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  .לפני חתימת ההסכם 9/7נערך ב. 13/7/15פורסם ב הראיון

  הארי למברט - המראיין 

  ?מרגיש אתה איך אז: ש

 בלתי שהיה, המטורף הזה זמניםה בלוח לחיות צריך לא כבר אני - העולם גג על מרגיש אני: ת

בכך  הקלה גםיש  .ישנתי שעתיים בלילה במשך חמישה חודשים. יאומן לא פשוט, לחלוטין אנושי

 אם גם ,עוד לקחת חלק במשא ומתן ולהגן על עמדה שקשה לי לעמוד מאחוריה צריך לא שאני

  .מתכוון אני למה יודע אתה אם ,השלים עם חלק מהדבריםל השני הצד את להכריח הצלחתי

  ?אהבת איזשהו מימד של זה האם? היה זה איך:ש

...  הכי גרועים שלך מתממשים הפחדיםשה...  שאתה נחשף אליו הפנימי המידע. הרבה צדדים :ת

 גרוע יותר היה המצב - וזה היה כמו שפחדתי -מדברים אליך ישירות" שהכוחות מאחורי הקלעים"

  ....לקבל מושב בשורה הראשונה, כיף היה זה אז! שדמיינתי ממה

  ?מתכוון אתה מהל:ש

 של, כביכול, ההגנה בשם, דמוקרטיות "מצפון נקיפות"איזשהן  של המוחלט ההיעדר :ת

כ מבחינת ניתוח המצב "מסכימים בסה שאנחנו השני בצד ברורהה ההבנה. אירופה של הדמוקרטיה

 ואומרות מאוד מסתכלות לך בעיניים חזקות שדמויות ועדיין). הם כמובן לא יודו בכך פומבית(

  ."מקרה בכללמחוץ אותך  הולכים אנחנו אבל, אומר שאתה במה צודק אתה"

שניסיתי לדבר כלכלה ביורוגרופ ואף אחד לא עושה את "בגלל  לך התנגדו הנושיםאמרת ש:ש

  ?מה קרה כשניסית". זה

לעסוק , זה שהיה סירוב מוחלט להיות בכל דיון כלכלי שהוא-זה לא הלך טובש לא זה: ת

אתה מכין נאום וטענות שאתה עובד עליהם לעומק כדי לוודא שהן עומדות  . בטיעונים כלכליים

מנותק  אומר שאתה מה. ת בכללדיבר שלא ילוכא. מולך ריקים מבטיםפוגש  ואתה - יותועקב

זה היה זוכה לאותה - הייתי יכול באותה מידה לשיר את ההמנון השבדי. לחלוטין ממה שהם אומרים

כאן לא היתה שום ו. מגיב תמיד האחר הצד. ... אקדמי לדיון שרגיל למישהו, מדהים וזה. תגובה

  .כאילו שלא דיברתי בכלל-זה לא היה אפילו מטרד, התייחסותשום , תגובה

  ?זאת כבר היתה עמדה אחידה, פברואר בתחילת, כשהגעת לראשונה:ש



על בסיס לא , מאחורי דלתות סגורות, יודע אתה - אישית ברמה סימפטיים שהיו אנשים היו  :ת

, ביותר הגבוהות מותמהר: "ת" ?ביותר הגבוהות מהרמות":ש. [המטבע מקרן במיוחד, פורמלי

כולם יישרו קו , וזהו טובות מילים כמה היורוגרופ בתוך אז אבל."] ביותר הגבוהות מהרמות

  .הרשמית העמדה מאחורי

 על מדבר לא אני" העמדה שלו היתה. דרך כל לאורך עקבי ההי ]שר האוצר הגרמני[ ובלהוש אבל

 שום לשנות בחירותל לאפשר יכולים לא ואנחנו, הקודמת הממשלה ידי על ההתקבלהיא  - התכנית

  ,דברים ישתנו בחירות יהיוש פעם בכל אםו, מדינות 19 יש, הזמן כל בחירות לנו יש כי. דבר

  ". ההסכמים בינינו יהיו חסרי משמעות

עדיף שלא נקיים בכלל בחירות במדינות שחייבות  אולי ,טוב"הזאת קמתי ואמרתי  בנקודהאז 

 יהיה זה, כן" היא ]להשקפה שלהם[ לתת יכול שאני היחידה פרשנותה. תגובה הייתה ולא, "כסף

