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  مجموعة واحد

  2008المثابر      ."البساطة الستمرار النجاح"

    2003  المزواج  ."الحياة بسيطة تبدأ با لمرآة وتنتهي بالمرأة وبينهم الخبز"

  1995رومانسي   ." المرأة  آالمرآة تعكس تصرفات الرجل الذي يقابلها"

  2009محتار  " لمرأة من الصائد ومن المُصطاد؟في هذه األيام الرجل أم ا"

 2003دبور أخر    ."عندما الارى الدبابير من حولك اعرف انك زهرتي"

  

  

  مجموعة اثنين

  198 9متسكع  ."على ناصية الطريق يقف شلل الفتيان ُمنتظرين ابتسامات فتياتهم  لتبعث لهم  األمل من جديد آل صباح"

  1992رومانسي  "مفعوله في الحال وآذلك الحبالدواء ليس سحرا وال يعطى " 

  1992رومانسي  "التضع الدواء في متناول األطفال وآذلك الحب"

  1992رومانسى "القيادة فن وذوق وأخالق وآذلك الحب"

  2000ذواق  مثل شعبي ليبي." ُآل مايعجبك والبس أيضا مايعجبك ُآل مايعجبك والبس مايعجب الناس   ولكن في هذه األيام" 

  

  

  ثالثةمجموعة 

  2009الواثق  "فال يتأقلموا أو يتجانسوا بسرعتهم في هذه األيام الناس ماهم آال إطارات وجدران تحجز وتؤخر البارزين"

  1990 الدوس !!"في لعبة الكوتشينة آل األوراق مهمة حتى األوالد"

  2005األعزب  "عندما أتذآر أن اهللا ال خليله له يطمئُن قلبي"

  2005 األعزب "اذا اهللا اهللا؟أتدرون لم"

  2002محسود  ."في هذه األيام سيحسدونك ولكن صدق اهللا العظيم "وأما بنعمه ربك فحدث: " قال اهللا تعالى

  

/
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  مجموعة رابعة
وُيخفى عيوبه وآخرون ُيظهرون مميزاتهم وعيوبهم ومنهم من  هناك من يُظهر مميزاته: الن الكمال هللا وحده فالشخوص أربعه"

  2000الشخص الخامس  ."وُيخفى مميزاته والباقون ُيخفون مميزاتهم وعيوبهم عيوبهُيظهر 

مفهوم دارج ولكن اإلنسان القنوع أيضا يشعر با  "من ظن في نفسه انه وصل إلى درجه الكمال فانه انتهى من حيث ابتدأ""
  1999القنوع  ."لكمال

  1998اآلخرون   "ن ورآهم؟السؤال واآلخرون م مثل عربي" وراء آل رجل عظيم امراءة""

  2009مشاآس  ."عسى أن يحظى برؤية المرأة ٍقيَل لصديقي انه عظيم فأصبح آثير االلتفات إلى الخلف حين يسير"

االتدرى ياصديقى أن النظرة إال ولى لك "خاطبُت  صديقي واعظًا عندما تنقل بنظراته امامى في أسراب الفتيات الفاتنات "
  2004واعظ  ".أنا الزلُت في النظرة األولى"رعًا بعد أن تسمرت عيناه في جميله السرب فرد مس "والثانية عليك

  

 

  مجموعة  خمسة

  2001ُمنصت    ."االستماع نصف المحادثة"

  .المخترع.العبقري..الفقيه.الحكيم.الداهية.اللبيب.الذآي.العاقل. العقل يحمله الجاهل"

  2002طبيب نفساني  ."عقولهم> قد< ىالفيلسوف والمجنون فخاطب الناس عل.. الُمنظر

  قدره استيعاب: قد*

 1993حالم   ." األفضلىالطموح يجدد الحياة ويجعلها تتطور إل"

 ."ورائعًا في آرة القدم ولكنه أسلوب حياة ُيفترض أن يتعايشه الفرد ويحياه السهل الممتنع ليس فقط أداء برازيليًا ممتعا"
  1996متفرج 

  1985ابن فالح  ."س آل من زرع أرضًا أصبح فالحلي "

  

  

  ستةمجموعة 

 لو آان أمينا وفى الحياة ------ قم للمعلم ووفه التبجيال في هذه األيام آاد المعلم أن يكون رسوال ------قم للمعلم ووفه التبجيال "
    1999تلميذ ُمعاصر  "رسوال

  2004أقليات  ."فالسمر لن يجدوا المكان..حين ينحاز البيض للبيض والسود للسود :عنصرية "

 !والمرأة تنحاز إلى الرجل! فقط الرجل ينحاز إلى المرأة  !والمرأة التنحاز إلى المرأة! في هذه األيام الرجل ال ينحاز إلى الرجل"
  2000أقليات 

 .نه معلوم ونقاط سيره واضحةالن عنوا...ومشاآلته يصبح من السهل عرقلته..في هذه األيام  من يسير في خط مستقيم دائم "
  2008تحرى  .أما من يسير متعرجُا وملتويًا فسينجو من العرقلة وبالتالي ال تحدث له مشاآل

  2003شاهدة ! عندما تكثر الشياطين يفقد الطيب صوابه ويطرد؟

  



