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 تنويه بسيط :

أحمد خالد  / اْلَمْدُعوُّأنا   

ك بس لنقطةأحب إنى ألفت نظر   

هذا الديوان ال يمت للواقع ببصلة    

أنت قرأتها صح َبَصَلةأيوة   

  وأى تشابه في وجهة نظرك

 أنت ُحر ..أنا مالى

 متقولش بخاف 

 أنا مبخافش غير من اللى خالقني 

  ^^وكام واحد كدا أسيادنا راضيين عليهم     

أنا كاتب هذا الديوان  أقر  

 بتنويهي هذا 

^^  واهلل الحافظ  

  

                              

                                                          

#أحًد خاهد                                                                                                  
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 عْاجيز اهدار ...# 

يا زعلى عليك يادار -  

بعدوا عنك شبابك-  

ونهبوك العواجيز يادار -  

أتولدت فيك واتربيت -  

وال كانش بايدى اختيار -  

قالوا شاب ملكش مكان -  

تغربت منهم واندهشت اس-  

مش انتوا درستولي -  

وفي حصص التعبير قولتولي -  

إن الشباب أمل كل زمان-  

أيوة أنا ابنك يادار -  

جبارإأنا في رقبتك وده -  
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مايجيش عواجيزك يقولوا طايش-  

ال أنا مش طايش -  

أنا بس في دارى عايش -  

؟!ينفع عواجيزك يطردونى-  

واهلل عاوزين منك يخرجونى-  

رين إنهم فيك بيكرهونىفاك-  

أدرس كتير وأتعب -  

يقولك ما تتعب !!!-  

شهادتك وال ليها فى دارنا الزمة -  

ولو تغلط فينا هتاخد بالجزمة -  
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بتقول دراسة وبتتعب ؟!-  

متخافش هتشتغل مش هتغلب -  

حدانا التكاتك أكتر من البشر -  

بحميرنا وسطهم بننحشر  -  

واهلل هُترَزق هُترَزق-  

ى تعلي صوتك أو ِتْزَعقبس أوع-  

حدانا في بلدنا قانون-  

تخالفه تصير قدامنا مجنون -  

حدانا في البلد -  

أوعى تطلع صوت -  

إذا كنت بنت أو ولد -  

من الغفير هتطخ وتموت -  

  يبقي ايه!!-
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تسمع منا الكالم-  

في دارنا تعيش بسالم-  

واحنا كبار عنك -  

وأكيد نفهم أكتر منك -  

 

                                                                                                                       

#ِْوووس،اشمج                                                                                                         
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 هْ إٍك ...#

عتي عني لو إنك فى مرة سم-  

أو حتي في يوم قالولك إني-  

في الغربة هفكر أخونك -  

 فالنهاردة هكذب ظنونك

إلني بحبك وبعشق عيونك -  

مجنون مين اللى يخونك؟؟-  

ده انتي جوهرة -  

وفى الغربة الزم أصونك -  

ادتيني قلبك وائتمنتيني عليه -  

ده عهد في رقبتي -  

والزم أوفيه -  
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ولو إنك في مرة بكيتي -  

ه إلنك فيا شكيتيود-  

سامحيني ده منك -  

وده إلنك اتغابيتي-  

أيوة غبائك صورلك -  

في يوم وليلة -  

إني هسيبك -  

ازاى وأنا الحب ؟!!-  

ده أنا حبيبك -  

في األول بتقولي هخونك -  

ودلوقتي بتقولى هسيبك -  

أنا ممكن أقولك ايه عيبك -  

  وهو فيا كثرة ظنونك-
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ال انا في يوم هخونك -  

في يوم هسيبك وال-  

إلني عاشق عيونك-  

وإلني بالفعل حبيبك -  

وال هعمل زى أى جبان -  

باع حبيبته وغدر وخان -  

ساب حبيبته في البلد -  

ودار يتصرمح في الكلية -  

ورا الجوارى والنسوان-  

وفي غربتي -  

وبرغم الصعاب -  
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بتذودى كربتي -  

