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  !ي از اشعار بيدلعكّاس
  ∗با ريکاردو زيپوليگفتگو در 

 با هزار و يک مکافات قرار »چشم درون« نمايش عکس ةيک روز پس از مراسم افتتاحي
. شناس ايتاليايي ديدار کنند  و ايرانعكّاسشد برخي اصحاب رسانه با ريکاردو زيپولي، 

ف روي تکلّ تم که ساده و بي هنرهاي معاصر تهران يافة موزهاي او را در يکي از گوشه
  .مبلي نشسته بود

 ايتاليايي، بسيار فشرده و در کمال ضيق وقت انجام شد و عكّاسگفتگوي با اين 
 پاسخ دهد، خبرنگاران ديگر ها تمام پرسش  بهکه زيپولي عالقه داشت وجود اين با

زد که گويي   مي طوري از بيدل دهلوي حرف،دادند  نمياو  به مجال اين کار راها رسانه
اسش هنوز در خاطرم مانده است که  دقيق و حسةچهر. شناسد  ميست او راها سال

دو طرف   بهيش راها ، مثل ادا کردن يک دکلمه، دستال آخر را از او پرسيدمؤوقتي س
ظهر  از در آن بعد) بيدل(سمت پنجره موزه، انگار   بهبا نگاهي مستقيم و نافذ. باز کرد

  . زمستان پشت پنجره ايستاده بودزير آفتاب زعفراني
 ادبياتمل اه تعي پرداختيد، متوجعكّاس  بهوقتي با الهام از اشعار بيدل دهلوي

 کهن ادبيات  بهنوعي خواسته يا ناخواسته  بههرحال، شما  بهديگر هنرها شديد؟  با
  کرديد پيوند محکمي ميان اين دو حاکم است؟ در آن وقت حس. ايران نقب زديد

ر من اين ه با يکديگر متفاوت است، يعني تصوشک نکنيد؛ هرچند اين دو قضي. اممسلّ
اته بيدل با است که قضيادبيهرحال، حتماً  بها کالسيک در مجموع تفاوت دارد؛ ام 

شاعراني مثل . پيوند يا ارتباطي ميان اشعار کالسيک فارسي و هنرهاي ديگر هست

                                                   
  .شناس ايتاليايي عكّاس و ايران  ∗

 



  ٤٤٠  قند پارسي

  

اند؛  توصيف طبيعت پرداخته  بهشعار خودخي و منوچهري همواره در اعنصري، فر
ي را شروع کردم، براي من عكّاسهمين طبيعت شما هم در ابتداي زماني که کار  اام

ايران آمدم،   بها وقتيشناخته نشده بود و تصوير ذهني از اين مناظر در ذهن نداشتم؛ ام
شناخت  ريج باتد  بهکردم و تک مناظر ايران آشنا شدم و سپس ارتباط برقرار تک با

 را »دهلوي بيدل« هخاصّو فارسي زبان عميقي که حاصل شد، توانستم شاعران ايراني 
  .بهتر بشناسم

 ها ايتاليا برگشتم، اشعار آن  بهي کردم وعكّاساين ترتيب وقتي از مناظر ايران  به
ي از ديگر کنم حساب بيدل حتّ  ميرهرچند در اين ميان تصو. زد  ميذهن من چرخ در
  . کهن جداستادبياتعران شا

 ي ارتباط دارد و اين راعكّاساين دليل که بيدل شاعري است که با طرز   بهشايد
از نظر من، بيدل ارتباطي .  آينه در اشعار او مشاهده کردةکاربردن کلم  بهتوان از مي

يي از ها خي و عنصري که همواره برشبرخالف شاعراني چون فر. مناظر طبيعي ندارد با
  .اند طبيعت را در اشعار خود تصوير کرده

ي که در ونيز عكاسي انها  نظر، عکسةاز اين نقط. مند است مسير ذهن عالقه  بهبيدل
  .تواند حاصل پيوندي با اشعار بيدل باشد  ميام، گرفته

طور در اشعار  همين. ي فراواني وجود داردها در اشعار کالسيک ايران، نماد و سمبل
 کار  به آينه را زيادةعنوان مثال کلم  به خود شما هم اشاره کرديد که ويکه) بيدل(

  ي منتقل کنيد؟عكّاس  بهطور توانستيد اين نمادسازي ادبي را ه، شما چگرفته است مي
ميه سمبل و نماد که شما از آن حرفاين قضي  من . ت داردزنيد، براي من خيلي اهمي

 يک عکس قصد دارد ةارائ ين است که فکر کند با اعكّاساعتقاد دارم، يکي از وظايف 
.  چشم درون داشته باشد بايد واقعاًعكّاستعبيري   به.مردم نشان دهد  بهچه چيزي را

همان   بهکند،  ميي را دنبال هر فردي که هنر خاصّا و اساسعكّاساين اوصاف هر  با
سفر   باعكّاسست که ي اعكّاساي از  عين حال گونه در. دنبال يک نماد است  بهاندازه
گويم که   ميا باز همکوشد جان آن کشور را درک کند؛ ام  ميکشورهاي مختلف  بهکردن

  .نماد، آن جور که شما اشاره کرديد، در تمام هنرها درخور اعتناست
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آن اشاره کرديد، آن   بهشناخت و درکي که  بهکنيد شما در آثار بيدل دهلوي  ميفکر
  ايد؟ هي رسيدعكّاسهم در حيطه 

ميان  توان در  ميندرت  بهدر اين بحثي نيست که خيلي.  درک آثار او مشکل استواقعاً
گويند مردي   ميي در اين زمينه، يک حکايت هم هست کهحتّ. درک رسيد  بهاشعار او

هنگام   بهشب. گونه يک بيت از اشعار بيدل را تفسير کردهفتاد   بهدر آسياي مرکزي
 او آمد و گفت، تمام تفسيرهاي تو درباره اين بيت نادرست خواب  به، بيدلاستراحت

ام  ي اگر توانستههرحال حتّ  به!درک بيدل رسيد  بهتوان  ميطور ه چپس ببينيد واقعاً. بود
. گذارم  ميحساب برداشت شخصي  بهيابم، آن را شناختي هم دسترسي  بهدر اين حيطه

  .من هم همين حرف را بگويد  بهواندخواب من هم بيايد، بت  بهه شايد اگر بيدلالبتّ
لين تصوير ذهني که در شما در خصوص خورد، او  ميتان گوش  بهوقتي نام ايران

  شود، چيست؟  مياين کشور ايجاد
نظرم همه چيز ايران   به.يعكّاسطبيعت، درخت، بيدل، ابر، شعر، سينما، موسيقي و 

  .زيباست
 جام جم آنالين که اين گفتگو گار خبرنـسپاس از سرکار خانم آزاده صالحي  با

  .ت ايشان انجام شده استهم به
  


