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6ـ همه چیز خوب است. به این فکر می کنم 
که عکسم چطور باید کارآیی داشته باشد!

ــت که عکاس زبان بداند.  5ـ خیلی خوب اس
من همیشه زبانم مشکل داشته... من و بعضی 
از هم نسالن من زبان خوانده ی بعد از خرداد 
76 ایم. نوجوانی کردیم و هفت ـ هشت سال 
ــه و جامعه زبانی آموختیم اما، وقت  در مدرس
کارکردنمان که شد، کمی اختالل پیش آمد. 
ــوده! حاال هفت ـ  ــگار کاربردی نب دیدیم ان
ــعی می کنیم به  ــال می شود که س هشت س
کلی ادبیات تازه ای یاد بگیریم... اما خب من 
ــت در مغزم  چه کنم؟ من یک زبان رفته اس

که کارایی هم ندارد. 
ــن به خاطر  ــاید ای ــده ام. ش ــن ش ــد بی 2ـ ب
ــت که این ایام داشته ام  مشکالت کاری اس
ــول داده ام که هیچ حرفی راجع به  و دارم. ق
ــی و  ــزی ـ نه فقط درباره ی عکاس هیچ چی
ــی اش ـ بلکه هیچ چیزی– نزنم و به  حواش
ــش آرام آرام کتاب ها و فیلم هایي که مد  جای
نظر دارم را بخوانم و ببینم، آرام آرام زندگی 
ــی همین زندگی کردن است؛ در  کنم. عکاس

سکوت.

ادامه در صفحه بعد

پاداش سکوت

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  نمایشگاهپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
عکاسان و عکاسی 

واژیک درساهاکیان و بهمن جاللی
4 هزارتومان

Odin Frame Photo Creator
ساخت قالب 

عکس زیبا

بره های ایرانی / حسن غفاری
موزه عکاسخانه شهر
تا 11 بهمن ماه 90

سفری رویایی به قشم
9 تا 13 بهمن ماه 1390 
برگزارکننده  دوربین.نت

امین محمدی
احمد آقاسیانی
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برای دریافت 
اطالعات 
دوربین.نت 
بارکدخوان 
گوشی همراه خود 
را روی عکس 
مقابل قرار دهید

weekend.doorbin.net



مهمون

ــودم، در  ــیمی ب ــجوی ش ــی دانش 1ـ  وقت
ــموم  ــرف حضور مواد مس ــگاه که ح آزمایش
ــمت هواکش،  ــی درنگ س ــد، همه ب می ش
کپسول های اکسیژن و ماسک ها می رفتند که 
یا آن ها را روشن کنند یا در دسترس بگذارند 
و یا مورد استفاده قرار دهند. برای این همیشه 
مطمئن بودیم که خطای انسانی منجر به این 
می شود که ما صدمه ببینیم. از چند وقت قبل، 
دارم سعی می کنم که ما به ازایی برای کپسول 
ــک و هواکش برای مقابله با  اکسیژن و ماس
فضاهای مسمومی که در محیط زندگی بروز 
ــت مثل  ــد، بیابم. همه چیز درس پیدا می کنن
آزمایشگاه است؛ می ترسم که پشت خنده ها، 
ــت رفت وآمدها، پشت  ــت تحسین ها، پش پش

ویزورها مواد آالینده باشد! 
ــت که  ــوري دیگري هم اینجا هس 4ـ  دلخ
نمي نویسم...)بنویسم مسئله جنسیتی می شود(
3ـ تابستان 79 که در بازار آهن وردستی دایی ام 
را می کردم، اگر فکر می کردم فضای کاری که 
دوستش دارم در دهه ی بعدش اینطور می شود، 
حتما فکرهای دیگری می کردم. پسری که بعد 
از من وردست دایی ام شد حاال سه دهنه مغازه 
ــا آپارتمان و من چهار ترابایت عکس  دارد، دوت
ــیوی یک دوربین، که یکی درمیان شات  آرش
می زند و نمي زند، دو لنز و کمی آرشیو کتاب و 
مجله دارم که دست و پای مادرم را در همه ی 
خانه تکانی ها گرفته است. آن روزها اینطور یاد 
می گرفتیم که ارزش اجتماعی این عکس ها و 
مجله ها و کتاب ها و مصاحبه ها و مقاله ها خیلی 

بیشتر است...
حاال فرق ما )من و شاگرد بعدي دایي ام( این 
ــت که یک حرف هایی را او بلد است بزند  اس
ــک حرف هایی من بلدم  ــتم، ی و من بلد نیس

بزنم که او بلد نیست بزند. 

