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 נטואן דה סנט-אכזופרי היקר,א

שלום לך.

את המכתב הזה אני משתוקק לכתוב לך זה שנים ארוכות. כשהייתי 

ילד הפכתי והפכתי בספרך "הנסיך הקטן", קראתי בו שוב ושוב ושוב 

ועלה בדעתי לא אחת לכתוב לך מכתב. יותר מכול השתוקקתי להשיב 

על השורות האחרונות שכתבת בספר: "...והיה אם יופיע לפניכם ילד 

שפניו שוחקות ושערו זהב, והוא אינו עונה על שאלות, וידעתם נכונה 

מיהו אותו ילד פלאי. ואז עשו נא חסד עמדי למען יפוג צערי ורווח לי: 

כתבו לי מיד כי הנסיך הקטן חזר אלינו..."

ובכן, מר אנטואן היקר, פגשתי אותו. הנסיך הקטן חזר.

שנים ייחלתי לבואו. הצטרפתי פעמים רבות לטיולים במדבריות הסמוכים 

לביתי, מדבר יהודה והנגב ומדבר סיני, ולא אחת נפרדתי מהחבורה 

המטיילת בתום יום ארוך של הליכה רגלית, מצאתי לי סלע או גבעה 

מעט מרוחקת והתבוננתי שעות ארוכות בחשכה רק כדי שתהיה לי 

הזכות לכתוב אליך, רק כדי להיות מי שחזה בשובו של הנסיך הקטן. 
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פעם כמעט גורשתי מטיול של בית הספר להר מצדה בגלל התנהגותי 

זו, ופעם אחרת שמעתי שני מדריכים דנים בינם לבין עצמם אם "הכול 

בסדר אצל דרור". 

הנסיך הקטן לא שב, ודאי לא אל המקומות שטיילתי בהם ושאותם ראיתי. 

הוא לא נענה לתפילותיי ולחלומותיי ולי לא נמצאה עילה לכתוב אליך. 

השנים חלפו וככל הילדים בגרתי גם אני, הנסיך הקטן כמעט ונשכח 

ממני ודעך רצוני לכתוב אליך, אלא שהנה, קרה מה שקרה ובשל כך לא 

מכתב אני שולח אליך, אלא ספר שלם! 

מר אכזופרי היקר, כשתקרא את השורות האלה, אני בטוח שחיוך של 

שמחה יעלה על פניך. מקווה אני שתבקש לשמוע עוד ועוד מעלילות 

הנסיך הקטן ומעלילותיי שלי עמו. 

שלך, דרור
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פנות בוקר נרדמתי שוב על כיסא נוח שהצבתי על סיפון ספינת ל

הדיג הקטנה של עבדול חמיד. ימים ארוכים חלפו מאז נסחפתי 

לבדי על הספינה "ַמְרַחְּבֶתן", לא ידעתי היכן אני, כמה ימים אני שט, ואף 

לא את שמו של היום בשבוע. גם בשנתי הכרתי את רחש הגלים המכים 

בעדינות בשיפולי הספינה ובירכתיה במשך כל שעות היום והלילה, 

הכרתי את רחש דילוג הדולפינים ואת צרחות השחפים שנחתו אצלי 

מפעם לפעם, ואף את חריקות לוחות העץ הדקים שמקורם בעייפות 

החומר היטבתי להכיר. על כן, אין פלא שנקישות רמות וחריגות על דופן 

הספינה העירו אותי במהרה משנת הלילה. 

מיהרתי לגשת למעקה הסיפון ושם, לא האמנתי, שפשפתי את עיניי פעם 

ופעמיים, שם, על פני קצף הגלים הקטנים, בין האדוות, בתוך סירת גומי 

קטנה, עמד הנסיך הקטן והקיש בחרבו על דופן הספינה. "או הו הו," 

קראתי אליו כי לא ידעתי מה לומר. אפילו אנטואן דה סנט-אכזופרי, 

מחברו של הספר "הנסיך הקטן", לא הדריך אותנו בספרו בדבר הדרך 

שבה על בן תמותה כמוני לפנות אל הנסיך הקטן. "או הו הו," חזרתי על 

קריאתי אליו ממרומי חרטום הספינה. הנסיך הקטן שמע את קריאתי, 

הרים אליי את ראשו המתולתל, סובב את חרבו הכסופה כלפיי כאילו 
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לא הייתה חרב אלא מקל הליכה, כחכח בגרונו פעם ופעמיים כמו ביקש 

לומר משהו וסימן לי בידו הפנויה שרצונו לעלות לסיפון. 

