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کارگردان تورج ژوله  |   مشاور 
نویسنده:  مهدی اسدزاده

فرش بافـی  صنعـت  و  هنـر  مـورد  در  کـه  سـاله  سـال های  ژولـه  تـورج 
کـه هـر بـار از راسـته ی  پژوهـش می کنـه. اون قـدر در مـورد فـرش می دونـه 
فرش فروش هـای بـازار رد میشـه، خنده اش می گیره. خیلی از فروشـنده ها 
یخچه فرش های مشهور نمی دونن.  یادی از طرح ها و نقشه ها و تار چیز ز

گفتن رو خوب بلدن.  اما در عوض، قسم خوردن و خالف 
مثـاًل تـا همیـن یکی دو سـال پیش همین فروشـنده ها خیلـی از فرش های 

قدیمی بافت مشهد رو با این ادعا می فروختن: 
ـ طرح و نقشه و بافتش مال برادرهای عمو اوغلیه. شاهکاره.

کـه تـورج ژولـه، باعـث و  کار رو نـدارن. بعـد از ایـن  حـاال ولـی جـرات ایـن 
بانـی سـاخت یـه مسـتند در مـورد بـرادران عمو اوغلی شـد، همـه می دونن 

که نمی شه هر فرشی رو به اون ها نسبت داد.
حجره هـای  تـو  یـادی  ز غیروافعـی  حرف هـای  هـم  هنـوز  خـب  ولـی 

فرش فروشی رد و بدل میشه.
کنه... . یادی حمایت  تورج ژوله باید از ساخت مستندهای ز
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یر دست  فرش ایرانی، ز
برادران عمواوغلی

علـى جاللـى در مسـتند »عمواوغلـى« داسـتان تاثیـر خانـدان عمواوغلـى بر بافـت فرش های 
بسـیار ويژه را بررسـى مى كند. به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلوبزیونى مسـتند، تورج 
ژوله كارشناس فرش و مشاور كارگردان مستند »عمواوغلى« درباره اين مستند گفت: آقای 
جاللى، كارگردان مستند »عمواوغلى« با توجه به سابقه من در حوزه فرش، از من خواستند 
كه سوژه ای مربوط به فرش برای تولید اين مستند به ايشان معرفى كنم و من هم خانواده 
عمواوغلى را معرفى كردم كه تاثیر زيادی بر هنر فرش بافى ايرانى داشـته اند. اين سـوژه را 
پذيرفتند و با سفر به مشهد و شهرهایی كه مربوط به اين قصه مى شد پژوهش كار آغاز شد.

تورج  ژوله
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کـه  کـرد: یکـی از نقـاط مثبتـی  ژولـه اضافـه 
ایـن فیلـم دارد، بخـش پژوهـش آن 
اسـت که بسـیار دقیق انجام شـده 
اسـت. معمـوال فیلم هایی کـه راجع به فرش 
تولیـد می شـود بیشـتر بـه جنبه هـای زیبایی 
تصویری توجه دارد، ولی این مسـتند بیشـتر 
نگاه پژوهشی به هنر فرش دارد. شخصیت 
روایـت  فقـط  مسـتند  ایـن  در  عمواوغلـی 
می شـود و در نهایت اصال مورد قضاوت قرار 
نمی گیرد. قضاوت کردن درمورد این مستند 
بـه مخاطـب سـپرده می شـود تـا تشـخیص 
بدهد عمواوغلی چه تاثیری بر هنر فرش بافی 

ایرانی داشته است.
عمواوغلـی  خانـواده  کـرد:  تشـریح  وی 
آذربایجـان  از  مشـروطه  انقـالب  زمـان  در 
کـه  بعـد  و  می کننـد  مهاجـرت  مشـهد  بـه 
پدرشـان فـوت می کنـد دو پسـر او در مشـهد 
در  ایـن  می کننـد.  فـرش  بافتـن  بـه  شـروع 
اسـت  رنسانسـی  بزرگ تریـن  معاصـر،  دوره 

کـه در هنـر فـرش ایـران اتفـاق افتـاده اسـت. 
بزرگ تریـن فرش هـای ریـز بافـت تاریـخ را این 
دو بـرادر بافته انـد. برخـی از ایـن کارهـا حتـی 
با ماشین های ریسندگی و بافندگی امروزی 

