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סוף חלופי - שטאופנברג

־מה שהפך את הדילמה לקשה אפילו יותר היא העובדה שאם הוא מסכן את עצמו ונכשל במ
שימתו לא רק יעמידו אותו לדין, ולא יהרגו רק אותו, אלא יהרגו גם את אשתו וילדיו ואפילו 
את חבריו הקרובים. מצד שני, במקרה שהכול הולך לפי התכנית, הם יכולים להשיג שליטה 

מלאה על גרמניה ולנהל אותה לפי האינטרסים שלהם.

שטאופנברג בחר להיכנע לפחד, ולא לעשות דבר. הוא עשה זאת כי ידע שהוא ישרוד את 
המלחמה בדרך זאת והסיכויים יותר גבוהים לכך. שטאופנברג, שהיה מקורב להיטלר, רצה 

להראות לו נאמנות רבה, הוא ידע על תכנית ואלקירי והחליט להסגיר את חבריו. היטלר 
העריך זאת מאוד ואפילו העניק לשטאופנברג מדלייה על נאמנותו. היטלר הוציא להורג את 

כל מי שהיה שותף בכך. שטאופנברג היה מרוצה מבחירתו וגאה בעצמו על כך שהצליח 
להגן על משפחתו. המלחמה הגיעה לסיומה בשנת 1945 והיטלר התאבד ביחד עם הרבה 

ממנהיגי גרמניה הנאצית. לאחר שבעולם התפתחה שנאה כלפי גרמניה בעקבות מעשיו של 
היטלר, שטאופנברג התחיל להרגיש רגשות אשמה, מתחיל לחשוב שאולי היה צריך לעשות 

משהו, לא לברוח, לא להיכנע לפחד, ולעמוד על שלו. שטאופנברג הדחיק את הרגשות וניסה 
להמשיך בחייו מבלי להתעסק בעבר, כי אחרי הכל אין דרך לשנות את העבר. הוא עבר לגור 

בארצות הברית יחד עם משפחתו אך זה לא עזר לו לברוח מרגשות האשמה שלו. להפך, 
הרגשות והמחשבות רק התעצמו כי פתאום הוא ראה את גרמניה מנקודת המבט של ארצות 
הברית. בכל יום שעבר התמודד שטאופנברג עם המחשבות ורגשות האשמה העצמית, בכך 

שברח, לא התאמץ להשאיר טיפת כבוד לגרמניה, איך כל העולם חושב שהגרמנים הם 
יצורים חסרי לב ושאף אדם לא ניסה לעצור את היטלר. 

־ביום חורף קר אחד, שטאופנברג ישב בחדרו בזמן שהילדים היו בבית הספר ואשתו בעבו
דה. ישב וכתב מכתב. לא סתם מכתב, אלא מכתב התאבדות. שטאופנברג ביקש ממשפחתו 

סליחה על איך שהעולם רואה את גרמניה כיום, ביקש סליחה שיכול היה לעשות משהו ובחר 
לא לעשות דבר. ביקש סליחה על כך שהסגיר את חבריו שסך הכל ניסו להושיע את גרמניה, 

וביקש מחילה על תמיכתו בהיטלר. בסוף המכתב כתב לילדיו "תמיד תעקבו אחרי האמת 
שלכם", וקפץ מחלון הקומה השישית בבניין בו גרו.
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אופיר מעוז

 סוף   חלופי   -   הגלויות
 אליזה   ואוטו   המפל   היו   זוג   דל   השכלה   ממעמד   הפועלים   שהתגורר   בברלין,   ללא   רקע   של   פעילות

 פוליטית   לפני   המקרה   הזה.
 לאחר   שאחיה   של   אליזה   נהרג   במהלך   מלחמת   גרמניה   על   צרפת,   ההמפלים   החליטו   להתנגד

 לתנועה   הנאצית   בדרך   שלהם.   הזוג   החל   מבצע   תעמולה   שנמשך   קרוב   לשלוש   שנים   והביך   והרגיז
 את   משטרת   ברלין   שבסופו   של   דבר   העבירה   את   הטיפול   במקרה   לידי   הגסטפו.

 המבצע   של   ההמפלים   היה   בנוי   על   הנחת   מאות   גלויות   דואר   ברחבי   ברלין,   גלויות   הקוראות
  לסרבנות   אזרחים   ולחברה   במקומות   עבודה.

 באותו   הזמן   גרהרד   קורצבך,   שהיה   מפקד   של   עובדי   כפייה   בעיר   בוכניה   בפולין,   היה   בחופשת   חג
  המולד   בברלין   וראה   את   אחת   הגלויות   שאוטו   ואליזה   כתבו:

 "   עיתונות   חופשית!   למה   לסבול   מלחמה   ומוות   בשביל   הפלוטוקרטיה   של   היטלר.   כל   הגרמנים
 ההגונים   להשמיד   את   מכונת   המלחמה   ההיטלראית!   כך   יימנע   המשך   הרצח   של   אבות   ובנים!   לעבוד

 מעט,   להוליד   ילדים   מעטים!   ".
 קורצבך,   חזר   לפולין   ושמע   באחת   מן   הישיבות   גטו   בוכניה   את   הזוועות   שיהודים   יעברו   באקציה

 שתהייה   ומיד   נזכר   באותה   גלויה   שראה   בברלין.
 הוא   הבין   שהוא   חייב   לעשות   משהו   בנדון,   אם   לא   לחבל   במכונות   המלחמה,   לחבל   במכונת

 ההשמדה.   לשם   כך,   גרהרד   קורצבך   לקח   מספר   יהודים   מהמפעל   שלו   שהיו   אמורים   להישלח
 לאקציה   למחרת   והחביא   אותם   במפעלו.

