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 :مقدمة

 !!....!هانت   �

مث نبدأ ىف االستقرار على العبارات بالصورة الفصحى  �
 بعد تلقى املالحظات

 مث نستقر عليها بعد التعديل  �

مث ندعو الزمالء من آافة األقطار لرتمجتها إىل العامية  �
 اإلقليمية

مث ندعو الزمالء من آل قطر إىل مراجعة وتعديل  �
 العامية احمللية، 

 عضنا البعض أقرب واصدقوبذلك نتعارف على ب  �

مث نبدا ىف حماولة التقنني إمربيقيا على عينة ممثلة،  �
فئة حىت 444(وهذا مستحيل حاليا بعد أن تعددت التشخصيات 

، وحنن مل نتفق بعد على)اآلن التقسيم العاملى العاشر
 تشخصيات عريبة موحدة،

  DMPIIفنواصل العمل إلعداد التشخيص العرىب الثاىن   �

 يس أالوىل أن نتوقف منذ اآلن؟أل

 !!!فهى فرصة طيبة !! لكن دعونا نتعارف

 .واهللا املستعان    

 )500من  200إىل  151اجلزء الرابع من (

 بالعربية الفصحى: أوال

 ىف آثري من األحيان اشعر أن شخصا ما يقف ورائى .151

 أحيانا يساورىن الشك أن أىب ليس هو أىب .152

 وم فأشعر أنىن أريد أن أعاود النوماستيقظ من الن .153

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4138
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آلما فرحُت منعت نفسى من التمادى ىف الفرح، واقول .154
 اللهم اجعله خريا: لنفسى

أن أآون حمور احلديث مع –ولو مرة واحدة  –أمتىن  .155
 مجاعة ىف أى لقاء

 أشعر أحيانا أنىن أستطيع أن أقرأ افكار غريى .156

رفهاأشعر أن بداخلى أفكارًا آثرية مزدمحة، ال أع .157
 على وجه التحديد

 أحيانا أشعر أنىن أريد أن اختبئ ىف مكان دافئ مظلم .158

 وما ذنىب أنا ىف آل ما جيرى هكذا؟: آثريا ما اسأل نفسى .159

 ال تستأهل –آلها على بعضها  –هذه الدنيا  .160

املال الذى يكنزه صاحبه لن يتمتع به إال ارثه .161
 املنطلق، صاحب املزاج الرائق

 هل أنا املسئول عن حدوثه هكذا. ليس ىل شأن مبا جيرى .162

 أفكر آثريا دون أن أصل إىل شىء حمدد .163

أخشى أن أغلق باملفتاح علّى وأنا ىف دورة املياة حني .164
 )وحىت حني تكون مضاءة(ال تكون مضاءة 

 لست أدرى ما ىب .165

وملاذا آان هذا: ىف آثري من األحيان أقول لنفسى .166
 آله؟ وملاذا آان هذا آله؟

أحيانا أضبط نفسى شامتا فرحا ىف شخص ضعيف خاب .167
 خيبًة بليغًة حىت ُآِسرْت نفسه

 أشفق على الناس، لكنىن ال أستطيع أن أساعدهم آما ينبغى .168

،"أنت لك ىف آل ذلك حكمة"يا ربنا : آثريا ما أردد .169
 لكن الظلم شائع جدا... 

عر أن يدى تتحرك من تلقاء نفسها دونآثريا ما أش .170
 أن أقوم أنا بتحريكها

 ماذا لو آان مجيع الناس خّيرين: أقول ىف نفسى .171

 ىف رأىي أن من خيطئ البد وأن يعاقب بصرامة .172

 أشعر أحيانا أن الكالم يدخل إىل دماغى بصعوبة شديدة .173

 عل قدميامل يعد باستطاعىت أن افرح أو أحزن مثلما آنت أف .174

 أآره آل األشياء، حىت نفسى .175

 أنا لست خمطئا، هم الذين دائما ما يلصقون اخلطأ ىب .176

 استطيع أن أصلح الكون لو أعطوىن آل ما أطلب من إمكانيات .177

  
 اويـــالرخـــــــ ـــىـــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4139
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آلما جاءتىن فكرة جديدة، أآتشف أن هناك من آتبها أو .178
 عملها