هم امکان پذیر نیست.
و  مهم تریـن  کـرد:  اضافـه  ادامـه  در  ژولـه 
گران قیمت تریـن فرش هـا را در ایـران همیـن 
بـرادران عمواوغلـی بافته انـد. فرش هایـی که 
در کاخ هـا و موزه هـا امروزه می توانیم ببینیم. 
ایـن فرش هـا بـا تکنیکی بافته شـده اند که با 
خـود ایـن بـرادران بـه گـور رفتـه و کسـی راز آن 
را نمی دانـد. بـه همیـن دالیل بود که مسـتند 

»عمواوغلی« تولید شد.
مسـتند »عمواوغلـی« بـه کارگردانـی علی 
جاللی تولید شـده اسـت و با پذیرفته شـدن 
در فصل سوم جشنواره تلویزیونی مستند در 
تاریخ پانزدهم آذر ماه ساعت 19:30 در قالب 
برنامه تلویزیونی جشـنواره مستند روی آنتن 

شبکه مستند سیما می رود.
پوستر  فیلم مستند

»عمو  اوغلی«
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مسـتند  در  تناولـی«  »پرویـز 
هنـر  بـر  اشـاره ای  »عمواوغلـی« 
نبودِن فرشبافی ایرانی دارد و می گوید طبق 
طبقه بندی غربی ها،  »فرش« هنر نیسـت 
و برعکـس در ایـران هـر چیـزی را می تـوان 
بافندگـی!  و  آشـپزی  قبیـل  از  نامیـد  هنـر 
تناولی فرش را براسـاس طبقه بندی غربی 
در حـوزه صنایـع دسـتی معرفـی می کنـد و 
بـا ایـن رویکـرد یکـی از مطرح تریـن دسـت 
انـدرکاران فرش ایران یعنی »عمواوغلی« را 
نه هنرمند بلکه با لقب استاد می شناسد. 
این که فرش ایرانی را هنر بدانیم یا به جای 
اطـالق صفـت »هنـر« آن را »کاری هنـری« 
قلمـداد کنیـم، بحثی اسـت کـه جـدای از 
مفهـوم و موضـوع مسـتند »»عمواوغلـی«« 
است. این که بافنده مشهور فرش ایرانی، 
اساسا هنرمند است یا تنها یک استادکار، 
قابـل  هنرهـا  تقسـیم بندی  در  همچنـان 
بحـث اسـت و خیلـی مربـوط بـه نقـد ایـن 
مسـتند نیسـت. اما دلیل پرداختن به هنر 

بودن یا نبودن فرش ایرانی و مراحل تولید یا 
خلـق آن، موضوعـی اسـت کـه در ایـن نقد 
می تواند زمینه ای برای درک و دریافت و یا 

بررسی آن باشد. 
بـا ایـن حـال در مسـتند »عمواوغلـی« 
جسته و گریخته به این موضوع و ماهیت 
هنری فرش اشاره شده است و مستندساز 
سعی نموده تا عالوه بر معرفی شخصیت 
مشـهور در فـرش ایرانـی، بـه این مسـئله نیز 
بپـردازد. بـه طـور مثال عـالوه بر نشـان دادن 
نظـر پرویز تناولـی، کارشناسـان دیگری نیز 
دربـاره تاثیـر »عمواوغلـی« بـر فـرش ایرانـی 
اشـاره  آنهـا  از  یکـی   و  می گوینـد  نکاتـی 
می کند که او فرش ایرانی را احیا می-کند 
و آن را بـه طـرف شـکوِه ماقبـل خـود، یعنـی 
همیـن  بـه  و  برمی گردانـد  صفـوی  دوران 
دلیـل »عمواوغلـی« چیـزی به فـرش ایرانی 
اضافه نمی کند بلکه بـه آن رونق می دهد. 
از  »عمواوغلـی«  مسـتند  ایـن،  بـر  عـالوه 
زبـان افـرادی دیگـر در بـاب هنـر و هنرمنـد 

