
پيرامون خود مردمي را ديدم كه جز زندگي براي هيچ . ام تا در ايران زندگي كنم، اما موفق نشدم به هر نحوي كوشيده
كردند و اگر اين خطرها جدي بود، اوضاع هم خوب به  كوشيدند، آنان با خطرها دست و پنجه نرم مي كار ديگري نمي

هاي آب گرفته و خستگي و هراس  ها از ساحل كوهستاني و شبهاي طوالني  مثل من، آنان نيز از راه. رسيد نظر مي
كردند، غذايي خوب  رفتند، حمام مي ها مي گشتند، به سفارت خانه روزي مثل من به پايتخت باز مي. گذشتند مي
  . خوابيدند خوردند و مدتي طوالني مي مي

  "مرگ در ايران"
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 سالگي، 27اولين دوربينم را در . سان حرفه اي، كارم را با عكاسي شروع نكردمهم چون بسياري ديگر از عكا

چهار سال بعد بود كه شغلم را رها كردم، تا به رويايم تحقق . هنگامي كه در يك شركت فوالد كار مي كردم، خريدم

مي كنم و عالقه ام از آن زمان با آن رويا زندگي . بيست سال پيش بود! عكاس طبيعت، منظره و سفر شدم: بخشم

  . به عكاسي هدف زندگيم شده است

عكاسي چنان گرايشي به . بيش از يك روش زندگي است. آنچه براي آن زندگي مي كنم، شغلم به حساب نمي آورم

! درست برخالف. شكايت نمي كنم. بم ني براي انجام ديگر كارها بيا نم زما آميختن با بقيه زندگيم دارد، كه نمي توا

كشتي هاي تفريحي افريقا، سواحل رها شده پولينزي فرانسـه، . نيا بگردم مكان داد تا دور د  به من اعكاسي

ني در عرض شمال آمريكا با  ني و يا سفري تابستا ساختمان هاي باز سازي شده و آسمان آبي درخشان جزيره يونا

4WDخوب، اين شغل من است! مثل تعطيالت ايده آل به نظر مي رسد، اين طور نيست! ور كنيد را تص    . 

براي تعطيالت آمده بود و من .  سال پيش، در سفري به يكي از جزاير كارائيب، والري، همسر آينده ام، را ديدم17

  .آن سفر، زندگيم را تغيير داد. عكاسي از مدل: مشغول كار بودم

به صورت يك . بداري تجربه داشت، چيزي كه بيشتر هنرمندان كم دارند، از جمله خودم ارت و حساوالري در تج

به تمام . ندهي مي كرد مه ريزي و سازما و برنامه هاي سفر، تورها و كارگاه هاي عكاسي مرا برنا ا. تيم كار كرديم

در نتيجه، براي تمركز بر . نه برگرديم  خازواياي شغلم مبتال شده است، از ابتداي سفر تا ويرايش عكس ها، تا به

  . موفقيت هايم مديون كمك هاي والري است. ويرم مرا قادر مي سازد تا به سفرهايم ادامه دهم تصا. هنرم آزادم

يكي از بزرگترين توليد كنندگان و . بي مي كنم ، آژانس عكس كانادائي، بازارياMasterfileكارهايم را توسط 

      "آيا مي توانيد زندگي عكاسي منظره و سفر را بيافرينيد؟": جواب بدهيد. نسم  در اين آژاهنرمندان فروشنده

مانند . ندهي كارگاههاي عكاسي و تورها كاري است كه از آغاز عكاسي حرفه اي ام شروع كردم ما آموزش و سا

مردم را به نقاط . ار لذت مي برماين روزها بيشتر از اين ك. ديگر عكاسان براي تامين معاش دست به اين كار زدم

  .ويري نو و قابل توجه بيافرينند نيا مي برم و كمك مي كنم تا تصا مورد عالقه خودم دور د

شايد يكي از مهمترين آن ها، اين باشد كه هر چيزي در دنيا .  سال گذشته آموخته ام20چيزهاي زيادي در 

وت با ديگري  ندارد، چرا كه ديد هر عكاسي اختصاصي و متفااشكالي . احتماالً توسط ديگري نيز عكاسي شده است

 .نه و تكنيك شخصي شما آن را از هر آنچه كه قبالً انجام شده است، متفاوت مي كند ديد خالقا. است
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