ويژگی متلها براي بهرهگيري
در نمايشهاي راديويی و تلويزيونی
ميتراخواجهئيان 1

چکیده
متلها افسااههايي هستنا واجا روايتها ونااونن كه سالها هاه اانر
شفاهي هه حما

خند ادامه داد ااا متلها هه دلمل ويژويها زهاااي سااختار

انع ترمان و ايع مضمنن اغراق در تتمل و طنز اين امكاان را دارااا كاه از
آاتا هه شكل امايشي هتر هردار شند در امايشهاا راديانيي و تلنيزياناي
يک عمل امايشي هه غايت ن ميتنااا متاطب را تا آخرين كاهم و ااحنه
امايشي ها خند همرا سازد و متلها اين ويژوي را دارااا كاه تباايل هاه ماتن
امايشي شناا و متاطبان را ها خند همارا كنناا هاا تنجهاه هاه تاأثمر راديان و
تلنيزينن هر كندكان ميتنان ها هتر ومر از متلها پمامهايي ها محتانايي غناي
تنلما كرد و آاتا را هه انرتي جذّاب هه كندكان ارائه داد
کلیدواژههاا :اماايش طناز متال صهاه كندكاان اماايشهاا راديانيي
امايشها تلنيزيناي
 1كارشناسي ارشا كاروردااي امايش از دااشگا ترهمت مارس و تتمهكننا و سردهمر رادين
khajeheiyan@yahoo.com
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مفهوم متل
متلها هتشي از فرهنگ عامه هساتنا كاه در وذشاته از سان ماادران ياا
هاازرگترهااا خااااناد هاارا كندكااان اقاال ماايشااا و جاااا از ويژوااي
سرورم كنناوي معااي متعاد ه هه متاطبان خند منتقل ميكرداا امروز امز
متلها از وناهها راي و ارزشمنا ادهمها
فرهنگ «لغا

كندكان هستنا در تعريف متال در

عاممااه» آما است« :افسااها كندكاااه اسات كاه رواياتهاا

ونااونن دارد تقريباً تمام مردم اياران آن را ماي دااناا و هارا كندكاان خاند
ماايخناانااا در لت ااه مااردم اااافتان اياان متاال هااه «اتنتاال تنتااه متاال»
( )atu tal tuta matalمعااروف اساات و در تتااران آن را «اتاال متاال تنتنلااه»
مي ونينا اين متل هسمار مشتنر است و روايتها متتلفي از آن ضابط شاا
است » (جمالزاد  )8:1382هه عبار

ديگر متالهاا ضامن سارورم سااختن

كندكان دارا مضاممن ترهمتي و اجتماعي امز هستنا كندك ها شنمان متال هاا
طبمعت اطراف خنيش ااا مي ومرد و از همان اهتاا ها سرزممن مادر

آيمنهاا

و آداب محمط خنيش آشنا ميشند
متل داستان كنتاهي است كه ها مضااممن لطماف و سارورمكنناا واا هاه
انر

شعر و زمااي ها اثر منزون هرا كندكان و انجنااان خنااا ميشند

شتصمهت متل ها همشتر حمنااا

و ماااهر طبمعات و در هرخاي مانارد ااساان

است (وكملمان )9 :1380
در وا ع متل وناها از ادهمها
هه حما

كندكان است كه سالها هه انر

شافاهي

خند ادامه داد است متل از افسااه كنتا تر است و شتصمهتپارداز

و دروامايه مشتش كمتر در آن هه چش ميخنرد در متل ادهمهاا

و هااز

دره آممتته شا ااا تا روايتي دلنشمن هه وجند آوراا و ويژويهايي داراا كاه
اين امكان را فراه ميكنا تا هتنان آاتا را در البها امايشي ارائه كرد
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ويژگي متلها
 .1زبان :اساس متل هر كهم اساتنار اسات كاه واا در كالباا تراااه شاكل
ميومرد و وا رواا روايتي دارد و دارا ويژويهايي است:
متل از اار زهااي فاخر امست و ها تنجهه هه خاستگا تاند ا آن هاه زهاان
ساد و محاور ا مردم ازديک است و هاه عباارتي شامن هماان سااد ا دارد
اينوناه داستانها از آا ا كه هرا كندكان و عامه مردم و از سن خاند ماردم
اقل ميشا ساد و هيتكلف است و هه راحتي هر زهانها جار ميشند
در هسمار از متلها عنصر پمشهراا داستان «وفتگن»ست و از طريق همان
ديالنگ ها همن اشتاص داستان شكل ميومرد و جريااي پمشرواا هه خاند
ميومرد؛ ماانا متلها «زور دارم و زور هچهه» «كک هه تننر» و
در متلها هه كرا