היו לנו מקרים כאלה, לפני הסכסוך, כשעוד עבדתי אצל עבדול חמיד. 

בשלווה ובשלום היינו מפליגים בלילות, ברוחות עזות, במזג אוויר שלא 

מהעולם הזה, משליכים מכמורת תוך כדי תנועה צפונה או דרומה. 

ופתאום, נמצא אחד המלחים שוחה במי הים הקרים והמלוחים אחרי 

שמעד על הסיפון. היינו מזהים אותו מיד. "דייג במים," היה צועק הראשון 

שאיתר את הנופל. מיד נטשנו את עיסוקינו ואצנו לדאוג לשלומו של 

הדייג שמעד. לעתים, כשהים היה גבה גלים או סוער, צריך היה להשליך 

לעברו גלגל הצלה, בימים שקטים די היה בהשלכת סולם חבלים. חברנו 
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הדייג היה נאחז בסולם, מטפס אט-אט אל הסיפון מן המים, נרגע מעט, 

מחליף בגדים ושותה כוס תה בשפע סוכר. עבדול חמיד האמין שתה 

מתוק נותן כוח לעבוד קשה, ועל כן מפעם לפעם היה מכין או מצווה 

להכין לכולנו תה בסוכר. מאחורי גבו היינו צוחקים ואומרים שבמקום 

להוסיף סוכר לתה הוא מוסיף תה לסוכר. בינתיים הדייג שמעד ונפל 

ועלה מן הים החליף את בגדיו הכחולים, נח מעט, שתה מן התה המתוק 

ושב לעבודתו לשביעות רצונו המלאה של עבדול חמיד. 

אני, שעבדתי אצל עבדול חמיד כמעט שישה חודשים, הכרתי היטב את 

הספינה "מרחבתן" והכרתי כמובן את התא שבו אחסן עבדול חמיד 

את סולם החבלים. שלפתי את סולם החבלים והשלכתיו ללא שיהוי אל 

הנסיך הקטן, שעמד בתוך ספינת גומי קטנה. בעודי תוהה אם אני חולם 

או הוזה, טיפס הנסיך ועלה והתיישב על אותו כיסא נוח שעליו ישבתי 

אני שעה קלה קודם לכן. הוא נראה אמיתי מאוד. לבי הלם בקרבי. ייתכן 

כי חלום בן עשרות שנים מתגשם לפתע לנגד עיניי? חייכתי אליו. כל כך 

שמחתי לראותו. "רוצה תה?" שאלתי. 

"כל כך מוקדם בבוקר," אמר הנסיך הקטן ואני לא ידעתי אם רצונו בתה 

אם לאו. 

"כל כך מוקדם בבוקר," חזר ואמר הנסיך הקטן, ואני, שעייפתי מן הימים 

הארוכים בספינה וכמעט חדלתי לשים לב לעולם שסביבי, הבטתי מזרחה 

וראיתי את קרני השמש הראשונות מבצבצות מעל הים השקט. משהו רן 

בי לראשונה זה זמן רב. השבתי מבט לנסיך הקטן והיה נדמה לי שגם הוא 

מחייך, ואמרתי: "אכין תה." הכנתי תה בדיוק כמו שלימד אותנו עבדול 

חמיד להכין. תה שכינה לפעמים "תה אנרגיה" ולפעמים "תה כוח". 

