
  

 ثالث العجائز

كل شيء جائز

من لة  ية، وا)حـت صهاينة ا2مبرياـل بل  من ـق لة  في ا2رض ا)حـت يان ـمرصوص  سنظل كبـن عـاً   .ـنحن ـم
قاذ و2 روابط حذاء شارون. ـمعا سنقاتل ـتحت ية وزراء ا2ـن ية لن ـيجرح وحدتنا الوطـن  .ـقبل خدام ا2مبرياـل
 .. .لواء فلسط\ في القدس وع\ الحلوة.. في غزة في حيفا في صيدا في الرشيدية في الخليل في الجليل

 ..في كل مواقع ا)ستحيل

ح\ تحسس دعاة التطبيع هواجس اهل ا2رض ا)حتلة وقد عصروا من حبات عيون القمح رغيف
 . .. . . . ..الثــورة حتى النصر واعلنوا في استفتاء علني انهم مع الكفاح ا)سلح مع م ت ف مع الشرعية مع
ضد مع ا)ـقـاومة  الذاتي واـلـصفقات ا)ـنـفردة  ضد ـمـشاريع الـحـكم  ضد ا2سـتـسrم   .. .. ..ـيـاسر ـعـرفات 

 .. .ا)ساومة مع الدولة الفلسطينية الديمقراطية ا)ستقلة

 ..تفجر دعاة التطبيع بالحقد ا2سود على الشعب الفلسطيني وبدأت محاو2ت ضرب ارادته ووحدته
وحة نوك ا2ـحقاد ا)فـت عثرا احrم شراء الذمم وـب ارشلية ـجديده، مـب عن ـمشاريع ـم ريالي  تق الذهن ا2مـب وتـف
 ..في الضفة الغربية وجوازات السفر ا)منوحة 2هالي قطاع غزة وعلى حائط مبكى القدس حط براق ا2مل

 " " .التــوراتي ظrل القران واقتلوهم حيث ثقفتموهم

" والفتنة اشد من القتل"
 ..ويطل صrح الدين وفي وجعبته ا2ف الحكايات عن الوحدة الوطنية ووحدة فصائل ا)قاومة وتمتد
برج وفي  في عـ\ الحـلوة  في الـرشيدية  صور،  في  صبرا  في  سجل الـشهداء  صفحات   .. ..يده تقـلب 
 .. .. / ..البراجنة صفحات سجل ا)قاتل\ هناك 2 انتماء على ا2رض لغير الشعب لغير فلسط\ وعلى هامش
احداق من  في اـنـقاذ امـتـيازاتهم اـ)ـسروقة  الـسجrت ـيـظل حمـلة النـيـاش\ وـتـجار التـصريحات يتفـنـنون 

 .الشهداء

سوية مر قـطاع الـت شهادة وـي وهج اـل افق ـت سطيني  الدم الفـل عبر  وازيان ـي قي الخـطان ا)ـت ما يلـت حيـن
 .ا2مبريالية الصهيونية ممزقـاً حدود كبرياء. ا2نتماء لشرف العروبة وقدسية ا2سrم الحنيف

ح\ تتبادل حركة كاخ مع حركة امل ادوار النازية والفاشية وترتفع ماذن القدس غضبى واجراس
وصبرا نة  وبرج البراـج دماء ـع\ الحـلوة  في  ارقة  واسياده الـغ بري  نبيه  قذائف  صخب  في  تذوي  امة  القـي

 .وشاتيr يحمل كاهانا جواز سفر العبور الى كل العواصم العربية دونما خجل او وجل

بادرة تـنسلخ عن نة تـنصب ـعلى كل ـم ً ـياسور اـلقدس ـمنذ وصول الخطيئة الى جدرانك واللـع فوا  .ـع
 .الشعب ، عن ا2مة فهذا الصلف الصهيوني ا)تغطرس يفتح ادمغة الحكام مدارس للخوف وللضعف

