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به بهانه انتشار ویدئویی درباره سرنوشت
هزارتابلوی نقاشی «باب راس»

ادبی

حاشیهسازیبرایاستادبیحاشیه

بیستوسومتیرماه 98خبریمنتشرشدمبنیبر
اینکهاستادشفیعیکدکنی،پژوهشگربرجسته
ادبیات فارسی ،عواید مادی آخرین اثر ارزشمند
خــود ،یعنی تصحیح تذکرة االولیای عطار را به
موسسه خیریه داراالکــرام مشهد برای تحصیل
کودکان محروم واگذار کرده است .در حالی که
خبر درست این بود« :استاد تقریظی بر یک نسخه
ازکتابنوشتهان دوآننسخهرابهداراالکرام مشهد
اهــدا کــردهانــد .داراالکــرام هــم گویا قصد دارد
این نسخه را به نیکوکاران بفروشد» .صحت این
خبر در صفحه موسسه داراالکــرام هم تأیید شده
است«:تقریظاستادبرکتابتذکرةاالولیایعطار
نیشابوریکهسالیانطوالنیبهتصحیحآنمشغول
بــوده ،فرصتی است که نیکوکاران میتوانند با
خرید آن از چشمانداز علم و ادب و عرفان به دانش
آمــوزان فاقد سرپرست کمک کنند» .از طرفی
حاصل  40سال تالش و تحقیق دکتر شفیعی
کدکنی برای تصحیح تذکرة االولیای عطار در
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد
امااخبارمرتبطباانتشارایناثرباچندابهامهمراه
بــود؛ خبرگزاری ایبنا در  18اردیبهشت  98از
فروش حدود 400میلیون تومانی این کتاب خبر
داد و نوشت« :عالقهمندان در سی و دومین دوره
نمایشگاه کتاب تهران حدود  1500دوره از این
کتابراخریدهاند.گویاهنوزچاپجدیداینکتاب
به دلیل مشکالت کاغذ واردحــوزه پخش و کتاب
فروشیها نشده است .با این حال قرار است چاپ
جدید هم با همان قیمت  300هزار تومان ،اما در
شمارگان 3300نسخهراهیبازارنشرشود».این
درحالیاستکهمسئوالننشرسخن،درگفتوگو
باروزنامهجامجم،اعالمکردهبودندشمارگانسه
چاپنخستاینکتاب 1100نسخهخواهدبود؛
نکتهایکهباخبرخبرگزاریایبنااختالفدارد.در
روزهای نخست خرداد ماه ،صفحه اینستاگرامی
استاد شفیعی کدکنی هم اعالم کرد این کتاب در
آستانهچاپچهارمقراردارد.کاشدرخبررسانی
اخبارمرتبطبابزرگانیهمچونایشاننهایتدقت
و توجه اعمال شود تا شائبه آگاه بودن این استاد
بیحاشیهازاخبارنادرست،ایجادنشود.

جادوینقاشی
در26دقیقه!

گروه ادب و هنر -سرنوشت تابلوهای باب راس ،نقاش برنامه «لذت نقاشی» چه شد؟ این سوالی
است که شخصی به دنبال آن رفت و از این مسیر ،ویدئویی ساخت تا محل نگهداری فعلی
نقاشیهای او را به دیگران نشان دهد .جالب این که بر اساس این ویدئو ،در دنیا بیش از 1000
نقاشی از باب راس وجود دارد اما اگر کسی بخواهد یکی از نقاشیهای او را بخرد ،نمیتواند؛
چون آثار او در هیچ حراج ،گالری یا سایت اینترنتی برای فروش پیدا نمیشود .در واقع آثار
او ،در یک مجموعه شخصی نگهداری میشود که صاحب آن هیچ برنامهای برای فروش آنها
ندارد .به بهانه همین ویدئو ،بیشتر از باب راس که  24سال پیش در  53سالگی بر اثر ابتال به
سرطان فوت کرد ،خواهیم گفت.
▪  26دقیقه نقاشی بدون تدوین

باب راس  31مجموعه برنامه «لذت نقاشی»
داشت که هر کدام شامل  13قسمت میشد؛
روال برنامه هم این طور بود که او طی 26
دقیقه بدون تدوین ،شروع به نقاشی میکرد.
وی در هر قسمت از برنامه ،سه نسخه از یک
نقاشی میکشید ،یکی قبل از برنامه ،یکی در
طول برنامه و دیگری بعد از آن .روی بهترین آن
را با  bookمشخص میکرد؛ روی آن نقاشی
را که چنگی به دل نمیزد ،با نوشتن  tvجدا
میکرد و روی سومی هم مینوشت برای
مادرم .گفته میشود او در طول زندگی خود،
هیچگاه تابلوهایی را که در برنامه لذت نقاشی
کشید ،نفروخت.
▪نقاشی سرعتی به جای نقاشی خسته

به نظر بــاب راس سیستم آمــوزش نقاشی،
خسته بــود .او در چند کــاس ثبتنام کرد
امــا رو شه ــای آمــوزش کالسیک نتوانست
مشوق ادامه مسیر او باشد .راس در نقد این
آموز شها میگفت :آ نها به شما میگویند
که یک درخــت چه میکند؛ امــا نمیگویند

