب آلوده اش را

و اما  درباره خاطره ساخته شدن این آهنگ، من این غزل بسیار زیبا را خوانده بودم و خود آقای 

ورزی هم طی دیدارهائی که با هم داشتیم، از من خواسته بود که اگر امکان داشته باشد آهنگی 

توانم  تماالً به سادگی میروی آن بسازم. البته شعر بسیار زیبا بود و در نگاه اول فکر کردم که اح

سازی کنم، اما هر بار که قصد داشتم این کار را انجام دهم، از نتیجه کار راضی  روی آن آهنگ

ها ادامه داشت و شاید دو  کردم. این وضعیّت هفته های خود را پاره می نبودم و ماحصل یادداشت
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ده بودم که احتماالً نخواهم توانست یا سه ماه گذشته بود و خود من دیگر تقریباً به این نتیجه رسی

ای روی این شعر بسازم، تا این که یک شب حدود ساعت سه بعداز نیمه  آهنگ راضی کننده

شب، به یکباره از خواب بیدار شدم و احساس کردم که باران نت در حال باریدن است. فوراً از 

کردن آن چه به نظرم رسیده جا بلند شدم و قلم و کاغذ را برداشتم و شروع کردم به یادداشت 

گذاشتند و  بود. اتفاقاً چون خانواده هم از وضعیّت من خبر داشتند همیشه کاغذی را دم دست می

به عالوه به مناسبتی به من یک خودکار هم هدیه داده بودند که در سر آن چراغی بود. یعنی 

بود. خالصه آن چه را که های خانه ن برای نوشتن در تاریکی، دیگر نیازی به روشن کردن چراغ

 به نظرم رسیده بود نوشتم.

تقریباً نزدیک صبح بود که آهنگ ساخته شده بود. یعنی تمام افاعیل عروضی شعر، شکسته شده 

طور خود کلمات شعر آسیبی  ای بود که به مفهوم جمالت و همین و این شکستگی به گونه

سنگین در مقام اصفهان بود، کامالً رساند. ضمن اینکه ملودی آهنگ که یک چهار ضربی  نمی

رسید. کامالً به یاد دارم هنگامی که خانم الهه متوجه شدند که قصد دارم  کننده به نظر می راضی

این آهنگ را با صدای ایشان اجرا کنم، چقدر خوشحال شدند و بعداً نهایت تالش خود را به 

 ."شد گونه خرج دادند که آنرا خوب اجرا کنند و واقعاً هم این

پس از اجرای این آهنگ بود که موج استقبال و رضایت جامعه برای سازنده آهنگ و شاعر آن 

طور برای خواننده به ارمغان رسید و وضعیت خانم الهه به عنوان یکی از خوانندگان  و همین

ابوالحسن ورزی هم به من گفتند: همایون  ای درآمد. خود آقای شده ها به شکل تثبیت برنامه گل

دانستند ولی با آهنگی که شما بر روی آن ساختید، توجه   جان این غزل مرا تعدادی از خواص می

مردم را به آن معطوف کردید و درحقیقت این شعر را همگانی کردید. البته این غزل توسط 

ها خوانده شده است ولی ایشان آن را به شکل آواز و درست مانند  آقای بنان نیز در برنامه گل

توان آنها را در یکی از دستگاهها و مقامات  ر سایر شعرای نظیر حافظ یا سعدی که میاشعا

اما کاری که در اینجا  .اند اند و زیبا هم خوانده موسیقی ایرانی به شکل آواز اجرا کرد، خوانده

دانند. شایان  سازی است و البته اهل موسیقی تفاوت این دو را به خوبی می صورت گرفته، آهنگ

است که به جز اجرای اصلی این ترانه که همراه با ارکستر بزرگ گلها بود، اجرای دیگری  ذکر

« از آن نیز با صدای خانم الهه همراه با ویلن بنده و پیانو آقای انوشیروان روحانی موجود است...

 «استاد همایون خرم به نگارنده. ۱۳۸۴بهمن  ۱۳نقل از نامه مورخ »
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حقیقت شرح هنر واالئی است که در تاریخ موسیقی ایران کمتر نظیر  آنچه استاد خرم نوشته در

توان دید. او هم چون گوهر تراش بزرگی که در نهایت هنرمندی گوهرها را در  آن را می

ها را بر روی کلمات و  ترین نغمه نشاند، شورانگیزترین و مناسب اطراف یک نگین گرانبها می

های مردم  ای آفریده که تا سالهای سال در زمزمه نهجمالت شعر ورزی نشانده و اثر جاودا

 نظر مترنّم است. صاحب

آفرینی است که در  آنچه در نامه استاد خرم ناگفته باقی مانده، مضمون شعر و انگیزه شگفت

