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הוצאה לאור, 2018, 221 עמ' 
מעט מאוד יודעים במערב על צפון קוריאה, ובוודאי לא על עולמה הספרותי אם יש כזה. אין מדובר 
אנשים  מיליון  וחמישה  לעשרים  קרוב  קוריאה  בצפון  גרים  ל-2018  נכון  במיוחד.  קטנה  במדינה 
)כמעט פי שלוש מישראל(. לא הרבה תורגם מקוריאנית לעברית, אולם אין כלל ספרות שמקורה 
בצפון. לא רק בישראל אלא במערב כולו. יש כמה תיאורים של אנשים שנמלטו מהצפון, כמו למשל 

הספר "הבריחה ממחנה 14" שגם הוא מומלץ, אך לא ספרות של ממש.

שבעת הסיפורים הקצרים בקובץ שלפנינו, הם מבחר משלל סיפורים שהועברו בכתב יד אחד ובדרך 
לא דרך לדרום קוריאה. לפי הספר, בעזרת קרובת משפחה של המחבר שערקה לסין. רובם נכתבו 
 1950 בשנות התשעים של המאה שעברה )לפחות על פי התאריכים שעליהם(. המחבר, יליד שנת 
קצה  אך  הקוריאנית  הסופרים  באגודת  רשמי  בתפקיד  נושא  עדיין(  )ואולי  שהיה  מי  הוא  כנראה, 
אחת  הפרסום,  מקור  הוא  כי  ייודע  שאם  לציין  למותר  להם.  מודע  שהוא  ובמרמה  בשקרים  נפשו 

דינו למיתה.
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יותר  הנמוך  מהמעמד  חלקם  קוריאה.  בצפון  אנשים  של  היומיום  בחיי  עוסקים  כולם  הסיפורים 
וחלקם אזרחים רגילים ואפילו מכובדים. בסיפור אחד אנו עוסקים בילד שמשום מה הדיוקנאות 
וגורמים לו למחלה. אימו שמנסה להסתיר אותם,  של קרל מרקס וקים אל-סונג מפחידים אותו, 
משתמשת בוילונות המסתירים 'את ההרמוניה' בבניין, ובסופו של דבר 
מושלכת היא ומשפחתה מפיונגיאנג בירת הצפון לגלות בכפר. האשמה 
המובנת מאליה היא בגידה. אם ילד מפוחד ממראה המנהיגים, כנראה 
פועל  מנסה  כיצד  מתאר  אחר  סיפור  אימו.  מחלב  שלילית  תכונה  ירש 
להגיע לשווא לאימו הגוססת החיה בכפר, אך איננו מקבל אישור נסיעה 
)בצפון קוריאה, יש צורך כמובן באישור לכל נסיעה ברכבת(. בסופו של 
דבר הוא נענש ולמטרתו איננו מגיע. בסיפור אחר מסביר הכותב מדוע 
החליט לערוק אחרי שהבין עד כמה ניסתה אשתו לעזור לו בשל 'מעמדו' 
הנחות. סיפור אחד משרטט בדרך אגב את היעלמות הפרחים בזמן מותו 
של הרודן קין איל-סונג בשנת 1994. מסתבר שנערכו לו אינספור טקסי 
זיכרון שנערכו שבועות, וכל אזרח 'הגון' עבר וביכה את המנהיג לפחות 
פעם ביום )המהדרים עשו זאת גם שלוש פעמים(. בכולם ציפו השלטונות 
מהאזרחים להביא פרחים להניח על המזבחות )רק בוגדים יגיעו לטקס 
הצפון  ואנשי  הגינות,  בכל  נגמרו  הפרחים  אך  להנחתם(.  פרחים  ללא 

החלו לשוטט בהרים על מנת ללקט פרחי בר שגם אלו נגמרו.

המשפחה  של  מעמדה  והוא  הסיפורים,  בכל  וחוזר  עולה  אחד  מוטיב 
ו/ שאביו/אמו  מי  וברור.  פשוט  הוא  והכלל  השלטונית.  בהירארכיה 

ב'. הוא מוגדר ישירות אחד  'בגד' במהפכה, נחשב מראש כאזרח סוג  או קרוב משפחה אחר שלו 
שזכויותיו ישללו ממנו, לא יתקבל ללימודים, ויישלח בדרך כלל לעבודות קשות ומסוכנות ללא שכר 
להתחמק  וישתדל  במחיצתו,  ההימצאות  מעצם  חושש  הגון  אזרח  שכל  אלא  זאת  רק  לא  בצידם. 
ממנה, שמא גם בו 'ידבק' הכתם וחס וחלילה ייחשד גם הוא כאויב העם. הבגידה אגב, לא חייבת 

בכל מ וחוזר  עולה  אחד  וטיב 
של  מעמדה  והוא  הסיפורים, 
השלטונית.  בהירארכיה  המשפחה 
שאביו/ מי  וברור.  פשוט  הוא  והכלל 
אמו ו/או קרוב משפחה אחר שלו 'בגד' 
במהפכה, נחשב מראש כאזרח סוג ב'.