قيني العذاب ووبتد-  

لكن هرد عليكي-  

  مش عشانك انتي-

ده عشان عينيكي-  

وكل يوم هبعتلك جواب -  

حبيبك كاتبه بإيديه -  

وقلبه ماضي عليه -  

قومي دلوقت واكتبيلى جواب -  

واذكريني بإسم حبيبي اللى غاب -  

/أما بعد -  

أنا واثقة في قلبك وفي عينيك -  

العمره هيحب -  

وال عمرها هتشوف -  
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معدش جوايا ال ذرة شك -  

والحتي ذرة خوف -  

لى بسرعة تعا-  

ألنك حبيبي -  

وقلبي عليك مخطوف -  

  

#إهي_أغوي_اهَاس                                                                                   
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...# يا طيخَا  هيُ ِحزن   

 هحزن أنا ليه عليك ؟؟

أم حضرتك فمعاليك َعْلَماِنيأنا   

 فكرت بدقنك إنك َصْح 

بقيت كافر وحسستني إنى   

 خالص اللعبة خلصت َبْح

 أنت خسرت

وأنا اللي طلعت شاطر    

 مين قالك إني كفرت ؟

 أنا بس اتخنقت وفكرت 

 لقيت نفسي مش عايش 

 قولتوا شباب أهبل طايش 



 

03 
 

 

انت أخرتك معلش دى ك  

 ما أنت بينا استهترت 

 عارف إنك قدامنا قليل 

 بس علينا انت اتكبرت 

 كان في ايدك نعمة 

ليها دوست واتبطرتوأنت ع  

مدة بلدنا كنت ُع  

 اللي فيها عشنا واتولدنا 

 كنت قاسي أوى يا شيخنا 

ت بناتنا ووالدنارّفَك  

 وأنا صغير كنت بحترمك 

 وكنت وراك بصلي 

  بقيت عمدة وعاوز ترفع َعَلَمك
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 اندهشت ومعرفش

 منك يا شيخ ايه اللي حصلي 

 كنت عاوز تحرمني من ِشعري 

 حرام عليك 

شئ الوحيد اللى فاضلي ده ال  

 كفاية إنك كنت عاوز حريتي 

 وقيدتني أنا وكل أسرتي 

 كفاية إنك غلطت قدامي 

 دلوقت استحمل مني كالمي 

 بعد ما اتقبض عليك فرحنا 

 وفي شارع القرية نزلنا 
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 ما العمدة الظالم راح 

 كان مالي قريتنا جراح 

 وكان علي أهلنا حاطط 

ارتاحنا  منك بس خالص  

 واتداوت كل جراحنا 

 لما قبض عليك عمو الظابط ^^

 

 

  #فرحان_ةعًْ_اهظاةط^^                                                                                
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عوي فيٌ ...#   

 علي فين يابنت الناس

 سيبانى وراحة فين ؟

 ده أنا حبيتك بكل إخالص 

 وبمقدار حبي بقيت حزين 

 أنا مغلطش 

 ده أنا شيلتك علي الراس 

 وحطيتك بين رموش العين 

 عارفة إنى بحبك من زمان 

 في أى وقت وأى مكان 
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 حبيت فيكي األسود 

 ومحبتش فيكي األلوان 

 ما األحمر دمي اللى سال 

 وقدام كل العالم 

 ولألسف كسرتي قلبي 

 وبختي معاكي ياغالية مال

 كنت عاوز بنت من ُصلبي

اختارتي السلطة والمال  بس انتي  

أنا اللي شقيت علشانك    

 أنا صنايعي ومن الُعمال 

ال حلمت أسرقك    

 وال عبيت خيرك في شوال 

 أيوة في الوسط أبيض 

واخواتك لون طيبة أهلك   
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 ومهما كسرتيني هحلف بحياتك 

