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همه ایران سینمافلسطین است
در ســال های گذشــته کــه برنامــه مرکــزی جشــنواره عمــار در سینمافلســطین تهــران برگــزار می شــد، به خاطــر محدودیــت مکانــی و 
زمانــی، تعــداد مشــخصی از عالقه منــدان می توانســتند بــه تماشــای آثــار منتخــب جشــنواره بنشــینند و یــا از برنامه هــای جنبــی ماننــد 
کارگاه هــای آموزشــی اســتفاده کننــد و اغلــب مخاطبــان شهرســتانی از دیــدن آثــار محــروم می ماندنــد امــا امســال شــیوع کرونــا فرصتــی 
شــد تــا جشــنواره عمــار در بســتر عماریــار، هــر چــه بیشــتر بــه برخــی اهــداف و شــعارهای خــود ماننــد »عدالــت در دسترســی بــه فیلم هــا« 
نزدیــک شــود. بــا توجــه بــه اینکــه امســال آثــار جشــنواره به صــورت آنالیــن اکــران شــدند، مخاطبــان از هــر نقطــه ایــران و حتــی جهــان، 

بــه فیلم هــا دسترســی داشــتند و بیــش از 79.426 درخواســت تماشــا بــرای آثــار جشــنواره بــه ثبــت رســید.

 در ایــن میــان بازخوردهــای زیــادی هــم از مــردم و اعــالم رضایــت آن هــا از اکــران آنالیــن آثــار منتشــر شــد کــه در زیــر تعــدادی را 
مشــاهده می کنیــد: 
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در مــدت برگــزاری جشــنواره در عماریــار، 327 فیلــم منتخــب کــه بالــغ بــر 8.595 دقیقــه 
می شــد، به صــورت آنالیــن اکــران شــدند کــه اطالعــات دقیق تــر در جــدول زیــر ارائــه 

شــده اســت: 

مدت زمان )دقیقه( تعداد قالب آثار

7189 177 مستند

627 44 داستانی

270 30 پویانمایی

130 28 نماهنگ

247 22 فیلم ما

132 26 کلیپ، آیتم و موشن گرافیک

8595 327 کل

در ایــن دوره از جشــنواره، تعــداد مخاطبــان هــر فیلــم از روی تعــداد تماشــای 
آنالیــن مشــخص می شــد کــه 20 فیلــم پرمخاطــب در جــدول روبــه رو آمده انــد:
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کارگردان قالب نام فیلم ردیف

صدرا علی بک مستند دیوانگی 1

سمیه ذاکری خطیر مستند اگالنتین 2

سیامک مختاری مستند قزل قیه )سنگ طال( 3

سامان غنائمی داستانی اژدها الزم میشود 4

سیدمهدی میرغیاثی داستانی سخت شیرین 5

سیدسجاد اسدی راد، محمدمهدی روحی مستند العبد مجتبی 6

سعید دولت آبادی فراهانی پویانمایی هلوکاست یک تمدن 7

محمدهادی نعمتی مستند تروکاژ  8

سیدمحمدمهدی پوریزدان پرست مستند فالُکن 9

ایمان احمدی مستند دوم شخص 10

علیرضا خوش بیان مستند روزگار ابراهیم 11

محمدرضا میراضی مستند کالنتر 12

محمدحسن یادگاری مستند دختر رویایی 13

دانش اقباشاوی داستانی دختر الهام 14

سیدعباس طهماسبی مستند ماح 15

حسین نوری، محسن اردستانی رستمی مستند هم وتن 16

عبدالحسین بدرلو مستند کمیته 17

سیدمهدی میرغیاثی داستانی وال 18

یوسف سبحانی داستانی ازدواج به وقت کرونا 19

جمال احمدی داستانی جبران می کنم 20
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نظر شما مهم است
بــا توجــه بــه برگــزاری آنالیــن ایــن دوره از جشــنواره، ایــن امــکان فراهــم شــد کــه نظــرات مخاطبــان پیرامــون یــک فیلــم، بــه صــورت 

برخــط، بــا ارســال پیامــک بــه اطــالع ســازنده آن برســد و مــردم نیــز در انتخــاب فیلــم برتــر مشــارکت کننــد. 
در بخــش نظــرات مردمــی، بیــش از 3.700 نظــر ثبت شــده بــرای آثــار اکران شــده ایــن دوره از جشــنواره، به صــورت برخــط بــه 

کارگردانــان پیامــک شــده اســت.

