
كتبت في الدكتور ابراهيم عوض #مقامه ..ورحت قدمتها له افتكرت انه هيغضب من اللي كتبته لقيته قعد يضحك جامد وفرح وجابلي بسكويت  2010في 
 ص حقيقه ! . . ..  امن عامل القسم وانا اقوله يا دكتور الااااا وحلف اني افتح البسكويت قدامه واكل منه ....عموما المقامه اهي وكل اللي اتذكر فيها اشخ

 
 .... 

 grin emoticonالمقامه العوضيه في استنزاف الحقوق المنسيه 
 
 

علي كل الطالب غالي ...في يوم كانت االمطار تنهمر بشده ..والرعود في حدثني أحد الطالب.. في كليه االداب.. عن أحد علماء العصر الحالي.. وانه 
اهتزت  السماء للصواعق مستعده .. نظر الدكتور ابراهيم عوض.. بعد ان انتهي البنزين من سيارته وانقرض.. نظر لصديقه بلين واستعطاف ..بعد ان 

قال يا دكتور احمد هندي .. خذني في سيارتك واعطيك ما عندي .. قال اتقول لي ام مشاعره وخاف..خيفة ان يعود علي قدميه..وتتسخ مالبسه ورجليه.. 
وع.. تقول للناس .. وانت تعرف انني ال املك سياره من االساس..أعذرني لقد اخذني النسيان..وانا اعرف انك حقا انسان ....مر ساعه علي الموض 

.وانا في هذه الحاله من الضيق ..سأذهب للدكتوره ثناء أنس الوجود .. طيبة النفس ذات اثر  ودكتورنا في تواضع وخشوع .. أأذهب األن الي اي صديق .
الصباح محمود ..يا دكتوره سيارتي ليست بها بنزين ..متي تنتهي من المحاضرات وتتفرغين ..يا صديقي العزيز ما في اليد حيله .. والمحاضرات من  

الطاووس في المكتب ..فوجده غير موجود دون ان يرغب ..فذهب في هروله الي الفراش )عم ابراهيم( ..   للمساء ليست قليله ..ذهب الي الدكتور محمد
م...فكيف لي  فسأله عن الدكتور الطاووس الكريم ..لقد ذهب الي اسفل هذا كالم )عم ابراهيم(..فقال الدكتور عوض كيف ذهب؟ دون ان يلقي سالما او تعظي

دكتور دون ان تنتقده ...لقد ذهب ومعه ورق في يده .. والعرق يتصبب من جبهته ولحيته .. أظن انه ذهب للعميد .. ليملي الورق  األن ان اجده ..ال العلم يا 
ت أسمع كالم  من جديد ... ما االمر اذن .. أعطاك هللا من المنن .. أسكت أسكت حماك هللا .. ما عدت اسمع كالما في الحياه .. يا دكتووووووور ما عد

ووور انت حني ..كالم يؤذيني ويدبحني .... أسكت ايها الوغد أين قهوتي السكر زياده؟ ..اتريدني اناديك واقول يا حماده ...يا دكتوووور يا دكتوويجر
امتد ..فلم يجد تشرب القهوه مظبوط ...يا ولد انا اشربها زياده الني غير مبسوط ..جلس الدكتور ووضع يده علي الخد ...والغضب بات يسري والي العقل  

الي السماء .. وقال  شيئا اال ان يعود رجاال ...او يقنع نفسه انه اصبح رحاال ... وفي اثناء الهروله في الطريق...والبرق يلمع ويعطي بريق ...نظر الدكتور
وارفع عني الغمه ... وارزقني بسياره ..تكون مثل  يارب ارفع البالء ..لقد اصبحت االن العشاء ..وفي المنزل ينتظر االبناء ..كن لي يارب نور للظلمه ... 

 الطياره ..ال تعطل في المسير .. ويكون بها بنزين كثير ........... 
 

 slightsmile emoticonاسالم الخطيب . 

 

 مقامة الملك والشاي.......تأليف إسالم الخطيب.... 
 .... 
... 