  سبعةمجموعة 

 سبيله واستدر عنه وأمضى فأن عاد إليك فهو ملك لك لألبد إذا رغبت بشي بشدة ولم تستطع الحصول عليه فأترآه يذهب لحال"
  1996هاني البال  ."وان لم يرجع إليك فهو لم يكن  لك في األصل

  1999 المنتصر باهللا ."وتحقق...بين التحقيق والال تحقق  االنتصار هو النتيجة النهائية لمحصله صراع دخل دائرة من الشك"

  1986حي اهللا  ">....<وبعد والدتي تغير االسم إلى> جمال< أن يمنحوني اسم قبل أن تنجبني والدتي آان مقررًا"

  رومانسي  "عندما رايُتك  صدقت آل ماقيل  عن االنوثه والجمال"

  2007رومانسي  ."فاآتفيت من لوعتي وبك اآتويت..من غربتي..من وحدتي  !!حين رايتك أيقنت بأنني قد انتهيت"

  

  

  ثمانيةمجموعة 

  2005رومانسي   !!ويصبح آل شي عندي جامدًا مري اثنان ال يلتقيان فحين أجده يتسلل الضجر بعيداالضجر وق"

 "اى عزول مكننا من التحدث بارتياح مع من نُحب دون أن يتدخل أثناء المحادثة شكرًا جزيًال لتقنية الهاتف المحمول الذي
  2004رومانسي  

اة الشرقية المراهقة هو أن األولى حين تعتزم االقتران تكون قد قررت وضع آال الفرق مابين الفتاة الغربية المراهقة والفت"
  2003سواح  "؟!في الجنة ورجًال في النار أما الثانية فحين تعتزم االقتران تقرر وضع رجًال..رجليها في النار

تكاليف أآثر من  فترض أن تمتلكفي بلدي وفى هذه األيام عندما تقرر الزواج اليكفى أن تمتلك تكاليف عرس واحد ولكن ُي"
  1998 مزواج ."عرس حتى توقف دلع الزوجات

لرصد عدد القطع الحربية والعسكرية فقط تحتاج إلى  القوة في اى مجتمع أو دولة التحتاج إلى جواسيس وأجهزة استخبارات"
  2000سواح  !!"في شوارع تلك الدولة أو ذلك المجتمع وطريقة لباسهن رصد عدد النسوة

  

  

  تسعةمجموعة  

تعتبر الثروة المادية ثروة عابرة تخضع لظروف ومقاييس ال يمكن التنبؤ بها وتبقى ثروة العقول هي الثروة الفاعلة في نهضة "
  1996آنز  ."األمم

  2003 ُمطلع ."أما المقتبس فهو من يسرد لنا بدونها... ماذآره المثقف هو من يذآر عالمات التنصيص ومن أين استسقى"

  2005رومانسي ." عر هو آل آالم  سلس وجميل ينجذب إليه المستمع ويالقى استحسانهالش"

  1990ناقد  ."الشعر العربى الحديث قد يأتي من ترجمه قصائد المغمورين األجانب"

يرة العش ,الخيمة,البيداء  ,الخيل< بمرادفات الشاعر عبر التاريخ آتب قصائده من واقع طبيعة بيئته فأتت األشعار غنية"
 ,مقهى, موبايل, تلفزيون, حافلة ,طائرة< لماذا ال يكتب شعرائنا قصائد ملئيه بمرادفات بيئتهم مثل :السؤال >.الرمح ,السيف,

  2007ناقد  ."صاروخ,آالشنكوف,مدفع ,قرى سياحية ,مزرعة, آمبيوتر

على  وبالتالي سأطلق> عمر< يجسد آلمه الذي يمثل  البحر األبيض المتوسط لوآنت أحد الجغرافيون ألثبت أن المسطح المائي"
  1996قاري الفنجان . >بحر عمر< هذا البحر اسم 

 وبالتالي سأطلق> محمد<البحر األبيض  المتوسط يجسد آلمة  لوآنت أحد الجغرافيون ألثبت أن المسطح المائي  الذي يمثل"
  2008قارئ الفنجان  .>بحر محمد<على هذا  البحر اسم 

  



  عشرةمجموعة  

المكرمة في الجهة األخرى للكرة األرضية وبين  > مكة<هل هناك عالقة مابين القطعة التضاريسية المقابلة لمدينه : السؤ"
  1988تلميذ  "مثلث برمودا؟

حين تهطل األمطار نتجه إلى اهللا شاآرين وعند الظهيرة وفى وسط زحام العربات ومن خلف عجالت القيادة نتجه إلى "
  2009مواطن ." المسئولين غاضبين

 لم !!"هو من يقرر الصعود ومنح البطاقات> الكمسري<فقط  قائد الحافلة اليختار من يصعد في حافلته فهو منهمك في القيادة"
  2004يصعد  ابدًا

  .هو الشخص المخول بقطع التذاآر في الحافلة:الكمسري*

من أن تجاريهن في االنبطاح حتى ال تستعمر إذا أردت أن تكون سياسيًا ناجحًا فجارى النساء في آيدهن ولكن حذارى "
  1987الزير"" أرضك

  1996الساآت  ." ابلغ آلمة في قاموسا للغات هي السكوت لذلك قررت أن أسكت"

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  


