
بسم هللا الرحمن الرحیم 
دعـــــوني ألكون " غوغائیا" لیوم واحد ! 

لكن على " ِمزاجي" ھذه المرة.. 
دعــــوني أحمل صورة الرئیس , طوعا ال كرھا , ألھتف مأل فّي : 

" عــاش الرئیس ..عـــاش الرئیس ...عــــاش الرئیس " 
اتركــــوني ألُلصق صورتھ على زجاج سیارتي الخلفي , و ھو یرتدي الحطة العربیة األصیلة 

و یمسك ببندقیتھ و یطلق طلقات العزة و الحریة في سماء الفخر و العلیة .. 
أرید القیام بھذا بذاتیة , بعفویة , لیس طلباً لكسر عیِن رقیِب السیر , أو تعویذًة تصرف عني 

شرور المخبرین ...ما ظھر منھم و ما بطن ! 
دعوني یا عالم , 

أفعل ذلك من قلبي , و لو لمرة واحدة قبل أن أموت ... 
َخّلــــوني أكتب على حائط منزلي , بالخط العربي الكوفي : 

" من أقوال رئیسنا المفدى"....... 
را ,   اتركوني أطلق قلمي في ذكر مناقب سّیدي , شعرا مكّسرا, نثرا معّثّ

بقواعد لغة عربیة سلیمة , أو بلكنة سقیمة ,  
بالفصحى ... بالعامي , 

بل دعــــوني أغنیھا أنشودة , یلحنھا القلب , و تغنیھا الشفاه : 
" یا موطني  

موطني عشت فخر المسلمیْن  
عاش األمیر للعلم والوطْن "... 

" عاش الرئیس ...سامیا مقامھ  
خافقات في المعالي أعالمھ " 

ذرونـــي یا أمة الضاد ,  
َذرونـــي ألخرج في مظاھرة عفویة , ال یقودھا المواطنین "الصالحین" العاملین في دوائر 

المخابرات برتبة نقیب فما أعلى ,  
بل یقودھا الخبازین , أصحاب الدكاكین ,  

العمال المساكین ,  
یحملون صـــورة الرئیس و یھتفون للوطن الغالي : 

"طلبنا من هللا المدد...فأرسل لنا القائد األسد " 

أّما إْن تعرض الرئیس لوعكة صحیة , فأرید أن أفدیھ بنفسي , قائال لھ : 
" نفدیك بأرواحنا ... 
هللا یحفظ رئیسنا " 

بل أرید أن أركب سیارتي , و ھي مكسیة باألعالم المزركشة و كأنني ذاھب في زفة -ال لعیادة 
مریض - فأتوجھ إلى المستشفى الذي یرقد فیھ أمیرنا " طــّول هللا عمره , " 
ألنتظر ساعات على البوابة ..تلك األخبار السارة عن صحة ولي أمرنا ,  

ال...ال أرید أن أفعل ھذا كدوام إضافي أتقاضى علیھ أجرا آخر الشھر , و ال تطوعا "استخباراتیا" 
آلخذ المقابل سراً خلف درج المخابرات ,  

ال ..ال أفعل ھذا حتى أصل إلى "صاحب السمو" , و أقول لھ " الحمد k على السالمة " ...ثم 



أسرد لھ " 50" مطلبا "49 ", منھم شخصي , و األخیر ألھل منطقتي , مستغال حالة الضعف 
التي یمر بھا "حبیبي و ولي أمري"  

أرید أن أفلعھا إخالصا و والء و عرفانا ,  
أرید أن أضع في الصفحة األولى من الجریدة الیومیة : 

" نھنئ شعبنا المقدام , بشفاء رئیسنا الھمام 
...و إلى األمام إلى األمام إلى األمام "  

أقوم بذلك لفرحتي و سروري , ال ألطماعي و شروري ,  
أو استجداءاً لدعم المخـــابرات في اإلنتخابات النیابیة القادمة ! 

اتركــــوني یا شعوبنا العربیة ,  
أضع صورة الرئیس كصورة خلفیة على جّوالي , و أجعل رنة جھازي تحاكي نشیدنا الوطني ,  

ال...لیس للمزاودة على الغیر في إظھار الوالء , بل لفرط حبي "لزین األمراء ".. 
إن ذكر أحدھم " األمیر " في مجلس , قاطعتھ : 

" هللا یحفظھ , طول هللا عمره "  
أفعلھا عفویة , بریئة , لیس لإلیحاء لمن حولي أنني واصل في الدولة , و أستطیع " مسح بالط 