یر پای ما! »هنر«، ز
نقدی بر مستند عمواوغلی

نویسنده: رحیم ناظریان
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بـودن نیـز نقل هایـی دارد. بنابراین مسـتند 
دیدگاه هـای  بی طرفانـه  »عمواوغلـی« 
چهره هـای  از  یکـی  مـورد  در  را  مختلفـی 
مطـرح فـرش ایرانـی بیان می کند.  مسـتند 
»عمواوغلـی« بـا تکنیـک مصاحبـه و بهـره 
بـردن از تصاویـر آرشـیوی، زندگـی و تـالش 
شـخصی را بـه تصویـر می کشـد کـه امـروزه 
سـال ها بعـد از درگذشـتش همچنـان در 
سراسر دنیا عالقه مندان به فرش ایرانی وی 
را می شناسـند و نامش به عنوان یک برند 
هم در هنر فرش و هم در زمینه تجارت قابل 
توجـه اسـت.  بـا وجودی کـه روایـت، حول 
محور همین کاراکتِر یاد شـده اسـت اما در 
بخش هایی از مستند، تاریخ فرش ایران، 
نکاتی مختصر درباره سبک و سیاق فرش 
در دوران قاجـار و صفـوی، معرفـی اسـاتید 
مقوالتـی  بـر  پرداختـن  رشـته،  ایـن  دیگـر 
همچون »هنر« بودن یا »حرفه« بودِن فرش، 
شکوه و افول هنر فرش ایرانی در دوره های 
کارکـرد فـرش در دوره پهلـوی،  مختلـف، 
حکومتـی بـودن سـفارش های کالن، نـرخ 
از  فـرش  کارگـران  و  بافنـدگان  دسـتمزد 
گذشته تاکنون و شرح سختی های زندگی 
یـاد  نـکات  می شـود.  پرداختـه  و...  آنـان 
شده در کناِر موضوع اصلی مستند یعنی 

بیوگرافی »عمواوغلی«، از سویی به عنوان 
بهتـر  و درک  بـرای شـرح  نیـاز  پیـش  یـک 
موضـوع، الزم بـه نظـر می رسـد و از سـویی 
دیگر این حاشیه رفتن های مکرر، این نقد 
را طرح می کند که مستندساز در ارائه یک 
روایِت منسجم، موفق عمل ننموده است. 
انسـجام در موضـوع آن هـم بـرای سـوژه ای 
کـه حاشـیه های زیـادی را  همچـون فـرش 
در اطـراف خـود دارد در چنیـن مسـتندی 
بیشـتر می توانـد بـر کلیـت اثـر تاثیـر مثبـت 
بگذارد. با چشم پوشی از برخی پالن هایی 
کـه دربـاره حاشـیه های خـارج از بیوگرافـِی 
»عمواوغلـی« اسـت می تـوان ایـن روایـات 
فرعـی در فیلـم را بـا دلیلـی تحـت عنـوان 
»زمینه چینـی« توجیه کـرد اما به طور مثال 
نمی تـوان از تیتـر پایانی فیلم گذشـت و آن 
را همـان نمونه ای از عدم انسـجام موضوع 
ندانسـت. در طول بیش از یک سـاعت از 
زمان مستنِد »عمواوغلی«، آنچه پیداست 
ارجح بودن خود کاراکتِر محوری است. اما 
تیتـر پایانـی، اشـاره ای بـر کـودکان کار دارد. 
انگار فیلم کامال درباره کودکان کار اسـت 
و ایـن تیتـر، توضیحـی بـر ایـن ادعاسـت. 
امـا در خـود مسـتند فقـط آن هـم در یکـی 
دو پـالِن آرشـیوی در حـد چنـد ثانیه، چند 
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کودک قالی باف به تصویر می آیند و تمامی 
مسـتند دربـاره خـود »عمواوغلـی« و تـالش 
برای احیای فرش ایرانی اسـت اما ناگاه با 
اتمـام فیلـم، آن توضیـح بـا آن محتـوا درج 
می شـود کـه اساسـا هیچ ربطی بـه موضوع 
فیلم ندارد. انگار این تیتر برای فیلمی دیگر 
است و اشتباها در پایان این مستند درج 

شده است:
پسـران  اشـتغال  شـاه،  رضـا  دوره  »در 
در  سـال   10 زیـر  دختـران  و  سـال   1۸ زیـر 
کارگاه هـای قالیبافـی ممنـوع اعـالم شـد؛ 
امروزه نیز در ایران، ممنوعیت کار کودکان 

کمتر از 1۵ سال، مصوب است.« 
در  میان نویس هـا  و  پانویس هـا  یقینـًا 
سـینما بیانگـر و شـارح موضـوع و مضمون 
فیلـم هسـتند و ایـن در حالی اسـت که به 
هیـچ عنـوان مسـتند »عمواوغلـی« دربـاره 
و  نیسـت  کـودکان  قالی بافـی  موضـوع 
اشـاره ای اتفاقـی بـر یـک تصویـر آرشـیوی و 
قالی بافی چند کودک، هیچ ربطی به این 
متـن نـدارد. ایـن نمونـه و نمونه هـای دیگـر 
که در سـطور پیش بیان شـد، این شـائبه را 
ایجـاد می کنـد که مستندسـاز بـرای کلید 
زدن مسـتندی بلنـد، نتوانسـته بـر حـذف 
آنچه با موضوع اصلی در وحدت نیست، 