כשחזרתי, כעבור דקות ארוכות, נושא בידי מגש ועליו שני ספלי זכוכית 

מלאים תה, מצאתי את הנסיך הקטן ישן. "הוא ישן," אמרתי ביני וביני 

בלחש, כיסיתי אותו בשמיכת ימאים כחולה, ישבתי על כיסא הפלסטיק 

הפנוי, לגמתי מן התה המתוק ולא הורדתי ממנו עין, אף לא לרגע. 
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הדקות נקפו. התבוננתי מקרוב בפניו של הנסיך הקטן. אין ספק, הוא 

התבגר מאז פגש בו אנטואן דה סנט-אכזופרי. כמעט שישים שנה חלפו 

מאז, כמעט שישים שנה והוא התבגר אך במעט. הוא רזה מאוד. כיוון 

שישן וכיוון שכיליתי את התה שהכנתי עבורי, שתיתי גם את התה שהכנתי 

עבורו. הוא חייך בעיניים עצומות. אפשר שחלם משהו, אפשר שחלם 

שאני שותה את התה שהכנתי עבורו. השמש עלתה מעל קו הרקיע. יום 

בהיר. ים שקט. לא היה לי דבר לעשותו זולת להביט בנסיך הקטן הישן 

לו על ספינתי פתאום, או לקרוא ביומן הספינה. ככל שהוספתי לקרוא 

הוסיף הנסיך הקטן לישון שנת נסיכים תמימה ושלווה. קינאתי בו. זה 

לילות וימים רבים שאינני מצליח לישון בשלווה של ממש. לא קל להיסחף 

בים ימים רבים על סיפונה של ספינת דיג קטנה ורעועה שמנועה מושבת 

בלי שיהיה כל סיכוי להימצא. כמה חיכיתי שיתעורר! כמעט כל חיי אני 

מחכה לו ועתה משהגיע, הוא ישן... ידעתי שמשהו טוב יקרה כשיתעורר. 

חששתי להעיר אותו. לא ידעתי אם מותר. אנטואן דה סנט-אכזופרי לא 

אומר לנו דבר בעניין זה. המתנתי בקוצר רוח. 



3

ף שהשמש עלתה גבוה מעל קו המים הנסיך הקטן לא התעורר. א

בטרם תסנוור השמש את עיניו הנמות, טרחתי והתקנתי 

מעליו יריעת אברזין מִצלה. אחר כך התקנתי בסמוך לירכתי הספינה 

את שתי החכות שהיו לי, זללתי שני תפוחים מהארגז המלא בקרח 

שהלך והפשיר, שבתי וקראתי ביומן הספינה המשעמם. סבתי והלכתי 

על גבי הסיפון הקטן, ועמדתי שעה ארוכה על גשר הפיקוד. חשבתי 

על עבדול חמיד שלא יסלח לי לעולם על שסחבתי את ספינתו, ועל ורד 

שהבטחתי שאתקשר אליה בסוף השבוע. גם חשבתי שאולי אכתוב שיר, 

אלא ששום שיר לא עלה בדעתי ולא נותר לי אלא לעמוד בחיבוק ידיים, 

להמתין ולהתבונן בים הרחב. בצהריים בדקתי את החכות וראיתי שדג 

אחד עלה בהן. ניקיתי וצליתי אותו בעמל רב, וקיוויתי שהנסיך הקטן 

יתעורר בזכות הריח המגרה ואולי ירצה ליטול חלק בארוחתי הצנועה, 

אך כל אימת שהצצתי בו הוסיף הנסיך לישון כדרכם של נסיכים שלא 

ישנו ימים רבים. אחר הצהריים הנחתי מזרן דק על הרצפה בסמוך להגה 

הספינה, מקום מוצל תמיד שניתן לחוש בו במשב רוח קל, השכבתי את 

גופי על המזרן והנחתי לעיניי להיעצם. 
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לא קל להתרגל לנסיבות האלה, יש שאינם מתרגלים לעולם משום 

שאינם מפליגים במרחבי הים או משום שהתבגרו והתרחקו מינקותם 

יתר על המידה, אבל החוויה הזו, של שכיבה ונמנום על מזרן על סיפונה 

של ספינה קטנה בלב ים שקט, אין כדוגמתה בעולם כולו. דומה חוויה 

זו לחווייתו של תינוק שאמו מנענעת את עריסתו. כשם שנרגע כל 

תינוק נרגעתי גם אני, אט-אט, בהדרגה. הנשימה נפתחת, השרירים 

משתחררים, רפיון שֵלו משתלט על הגוף, המחשבות מתונות וארוכות, 

עונג שאין מושלם ממנו. 