להיות ה חייבת  לא  אגב,  בגידה 
אביך  שדוד  מספיק  משמעותית. 
במלחמת  הדרומית  לקוריאה  עבר 
האזרחים, או שאביך הורשע בכך שגידל 

תרנגולות ללא היתר וכן הלאה.
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שאביך  או  האזרחים,  במלחמת  הדרומית  לקוריאה  עבר  אביך  שדוד  מספיק  משמעותית.  להיות 
הורשע בכך שגידל תרנגולות ללא היתר וכן הלאה.

הסיפורים לכשעצמם אינם ספרות מופת. אולם חוזקם הוא בכך שהם מתארים מציאות קיימת. אי 
אפשר להימנע ממועקה בגרון תוך כדי הבנתה. זו איננה מתוארת תוך הרמת קול צעקה, אלא בצורה 
פשוטה, מינורית, בנאלית אפילו. דווקא ההתייחסות למציאות זאת כברורה, נותנת לה את עוצמתה. 
"זה לא מפחיד שהחברה הזאת לימדה אותנו להיות שחקנים כל כך  כפי שאומר אחד הגיבורים 

טובים, עד כדי כך שכולנו מסוגלים להתחיל בלי שום בעיה לבכות לפי סימן?".

התחושה הראשונית בקריאת הסיפורים היא תחושת הלם. זה אמיתי? יש אנשים שחיים במציאות 
המחר?  שצופן  ממה  תמידי  ובחשש  ופחד  אימה  בתחושות  משולב  יומיומי  רעב  של  מציאות  כזו? 
מציאות שבה תוך יום ניתן לגרש אותך מביתך ללא כל אפשרות ערעור? 
את  שהמליכה  לאליטה  מוחלטת  בכניעה  חי  שלם  ציבור  שבה  מציאות 
ניתן  בכלל  והאם  דבר?  עושה  לא  העולם  למה  המצב,  זהו  ואם  עצמה? 

לעשות משהו בעניין?.

ובלתי  מיידית  היא  ההשוואה  שואה,  בסיפורי  המורגל  הישראלי  לקורא 
נמנעת. אלא שכאן מדובר במדינה שחיה בדרך זו כבר משנות החמישים 
של המאה שעברה. מדינה שבה השלטון עובר מסבא, לאבא, ולנכד, ללא 
שהעם יכול להביע את דעתו )רשמית, יש כמובן בחירות בצפון קוריאה 

והתוצאה בהן ידועה מראש(.

וצפונה הן דוגמא אידיאלית להשפעת המשטר על איכות  דרום קוריאה 
החיים של האזרחים. מדובר למעשה באותם אנשים החיים על אדמה אחת, מדברים באותה שפה, 
בצפון  המשטר  לעומת  קוריאה  בדרום  המשטר  הוא  ההבדל  כל  דומים.  וזהות  היסטוריה  ובעלי 

סיפורים לכשעצמם אינם ספרות ה
בכך  הוא  חוזקם  אולם  מופת. 
אי  קיימת.  מציאות  מתארים  שהם 
תוך  בגרון  ממועקה  להימנע  אפשר 
תוך  מתוארת  איננה  זו  הבנתה.  כדי 
הרמת קול צעקה, אלא בצורה פשוטה, 

מינורית, בנאלית אפילו.
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קוריאה. והנה, לאן הגיעה דרום קוריאה ולאן הידרדר הצפון. קריאה בספר נותנת לנו לפעמים את 
הפרספקטיבה לחיים במדינה חופשית, פרספקטיבה שלפעמים יותר מדי מובנת מאליה. 

את  שואל/ת  או  קוריאה,  בצפון  העכשווית  הסיטואציה  את  להבין  הרוצים  קורא/ת  לכל  מומלץ 
עצמו/ה כיצד זה לחיות תחת דיקטטורה. בעצם רצוי שכל אדם יקרא זאת.
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