 أفضل أن أنام ىف نفس املكان الذى اعتدت النوم فيه .179

 أسافر أصاب باإلمساك ليومني أو ثالثة حني .180

 أخاف آثريا على صحىت .181

أآثر من الذهاب إىل األطباء، مع أنىن ال أثق ىف .182
 آالمهم بالقدر الكاىف

 أشعر أنىن سوف أموت بالسرطان .183

 ال يتغري الطبع أبدا حىت الوفاة فعال .184

ىت الحني أتكلم، أشعر أن الكالم توقف أو هرب مىن ح .185
 أستطيع أن أآمل اجلملة

 تتوقف يدى أثناء احلرآة دون أن أقصد .186

 أقرر أشياء آثرية وال أنّفذ منها شيئا أصال .187

 أحالمى مزعجة، لكنىن أشعر أهنا آذلك أفضل من عدمها .188

 آثريا ما أحلم نفس احللم وهو هو يتكرر بنفس املشاعر .189

 ىببصراحة، يكفى هذا، لقد فاض  .190

 آنت أقوم بسرقات بسيطة وأنا طفل، وال أخرب بذلك أحدًا .191

 أنا حمروم من أشياء آثرية جدا .192

 حظى أفضل ألف مّرة من حظوظ آثريين غريى .193

 أفكر ىف اجلنس بطريقة ال أستطيع أن أصّرح هبا ألحد .194

 خلق اهللا البشر غري متماثلني ليتعارفوا ويتواصلوا .195

 ن انطلق بعيدا أو أهاجر إىل أى مكان آخرأمتىن أ .196

 وماذا بعد؟ وما آخرة آل ذلك؟: آثريا ما أردد على نفسى .197

 أمسع أصواتا هتمس ىل .198

من ال يشتغل بالسياسة، يستأهل ما يلحقه من جّراء .199
 السياسة

 أعرف أمورًا آثرية مما حتويه الكتب دون أن أقرأها .200

 ةبالعامية املصري: ثانيا

 .ورايا   واقف   حد   إن   أحس   آتري   ساعات  .151

إىن   متأآد إىن    مع   أبويا   مش   أبويا   إن   أحيانا   أشك .152
 .غلطان 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4140
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 .تاىن  أنامعايزأبقىالنوممنباقوم  .153

 اللهم   واقول   ينقبض وقلىب  نفسى،    أوٌقف   ما افرح   آل  .154
 .خري   اجعله 

 .آلها   "القعدة"حمور  أبقى    واحدة   مرة   لوو نفسى   .155

 .غريى   أفكار   أقرا   أقدر إىن    ساعات   أحس  .156

هّى   إيه اعرفشى    ما   آتري   زمحة   أفكار جواى    فيه  .157
 .بالظبط 

 .ودفا  ظلمة   حتة ىف  أستخىب    عايز أبقى    مرات .158

 .آله   دا ىف    إيه ذنىب    وانا   طب :  نفسي   أسأل   آتري .159

 .تستاهلشى   ما : آده آلها على بعضها   حباهلا   الدنيا .160

 حايسيب   ّحيوش اللى  يعىن  ،  "للنزهى الُكنزى    مال" .161
 .حمروم   حاميوت   وهوه   بيها   نفسه   ينّزه للى    فلوسه 

هو انا اللى.. !! ..دعوة باللى جارى،   ماليش   أنا .162
 .اتسببت فيه؟

 .حاجة ألى    اوصل   ما   غري   من   آتري   بافكر .163

 تكون   ملا   باملفتاح   عليه   دورةاملية   أقفل   باخاف .164
 . ) ضلمة تكونشى    ما   ملا وحىت (  ضلمة   الدنيا 