وم جاء احد حراسه/بعد ان التقط  يحكي انه كان يوجد ملك فاسد/علي كرسي الحكم دائمآ متواجد /وكان ال يرحم صغير /وال يوقر كبير/وفي ي

مخيفه /فإندهشنا ووجدناه يأكل من مزارعنا الكثيفه/يأكل بنهم وبطريقه /انفاسه/فقال:ياموالي لقد وجدنا غالم غريب/وعلمنا انه يدعي #إسالم الخطيب  

  /وقال وأين هو اآلن ؟!!/فرد عليه الحارس..إنه مع السجان ؛/فقال الملك آتوني بهذا وهرولنا خلفه/وها انا قد إلتهمته من كتفه /فوقف الملك غضبان
ال السجان  الغالم/فإنتفض قلب الحارس من الكالم /فأسرع في حيره من آمره/بعد ان قام الملك بنهره /فصرخ الحارس يا سجااان أين اللص الصغير ؟!/فق

ا منجي من المهالك  انه في السجن أسير /ولكن ما اللذي يزعجك يا حارس / أقال لك الملك كالمآ قارس /فقال الحارس نعم اسمعني ذلك /احضر هذا الغالم ي

/ ،،،،، 
،،،، 

فقال النني ال اجده يا                                                                                                                       وامام الملك أ حضر الغالم....وكان صامتآ ال ينطق بالكالم،،،،،فقال له الملك ياغالم......لماذا سرقت من مزارعنا الطعام؟ ،،،،،،

 موالي،،،،،،،وال حتي امتلك كوب الشاي........فضحك الملك وقال وما هو الشاي...؟! 

جئت الي هنا لتقتلني !،،،،انا اشعر بذلك ،،،،،،،انك ،،،،،،،،من ورائك ايها الفتي ومن هم االتباع اننا ال نمتلك في بلدنا سوي الينسون والنعناع 

 ،،،،،،،،،، فنظر اليه الغالم نظرة غرابة،،،،،،الن هذا الملك يعامل الناس معاملة الديابة ،،،،،،، وهللا ألهمني 
 

،،،،،،وقال يا سيدي الشاي هذا مشروب أسود سريع الذوبان  ،،،،،،،،،وجلس علي مفاصله جلست ركوع  فإنهمرت من عيونه الدموع ،،،،،

،،،،لكن قل لي بماذا ارضيك؟،،،،،فقال الملك لكي تنول الرضا احضر لي  ،،،،،،،،وهللا يعفينا ويعفيك ،،،،،لو شربت منه مره ادخلك الي االدمان 

الغالم   ،،،،،، ولو اعجبني طعمه وهللا ما تركته ،،،،،،،،فقال الغالم،،،اذن اتركني ثالثة ليالي ويومين.،،،،،،وهذا وعدآ علي ودين ،،،،،،فذهب ه نبت

 ،،،،،،،،،،  ،،ورأسه مرفوعه الي السماءوبعدها جاء،،،،،،

  ،،،،،، وقال للغالم انك من اليوم لست اسير ،،،،،،،ففرح الملك فرحآ كبيرا  ،،،،،وتناول بسرعه هذا المشروب  فأخذ الملك كوب  
 ،،،،،،،وانا اليوم سأتغير بفضل هذا المشروب،،،،،،، وسأصبح بين الرعية محبوب..،،،،،،،، 

،،،،، 
،،،،، 

 إسالم الخطيب...،،،،،....،،،،...  

 
م الخطيب..... ...... ... كنت ذات يومآ ماشيآ في الطريق،،،،،،،،،،،،،،وكان في الرحله يرافقني  المقامه الثانيه.......المحتال.........تأليف... إسال

لسالم،،،، وكان  صديق،،،،،،،،،وكنا نتحدث في احدي المواضيع،،،،،،،،والجو يبدو لنا ربيع،،،،،وفي اثناء اندماجنا في الكالم،،،،،،ظهر لنا رجل والقي ا 
،وكان يدعي سراج الدين ابو بكر ،،،،،،فإستحلفنا باهلل انه ليس له اهل..،،،،،وانه جاء الي هنا عن طريق الجهل،،،،،،،، فقلت  يبدو علي وجهه المكر،،،،،،