المجلس بمن یلعب بذیلھ "  
أو ألجعل قریني من المخابرات النشمیة , یمأل صفحتي " باألفعال الخیرة , " فاصرف شره عني 

و عن أوالدي و أوالد أوالدي حتى حفیدي الخامس ,  
أرید فعل كل ھذا , لمدة ال تتجاوز ال24 ساعة , لكن من سویداء قلبي ,  

أرید أن أفعلھا عفویة , بریئة ,  
لیس "رغبا و رھبا , " كما یفعل البعض , فترى الناس تلعنھ كلما رؤوه ,  

بل یحاولون بكل طریقة أن یختصروه , 
أرید أن أفعلھا دون أن یّتِھمني أحد أنني : 

" منافق , مدسوس , مخابرات , مصلحجي , جبان , أو أھبل یظن نفسھ 
'مھم" ' 

أرید أن یسري العرض فقط لمدة 24 ساعة , ھذا كل ما أریده ,  
أّما إن رأیت من یؤلب الناس على القائد , و یفتري علیھ ما لیس فیھ , فأرید أن أتوجھ إلى دائرة 
االستخبارات العسكریة , دون خوف من توقیف أو أن " ینقلب سحري علي, " فأخبرھم باسم من 

یفعل ذلك و عمره و فصلھ و مكان مولده و فصیلة دمھ و ولد في "لیل أو نھار ", و عندما 
یسألني الضابط المبجل عن دافعي لفعل ھذا , أجیبھ : 

" حبا لقائدي , خوفا على مصلحة بلدي "  
فیشیر إلي أن أذھب للمحاسبة ألنال أجري (!) , ألن في بالدنا كل شیئ یتبع التسعیرة, فأقول لھ : 

"ال....أجري على هللا "!  
أرید أن أذھب إلى صالة الجمعة , ألتوسط الصفوف األولى , متوضئا طبعا , فالوضوء مشكلة 

حقیقیة لمخابرات المساجد , 
و ال أنصح بالصالة خلفھم , 

فإنك إن رأیت عینا للدولة یمتھن المسجد لملئ التقاریر , و وجدتھ یدخل دورة المیاه لقضاء 
حاجتھ , فإنھ یخرج من " المرحاض" دون وضوء لینتقل إلى السطر األول , أو حتى إلى المنبر 

حسب الرتبة , 
و یصلي بدرنھ الجسدي فضال عن الروحي ..  

وإن سألتھ عن ھذا قال لك : 
" ال لم أتغوط , فقط " َزّبطُت " سروالي " !.. 

یا لھذه السراویل الساحلة , كم تستر على المخبرین ...و تدلس على المصلین ! 
لنعد للموضوع ,  

أرید أن أذھب لصالة الجمعة, وأتوسط السطر األول خلف اإلمام , حتى إذا ما دعى اإلمام لولي 



األمر , رأیتني أرفع یدي أعلى و أعلى , و ألح على هللا في الدعاء ,  
" آمین , آمین , آمین " 

ال أرید ِمّمن على یمیني أن ینظر إلي "ببیاض عینھ" و یقول : 
" أخزاك هللا یا كذاب " كما یفعل الناس الیوم ,  

وال أرید ممن على یساري أن یترك التأمین على دعاء اإلمام لیشتغل بالدعاء علي بدال من ولي 
األمر : 

" اللھم علیك بكالب النظام , اللھم علیك بعیون الحّكام"  
ال أرید ھذا كما یفعل الناس في أیامنا ھذه , 

أرید من الناس أن یقتنعوا بوالئي ...و صدق انتمائي , 
ھل ھذا مستحیل ؟ 
لكن ذلك ما أریده , 
لكن كیف ؟ 

سأقول لكم كیف .... 
احمـــلوني بطائرة .. 
أو في باخرة ,  

بل على ظھر حمارة ,  
إلى أمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي حفظھ هللا ,  
فداه أبي و أمي و كل أھلي... أمیري و ولي أمري ,  

حبیبي , سیدي , و عقال رأسي ,  
طــول هللا عمره , أدام ظلھ , أبقاه تاجا على رؤوسنا ,  

دعوني ھناك لیوم واحد فقط ,  
24 ساعة و 1440 دقیقة و 86400 ثانیة بلغة األرقام ... 

الستظل بدولتھ , دام ظلھا .... 
ھل كنت تتخیل یا عربي ذلك األمیر ؟ 

لقد أرسلھ هللا إلینا من زمن أبي بكر و عمر و عثمان و علي , لیقیم دولة على منھاج النبوة ,  
ال تنتظروا ... 

