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شمسی خانم کیست؟

در بین آثار موسیقی ضبط شده روي صفحه هاي سنگی و به ویژه در دوره ضبط آکوستیکی، صفحه هاي 
در . شمسی در تهران ضبط شده اند، از اهمیت خاصی برخوردارند1305داراي لیبل پلیفون قرمز که در سال 

و همکاري هنرمندان به این مجموعه پرداخته شده است و حضور1شماره صفحه سنگی مقاله لیبل شناسی 
برجسته اي چون قمرالملوك وزیري با امیر ارسالنخان درگاهی و حسین خان یاحقی در اجراي تصانیف 
امیرجاهد، ملوك خانم ضرابی با مرتضی خان و موسی خان نی داود، حسینعلی خان نکیسا با علی اکبر خان 

یق تجاري فراوان و استقبال مردمی چشمگیري را به از یکسو توف... شهنازي، تاج اصفهانی با امیر ارسالنخان و 
دنبال دارد و از سوي دیگر سبب می شود تا چهره هنرمندان دیگري که از اشتهار کمتري برخوردارند، تحت 

.الشعاع چهره هاي مطرح تر قرار گیرند
در بین این سري صفحه هاي پلیفون، صفحه اي مشاهده شده است با 

در روي اول که آوازي در v 1234و شماره کاتالوگ 5548arشماره قالب 
است که همراه با تار امیر شمسی خانممنصوري با صداي هنرمندي بنام 

5549arدر روي دوم این صفحه با شماره قالب . ارسالنخان اجرا شده است
همین خواننده در همراهی با تار امیر v 1235و شماره کاتالوگ 

.ارسالنخان، رباعیات خیام را می خواند
در ترتیب ضبط آثار این مجموعه، این صفحه در میان آثاري از تاج 
اصفهانی با تار امیر ارسالنخان درگاهی قرار دارد و ضبط آن قبل از ضبط 

نون تهیه شده، آثار قمر صورت گرفته و براساس فهرست ناکاملی که تا ک
.بعید نیست این صفحه تنها آثار ضبط شده از این هنرمند باشد

تا امروز در یافتن شرح حال یا عکس و اخباري از شمسی خانم، توفیقی 
بدست نیامده است اما از ضبط اثر وي توسط کمپانی پلیفون و همراهی 

ارسالنخان بوده امیر ارسالنخان با وي، این احتمال که وي از شاگردان امیر 
گردد و با معرفی او براي ضبط صفحه دعوت شده باشد، به ذهن متبادر می

شد و امروزه نسخه اي از و چه بسا اگر همین صفحه توسط وي ضبط نمی
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