
 تالش رمز موفقیت

  .گذرد می کشورمان به آن ورود از سال 176 و جهان در عکاسی اختراع از سال 180 از بیش

 نیز ما کشور به ها آن دامنه و دارد ادامه هم هنوز که است شده بسیاری های پیشرفت و تحول دچار عکاسی مدت این طی در

  .است شده کشیده

 تأمین راه این از که است کسانی از بیشتر بسیار گیرند می دست به دوربین ، عکاسی به عالقه و عشق روی از که کسانی تعداد

 این که است کسانی از بیشتر بسیار هستند عکاسی تکنیک و هنر یادگیری مند عالقه که کسانی تعداد طرفی از . کنند می معاش

 تعاریؾ تمام مدعی تواند نمی کتابی هیچ در کس هیچ و است ای گسترده و وسیع هنر عکاسی ، البته اند آموخته را وهنر فن

 .  باشد عکاسی

 تاعکاسان شد باعث نیز اهر شهرستان در و(قره داغ ) ارسباران منطقه در 94 سال ماه بهمن در عکاسی انجمن اولین افتتاح با

 و ملی جشنواره هیچ  بگوییم اگر امروزه خوشبختانه ، برسانند ثبت به رو ای العاده خارق تصاویر و کرده ظهور قدری و قابل

 ادامه در . ایم نگفته گزافه به اند بوده ها اولین جزء و آور مقام و درخشیده خوش آن در اهری عکاسان که نیست کشور در... 

 ارسباران عکاسی برای را معتددی های مقام که ماندگار و زیبا تصاویر خالق با ما دلنشین گفتگوی به رو محترم خوانندگان نظر

  .کنم می جلب آورده ارمؽان و کشور به

 و بفرمایید چگونه و با چه دوربینی عکاسی را شروع کردی؟ کنید را معرفی خودتان لطفا

 روستای اسکانلو منطقه 1356ابتدا از شما تشکر می کنم  که این فرصت را برای بنده بوجود آوردین ، من سعید قاسمی متولد 

 .خدآفرین و ساکن شهرستان اهر هستم 

اگر کلیشه ای حساب نشود من هم به مانند سایر عکاسان از کودکی به عکاسی عالقه داشتم و خیلی دوس داشتم یک روز یک 

در سال اول راهنمایی با پول تو جیبی هایم دوربین دست دومی را خریدم و مدتی با آن . عکاس حرفه ای و معروفی شوم 

 یک دوربین ویزن گرفتم که  به لحاظ کیفیت بهتر از قبلی بود و با 1370عکاسی می کردم و خیلی لذت می بردم تا سال 

 که دیگر 1380در سال . تصاویری که با این دوربین ثبت می کردم اشتیاق مرا به عکاسی  و ثبت آثاری زیبا تر بیشتر می کرد 

 .احساس می کردم عکاس شده ام یه دوربین حرفه ای زینت روسی گرفتم و عکاسی را به صورت آماتور ادامه دادم

 از چه زمانی عکاسی حرفه ای را شروع کردید و آیا از طرف نشریات از شما دعوت به همکاری شد یا نه؟ 

 عکاسی را به صورت حرفه ای شروع کردم و اولین فعالیت عمده من عکاسی خبری بود که با نشریه گویا 1389از سال 

 .در واقع آشنایی من با نشریه گویا تا حدودی ژانر عکاسی من را مشخص کرد . شهرستان اهر آؼاز کردم 

 همکاری من 1393تهیه گزارش خبری باعث شد که در کنار آن عکاسی مسنتد نیز که عالقه خاص من بود ادامه بدهم و از سال 

با روزنامه همشهری به عنوان عکاس خبری شروع شد  به طوری که بعضی از خبرها یا سوژه های اهر در صفحه  اول 

حاصل دسترنج چهار ساله فعالیت من نسبت به شهرم نمایشگاه عکاسی کاؼذی شد که در سال . روزنامه همشهری چاپ می شد 

در این نمایشگاه گزیده عکس های چاپ . همزمان با روز خبرنگار در مجتمع فرهنگ وارشاد اسالمی اهر برگزار شد 1396

 عکس بود به نمایش عموم گذاشته شد در کنار همکاری با روزنامه همشهری و هفته نامه گویا از سال 54شده من که بالػ بر 

