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 هنر ترآيبي و جداسازي عناصر

 )٢٠٠٠ ، آلن ، ٨چاپ شده در آتاب نمايش ( 
              سوزانه شليشر: نويسنده 
 نيلوفر بيضايي: برگردان 

 
ي  در ساخت دآور صحنه آه پس از دوره ي تمرين بازيگران ، بر اساس نيازهاي صحنه انجام م    ) Caspar Neher (شيوه ي نهر„

نويسنده ي متن اين . گرفت ، به صحنه ساز اين امكان را مي داد آه از بازي بازيگران ايده بگيرد و متقابال بر آن تاثير بگذارد    
. امكان را داشت آه در همكاري مداوم با بازيگر و صحنه ساز يك رابطه ي متقابل تاثير گذار و در عين حال تاثير پذير ايجاد آند            

ها و آهنگسازان نيز اين امكان را مي يافتند آه بطور مستقل و از طريق هنر تخصصي خود در جريان ساخته        بطور همزمان نقاش   
برتولت برشت (“ .بعبارت ديگر اثر هنري در آليتش از طريق عناصر جداگانه به تماشاگر عرضه مي شد   : شدن اثر دخالت آنند  

 ( 
رقص     - هاي هنري خود را در اختيار پربار نمودن يك اثر قرار دهند ، در تاتر     گذشتن از مرزها و محدوده ها و اينكه آليه ي شاخه   

 . و بر پايه  نظر برشت تنها از طريق جداسازي عناصر و ايحاد امكان تحقق مستقل آنها ممكن مي شود      
ه است ، بدون از بين  رقص را تشكيل مي دهد ، بمعني ايجاد ارتباط ميان عناصر جداگان      -تكنيك مونتاژ آه اساس ساختمان تاتر   

مونتاژ ، آه از  . از اين طريق ، تقطيعاتي در اثر ايجاد مي شود آه باعث پديدار شدن آيفيت استتيك مي شوند . بردن تناقضهايشان 
استقالل عناصر هنري هر اثر بهره مي جويد ، باز بودن نمايش آه از شرطهاي اصلي استفاده از اين تكنيك است ، آاراآتر ناآامل            

ودن اثر ، چند پهلو بودن نمايش آه امكانات گوناگوني را در درك اثر در اختيار تماشاگر مي گذارد ، با ايده ي ريچارد واگنر آه  ب
با اينهمه واژه هايي چون مجموعه ي اثر هنري ، مولتي     . تعبير اروپايي از معناي مجموعه  اثر هنري مي باشد ، بسيار فاصله دارد      

رقص      -نوان نتيجه ي برخورد شاخه هاي گوناگون هنري ، تاتر توتال ، واژه هايي هستند آه در مبحث تاتر        مديا ، اثر هنري بع  
رقص ، ديگر نه بتنهايي     -اثر مجموع هنري تاتر   . مرتب مطرح مي شوند ، بدين دليل آه خصلت فرا محدوده  آن را برجسته سازد     

با اينهمه اين شكل توليد اثر با يك جهت خاص تعبير زيبايي . و زبان باله است ، نه فقط بازيگريست يا رقص ، و نه موسيقي  
بهمين دليل نمي توان آن را بعنوان يك نقطه نظر بي طرف  با يك فرمول همه گير در تاتر  . پيوندي تنگاتنگ دارد  شناسانه ونظري

 .امروز عموميت بخشيد  
 ، آنچه بسيار جالب و جذاب است و از سنت ريچارد واگنر   در طرح اثر هنري بعنوان مجموعه اي از شاخه هاي مجزاي هنري     

 شدن اين هويت براي هنر است آه بر طبق آن در يك اثر هنري مي بايست هنر و واقعيت ، آرمان و عينيت ،     يلمي گيرد ، قا نشات
از طريق اين تالش انجام   جستجوي هويت هنر و زندگي، در دوره هاي مختلف . به يك يگانگي برسند و يك اثر واحد هنري بسازند 

گرفته آه يك ساختمان فكري نمايشي ، يك جهان بيني هنري را در عمل زندگي بعنوان يك اصل قابل تعميم براي عموم تعريف آنيم  
 از طريق   ١٨٧٦در درامهاي موسيقيايي واگنر آه وي درسال  . اين تالش در قرن نوزدهم در طرح اثر واحد هنري انجام شد   . 