يك درهمآ  له وماذا تريد منا،،،،،،إنا مشغوالن فإتركنا،،،،،فقال كل ما اريده ثالث دراهم ال غير،،،،،،حتي اودعكم بالخير،،،،،،فقلت له اال يكف
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،،،، ودفعني ،،،،،،،تشكر به هللا وتكن له عابدآ،،،، فظهر علي وجهه الغضب وقال أتجادلني ايها الفتي في الحديث،،،،،،انا ال ارتاح اليك انك خبيث،واحدآ
  في صدري دفعه،،،،،ورفعني من االرض رفعه،،،،،فأمسك به صديق الترحال،،،،،،وصرخ في وجهه وقال انك محتال ،،،،، انك تأخذ االموال

،فتدحرجنا مسافه بالباطل،،،،،وتدعي انك فقير ومناضل،،،،،لقد الهمنا هللا انك لصآ كبير،،،،،،ولن نتركك اال وانت أسير،،،،،،،فدفعنا دفعه شديده،،،،،،
ا واخرج سكين،،،،،،،،،،فإبتعدنا ليست بالبعيده،،،،،،فقمنا واندهشنا من امره ،،،،، فال يوجد في الطريق غيره،،،،،،، فهرولنا خلفه مسرعين،،،،،فالتفت الين

ف خطوه،،،،،،،وكان ممسكآ في يده االخره مطواه ،،،،،،،وكنا نريد ان نلوذ بالهرب،،،،وكلما ابتعدنا عنه زاد ثقه واقترب،،،،،،،وزاد الخو
حه علي االرض طرحه،،،،،،فسكنت في  ان فقدت مفاصلي،،،،،،،فإقترب منه صديقي الشجاع،،،،،،في قوة ايمان واندفاع،،،،،،، فطر  بداخلي،،،،،،،بعد

إرتعش،،،،،،وقمنا بضربه بدون مبااله،،،،،وسمعنا منه اصوات االه،،،،،،،وتركناه وجرينا  قلبي الفرحه،،،،،،فإندهشنا واندهش،،،،،،فأمسكنا به ف
قف مكانك يا فالن،،،،،،،،،لم نلتفت له عنايه فلم يعد  ونظرنا خلفنا فوجدناه حيآ،،،،،،،،،،، وقام وجري خلفنا النه غضبان،،،،،،،واصبح يناديناجريآ،،،،،،

ليست في يديا  سيقتلنا ويرمينا،،،،،،، فوقع صديقي مغشي عليه،،،،،،،،وال يوجد حل بيدي او يديه،،،،،،،فوقفت ابكيشيئآ يعنينا،،،،،،،،فهذا الرجل 
،،، سمعت صوت االذان،،،،،فإخترق الي قلبي االمان،،،،،،،،وسمعت المؤذن حيله،،،،،والمسافه بيني وبين اللص ليست طويله ،،،،،،،،،،،،،وفجأه،،،، ،

 آ من النوم،،،،،وقمت من فراشي ،،،،،البدأ اليوم،،،،،،، ،،،، إسالم الخطيب،،،،،،،،،. يقول الصالة خير

 
عصير القصب " .... ....... ..... ..... ......... .... كنت ماشيآ في طريق زراعي ...ثم تعثرت في حجر ووقعت علي  المقامة العجب في فوائد تناول 

 العظيم .....وفجأة خرج لي رجل من خلف أعواد القصب ...فإنفزعت  ذراعي ..واألرض كانت مزروعة بنبات القصب والبرسيم ...فقمت وإستغفرت هللا 
لمرض...فضحكت وإبتسمت  من فعلته وإمتلئت بالغضب ....فقال لي ال تغضب انا دكتور إبراهيم عوض...وسوف أعطيك عودآ من القصب يحميك من ا

سك عودآ من القصب بيديه ...وبدأ في تقشير العود....وبدا علي وجهه أنه عيناه ...وقولت في قرارة نفسي الحمد هلل...وجلس الدكتور علي ركبتيه ... وم
مني الدكتور   مسعود .. فأعطاني عود أخر كامل وسليم ....فقلت ال أستطيع تقشيره بسبب التقويم .. إن تقويم األسنان يمنعني من تناول القصب ....فسخر