  . "בחוץ שאתה אושתחתום כאן על הקו המקווקו   או- אז. קשה לעשות את זה אבל, טוב רעיון

  ?ומרקל :ש

 ראשי, אוצר שרי מדברים עם אוצר שרי, מרקל עם קשר שום שלא היה לי להבין צריך אתה :ת

 את לרצות ניסתה היא. מאוד שונה הייתה היא, מה שהבנתימ. מדברים עם קאנצלרים הממשלה

 אתן לא אני, לזה בקשר תדאגו אל, פתרון נמצא אנחנו" אמרה היא - ] ציפראס[ הממשלה ראש

 עםתעבדו , המוסדותתעבדו מול ,  כםשל הבית יעוריתעשו את ש פשוט, לקרות נורא דבר שוםל

  ."כאןמבוי סתום  להיות יכול לא; טרויקהה

 מאוד היו הם, ובלהוש ר"וד ] דיסלבלום[ראש היורוגרופ  - שלי יםמהעמית ששמעתי מה לא זה

או שאתה מקבל אותו ו סוסה זה: "משמעי חד באופןושם מולי ה זה מסוים בשלב. ונחרצים ברורים

  ."מת שהוא אוכמו שהוא 

  ?מתי זה היה:ש

  .]פברואר בתחילת לראשונה נפגשו הם. [מההתחלה, מההתחלה: ת

  ?הקיץ עדמ "המשיך במול למה אז:ש

מה שנבחרנו  אז. ומתן משא לנהל מנדט עם נבחרה שלנו הממשלה. לא הייתה לנו ברירה :ת

 -  שלנו המנדט היה זה .לעשות היה ליצור מרחב למשא ומתן במטרה לנסות ולהגיע להסכם אחר

  . ...שלנו הנושים עם מכותללכת  לא,  ומתן משא לנהל היה שלנו המנדט

 ,"מקיף הסכם" על התעקשו הם. ומתן משא לנהל סירב השני הצד כי, המון זמן לקח ומתן אהמש

, הכל על לדבר רוצה אומר שאתה אתה שכאשר היא שלי הפרשנות. הכל על לדבר כלומר הם רצו

  .זה עם  הלכנו אבל. דבר שום על לדבר רוצה לא אתה

 כל את צריכיםאמרו שהם  הם. אדוגמ לך לתת לי ןת .הם לא הציבו בשום דבר עמדות מצדם

 אז. צריכים את כל הנתונים של המפעלים שבבעלות המדינה, על המצב הפיסקלי של יוון הנתונים

עבדנו הרבה זמן כדי להכין את כל הנתונים ולענות על השאלות והיו אינספור פגישות על  אנחנו

  .הנתונים



. מ"חנו מתכוונים לעשות בקשר למעהם שאלו אותנו מה אנ השני שלבב. הראשון השלב יהוזה ה

שנצל  לפני, ואז .דוחים את ההצעה שהעלינו אבל לא באים עם הצעה משלהם מול זה היו הם אזו

 כמו, אחר לנושא עוברים היו הם, מ"מעאת ההזדמנות וננסה להגיע להסכמה  איתם לגבי ה

 דוחים הם, ים משהומציע אנחנו, הפרטה לגבי לעשות רוצים אנחנו מה שואלים היו הם. הפרטה

וכן הלאה וכן  עבודה מיחסי, עבודה ליחסי משם, פנסיה כמו, אחר נושאעוברים ל הם ואז. אותו

  .עצמו של הזנב אחרי רודףש חתול כמו היה זה. הלאה

 אתז: אתז הייתה מההתחלה שלי ההצעה. הזה התהליך אתעצור ל יכולים לא שאנחנו הרגשנו

 אנחנו. צריך לתקן ולשנות דברים ביווןש ספק אין. ... רב זמן לפני שרטון על שעלתה מדינה

יצר לחץ  האירופי המרכזי הבנק ומתן משאה במהלךבגלל שו, בגלל שהזמן דוחק .זה על מסכימים

 הייתה לטרויקה שלי הקבועה ההצעה, להיכנעעלינו  ללחוץ כדי יווניים בנקיםה על נזילותשל 

רפורמות חשובות שאנחנו יכולים להסכים עליהן  בעאר או שלוש על נסכים בואו :פשוטה מאוד

אתם תשחררו את הגבלות ו. מיידי באופן ןאות יישםנ ובואו, מ"מע כמו, המס מערכת כמו -יחד

