
 

 

  

  

  

  

                                                       

 

ّا اا أ ّر ا    

 لاّو اع

  " ّا  انإ ا ا إّن وا."  

ى و ّ ارا ا  .  

ا مع ا 

  ؟   أو   اّدة    أو ر  اّه

ا ع ا :ّم   
  ،ون ا    رّ أن   ّ لّ ا  ةو ة آ أ إّم

 أّمّإرادة ا   تّا  ون أّن  .   نأ  ؟ ّ نم  
أو ذاك ّا ا ّأ  د ّ ّ وّ وإّم ،ا ّأ  . وأ  نم

اا .ّود ا  ا ، ّ إ  َُ    َ ّأ ّ   ب
ّما ا واا    مم   .ّا ة اّ ق أن  ّ   ة

 أمت  ّ  اع من  أّم ؟  إذا  ر ُّ  اام ا م اي
و  .(...)اي  دة ا  ّ  أّم  دة ا ّ إ ا ّ ادة؛ 

  ّا م    ؟ّه ام د آ  ر  ا  آراء و  دا
 إن  ُ أن وا   ل إّماّ ا ّ لا  ف  َ ، ا ن 

  اّ ّ   لّا ّ ّ ؟ و ّ ّ ن أم اب ؟ أ
ّ دة    ا أ ؟ أر   ن ؛  ن أن   ا ء، ا ّ

  ا أأا  ن أنّ َلء أط ّ .          
 دي –  أ  ّاطا -  

ّا   ّ ل   ّا ا :   
- ا   ا ر إأ ا ا    ؟ 
-   ّدةأّوا اا  ا  ؟ 
-  م  ّاط رإم ّا  ؟ 
- ُ أ ع اد  ّم نم  ؟ 
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