..ومن ال يشرب القصب يصاب بأمراض كثيرة....وإقترب من أذني وهمس لي همسة ...وقال يا وأصابني العجب... وقال أن فوائد القصب عديدة وكبيرة .
يها :أنه صديقي إن من فوائد القصب خمسة ...أولها :أنه طازج ويحمي عضلة القلب من السكتات .. ويجب عليك أن تتناوله في اليوم عدة مرات ....ثان

د الشيبة شباب ...ثالثها: يقوي الجسم ويعطي مناعة للعظام ...ويجعل لألخرس فرصة للحديث والكالم  يعالج النفس من اإلكتئاب ...ويجعل العجوز بع
وح فرحة  ...رابعها :يزيد القصب من إفراز البول ..وعندما تشربه يأتيك إحساس أنك أبو الهول ...خامسها :يعطيك البهجة والطاقة ...ويجعل في الر

لم ...وأن يكون كالمي حقيقة وليس حلم ... فشكرت الدكتور جزيل الشكر ..علي هذه المعلومات وهذا الفكر ...فذهبت  وإشراقة ...أتمني لك اإلفادة والع 
رته  وأكملت الطريق ...وشعرت ببعض الوخز والضيق ...فناداني الدكتور وأعطاني عودآ خالي من القشرة ...فوجدت الفرحة في جسدي منتشرة ...فشك

 ...فمن يتناول القصب يشعر بأشياء مريحة .... .... ..... ...... ..... تأليف :إسالم الخطيب ... مجددآ علي هذه النصيحة 

 
 المقامة الحبهان في إغاثة اللهفان ! 

... 

 slightsmile emoticonتأليف: إسالم الخطيب.. 
... 
 

ت في نفسي كنا ذاهبون إلي #شرم_الشيخ في يوم ...ومن كثرة ساعات الرحلة تغلب علينا النوم ...وعلي مشارف المدينة إستوقفنا بعض المسلحين.. فظنن
ون رايات سود ...مكتوب عليها شهادة لتوحيد هللا المعبود ... وأجسادهم ضخمة فيها هيبة األسود ... فخطر في بالي أنهم أنه كمين ..إال أنهم كانوا يحمل

 ض !...داعش الظالمين ..فتمكن مني #الخوف وأصبحت حزين ....كان يرافقنا في الرحلة أستاذنا الدكتور #إبراهيم_عوض...فذهبت إليه أليقظه فإنتف
كتور قامت القيامة ...وال أري في رحلتنا السالمة...فإنقبض الدكتور وأصبح في شرود....ووقفت بجواره ولم أسمع منه ردود ..فقولت يا وقولت له يا د

 دكتور إن داعش إستوقفونا..وقاموا بذبح #السائق أمامنا ليخيفونا.., 
... 

 فإنتفض الدكتور من مكانه متجهآ لهم ...وبدأ يشجب ويدين وسألهم...

.. فقال قائدهم ومن أنت لكي تحدثنا بهذه اللغة ؟!..   frown emoticonاذا يا جماعة قتلتم السائق المسكين ؟!! ..هل صدر منه مثآل فعآل مشين؟؟ لم
شي  قبتك بالغة .. فقال لهم أوافقكم القتل ! لو كان هذا ذكره هللا في القرآن ...وإنني أعوذ باهلل منكم ومن فعل الشيطان ...فضربه الداعإننا سوف نقتلك وعا

زت  ضربة مبرحة ..فتساقطت منه الدماء بطريقة جارحه ..إنني كنت أنظر إليهم من شرفة األتوبيس...إن هذا الفعل بالضرورة فعآل خسيس ...فإهت
ماذا  مشاعري تجاه معلمي إهتزاز ...فال شئ بعد الذي حدث يشعرني وزمالئي باإلعجاز ...نزلت وزمالئي خلفي...وتكلمت معهم من أنفي...فقلت : ل

وأصبتمونا   تقتلونا وتضربونا ونحن عزل بال سالح ... كيف تقولون #اإلسالم ولم نري فيكم سماح ..لقد قتلتم السائق بال أدني سبب ...وضربتم معلمنا
 بالعجب ...إن هذا الرجل الذي طرحتموه أرضآ... يصوم رمضان ويزكي وال يترك فرضآ...