 - ומתן במשא נמשיך בואו - כולל להסכם להגיע יםרוצ םאת .הנזילות של הבנק המרכזי האירופי

  .מה בינינו לביניכםבהסכ בפרלמנט אלה רפורמותה לקדם את לנו נות ובינתיים

 ציגתעזו לה אם. עד אז ייושם לא דבר שום. ה חייב להיות הסכם כוללז, לא, לא, לא" אמרו והם

 ,ואז ."להסכם הגעה של לתהליך מנוגדת צדדית-חד פעולה ייחשב זה יזשהי חקיקה של רפורמהא

 רפורמה ואנחנו שאנחנו לא מקדמים שום לתקשורת הדליפו הם מכן לאחר חודשים כמה ,כמובן

  .וככה הם עבדו עלינו! הזמן את מבזבזים

 רןלק, או במעין פשיטת רגל, בפשיטת רגל ואנחנו, לחלוטין כמעטאזלה  שהנזילותבשלב  כךו

הצעות . שהיתה לחלוטין בלתי אפשרית, אז הם הציגו את ההצעה שלהם -הבינלאומית המטבע

מהסוג שאתה מציג  הצעהוזמן ואז הגיעו עם משכו ומשכו  הם .לחלוטין רעילות ולא ברות קיימא

  .לצד השני כשאתה לא רוצה הסכם

  ?ניסית להיות בקשר עם המדינות האחרות שנמצאות בחובות האם:ש

הרגע הראשון המדינות האלה הבהירו שהן מ: מאוד פשוטה היא לכך והסיבה, לא היא התשובה :ת

 הצלחה היה שלהם ביותר הגדול סיוטהש ,כמובן, לכך והסיבה .היריבים החריפים ביותר שלנו

 אותם "שמידמ"זה היה , אם היינו מצליחים במשא ומתן להגיע להסכם טוב יותר ליוון :שלנו

אנחנו ש כמו ומתן משא ניהלו לא הם למה שלהםהסביר לציבור ל צריכים היו הם, פוליטית מבחינה

  .ניהלנו

  ?]דמספר[פודמוס  כמו, אוהדות מפלגות עם פעולה שיתוףו :ש

 ויכל שהם דבר שום היה לא אבל, איתם טובים יחסים לנו היה תמידש מתכוון אני. ממש לא :ת

, זאת עשו והם, לטובתנו יברוכמה שהם דו. לקול שלהם לא היהי סיכוי לחדור ליורוגרופ - לעשות

  .זה רק הפך את שרי האוצר שלהם לעוינים יותר כלפינו

  ?היו היחסים שלכם איתו מה? ]שר האוצר הבריטי[ אוסבורן' ורג'וג :ש

 כשדיברתי. היורוגרופמ חלק לא הוא, לעניינים מחוץ הוא אבל. מעולה, מאוד נעים, מאוד טוב  :ת

 התומכים, "הטלגרף" על מסתכל אתה ואם. וא מאוד תומךשה לראות היה ניתן מקרים מספרב איתו



בגלל היורוסקפטיות ]. שמרניםהטלגרף הוא העיתון שתומך ב[ !השמרנים היו נושל ביותר הגדולים

ברור  זה שלנו במקרה - זאת עמדה שמאמינה בריבונות הפרלמנט; אבל זה לא רק היורוסקפטיות. 

  .זבלל כמו שלנו פרלמנטשהתייחסו ל

שרי האוצר - היורוגרופ[האופן שבו היורוגרופ פועל  עם ביותר הגדולה הבעיה מה:ש

  ?]האירופים

פעול נגדנו ולמעשה להוציא אותנו החוצה ל החליטהיורוגרופ  יאנש שבו רגע היה ,כדי להדגים :ת

יש אמנה שאומרת שאומרת שהודות רשמיות  .האירו לגוש מחוץ אל בדרך וןשיו ולהבהיר לכולם

 המדינ לכלול ולא האירו גוש של אסיפה לכנס פשוט יכול לא והנשיא, צריכות להתקבל פה אחד

ביקשתי את ההתייחסות  אז." זה את לעשות כולי שאני בטוח אני ,הו", אמר והוא. חברה

ויעצים דיברו אחד עם  קידיםפ. דקות 5-10הייתה הפסקה של . מהומה קצת יצר זה. המשפטית

 :הבאות המילים את ואמר, משפטי מומחהובסופו של דבר פנה אליי , התקשרו בטלפונים ,השני

  ".ה ההתאגדות הזאת מכונסתשום אמנה שעל בסיס אין, בחוק קיים אינו היורוגרופ ,ובכן"

