
ַזָהאּכ, מֹו ׁשְ י, ָהַעְרִב ִסיְך ַהּנָ
ק. ָחׁשַ ּוְבכֹוַח ן ְלטֹו ִ ׁשׁ ּבְ

ית ִר ּבְ ִאּתֹו ת ַר ּכָ ז ָא ית ְכִר ַהּמַ ן ָט ַהׂשָ
ק. ָנׁשַ ם ּגַ יו ִלְכֵתָפ ף ּוַבּסֹו

ים ְנָחׁשִ יו ֵתָפ ִמּכְ ְוָצְמחּו
ים. ֲאָנׁשִ ֵני ׁשְ ָאְכלּו ם יֹו ל ּכָ ׁשֶ

ה, ִדיָנ ּמְ ּבַ ט ַל ָ ׁשּ ׁשֶ ה ָנ ׁשָ ף ֶאֶל י ַאְחֵר
ים. ִהְגׁשִ ץ ְנבּוַאת־ֵק ן ֵרידּו ֶפ
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זהאכ
ם ׁשֵ ּבְ ַמִים ׁשָ ִויֵרא ֶרְך ּדֶ ר ְיׁשַ ֵלב, טֹוב ֶמֶלְך ֲעָרב ֶאֶרץ ּבְ ָהָיה ָהיֹה
ְלַבֲעֵלי ְוַגם ָהָאָדם ֵני ּבְ ְלָכל ּוֵמיִטיב טֹוב ָהָיה ַמְרָדאס ַמְרָדאס.

ַאֲהָבה. לֹו יבּו ֵהׁשִ ְוֵהם ים, ַהַחּיִ
ַדַעת, ַקל ַאְך יץ ַאּמִ ָהָיה ַזָהאּכ ַזָהאּכ. ם ׁשֵ ּבְ ן ּבֵ ָהָיה ְלַמְרָדאס
ֲאִפּלּו ָמקֹום ּבֹו ַאר ִנׁשְ ּלֹא ׁשֶ ַעד ְדלּות ּגַ ֲאַות ּתַ ָמֵלא ּכֹה ְוִלּבֹו
ַעל ִלְגּבֹר ּיּוַכל ׁשֶ ֵדי ּכְ ַסִיף ּבְ ן ִהְתַאּמֵ ָוַלְיָלה יֹוָמם ַאֲהָבה. ת ְלִטּפַ

ָיִריב. ל ּכָ
ְלִאיׁש ׂש ְמֻחּפָ ָטן, ָ ַהׂשּ ִליס, ֶאּבְ ֵאָליו א ּבָ ַחר, ׁשַ ִעם ֶאָחד יֹום

ֵלב. ְוטֹוב ָזֵקן
י ּוִביָכְלּתִ ַהּכֹוַח, סֹוד ֶאת יֹוֵדַע "ֲאִני ְלַזָהאּכ: ִליס ֶאּבְ ָאַמר
ה ִחּלָ ּתְ ַאְך ָהעֹוָלם. ָרָאה ׁשֶ יֹוֵתר ּבְ דֹול ַהּגָ ֶלְך ַלּמֶ אֹוְתָך ַלֲהפְֹך
ְלָך, ֹאַמר ׁשֶ ַמה ל ּכָ ה ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ִלי ַהְבַטח ִרית. ּבְ י ִאּתִ ִלְכרׂת ָעֶליָך
ָך. ְלַמְמַלְכּתְ ִיְהֶיה ּלֹו ּכֻ ָהעֹוָלם ה! ַחּמָ ּכַ זֹוֵהר אֹוְתָך ה ֶאֱעׂשֶ ַוֲאִני