 ام #الطغاة ... فقاطعني قائدهم في الكالم ....وقال إننا ما جئنا إلي هنا إال من أجل اإلسالم ...حتي نقيم في الناس كلمة هللا ...ونحارب ونقتل الحك
ل والتعذيب ...إنكم تفعلون معنا شئ خرافي وعجيب !...فقال قائدهم ..إنكم كنتم ذاهبون إلي هذه المدينة العاهرة ...لرؤية فقلت : وما ذنبنا نحن في القت

 ي  .إننا ما كنا ننتوالنساء العرايا الفاجرة...ونحن أولي بقتلكم وقتالهم ...وهذه عاقبة ذنوبهم وأفعالهم ...فقال له الدكتور ..لقد إختلطت عليك األمور .
اه الصافية ..ترد إلي  مثآل شرب #الخمور ..أو نفعل شئ يجعل مشاعرنا تثور ...إننا ما أتينا إلي هذه المدينة ..إال ألن أنفسنا حزينة ..يا أخي إن رؤية المي

ان ...وأدعوك لتري نعم هللا واألمان ...إن  أنفسنا العافية ..وتجعلنا نتأمل في هللا وقدراته ...وعظمته وسلطانه ومخلوقاته...إنني أمد إليك يد اإلخوة واإلحس
 قتلنا ال يفيدك وال يغنيك ..وإذا عفوت عنا فإن هللا سوف يغنيك ... 

و الحق ذو الرحمة  إن الدعوة إلي هللا رهينة الكلمات الطيبات...إستغفر هللا يا أخي علي من قتلتموه ومات ...أو أرغمتموه علي إعتناق اإلسالم ...هللا ه
وا عليكم  .إنني أتوسم فيكم اإلحسان ..إن تتركوا ما تفعلون وتعطونا األمان..إنني أراكم كلكم شباب في عمر الزهور ...ويبدو أن أناس أخرين أفسدالسالم ..

 األمور ...إتركوا سالحكم وإستبدلوه بالبحث العلمي والهمة...ووقتها سيعلو نجم الدين واألمة... 
 هيم...وقال إنني أري فيك خلقآ كريم... فإقترب واحد منهم من الدكتور إبرا

ق..وإنني يا إنني أعرفك من سنوات عندما كنت أنا طالب عندك في القسم...لقد فصلت من الكلية بسبب التعنت وقلة الفهم ...فوجهني إلي هذا الطريق صدي
ه اللحظة أعلن أنني من هذا الفكر متحرر ....وهللا يرحمنا  أستاذنا أشعر األن في صدري بشئ من الضيق ...لقد قتلنا أناسآ بال ذنب وال مبرر..وفي هذ

 ويهدينا ...ومن يد النبي محمد يطعمنا ويسقينا ...
هللا علي ما   فهرول هذا الشاب في الصحراء وبدأ يخلع مالبسه...فاليوم هو عيدآ له وال ذنب يدنسه.. وبدأ األخرون بخلع مالبسهم وذهبوا ...وإستغفروا

 إرتكبوا .... 
.. .. 
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... 
 #إسالم_الخطيب 

 
نا تقبيله فشعر  المقامة التخمة في حكم شرب األزوزة في شهر الرحمة .. ... إلتقينا بالدكتور إبراهيم عوض في الطريق..وكان الطقس يشبه الحريق....فأرد

قلت له يا دكتور نريدك تفتينا في حكم شرب األزوزة في رمضان ....فأنت ها ترانا كآل منا حران ...فهل يجوز شرب  بالقلق..وبرر ذلك بسبب العرق...ف
سلمين شرب  األزوزة علي الفطار....أم أن ذلك سيتسبب لنا في أضرار...فقال الدكتور أنني لما كنت في بريطانيا منذ سنوات ....أذكر أن واحد من الم