ها «تكرار كلما » روههرو هستم كه اين تكرار هه تاري

هه يک هاز تبايل ميشند؛ ها زهااي كه وا جنبه طنزآممز هه متل ميدهاا واا
داستان را پمش ميهرد و وا هرا تأكما هر وا عها هه كار هرد ميشند
 .5قهرمانان :ترمان متل ها متفاو اااا :واا «ااساان» هساتنا مااناا متال
«داشت و اااشت»؛ وا «حمنان» هستنا مااناا متال «شانگنل و منگانل»؛ واا
«امندها طبمعي» هستنا ماانا «سنگ و وردو»؛ وا «تركمباي» هساتنا مااناا
متل «خروس و پادشا ».
 .3ساختار :ساختار متلها هسمار ساد و هه انر

خطي اسات داساتان از

يک اقطه شروع ميشند و هي آاكه پمچمااوي خاااي داشاته هاشاا هاه پاياان
مي رسا در وا ع شتصمهت ها در همان آغاز كار معرّفي ميشاناا و ههفاااله
شتصمهت االي هاا وار ياا مشاكل ااالي روهاهرو مايواردد و در پاياان هاا
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ور وشايي يا تعممن تكلمف داستان هه همان سرعت كه آغاز شا هند هه پاياان
ميرسا
 .4وقايع :در متلها فعل مت تر از افت است؛ يعناي هاه جاا تناامف
اعمال ترمااان يا حنادث ها يک فعل همان ميشاند و هنااهر ااال تاک خطاي
هندن آغاز و پايان مشتش است و داستان از وسط و يا آخر آغاز اميشند هه
عبار

ديگر و ايع زا مروار و پشت سر ه رخ ميدهنا و منطاق ماجراهاا و

و ايعي كه رخ ميدهنا منطبق هر جتان فااتز متلهاست
 .3مضمون :هاف هسمار از متلها ها هتر ومر از زهان كندكااه و طناز
دروامايها

همااگر «وذر» است؛ وذر از مرحلها هه مرحله ديگار و اينكاه هاه

هر حال هايا مراحل را پشت سر هگذاري تا هه سار منازل مقصاند هرسام در
وا ع مضمننِ هسمار از متل ها هه مفاهم عممق زااوي ماانا «هماالي در غا
از دست دادن يک عزيز» (كاک هاه تنانر) «احقااق حاق» (پمارزن و اضاي)
«تعلممي» (شنگنل و منگنل) «اعتراض» (خروس و پادشاا ) و «عشاق» (خالاه
سنسكه) مرهنط ميشند هناهراين ها تنجهاه هاه مضااممن و مفااهم ذكار شاا
ضمن آاكه اميتنان پذيرفت كه متل ها فقط مرهنط هه زااوي وذشتگان هاشنا
متلها را هايا هتشي از فرهنگ و تمان پاياار اين سرزممن هه شمار آورد
 .6بزرگنمايی و اغراق :در هسمار از متل ها ها اعمالي روههرو مايشاني
كه در حالت عاد امكان و نع آن امست و در داساتان اارتي هامش از حاا
تصنر هه ترمااان داد ميشند ماانا هرداشتن يک ونسافنا از زمامن از سان
يک ون شک در متل «ون شک و خار»
 .7زمان و مکان :در متل ها فاالهها زماااي و مكاااي هاه واساطه كاهم
هرداشته ميشند و شتصمهتها داستان هاا تنجاه هاه امااز داساتان مايتنااناا
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لحاها هات كن هاشنا و لحاها هعا در شتر و در لحاه زماان و مكاان را
همچ تاريتي ااارد و اين زمان ها زمان درواي ما هماهنگ است؛ ماانا متلهاا
«يكي هند يكي ابند» «روز روزوار