זמן מה שכבתי כך, איני יודע כמה זמן חלף, אני רק יכול לומר שמשהו 

הטריד אותי ונדרכתי. כשפקחתי את עיניי נטתה השמש מערבה וסימנה 

בבירור שתשקע בעוד שעות ספורות. צעדים רכים נשמעו על הסיפון. 

מיהרתי ונעמדתי. הנסיך הקטן התעורר סוף-סוף! הוא התקרב והתיישב 

על שרפרף והתבונן במקום שבו השמש מסמנת שביל ארוך על פני המים, 

ואמר: "צייר לי ספינה, בבקשה צייר לי ספינה." 

ואני אמרתי: "כבשה? שאצייר לך כבשה?" 

והנסיך הקטן אמר: "לא, לא כבשה. כבשה ִצייר לי פלוני שפגשתי לפני 

שנים רבות כשנקלעתי למדבר סהרה שלא בטובתי. אין לי צורך בכבשה 

עכשיו. צייר לי ספינה, בבקשה צייר לי ספינה." 

ואני, שאהבתי חשבון, לשון ומחשבים, ופעם אפילו טלוויזיה אהבתי, לא 

ידעתי דבר על אודות מלאכת הציור בכללה ובוודאי לא ידעתי דבר על 

אודות אמנות ציור הספינות. אמרתי לנסיך במבוכה שאמנם יש לי עיפרון 

וגם גיליונות נייר נמצאים על הסיפון בשפע ואפשר שאגרד צבעים אחדים 

מתא המפות, אבל צייר חסר לי. "אין פה צייר," אמרתי לו. 

אבל הנסיך הקטן התבונן בי ארוכות ואמר: "לא נורא, צייר לי אתה." 

"כבשה?" שאלתי. 

"ספינה," התעקש הנסיך. "בבקשה." 
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"הילד הזה," אמרה הגננת, 

"הילד הזה מצייר מצוין." 

"רק חבל," אמרה הגננת, 

"שהילד הזה מקלקל כל הזמן." 

"הנה בית, הנה עץ, ועל הדשא 

גמל שלמה שמתרוצץ!" 

"הילד הזה," אמרה הגננת, 

"לא יודע מתי להפסיק." 

"הוא מצייר ומצייר ומצייר

גם אחרי שאמרתי מספיק. 

אם לא עוצרים אותו בזמן 

הדף כולו מתכסה ומתלכלך 

והציור מאבד כל מובן." 
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כך אמרה הגננת שלי וכך הפסקתי לצייר. חדלתי לצייר, אך התחלתי 

לחשוב ולקרוא. קראתי הרבה. קראתי מכל הבא ליד. קראתי סיפורים 

ושירים והכי אהבתי לקרוא באנציקלופדיה שלי, אנציקלופדיה מכלל. כל 

יום קראתי בה עד שכיליתי את כל כרכיה פעמים אחדות. כך, יום אחד 

קראתי על אודות ספן אמיץ במיוחד ושמו כריסטופר קולומבוס. כריסטופר 

קולומבוס הפליג מספרד מערבה כדי לגלות דרך חדשה להודו, אבל כפי 

שקורה לפעמים, לא את הודו הוא גילה אלא את יבשת אמריקה, שעליה 

לא ידעו עד אז תושבי אירופה דבר. בהפלגתו הראשונה הפליג כריסטופר 

קולומבוס בראש שלוש ספינות. שמה של הראשונה היה "סנטה מריה", 

היו לה שני תרנים גבוהים שמהם השתלשלו מפרשים מטה-מטה והיא 

נבנתה בעזרת מיטב הטכנולוגיה של התקופה. זכרתי אותה. שרטוט 

מפורט שלה הופיע באנציקלופדיה שלי, ואני, שלא ציירתי שנים רבות, 

החלטתי לנסות לצייר מהזיכרון את הספינה "סנטה מריה", ספינתו של 

גדול הספנים כריסטופר קולומבוס. 