 قالوا ازاى طايقها 

 اجري وسيب ايديها 

 ازاى ، مقدرش في يوم أفارقها

ل سواد عينيهاده انا قتي  

 في الغربة لفيت واتبهدلت 

 والصبر ده شئ أساسي 

 وعشانك كتير كتبت 

 وصعبان عليا 

 فراق أهلى وناسي 

 جربت كام مرة أنسي 

 بس كترت عندى التجارب 

 أسيبك ازاى وأسافر 

 مقدرش ده انا عشانك بحارب 
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 وبحق محمد واليسوع 

 ألفضل أدافع عنك 

 مهما ساء حالى ولو هجوع 

مرى ما هزعل منك وع  

 حتى لو بكيت باقي عمرى دموع 

 الزم أرجع عشان أفرحك 

علي ضي الشموع وناكل   

#عظاٍك_ياغاهيث                                                                                                             
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 عيد حب...#

 

 يا أجمل واحدة عرفتها

السعادة دوقتها  وعلي ايدك  

 وحبي ليكي قدام كل الدنيا 

 يا أرق حب حبيته 

 واسمك في قلبي خبيته 

 من عيون الناس داريته 

 وبحبك في الساعة كل ثانية 

 ما أنا قولت 

 إنك حبيبتي أختى ونور عينيا 

 الوحيدة اللى شوفتها مراتى 

 تستاهل حبي وكل كلماتى 
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 ساعة الجرح مش بتسيبني 

وتسمع آهاتي  تداوى آالمى  

 ُحبك يا روحي عاجبني

 وحاسس إنه مالكني 

 وهقولها بحبك طول حياتى 

 وألخر يوم في عمرى 

 هحبك كمان بعد مماتي 

 من الدنيا انتي سرقانى 

 وللخيال دايمًا انتى واخداني 

 علي ايدك انا فرحت 

 ونسيت كل احزانى 

 الكالم من قلبي 
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 أوعي تقولى انه من لساني 

هما األيام تذلني هستحمل م  

 في الغربة كالب عايزة ُتعضني 

 وعشان عايزك حاللي 

ني دالشيطان عاوز يِه  

 معاكي أنا طالب الستر 

 مش عاوز فلوس وال قصر 

 ربنا يحميلك ضميرك 

 وبجد كتر خيرك 

 قبلك كنت بشتكي من اآله 

 لكن معاكي الحزن هنساه 

 ما احنا اتعاهدنا 
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  وحبنا هيفضل طول الحياه

 عمر حبي ما يقل 

 علي طول هيفضل كبير 

 أنتي أميرة أشعارى 

 وفي حبك حسيت إني أمير 

 وكل عيد حب وانتي طيبة 

 تكونى جنبي وِمني قريبة 

 

ا _حتَ#عيد                                                                                                                            
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...#افتمريَي    

في يوم تنسيني  اوعى  

 ومهما جت عليا األيام 

 وَصَرخت من كتر اآلالم 

 وكترت اآله في الكالم 

 اوعى في يوم تنسيني 

 يا أحلى ليلة في الُعمر

 يا أجمل سمرا وسط الُسمر 

 يا أطعم من أكل الَتمر 

 وأنا بعيد عنك افتكريني 

 ومهما عنك بالمسافة بعدت 
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عى تقولي او  

 في يوم إنى غبت 

 ده أنا فى الحب 

 علي ايدك انتى توبت 

 وفي جمال عينيكي دوبت

كرت ومن طعم شفايفك ِس  

 يازهرة في بستان الُحب 

 منك أنا طالب الُقرب 

 يا ماسكة عنى المايه 

 وفي نهر غيرى بتُصب 

 معقول أكون موهوم
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 وطاير وسط ُسحب وغيوم 

 وتكون كلها أحالم 

 ويكون ده كله كدب ؟!!