 .ماىل   عارف   مش   أنا .165

 وده" " ؟ ليه   آان   وده"  :  آتري   ساعات لنفسى    باقول .166
 ".ليه؟   آان 

 ضعيف   واحد ىف    وفرحان   مشتان   وانا نفسى    أضبط   ساعات .167
 .قوى   خاب   أو اتكسرت نفسه،  

أساعدهم املساعدة اقدرشى    ما   بس   الناس،  علّى    يصعب .168
 .اللى هّى

يعىن   بس   ىف ذلك ِحكم، حر، لك   إنت   يارب   أقول   آتري .169
 ! .آتري   املظاليم 

اللى   ما انا   غري   من   لوحدها   بتتحرك بإيدى    أحس   آتري .170
 .باحرآها   أآون 

آلهام   الناس   آان   لو   إيه جيرى  يعىن :  نفسى  ىف    باقول .171
  . آويسني 

 دماغه قوى   فوق   خديا   الزم   يغلط اللى    إن رأىي    أنا .172

 .بالعافية خمى  ىف    داخل   الكالم   إن   أحس   ساعات .173

 .زمان زى    أزعل حىت    وال   أفرح،    باقدر   عنتش   ما .174
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 .نفسيحىتحاجةآلباآره .175

  . بيجيبو الغلط علّى   داميا اللى    هم   غلطان   مش   أنا .176

وىن آل اإلمكانيات اللىاقدر أصّلح الكون لو اد   أنا .177
 .انا عايزها

 أو   وآتبها، سبقىن    حد أالقى  جديدة   فكرة جتيىن    ما   آل .178
   عملها 

 .فيه   أنام   اتعودت إللى    املكان   نفس ىف    أنام   أحب .179

 .تالتة   يومني   ملدة   إمساك جييىن   :  اسافر   ملا .180

 .قوى  صحىت على    باخاف .181

 .قوي   آالمهم ىف  باثقشى    ما إىن    مع ،  آتري   للدآاترة   باروح .182

 .بالسرطان   حاموت إىن    حاسس .183

 .الروح   طلعت   إذا   إال   الطبع   يطلع   ما .184

 ما مىن    هرب   أو   اتقطع   الكالم   إن   أحس   باتكلم   وانا .185
 .ةاجلمل   أآمل اعرفشى  

 .اقصد   ما   غري   من   احلرآة   أثناء   بتقف إيدى  .186

 .حاجة أى    منها   اعملش   وما   آتري   حاجات   أقرر .187

 .مافيش   من   أحسن   لكن   مزعجة أحالمى  .188

 هوه   هوه   يتكرر   ، يقعد احللم   نفس أحلم   آتري   ساعات .189
 .املشاعر   بنفس 

 ...آده، أنا خالص زهقت    آفاية   ةبصراح .190

 .حلد وماقولشى    صغرية   حاجات   أسرق   صغري   وانا   آنت .191

 .آتري   حاجات   من   حمروم   أنا .192

 .مرة   ألف غريى    من   أحسن حظى  .193

 .عليه   حلد   أقول ماقدرشى    بشكل   اجلنس ىف    بافكر .194

 .بعض   مع وتدى    تاخد   عشان   بعضها زى    مش   اسالن   خلق   ربنا .195

 .يهّج من هنا، يروح ىف أى حتة تانية   نفسه   الواحد .196

 !.طب وآخرهتا؟! وبعدين؟   طب :  آتري لنفسى    باقول .197

 .بتوشوشىن   أصوات   بامسع .198

يستاهل اللى بتعمله يبقى    السياسة ىف  لوش    ما إللى  .199
 .يه السياسةف

 .قراها   ما   غري   من   الكتب ىف    مكتوبة اللى    من   آتري   حاجات   باعرف .200
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