» (آ اعبهاسي )103 :1384

 .8تخیل :يكي ديگر از ويژويها هارز و اهل تنجهه در متل هه كار هاردن
است «خرق عاد

تتمهل و اا ام كارها خرق عاد
آما است يعني آاچه ها محسنسا
دراميآيا در صههها حمنااا

عقلي و ت رهماا

هه معنا خهف عااد
حساي و عمناي جانر

و اشما ها ااسان حرف ميزانا و ااساان اماز هاا

آاان ه احبت ميشند» (ممرااد ي )171 :1305
 .9طنز :يكي از دتيل ماااوار متالهاا طناز و لطمفاهپارداز اسات كاه
جاامايه هسمار از آاتاست زيرا ها طناز متاطاب را جاذب مايكناا و او را
سرورم ميسازد هعضي از امكااا

طنزآممز شان متلها عبار ااا از:

 1تنا ض (داشت و اااشت)
 2رفتارها خرق عاد

(خروس و پادشا )

 3هاز كهمي (هاد و ها )
 4واژ ساز (يک هز و ام هز)
 5هزرگامايي و اغراق (زور دارم و زورهچهه)
ااناع آثار ادهي كه طنزانيا ميتنااا هه كار هبرد فراوان است و كمتر اانع
ادهي مي تنان يافت كه اتنان از آن در طنزانيسي استفاد كارد متالهاا ها هاا
هنمايه طنز و اهلمتها امايشي جاا از اين امر امستنا چنان كه هرخاي از
فننن منرد استفاد هرا خلق يک اثر طنزآممز درون متلهاا اتفتاه اسات ايان
فننن را تحت پن عننان خهاه كرد ااا كه عبار اااا از 1« :كنچاک كاردن
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 2هزرگ كردن  3تقلماا مضاحک از ياک اثار ادهاي شاناخته شاا  4اي ااد
من عمتي در داستان يا امايشنامه كه خند هه خند طنزآممز است؛ هه ااطهح اقا
1

ادهي غرهي اي اد من عمت كنايي و همچنمن استفاد از كناياه ونشاه و طعناه
 5هه كار هردن عامن كلماا

كساي كاه مانرد طناز ارار مايومارد و اي ااد

چارچنهي مضحک هرا آن شمن هعضي از آثار طنز ممكن اسات م منعاها
از دو يا سه شمن ممكن هاشا » (جناد

)10 :1384

در متلها ها امناههايي از اين فننن طنز روههرو هستم كاه چنااكاه پمشاتر
اشار شا كنچک كردن يكي از عما ترين آاتاست «هاين معناا كاه انيسانا
شتصي را كه مي خناها منرد ااتقاد رار دها از تمام ظاناهر فريبناا عاار
ميسازد و او را از هر لحا كنچک ميكنا اين كار ميتنااا هه اانر هاا
متتلف انر

ومرد و ميتنااا از لحا جسمي و يا از لحاا معنان ياا هاه

شمن ها ديگر هاشا » (همان)10 :
داما حمنااا

كه اكثراً منرد استفاد طنزاانيا ارار مايومارد اانعي از

كنچک كردن است كه در آن انيسنا هرا اينكه منرد هازخناست و م اازا
رار اگمرد شتصمهتها خند را از ممان حمنااا
اساس اين ااسانها هستنا كه از زهان حمنااا

ااتتااب مايكناا ولاي در

حرف ميزانا (همان)19 :

در مقاهل شمن هزرگ كردن ه وجاند دارد كاه طنزاانيا از آن اساتفاد
ميكنا و در اين وناه ادهي يعني «متل» امز از اين شمن هه انرتي زيبا اساتفاد
شا است؛ چنان كه در متل «ون شک و خار و پمرزن» و ديگر متلهاا مانارد
متعاد از آن اهل مشاها است
«وسمله ديگر كه در طنز هه كار ميرود طعنه يا كنايه طنزآممز است كه در
آن هاز ها كلما

و ظرافت لفاي مت است » (هماان )38 :در متال «پمارزن و
1. ironic situation
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اضي» كه پمرزن ازد اضي شكايت ميهرد و پاسخهايي از اضي ميومارد هاا
متلها ديگر ه از آن استفاد شا است

يكي از منارد ديگر كه هه طنزانيا امكان خلق يک اثار طناز را مايدهاا
« رار دادن احنه طنز در يک سرزممن خمالي است هردن احنه داستان هه يک
سرزممن خمالي اين مزيت را دارد كه امكااا