שעה ארוכה עמלתי וציירתי, מחקתי ותיקנתי, הוספתי גובה לאחד התרנים 

ושבתי וגרעתי, סימנתי את הים ברקע, את השמש מעל, ואף הוספתי ענן 

אחד קטן בשמי התכלת, ולבסוף, כשכדור השמש הגדול נגע בים, אמרתי 

לנסיך: "הנה לך, הנה לך ספינה." 

והנה לפניכם ציורי... 
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הנסיך הקטן התבונן בציורי ואמר: "הספינה הזו היא ספינה ישנה מאוד, 

בימינו לא בונים עוד ספינות כאלה. והציור, גם הציור לא טוב כי..." 

הפסקתי אותו באמצע דבריו ואמרתי: "כבר אמרתי לך שאיני צייר ובכל 

הספינה כולה, גם אם תחפש היטב, לא תמצא צייר אחד לרפואה." 

הנסיך הקטן אמר: "ציירים אמיתיים אינם מי שמיטיבים לצייר אלא דווקא 

מי שמתקשים לצייר והציור שלך חסר. אינך רואה?" 

"רואה מה?" שאלתי, מרגיש כיצד הכעס משתלט על מחשבותיי. 

"אינך רואה שהספינה מסתירה את הים?" 

"מסתירה את הים?" אמרתי וחשבתי ביני וביני איזו הערה משונה, כי הרי 

אין ציור שאינו מסתיר דבר מה. 

"הציירים שאהבתי," אמר הנסיך, "היו ציירים שהסתירו מעט ככל האפשר. 

הציירים הגרועים הם מי שמציירים בית שמסתיר את העולם או פרח 

שמסתיר את היופי. הציירים הטובים באמת הם מי שמגלים לצופה 

ולמתבונן מה שאחרים יודעים רק להסתיר." 

ישבתי כעוס ונואש על כיסא הפלסטיק הכחול, השמש שקעה הרחק 

במערב, דמדומי ארגמן כיסו את האופק, הנסיך עמד סמוך למעקה 

והשקיף למרחקים. רק אלוהים יודע כיצד ניתן לצייר ציור שאינו מסתיר 

דבר, הרהרתי ביני ובין עצמי. אחר כך עלו בי חשדות: האם ייתכן שהנסיך 

שלפניי אינו אותו נסיך שפגש אנטואן דה סנט-אכזופרי אי שם במדבר 

סהרה? אולי לפניי קרוב משפחה רחוק של ה-נסיך הקטן ואולי טעה 

אנטואן דה סנט-אכזופרי והנסיך אינו כה חד ומיוחד או חכם ופיקח, כי 

הרי לא ייתכן שניתן לצייר עצם כלשהו, בית או פרח, הר, כבשה או ספינה 

שאינם מסתירים דבר. 

החושך הלך וירד. הסוללה בפנס היחיד שהיה בספינה התרוקנה זה 

מכבר, נרות לא היו ובמצית השתמשתי רק כדי להדליק את כירת הגז. 
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קיר סמוי של כעס נמתח בינינו. נגזר עלינו לשהות זה במחיצתו של זה 

במשך כל השעות הארוכות של הלילה. בכל זאת, באור אחרון, פנה אליי 

הנסיך ואמר: "לא נורא, נסה מחר." 

נראה שהוא רצה לעודד אותי, אלא שדבריו, במקום להרגיע ולנחם אותי, 

רק הגבירו את כעסי. למזלי החושך ירד והנסיך לא היה יכול לראות את 

ארשת פניי הכעוסה. שכבתי על המזרן הדק, התכסיתי בשמיכה הכחולה, 

חפנתי פניי בכפות ידיי והמתנתי שהגלים הרכים ינענעו אותי עד שאירדם. 

הנסיך הקטן אמר: "מי שתכנן ובנה את הספינה הזו היה צייר כלבבי." 

נזכרתי בעבדול חמיד שבנה את הספינה וממש לא רציתי להיזכר בו. 

השמעתי כחכוח כלשהו רק כדי לאשר לנסיך ששמעתי את דבריו, ואחר 

כך, כנראה, נרדמתי. 