در ایــن میــان بازخوردهــای زیــادی هــم از کارگردانــان و اعــالم رضایــت آن هــا از ایــن اقــدام منتشــر شــد کــه در زیــر تعــدادی را 
مشــاهده می کنیــد:

در صفحــه ویــژه هــر فیلــم، گزینــه ای بــا عنــوان »ثبــت آرای مردمــی« تعبیــه شــده بــود کــه هــر مخاطــب پــس از تماشــای 
فیلــم، می توانســت بــا انتخــاب عــددی بیــن 1 تــا 10 بــه فیلــم موردنظــر خــود امتیــاز دهــد. هــر مخاطــب بــرای هــر فیلــم، 

فقــط یکبــار می توانســت ایــن امتیازدهــی را داشــته باشــد.
در ایــن بخــش، تعــداد 3.062 رأی مردمــی بــرای همــه آثــار اکران شــده در عماریــار بــه ثبــت رســید. بــا توجــه بــه همیــن 
امتیازدهــی مردمــی، 20 فیلــم برتــر بخــش اصلــی جشــنواره کــه امتیــاز بیشــتری را از دیــدگاه مخاطبــان کســب کرده انــد در 

جــدول رو بــه رو معرفــی می شــوند:
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کارگردان قالب نام فیلم ردیف

صدرا علی بک مستند دیوانگی 1

سیامک مختاری مستند قزل قیه )سنگ طال( 2

سامان غنائمی داستانی اژدها الزم میشود 3

احسان حیدری نماهنگ این واقعیته 4

سمیه ذاکری خطیر مستند اگالنتین 5

مریم طالبی انارکی مستند حاج مهین 6

علیرضا باغشنی مستند مهندس ولی 7

سیدمهدی میرغیاثی داستانی سخت شیرین 8

سعید دولت آبادی فراهانی پویانمایی هلوکاست یک تمدن 9

علیرضا حبیبی پویانمایی ماهیگیر 10

محمدهادی نعمتی مستند تروکاژ 11

سیدسجاد اسدی راد، محمدمهدی روحی مستند العبد مجتبی 12

سیدمهدی میرغیاثی داستانی وال 13

علیرضا حبیبی پویانمایی غروب تباهی 14

علیرضا خوش بیان مستند روزگار ابراهیم 15

رسول آذرگون پویانمایی شهر موشکی 16

سیدمحمدمهدی دزفولی مستند قمار 17

محمود معارفی داستانی پیشکش 18

علی مالقلی پور داستانی جای خالی 19

جمال احمدی داستانی جبران می کنم 20
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بلیت اختیاری یک میلیون و صد هزار تومانی
فیلم هــای یازدهمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، بــه صــورت رایــگان و در قالــب بلیــت اختیــاری، در عماریــار اکــران آنالیــن شــدند. 
شــیوه بلیت فروشــی ایــن دوره از اکران هــای جشــنواره عمــار بــه صــورت اختیــاری بــود؛ یعنــی در کنــار اکران هــای رایــگان، فرصتــی بــا 
عنــوان »بلیــت اختیــاری« ایجــاد شــد کــه طــی آن مخاطــب پــس از تماشــای آنالیــن فیلــم، بــه هــر میــزان کــه از فیلــم رضایــت داشــت، 
بــرای آن هزینــه می کــرد و بلیــت می خریــد. در حالــی کــه در ســینمای رســمی کشــور، معمــول ایــن اســت کــه وقتــی کســی بــه ســینما 
مــی رود، بعــد از خریــد بلیــت، بــه تماشــای فیلمــی می نشــیند کــه شــاید پــس از تماشــا، از آن راضــی هــم نباشــد امــا در هــر صــورت، 

هزینــه ثابــت و از پیــش تعیین شــده ای را پرداخــت کــرده اســت.