 .نیز همکاری می کنم  (تهران) با خبرگزاری صدا وسیمای مرکزی 1397

 آیا مشکالت ، موانع تاثیری در عالقه شما به عکاسی داشته یا نه و آیا آقای قاسمی خسته می شود از سختیها ؟

از عوامل مهم عکاسی در درجه اول عالوه بر عالقه و سعی و کوشش ، فکر عکاس می باشد تا زمانیکه یک عکاس در حرفه 

عالقه و سعی و تالش در کنار فکر برای ثبت یک سوژه ناب باعث می . خودش با فکر فعالیت نداشته باشد نمی تواند موفق باشد 

 .شود که عکاس در سخت ترین  شرایط نیز بتواند سوژه مورد عالقه خودش را ثبت و برای دید همگان به نمایش بگذارد 

بارها شده که من . هر چه قدر هیجان عکاسی بیشتر شود احساس رضایتمندی عکاس از سوژه مورد نظر خودش بیشتر می شود 

بخاطر ثبت یک سوژه صدها کیلومتر برای بار چندم طی بکنم تا سوژه مورد نظرم را ثبت کنم و برای رسیدن به هدفم بارها 

زمین خوردم ولی دوباره بلند شدم از صفر شروع کردم اما هیچ موقع توکل بر خدا را از یاد نبردم و هیچ وقت هم بخاطر 

موفقیت هایم مؽرور نشدم چون که همه داشته هایم لطفی از جانب پرودگارم بوده ، ؼرور آفتی است که مانع پیشرفت ، مقطعی 



بودن محبوبیت و موفقیت های یک هنرمند است ، رمز موفقیت من توکل بر خداوند ، توسل بر ائمه ی اطهار علیه السالم و 

 .استفاده از محضر وتجربیات اساتید بزرگوار است 

 عکاسی چه تاثیری درنگاه شما به  زندگی داشته است؟ 

یاد گرفتم هم چنان تصاویر ثبتی در حافظه دوریبنم در زندگی هم خبری از پاکن نیست ، فقط می شود در حافظه ها بایگانی شد و 

ماند برای ابدها ، با خدا بیشتر مانوس شدم دریچه ی دوربینم من را برای تفکر به خالق زیبایی ها وا می داشت ، وقتی عکاس 

هستی  نگاهت به همه ی زندگی ترکیبی است ، می شود با همه ی سختی ها زندگی را هم زیبا روتوش کرد و قسمت های 

زیبایش را مونتاژ کرد و لذت برد ، با حفظ وبایگانی قسمت های تیره وتارش در حافظه تاریکخانه زندگی می توان با بهترین 

تصاویر خلقی ذهنت زیبا بینی و زیبا شناختی را در زندگیت نهادینه کنی ، از نگاه یک عکاس حتی ژست های زشت هم باید زیبا 

 . کادر بندی  و ثبت شوند ، یک عکاس از بدترین اتفاقات زیباترین تصاویر را می آفریند که در حافظه تاریخ ماندگار می شود 

 از زیباترین ، شیرین ترین و تلخ ترین عکس هایتان برای ما بگویید ؟

تلخ ترین دوران عکاسی من روزی بود که به کمک دیگران احتیاج داشتم ولی کمتر ین مساعدتی را دیدم ، این کار باعث شد 

تجربه ام بیشتر شود و از روی تکرار و تمرین واصالح خطاهایم توانستم خلع عکاسی را پر وکمبود ها و نقص هایم را بر 

زیباترین دوران من زمانی بود که به نصیحت های استادان و پیشکسوتان گوش می کردم و نتیجه این شنیدن و استفاد . طرؾ کنم 

 .از تجربیاتشان پیروزی و موفقیت من در عکاسی بود 

 ؟ برای ما بگویید آوردین بدست که هایی از مقام

اولین جایزه و مقامم را از دست شهیدان واال مقام وطنم گرفتم و دعای پدر مادرشهدا بهترین مقام من بود در طول این چند سال 

که عکاسی می کنم به این نتیجه رسیدم که توجه و خدمت کردن به شهدا بی جواب نمی ماند بلکه به اوج می رساند و روح انسان 