 صحنه اي ناشي از تقابل آالم ، رقص و صدا بروي صحنه برد ، ايده ي اثر واحد هنري بازتاب پيدا آرد و سنگ بناي ايجاد سنتز
نقش بسزايي در بيان اين    „هنر آينده„ شهر بايرويت ، آثار موسيقيايي واگنر و همچنين نوشته هايش تحت عنوان   .آن گذاشته شد 
، رقص جاي    „ روح موسيقي    تولد تراژدي توسط „ وشته هاي فريدريش نيچه با عنوان    نيم قرن پس از واگنر و ن   . طرح داشتند  

ايده ي ايجاد رفرم در تاتر از طريق بكار گيري رقص ، رودولف البان اين ايده را در رقص بكار گرفت و با   . موسيقي را گرفت  
ر طبيعت چون خورشيد ، ماه و غيره و با شمار       ، در فضاي آزاد و با استفاده از عناص    “مزرعه ي رقص   „تشكيل گروه هنري بنام   

آفريد و در اين راه از سنتهاي تاتر چين بهره   ) ترآيبي( البان بر پايه ي رقص ، آثار واحد هنري  . آثيري رقصنده ، آارگرداني آرد   
 . جست آه عصاره ي انديشه اش را مي توان جشن بزرگ همگاني زندگي ، نام نهاد    

نه ي هنر ترآيبي ، آرزوي ايجاد هماهنگي و هارموني در جهان آينده از طريق هنرو همچنين همكاري       اساس ايده ي آرمانگرايا
 “  .همه مي توانند در اين نبوغ نقش بازي آنند „ : يا طبق گفته ي واگنر . شاخه هاي مختلف هنري مي باشد   

چرا آه بناي اين ايده اعتقاد به . ه مشترآي ندارند   ترآيبي هنري هيچ وج  -رقص و حرآت نگاران امروز با ايده ي اثر واحد     -تاتر 
طرح اثر واحد .حتي محتواي آار ايندو بسيار متفاوت است . ژني و شخصيت پرستي از يكسو و يكسان پنداري از سوي ديگر است 

اين . رضه مي آند  نيز در بخشي از توليدات هنري باقي ماند ، يك تصوير بسته و محدود از جهان به ما ع ١٩٤٥هنري آه پس از  
طرح تصوير مقابل خود را نه از واقعيات اجتماعي و امروز و ديروز اين واقعيات ، بلكه از طريق ايده ي بازگشت به اصل خويش    

در اين طرح ، اسطوره و آيين ، الگو هاي تجربه ي   . ، از اسطوره ها و از حيطه هاي فرهنگي بيگانه با تفكر غربي وام گرفته است 
 . مستقيم جهان مي باشند  مشترك و 

در اين ايده ،  . رقص ، از ايده ي اوليه ي برشت مبني بر تغيير پذير بودن جهان حرآت مي آند -بر خالف اين طرح ، در تاتر
درگير شدن با    . خصلت تغيير و تكوين تاريخ و تمدن نفي نمي شود ، بلكه از طريق پرداختن به تاريخ بدن بدان پرداخته مي شود     

رقص بدليل خصلت رهايي   -تاتر. خود ، وسيله اي مي شود براي بيان حاالت خويش و نه ايده آليزه آردن جهان   خود ، بدنابزار
 رقص امروز با    -تاتر  . جويانه و فردگرايانه ي خود ،در مقابل مطلق گرايي هنري موجود در ايده ي اثر واحد هنري قرار مي گيرد          

 . ، از تماشاگر نيز قدرت خالقه مي طلبد  استفاده از خالقيت تك تك افراد 
آه از طريق نگاه مطلق گرايانه به هنر در پي ايجاد حس جمعي است و از پرداختن به       ) ترآيبي(وري اثر واحد هنري   ئبر خالف ت

  . رقص امروز تماشاگر حق و آزادي آامل در جستجوي نگاه شخصي خود دارد     -تضادها و تناقضات گريزان ، در تاتر 
رقص زندگي را    - بر خالف ايده ي اثر واحد هنري آه هدفش جمعي آردن هنر و يا حل شدن آن در زندگي است  ، تاتر            باز و