احمد آقاسیاني با تبلیغات و نویسندگي 
براي تبلیغات وارد دنیاي عکاسي شده 
و حاال حداقل 5 سالي مي شود که از 

عکاسي پول درمي آورد و فرصتي براي 
کارهاي دیگر ندارد. سي ساله است و 

دیپلم تجربي دارد اما مي گوید تا به حال 
از این مدرك استفاده اي نکرده... احمدآقاسیانی

 دیپلم تجربي دارد اما خودش مي گوید هیچگاه به 
خاطر این مدرك کار نکرده و تقریبا استفاده اي از 
آن نداشته و به عبارتي از راه تبلیغات وارد دنیاي 

عکاسي شده است. او در حال حاضر عالوه بر 
عکاسي نویسنده تبلیغاتي نیز هست و مي گوید:» 
اول نمي دانستیم این کار چه اهمیتي دارد و بعدها 

متوجه شدیم افرادي مثل ما براي شرکت هاي بزرگ 
چه جایگاهي دارند.« آقاسیاني در حال حاضر با دو 

دوربین 5D و 60D  و لنزهاي 35 ـ 16 ، 105 
ـ 24 و 200 ـ70 کار مي کند و از چند ماه گذشته 
سرگرم کار براي روزنامه ایران و ویژه نامه هاي آن 

است و فعال دغدغه اي جز ثبات کاري و درآمد 
مناسب ندارد و به قول خودش در شرایط فعلي 
موضوع امنیت شغلي و مالي بسیار مهم است. 

آلیس در سرزمین ایرانیان
 بابک کاظمی
 گالری هما 

تا 27 دی / 15 الی 19

دیدی دیگرگون
 سروش کیانی

گاری آرته
تا 3 بهمن  / 16 تا 20

نور و خاک
صبا علیزاده 

گالری راه ابریشم
تا 5 بهمن  / 15 تا 19

جشنواره ملی سفرنامه نویسی
وب سایت زورق دات کام 

مناظر شهری
ارسال تا : 30 دی ماه 1390

فراخواننمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

ادامه یادداشت

 آقاسیاني مي گوید تقریبا از وقتي که توانستم 
از عکاسي پول دربیاورم و کار دیگري به غیر 

از عکاسي نداشته باشم ، عکاسي حرفه اي 
را شروع کرده  و اضافه مي کند: اوایل ، با 
دوستم در شرکتي تبلیغاتي کار مي کردیم 

تا اینکه یکبار پروژه عکاسي پیشنهاد شد و 
ما براي اجراي این پروژه مجبور شدیم با 

عکاسي و دنیاي آن و وسایلش آشنا شویم. 
البته قبل از آن آشنایي با عکاسي سفر، 

فیلم هاي مستند و کوتاه داشتم. 

هفته



زنان و زندگی شهری
اداره کل امور بانوان شهرداری 

زن، کودک و زندگی شهری
ارسال تا : 27 دی ماه 1390

جشن تصویرسال
نشریه تصویر

با اعالم بخش ویژه ی »شهر تهران«
ارسال تا :  30 دی 1390 

عکاسی از سفره های حسینی
سایت لقمه 

موضوع سفره های نذری 
ارسال تا : 11 اسفند ماه 1390

دومین جشنواره گلستانه
موسسه گلستان علی )ع( 

موضوع کودکان خیابانی و ... 
ارسال تا : 15 اسفندماه 1390

فراخوان

پیشنهاد   کالس زمستانیسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

چشم
کارگردان : جمیل رستمی

الدن مستوفی ، مهدی احمدی

آفتاب از میالن طلوع می کند
کارگردان : آرش عباسی

زمان اجرا : 19:15 / تاالر قشقایی 

فراموش کن 
نوید میرزایی
2000 تومان

طهران ، تهران 
داریوش مهرجویی / مهدی کرم پور

2500 تومان

 او تاکید مي کند که عکاس 
در شرایط فعلي جامعه به 
عنوان یک رسانه شناخته 

نشده و تقریبا در بخش هاي 
مختلف به عنوان یک وسیله 

مثل موتورسیکلت به آنها نگاه 
مي کنند و هرکسي مي تواند 

با داشتن یک موتور، سوار آن 
بشود و راننده شود. 

 براي آقاسیاني که از دوسال گذشته 
گیاه خوار شده است صحبت از انواع غذاهاي 
مورد عالقه سخت است اما خاطره خوب و 
زیادي از انواع فالفل در شهرهاي مختلف 
ایران دارد. سرگرمي و دلمشغولي آقاسیاني 

در این روزها چیزي جز کار و تفریحش 
چیزي جز فیس بوك نیست و اضافه مي کند: 
حتي تا سال گذشته شرایط مالي خوب بود و 
هرچند وقت یکبار به همراه دوستان به سفر 
مي رفتیم و حتي اگر عکاسي خوبي نداشتیم 

اوقات خوبي را کنار دوستان مي گذراندیم، اما 
دیگر همین شرایط هم وجود ندارد. 