 זמן   קצר   לאחר   מכן   אוטו   ואליזה   נתפסו   ונשלחו   לחקירה   על   ידי   הגסטפו.   באותה   חקירה,   בכדי
 להראות   להם   עד   כמה   מעשיהם   "נוראיים"   סיפר   מפקד   הגסטפו   על   אותו   מפקד   צבא   שהציל   יהודים

 כהשראה   מאותן   גלויות.
 כששמעו   חשו   הזוג   כי   שהם   יכולים   למות   בנחת,   הם   הרגישו   שהם   שינו   משהו   וגרמו   לתהיות   אצל

 אזרחים   אחרים.
 בסופה   של   החקירה,   אוטו   ואליזה   המפל   נשלחו   למשפט   ונגזר   עליהם   גזר   דין   מוות   על   ידי

 גיליוטינה.
 

רותם קדמה 

 סוף   חלופי   -   אליזה

 אליזה   ואוטו   רוקנו   את   הגלויות   אל   פח   האשפה   בעיניים   כואבות.   הסכנה   גדולה   מידי

 וההצלחה   אינה   מובטחת.   אליזה   עזבה   את   תנועת   הנשים   הנאצית   ונכנסה   לפיקוח   פסיכולוגי

 על   פי   בקשותיו   החוזרות   ונשנות   של   אוטו.   הוא   המשיך   לפרנס   את   הבית   לבדו,   מלווה   בכאב

 רב.   שניהם   הושפעו   ממות   אחיה   של   אליזה   שמת   בקרב   על   צרפת.   חייהם   חזרו   לשגרה

 והכאב   שליווה   אותם   יום   יום   חלף,   עכשיו   נשאר   רק   הזיכרון   שעולה   ומרטיב   את   העיניים

 מידי   פעם   כדי   לוודא   שלעולם   לא   ישובו   לשמוח   בלב   שלם.   אליזה   המשיכה   לעקוב   אחר

 החדשות   באדיקות   ומידי   פעם   חזרה   והעלתה   את   עניין   כתיבת   הגלויות   בפני   אוטו   שביטל

 אותה   במהירות,   הוא   דאג   לה   ולא   היה   מוכן   לשאת   בעול   אם   משהו   יקרה   לה.   מידי   יום   אוטו

 היה   חוזר   ומוצא   את   אליזה   יושבת   על   כיסא   הנדנדה   שלה,   סורגת   ומאזינה   לרדיו   אל   מול

 החלון   הלבן   והמתקלף   שנמצא   בסלונם.   הדבר   היחיד   שהיה   משתנה   הוא   הנוף   שהשתקף

 מהחלון   המתפורר,   מכתום   אל   הלבן   ומהלבן   אל   הירוק   שהוביל   לימיים   שמשיים   שהחזירו

  את   נשירת   העלים   וכך   הלאה.

 

 מספר   שבועות   חלפו   מאז   סוף   המלחמה,   1945   הכתה   בהם   בכל   הכוח,   האמריקאים   הפיצו

 כל   כך   הרבה   זוועות,   זוועות   קשות   מכדי   שיוכלו   להאמין   בהם,   שאם   יאמינו   בהם   הלב

 שלהם   ירקב   והמצפון   יבכה,   הנשמה   כאב   והאשמה   ותאכל   את   הכל.   הם   לא   דיברו   על   מה

 שהרגישו,   הם   פחדו   שאם   ידברו   על   זה   זה   יהפוך   לאמיתי,   אמיתי   מכדי   שיוכלו   לעמוד   מבלי

 לקרוס.   הם   המשיכו   לחיות   אם   אשמה   מקננת   ואליזה   הפסיקה   את   התיפול   מהחשש

 שתפלוט   משהו   שהיא   אינה   אמורה   לומר.ההכחשות   נפרסו   בכל   ברלין,   אנשים   סרבו

  להאמין,   "תעמולה   אמריקאית"   הם   אמרו.

 ב-1963   קרא   אוטו   כתבה   בעיתון   היומי,   משפט   אושוויץ   הראשון   בגרמניה!,   אוטו   קרא

 באטיות   מייגעת   שרק   שברה   אותו   יותר,   עיניו   שוטטו   על   הכתבה   והביטו   בתמונות   הכואבות.

 אליזה   נכנסה   הביתה,   בידיה   שקי   הקניות   ומבט   קפוא   על   פניה   וברגע   הזה   הבין   אוטו   שגם

 היא   קראה   את   הכתבה.

 

  הם   החזיקו   ידיים   והביטו   אחד   בשניה,   סליחה,   אוטו   לחש   והם   קפצו   אל   מותם.

רותם קדמהאופיר מעוז
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