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 خلف عجلة القيادة
 ماجد السليماني

 
Behind The Wheel! 

 

Majid Al Suleimany 

 

Some of the Real Life Road Accidents Stories in the book! 

 

 How The Idea Originated! 

 Rest In Peace – RAW! 

 It Is In The Book – It Is All About   Driving! 
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 Please Pay Attention! 

 All In Red Blood! 

 See Me Fly! 

 Watch That Stop Sign! 

 A Taste of Patience! The Mohamed Al Araimi Story! 
 The Sad Lonely Boy! 
 Don't Die Young! 
 It Is Terrible! 
 Very Sad To Share! 
 When The Younger Ones Go First 
 Children All Alone Now! 
 Are Your Children Safe? 
 The Angry Driver! 
 Don't Drive Tired! 
 Suicidal Tendencies! 
 The Old Man Alone Now! 
 The Gone For Ever Smile! 
 Mummy, Daddy – Please Wake Up! 
 No Man In The House Now! 
 I Am Just A Killer! 
 I Can Hear You; Doctor! 
 NDE – Near Death Experiences! 
 Out From The Behind Seat! 
 Parents All Alone! 
 The New Driver! 
 The Teasing Teenagers! 
 The Flying School Bus! 
 Still In Shock! 
 The HR Manager – Staff Warning! 
 Come And See My New Car! 
 The Dead Father In His Dreams! 
 'Wrong Car' Had Saved His Life! 
 It Is a New Car Model! 
 Road Argue Time! 
 The Van versus The Bus! 
 It Was The Wrong Turn! 
 The Scolding Father! 
 The Fly – It Caused The Accident! 
 Newly Wedded Funerals 
 When The Young Ones Go First! 
 Night Time Travels 
 The Young Reckless Driver 



 The Friends' Son! 
 Wrong Job Relief! 
 The Elder Son Is Gone! 
  

  



ARABIC BOOK - 

 

  مذاق الصبر، قصة محمد العريمي 
 :مالحظة الناشر 
 كتاب "مذاق الصبر"، رواية محمد عيد العريمي مقدمة 
  :عبد الحميد الزاكيبقلم 
 كاتب وناقد من السودان 
  قصة محزنة جدًّا 
 انظر حول مركبتك قبل قيادتك 
 ال ُتمت صغيًرا، لنتدّرب مًعا على القيادة اآلِمنة 
 هذا الحادث وقع في عمان 
 هل أطفالك في أمان؟ 
  تفاصيل الحادث 
  .االبتسامة التي رحلت لألبد 
 أمي أبي، أرجوكما استيقظا  
 !أنا قاتل 
 أستطيع سماعك يا دكتور 
 تجربة االقتراب من الموت 
 من المقعد الخلفي 
  ادة حديثًاالسائقة الشاّبة التي حصلت على رخصة القي 
 المشاكسون المراهقون 
 التحذير الذي تلّقاه الموظف من مدير الموارد البشرية 
  رجاًء تعال وشاهد سيارتي الجديدة 
 عندما رأى أباه المتوفى في منامه 
 اتهالسيارة الخطأ أنقذت حي 
 إنها سيارة جديدة 
 شاحنة صغيرة مقابل حافلة 
  كان انعطاًفا خاطًئا 



  !إنها الذبابة! الذبابة هي التي سّببت الحادث 
 جنازات األعراس 
  عندما يرحل الصغار أّوال 
  سفر ليالً ال 
  السائق الشاب المتهّور 
 أبناء األصدقاء 
  االعتقاد الخاطئ بالراحة التي يسّببها التهّرب من العمل 
  !ال غناء تحت المطر بعد اليوم 
 !إنها السيارة القادمة من الجحيم 
 مركبة تعليم القيادة أم االنعطاف الخاطئ؟ 
 ُقِتال عندما كانا يبتاعان كتًبا دينية 
 ال ينبغي أن يحدث هذا لسيدة طيبة مثلها 
  شجار بين زوجين ينتهي بالموت 
 !ُتركت الجدة وحيدة 
 ال يا أمي ال 
 حادث السيارات السبع 
 ألنك دائما تفعل خيًرا 
 راكب الدراجة الهوائية 
 رحلة الحج التي انتهت بالموت 
 ادث؟َمن أولى بالعناية في الح 
 سبب!الكلب هو ال 
 !قتلتها عيدية العيد 
 هل كان طريًقا مختصًرا؟ 

 
 
 



 
 

 


