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שלושה גיבורים יש לספרו של אספריל, ובתחילת הספר לא ברור לנו מדוע נכרכו שלושתם בסיפור 
יום שבניגוד לתחזיות הצליח לסיים את הפקולטה  אחד. הראשון הוא ויקטור, בן למשפחה קשת 
של  נישואין  לסכסוכי  מומחה  והפך  משפחה  בדיני  התמחה  הוא  דווקא.  באוניברסיטה  למשפטים 
'המעמד העליון'. הוא מציג עצמו כעו"ד אמין, הוגן ודיסקרטי, בז ללקוחותיו בליבו ומתחנף אליהם 

בלשונו, מה שגורם למשרדו לשגשג, ולו - להתעשר. 

השני הוא מנחם, רוקח מזדקן, איש ללא בעיות כלכליות, העוסק בהצצה לדירות אותן הוא משכיר 
אקסל  בגיליונות  רואות  שעיניו  את  מתעד  אף  הוא  מחו"ל.  מזדמנים  לדיירים  קצרות  לתקופות 
הולך.  הוא  ולאן  בא  מאין  בתחילה,  מבינים  אנו  ואין  בעולם  איש  למנחם  אין  בקפדנות.  הנשמרים 

ובעיקר, כיצד הגיע למצבו האומלל ומדוע לא הצליח לצאת ממנו? .

השלישית היא הגר, עיתונאית חוקרת שללא מורא וללא משוא פנים תוקפת גופים וחברות הפועלים 
הסיבות  שמה  ותוהה  דרכה  בצדקת  לפקפק  מתחילה  היא  והשנים,  הזמן  שעם  אלא  כדין.  שלא 

האמיתיות למעשיה שונות ממה שהיא טוענת. 

 שי אספריל - "אילו נולד איטלקי" 

1



הספר עובר מגיבור לגיבור כשכל אחד מספר את העלילה מנקודת מבטו. ויקטור מדבר בגוף ראשון, 
נראים  כולם  ובגרותם.  ילדותם  על  בתחילה  למדים  אנו  שלישי.  בגוף  מדברים  והגר  מנחם  בעוד 
ודומה  מתפקדות  ולא  הרוסות  הן  גדלו  שבהן  המשפחות  קשה.  וילדות  אפלים  סודות  כמסתירים 
שהעבר מוליך ומשפיע על העתיד. אין לנו מושג בתחילת הספר מה הקשר בין שלושת אלו, אך עם 
התפתחות העלילה, וכמו בצל מתקלף משכבותיו, מסתבר שהשלושה 
כבולים ולפותים זה בזה בגזירת גורל קדמונית. כל אחד מחובר לאחרים 
גורמת  האחד  של  תזוזתו  בהתחלה(.  )לפחות  נראים  בלתי  בחוטים 
לתנודתם של האחרים, ירצו או לא ירצו. לא ניכנס לפרטים כדי למנוע 
ולא  נמנע  בלתי  הוא  שהסוף  רק  נעיר  בלע"ז(.  )ְסּפֹוְיֶלִרים  ַקְלְקָלִנים 

בהכרח ערב לחיך.

אספריל הוא סופר של דמויות. הכתיבה מושכת ומקשה על הקוראים 
ומעשיהם.  גיבוריו  בתיאור  הוא  הספר  של  חוזקו  לקרוא.  להפסיק 
אישיותם מתאימה להפליא למשפחותיהם ואיכשהו 'האדם הוא תבנית 
נוף הוריו'. הדמויות עגולות וקל ומהנה לקרוא עליהן. לעתים חוט של 
עצב מלווה את הקריאה כי איכשהו נראה שזה לא יסתיים טוב. מפעם 
לפעם הוא משחרר עוד פרט מסקרן שהופך את הדמות על פיה, ומלמד 
הדמויות  כאשר  גם  כאחד.  וחמלה  בסימפטיה  מתוארות  הן  אודותיה.  על  חדשים  דברים  אותנו 
פועלות שלא כשורה, ואפילו רע לתפארת, קשה לנו לכעוס עליהן. העלילה פחות מעניינת ולעתים 

היא נראית מוזרה, אך חולשתה מתגמדת לעומת תיאורי הדמויות.