وسمعي هرا خمالپرداز و ااتقاد

هه انيسنا دها » (همان )06:مكان رويااد متلها ه مكااي است كه در ذهان
هر متاطب شكل راگ و حال و هنا خااي هه خند مايومارد هارا مثاال
و تي در متل «دويام و دويام» راو عننان ميكنا كه «سر كانهي رسامام دو
تا خاتنن رو ديام» اين كن مي تنااا هر كنهي هاشا و دو خاتنن ميتناانا هر
سني هر شكلي و ها هر پنششي هاشنا؛ يعني آن وناه هاشانا كاه ماا در ذهان
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تصنير ميكنم يا در متل «ون شک و غنز پنبه» ها جتااي روهارو هساتم كاه
«ون شک» تناااييها غمر اهل تصنر در جتان وا عي را داراسات ولاي طباق
را

ناامن افساااهپارداز متال متاطاب ايان جتاان و اعماال خارق عااد
ميپذيرد

متل و نمايش راديويي
اكته حاي ز اه هممهت در متل ايان اسات كاه و اايع و اعماال در الاب كاهم
ون ااا ميشند هناهراين ميتنان هه راحتي از آن در رادين اساتفاد كارد زيارا
در «رادين رخاادهايي هه امايش درميآيا كاه دياا امايشاناا ولاي روايات
مي شناا يک هتش از كردار احنه زير پنشش كردار احنها ديگار

ارار

ميومرد » (منلر )194 :1384
يک امايش رادينيي ها كردار دراماتمک آغاز ميشاند و اتساتمن وفتگان
شمايي از من عمت يک رخااد اسات «در ياک اماايش راديانيي هاياا فانر
فتمما شند چه كسي ترمان امايش و چاه كساي حرياف اوسات درومار
دراماتمک هايا ها تمامي خشناتش هيواسطه واض هاشا » (همان)211 :
در متلها ه ههفااله ها اتّفاق االي روههرو ميشني ؛ هرا مثاال در متال
«منش دمهريا » در اهتاا روايات هااون هامچ پمچمااوي و هاه ساادوي هماان
ميشند كه «روز هند روزوار هند غمر از خااا كساي اباند منشاي رفات
دزد

هه تله افتاد و دمش پار شاا و » هنااهراين مايتانان از طرياق اماايش

رادينيي كردار پرهم ان هرا شنمان تاارك ديا؛ همان طنر كه متل هار پاياه
كهم استنار است و وفتگان اقاش عماا ا در پمشابرد و اايع دارد «اماايش
رادينيي و درام احنها ه هه اتكا وفتار زاااوي دارااا كاهم تنتاا اهازار
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عما خبر امست زيباشناسي وفتار ميتنااا هه كلي ريتت را منسا

كناا؛

از آا ا كه متلها تاهع محاوديت زمان و مكان امستنا «در امايش رادينيي
ه همچ محاوديت مكااي وجند ااارد هه هممن دلمل ميتنان تمام مكانهاا
جتان را در يک هراامه رادينيي هه راحتي سماحت كرد » (همان )279 :در وا اع
هر چنا ااهمنايي را ويژوي رادين دااستهااا هايا اشار كرد كاه «ااهمناايي هارا
امايش رادينيي هُنپايه و اشاااه خه مات اسات» (هماان )186 :و «خه مات
همان حلقه ومشا زااوي است همان حلقها كه هاعاث مايشاند روز هاا
روزها ديگر و لحاها ها لحاهها ديگر تفاو

پماا كناا و معناا زاااوي

در هممن تفاو ها اتفته است پا هه اين معنا خه مت شاايا ضارور تارين
چمز هاشا كه هايا هه كندكان آمنخت چرا كه تنسط آن فراتها هتتار و
همشتر هرا يک زااوي در اختماار آاتاا ارار مايومارد » (يثرهاي )5 :1309
عهو هر اين تتمهل پمشزممنه خه مهت است و كندك ها تتمالپارداز جتاان
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صههها را ها و شاد ها شتصمهتها آن را درك مايكناا و «از آا اا كاه
اساس افسااه را تتمل شكل مي دها كاندك از عاادا

روزاااه جتاان خاارج

ميشند و هه دامايي ام مي وذارد كه منطق خاص خند را داراست اين روااا
د مقاً در امايش ه اا ام ميپاذيرد و ايان اقطاه اتصاال و اشاتراك افساااه و
امايش است » (اكبرلن )45 :1385
در وا ع متاطب رادين ه منفعل امست هلكاه هاه خلاق از طرياق تتمال
مي پردازد «تتمل امايش هاه
دو هتش خمالپرداز اجرا و
تتمااال تماشااااور تقسااام
ماايشااند و هاار ااااااز كااه
امايش هتنااا تتمل متاطبان
را در تكممل خانيش همشاتر
هه كار ومرد ارزش همشاتر
دارد هناهراين خمال ورايي در
هنرهااا امايشااي هتشااي از وا عماات اجرايااي امااايش و مكمهال آن اساات »
(كنچکزاد )103 :1384
متاطب متل هه خنهي ها اين مقنله آشناست كه ترمااان در هسمار مانارد
حمنااااا