ְלָמרּוְתָך." ָיסּורּו ם ַהּיָ ּוְדֵגי ַמִים ָ ַהׁשּ עֹוף ּוְבֵהָמה, ָאָדם
ע ּבָ "ִנׁשְ ְוָעָנה: ְלֶרַגע ס ִהּסֵ לֹא ַהּכֹוַח ּוְתֵאב ַעת ַהּדַ ַקל ִעיר ַהּצָ
ֶאָחד ְלַאף ר ֲאַסּפֵ ְולֹא ְדָבֶריָך, ּכִ ה ֶאֱעׂשֶ ַלֲעָצְתָך, ַמע ֶאׁשְ ׁשֶ ֲאִני
ָהעֹוָלם!" ָרָאה ׁשֶ יֹוֵתר ּבְ דֹול ַהּגָ ֶלְך ַלּמֶ אֹוִתי ה ֲעׂשֵ סֹודֹוֶתיָך. ֶאת
יֹוֵתר ּבְ דֹוָלה ַהּגְ ָעָיה "ַהּבְ ְלַזָהאּכ: ְוָאַמר ִלּבֹו ּבְ ִליס ֶאּבְ ַמח ׂשָ
עֹוָלם ּבָ ְותֹוֵפס ָיִמים ַמֲאִריְך ֵקן ַהּזָ ָאִביָך. ִהיא ָפֶניָך ּבְ ָהעֹוֶמֶדת
ֶאת ז ְמַבְזּבֵ ה ְוַאּתָ חֹוְלִפים ְנעּוֶריָך ּוֵביְנַתִים ְלָך, ְך ּיָ ַ ׁשּ ׁשֶ ָמקֹום
ָאִביָך ל ׁשֶ ֹראׁשֹו ֶאת ֲערֹף ַמְנִהיִגים? ֵני ׁשְ ֶאָחד ְלַבִית ה ָלּמָ ְזַמְנָך.
ֶעְליֹון." יט ּלִ ּוְלׁשַ ָרם ְלֶמֶלְך ֲהפְֹך ּתַ ְדָבַרי, ּכִ ה ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ּכְ יר! ֶהָעׁשִ
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ִליס: ְלֶאּבְ ָאַמר הּוא ֵאב. ּכְ ִנְמָלא ְוִלּבֹו ָאִביו ם ּדַ ַעל ב ָחׁשַ ַזָהאּכ
ֲאִפּלּו ׁשֶ ֵרר ִמְתּבָ ַאֶחֶרת!" ֵעָצה ִלי ן ּתֵ ה! ֵיָעׂשֶ ּלֹא ׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ "ֶזהּו
ָאב. ּבּוד ּכִ ת ִמּדַ ֶמת ִמְתַקּיֶ ְדלּות ּגַ ּוְתֵאֵבי ַדַעת י ַקּלֵ ְנִסיִכים ּבִ
ת ְלַחּיַ הֹוֵפְך ׁשֶ סֹוֵרר, ן ּבֵ ֲאִפּלּו ׁשֶ ַעם ּפַ ִלי ָאַמר ֶאָחד ָחָכם ִאיׁש
ֶאת ְלָבֵרר ֵיׁש – ַלח ׁשָ ְוִאם ָאִביו. ֶנֶפש ּבְ ָיד ַלח ִיׁשְ לֹא ֶטֶרף,

ָהֵאם. ִעם ָהִעְנָין

ְמָך ׁשִ ַדע ִיּוָ ה, ַעּתָ קּוָדִתי ּפְ ֶאת ֵפר ּתָ "ִאם ִליס: ֶאּבְ לֹו יב ֵהׁשִ
ְבַער ּתִ ָיֵמיָך סֹוף ַעד ִריתֹות. ּבְ ֵפר ַהּמֵ ָאָדם ּכְ ָהעֹוָלם ָכל ּבְ
ִרית ַהּבְ ְלָהבֹות ּבִ ֵרף ָ ׂשּ ְוּתִ ִלי ְעּתָ ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ בּוָעה ְ ַהׁשּ ֵאׁש ּבְ ָמְתָך ִנׁשְ
ָאִביּך ִמְצֲחָך, ַעל ַקִין אֹות ּכְ ֲארּו ָ ִיׁשּ ִרית ְוַהּבְ בּוָעה ְ ַהׁשּ ַרְתנּו. ּכָ ׁשֶ
ָלה." ּפָ ְוַהׁשְ ּבּוז ִתְהֶיה ֶחְלְקָך ּוְמַנת ּוָמֳעָרְך, ָאהּוב יט ּלִ ׁשַ ֵאר ָ ִיׁשּ

ֶמה ִלי ָנא "ֱאמֹר ִליס. ֶאּבְ לֹו ַמן ּטָ ׁשֶ ח ּפַ ּבַ ָנַפל ֲעָרב ְנִסיְך
ִליס ֶאּבְ י!" ַרּתִ ּכָ ׁשֶ ִרית ּבְ ְלָהֵפר רֹוֶצה "ֵאיִני ש. ּקֵ ּבִ ַלֲעׂשֹות," ָעַלי
ֶאת ים. ְלַהְסּכִ ַרק ָעֶליָך ְנִקּיֹות. ֲארּו ָ ְיׁשּ ָיֵדיָך ׁש. ָחׁשָ "ַאל ָאַמר:

ַתק. ׁשָ ַזָהאּכ ִלי." ֵאר ַהׁשְ ַעְצמֹו ה ֲעׂשֶ ַהּמַ

ילֹות ּלֵ ּבַ ֶנֶפׁש. ְמׁשֹוֵבב ן ְסּתָ ּבֻ ָהָיה ב ַהּלֵ טֹוב ַמְרָדאס ֶלְך ַלּמֶ
ת ִפּנַ ּבְ ְבֵרָכה ּבִ ּגּופֹו ְוֶאת ֹראׁשֹו ֶאת ִלְרחֹץ ֵדי ּכְ ְלַגּנֹו יֹוֵצא ָהָיה
ָרה ּכָ ַלְיָלה, אֹותֹו ּבְ ָהֵאל. ֲעבֹוַדת ִלְקַראת ֵהר ּוְלִהּטָ ן, ּגַ ּבַ ֵסֶתר
ֶאת ר ֵ ְוִיׁשּ ְזָרִדים ּבִ אֹותֹו ה ּסָ ּכִ ֶרך, ַהּדֶ ֶאְמַצע ּבְ ָעמֹק ּבֹור ִליס ֶאּבְ
ֳהָרה ַלּטָ ַדְרּכֹו ּבְ ה ּנָ ַהּגִ ֶאל ָניו ּפָ ַמְרָדאס ם ָ ׂשּ ׁשֶ ּכְ ֵמָעָליו. ָהֲאָדָמה

ָוֵמת. ִמְפַרְקּתֹו ֶאת ַבר ׁשָ ַלּבֹור, ָנַפל יִלית, ַהּלֵ

ֹראׁשֹו ַעל ם ְוׂשָ ָאִביו, ס ּכֵ ַעל ַזָהאּכ ב ָיׁשַ זֹו, ַתְחּבּוָלה ּבְ ְוָכְך,
ָהַעְרִבים. ֶתר ּכֶ ֶאת
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ְלַחּכֹות ַלֲעקֹב, יְך ִהְמׁשִ ַאְך ֶנֱעַלם, ֵקן ְלּזָ ׂש ֻחּפָ ַהּמְ ִליס ֶאּבְ
ְחּבּולֹות. ּתַ ל ּוְלַחּבֵ ר ּכֹׁשֶ ַעת ִלׁשְ

יג ְוִהּצִ ָלׁשֹון, ַוֲחַלק ָצִעיר ִאיׁש ַזָהאּכ ְפֵני ּבִ הֹוִפיַע ֶאָחד יֹום
ָעָליו ִהְרִעיף ַזָהאּכ, ֶאל ָנה ּפָ הּוא ה. ּוְמֻנּסֶ ָחַכם יֹוֵעץ ּכְ ַעְצמֹו ֶאת
ֲאֹנִכי ח "ַטּבָ ְוָאַמר: הֹוִסיף ָבָריו ּדְ ּוְבסֹוף ּוַמְחָמאֹות, ָבִחים ׁשְ
ֶלך, ַהּמֶ ֵני ּפְ ֶאת ֵרת ְלׁשָ ָראּוי ְמָצֵאִני ּתִ ִאם ְלָפַני. הֹוֵלְך ִמי ּוׁשְ
הּוא ִליס ֶאּבְ ׁשֶ ָיַדע לא ׁשֶ ַזָהאּכ, ַאְרמֹוְנָך!" ֵחי ִמְטּבְ ֶאל ָנא ָקֵחִני
הּוא ִנים. ּפָ לֹו ְוֵהִאיר ַהֲחָלקֹות, ִדְבֵרי ּבִ ה ִנְשּבָ ְלָפָניו, ָהעֹוֵמד
ֶלְך, ַהּמֶ ח ִמְטּבַ ַמְפְתחֹות ֶאת לֹו ָנַתן ְבָרָכה, ּבִ ָעתֹו ַהּצָ ֶאת ל ִקּבֵ

ַמֲאָכָליו. ַעל ְוִהְפִקידֹו י ָהָראׁשִ ח ּבָ ַלּטַ אֹותֹו ה ִמּנָ

ל ּכָ ֶאת ּלּו ּגִ לֹא ֲעַדִין ָהָאָדם ֵני ּבְ ְזַמן, אֹותֹו ּבְ ׁשֶ ָלַדַעת ֲעֵליֶכם
ִלּבֹו ֶאת ָבה ׁשָ ח ּבָ ַהּטַ ׁשֶ ַעד ַרב ְזַמן ָעַבר לֹא ָלֵכן ֲאָכִלים. ַהּמַ
ר, ׂשָ ַהּבָ ֲאִכיַלת סֹוד ֶאת לֹו ה ּלָ ּגִ הּוא ַזָהאּכ. ל ׁשֶ ְטנֹו ּבִ ְוֶאת
י ּכִ ַמֲאָכָליו, ל ׁשֶ ה ֲעֻרּבָ ְלֵבן אֹותֹו ְוָהַפְך יו ַמְטַעּמָ ּבְ אֹותֹו ף ֵ ׁשּ ּכִ