از اين    . در اينجا وقايع صحنه اي  و واقعيت ، مرتب در يك رابطه ي تنگاتنگ و متقابل قرار دارند           . مبناي هنر قرار مي دهد    
 برشت آه زندگي روزمره و صحنه هاي      انندم .مايش را به تماشاگر داده مي شود طريق امكان جستجوي واقعيت نهفته در پس ن   
 رقص امروز ، موضوع آار خود را  تجربيات واقعي و روزمره و وقايع مشخص      -خياباني را الگوي تاتر اپيك خود قرار داد ، تاتر
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معيار ما مي    „: هر تعريفي گوياتر باشد آه   ورگ تابوري از   ئبراي تعريف تاتر پسا برشتي ، شايد اين جمالت گ    .قرار مي دهد 
رقص بدست مي دهد    -تعريفي آه رزاموند گيلمور از آار خود در تاتر       “ .بايست انسان در زندگي واقعي باشد و نه در ذهنيت هنري   

وليم  ئل انساني  مسئاوليت آنيم ، در برابر انسان و مس    ئاحساس مس ) با هر تعريفي آه از آن داريم   (ما پيش از آنكه در برابر هنر    „ : 
.“ 
 

 تاتر تجربه
 

من شكلي از تاتر را پيشنهاد مي آنم آه در آن تصاوير پرقدرت و بدني ، تماشاگر را آه در طوفاني از قدرتهاي ماوراء انساني       „
 رقص دراويش     تاتري آه همچون.  دنياي عجايب را نشان دهد ،  تاتري آه با استفاده از روانشناسي.  آند همحصور است ، هيپنوتيز 

 درمان برخي قومها   -، در ما حالت خلسه ايجاد آند و با هدف قرار دادن ارگانيسم هاي مشخص انساني ، تاثيري مانند موسيقي روان   
 )آنتون آرتو (“ .آه ما آن را با عالقه  تمام گوش مي دهيم ، ولي خود قادر به خلق آن نيستيم ، بر ما بگذارد   

 واژه. شباهت دارد ، ايندو از دو سنت متفاوت بوجود آمده اند  „ تاتر تجربه  „ رقص در نگاه اول به   -اتر با وجود اينكه ويژگْيهاي ت
وريهاي آنتون آرتو نمايشنامه نويس و  ئ به بعد بر پايه ي ت١٩٤٥به آن دسته از نمايشها گفته مي شود آه از سال  „ يتاتر تجرب„ ي 
تو نظر خود را آه به تاتر بعنوان وقوع تجربه ي مستقيم و بي واسطه مي نگرد ، در دو          آر. وريسين تاتر فرانسوي بوجود آمدند     ئت

  ١٩٤٥نظرات وي  تاتر اروپا و آمريكا ، از سال  . تشريح نموده است  ) ٣٣/١٩٣٢(„ تاتر خشونت  „مانيفست خود تحت عنوان  
ر فقير گروتفسكي و  تاتر غير دولتي و تاتر تجربي ، از از تاتر پوچي يونسكو گرفته تا تات. ببعد تاثيرات بسيار مهمي گذاشته است 

 درماني آمريكاي شمالي و     -دهه ي پنجاه به اينطرف تبديل به جريانهاي ضد هنر و ضد تجارت شدند و مبناي آار خود را روان          
 . استفاده از فلسفه ي شرق قرار دادند   

 “ .ا را فراموش آرده ، مي تواند با آنها از طريق تاتر آشنا شود     آنكس آه نيروي جادويي و سحرآميز نشانه ه “ :آرتو مي نويسد 
وري آرتو مشترآا استفاده ي تجربي از زبان بدن و همچنين حرآت از يكسو و استفاده از امكانات ناشناخته ي ئتاتر پسابرشت و ت

 .تارهاي صوتي در صداي بازيگر را مبناي آار خود قرار مي دهد    
در اين تاتر ، زبان و حرآت همانا واقعيت صحنه اي        . تاتر آسيايي و هنر بازيگري شرق تاثير پذيرفته اند       آرتو و برشت ، هردو از     

صحنه اي بازي بيروني برشت با طرح زبان   با اينهمه تاثير. هستند آه بازيگران ، خوانندگان و رقصندگان آن راتحقق مي بخشند  
رفتارهاي صحنه اي ، نمايش هنجارهاي       . اتر برشت ، براي بازيگر وسيله است     وري بازي بيروني در ت ئت  .بدن آرتو متفاوت است 

