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أعتقد أن قراءة نشرة األمس هلا أمهية خاصة ىف تنظيم جهد
مجة إىلالزمالء واألصدقاء الكرام الذين يبادرون باإلسراع إىل الرت

 .العامية األقليمية، لكل قطر، وبالتعليق والنقد بالغى األمهية

 .شكرا جزيال

 )500من  100إىل  76اجلزء الرابع من (

  بالعربية الفصحى: أوًال

الناس الذين ينغلقون على أنفسهم انسحابا عندهم .76
 .حق إلم بذلك يتجنبون شر اآلخرين

 ؟حيسدىن الناس، لست أدرى ملاذا .77

 .أصاب بالرعب حني يطلب أحد مىن أن أتكلم ىف اجتماع عام .78

أفضل أن أشاهد األفالم ىف التليفزيون، وليس ىف .79
 .السينما، حىت لو آان معى ما يكفى من نقود

من حق ممثل املسرح أن خيرج عن النص حىت لو آان بذيئا .80
 .وجارحا، طاملا هو يضحك الناس

 !! ه مىت مىت تنتهى حياتى هذ .81

أغسل يداى آثريا جدا، دون أن أعرف ما إذا آانت قد .82
 .نظفت أم ال

 .أشعر بضعف الرتآيز ىف آل شىء .83

 .مشغول مشغول مشغول أنا، لست أدرى ىف ماذا .84

 .من املؤآد أن اية هذا العامل سوداء جدا .85

لو أردت أن حيبك الناس، ال تغضب أى أحد منهم. 86
 .ائيا

 .آل الثعابني سامة بدون استثناء. 87

 .لو عينت رئيس وزارة إذن حلللت مجيع املشاآل ىف ثالثة أشهر. 88
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أفضل أن أجلس وأطلق خلياىل العنان وأحقق آل ما .89
 .أريد وأنا ىف موضعى بال حراك

ميكن أن يسود العدل فعال لو أحب الناس بعضهم .90
 .البعض

 .احلب آالم فارغ يضحك به الناس على بعضهم البعض .91

 .أهم شىء ىف هذه الدنيا أن تسري أمورك بأية طريقة .92

إياك أن تفكر ىف أن هناك من يساعد شخصا آخر لوجه .93
 .اهللا

أعتقد أن هذه الدنيا تسري بسرٍّ ما ال أعرفه، ويبدو .94
 .أنه ال أحد يعرفه أيضا

الذى يصدق أخبار االذاعات األجنبية أآثر من .95
 .يااالذاعات احمللية ليس وطن

 .ال لزوم لقراءة الصحف أصال .96

أشعر أن جسمى منهك ومكسر حىت وأنا أستيقظ من .97
 .النوم

بعد اإلجازة االعتيادية، حىت يوم اجلمعة، أرجع إىل .98
 .عملى وآأىن مل أآن ىف إجازة أصال

 .السفر إطالقا  ال أحب .99

أحب أن أشاهد شفاه الناس وهى تتحرك وهم     .100
 .ىف مواضيع بالغة األمهيةيتكلمون 

  بالعامية املصرية : ثانيا 

 حق   عندها   نفسها وتنسحب على    بتقفل اللى    الناس .76
 .التانيني   شر   تتجنب   عشان 

 .إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس .77

 .عام   اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب .78

ىف   مش   التليفزيون، ىف    األفالم على    أتفرج   أفضل .79
 .فلوس   معايا   لو حىت  ،  السينما 

 بذئ   آان   لو حىت    النص   عن   خيرج   إنه   املسرح   ممثل   حق   من .80
 .بيضحك الناس   مادام   وجارح 

 .من احلياة دى بقي   خيلص   الواحد إمىت  .81

 وال   نضفت   آانت   إن اعرفشى    وما ،  جدا   آتري إيدى    باغسل .82
 .أله 

 .حاجة   آل ىف    ترآيز   ضعف عندى  .83

 .إيه ىف    عارف   مش   مشغول،   مشغول   مشغول .84
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 .سودةايتهدهالعاملأآيد .85

 .خالص   حد   ماتزعـّـلش   حتبك   الناس   عايز   لو .86

 .ستثناءمن غري ا  سامة   التعابني   آل .87

تالت ىف    املشاآل   آل   آنت أحل    وزراء   رئيس   عينوىن    لو .88
 .شهور

قاعد   وانا   فيه نفسى    انا اللى    آل   وأحقق   أسرح   أحب .89
 .مطرحى

 .بعضها   حتب   الناس   إن   لو   العدل فعال    حنقق   ممكن .90

 .بعضها على    بيه   بتضحك   الناس   فارغ،    آالم   ده   احلب .91

 .حالك متّشى    إنك   الدنيا ىف    حاجة   أهم .92

 .هللا ىف    هللا   حد   بيساعد   حد   إن   تفكر إوعى  .93

، ال حد"سر" اللى ممشى الدنيا دى    إن رأىي    أنا .94
 .عارفه، وال باين حد حا يعرفه

جنبية عن أخباراإلذاعات األ   أخبار   بيصدق  إللى  .95
 .مش وطىن يبقى    إذاعات بلده 

 .أصله   من   الزمة   ماهلاش   قرايةاجلرايد .96

 من   قامي   وانا حىت    طول على    مكسر با حس إن جسمى  .97
 .النوم 

االعتيادية، حىت يوم اجلمعة، أرجع الشغل   األجازة بعد  .98
 .اآون ما خدتش أجازة   ما زى  

 .خالص   السفر   احبش   ما .99

 بتتحرك   وهيه   الناس   شفايف على    أتفرج   أحب     .100
 .جد   بيتكلموا   يكونوا   ما   أثناء 
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