ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺻﻼح :ﺧ ﻣاﻲ اﻟﻲ وواﺗرد ﺑﻬﻩ اﻟﻠﺔ

 24ﻧ18:38 - 2021 
ﺗث اﻟ ﻣ ﺻﻼح ،ﻧ ﻟل  ،أﻞ ف أﺣزﻩ ﻲ اﻟﺳ اﻟﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟز ،ﻣا أﻧﻪ  ﺎﻟ ﻣﺎ ﺳﻞ  3أاف ﻲ ﺷﺎك ﻣﺎﻧ ﯾﻧﺎﯾ
ﻠ أوﻟ ﺗارد.
وأﺟ ﻣﻊ ﻟل اﻟﺳﻲ ﺣا ار ﻣﻊ اﻟن اﻟ ،وﺎن أﺑز ﺳال "ﻣ ﺑ ﺟﻊ اﻷاف ﻲ ﺷﻬ أﻛ/ﺗ أول اﻟﺎﺿﻲ ،ﻣ اﻟاﺿﺢ أن ﻣﺎﻧ ﺳﻲ
وواﺗرد رﺎ ﺎﻧﺎ اﻷﺑز ﻟ ..أ ف ﺗاﻩ اﻷﻞ؟".
أﺎ.
وأﺟﺎب ﺻﻼح:
ً
داﺋﺎ  ،اﻟً 
داﺋﺎ ﻣﺎ أل أن اﻷﻞ ﻲ ﻲ ﻣﺎﻧ ﺳﻲ ،ﻷن اﻟﺎراة ة ﺣ ًﺎ وﺎﻧ اﻟﺔ ﺔ ،ﻟﻟ ﺳﺄﺧﺎر اﻟﻲ ً
"ﺣﺎً ..
أ أن اﻟﻲ ﺎن أﻞ ﻣ واﺗرد".
و ﺳاﻟﻪ "ﻛ ﺗ ﻣ ﺷ   ﻞ ﺗﻠ اﻷﺟﺎم أﻣﺎم اﻟﻲ ﻹﺣاز اﻟﻬف؟" ،ﺎل اﻟن "د ﺣﻟﻲ ﻠﻰ اﻟة أﺣﺎول  ﺧﻠ ﺻﺔ أو ﻣاوﺔ
وﺗﺎوز اﻟﻼ .د دﺧل ﻣﺔ اﻟاء".
داﺋﺎ إﻼق اﻟﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﻲ اﻟ ،ﻟﻬا اﻟ ﺗﻣ ﻣﻲ اﻟﻰ ﻩ اﻟة وأ أﻧﻲ
وأﺿﺎف" :أﺣﺎول  إﻧﻬﺎء اﻟﻬﺔ ﻞ ﺻﺢ  .أﻠ أﻧﻬ ﺎوﻟن ً
أﻧﻬ اﻟﻬﺔ ﻞ ﺟ."
وﺗﺎﻊ ﺻﻼح" :أﻣﺎم واﺗرد ﻠ اﻟ  .أف أﻧﻬ ﺳﻬن إﻟﻰ اﻟ ،وذ إﻟﻰ اﻟﺎر".
ﻞ  ﺿ ﻣﺎﻧ ﺳﻲ اﻷﻞ ﻟ ﻠﻰ اﻹﻼق؟
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ﺗا .ﻟ ﺳﻠ
وواﺻﻞ" :أ أن اﻷﺟاء ﺎك ﺗﻠﻪ اﻷﻞ .ﺎﻧ اﻟﺎراة راﺋﺔ ،وﺎن اﻟن ﻣﻠ ﻟﻠﺎﺔ واﻟﺿﺎء اﻟﻲ ﺗﻬﺎ  اﻟﻬف ﺗﻠﻪ أﻛً 
 اﻷاف اﻟة ﻟﻠﺎد وأﺿﻊ ا اﻟﻬف ﻣﻬﺎ".

وأردف" :ت ﻲ ﺗار اﻷﻣ ﺿ واﺗرد ﺣﻰ ﻞ اﻧﻼق اﻟﺎراة .د أن ﺎﻧ اﻟة ﻠﻰ اﻟم اﻟﻰ ،ات أن ﻠ اﻟﺎع ﺳ إﻟﻰ اﻷرض ﻷﻧﻪ ﺎن ﯾﻊ
ﻣﻲ أن أﻛر ﻣﺎ ﻠﻪ ﺿ اﻟﻲ ،ﻟﻟ أﺧت اﻟة إﻟﻰ ﻣﻲ اﻟ وﺳدﺗﻬﺎ ﻞ ﺟ."
ﺣﺎﺿ ﻲ ذﻲ ﻞ اﻟﺎراة".
ًا
وواﺻﻞ" :أ أن ﺗﻞ ا اﻟﻬف ﺎن
ﻟ ﺗ ﺛﻼﺛﺔ أوﻟ ﺗارد    .ار ﺑﻟ؟
ﺟا ﺎ وﺻﻠﺎ إﻟﻪ اﻵن ﻲ اﻟور
رد ﺻﻼح" :ﺎﻟﻊ ،ﺎﻧ ﻟﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻲ أوﻟ ﺗارد ،ﺎ أن اﻟز ) (0-5ﻧﺔ راﺋﺔ ﺎﻟﺔ ﻟﺎ وﻧ رون ً
اﻹﻧﻠ."

واﺳﺳﻞ " :ﻧﺎج اﻟاﺟ ﻲ وﺿﻊ أﻞ ﺎﻟور ،ﻟﻲ ﻣﺄﻛ ﻣ أﻧﺎ ﺳم اﻟ وﻧﺎول اﻟﺻل إﻟﻰ وﺿﻊ أﻞ .إﻧﺎ ﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳ ارﺔ".
ﻛ أول ﻻ ﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﻟﺞ ﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻠﻰ ﻣﻠ أوﻟ ﺗارد ..ﻣﺎ ﻣ ك ﺑ ا اﻟ اﻟﺎﺳﻲ؟
داﺋﺎ ﻣﺎ أﺣ أ ر ﺎﺳﻲ ،ﺧﺻﺎ ﻧﻲ أول ﻻ ﻞ ﺛﻼﺛﺔ".
أوﺿﺢ ﺻﻼح" :ﺎﻟﻊ أﻧﺎ ر ً
وﺧ" :إﻧﻪ ﺷﻲء اﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﯾ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﻧﺎﯾ .إﻧﻪ ﺷﻲء ﻠﻲ أﺷ ﺎﻟ ،ﻟﻲ أﻞ  ﻟﺎة اﻟ ،وا أ ﺷﻲء".
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