های  شود که شنوندگان زیبائی سرتاسر غزل پرتو افکنده است و اطالع از این انگیزه موجب می

 تری دریابند. آهنگ را به وجه عمیق به کار رفته در شعر و

 

 «:آمد امّا»انگيزه خلق غزل 

خورشیدی، گروهی از ادبا و نویسندگان و شعرا و هنرمندان تهران که از جمله  ۱۳۲۰در دهه 

توان از ابوالحسن ورزی، انجوی شیرازی، صادق چوبک و صادق هدایت نام برد، با  آنها می

مایه گفتگوی آنها بود. از جمله افرادی که در این  هم جلساتی داشتند که شعر و ادبیات بن

شناس، خوش محضر و شیرین  جوانی بلندباال، خوش چهره، ادبکردند،  می  جلسات شرکت

سخن بود به نام منوچهر کُلبادی که از نمایندگان مجلس شورای ملی و از ثروتمندان مشهور 

 «.ای است در مازندران، بین بهشهر و گرگان کُلباد ناحیه»شد.  مازندران محسوب می

نا و صائب تبریزی و دیگر شعرای متقدّم و ای سرشار از شعر حافظ و سعدی و موال او با حافظه

کرد به آن شور و  متأخّر و تسلط به زبان و ادبیات فرانسه، در هر محفل و مجلسی که شرکت می

 داد. گرمی و رونق می

ای  آمد و عالوه بر چهره ابوالحسن ورزی زن زیبائی داشت که از خوبرویان تهران به شمار می

جذاب، روحی زیباپرست و لطیف داشت. اهل دل و شیفته شعر و ادبیات و هنر بود و با این 

آمد. وی نیز در جلساتی که  بخش طبع شاعرانه ورزی به شمار می خصائل جسمی و روحی، الهام

ها بود که بین او و کلبادی  کرد حضور داشت و در همین نشست و برخاست می همسرش شرکت

عالئق عاشقانه شکفته شد و به تدریج حدیث مهرورزی آنها به یکدیگر از پرده بیرون افتاد و 

 نهایتاً بین او و ورزی جدائی رخ داد و به همسری کلبادی درآمد.
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ه و مکدّر و ملول شد و به تدریج به طبع ظریف و حساس ورزی از این جدائی بسیار آزرد

حد ورزی را  های روحی گرفتار آمد. دوستان مشترك آنها که رنج و عذاب بی آشفتگی

دادند که به جنون گرفتار آید، از این رویداد بسیار رنجیده و ناراحت  دیدند و احتمال می می

کلبادی فشار وارد آوردند که دانستند و جمعاً به  شدند و آنرا مغایر آئین دوستی و جوانمردی می

ماه آن دو از هم جدا شدند و زن بار دیگر به زندگی ورزی  ۶-۷زن را رها کند و نهایتاً پس از 

، بازتاب این رویداد بود، «ها نبود آمد امّا در نگاهش آن نوازش»پیوست و غزل زیبا و پرمعنای 

لگدمال شده خود را در این های روحی و احساسات  داستانی که موجب شد تا ورزی، آزردگی

نوازش و آغوش بدون مهر شکوه و شکایت کند  ها و نگاههای بی غزل بیان کند. از سردی بوسه

توانند  نظر این نوشته به راحتی می ها ناله سردهد. تردید ندارم که خوانندگان صاحب و از رسوائی

 ببرند. های روحی شاعر پی به عمق مالل و آزردگی

قوع چنین رویدادهائی در همه جای دنیا و از آن جمله در ایران، چندان دور از گفتنی است که و

گسلند که ممکن است بعد از مدتی به  انتظار نیست و هرسال صدها و هزارها زن و مرد از هم می

هم برگردند، اما در بین این افراد، ابوالحسن ورزی شهامت و توان آنرا داشت تا دردها و 

ساسی خویش را به وجهی مؤثر و هنرمندانه تصویر کند و همایون خرم بر های روحی و اح رنج

 روی سخنان او آهنگی دلنواز خلق نماید تا در گنجینه موسیقی معاصر ایران ماندگار شود.