 بس اعرفي إنى بحبك 

 أيوة بحبك ُحبين 

 ُحب وأنا فرحان 

 وحب وأنا حزين 

 وليكي مني ُقبلتين 

 ُقبلة عاشق في القلب 

 وُقبلة أخ على الجبين 

 

 

#ةحتك_حتيٌ                                                                                                            
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 ازاى .. التب ...#

  مش هكتب إال فيك

 وكل كلمة توصف عينيك

 ولو الُشعرا شخبطوا 

 أو حتي بيه اتنططوا

 وال هيعرفوا 

 في مرة يوصفوا 

 حبي وإعجابي بيك 

..... 

ره ده أنا لو كتبت َم  

هحلوة كانت أو ُمر  

 بغير من كالمي عليك

..... 
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 قولت إنك قمر

ومصدقتيش     

معاكي السهر  وأتعلمت  

 ومحستيش 

 قولتي ليه يعني 

 هو أنا غيري 

 مفيش !!

 وبعدين ده كالم ُشعرا 

 وميأكلش عيش 

........ 
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 الورد حبك لما لمستيه 

 الِشعر فرح لما سمعتيه 

 بتقولي حبك كالم 

 يا ابني أنت أخويا 

 أينعم مش من أمى وأبويا 

 بس برده أخويا 

 وأقف بقي 

 وأعمل لكالمك تمام 

 ال تقول لمستيه وال سمعتيه 

 اخوكي ...!!

 لما ده مش حب 

 طب يبقي ايه ؟؟

#ظب_يتقي_ايُ                                                                                                                
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 يض ِقود ...#

هقلد وال هقولك خرفان  مش  

 بس عاوزك تعرفنى 

 في نظرك 

يه معني كلمة إخوان !!ا  

 بص أنا في نظرى 

 هي ِمن كلمة ) آخي (

 أما في نظرك 

 هي ِمن )خان(

 تعرف إن الخروف زعالن 

 قال ليه تسموا بإسمي 

 اللى غدر وخان 

 هو أنا خونت وال أنا غدار 
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 هو أنا زيهم بعت الدار ؟!

 ده أنا حتي لما باكل 

 بحمد ربنا 

 ده أنا حتي ما أحبش 

هم تسمونى زي  

 وال يبقي اسمي على اسمهم 

 دول حتي بيكَّفروا 

 وفي وشوشهم بيغَّيروا 

 و واحدة واحدة 

 على الناس بقوا يتغيروا 
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 في الصدق كدبوا 

 ومع األوفيا خانوا 

 طب مش كانوا يستنوا 

وَّروا  قبل ما يَز  

 الناس الغالبة قالوا نجرب 

 دول مسلمين وبتوع ربنا 

 مش معقول ياكلوا حقنا 

 و اهو زيتنا في دقيقنا 

 وحقنا مننا مش هيتسرب 

 ما يال بينا ياحاجة نجرب 

 أى واهلل يا ابني 

 ما يال بينا
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 نعمر وفي بلدنا نبني 

 ونمشي على ُسنة نبينا 

 بس اوعوا يا ابني 

 أكمننا ستات كبيرة 

 تقوموا تضحكوا علينا 

 اركبي يال يا حاجه 

 نضحك عليكوا ايه ؟

  تسيبي سنة النبي

 وتنتخبي ظابط أو بيه ؟

 شكلك مش بتحبي ربنا !!

 ال والنبي يا ابني بحبه 

 ده انا حتي زورته في بيته 

 عشان أكون ُقرُبه 
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 أمال حاجه ازاى ؟؟

 وبعدين مش هتنتخبي ببالش 

!! مش احنا جبنالك سكر وشاى  

...... 

 شوفت بقي يا صاحبي 

 أنا أرفض إنك تَشبهني بيهم 

نبي دول يا كلوا مال ال  

 ويحلوا بالصحابي 

بيتاجروا بدين نبيهم دول   

 وعلشان خاطري بالش 

 تقول كلمة خروف 

 علي أى حد فيهم 

 علشان أنت بتقلل مكانتي
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 وكمان جاي على كرامتى 

 طب وحياة حياتك 

 ما تشتمهم بإسمي 

 وال تقول خرفان في كلماتك

..... 