را متعالی می کند و این دریافتی من از شهدا باعث شد که در کنار فوتو ژورنالیست و مستند اجتماعی عالقه زیادی به ثبت آثار 

 . شهدا داشته باشم و بهترین جایزه ام نیز کتاب حب الحسین علیه السالم  بود که از طرؾ ساالر شهیدان به من هدیه داده شد 

کَ ثَ ُوزاٍ هْکت ػِذای ارطجبراى عبسم ػِز طبهزا ػذٍ ثْدم هظْلیت هي تِیَ یک فیلن هظتٌذ اس فعبلیت  1396در ارثعیي طبل 

. ایي هْکت ثْد کَ در کٌبر ایي فیلن ثزای خْدم ُن عکبطی هی کزدم ّ ُز رّس ثزای ػِز اُز خجز ّ عکض خجزی هی فزطتبدم 

ثعذ اس ثبسگؼت اس طبهزا یک رّس حبج آلب حبجی سادٍ اهبم جوعَ هحتزم ػِزطتبى اُز اس هي دعْت کزدًذ ّ گفتٌذ کَ عالٍّ ثز 

 (کتبة حت الحظیي)فیلن یک کتبة تصْیزی ًیش اس فعبلیت ّ پیبدٍ رّی سایزیي تِیَ ّثَ  چبپ ثزطبًیذ 

 آیا در عکاسی سبک خاصی را دوبال می کىید ؟

آًطْر کَ اس عکظِبی هي هؼخص اطت ثیؼتز عکظِبی هي سًذگی ثْهی ّ رّطتبیی ّ عؼبیزی اطت ثَ دلیل ایٌکَ هي خْدم 

 آى عاللَ ػذیذی ثَ ثجت رّیذادُبی عؼبیز ّ رّطتب دارم ّ عکض خجزی ُیچ هْلع ثبعث ررّطتب ُظتن  ثخبطی  عؼبیز ّ سادٍ

ًؼذٍ کَ هي اس ثجت کْچ ُبی فصلی ، ُبی ّ ُْی چْپبى ، ییالق ّ لؼالق کزدى ، صذای طْلْق ، یبػوبق هبدراى ، ًؼظتي در 

ییالق ، عزّطی طٌتی رّطتبُب ، ثبسیِبی هحلی ّ ُی کٌبر اجبق یْخب ، سًگْلَ ػتزاى ، صذای هزغ ّ خزّص ، هَ صجحگب

ُشار عکض اس سًذگی عؼبیزی ثجت کزدم ّ در ّالع آرػیْ کبهلی اس کل سًذگی پٌج ّرًی ثبفی دّر ثبػن ّ تب ثَ اهزّس ثیغ اس 

. عؼبیزی دارم ّ ُیچ حزکتی حتی جشئی اس دیذ دّرثیي هي پٌِبى ًوبًذٍ اطت 

 بً ارمغان آَردید برایمان بگُیید؟( قري داغ)َ از مقام ٌایی کً برای ارسباران از اوجمه عکاسی اٌر 

ى دیذٍ ًؼْد سهبًیکَ هي آػکز خذا ٌُزهٌذاى عکبص اُز در کؼْر حزفی ثزای گفتي دارًذ کوتز جؼٌْارٍ اطت کَ ًبم اُز در

 اهب االى ثَ ػکزاًَ خذاًّذ هٌبى راٍ یبثذ ، جؼٌْارٍ ای ثَرسّین ایي ثْد کَ اثزی اس هي آثصْرت حزفَ ای عکبطی را دًجبل کزدم 

 3یب  2تب همبم یک جؼٌْارٍ حتوب یکی هبل اُز اطت در هْالعی حتی ثیؼتز اس  3عکبطبى اُز ثَ راُیبفتَ ثظٌذٍ ًوی کٌٌذ ثلکَ اس 

ُن در کٌبر طبیز دّطتبى اعضب  هي. همبم یک جؼٌْارٍ اس آى عکبطبى اُزی ػذٍ اطت ّ ایي ًیبس ثَ تؼْیك ّ حوبیت هظْلیي دارد 

اًجوي عکبطی اُز تب حذّدی تْاًظتن ثزای ػِزم خذهتی کزدٍ ثبػن ّ اس پبرطبل ًبم اُز در جؼٌْارٍ ثیي الوللی ًیش دیذٍ هی ػْد 

ثٌذرعجبص  ًفز اّل دّهیي جؼٌْارٍ عکض فبًْص ،ًفز اّل ُفتویي طْگْارٍ عکض ُیبت ، تب همبم ػبیظتَ تمذیز هِز هحزم  چٌذ.