והשפעה הגדולים ביותר על חייהם של  הכח את הל שיש  קיימת-לא-יש לנו למעשה קבוצה אז

אין שום פרוטוקולים ; בחוק מתקיי לאשהיא  בזה בהתחשב, אחד לאף כפופה לאהיא . האירופאים

 חייםשל  כמעט תהחלטו ןה אלה ...אף אזרח לא יכול לדעת מה נדון שם. סודי וזה; של הדיונים

  .אף משתתף לא צריך לתת עליהן דין וחשבון לאף אחדו, ומוות

  ?גרמניותה עמדותה ידי על נשלטת והיורוגרופ:ש 

 מכוונת תזמורת כמו זה. גרמניה של האוצר שר ידי על - "עמדותה"על ידי  לא. לגמרי לגמרי  :ת

את כולם בחזרה " ליישר"דאג  הוא אבל, "זייפה" התזמורת שבהן פעמיםהיו . צחהמנ והוא היטב

  .לקו

  ?אולי הצרפתים, ות אחרים בתוך היורוגרופכוח אין האם:ש

גם הקולות האלה היו ו, הגרמני מהקו שונים  "קולות"לפעמים  עשה הצרפתי האוצר שר רק: ת

 .לא להביע התנגדות, מנסה להשתמש בשפה מאוד מתוחכמת שהוא לחוש יכול אתה .מאוד עדינים

 בסוף צרפתישר האוצר  ,הרשמי הקוקבע את  ולמעשה הגיבה ובלהוש ר"ד כאשר, דבר של ובסופו

  .התקפל וקיבל את הקו תמיד

  :כשאמרת, 2013 שנתמ מרקס על שלך הכתבהעל ו  ,שלךהתיאורטי  הרקע על נדבר בואו:ש

 קפיטליזםב של לפיצול תביא בעקבותיה האירו מגוש פורטוגל או איטליה, יציאה של יוון"

בזמן שיתר אירופה , עם אזור שיהיה בעודף ובמיתון ממזרח לריין ומצפון לאלפים ,פאיאירו

 שמאלה? אתם חושבים שירוויח מהתפתחות כזאת מי .תהיה אחוזה בסטגלפציה חריפה

 שחרה" של  הנאצים או? כמו עוף החול מהאפר של המוסדות האירופיים שיעלה, מתקדםה

מי שיצמח מהתפוררות ש ספק שום לי אין? י הזריםנאוש, פאשיסטים השונים-הניאו, "בוהזה

  "של גוש האירו יהיו השניים

  ?"השחר הזהוב"אתה עדיין חושב שמי שירוויח מיציאה של יוון מגוש האירו יהיה 



 כוחהיא  כרגע סיריזה היא. ההיסטוריה של דטרמיניסטיות בגרסאות מאמין לא אני, התרא, טוב :ת

ולטפל כמו שצריך ביציאה של יוון מגוש , צאת מהבלאגן הזה ביחדאנחנו נצליח ל אם. מאוד חזק

שלנהל  משום, ת זהא לנהל נצליחש בטוח לא אני אבל. אלטרנטיבה שתהיה אפשרי זה...  היורו

 ביוון כאן זה את לנו שיש בטוח לא ואני, מומחיותדורש הרבה מאוד  מוניטרי איחוד של פירוק

  .מבחוץ אנשים של עזרה ללא

  ...טח חושב על האפשרות של יציאה מגוש האירו מהיום הראשוןב אתה:ש

  .בהחלט, כן :ת

  ?ונעשו הכנות... :ש

 אנשים כחמישה של, במשרד" מלחמה קבינט", קטנה קבוצה לנו יתההי. ולא כן היא התשובה :ת

במקרה של [ להיעשות יהיה שצריך מה כלאת , דף על, אוריהיבת ככה שהכנו: זה על יםשעובד

 לגמרי אחר דבר זהו, אנשים 4-5 של ברמה זה את לעשות אחד דבר זה אבל]. גוש האירויציאה מ

למהלך כזה התה צריכה להתקבל החלטה ניהולית  המדינה את להכין כדי. לזה המדינה את להכין