  .اجتماعي براساس تجربه ي مشترك بازيگر و تماشاگر است     
آه رقص يكي از پيشينه دارترين اين   (بازگشت به فرمهاي اوليه ي نمايشي   بر خالف برشت ، آرتو معتقد است آه از طريق 

 ، ) فرمهاست 
اين بازگشت به ريشه ها و آغاز وهمچنين بازگشت تاتر به شكلهاي جادويي و    .  زبان بدن انسان را بازيافت مي توان ريشه هاي

 . آييني اوليه ، به گمان آرتو مي تواند اصل يگانگي روح و جسم را آه در دوران پيش از تمدن وجود داشته است ، دوباره زنده آند     
 سياسي و همچنين اقتصادي در تقويت اين بيگانگي   -پيرامون خود و تاثيرات اجتماعي   تجربه ي بيگانگي روزافزون انسان با جهان   

آه از دهه ي دوم قرن بيستم به اوج خود رسيد ، تاتر را به سوي سنت تصويري اوليه اش ، يعني اثر واحد هنري و بسوي تاتر آرتو         
تاتر تجربي آه رهايي طلب و سياسي بودند ، نيز به اين    حتي بسياري از گروههاي     . وري پيروي مي آند ، سوق داد   ئآه از اين ت

. آنها بر خصلت آييني تاتر و بازگشت به آيين هاي دسته جمعي ، تاآيد داشتند . هدف آنها تاتري آردن زندگي بود . سنت بازگشتند 
ر آنها نيز نگاه تاريخي جاي خود را از    فاقد نگاه تاريخي است ، در آثا ، اما از آنجا آه شكلي آه برگزيدند ، يعني اثر ترآيبي هنري 

 . دست داد
رقص پسابرشتي پيش شرطها و جايگاه خود را در برخورد با واقعيات اجتماعي از نقاطي بر مي گيرد آه با ديدگاه تاتر تجربه               -تاتر

حرآت نگارهاي امروز     . امروز جستجوي هويت و بكارگيري آن در برخورد با واقعيات ، جايگاه غيرعقالني ندارد  . متفاوت است 
جهان را    „(به تجربه هاي منفي زمان خود ، با ديدگاه تحليلگر و با پرداخت به علل آنها مي پردازند  و از اين نظر از تإوري برشت 

 .، پيروي مي آنند  ) “تغيير ده ، چرا آه بدين تغيير نياز دارد
بل ايده ي هارمونيزه آردن و هماهنگسازي جهان و هنر قرار مي         رقص امروز ، آن را در مقا     -تنوع گاه متناقض در شكلهاي تاتر 

 . اثر واحد هنري يا بعبارت ديگر هنر ترآيبي ، در اين تاتر تبديل به جداسازي عناصر شده است   . گيرد 
از  . اين جداسازي عناصر آه برشت اول بار آن را مطرح آرد ، بر اساس تكنيك مونتاژ و دراماتورژي تصويري بنا شده است               

طريق فرم دادن به بي نظمي ، نظم بدون فرم ، بكاري گيري ضدين و قرار دادن آنها در آنار يكديگر ، تاتر رقص ، بر خالف ايده                
ي اثر واحد هنري آه در جايي بيرون از خود اثر بدنبال هارموني مي گردد ، با قرار دادن اجزاء گاه متناقض در آنار يكديگر و              

 .  پذيري آنها بر يكديگر ، از طريق مونتاژ و غيره ، آن را در خود اثر مي سازد و مي پردازد      تاثير گذاري و تاثير
 

  زبان تصوير- زبان -تصوير 
 

، هاينر مولر ، آه نمايشنامه هاي آابوس زده و ادبي    “ ... در ذهن جاي مي گيرد  وتصوير ماندني است . اصل ، تصوير است  “ 
 تاثير پذيرفته است ، و حتي شايد بتوان گفت آه تالش مي آند ايندو را به يكديگر نزديك آند ، اش ، هم از برشت و هم از آرتو 

 آيا زبان تصوير ويا زبان بدن ، نشانه هايي از اين زبان بدون آالم هستند ؟   . است  „ زبان بدون آالم  „ بدنبال يك 
 دو دهه ي اخير را بسوي بكارگيري تصوير رهنمون مي         اين نگاه زبان و ادبيات را رد مي آند و تاتر    : „ اصل تصوير است   “

