
 בן־נפתלי מיכל הסופרת
 ספיר בפרס זכתה

"המורה" ספרה על
 הבחירה על הוכרז אביב תל בנמל אמש שהתקיים בסקס

שפות לשתי יתורגם וספרה שקל אלף 150 תקבל היא בבן־נפתלי.

אסייג אילן צילום: אמש ספיר, פרס חלוקת בטקס בן־נפתלי מיכל

איזיקוביץ גילי

בפ הזוכה היא נפתלי בן מיכל
 ספרה בעבור ,2016ל- ספיר רס

 כך - כתר) והוצאת ״המורה״
 בנמל שנערך בטקס אמש הוכרז

 פי על נבחרה, נפתלי בן אביב. תל
 "סיפור בזכות השופטים, נימוקי

 חד בקול אתית, משמעות בעל
 אשר אמיץ, אך צנוע וצלול, פעמי

אפש עצם על חדש מבט מאפשר
אובדן". לאחר זהות של רותה

ההתרג שנימת שנדמה אלא
 בקולה שנשמעה וההפתעה שות
 את לקבל כשעלתה בן־נפתלי, של

 למרבית גם משותפת היתה הפרם,
 שני של שמותיהם בקהל. הנוכחים
 שבתאי, ננו - אחרים מועמדים

וכתר), הגברים" "ספר מחברת

 "תיקון מחבר איצקוביץ׳, ויניב
 שוב נזכרו - וכתר) חצות״ אחר
 לפרס. מובילים כמועמדים ושוב

פי את לנער נדרש באולם הקהל
 כי (נדמה מחיקו הבורקס רורי

 באירוע תקרובת ייצגה לא מעולם
 של מצבה את כך כל נאמן באופן

 הבלתי לבחירה ולהריע תעשייה)
צפויה.

 150 בסר מענק תקבל בן־נפתלי
 יתורגם ספרה בנוסף, שקל. אלף

 פי על נוספת, ולשפה לערבית
 של השופטים חבר בראש בחירתה.

 ד״ר בדימוס השופטת עמדה הפרס
 יתר של זהותם קפלן־הגלר. עדנה
 איל אמש: פורסמה הוועדה חברי
 פרופ׳ סלע, מיה ביזאוי, שגיא
 גורודינ־ נטשה ד״ר און, בר יערה
מעוז מנדלסון עדיה פרופ׳ סקי,

 קפלן־הגלר בלבן. אברהם ופרופ׳
 רווי היה הבחירה תהליך כי סיפרה

סוערים. ויכוחים
 בן־נפתלי סיפרה הטקס לאחר

 "ניסיתי שתזכה. העריכה לא כי
 שלי", הזכייה בנאום זה על לרמוז
 יצא שלי הראשון "הספר אמרה.

הרא הספר והיה רסלינג בהוצאת
 לגמרי זרה הייתי רסלינג, של שון

 לאט לאט נדדתי הספרים. לעולם
 בהוצאות ספרים שלושה והוצאתי

 לא זה נרגשת, מעריכה, אני שונות.
בשבילי". מאליו מובן

 את החלה כי סיפרה בן־נפתלי
 בתשובה חדש. יד כתב על העבודה
 ענתה בהכרה, הצורך על לשאלה

 זה: בעניין גם שינוי חוותה כי
 חייתי שלי הראשון הספר "כשיצא

סי אבל אותי לראיין ורצו בפריז
פורס לא והכתבה להצטלם רבתי

 להיכנס זמן לי לקח מעולם. מה
 הצורך את להבין הזה, לעולם
 את שינה זה ובדיאלוג. בהכרה

 השנים עם שנהפכה שלי, הכתיבה
משוחחת". ויותר יותר לדיאלוגית

 כתבה ,1963 ילידת בן־נפתלי,
 צרפתית פילוסופיה על דוקטורט

 לכתוב שהחלה לפני זמננו. בת
 ספרי גם פירסמה פרוזה, ספרי
"כרוני הם הקודמים ספריה עיון.
 הנכזבת אהבתה על פרידה: של קה
 (רסלינג, הרקונסטרוקציה" של

 ארנדט" חנה של "הביקור ),2000
 ליר, ון ומכון המאוחד (הקיבוץ

 ילדות" "ספר, הנובלה ),2006
 הפרישות: "על ),2006 (רסלינג,

 )2009 (רסלינג, מסות״ ארבע
 ).2012 בית, (אחוזת ו״רווד

 בפרס בן־נפתלי זכתה 2008ב-
 "הארץ", של ביותר הטובה המסה

הצער׳. "על המסה על
 שנה מדי המוענק ספיר, פרם

 הפרם הוא הפיס, מפעל ידי על
 מבחינה ביותר הנדיב הספרותי

לעו ונועד בישראל הניתן כספית
המקו הספרותית היצירה את דד

 שלב שלבים: כמה כולל הוא מית.
 12 המכילה הארוכה הרשימה
 ממחבריהם אחד שכל כותרים,

הר שלב שקלים; אלף 20 מקבל
 סופרים חמישה ובה הקצרה, שימה

 שקלים; אלף 40ב- אחד כל הזוכים
 שהיה הזוכה, על ההכרזה ושלב
ביכו לסופר ניתן נוסף פרם אמש.
 דרור־ איתן זה היה השנה רים:

 על "האצבעות ספרו על פריאר
עובד). הגבעה"(עם
 נכללו, השנה הקצרה ברשימה

 צ־יא בן־נפתלי, של ספריהם לצד
 צימר שמעון גם ושבתאי קוביץ׳

רו הוא הבית "לפעמים ספרו על
 לוי־ירון ומיה אפיק) (הוצאת צח"
 הירוקה" בשמלה "האשה ספרה על

המאוחד). הקיבוץ (הוצאת


