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 :مقدمة

 أآرر أسفى دون اعتذار

 لعله خريا

 وهذه هى اموعة الثالثة، بالفصحى والعامية

 )500من  150إىل  101اجلزء الثالث من ( 

  بالعربية الفصحى: والأ

 من ثقب الباب) أتلصص(أحب أن انظر  .101

حني حتدث آارثة أو مصيبة أشعر أنىن أود أن ألطم .102
 خدودى فعال، شريطة أال يراىن أحد

 بصراحة تساَوت عندى األشياء، آلها مثل بعضها .103

 ياليتىن مل أولد أصال .104

ذا عاش هذا الغىبملا: آلما شاهدت آهال أقول لنفسى .105
 إىل هذه السن

 أحب الناس وأآره طبعهم .106

 يزعجىن أن أآون موضع نظر أحدهم وأنا غري ملتفت له .107

أميل أن أنظر إىل آعب أى امرأة اراها، ويا حبذا .108
 مؤخر الرآبة

 أحيانا أختيل أشياء ال أستطيع أن أحكيها ألحد .109

 ثر شخصيا أحيانا أشعر أنىن أوشك أن اتنا .110

 تقابلىن أحيانا أمور ال معىن هلا، ومع ذلك تفرحىن .111

 لو أن آل ما يدور ىف باىل قد حتقق، فإنه من األفضل أن أموت .112

 تراودىن رغبة أن أزور غابات أفريقيا .113

 أآره القطط .114
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حني استيقظ أشعر أنىن ال أطيق حىت نفسى، حيدث هذا حىت .115
 لو آنت قد دخلت النوم مرتاحا

نا أشعر أنىن أريد الصياح عاليا على شرط أالأحيا .116
 يسمعىن أحد

أحيانا أشعر أنىن أريد أن أبكى على صدر من يكربىن، .117
 شريطة أال خيرب أحدا

 آثريا ما أشعر بداخلى بنهنهة مكتومة .118

 أحيانا أشعر أن هناك من يقرأ أفكارى .119

 آىنحتّر –غري ربنا  –أنا متأآد أن هناك قوة خفية  .120

 أفضل شىء أال أنظر إىل ما حيوزه غريى .121

عندى رغبة أن أسافر بعيدا بعيدا، شريطة أال أحدد .122
 مسبقا إىل أين

 أخاف أن يعرف ما بداخلى أى شخص .123

 ليس هناك شاغل للناس إال أن يغتابون بعضهم البعض .124

 آثريا ما اشم رائحة آريهة ال يشمها من حوىل .125

 املهدى املنتظر سيظهر حتما طبعا، .126

ليس عندى مانع أن أقوم برحلة ال أعرف تفاصيال .127
 .آافية عنها، ال رفقاء الرحلة، وال وجهتها

آثريا ما أشعر بتنميل ىف يدى ورجلى دون سبب، أو .128
 حني أآون ىف آّرب ما

 قبل أن أقضى حنىب" ما هى احلكاية"ياليتىن أعرف  .129

 ع الكالم، وأعرف ماهو، لكنىن ال أفهمه مع أنه واضحأحيانا امس .130

آثريا ما أفكر ىف عذاب القرب، وأقول ىف نفسى إن .131
 جهنم ارحم

أحيانا يأتيىن صوت أثناء الصالة، أو وأنا جالس ىف .132
 حاىل يأمرىن أن أسب اهللا

 آثريا ما يساورىن الشك ىف أمور ال جيوز الشك فيها .133

يل إّىل أن هناك من يناديىن بامسى، وحنيأحيانا خي .134
 ألتفت ال أجد أحدا

 ال يوجد أحد أفضل من أحد آخر، لو أخذوا نفس الفرصة .135

 أميل إىل أن يكون ىل أصدقاء أقل مىن ىف العمر بكثري .136

والسالم" هكذا"أعتقد أن معظم الناس يعيشون  .137
 )آيفما اتفق(
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 .تانيةبلدىفاتولدآنتنفسىأنا .138

 .صح   فكرة   األرواح   تناسخ   تكون فكرة    ياريت .139

 .ليه   عايش   أنا :  آتري لنفسى    باقول .140

 .خالص   أبّطل   الْحسن   باعمله اللى  أفكر ىف    باخاف .141

 .لوحدى أمشى  إىن    من   باخاف .142

 خايف ى أبق أصحى    وملا أصحى،    عايز   مش أبقى    أنام   ملا .143
 .النوم   من 

 .خالص دى    الدنيا ىف    حقيقة   مافيش   إن   باقول   أنا .144

 .آتري وداىن    ىف   َوّش بيجيىن  .145

 .طول ومش على بعضى على    آده   قلقان إىن    حاسس .146

 .عايز   ماانا زى  يقدر يشوفىن    حد   إن   أظنش   ما .147

 .تسرتيح   تقوم ،  احلقيقة   رفتع   الناس نفسى  .148

 .املوت   من   باخاف .149

 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة جتيىن    ساعات .150
 .منها 
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