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 لماذا هذا الكم من مشاعر الغضب والكره؟

تشرررررد الدةتفر  لي الن النلس اليررررريرل فالمنالجة النليررررية لعيررررن ال ف فالنشف النليرررري لي ميررررتشررررل  العديس 

جافرجيفس إيميه ةرن لـررر"النهار" انها ر ترأ "ان لنل الهفاار التي تشهداا الثفر  اي اان شيي لي الثفر ح ن ن 

يررره اف ينعله ر يلمثا المشرررهدية الةاملة لهيا الت ر  ننرف جيداً ان االن اليرررفشررريا ميديا اف يرررل ة ل دا ياته فما ينة

الشرنلي  فننلن جيداً ان ما تلثاه فيرا ا االاشن لاللاً ما يمدن المصل ة الالا نية اف ما يثير إاجاف الملشااد فااتمامهح 

افجرراا النرراس  فلرالتررالي تةفن المرراد  جرردليررة فجرريالررة  المرراً ان الثفر  التي شرررررررهرردنررااررا لي ا يرران ا فل  ةررانرر  فليررد 

فصرررررماتهن الم عة الثلا  فجفدان  ةما ر يمةن ان ننةر ان فيررررا ا اراشن اههر  صررررفر  جميلة للثفر ح لةنها 

 ايضاً ةشل  الفجه اآلمر لها  لهي ايضاً يهمها ان تةشف ان المشلا  فالناااا  المفجفد  لهدف ايتع اف الناس 

اشن مفضررررررفاية فمجرد  تنعا الفاهو ةما اف ر ةما تريد ان تلههر  ليل  من المهن جداً ان تةفن تغ ية فيررررررا ا ار

لنيداً من الهالية فالالا نية  فاي  ميررريفلية ةلير  فمهمة ر يررريما ان فيرررا ا اراشن تنتلر اليرررل ة الرالنة فتيدل 
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الدفلة للضرررررررا  دفراً ر ييررررررريراً لي إا راي منن  للثفر   ر يمةن ان تنرف مردأ اامية دفرااح لهي يمةنها ان تعلف

 يل تها" 

صرررررر يال انه ر يمةننا إنةار فجفد مشلا  اميعة فلنل الغضررررررف فلغة ال ا ليةح لةنها لن تةن مل را  الثفر ح فل  

ةرن "الثفر  لدا  نتيجة فاي جمااي فليس ليرررلف ال عد فالةرااية فالغضرررف من لنضرررنا اللنل  إن ا لن فالفجو 

للنافا إل  الشررررراراح فايا ما جمنهنح الناس لن تند يرررررنيد  فايا لا   فادن ا تماا الفضرررررو اي من دلن  لالناس

 فاض اً فميلاماً له  يشنر الشنف لندن ا مان فال ماية من اليل ةح نشنر لندن الندالة من اي  ال ةفمة 

اح لضرر فا مر  شررنر الناس انهن ييررت عفن  يا  الضرراح فايا الشررنفر جاي لند ان ش  الثفر ح ن ن نيررت  ا للداً ا

 ف لعة ييايية الضاح فارنتلاضة من شنفر المضفا اليل ننيش ليه مني ينين" 

 الحرب الباردة في الشوارع

لرال ةرن المنمر ة ايضررراً ل رةة "الصرررف  الثالل  جا للنان" ان "الناس هرر  النافا إل  الشرررارا ت   شرررنار 

ل ةفمة  لةن تتملا ثفر  الشررررررارا مشرررررراار الفية الف د  الف نيةح فمن مشا افية المفا نة ةان  ت الف لتغيير ا

فلير معيرد ح انلنرار  فردا  لنرا لير م ةمرةح الينا ان نلرةا ال  اال ار اليل نشرررررررهد ليه ال  اي  ارنلنار ح 

 فان ننرف ان التنلير انها يمتلف لين الشارا فالجامنة اف المناا 

 نه يتر  للناس النفد  إل  ردا  لنا الفية فيرررررررينة  ر يمل  ال  ا د ان الشررررررارا لعدر ما اف مهنا لهف م رح

فلفريةح فتةفن منااتهن ضرد اريرتلااا اف ارنتعاد منملضة  اما لالنيلة إل  منصة التفاصا ارجتماايح لهي تيمال 

للهفيا  المتضررررارلة للنفد  إل  النلنح ن ن امان شرررراراينح فا د مو النهد ف مر ضررررد ح مما يررررمال لل رف اللارد  

ههفرح الماً انها لن تمتِف اصررررشً  ليل  ةا من يشررررنر لالهجفن ال  رايه اف الةار  يجد ميررررا ة للردا اليه فيلنيد لال

منه ال عد الدلين فالةرااية المفجفد   الجلفس فراي الشررراشرررة يجنل  لنيداً اما هد تليرررلله الةلما  للشررررم  اآلمرح 

 لشاشة لي الت ةن ليلفةيا  الشم  فتنلير  فاثلت  التجارف التي اجري  ال  مجمفاتين مدأ دفر ا

 الشعور بالخوف طبيعي

من الفاضررال ان انا  شررري ة من الناس لن تلشررفل من ال رفح ما اال  انا  رفايررف هديمة فجيا يترل  ال  لةر  

نية لالااين لالرلن من الت فر فالتعدن اللةرل اليل شررررررهد  للنان لي اي  الميرررررر لة  انا  من يرررررر ن من ال ا لية فالت

اليررررريايرررررية من ايا الجيا فهرر ان يثفر من اجا  عفههح فلةن ايا ر يلغي النصرررررف اآلمر اليل ما ااا متميرررررةاً 

ل ا ليته اف تلنيته اليررررريايرررررية  فما يجنا الناس متميرررررةة لهي  ال ا لية اف المفف من اآلمر اليل ارا لي النلفس 

ر ال  انه ادفح فالثعالة المتريرررمة لي اياانهن يصرررن ف المرفف منها ليرررهفلة  لاالضرررالة إل  النا ش  التي فصرررفا

 ت ي  من اي  ال رف فالتي لن تتصالال مو جرف ها فميارتها فما اال  تنيش اي  الصدمة ل ريعة اف ل مرأ 

ليل  ن ن ل اجة إل   مش  تفاية لةيلية التناما مو اي  اريررررتلاااا  اف ارنلنار  ل ريعة اعشنية  فلةن اللداية 

لعلفا الرال اآلمر فا تران مشراار ح فان ما يشرنر له الشم  ر ينني  ةماً ان نلني اليه تصرلنا  ر يمةننا  تةفن

ان نةفن ميرريفلين فمشررارةين لي لناي الدفلة إيا هررنا التصرررف ال  ايرراس انلناا اف رد  لنا"  الشررنفر لالمفف 

ي تان اليه التصررررررف لهي  ال ريعة  من ال ليني ان   لينيح فلةن ايا ر ينني ان شرررررنفر  ملنيا ال   عا   اف انه

نشرررررهد امتشلاً لين النا لة الفا د  إر ان الفاي لي ايرررررتيناف اآلمر ةليا لا ا ة ايا ارمتشفح فالنع ة ا ان ادن 

امي الميررر لة شرررمصرررية فالتناما منها ال  انها امتشف  ليني لي ف ن متندد ةللنان  فمن المهن ان نلرةا ال  ان 

 اي  الثفر  اي مصدر للف د  الف نية فان ايا الت ر  ي ما ريالة ف نية تيت اا التفهف انداا" 
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