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شيء علي األطالق ،ويبدو من عدة نواحي الحل األمثل التمرد ال يتطلب الكثير ، في الحقيقة هو ال يتطلب اي 
 للكثير من األمور 

هذا هو المنطق المبني علية آل فكر التمرد األحمق

واألحمق العادي شخص غبي وجاهل فقط لكن هناك ايضا احمق من نوع اخر فهو شخص شديد الثقافة وذو  )
(قدرات عالية

ب علي واقع األمور التي نشأت عليها وتنكر اهمية هذا او قيمة ذاكعندما تجد النتائج غير مرغوبة، تعود لتنقل

وبالتأآيد يأخذ الشخص عدد من العبارات الجذابة آغطاء

مسميات آاألعتراض والتحرر او حتي قل الثورة

وما دام الشخص لم يستطيع الوصول بانقاش الهادي والوسائل األعتيادية ، فما المانع اذا من آثرة الضجيج 
 صراعات مستهلكة يعلم انها لن تؤدي لشيء ، فضال عن آل ذلك يبقي التمرد وسيلة للتهرب من اي وخلق

التزامات او وقائع ممكنة

لذلك فالتمرد هو فضيلة الحمقي ،ألنه في نظر آل منهم رفض للواقع بكل اشكالة وصورة علي اعتبار ان 
السوء دائما يبرز من الواقع

رح ،مسرح مشتت ،تعم فية الفوضي وتختلط الحقائق لدرجة ان منطقية التعامل الحياة بشكل عام اشبة بالمس
تبدو غاية في الصعوبة

وفي آل األحوال هناك عنصرين اساسيين يتحكمان بألمور

العنصر الجوهري وهو المؤلف

http://masterpeter.files.wordpress.com/2009/07/phoenix1-130707.jpg
http://masterpeter.wordpress.com/
http://masterpeter.wordpress.com/author/masterpeter88/


من صمم بناء األحداث والوقائع

والعنصر المنفذ وهو المخرج

صورة او باخريالمتحكم في تنفيذ األحداث وتطبيقها ب

النص دائما يبقي مشكلة وشكل غير مرغوب فية للكثيرين فمن يرغب في تلك الحياة من األصل او هذة 
الظروف او تلك

ولكن عمليا النص يبدويظل بعيدا عن التغيير

 

 

 فالمخرج هو العنصر الملموس الواضح دوما الممسك بأحبال أألمور ،المطالب بالتعديل

ألنه هو من يتابع تطور األحداث ونمو الشخاص انفسهم

لكن ل األسف نطاق عمل المخرج ملرهون دائما بالنص المعضلة األساسية للصراعو .

والتطور المنطقي الوحيد لذلك هو الخروج عن النص اصال ورفض آل مايتبع

التمرد آليا عن المؤلف، عن الروح، عن الحياة

سههذا هو ما اعنية التمرد علي اهللا الذي هو في الحقيقة تمرد علي روح األنسان ونف

.واذا آانت الروح خاوية فكل ما حولها ،مهما آبر حجمه،يظل فراغ ،فقط ظالل ألشياء
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المشكلة ليست ابدا في األعتراض في الثورة علي األشياء والحرية في ان تفعل ما تريد

في رؤية األمور آما هي وليس آما تريدها ان تكون:المشكلة في األصل مشكلة فهم ،فهم لمعني الحرية 

للخروج من منظور محدود جدا منحصر ،فهم يظهر المنطق، الذع يعطي األمور مغزي ويزيد من الرؤية مع ال
بداخل األنسان

هنا تكتمل الصورة ، صورة للحرية آما يفترض بها

فهم لماهية األنسان ومغزي تواجدة في هذا الدور او الوضع

ياءانا لست ابدا ضد األشياء ، لكن انا ضد الفهم الخاطيء لالش

_____________________________________________________________________
_________

“ انا لست ضد األلهة، بل انا ضد الفهم الخاطيء من قبل المجتمع لمفهوم األلهة“

سقراط
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