ثــار و فیلم ســازان جــوان، در ســایت عماریــار  در ایــن دوره از جشــنواره، یکــی از مخاطبــان فیلم هــا، بــرای حمایــت از ایــن آ
مبلــغ یــک میلیــون و صــد هــزار تومــان بلیــت اختیــاری خریــداری کــرد کــه حــدود 48 برابــر قیمــت بلیــت در ســینماهای مــدرن 

کشــور اســت.
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در حاشیه عمار
هــر ســاله، برنامه هــای جنبــی و برپایــی غرفه هــای مختلــف در سینمافلســطین، یکــی از بخش هــای جــذاب و پرطرفــدار جشــنواره عمــار 
بــوده اســت. امســال هــم بــا توجــه بــه برگــزاری مجــازی جشــنواره، از ایــن بخــش جــذاب چشم پوشــی نشــد و کارگاه هــای آموزشــی 

مجــازی، اکران هــای مردمــی آنالیــن، کتــاب آثــار جشــنواره، فــروش مجــازی کتــاب و ... بــر پــا شــد.

• در کارگاه هــای آموزشــی، صدهــا کارگاه آموزشــی بــا هــزاران ســاعت آمــوزش در دســترس عالقه منــدان قــرار گرفــت. کارگاه های 
فیلم ســازی، نویســندگی، طراحــی و گرافیــک، تربیــت فرزنــد، تجــارت الکترونیــک و برندســازی و ... . نکتــه قابــل توجــه 
آموز ش هــا ایــن بــود کــه حرفه ای هــای هــر حــوزه، بــا رویکــرد فرآیندســازی و چگونگــی رســیدن بــه موفقیــت، محتــوای آموزشــی 

خودشــان را ارائــه داده بودنــد.

• در بخــش خبــری جشــنواره و بــالگ عماریــار )راه نوشــت( بــه نشــانی blog.ammaryar.ir، آخریــن اخبــار و حواشــی جشــنواره، 
نقدهــا و نظــرات پیرامــون فیلم هــا منتشــر می شــد.

• در بخــش کتــاب آثــار جشــنواره بــه نشــانی book.ammarfilm.ir، اطالعــات کلیــه فیلم هــای بخــش مســابقه ادوار جشــنواره در 
دســترس عالقه منــدان قــرار گرفــت..

• در بخــش اکــران مردمــی جشــنواره بــه نشــانی ekran.ammarfilm.ir، عالقه منــدان می توانســتند پــس از ثبت نــام، فیلم هــای 
رســیده بــه جشــنواره را در مســجد، مدرســه، هیئــت، روســتا و شــهر خــود اکــران کننــد. البتــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا امــکان 

اکــران مردمــی آنالیــن هــم فراهــم شــده اســت.

• در ســایت فــروش مجــازی کتــاب )وکتــاب( بــه نشــانی vaketab.ir، صدهــا عنــوان کتــاب در موضوعــات مختلــف از جملــه 
آشــنایی بــا جشــنواره عمــار و مبانــی نظــری آن، در دســترس مخاطبــان قــرار گرفــت کــه عالقه منــدان می توانســتند بــه صــورت 

مجــازی بــرای خریــد کتــاب موردنظــر خــود اقــدام کننــد.
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آثــار منتخــب جشــنواره در  اکــران آنالیــن  از  اعــالم رضایــت مردمــی 
عماریار

واکنش مخاطبان به این سؤال: »نظرتون درمورد اکران های آنالین عماریار در جشنواره مردمی فیلم عمار چیه؟« 
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