همت گمارد.
پرداختن به موضوع حقوق بسیار کم در 
دوران پهلـوی بـرای قالی بافـان می توانـد به 
عنوان عنصر روایی و زیرکانه در شرح حال 
و هوای دوران کاری »عمواوغلی« باشد اما 
از نظر محتوا هیچ ارتباطی به موضوع فیلم 
که بیوگرافی آن کاراکتر است، ندارد. شاید 
در صورتـی می توانسـتیم وجـود پالن هایـی 
در رابطه با کار کودکان یا حقوق کارگران و 
یا هر کارگر و بافنده دیگری را در این مستند 
بپذیریم که کارگردان با اشاراتی مستقیم، 
وجود چنین حق خوری را مثال در کارخانه 
بیـان  نیـز  »عمواوغلـی«  خـود  فرش بافـی 
می کرد. در این حالت بود که می توانستیم 
و  کارگـردان  رنـج  بیـن  رابطـه  ای  بپذیریـم 

کودکان و موضوع مستند وجود دارد.
مستند »عمواوغلی« همچون بسیاری 
از آثاری که در این جشنواره به آن پرداخته 
اسـت.  گرفتـه  شـکل  مصاحبـه  بـا  شـد 
مصاحبه و گفتگو با همان سویه اطالعات 
کـه اطالعاتـی از  محـور و رودررو! آدم هایـی 
سـوژه مسـتند دارنـد، بی شـکل و بی هیـچ 
مستندسـاز  دوربیـن  روبـروی  چالشـی 
می نشینند و خاطره گویی می کنند و البته 
کـه بیـان  برخـی از حرف هـا و نکته هایـی 
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می کننـد بـا تـالش مستندسـاز بـا تصاویـر 
بـه  الزم  شـاید  می شـود.  کامـل  آرشـیوی 
کارکـرد مصاحبـه  کـه  توضیـح هـم نباشـد 
تکنیـک  بـا  کـه  مسـتندی  و  چیسـت 
چـه  مـی رود  پیـش  گفتگـو  و  مصاحبـه 
چالش هایـی در تصویرسـازی و اصالـت 

سینمایی دارد.
چهره هایـی  »عمواوغلـی«  مسـتند  در 
متولیـان  فـرش،  پژوهشـگران  همچـون 
گذشـته  در  کـه  آنهایـی  فـرش،  بافـت 
خانـواده  کرده انـد،  »عمواوغلـی«کار  بـرای 
نویسـندگان  و  مدرسـان  و  عمواوغلـی 
مرتبـط بـا فـرش حضـور دارنـد و بی هیـچ 
حرکـت خالقانـه ای تنهـا بـه بیـان موضـوع 
پـر  اسـت  مشـخص  آنچـه  می پردازنـد. 
شـدن بخش اعظمی از مسـتند با شـکلی 
آدم هایـی  عبارتـی  بـه  اسـت.  شـنیداری 
در  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  می زننـد  حـرف  کـه 
مکانی غیرتکراری و منفعل حضور دارند، 
و  صـدا  تنهـا  و  ندارنـد  بصـری  جذابیـت 
کالمشان است که مورد توجه قرار می گیرد 
و این برای سینما کفایت نمی کند. بخش 
دیگری از فیلم را نیز تصاویری از فرش ها و 