 طب أقول ايه !!

 بعد كل اللى كتبته من حروف 

على اسمه سميتك علشان   

 زعل مني الخروف ^^

 

 

 

  ^^#يض_ِقود                                                                                                              
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...#يض َِصيتّا   

 كلمة وقالها لكل الناس 

معتها والناس منه ِس  

 اليمكن احنا نسيبها 

 قال مش هنضيعها 

ال هنضيع ُسمعتها و  

 حتي لو حاولوا يفرقونا 

 نقولهم أل 

 وبجد انتوا قرفتونا 

 أوعاك في يوم تتكسر

 البد يوم على اإلرهاب تنتصر 
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 ومهما قالوا عنك 

 احنا معاك وال يهمك 

 سامعك ياللى بتقول بّطبل 

 احب أقولك 

 اسكت بس 

 وبالش تّهبل 

 أنا يا ابني أبويا ربانى 

 أني أأيد الصح

 وأمدح اللى عملها 

 طالما الحاجة دى عجباني 

 ومعلش ما أنت معذور 

 ما هم غاسلين دماغك 
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 وكبيرك كان طرطور

 وهو مكانش معاك  

 وقياداتك في وسط العركة 

 لوحدك كانت سيباك 

 ولما وفّي رئيسي بوعده 

 طراطيرك عليه بيتريقوا 

 واحد وراه اللى بعده 

 قالوا عنك ترعة وتفريعة 

ما أنا قولتلك طراطير  معلش  

 عايزة ايه من واحد 

 بيردد دون تفكير 
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 يا أخ علي 

 أوعى تجادل أو تناقش 

 أوعى في مرة تفكر 

 أو تعمل أنك هارش 

 عاوز تبقي في الفردوس 

 وال لجهنم تكون خاشش

 وأوعى برده تشغل عقلك 

 أو يوم تفكر 

 بينك وبين نفسك 

 لتكون منافق 

 وفي معاملة ربك 

ن غاشش تكو  
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أغسطس  ٙوفي يوم   

 فى العالم أصغر غطاس 

 بيفخر أنه فيكي بيغطس 

 والتاني علينا يتريق  

 وهو من غيظه 

 هيطق وعاوز يفطس 

 أيوة مصر بتفرح 

 وخليك أنت غبي متقرطس

 اسماعيلية فرحانة ومدن القنال 

 بالعروسة الجديدة 

 وتنفيذ الكالم اللى اتقال 

 

#يصر_ةتفرح                                                                                                              
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 ةَج اهًَصْرة ...# 

 

 هو أنا بحبك كدا ليه

 وقلبي داب بلمسة من ايديه 

 ده اللى يشوفك 

 عشان شافك يحب عينيه 

 ويابخته اللى انتي في حياته 

 عمره ما يزعل يوم 

في ذكرياتهلو افتكرك   

 عارف طيبتك 

 كل اللي يعرفك مره 

 بيضا كنتي 

 أو حتي سمره 



 

42 
 

 

 يذكروا اسمك 

 ُيذكر في بالهم الجمال 

 ُمخلصة طول عمرك 

 وبنرمي عليك األحمال 

 قالوا الستات نقص 

 رديت وقولت بالعكس 

 الوحيدة اللى فيها الكمال 

 انتي يا بنت المنصورة 

 طول عمرك وانتي جميلة 

حتي كنتي طويلة  قصيرة أو  

 وعمرك ما كنتي مغرورة 
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 ده مش تحيز فى الكلمات 

 وال بقول عنك روايات 

 وال حتي بجمل فيكي 

 ده كفاية جمالك 

 ورقتك وسحر عينيكي 

 ولو كتبت فيكي 

 هكتب قصص وحكايات 

 بس هقولها وبإختصار 

 أنتي أجمل البنات 

 

 

#أجًن_ةَج^^                                                                                                                 
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 رشاهث هرئيصي...#

