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דמיאניוק למישפט הציבור יחס על

 בכך החשוד דמיאניוק, ג׳ון של במישפטו הרבה ההתעניינות
 כי האמין לא איש עצומה. הפתעה היתה האיום״, ״איוואן שהיה

 מי היה בצוואה,״ עניין איבדו ״אנשים רב. כה עניין יעורר מישפטו
 שבשיגרה: עניין כבר זה היום אך המישפט. תחילת לפני שאמר
 מהלך אחרי רב בעניין ועוקבים למקלטי־רדיו הצמודים אנשים

 — ובמוניות בתחנות־אוטובוסים בבתי־קפה, במישפט. הדיונים
 על לתיאורי־הזוועה מקשיבים לעדויות, ומאזינים יושבים אנשים

ההתנצ אחרי ועוקבים טרבלינקה במחנה־המוות שהתרחש מה
 אתם מה במישפט? מעניין מה לשופטים. הסניגורים בין חויות

 את דמיאניוק? ג׳ון על חושבים אתם מה המישפט? על חושבים
 שנערך במישאל המאזינים, לפני הזה״ ״העולם הציג הללו השאלות

 י הדעות חלוקות שבהם אחרים, למישאלים בניגוד הארץ. ברחבי
 ״המישפט אחת: בדיעה מכריע רוב היה כאן בשווה, שווה —

 גם היה ומועיל.״ חשוב ״הוא השואה,״ על מידע ומוסיף מלמד
 גם התברר זו בהזדמנות מיותר.״ הוא ״המישפט שאמר: מיעוט

 קונסנזוס יש — בארץ מאוד פופולארי להיות הפך שחבל־התליה
 הנאצי הפושע אכן הוא שהנאשם יתברר אם לגזר־הדין, ביחם מלא

מוות!״ לו מגיע האיום/ הוא,איוואן ״אם המבוקש:
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על״: ״אל עובד פרל, משה •
 הסיבה? רב. בעניין במישפט צופה אני

 שזו חושב ואני בשואה, ניספו הורי
 היחס אותי מרגיז כלפיהם. חובתי

 כדור לו לתת צריך מקבל. שדמיאניוק
וזהו. — בראש

עצ המישפט חשמלאי: אבי, •
 סתם חבל אותי. מעניין כך כל לא מו

 לחתוך צריך ישנים. בפצעים לפשפש
 כיסא על אותו ולשים המישפט את

 לבנות מוכן — כחשמלאי אני חשמלי.
הכסא. את
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פנסיונר: רויטלמן, זוסיה •
 המישפט. אחרי עוקב שאני ודאי

 אנשים שאותם היא שלו החשיבות
 על ויידעו יילמדו בשואה היו שלא

 ניתנות שלא זוועות שם, שהיו הזוועות
במישפט. מעבירים מהן חלק לתיאור.

אני פנסיונר: מרקם, יהודה •
 לי חשוב כי המישפט אחרי עוקב

 לא הצברים ההסטוריה. את לשחזר
הנ בפרספקטיבה השואה את מבינים

 העם, על שעבר מה שיידעו צריר כונה.
יותר. מחוזקים נצא מזה אולי

 סיפריית בעלת כהן, ציפי •
 על שעברו הטראומות את וידיאו:

 למחוק אי־אפשר בשואה שהיה הדור
 ושוב שוב זאת להזכיר וחייבים לעולם.

 התקרבתי אישית אני הצעיר. לדור
המישפט. בעיקבות לנושא מאוד

אילנה קופאית: עמירם, •
 לי מפריע אבל למישפט, מאזינה אני

 רחב תיקשורתי כיסוי לו נותנים שלא
בשי הזמן כל אותו לשרר צריך יותר.

 מיש־ יש, מה הראשון, בערוץ ישיר דור
לא? וזה כן חקי־ספורט

אין חייל: שטראוס, הראל •
 הופך המישפט במישפט״ראווה, טעם

 יום־יומי, פשוט, לדבר השואה את
 ואנשים לשיגרה נהפכות הזוועות
 יקרה, שזה אסור זה. את מקבלים
מחדש. פעם כל לזעזע חייבת השואה

מו נהג שאתי, •עובדיה
 מרגיז למישפט. שמאזין בטח נית:
 מנסים עליו שמגינים שהכלבים אותי

ולהש להרוג צריך זכאי. אותו להוציא
במו זה את לעשות מוכן ואני אותו, מיד

ידיי?

עקרת־בית: כהן, •סיגלית
*< להתעניין חובה ממש שזו מרגישה אני

 הדור זה: חשוב שהכי מה במישפט.
 וזוהי ונכחד, הולך שם שהיה המבוגר

 מגוף לשמוע אחרונה הזדמנות ממש
השואה. על ראשון

המיש־ מרכזנית: מרוז, יפה •
 מכור. המישחק ממילא מעניין, לא פט

 הוא — וידועות ברורות הרי התוצאות
 הבלגאן כל למה אז להורג. יוצא

 אותו שיחסלו המישפט? סביב והחגיגה
ודי!