قالیبافان و تصاویر آرشیوی پر می کند.
توسـط  نگارنـده  نظـر  بـه  آنچـه  امـا 

مستندساز فراموش شده، بحث ریزبینی 
خـود  کـه  اسـت  تصاویـری   برداشـت  در 
ایـن  البتـه  برنـد.  را پیـش  بـه خـود روایـت 
پیشنهاد یا انتقاد اینجا به این دلیل دارای 
اهمیت است که سوژه مستند خود پدیده 
یا کاری هنری اسـت و یا حتی اگر فرش را 
بـه عنـوان حرفه ای صنعتی قلمـداد کنیم 
دوران  از  کـه  نـگاری  و  نقـش  نمی توانیـم 
کار رفتـه را از یـاد  باسـتان تاکنـون در آن بـه 
»تناولـی«  نظـر  برخـالف  ببریـم. می توانیـم 
فـرش را در رده هنرهـای دسـتی بنامیـم. به 
نظـر، »تناولـی« ایـن نکته را از یـاد برد که اگر 
حتـی قـرار باشـد فـرش ایرانـی را بـا رویکـرد 
پدیـده  ایـن  بسـنجیم،  غربـی  تئـوری  و 
همچنان در زمره هنرهای هفتگانه نیز قابل 
تایید است. انگار »تناولی« یادش رفت که 
در همان تعریف غربی و در همان تقسیم 
بنـدی غربی هـا از هفـت هنـر، هنرهایـی 
تحت عنوان هنرهای دستی و یا هنرهای 
تجسـمی وجود دارد. نقاشـی یا طراحی در 
آن تقسـیم بنـدی زیـر مجموعـه هنرهـای 
ترسـیمی اند و حتـی می توان فـرش را در هر 
کـدام از سـه تقسـیم بنـدی فـوق نیـز لحاظ 
ک هنر بـودن یک پدیده  کـرد. از سـویی مال
در مباحـث تئوریـک غربـی، داشـتن چند 

می توانیم برخالف 
نظر »تناولی« فرش 

را در رده هنرهای 
دستی بنامیم. به نظر، 

»تناولی« این نکته را 
گر حتی  که ا از یاد برد 

قرار باشد فرش ایرانی 
را با رویکرد و تئوری 

غربی بسنجیم، این 
پدیده همچنان در 

زمره هنرهای هفتگانه 
نیز قابل تایید است. 
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فاکتور اصلی و ابتدایی است که عبارت 
است از: تخیل، احساس و عاطفه و چند 
معنایی بودن. بنابراین فرش ایرانی، هر سه 
ویژگی هنر قلمداد شدن حتی از نظرگاهی 
در  گفـت  بایـد  حـال  دارد.   نیـز  را  غربـی 
مسـتند»عمواوغلی« مواجهـه فیلمسـاز بـا 

پدیده ای هنری چه بوده است؟
آیـا حتی کلمه ای تحت عنـوان »قالی« 
بـا  متفـاوت  جهانـی  سـوی  بـه  را  ذهـن 
پیچیدگی های عجیب و غریب نمی برد؟ 
منظور، تولید مسـتندی شـاعرانه نیسـت. 
شـاید ایـن نـگاه، مقبـول خیلـی از دسـت 
اتمسـفر  آیـا  امـا  انـدرکاران مسـتند نباشـد 
کـه در مـورد فـرش ایرانـی اسـت  یـک فیلـم 
تنهـا بـا جانمایـی چنـد مصاحبـه شـونده 
در بک گراندی پر از فرش شـکل می گیرد؟ 
کـه  کارشـان  کـه آدم هایـی در محـل  ایـن 
یـا بـا فـرش انباشـته شـده و یـا نشـانه هایـی 
کنارشـان وجـود دارد را طعمـه  از فـرش در 
دوربیـن نماییـم، آیـا بـه اتمسـفری در قبـال 
تصویـر  آیـا  آمده ایـم؟  نایـل  ایرانـی  فـرش 
یـک پژوهشـگر بـا چنـد کتـاب روی میـز در 
موضوع فرش ایرانی، راهی هنرمندانه برای 
کـه مستندسـاز  ایجـاد فضاسـت؟ یـا ایـن 
بایـد چیـزی را بـا دوربینـش نشـانمان دهد 