שם הספר 'אילו נולד איטלקי' לקוח מספרו של יעקב שבתאי 'סוף דבר'. המשפט המלא הוא "מה 
טוב היה אילו נולד איטלקי, צרפתי ואולי שוודי החי בשלווה לחופי הפיורדים הכחולים, אבל יותר 
מכל רצה להיות איטלקי ומשורר". בספר המקורי, המשפט שייך להרהוריו של אדם המבין שהגיע 
לסוף ימיו, ולא ייוותר בידו יותר מאשר השיג )ואין זה הרבה(. המוטיב ברור. כולנו שואלים לעתים 

דמויות. א של  לופר  הוא  לפריל 
על  ומקשה  מושכת  הכתיבה 

הקוראים להפליק לקרוא. 

וזקו של הלפר הוא בתיאור גיבוריו ח
מתאימה  אישיותם  ומעשיהם. 
ואיכשהו  למשפחותיהם  להפליא 

'האדם הוא תבנית נוף הוריו'. 
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'מה היה קורה אילו?'. לענייננו, לולא נולדו שלושת הגיבורים במקום ובזמן שבו נולדו, ייתכן וחייהם 
היו שונים לחלוטין ואפילו טובים יותר. אך מה לעשות והם לא נולדו איטלקים?

את  מתאר  הוא  כאשר  בקוראיו  להתל  נהנה  אספריל  בספר.  המוזכר  היחיד  הסופר  איננו  שבתאי 
ישראלי  "גרפומן   – מאשר  פחות  לא  אספריל  את  ומתאר  ידו,  על  שנכתב  לספר  מתייחס  ויקטור 
הקודם  ספרו  פתיחת  את  ומצטט  תרופה",  כמו  נשמע  משפחתו  ששם 
של אספריל )'השופט'(. זהו תרגיל ספרותי שיש הקוראים לו 'אינטרטק
סטואליות')intertextuality(. הוא איננו נפוץ כל כך בספרות העברית, אך

במקרה שלפנינו גורם לקוראים לחייך.

אספריל כותב על נושאים שהוא מבין בהם היטב. הוא משפטן ועורך דין 
עבד  בנוסף  תל-אביב.  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  לימד  ואף 
פעילותה  על  ביקורת  שפרסם  הראשון  היה  הוא  חוקר.  כעיתונאי  שנים 
של חברת הסייבר הישראלית NSO )בשנת 2012(, ויש לזכותו תחקירים 
החוקרת,  העיתונות  ואת  המשפט,  בתי  את  תיאורו  אחרים.  כלכליים 
וצולפת את מערכת  ומדויק. הוא לא מהסס לבקר בצורה חדה  מרשים 
צודק שעושים  ובעיקר את השימוש התוקפני הרחוק מלהיות  המשפט, 
בה עורכי דין )לפחות חלקם(. בין השאר הוא משתמש בכמה התבטאויות 
במיוחד?  נמוך  איי-קיו  עם  דין  לעורך  קוראים  )"איך  ושחוקות  ידועות 
כבודו!"(. למען ההגינות נעיר כי הוא קוטל באותה ארסיות לא רק עורכי 
דין אלא גם עיתונאים חוקרים )כידוע גם בכך עסק(. עליהם הוא אומר כי אין ספק מה מפעיל אותם 
באמת. לא הרצון בתיקון העולם ולא רדיפת הצדק אלא "הרצון האנושי לצבור כוח ומעמד, לפרוק 

זעם ולקבל על כך תהודה ארצית, שלא כמו רוב האנשים שיכולים רק לדפוק את הראש בקיר".

שהוא א נושאים  על  כותב  לפריל 
משפטן  הוא  היטב.  בהם  מבין 
בפקולטה  לימד  ואף  דין  ועורך 
תל-אביב.  באוניברליטת  למשפטים 

בנולף עבד שנים כעיתונאי חוקר. 

וא היה הראשון שפרלם ביקורת ה
הלייבר  חברת  של  פעילותה  על 
ויש  גגיג(,  )בשנת   NSO הישראלית 

לזכותו תחקירים כלכליים אחרים. 
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זהו ספרו הרביעי של אספריל. קדם לו הספר 'השופט' שגם הוא מומלץ )וגם אותו סקרנו בעבר(. 
סביר להניח שעוד יהיו לא מעט אחריו. מומלץ למי שרוצה להכיר את סגנונו של אספריל, או סתם 

לקרוא ספר קריא ומעורר מחשבה. 
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