 معتقد است که عکاسي مستند زمینه کار 
بسیاري دارد اما در شرایط فعلي جامعه نمي توان 

امنیت فکري، خالقیت و کار به موقع را بدون 
امنیت شغلي داشت و اضافه مي کند: متاسفانه 

فضاهایي که ما براي آنها کار مي کنیم کار 
شاقي از ما نمي خواهند، در حالیکه باید در 

بسیاري از موارد مدیران عکس و خبر به ما خط 
فکري بدهند تا روي موضوع خاصي کار کنیم 

اما عموما اینطور نیست و فقط عکس ازموضوع 
خاصي را مي خواهند و چگونگي آن چندان مهم 
نیست، به همین دلیل خالقیت و نگرش چندان 

اهمیتي ندارد و به مرور زمان از بین مي رود.

با بستنی زمستانی دوربین.نت باشید :(
کالس های زمستانی آموزش عکاسی دوربین.نت 

بهمن و اسفند90 برگزار می شود.
- عکاسی خبری / محمد نوروزی

- ادیت و اصالح عکس در فتوشاپ / ساسان پناهی
- عکاسی مستند اجتماعی / حسین فاطمی

- عکاسی مقدماتی 1 / احسان رافتی
- عکاسی مقدماتی 2 / سعید کیایی

- مالتی مدیای عکاسی / محمد تاجیک
- کالس ها در 8 جلسه برگزار می شود.

- مدت زمان هر کالس 90 دقیقه می باشد.
- قیمت هر دوره کالس 80 هزارتومان است. ) 

اعضای کلوپ 70 هزارتومان (
- عکاسی مقدماتی 60 هزارتومان است.

- یکی از کالس های مقدماتی برای اعضای 
کلوپ رایگان است. ) اعضایی که یک بار استفاده 

کردن شامل نمی شوند.(
:: کالس ها

دوشنبه ها
شروع کالس ها / هفته اول بهمن ماه
عکاسی مقدماتی 1 /  ساعت 15:30

عکاسی خبری / ساعت 17
مالتی مدیا / ساعت 18:30

سه شنبه ها
شروع کالس ها / هفته اول بهمن ماه

عکاسی مقدماتی 2 / ساعت 15:30
عکاسی مستنداجتماعی / ساعت 17

ادیت و ویرایش عکس / ساعت 18:30
برای ثبت نام و یا اطالعات بیشتر می توانید با 

شماره 66757954 تماس بگیرید و یا با ایمیل 
doorbin.net@gmail.com مکاتبه 

کنید.



دوستانم برای عکاسی زیاد 
می روند و به من هم پیشنهاد 
می کنند اما چون وقت ندارم 
خیلی وقته که تئاتری ندیدم.

فیلم گلچهره رو دیدم خیلی خوب نما30 1

بود. درباره فرهنگ و وضعیت 

اجتماعی افغانستان است.
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دوست دارم برم سمت لرستان 

برای عکاسی چون االن سرده و 

بافت قشنگی هم داره

سفر3 5
نمایشگاه

تعریف گالری شیرین توی ولنجک رو خیلی 

شنیدم تازه شروع به کار کرده.هنوز نتونستم 

برم این جمعه تصمیم دارم با هومن نوربخت 
برم.

اگر اوقات فراغتی باشه که معموال کار ما جوری هست کهپیشنهاد

پنجشنبه جمعه ها هم کار داریم ترجیح میدم توی خونه پیش خانوادم باشم. 

کافه7 من به خاطر مشغله ای که دارم خیلی نمی رسم 

کافه گردی کنم اما اگر بخواهم کافه معرفی کنم کافه ریرا 

توی میدون محسنی خیابان رازان جنوبی،شهید حصاری 

پاساژ آریا رو معرفی می کنم.

کتاب6
دوباره همان خیابان از 

بیژن نجدی، انتشارات 
مرکز

امین محمدی
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری / با همکاری طاهره عابدی ، محمدجاجرمی

آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران 

سایت8 حتما هر روز و یا هر وقتي که فرصت کردم از دیدن عکس هاي خبري yahoonews  غافل نمي شم و براي بودن در جریان برنامه ها و اخبار 

دنیاي عکاسي از سایت هاي داخلي نظیر دوربین.نت و اخبار دیگر هم از سایت هایي نظیر تابناك یا مشرق استفاده مي کنم. 

تئاتر4
دیزی مخصوصخوردنی9

توی خیابان ایرانشهر