فـرش  ماهیـت  زیریـن  الیه هـای  آن  کـه 
ایرانـی را بـا زبـان سـینمایی بیـان نمایـد؟ 
اسـاطیری،  و  مذهبـی  باورهـای  از  آنچـه 
تخیلـی  هسـتی،  بـر  متافیزیکـی  نگاهـی 
ماورایـی کـه نـخ و پشـم را بـه اثـری دیـداری 
و خالقانـه تبدیـل می کنـد، مفهـوم ذاتـی 
ریـزه کاری  هـزاران  و  فرش بافـی  گره هـای 
دیگـر، مـواردی اسـت کـه دوربیـن می تواند 
بـا تجسـس در اشـیا و طبیعـت پیرامـون 
نشـانمان بدهد. آیا آنچه از انتزاع و تجرید 
مـا  ایرانـی در ذهـن  فـرش  و  قالی بافـی  در 
مصاحبـه ای  بـا  می تـوان  را  بسـته  نقـش 
عریان و بی ذوق تصویر کشید؟ آیا دوربین 
کـه همچـون  سـینما ایـن قـدرت را نـدارد 
کمـی رویایی تـر بـه  یـک قالیچـه دیـواری 
طـرز  امـا  می توانـد!  یقینـا  بنگـرد؟  جهـان 
تلقـی اشـتباه از مفهـوم اتمسـفر در سـینما 
کـه دوربیـن  باعـث می شـود بـه جـای ایـن 
در خدمت سینما باشد و هنر را بسازد، به 
طرف صحنه آرایی در محیطی پر از فرش 
کار  بـرود. حتـی وقتـی مستندسـاز از اتـاق 
مصاحبـه شـوندگان نیز بیـرون می آیـد و در 
کارگاه رنگـرزی نخ هـای فرش حضـور دارد 
کوتـاه، چیـزی از  همچنـان جـز چنـد پـالن 
ماهیت نخ ها نشانمان نمی دهد و دوباره 
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کـه  روی چهـره آدم هایـی مکـث می کننـد 
تنهـا صدایشـان بـرای مـا اهمیـت دارد و نه 

قیافه و ترکیب چهره شان!
 تـا چـه میـزان، رنگـرزی و آن پیچ و تاب 
نخ هـا بـر طناب هـا می توانسـت بـر اتمسـفر 
چـه  تـا  ببخشـد؟  بیشـتری  غنـای  فیلـم، 
میزان می شـد از گرافیک و طرح و شـمایل 
گره قالی، نمونه هایی درخشان در طبیعت 
از  سرشـار  مـا  پیرامـون  جهـان  آیـا  یافـت؟ 
المان هایی در راستای نزدیک شدن معنا 

در حوزه فرش ایرانی نیست؟
در پایان، یک مثال: »فریدون رهنما« در 
یکی از فیلم هایش تحت عنوان »سیاوش 
در تخت جمشید« از نقش گل نیلوفر آبی 
در آثار باستانی تخت جمشید، تصاویری 
پخـش می کنـد. نقـش گل نیلوفر آبـی روی 
روی  نظامـی،  تسـلیحات  روی  اشـیا، 
ستون ها و سنگ برجسته های دیوار، روی 
تاج پادشاهی سیاوش، با ریتمی تند نشان 
داده می شود. حتی شاهدیم که یک مرد، 
نقـش ایـن گل را بـر روی دیـواری حکاکـی 
می کند، یا اشیایی را در موزه می بینیم که 
بـاز بـا نقـش ایـن گل سـاخته شـده اند. بـه 
عبارتـی تصاویری از چگونگی اسـتفاده از 
گل نیلوفـر آبـی در دوران باسـتان در  نقـش 

سـاختمان تخت جمشـید و در تزیینات 
اشیا در پالن هایی پی در پی را شاهدیم اما 
ناگاه در البالی خرابه های باستانی تخت 
جمشـید و سـتون های افتاده، تصویری از 
خود واقعی یک گل نیلوفر آبی را می بینیم؛ 
تاویل شکل می گیرد. این که تاریخ در حال 
نابودی جهان و همچنان این گل نیلوفر در 
حـال رویـش اسـت. یا تاویلی دیگر این که 
بشر در ساخت و تزیین این آثار باستانی از 
طبیعـت الهـام گرفته اسـت و این گل چه 
قبل از شکل گیری آن تمدن و یا حتی بعد 
از نابودی آن، همانجا مجددا می روید. در 
مستند »عمواوغلی« موضوع، هنری است 
بـه تصویـر  آثـاری هنـری  و شـرح ماجـرای 
می آیـد امـا شـما جـز تصاویـری مسـتقیم از 
خـود فـرش، چیـز دیگـری نمی بینیـد. یک 
ماجراجویـی در تصاویر، یا بازی با عناصر 

تاویل پذیر در فیلم وجود ندارد.
آنچـه »فریـدون رهنمـا« درآثـار باسـتانی 
دیـد، در خـود طبیعـت نیـز آن را یافـت و 
بسـیار هنرمندانـه در فیلـم از آن بهـره بـرد. 
یقینا در مستند »عمواوغلی« نیز از فرش و 
قالی بافی بیشتر می توان نمونه هایی در دل 
طبیعـت یافـت کـه متاسـفانه در زیر سـایه 
مصاحبه ای خشک، فراموش شده است.
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شـما می توانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه 
کد فیلم  به همراه عدد ستاره مورد نظر ارسال نمائید. پیامکی 3000081 با زدن 
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