، ًفز اّل دّهیي هظبثمَ عکض ارص  ،ػبیظتَ تمذیز اّلیي جؼٌْارٍ فزٌُگ عبػْرایی ، ًفزدّم ُؼتویي جؼٌْارٍ عکض رضْی ، 

ػبیظتَ تمذیز ، ًفز طْم خبًَ ُبی رّطتبیی ،  ًفز دّم لبثِبی اطوبًی هبسًذراى ،ػبیظتَ تمذیز اّلیي جؼٌْارٍ لبة طزخ تِزاى 



دریبفت هذال ثزًش ػؼویي جؼٌْارٍ ثیي ،  ًفز اّل هظبثمَ ثگزد ُظت طبهظًْگ ، ًفز دّم چِلویي ثِبر لشّیي  ،جؼٌْارٍ ّیزا 

 ...ا جؼٌْارٍ هلی ّ ثیي الوللی ٍّ راُیبثی ثَ دٍ،  ػبیظتَ تمذیز پٌجویي ّ ػؼویي جؼٌْارٍ ثیي الوللی خیبم  ، الوللی خیبم

 آیا حمایتٍای از شما یا کاال از ٌىر عکاسی َ یک عکاس می شُد؟

  دلشدٍ ّ خظتَ ػذٍ ثَ ًظز هي اگز هٌتظز حوبیت هظْالى ثبػٌذ سّد.  حوبیت کٌٌذ ًَ اّاس کَ ٌُزهٌذ ًجبیذ هٌتظز هظْالًی ثبػذ 

ّدطت اس فعبلیت رػتَ خْدع ثز هی دارد ُویٌکَ هظئْلی در اّلیي دیذار ثزای ٌُزهٌذ رّحیَ هی دُذ ّ اس هْفمیتِبیغ هی گْیذ  

ّظیفَ ٌُزهٌذ خذهت کزدى ثَ ػِز ّ ُوؼِزیبًغ هی ثبػذ اهب سهبًی  ُن فزا هی . ّ ثزایغ تجزیک هی گْیذ کلی رّحیَ اطت 

یذ ایٌجبطت اطت کَ هظْلیي ثبیذ دطت ٌُزهٌذ را ثگیزًذ ّلی آرطذ کَ ثذّى حوبیت هظْالى ٌُزهٌذ لبدر ًیظت اس عِذٍ آًکبر ثز

 اهب ٌُز دّطت ًیظت ثجبی ایٌکَ در ُظت ٌُزّ ٌُزهٌذ  اطت ،فکز ًکٌن ایي اتفبق در اُز ثیفتذ کال  در ػِز اُز ٌُزجب ًیبفتبدٍ

هی ّیشاى ػْد ُویؼَ تبثلْ طیگبر ًکؼیذ ّ طکْت کٌیذ دیذٍ آادارات اُز اثز یک خطبطی یب ًمبػی ّ یب اثز یک عکبطی اس دیْار 

. الجتَ ایي تٌِب ػبهل ادارات ًؼذٍ ثلکَ در کْچَ ّ ثبسار اُز ًیش اس ٌُز خجزی ًیظت  . ػْد

 

  ؟چً آرزَیی دارید

ثَ هشار ػِذای اُز هی افتذ ّالعب اس  ُز هْلع گذرم. ثشرگتزیي دغذغَ ّ آرسّین طبهبًذُی هشار ػِذای ػِزطتبى اُز هی ثبػذ 

 .ػِذا خجبلت هی کؼن

 ثب تؼکز اس کلیَ دّطتبًن کَ ثزای هي عکبطی را آهْختٌذ ّ تؼکز ّیژٍ اس اطتبد هحوذ رضب ثِوزام کَ لبفلَ طبالر پبیبى ،ّ در 

. د ى اُز هی ثبعطتبىاًجوي عکبطی ػِز

 هیٌب حظیٌی :                                                                                                                    گفتگْ 

 