یابند، در این غزل، ورزی با سفر به اعماق روح  به طوریکه خوانندگان ارجمند این نوشته در می

ید که تصور آن برای دیگران بسی دشوار است و چون حدیث او گو خود از مقوالتی سخن می

 کند. از دل برآمده، دلها را نیز تسخیر می

خورشیدی با منوچهر کلبادی که سالهای درماندگی و  ۱۳۵۰این سطور در اوائل دهه  ۀنگارند

زیبا و گر روزگار، آن مرد  دیدم. دست تطاول گذرانید آشنا شدم و اغلب وی را می بیماری را می

خوش قد و قامت و ثروتمند را به فردی علیل و بیمار و تهی دست تبدیل کرده بود. معهذا او 

های لطیف را به خاطر داشت و بنابه درخواست من داستان  هنوز بسیاری از اشعار زیبا و تک بیت

د که من فوق را که تنها چند نفر از دوستان و معاشران گذشته از آن آگاه بودند برایم تعریف کر

 کم و کاست آنرا نوشتم. هم بی
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بعد از وی پرسیدم آیا اتفاق افتاد که بار دیگر با آن زن دیداری داشته باشید؟ گفت فقط یکبار 

برای لحظاتی چند همدیگر را دیدیم و در سکوت سردی به هم نگریستیم و من این بیت را 

 خواندم:

 به لب نياورم اما قسم به نام تو بود  هزار بار قسم خوردم که نام تو را               

 و بعد از هم دورشدیم و دیگر او را ندیدم و از سرنوشت او اطالع ندارم.

بسی زیبا، خوش طنین و تأثیرگذار است، امّا « آمد امّا»با آنکه صدای خانم الهه در اجرای ترانه 

های رنگارنگ یاد  ث گل ۲۲۴ توان از اجرای این شعر با آوای جادوئی بنان در برنامه شماره نمی

نکرد. آنچه بنان در این برنامه خوانده، حکایت دیگری است، حکایتی حس کردنی نه توضیح 

 دادنی.

ها و تالّمات احساسی و  ها، رنج آزردگی بنان در خواندن این شعر موفق شده است تا همه دل

ترین و پرمحتواترین  غنی عاطفی شاعری حسّاس را در نهایت هنرمندی به تصویر بکشد و یکی از

 های آوازی ایران را به وجود آورد. موسیقی

 

 حسیني )الهه( بهار غالم



               ۹شماره                                                      آرمان                                                                

 

56 

 

 

اینک سالهاست که کاروان آشنا از این دیار سفر کرده، جمع مهرورزان از هم گسسته و 

اند، اما هربار که این شعر پر از احساس با آوای لطیف و  کاروانیان یکایک به ابدیّت پیوسته

های  جان  شود، یاد همه آن انداز می حسینی )الهه( طنین حسین بنان و یا خانم بهار غالم مهربان غالم

 گردد. شیفته در خاطر دوستداران زیبائی و هنر تداعی می

  

 زنده یاد پروفسور احسان یارشاطر                                        بنان       

 هددا نبددود شآمددد امددا در نگدداهش آن نددواز 

 نقددش قشددق و آرزو از چهددره دل شسددته بددود

 اش گرمدی نداشد    لب همان لب بود، اما بوسه

 در دل بيزار خود جدز بديم رسدوانی نداشد     

 دیدم آن چشم درخشدان را ولدی در آن فدد    

 در نگدداه سددرد او غوغدداا دل خدداموش بددود 

 بر لدب لدرزان مدر اریداد دل خداموش بدود      

 درید  جز مر و او دیگدرا هدم بدود، امدا اا     

 اا زان خددرمر زیبددانيم  اا نددداده خوشدده 

 

 اش را مسدتی ريیدا نبدود    چشم خدواب آلدوده   

 قكددش شدديدا نددی در آن آنيادده سدديما نبددود   

 پدروا نبدود   دل همان دل بود، اما مسد  و بدی  

 نشير جدز بدا مدر رسدوا نبدود      گرچه روزا هم

 گوهر اشدگی کده مدر ميسواسدتم پيددا نبدود      

 بددرچ چشددمش را نشددان از آتددش سددودا نبددود 

 آخددر آن تاهددا اميددد جددان مددر تاهددا نبددود   

 آگه از حدال دلدم زان درد جدان ارسدا نبدود     

 1تددا نبددودا در کاددارم، زندددگی زیبددا نبددود   

 

۱۳۹۲آذرماه   

 تاسی د امریكا

                                                 
۱

آن استنساخ  ۱۱۱ها و سرودهاي ايران زمين كه اين غزل از صفحه  ها و ترانه به نوشته كتاب تصنيف -

 شده است، اجراي بنان با اصل غزل تفاوتهائي دارد.
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 به مرتضی حسيای دهكرداخرم  همایون  ۀنام

 ...«آمد امّا»

بود و مدتی از فعالیت هنری خانم الهه در رادیو می گذشت. تا جایی  ۱۳۳۸در حدود سال های 

وارد عالم خوانندگی شده « مجید وفادار»که به یاد دارم ایشان اولین بار با ساخته ای از آقای 

بودند. به من هم سفارش شده بود که متوجه صدای ایشان باشم و خودشان هم آشکارا اظهار 

نگ هایی به ایشان بدهم. البته خود من هم متوجه حالت زیبای عالقمندی کرده بودند که آه

