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صفحه هاي جالب

صفحه اي از انجمن روابط فرهنگی ایران و اتریش- ١
هاي ش یکی از عالقمندان موسیقی کالسیک جهانی از من پرسید که آیا در بین صفحهها پیمدت

وجود دارد و من در پاسخ گفتم که تاکنون در بین نیزموسیقی کالسیکهاي سنگی فارسی، صفحه
حال که بالغ بر یک سال از آن ام امابرنخوردهام به چنین موردي صفحه ها و مدارکی که مشاهده کرده

طلع شدم که به یاري دوستان گرامی، آقایان سالک و مبصري از وجود صفحه اي م،گذردسئوال می
.همراه داشته اطالعاتی دست اول را در این زمینه ب

در یک روي آن آهنگ منتشر شده و"انجمن روابط فرهنگی ایران و اطریش"این صفحه توسط 
ساخته یوهان اشتراوس با اجراي ارکستر "مارش ایرانی"ساخته هایمو تویبر و در روي دیگر "کامیابی"

هاي کاغذ سرمه اي رنگ با نوشته هاي طالیی و نقش فروهر مشخصه. استضبط شده سمفونیک وین
از تاریخ دقیق ضبط صفحه اطالعی در دست نیست اما به نظر می .دهندلیبل این صفحه را تشکیل می

.شمسی در اتریش صورت گرفته باشد1330آن در دهه رسد ضبط و تولید 

اولین اجراي خزان عشق- ٢
هاي جاودانی موسیقی ایران است که با شعري از رهی معیري و صداي سید ق، یکی از تصنیفخزان عش

.دو اجرا برروي صفحه هاي سنگی استاین صفحه داراي . هاستدر خاطرها و خاطرهزادهجواد بدیع
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) هرتاشو احتماال تار اسمعیل م(رهاد میرزا معتمد فخان صبا و پیانوي اجراي اول با ویلن ابوالحسن
سودوا با582شماره روي صفحه دو شمسی ضبط شده و بر1314در زمستان سال ) سوریه(در حلب 

گلبانگ محراب تا در کتاب .منتشر شده استبرچسب سبز رنگباw1214&5شماره قالبهاي 
مبسوطی در مورد این اجرا و سفارش شعر آن حاوي خاطرات سید جواد بدیع زاده، شرح بانگ مضراب

و بدلیل مناسب نبودن جنس صفحه هاي تولید سوریه، این اجرا کمتر در اختیار دهآممعیريرهیبه
.عالقمندان موسیقی می باشد

ضبط ومراهی ارکستري آلمانی و ویلن ساتريهبهشمسی در برلین1316اجراي دوم که در سال 
. تولید و منتشر شده استPer13&14با شماره قالبهاي A243515بر دو روي صفحه ادئون شماره

برخالف آنچه در کتاب گلبانگ آمده، خزان عشق اولین اثر ضبط شده در سفر بدیع زاده به برلین نیست 
بلکه شماره قالب دو روي صفحه گویاي آنست که هفتمین صفحه ضبط شده در این سفر است و این 

.باشددر دسترس عموم میعمدتا اجراست که 
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ماهرخ خانم وتنها اثر وي- ٣
هاي ضبط شده توسط کمپانی بایدافون، با اسامی هنرمندانی مواجه می شویم که شاید در بین صفحه

هنرمندانی که در کتب اصلی و شناخته . حیات هنري آنها باشدتنها همین آثار، اسناد منحصر به فرد 
برگهاي کهنه ز آنها یافت نمی شود و اگر بتوان در الباليشده تاریخ معاصر موسیقی ایران نام و نشانی ا

.افت، داده باارزشی صید شده استیمطبوعات قدیمی، ردپایی از ایشان 

شمسی، تنها یک صفحه 1309یا 1308است که در سال ماهرخ خانماز مصادیق این هنرمندان 
آثار ضبط . شده استبایدافون ضبطبروي صفحه هاياز وي B090365&6دوطرفه با شماره قالبهاي 

مشاهده نشده و بعید هاي دیگر باشد نیز تاکنونشده دیگري نیز که محصول همکاري وي با کمپانی
.نیست که این صفحه یادگار منحصر به فرد این هنرمند باشد

آنکه این ها و اساتید ماهرخ خانم هیچگونه اطالعی در دست نیست و امید از بیوگرافی، آموزش
.نمایدهموارالعات بیشتر طمعرفی مختصر، راه را براي فراهم آمدن ا

مراجعه فرمایید و www.persiandiscography.comات بیشتر در مورد دیسکوگرافی فارسی به براي اطالع
_irani@yahoogroups.comwww.safhehهبراي بحث وتبادل نظر روزانه در تاریخ موسیقی ایران ب

.بپیوندید