  ما سألنا أهله عن سبب الوفاة ... فقالوا أنه أثناء شربه األزوزة شعر بالمعاناة.. فأخذناه للطبيب لكي يسعفه...فلم يستطيع الطبيب أناألزوزة ومات...فل 
يع...لقد  الجم ينصفه .. فأخبرنا الطبيب بإصابته بقرحة شديدة في المعدة ....ومناعته لم تكن للمرض مستعدة...فلقد إرتكب خطأ شنيع ...أرجو أال يكرره

لطعام والكالم..وفي  شرب األزوزة والمعدة خاوية...فتآكلت جدران المعدة بطريقة متناهية ..وأن الفقيد لما أخذناه للمنزل تركناه ونام ..وامتنع يومين عن ا
هي... ... وهذه كانت قصة واحد من باكر اليوم الذي يليه...دخلنا عليه وكان مغلق عينيه ...فقلد وافته المنية وانتهي ....بعد ان شرب األزوزة وس 

عفينا ويعفيكم المتضررين ...ونحن علي فعلته آسفين...لذلك إذا أردتم شرب األزوزة إتركوها بعد الفطار حتي ال تصاب صحتكم وعافيتكم بأضرار ..وهللا ي
... فضحكنا ضحكآ بكثرة ...دون أن نشعر بالحسرة ... ...  ..ويرزقكم الصحة وال يبليكم ... .. فذهب الدكتور وودعنا ...وسلم علينا وضغط علي أصابعنا 

 إسالم الخطيب.. 

 

 
 

Ibrahim Awad shared Islam Elkhatib's post. 

1 hr ·  

 

 

 
 

Islam Elkhatib with Sameh Gharib and Ibrahim Awad. 

1 hr ·  

  المقامة الهامة في تسريبات إمتحانات الثانوية العامة

 ... 

 ... 

بصوت واحد   في الصباح وليس المساء ..فقلنا اء ...فاإلمتحانكنا جلوس في لجنة اإلمتحان .. والحر أرهقنا بسبب الصيام والحرمان...فال نستطيع تناول الم

حنا فرحآ وإندهشنا ...ومن  اللهم إرفع البالء... اللهم هون هذا العناء... وبعد عشر دقائق من توزيع ورق اإلجابات...سمعنا أن إمتحاناتنا نالتها التسريبات..ففر

وجود علي صفحات الفيس بوك واألجوبة مسربة...وهذا  األجوبة ويقول... فاإلمتحان م .وبدأ يملي علينافرط الفرحة إنتعشنا...ففتح صديق لنا هاتفه المحمول..

إنفالت  الوضع خطير وما أغربه..وكان يراقب علينا رجل إسمه إبراهيم عوض العنابي..ويبدو عليه انه تجاوز العقد السادس لكنه متصابي...فغضب من 

  يبص في ورقته يا بشوات( العامية )كل واحداللجنة وعلو األصوات...فقال لنا ب

 ... 

 ا غبي انت وهوه (!لم ننتبه ألقواله ونصائحه وكلماته المستفزة...فكل واحد منا يشعر بداخله بالعزة...فصرخ فينا ثانيآ وبقوة...)كل واحد يبص في ورقته ي

.ومن ثم ندخل كلية الطب  إتركنا يا رجل حتي نغش بهمة..   م عيده...فقلت لهفوقفت وإعترضت علي شتائمه لنا وتهديده..فاليوم غش..وكلنا يشعر كأن اليو

خطير   وترتفع األمة ...فوجدت الرجل وجهه إحمر إحمرار...ولم أجد في تصرفاته أي إستقرار...فقال لي بصوت جهير ... والكالم يخرج من فمه بشكل

 أنت تشرب المخدرات أم انت سكير؟؟!... امت ونهضت بالغش والتزوير ...أ( قل لي أي أمة ق..أتريد أن تغش وتنفع األمة ...)أي منفعة هذه يا إبن الصرمة

لحقيقي ليست شهادة  فقاطعته مقاطعة....والكلمات مني ضائعة ...فقلت له المناهج عقيمة وكئيبة..ونحن نشعر من دراستها بالمصيبة...فقال لي يا ولدي العلم ا

 لغش والتزوير ....فمن غش الناس كان شأنه حقير ها ...تعلم يا ولدي وال تتبع ا رايتك بالعلوم كلتفرح بحملها...العلم الحقيقي هو د
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