  .וההחלטה הזאת לא התקבלה

  ?]להתכונן ליציאה מגוש האירו(הרגשת שאתה נוטה להחלטה כזאת , האחרון ובשבוע:ש

כי זה בקלות , עם היציאה עם זה לדרך מאוד זהירים להיות צריכים אנחנוש  הייתה שלי הדעה :ת

לא רציתי שזה יהיה כמו אמרתו המפורסמת של ניטשה . עצמה את מגשימהש לנבואה להפוך יכול 

 חשבתי גם אני אבל. "בך לבהות תתחיל  התהום, זמן מספיק התהום תוך אל בוהה אתה שאם"

  .אנחנו צריכים לצאת עם התהליך הזה לדרך, ים שלנושהיורוגרופ סגר את הבנק שברגע

הנפקת כסף מקביל  או, מיידי Grexit  אפשרויות שתיאז כמו שאני מבין את זה היו :ש

)IOU (אך לא בהכרח מביא ליציאה של יוון מהיורו מקדם[ והשתלטות על הבנק של יוון[?  

 - התהי העמדה שלי. חדש למטבע ישר ללכת צריכים שאנחנו האמנתי לא פעם אף. בטח, בטח :ת

סיבי תופס בתור מהלך אגרשאני , שלנו הבנקים לסגור העזו הם שאם - לממשלהאותה  הבאתיו

  .חזור-האל נקודת את לחצות מבלי אך, בתקיפות להגיב צריכים אנחנו  ,בעוצמה אדירהף וחרי

הזרים נזילות לבנקים ל לכיםהו שאנחנו להודיע לפחות או, שלנו IOUs להנפיק צריכים אנחנו

 -כלומר [ מחזיק ECB-ח החוב היווניות שה"לאג" לעשות תספורת" צריכים אנחנו; ביורו-שנקובה

; זה את לעשות הולכים שאנחנו להודיע או, ]הערה שלי-לקצץ את החוב היווני באופן חד צדדי

אנחנו צריכים ש היו שלושת הצעדים שאני חשבתי זה. יוון של בנקהשתלט על הל צריכים ואנחנו

  .לנקוט בהם אם הבנק האירופי המרכזי סוגר את הבנקים שלנו

כדי לאלץ ] יסגור את הבנקים ECBשה[הזהרתי את הממשלה במשך חודש שזה מה שעומד לקרות 

 שליהצעה ה - קרהי שזה האמינו לא מעמיתיי ורבים - קרה כשזה. משפיל כםאותנו להסכים להס

  .לא התקבלה" בתקיפות"להגיב 

  ?זה היה להתקבל קרוב וכמה :ש



 לא שזה ברגע. ... שתיים של במיעוט היינו אנשים שישה שמתוךאני יכול להגיד   ,ובכן :ת

 הייתי, ועם הבנק המרכזי של יוון  ECBבתיאום עם ה הבנקים את לסגור קיבלתי הוראות, בלהתק

  .קולקטיבית באחריות מאמין אניו, "שחקן קבוצתי"עשיתי את זה כי אני  אבל, נגד

דחיפה שנתנה גיבוי לפעולה , מדהימה דחיפה לנו נתן והמשאל, התרחש משאל העם ואז

למרות  כי הממשלה החליטה לילה באותו אז אבל ,]שלו התוכנית[ ECB-מול ה משמעותית כזאת

לפעול נגד צריך ולא  לא צריך לנקוט בפעולה אקטיבית כזאת, המהדהד 'לא' -ה, העם של רצונו

  .למרות התוצאות ECBה

מועצה של  תקיימה פגישה שלה: שניה לצד גדולים לויתורים להוביל צריך זה, זאת במקום

, לא משנה מה הצד השני יעשה, שלא משנה מהיקרה, מ מתחייב"המנהיגים הפוליטיים כשרה

אתה ...ובסופו של דבר המשמעות של זה היא להתקפל. אנחנו לא נגיב בצורה שמאיימת עליהם

   .מפסיק לשאת ולתת

כבר  אם -שההסכם יהיה יותר ממה שהוצע בשבוע שעבר, אין לך הרבה תקווה עכשיו אז:ש

  ?גרוע אז הוא יותר

, ותחוב מחיקת על תעקש ת שלנו שהממשלה ומקווה סומך אני. גרוע יותראז הוא יהיה  כבר אם: ת

הפגישה [הולך להסכים לזה בפגית היורוגרופ הקרובה  הגרמני האוצר שראיך  רואה לא אני אבל