 .چرا  آه تصوير،  فضاي بيشتري براي استفاده از تخيل و همچنين جستجوي معاني چندگانه در يك اثر هنري ايجاد مي آند  ، سازد
  . ي استل نيست ، بلكه زباني تسخير ناشدنيزبان تصوير براي خود حق حاآميت وحقنه ي خواست خود به تماشاگر قا  
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خويش را دنبال آنند  و در اين راه از يك متن ادبي ، تصاوير مستقل از متن و در عين     ميل تاتريها به اينكه تصورات و روياهاي
حال روايي بسازند ، بسياري از نمايشها را براي تماشاگر تبديل به يك سفر يا راه رفتن در رويا نمود ، بدون اينكه اين تماشاگر                

 . مه براي نگاه انتقادي به متن و بازي را از دست بدهد فاصله ي الز
زبان تصوير اما ازسوي ديگر ابزاري را آه تا حدودي امكان آشفهاي جديد در نمايش را از تماشاگر مي گيرند ، از قبيل ساختمان    

 رقص و -هم در تاتر . زنده آرد سازي صحنه اي معاني ، بازي حساب شده با سمبل ها و نشانه هاي روانشناسانه ، دوباره در تاتر 
 .                                         هم در تاتر بياني ، بايد مرتب بدنبال ايجاد يك تعادل ميان هدف و تصوير بود  

شود  رقص راينهيلد هوفمن ديده مي  -اصرار و پافشاري بر استتيك تصويري خويش ، آنگونه آه در تاتر رابرت ويلسون و يا در تاتر      
 . ، ما را در پذيرفتن اين تصاوير و تصويري بودن زبان ، به شك مي اندازد    

مشخصات اين . به تماشاگر عرضه مي شوند ) روايي(رقص تصاوير حسي و تخيل پرور با استفاده از روشهاي تاتر اپيك  -در تاتر
  . ن استنوع تاتر ، واقع بين بودن ، رهايي طلبي و باز بودن آن در مقابل جهان بيرو  

بعبارت ديگر در اين نوع تاتر ، انديشه ساختمان فكري حس را  . ميان تفكر و حس يك ارتباط ايجاد مي آند  ، رقص پسابرشت  -تاتر
مونتاژ و روش حرآتي   . مي پذيرد و هرنوع خودخواهي و خود مطلق بيني را از طبق باز نگاه آردن به جهان ، در هم مي شكند     

انديشه و حس ، واژه و     . زيبايي شناسانه ي اين روش هستند     تحليلگرايانه و ، انديشه اي- مراحل هنري   برشت ، تعيين آننده ي 
رقص و تاآيد او بر   -ميراث آورت يوس براي تاتر . تاتر امروز هستند   -تصوير ، انتقال انديشه از طريق تصوير ، ابزار رقص 
بلكه هر حرآت مي بايست داراي معنا ، محتوي و آاربرد باشد ،  هنوز در              اينكه هيچ حرآتي صرفا بدليل زيبايي انجام نمي شود ،    

نزديك آردن تماشاگر به نقطه ي اصلي ، در آثار پينا باوش از طريق قابل فهم ساختن مفاهيم ،     . رقص صدق مي آند   -مورد تاتر 
رقص    -تصاوير در تاتر .  اين مفاهيم انجام مي شود    نشان دادن آنها با زبان بدن و ايجاد چندباره ي امكان بازبيني حقيقت نهفته در پس   

 . از طريق نزديك آردن  حرآات فكري به نقطه ي اصلي ، امكان استفاده از قدرت در تخيل را براي تماشاگر ايجاد مي آنند       
ما    . ممكن است  به گمان من آار اصلي اين است آه بتوانيم روياهايمان را در جريان نوشتن يك متن دخالت دهيم ، و اين غير          „

هاينر مولر تنها آسي  „ . هيچگاه نمي توانيم بطور دقيق و در عين حال آامل ، اين روياها را بهمان ترتيبي آه مي خواهيم ، بنويسيم 
  . نيست آه روياها و آابوسها برايش مهمترين منبع خلق تصاويري است آه تصاوير واقعي در مقابل آنها قرا مي گيرند   

يز  در حرآت نگاريهايش ، تصاوير آابوس زده اي را ايجاد مي آنند آه نتيجه ي مستقيم واقعياتي است آه تبديل  هانس آروزنيك ن 
تصاوير رويايي آروزنيك ، آاملتر از واقعيت نيستند ، بلكه متمرآزتر و پتيچيده تر از آن هستند ، در اين  . به آابوس شده اند 