ھّیا أرسلوني للعراق , 
و سترون مواطنا صالحا , یرید أن یقدم روحھ رخیصة في سبیل وطنھ , 

وطن المسلمین , ال وطن خط حدوده كافران نخرت عظامھما , ھما سیر مارك سیایكس و مسیو 
جورج بیكو !! 

سترون مخبرا متطوعا , یتربص شرا بكل من یحاول الطعن في أمیر المؤمنین ,  
سیكرھني أعداء أبي عمر البغدادي , و سأكرھھم ,  

و سیحبني أحبابھ و سأحبھم ,  
ألنھ أمیر المؤمنین , الذي أمرني هللا بطاعتھ : 

" یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا و أطیعوا الرسول و أولي األمر منكم" 
یا هللا ,  

منذ أن أتیت إلى ھذه الدنیا , و حكامي ھم أسفل الناس , أرذلھم , أحقرھم , أدنأھم , و كأن الناس 
قد اتفقوا على تولیة اإلمارة ألراذلھم ,  

حتى أبصرت أمیر المؤمنین , أبي عمر البغدادي القرشي ,  
مجاھد مغوار , تعفرت قدماه في سبیل هللا بینما كانت قدماي تتعفر بغبار كرة القدم ,  

أسد مقدام , باتت عیناه تحرس في سبیل هللا خائفتین , بینما كانت عیناني تغط في سابع نومة , ال 
أخشى حتى الذئب على غنمي ,  

بطل صندید , توشح سالحھ مقاتال في سبیل هللا , بینما ال أعرف إلى ساعتي ھذه , ھل صوت 
الرصاص عالي أم منخفض ؟ 



ھل الكالشن خفیف أم ثقیل ,  
 " Counter strike" ھل إطالق الرصاص من سالح القنص , یشبھ إطالقھ في لعبة

اإللكترونیة !!! 
لعل أخطر سالحا رأیتھ في حیاتي ھو خرطوش " مصدي" علقھ جدي على جدار غرفتھ , 

بینما كنت أخرج في سریة من أصدقائي , ألغزو مطعم المشاوي في السوق المركزي ,حتى 
نترك الصحون تستغفر لالعقھا ( و لعل أكثر ما یستغفر لنا ھي الصحون ) , كان أمیر المؤمنین , 
جندیا مقاتال , یخرج في سریة من المجاھدین , لیتغدى على شوربة ھمرات مع صلصة علوج 

مطبوخة بعبوة ناسفة على قارعة الطریق ! 
ھذا ھو أمیر المؤمنین یا أھل العراق ,  

رجل صالح تقي , مجاھد و النزكیھ على هللا , ارتضاه رجل كأبي حمزة المھاجر أمیرا علیھ ,  
فكیف النرضاه أمیرا لقلوبنا ,  
كیف ال نرضى بھ ولیاً ألمرنا  

آه لو رأیتموه ؟ 
لو سمعتموه 

فكم أحببت صوتھ , و ھویت لھجتھ العراقیة التي لم تغادر الفصحى , 
كم أنا متشوق لسماع صوتھ العذب,  

فھل رأیت رعیة یحب راعیھ إلى ھذا الحد ؟ 
لو رأیت شخصا الیوم في بالد العرب یقول : كم اشتاق إلى صوت رئیسي أو ملیكي أو أمیري , یا 

لیتھ یلقي لنا خطابا رناناَ ,  
لیت قائدنا یطرب اآلذاَن 

العتبرت ذلك الشخص مجنوناً , مجنوناً , مجنونا ً...(ھكذا ثالث مرات( 
فحتى ضباط المخابرات وكالبھم ال یتجرؤون على زعم ذلك ! 

ألنھم مستأجرون , عقدھم مع المؤجر إلى أجل , كزواج المتعة , متى تأخر في دفع 
المعلوم ,علقوا والءھم ... إلى أن یبیعوه لمن یدفع أكثر ,  

" ربنا استمتع بعضنا ببعض" 
أما أنا فأقولھا : 

أرید سماع صوت قائدنا , أرید التلذذ بخطابھ ,  

قولوا معي یا أحباب ,  

عاش أمیر المؤمنین أبو عمر البغدادي ,  

عاش ذخرا للعراق ,  

عاش رمزا للوفاق ,  

ھیا أنشدوا معي یا رفاق , نفس األنشودة التي كنا ننشدھا لألسد الرباني , أبي مصعب 
الزرقاوي ,  

لكل جیش عندنا فلوجة ** لكل بوش عندنا "بغدادي"  
یا سعدھم اللي ثووا في فوجھ** و یا شوقنا إلخوان الجھادي 

 
 
 



 

" أبو دجانة الخراساني " 
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