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(از: امیر منصور) صفحھھای جالب

Buenas Nuevasهاي فارسی صفحه-1

و متن التین که در آبی آسمانی بسیار کمرنگ اینچ و با برچسب 8به قطر دور78هايیافتن صفحه
کرد، بسیار جذاب و دور از داللت به فارسی بودن صفحه میPersianباالي لیبل و در زیر لوگو کلمهء 

لیبلپیرامون جستجوي اینترنتی .ودنمذهن می
اطالعات مفیدي Buenas Nuevasناشناخته 

را در دسترس قرار داد و معلوم شد که این 
هایی به زبانهاي لیبل اختصاص به ضبط صفحه

مختلف داشته و محتواي همهء آنها تبلیغ 
-باشد و آنچه که یافت شده نمونهمسیحیت می

تمال در فارسی این مجموعه است که محهاي
شده و میالدي در اسپانیا تولید می1950دهه 

پنج (رسد حداقل ده روي صفحه نظر میبه
شماره .آثار فارسی آن را تشکیل دهد) صفحه

تا AR2000قالبهاي این مجموعه 
AR2009 و شماره کاتالوگهاي آنها داراي

5تا 1بوده و شماره سریال 2227شماره پیش
.گیردا قرار میشماره هپس از این پیش

هاي یافت شده از این لیبل به فهرست صفحه
:شرح زیر است

AR2002-2227-2A:
The way, the truth, the life
AR2003-2227-2B:
The Resurrection
AR2008-2227-5A:
There is only one God
AR2009-2227-5B:
I have a saviour
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دور تبلیغاتی45هاي صفحه-2
. دور، استفاده از صفحه براي تبلیغات تجاري بوده است45هاي اي صفحهاربردهاي رسانهیکی از ک

هایی مه با هدف تبلیغ کاالهایی چون روغن نباتی قو، مبل ثابت، هاي گوناگونی از صفحهنمونه
، روغن موتور اسو (Osso)آپ و اسو ، بابلپاینآلنوشیدنیهاي محصوالت داروگر، ، A.E.Gمحصوالت 

(Esso)مشاهده شده استو فروشگاه کورشو برخی فروشگاههاي بزرگ مثل فروشگاه فردوسی.

متعارف ضبط شده موسیقی تا آگهیهاي تبلیغی یک کاال که از رادیو بین آثار هامحتواي این صفحه
فحه از ها، عباراتی گویاي اهدائی بودن صدر ابتداي برخی از صفحه. گیردشده است، قرار میپخش می

.شودسوي شرکت تولیدکننده کاال، شنیده می
همهء آنها مشترك است، داراي تفاوتهاي کاال که در ) برند(ها بجز در مورد اسم لیبل این صفحه
.باشدمی. . .) رنگ لیبل، فونت، استفاده از عکس و (هاي گوناگون گرافیکی بسیار از حیث مولفه

باشد و قاعدتا اي قابل انعطاف میوالت داروگر آنست که صفحهجذابیت صفحهء تبلیغی محص
نیز اجراي یک قطعه از (Osso)صفحه تبلیغی نوشیدنی اسو . بایستی در خارج از کشور تولیدشده باشد

احتماال گلدن (شمسی 40موسیقی بیت فرنگی توسط یکی از گروههاي بیت ایرانی نیمه دوم دهه 
تبلیغ در خدمت «با عنوان اي کمیاب و صفحهصفحهء تبلیغی فروشگاههاي کورش نیز .است) رینگ

.ساختهء علی رهبري استو»حقوق بشر
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هاي خانم ژانت سانتاپولوصفحه-3
براین همواره دانند که دیسکوگرافی را به عنوان روشی علمی در مستندسازي تاریخ موسیقی میکسانی

سنگی سرشار از اطالعات متنوع و بدیعی هستند که هايها و بویژه صفحهحهصفکه کنندباور تاکید می
.شاید دسترسی به آنها از هیچ ماخذ و منبع دیگري قابل حصول نباشد

،، اصل موجودیتشدههایی است که تنها با دستیابی به آثار ضبطاز جمله این اطالعات، یافتن چهره
-کشف و معرفی میآنانفعالیت هنريو کیفیت، سبکعرصه
اي چنین موضوعی همواره داراي اهمیت و جذابیت ویژه. گردد

ترین مصادیقی که در معرفی براي نگارنده بوده و یکی از اصلی
هاي هاي جالب، بدان پرداخته شده، معرفی چهرهصفحه

اي است که در منابع تاریخ معاصر موسیقی ایران ناشناخته
.خوردمیردپایی از ایشان به چشم ن

، افرادي چون قباد خان، هاي قبلدر همین راستا در شماره
مهین خانم، شمسی خانم، ماهرخ خانم و دیگران معرفی شده و 

اي با نامی اکنون چهره. مستندات آثار ایشان، ارائه گردید
حتی در مقایسه با اسامی زنان هنرمند ارمنی و -غیرمانوس

گردد که با یافتن دو صفحه از وي در دو آرشیو جداگانه، معرفی می-اندآسوري که تاکنون شناخته شده
.امکان این معرفی فراهم شد

، حاوي با لیبل زرد رنگکمپانی شهرزادJ1002/J1004و J1001/J1003هاي شماره صفحه
باشداپولو میاي به نام خانم ژانت سانتچهار قطعه است که محصول همکاري ارکستر طوفانپور با خواننده

قضاوت در مورد .کندتصویر در دسترس از دو صفحهء یادشده، نیاز به هرگونه توضیح را مرتفع می3که 
باشد که امید ها میمنوط به نظر اهل خبره پس از استماع صفحهسبک و کیفیت هنري این هنرمند،

ر خانم ژانت سانتاپولو محقق است هم این کارشناسی و هم دستیابی به مدارك بیشتري از زندگی و آثا
.شود