« آمد اما»صدای مخملی این خواننده شده بودم و شاید از اولین کارهای من برای ایشان، ترانه 

 آن را ساختم. « ابوالحسن وزیری»بود که بر روی شعر بسیار زیبای از شادروان 

 ب آلوده اش را مستی رویا نبود...چشم خوا آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود 

و اما درباره خاطره ساخته شدن این آهنگ، این که غزل بسیار زیبای آقای ورزی را خوانده 

بودم و خود آقای وزری هم طی دیدارهایی که با هم داشتیم، از من خواسته بودند که اگر امکان 

و در نگاه اول، فکر می کردم که داشته باشد آهنگی روی آن بسازم. البته شعر بسیار زیبا بود 

احتماالً به سادگی می توانم روی آن آهنگسازی کنم. اما هر بار که قصد داشتم این کار را انجام 

 دهم، از نتیجه کار راضی نبودم و ماحصل یادداشت های خود را پاره می کردم. 

این وضعیت هفته ها ادامه داشت و شاید دو یا سه ماه گذشته بود و خود من دیگر تقریبا به این 

نتیجه رسیده بودم که احتماال نخواهم توانست آهنگ راضی کننده ای روی این شعر بسازم. تا 

این که یک شب، حدود ساعت سع بعد از نیمه شب، به یک باره از خواب بیدار شدم و احساس 

در حال باریدن است. فوراً از جا بلند شدم و قلم و کاغذ را برداشتم و شروع « باران نت»کردم 

 کردم به یادداشت کردن آنچه به نظرم رسیده بود. 

اتفاقاً چون خانواده هم از وضعیت من خبر داشتند، همیشه کاغذی را دم دست می گذاشتند و به 

ه بودند که در سر آن چراغی بود. یعنی برای عالوه به مناسبتی به من یک خودکار هم هدیه داد

نوشتن در تاریکی، دیگر نیازی به روشن کردن چراغ های خانه که موجب آزار سایرین می شد، 

نبود. خالصه آنچه را که به نظرم رسیده بود، نوشتم و نزدیک صبح بود که تقریباً تمام آهنگ 

شده بود و این شکسته شدن به « کستهش»ساخته شده بود. یعنی تمام افاعیل عروضی که شعر، 

شعر، آسیبی نمی رساند، ضمن « خود کلمات»و همین طور « مفهوم مجالت»گونه ای بود که به 
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این که ملودی آهنگ که یک چهار ضربی سنگین در مقام اصفهان بود، کامال راضی کننده به 

 نظر می رسید.

که قصد دارم این آهنگ را با صدای ایشان کامال به یاد دارم هنگامی که خانم الهه متوجه شدند 

اجرا کنم، چقدر خوشحال شدند و بعد هم نهایت تالش خود را به خرج دادند که آن را خوب 

اجرا کنند و واقعاً هم، این گونه شد. آهنگ در برنامه گل ها اجرا شد و مشخصات آن چنین 

 بود: 

شعر ترانه:  -تنظیم: همایون خرم  - آهنگ: همایون خرم -گل های رنگارنگ، شماره )آمد اما( 

 غزلی از ابوالحسن ورزی 

و پس از اجرای این آهنگ بود که موج استقبال و رضایت جامعه برای سازنده آهنگ و شاعر 

آن، همین طور برای خواننده به ارمغان رسید و وضعیت خانم الهه به عنوان یکی از خوانندگان 

همایون »درآمد. خود آقای ابوالحسن ورزی به من گفتند: برنامه گل ها به شکل تثبیت شده ای 

جان! این غزل مرا تعدادی از خواص می دانستند، ولیکن شما با این آهنگی که بر روی آن 

البته «. ساختید توجه همه مردم را به آن معطوف کردید و در حقیقت این شعر را همگانی کردید

ها خوانده شده است، ولی ایشان آن را به شکل  همین غزل توسط اقای بنان نیز در برنامه گل

آواز و درست مانند اشعار سایر شعرا، نظیر حافظ یا سعدی که می توان آنها را بسته به حالت 

شان در یکی از دستگاه ها و مقامات موسیقی ایرانی به شکل آواز اجرا کرد، خوانده اند و زیبا 

است و البته اهل موسیقی « آهنگسازی»گرفته، هم خوانده اند. اما کاری که در اینجا صورت 

تفاوت این دو را می دانند. شایان ذکر است به جز اجرای اصلی این ترانه که همراه ارکستر 

بزرگ گل ها بوده است، اجرای دیگری از آن نیز با صدای خانم الهه همراه ویلن بنده و پیانوی 

 . ۱۳۸۴ون خرم، ارادتمند همای آقای انوشیروان روحانی موجود است.
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