چطور یک درخــت را نقاشی کنید .همین
دلیل کافی بود تا او به دنبال راه تازهای باشد و
با روش نقاشی «مرطوب روی مرطوب» ،بر سر
زبانها بیفتد .روشی که به دلیل سرعت باال
و مدت زمان کوتاه نقاشی ،با انتقاد بسیاری
از نقاشهای هـمدوره او مواجه شد .اما بعد
از مدتی ،روش او به یک موج فراگیر آموزش
بــاب راســی در کارگا ههای آمــوزش نقاشی
تبدیل شد.
▪آشتی با نقاشی به روش باب راس

 36سال پیش اولین برنامه باب راس با عنوان
«لذت نقاشی با باب راس» پخش شد .شیوه
نقاشی و صحبت کردن او با عناصری که روی
بوم خلق میکرد ،باعث شد برنامه او هر روز
مخاطبان بیشتری داشته باشد.
پای برنامه «لذت نقاشی» سال  80و از طریق
پخش در شبکه  4سیما به ایران باز شد و در
ایران هم ،خیلی زود طرفداران خودش را پیدا
کرد؛ به طوری که بعد از آن بارها بازپخش آن
از شبکههای مختلف سیما روی آنتن رفت و
حتی در یک برنامه طنز داخلی ،یک آیتم به

این برنامه اختصاص یافت .در واقع او مردم
را به شیوه خودش با نقاشی آشتی داده بود.
▪شهرت به واسطه موهای ناخواسته

نقاشی تنها عاملی نیست که باب راس را با آن
میشناسند .حجم زیادی از موهای فرخورده
ریز روی سرش هم ،او را مشهور کرد .جالب
این که این موها به دلیل عالقه شخصی روی
سر او ایجاد نشده بود .وقتی باب هنوز نقاش
گمنامی بود و با همسرش در یک خانه کاروانی
زندگی میکرد ،اصالح موی سر یک هزینه
اضافی به حساب میآمد.
بنابراین او به سراغ فر ریز برای موهایش رفت
تا پول اضافی برای کوتاه کردن مو نپردازد.
تا این که ورق برگشت و شرایط زندگی باب
راس به شکلی تغییر کرد که همه او را به عنوان
نقاش برنامه «لذت نقاشی» میشناختند که
موهای فر ریز و حجیمی دارد ،سریع نقاشی

میکشد و صــدای خوبی دارد .بنابراین ،او
مدل موهایش را تغییر نداد و شد همین نقاشی
که میشناسیم.
▪صدایی که حکم الالیی دارد

سال گذشته خبر رسید که سازندگان یک
اپلیکیشن در زمینه سالمت ذهن ،از صدای
«باب راس» برای آرامش بخشیدن به مردم و
ترغیب آنها به خوابیدن استفاده میکنند.
جالب این که نیمی از تماشاگران این برنامه
تنها دلیلشان برای تماشای «لذت نقاشی»
آرامش خاص صدای باب راس بود که باعث
میشد راح ـتتــر بــه خــواب بــرونــد و صــدای
کیکاووس یاکیده بازیگر ،شاعر و دوبلور
کشورمان هم در نسخه دوبله شده این برنامه،
به خوبی روی شخصیت باب راس نشست؛ به
طوری که گاه مخاطب فراموش میکرد فردی
که نقاشی می کند ،یک نقاش آمریکایی است.

۱۱
پیک خبر

انتقاد تند حسین علیزاده
از تلویزیون
نـــشـــســـت رســــــانــــــهای
سیزدهمین جشنواره ملی
«موسیقی جوان» فرصتی
را فــراهــم آورد تــا حسین
علیزاده انتقادات تندی
را دربـــاره کیفیت حضور
استعدادهای نوجوان موسیقی در تلویزیون
مطرح کند .به گــزارش مهر ،حسین علیزاده،
عضو هیئت داوران بخش موسیقی دستگاهی
جشنواره موسیقی جــوان گفت« :متاسفانه
یک نفر در صدا و سیما نیست که مسئولیتی
برای موسیقی داشته باشد .آنها اص ً
ال توجهی
بــه موسیقی و رویــدادهــایــی چــون «موسیقی
جــوان» نــدارنــد» .ایــن آهنگ ســاز و نــوازنــده با
انتقاد از حضور برندگان جشنوارههای موسیقی
در برنامههای تلویزیونی پربیننده ،تصریح
کرد« :من به همه پدر و مادرها توصیه میکنم
از چهرههای این جشنواره سوء استفاده نکنند.
این بچهها متاسفانه بعد از این که شهرت پیدا
میکنند ،مورد سوء استفادههای تبلیغاتی قرار
میگیرند».

قبانی
انتشار ترانههای نزار ّ
شاعر مشهور عرب
نــشــر ایـــهـــام «دوســـتـــت
دارم امــضــای مــن اســت:
شورانگیزترین ترانههای
نــزار قبانی» را بــا ترجمه
اصغر علی کرمی منتشر
کرد .به گزارش مهر ،این
کتاب با شمارگان  500نسخه و  54صفحه،
شامل ترجمه  ۹شعر عاشقانه از نزار قبانی است
که همگی پیشتر توسط خوانندگان مشهور عرب
از جمله عبدالحلیم حافظ نیز اجــرا شد هاند.
نــزار قبانی بــه مفهوم عشق و وطــن ،نگاهی
عینی و دقیق دارد .از جمله آثار این شاعر که
به فارسی ترجمه شدهاست ،میتوان به «باران
یعنی تو برمیگردی»« ،بیرون ،عشق و باران»،
«عشق پشت چراغ قرمز نمیماند» و «بلقیس و
عاشقانههای دیگر» اشاره کرد.