 .  ندارند و به يكباره انبوهي از تصاوير ، تماشاگر را غافلگير مي آند    تصاوير زمان و مكان در آنار يكديگر قرار    
در تاتر پينا باوش ، تصاوير چون خاري در چشم هستند ، بدنها نويسندگان متني  هستند آه حاضر نيست همگاني شود و از معنا      „

و در مقابل حق تملكي آه باله ي آالسيك نسبت به   هاي باله ي آالسيك رها مي سازد “ بايد„يك زندان بسازد ، اين تاتر خود را از   
“ اورستي „ تا )Peter Zadek(تزادك  “ هاملت„پس از تاتر بدون متن ، از    ...  است ، مي ايستد  يل رقصنده و حرآاتش براي خود قا   

 )هاينر مولر (“ .اينك يك زبان جديد در تاتر بوجود آمده است ، نمونه ي ديگري از تاتر آزادي   ... اشتاين 
و در پايان   ... هاينر مولر ، متنهاي آم ديالوگ مي نويسد ، جدلهاي بريده بريده ، ديالوگرامهاي نمايشي ، متن مونتاژ شده ، نقل قول       

  . تنها به نوشتن دستور آارگرداني اآتفا مي آند  
ا واقعيت بزير عالمت سوال برده رقص  آم حرآت آار مي آند ، از برشهاي تصويري استفاده مي آند آه در آنه   -پينا باوش ، تاتر

، نويسنده ي رقص و نويسنده ي آالم ، در   ) باوش و مولر (هردو . مي شود و دوباره بعنوان براده هاي زندگي خود را مي نماياند 
تني ، همين مولر را مجبور به نوشتن م    ) مولر(“ تحت فشار تجربيات دست اول „نقطه ي پاياني رشد ابزار آار خود قرار دارند و    

 . نمود “ داستاني درباره ي چگونگي ديدن نقطه ي سفيد در چشم„ بنام 
زبان بدن از او دريغ شده  : پروسه ي تحت فشار قرار داشتن انسان را در آخرين مرحله ي خود نشان مي دهد    „ تصاوير پينا باوش  

 “ .،  بدن به سكوت مجبور شده است
 اين اجبار به سكوت وبر عليه بيرون رانده شدن از تاريخ ، بر عليه تاريخ پنهان   رقص هانس آروزنيك ، انسان بر عليه   -در تاتر

 . شده ي بدن خويش و بر ضد تاريخ از بين برنده ي حس در بدن ،  قيام مي آند   
حمل ستم ، براي شخصيتهاي داستانهاي آروزنيك ، مانند  فريتز تسورن ، سيلويا پالت ، پي ير پاإولو پازوليني يا ويتسك ، پايان ت  

 .تنها از طريق مرگ ، بيماري و يا خودآشي ممكن مي شود     
زبان بسته بودن بدن ، در آثار او تنها خود را در استفاده از پارچه  . راينهيلد هوفمن ، بكلي منكر وجود نقطه ي پاياني مي شوند    

 تنها در موارد معدودي موفق به انتقال منظورش مي       آه... هاي چندين متري آه بدن در آنها پيچيده شده ، استفاده از لباسهاي بيشكل      
تاتر پينا باوش و مولر در مقابل تجارتي شدن حرفه شان ، در مقابل عدم صداقت رايج براي فروش      . شود ، خود را نشان مي دهد  

  . اين حرفه مي ايستند
 ظ آند ؟  فهجوم اهداف تجارتي به تاتر ح  رقص تا آي مي تواند خود را ازگزند   -براستي تاتر

  : رزموند گيلمور مي گويد  
رقص ، نسل بعدي است   -معناي امروزي تاتر  . رقص ، آنطور آه ما مي شناسيمش ، بسيار تحت تاثير پينا باوش قرار دارد        -تاتر „

 تنها دليل .تإوريهاشان همه چيز را خراب مي آنند    يعني آساني آه با موضوعات و. و ما بوروآراتهاي پس از انقالب خواهيم بود   
  مهم شناخته شدن است و مهمتر اينكه ديگر آسي مجبور به فكر آردن نخواهد بود. واقعي نسل آينده ، جستجوي شهرت خواهد بود  

.“ 
 

 پايان                                    
 
 

  

 3 