اقة حزن دموي ـقطرات تـتمدد فوق وثائق  .وـلكن ا2ـقصى ـيرفض شبح ا2سـتسrم ويـبعث لrزهر ـب
 .. ..كامب ديفيد تمحو عار الزوار وعار التجار وتعلن سنظل نقاتل حتى اخر لون للغزو سنرد الى ا2رض
لون الـعربي ا2رض تذوب ا2لوان ا2خرى. ونـقاتل حتى اريخ الوجه. فـح\ يدوس اـل اها ونـعيد الى الـت عطاـي
تون وسـنشنق ـجاسوس الـعصر ا)ـتستر ـخلف الدين ليـثبت ان اـلصهيونية اهل اتل حتى الزـي  .. .اللـيمون ونـق
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 .كتاب. والوطنية الحاد.. والثــورة كفر بالرب فليس لكم يافقراء النفط سوى حرب الشعب

 ..هذا جسدي في مغدوشة يرسم خطا يلتحم بخط الشهداء في مقبرة القدس ا)حروثة نرتفع معـاً
فوق جنازير الجرافات الصهيونية وانياب إله نبيه بري الحاقد. ونرتل ســورة اسراء رسول ا� ويغمرنا وهج

 .الفتح فنعلن

اشتد الـقصف فور  لة بـل وفي لـي حذر  قل ـب كانت ام احـمد تنـت لى ا)خـيم  قذائف الحـقد ـع ياب   ..ـب\ اـن
قذائف كل صراخ ـطفل ـجديد يه ـب\ ـموجات اـل ثة الـحياة ـف لة ا)ـخيم وباـع  ...واشتد الـطلب ـعلى ام اـحمد قاـب
 .. ..يمهر روح ا)خيم بهجة يعلن عن ارادة ا2ستمرار وعادت ام احمد بعد شروق الشمس بساعة وجدت في
 : .. ..منزلها الناس البقية في حياتك يا ام احمد احمد استشهد استشهد بطل وبكبرياء تجمد الدمع وعلت
 .. ..زغروتة ، مسحت دموع ا)عزين 2 تبكوا احمد يا او2دي الليلة فقط وعلى يدي هات\ ولد شعب فلسط\

 ...سبعة اطفال

ً ومن تحت ا2رض ا2لغام ويعيش يعيش الحكام ً وجوا ً وبحرا  .. .. .. .. .. .. ..من اين تأتي القذائف برا
 .. .. .. .طهران في دمشق دمشق في طهران ويسقط الرهان وتنفضح ا2سرار مستشار ا2من القومي سقط
.. .. .. .. وريجان يحاول ترقيع بقية ايامه والكونغرس يبحث عن ووترغيت وطهران في تل ابيب وطهران في
سrم سلحة تـبادل ا)نفـعة ، وا2 صفقة ا2 ً )عـسكرات اعتـقال ،  شا الـجدد يـشحنون قـسرا rدمـشق والف.. 

 ..الحنيف والعروبة الشماء تراقب طول ذراع الصهيونية ا)متد من تموز العراق الى حمام الشط

 .. .. .قالت العجائز كل شيء جائز.. واقول انا العبد الفقير � اللهم إفضح حتى يستب\ الخبيث من الطيب

حولي اـلـيأس في ـنـفوس اـلـكثيرين  كثيرا ـبـالذي ـيـجري ـمـما يـبـعث  واحد يجعـلـني 2 اـهـتم  شيء 
 .والقنوط. ثقة عمياء بشعبي ا)توهج وا)توحد في آتون النار ا)قدسة كلما اشتد حولي الحصار في عمان
فرج من ـهناك من اـلقدس ، من غزة من الـناصرة من نابلس يروت او طراـبلس يأتي اـل  .. .. ..او دـمشق او ـب

 .. فاعلنها بالفم ا)ليان 2زم تزبط

جماهير بسrح وفكر تخبط
والنصر على النايم\ ما بيهبط

 يافرحة الثوار في الفيتنام

 زبطت و2زم عندنا تزبط
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