و امندهااا طبمعااي هسااتنا ترمااااااي كااه ااسااان امسااتنا ولااي

ويژوي ها ااسااي هه آاتا اسبت داد شا اسات و دسات هاه اعماالي خااص
ميزانا و دستتنش حنادثي منحصرههفرد ميشناا «انيسنا امايش راديانيي
ميتنااا از منجندا
)275 :1384

فااتز

حتّي حمنااا

و اشماا ه هتر منا وردد » (منلر
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متل در نمايشهاي تلويزيوني
رويارويي خند را ها تلنيزينن آغاز و شروع هه كشف اين دستگا پر رمز و راز
ميكننا در سه سالگي كندك عه ه خند را هه يک هراامه خاص هاا سرواااا
اشان ميدها و هرا تماشاا آن ااارار مايورزد و از آن پاا هاه تماشااور
حرفها تلنيزينن تبايل ميشند كندكاان در اهتااا هاه تماشاا كاارتننهاا و
هراامهها كندك عه ه اشان ميدهنا (هروجرد علن

)69 :1382

ها تنجهه هه تأثمر تلنيزينن هر كندكان ميتنان هه ظرفمات ديااار متالهاا
عهو هر شنماار هندن آاتا تأكما كارد؛ زيارا متالهاا ايان فراات را هارا
هراامهسازان تلنيزيناي هه وجاند مايآورااا تاا هرااماههاايي كاارتناي زااا
عروسكي و تركمبي تتمهه كننا و پمام و غنا محتنايي آاتا را هه انرتي جاذاب
هه متاطب خند هنيژ كندكان ااتقال دهنا و منجاب پارورش خه مات آااان
شناا
در طنل زمان همنار متلها هه شكلي روايي اقل شا ااا روايت در معنا
كلي اقل رويااد هايي است كه راهطه علّات و معلانلي دارااا و شاامل هار دو
روياادها وا عي و تتملي ميشناا (شتبا )26 :1389
متلها در عمن حال كه روايت مايشاناا و كاندك را سارورم مايساازاا
اكته هايي در منرد زااوي وا عي ه اقل ميكننا هه عبارتي متل لذّ

هاز -

سرورمي را ها آمنزش همرا ميكنا؛ چنان كه در متل «دوياام و دوياام دو تاا
خاتنن رو ديام » رويااد هايي مثل آب دادن هه زممن سبز شان علف و هاه
انر

روياادهايي كه ه هه يكايگر مرهنطااا و ه دارا هر دو جنبههاا

وا عي و تتملي هستنا روايت ميشناا
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در هسمار از امايشها كندكااه از جمله فمل ها اامممشن روايت اقش
ههسزايي ايفا ميكنا هرا مثال راو داستااي را روايت ميكنا و ها وفتههاا
جتان پمرامنن شتش اول كه ممكن است ااسان حمنان يا وماا هاشاا

راو

جان ميومرد؛ يعني ها استفاد از امكااا

تصنير

تتمهل درون داستان شاكل

همرواي هه خند ميومرد و كندك در حالي كه از شنمان روايت لاذّ

مايهارد

وارد فضا تتمهلي روايت ه ميشند و ها آن ارتباط هر رار ميكنا
هه عبارتي «روايت در فمل راهي است هرا فت ِ داد ها كه از طريق تانهه
انر

ميومرد يعني راهي است كه تماشااور از رهگاذر آن هاا ساازماااهي

داد ها هه فت ميرسا ااگار كه شاها اين داد ها در چارچنب زماااي مكاااي
و علّي است » (همان)29 :
در وا ع همانوناه كه تتمهل راو متل زمان و مكان را درميانردد جتاان
فمل و كارتنن و داما عروسکها ه پايبنا زمان و مكان خااي امساتنا و از
طريق هازساز جتان خمالي و وا عي هه شكل فااتز هاا داماا ذهناي كاندك
ارتباط هر رار ميكننا و هر او تأثمر ميوذاراا

