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جيب أن ي لذا  لل  الوق،، فماما قيل يف ذاهكان  إنف ،3002كتبها عام البوطي   امملإلكلمة ]
 [منه رأقذ أو (سوبر ستار)برنامج ة على شاكلج كل برناماملقصود  و  ؟!يُقال اليوم

أعتذر يف فاحتة كلميت هذه عن الصم، الذي اختف، يف تالفيفه كلمة شهرين ال شهر 
ل  إال ملزيج إحباط وحرية، زّجين يف صم، رجوت أن يكون ناطقًا بليغًا، واحد.. ومل يكن ل

ولكنه جاء سقيمًا عييًّا!.. واليوم، جاءين ما أخرجين، قسراً ال طوعًا، من راحة الصم، إىل 
 .آالم احلديث ومأساة احلوار

سقوط فلقد كن، أظن أن املصائب التارخيية اليت حاق، بأمتنا، إمنا هي سقوط األندلس، 
بغداد يف أيدي التتار، واحتالل الصليبيني لفلسطني، مث هذا االحتالل الصلييب الصهيوين 

 .االستعماري اليوم لبغداد

وما علم، إال باألمس أن املصيبة الكربى اليت اجتاح، عاملنا العريب عامة وحميطنا السوري 
اليوم عن  عربية واإلسالمية إىلخاصة، ليس، شيئًا مما لكرت، وإمنا تتمثل يف تقاعس األمة ال

النهوض بواجب العثور على أمجل صوت غنائي هتتز طربًا له الرؤوس، يف السهرات الفنية 
 .واألندية الليلية

كان أول من نبه إىل هذا التقصري اخلطري، قناة املستقبل!.. فهي اليت نبه، إىل أن املصيبة 
الحتالل  يف النزيف الذي تعاين منه األمة الكربى تتمثل يف هذا التقصري، وليس، متمثلة

االستعمار األمريكي العراق، وال هي متمثلة يف القتل الذي يستحّر كل يوم بضحايا االحتالل 
 .الصهيوين لفلسطني

مل تكتف قناة )املستقبل( هبذا... بل أخذت تقرع أجراس اخلطر الفين على مسامع األمة، 
ا طية قدسية، من خالل وحدة شعبية مرتاّصة، وأن تبذل قواهوأهاب، هبا أن تنهض هنضة دميقرا
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متضافرة جادة، مث تسعى سعيها لتدارك التقصري الذي تلبس، به األجيال السابقة، فتكتشف 
لألمة العربية مجعاء الصوت الغنائي األول الذي سيكون إليه تشنيف اآللان، يف معركة املصري 

يف  واألندية الليلية، حيث ستكون إليها كلمة الفصلاليت ستدور رحاها يف السهرات الفنية 
 .حتديد موقع هذه األمة من التاريخ املقبل

وتالق، األقنية الفضائية يف خندق كفاحي واحد، تتابع األصوات املرشحة، يف نضال 
صابر دائب، حىت الرابعة صباحًا!.. وملا مت االكتشاف، وفاز املناضلون واملكافحون واملرشَّحون 

املصوتون، بالنصر املبني، إل قدموا إىل األمة العربية واإلسالمية ضالتها املنشودة، لات الطلعة و 
البهية، والصوت الشجي، واجلمال الفتان، تل  اليت كان غياهبا السبب األول يف الكوارث اليت 

 .قترزح أمتنا اليوم حت، وطأهتا، وقد ال تكون األخرية فيها نكبة فلسطني واحتالل العرا

وقام امللوك وكثري من الرؤساء بأدوارهم املشرفة يف ساحة هذا الكفاح املشرف!!.. فنهضوا 
 .بواجبهم الكفاحي والوطين مهنئني مصفقني.. ومواسني معزّين ومعوضني

األمة العربية واإلسالمية تنزف.. والدم القاين املتفجر من جسمها ال يتوقف وال جيف.. 
ة وحكامها، وإعالمها وأقنيتها، وشعوهبا )املهتاجة( املناضلة، منصرفون مجيعًا إىل وملوك األم

إيقاد الشموع اخلافتة يف األندية الليلية الساهرة، يتسابقون إىل شرف تقدمي أمجل صوت غنائي، 
ألكرب قطيع من املتطوحني بسكر املهانة والذل... حيث ترتفع األيدي اليت ربي، على فن 

 .مل ُتدرَّب على شرف تطهري األرض العربية اإلسالمية من االحتالل والرجسالتصفيق، و 

 ر ستار()سوبمجل قرب ألتعس أمة. واسم القرب: أما التاريخ... فها هو لا ماٍض يف حفر أ

أمة، إل غدا امسه  احملفور ألتعسأما اليوم فالتاريخ يعيد نفسه لكن مع تبدل اسم القرب  :لو قبدورنا نو 
 لشهداءا مبشاعر أبناءالوطنية وشركات االتصاالت ، ترى هل فكر القائمون على قنواتنا )أرب أيدول(

هبذه  النظري ام املنقطعهذا االهتم هتمونوهم ي.. .بعد فقد املعيلغدو هنبة للجوع والربد ن الذي ولويهم
 الرتهات.