  .זה יהיה נס, אם הוא יסכים]. שהתקיימה בסוף השבוע

  ?זהה לבשלה בש" המנוף"יוון ויתרה על , משום שכפי שהסברת - בדיוק:ש

זה מה . יתמהקנצלר יקבל הוראה] ובלהוש[ הוא כן אם אלא. שכן חושב אני, שכן חושב אני: ת

  .אם היא תעשה את הצעד הזה - לראות שנותר

  ..]דילגתי-על הספר של פיקטיופאקיס פה יש שאלה ותשובה על הביקורת של ור[

  ... ציפראס עם שלך היחסים במערכת מאוד מעט מבין באמת אני. למשבר זורנח בואו:ש

 למרות, העת באותה הממשלהות ינמדי של בולט מבקר יתיהיכי , 2010 סוף מאז אותו מכיר אני: ת

  הפכתי אבל - באופן מסויים עדיין אני - פפנדראו למשפחת מקורב הייתי .מקורב אליה שהייתי

 לא הרגל פשיטתש פנים יםמעמיד אנחנו" אמר לשעבר שיועץ זה עשה כותרות...  בולטלמבקר 

 דברים, "להחזירשאנחנו לא מסוגלים  חדשות הלוואות עם עליה לכסות מנסים אנחנו, תהקר

  .הזה מהסוג

בעקבות מה התרחש המשבר ואיפה למקם , ציפראס היה מנהיג צעיר מאוד שניסה להבין מה קורה

  .את עצמו

  ?ראשונהה ישהאתה זוכר את הפג:ש

ומה שאני זוכר שזה שהעמדות שלו  שלושה נוייה, לקפטריה הלכנו, 2010 בסוף היה זה. כן, אה :ת

על הסיבות למשבר ולי היו עמדות מאוד ברורות , על הדרכמה מול היורו: עוד לא היו ברורות אז

י לעצב את ההשקפה שלו ני מאמין שעזרתוא השנים רךלאו פרשנש דיאלוג והחל .על המתרחש

  .צריך להיעשותשלגבי מה 



  ?ים באותו צדשאתה כבר לא עובד, שנים וחצי ארבע אחרי, עכשיו מרגיש זה איך אז :ש

 מאוד הייתה שלנו הפרידה. מאוד קרובים שאנחנו מרגיש אני, ככה מרגיש לא אני, ובכן :ת

 מאוד ואני. הזה היום עצם עד לא, לא פעם אף, נוביני רעה אווירה לנו היו לא מעולם. ידידותית

  ].החדש האוצר שר[ צקלוטוס לאוקלידס קרוב

  ?ואני מניח ששוחחת עם שניהם במהלך השבוע:ש

אנחנו מאוד קרובים ואני . אבל אני משוחח עם אוקלידס, השבוע הממשלה ראשעם  דיברתי לא:ת

  ...לא מקנא בו בכלל

  ?תפטרי מופתע אם ציפראס תהיה האם:ש

. הגונים לאנשים עוין מאוד מקום הואשלנו  האירו גוש - אלהה בימים אותי מזעזע לא דבר שום :ת

 לו שיש מרגיש שהוא להבין יכול אני .מאוד רע הסכם קבליו שאראם הוא יי אותי זעזעי לא גם זה

  .לקרוס הזאת למדינה לתת לא, בנו יםשתומכ, בו שתומכים לאנשים חובה

 להפסיק חייבת הזאת שהמדינה  ,2010-שאני מחזיק בה מ, שליבעמדה  לבגוד הולך לא אני אבל

 פתרנו ש פנים עמידולה חדשות הלוואות לקחת להפסיק חייבים אנחנו, להתחזות ולהעמיד פנים

לעוד פחות בר קיימא בתנאים של  שלנו החובאת  הפכנו כאשר; לא פתרנו אותה כאשר, ההבעי את

כאשר נוצר , עוד ועוד את הנטל למי שאין לו ומעביר; צנע מחריף שממשיך לצמצם את הכלכלה

  .לו תףשולא יכול להיות , זה משהו שאני לא יכול לקבל. משבר הומניטרי

  ?האם תשמור על קשר עם מישהו ממי שנשאת ונתת איתו -  סופית שאלה 

  ...[הזכיר עכשיו שמות כדי לא להרוס לאנשים את הקריירהל הולך לא אני. בטוח לא אני :ת

  

 יאיר רביב: תרגם