ويژگي متلها براي بهرهگیري در نمايشهاي راديويي و تلويزيوني 011

«كارتننهايي كه در آن شتصمهتها االي فعال هستنا و احنهها زود هه
ميكننا همشتر تنجهه كندكان را هه خند جلاب مايكنناا » (فرودوااهي :1300
)228
آاچه در امايش كندك اهمهمهت دارد صهه است و همه چمز تحت شاعاع آن
رار ميومرد «افسااه هه دلمل دارا هندن اهعاد «فااتاستمک» و چارچنب مانا و
منس مي كه دارد ادر است متاطب را هه سرعت و اراحت جذب اماايش
كنا و خطنط كلّي خند را آشكار سازد افسااه هه سرعت آغاز ميشند و اين ها
عه ه كندك پمناا مي خنرد كه در كمترين زمان ممكن هه سراغ ماجرا ميرود:
«يكي هند يكي ابند پمرزاي هند كه يه »؛ كاندك از هماان اهتااا وارد مااجرا
مي شند و طرح سريع مسئله االي و مت جلان دادن آن تمركاز كامال در
كندك اي اد ميكنا (اكبرلن )43 :1385
متلها كندكااه امز ها ساختار داستااي و اهال فتا دارا خممرماياها
مناسب هرا ساخت فمل ها كندكااه ها ساختارها متتلف اامممشن ياا زااا
هستنا؛ زيرا آاچه كندك را جذب ميكنا سلسلهحنادث است؛ سلسلهحنادثي
كه در زمان و نع حنادث هه جلن حركت ميكنا و هه وذشته هازوشت ااارد و
كندك ميتنااا هه راحتي حنادث را دابال كنا البته اباياا فرامانش كنام كاه
عنامل فني زياد در هاورپذير شان يک فمل كارتناي ياا اامممشان تأثمرواذار
است ولي اميتنان منكر اين ضمه شاا كاه «معناي دادن هاه ياک كااراكتر و
هاورپذير كردن او چمز امست كه تنتا هر عتا اامماتنر هاشا هايا وفت مقاار
زياد از اين مسئنلمت هر عتا داستان و هه تبع آن فملمنامه رار دارد هاه هار
حال اساس و شالند يک فمل هار پاياه فملمناماه ارار مايومارد » (حسانائي
)54:1389
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هناهراين ها تنجهه هه غنا داستااي متلها و حنادث خطاي منجاند در آاتاا
كه در هسمار از منارد هه زهااي طنز و هه شكل تتملي در داما تصانير جاان
ميومرد اين وناه ادهي هه راحتي ها كندك ارتباط هر رار ميكنا كندك را هار
سر شنق ميآورد و هم انزد ميكنا تنجهه او را جلب ميكنا و تناااييهاا
فكر او را افزايش ميدها

جمعبندي
ساختار صههها افسااهها و متلها كندكااه دارا ظرفمتهاايي اسات كاه
ميتنااا هه اگارش و سااخت اماايش هاا راديانيي و تلنيزياناي جاذاب و
متاطب پسنا من ر شند در وا ع ها تكمه هر ادهمها

كتن ميتنان هراامههاايي

خاص كندك ها جذاهمت هات و متناسب ها ويژوايهاا

ترماان ذهناي آاتاا و

متناسب ها زمان حاضر تنلما كارد و هاا هتار ومار از زهاان طناز عاهو هار
سرورمساز

كندك را ها هن ارها و ااهن ارها جامعه آشنا ساخت و ار

تتمهل و تصمم ومر را در آاتا تقنيت كرد
از طرفي اهلمتها منجند در متلها كندكان هارا تنلماا اماايشهاا
رادينيي و تلنيزيناي همااگر اهلمتهايي ماانا جذّاب هندن و اي اد ارتبااط هاا
متاطب هه خاطرسپار در من عمتها متتلف و امكان تناامنا

اانآور

و خه مهت در كندك است همچنمن عنصر كشمكش كه ازجمله عنااار متا
در يک اثر امايشي است امايشها رادينيي مبتني هر متل هر اسااس روايات
و وفتگن شكل ميومراا و در اماايشهاا تلنيزياناي هار حركات و حادثاه
دياار  -كهمي استناراا هناهراين متل ها تحريک نه تتمل و طناز پرراگاي
كه دروامايه آن را تشكمل ميدها انعي پشتنااه فرهنگي غناي هارا سااخت
امايشها رادينيي و تلنيزيناي محسنب ميشند
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