  أما بعد بحيي معاليك

 وبقول لحضرتك وال يهمك 

 مين ده اللي يحرق دمك 

 دول شوية مماليك 

 واهلل المماليك مني هتضايق 

 من امتى المملوك 

 يتكلم علي سيده 

علوكده لو نسي أنه ص  

 احنا نحزنه يوم عيده 

 دول كام ارهابي 

 مش هيهزوا أرض األمان 

 دي مصر أم الدنيا 
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 وبإذن ربك 

 هتفضل كدا طول الزمان 

 وطول ما أنت رئيسها 

 هتفضل أنت عريسها 

 وهم هيفضلوا مناكيس 

 معلش أصله كان فاكر

 مصر بلدنا تكيه  

 كان فاكرها فؤادة 

عتريس هيبقي  وهو   

ة مكانتش اليقة بس الجواز  

  ةالعروسة منه كانت مضايق

وطلبت حضرتك تبقي عريس    
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 وتاني بإذن ربك 

 احنا معاك 

 وكلنا جنبك 

 لغايت ما نقضي على اإلرهاب 

 ومهما قالوا مش هنسمع 

 وإن شا اهلل كبيرهم يولع 

 هو واللى ليه يتبع 

 وال يهمك 

 مهما قالوا انقالب 

 ومن امتي األسد 

الب هيهمه كالم ك  

 دول منك تعبوا 

 وعمدتهم جاله اكتئاب 
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 في القفص يقول للقاضي 

 أنت عارف أنا مين !!

 أنا هقولك أنت مين 

 رمز اإلرهاب 

 والناس الخاينيين 

 رمز التخابر 

 رمز الفساد 

 والناس الظالمين 

 كفرتوا أم الشعب 

 معقول في نظركم 

 هو ده الدين 

 عرفت بقي 

 أنت مين !!!
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ينصر ظالم  ربك عمره ما  

 وال حتي ينصر ُمتخابر 

 ده حتي كان فاكر انه عالم 

 وبيضم نفسه لوالد األكابر 

 ولما حضرتك 

 بقيت رئيس ُأمة 

 تعبوا وجالهم ُغمة 

 جم وقالوا عن حضرتك خاين 

 معلش أرجوك متزعلش 

صفة  هما اللي في  

 بيشوفها في الناس بعينيه 

 واحد خاين بلده 

 عاوز يشوفك ايه !!
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 حرام التشبه بالنساء 

 طب واللى عملوه 

 يبقي ايه 

 مش بالذمة 

 ده يبقي غباء 

 لما راجل من خوفه 

يستخبي في نقاب     

 ويفكر إن الرجولة 

 لما يقف ويقول انقالب 

 ما هو لما يغيب األسد 

 تهوهو الكالب 
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 لو شايفينه انقالب 

 احنا موافقين 

 انقالب علي الظلم 

 واإلرهاب والخراب 

اوزين الشعب يتفرق ع  

 مش عاوزينا متفقين 

 وفي الختام 

 وقبل ما أنهي الكالم 

 سالمي لمعاليك 

 وتاني أنسي كالم الصعاليك   

#رشاهتي_هًعاهيك                                                                                                 
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  زم أقولهاالكلمة 

 أحب إني أشكر كل أصدقائي 

 في عصير الكتب 

 علي مساعدتهم دايمًا ليا 

 وأهديهم كلهم الديوان ده 

 وأتمني بس أنه يعجبهم 

 واهدي الديوان باألخص 

 إلي 

" sert Elhop"  

and 

"Samar Mohamed" 

 

   ^^ #أحًد_خاهد                                                                                               
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 اهفّرس 

 

جيز الدار عوا-ٔ  

لو إنك  -ٕ  

هحزن ليه يا شيخنا -ٖ  

علي فين -ٗ  

عيد الحب -٘  

افتكريني -ٙ  

ازاى هكتب -ٚ  

مش هقلد-ٛ  

مش هنسيبها-ٜ  

بنت المنصورة -ٓٔ  

رسالة لرئيسي -ٔٔ  

   

 