ה. ֵאּלֶ ּכָ ַמֲאָכִלים ְלָהִכין ָיַדע לֹא ֲעַדִין ַאֵחר ֶאָחד ַאף

ה ְוָעׂשָ ַזָהאּכ ֶאת ק ִחּזֵ ַהֶחְלמֹון יָצה. ּבֵ ֶחְלמֹון לֹו יׁש ִהּגִ ה ִחּלָ ּתְ
ַח ּבֵ ְוׁשִ ְוִהְתמֹוֵגג, ַמח ׂשָ ג, ְוִהְתַעּנֵ ָאַכל הּוא ׁשֹור. ּכְ ִריא ּבָ אֹותֹו
ַמח, ׂשְ ָהָרם! י ַמְלּכִ "ְיִחי ְכלּוִלי: ַהּנַ ִליס ֶאּבְ ָאַמר ְוָכְך ח. ּבָ ַהּטַ ֶאת
ְלָך ְהֶיה ּיִ ׁשֶ ה. ֵאּלֶ ּכָ ים ַמְטַעּמִ ְלָך ל ֵ ֲאַבׁשּ ָמָחר ם ּגַ י ּכִ י, ַמְלּכִ
ַמֲאָכל ֵאיֶזה ִליס ֶאּבְ ב ָחׁשַ ְיָלה ַהּלַ אֹותֹו ְוָכל ּוְלֹעֶנג!" ִלְבִריאּות
ֲאִחיָזתֹו ֶאת ק ְלַהּדֵ ֵדי ּכְ ָמָחר ְלַזָהאּכ ָיִכין ּוַמְפִתיַע ָטִעים ֵמִזין,

ֶלְך. ַהּמֶ ֵלב ּבְ

ּוֶמֶלְך ּוַפְסיֹוִנים, חֹוְגלֹות י ְטַעּמֵ ִמּמַ ְסעּוָדה ִהְתִקין ְלָמֳחָרת
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ַמח ׂשָ ג, ְוִהְתַעּנֵ ָאַכל ר, ׂשָ ַהּבָ ְוֶאל ֶחם ַהּלֶ ֶאל ָידֹו ַלח ׁשָ ָהַעְרִבים
ְבָעַתִים. ׁשִ ָמה ִהְתַעּצְ ח ּבָ ַלּטַ ְוַהֲעָרָצתֹו ְוִהְתמֹוֵגג,

עֹוף י ַמֲעַדּנֵ ּבְ ֲעמּוָסה ה ַמּפָ ח ּבָ ַהּטַ ִליס ֶאּבְ ָעַרְך י ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּיֹום ּבַ
ָצִעיר, ֵעֶגל ל ׁשֶ ב ּגַ ַתח ִמּנֶ ַמֲאָכִלים ֵהִכין ָהְרִביִעי ּוַבּיֹום ְוָטֶלה,

ָטהֹור. ק ּוְבמּוׁשְ ן נֹוׁשָ ן ָיׁשָ ַיִין ּבְ ְוָרִדים, ּוְבֵמי ַזֲעְפָרן ּבְ ֶרה ֻמׁשְ

– ָאַכל יו, ּפִ ֶאל ֵהִביָאּה ים, ְטַעּמִ ַהּמַ ֶאל ָידֹו יט הֹוׁשִ ַזָהאּכ
ח ּבָ ַהּטַ ל ׁשֶ ֵמָחְכָמתֹו ְוַתְדֵהָמה ָעה ַהְפּתָ ִנְמָלא הּוא ֵעיָניו. ְואֹורּו
ַמֲאָכֶליָך ַעל ְלָך ִלְגמֹל ֲאִני רֹוֶצה ַהּטֹוב! ִחי "ַטּבָ ְך: ּכָ לֹו ְוָאַמר

ָוֵתַעׂש!" ָך, ַאְלּתְ ִמׁשְ ַמה ִלי ֱאמֹר ְבִריִאים. ְוַהּמַ ַהּטֹוִבים

ְמָחה ׂשִ ּבְ ִמיד ּתָ ְוִתְחֶיה ן ִיּתֵ ִמי ָהָרם, י "ַמְלּכִ ח: ּבָ ַהּטַ ָעָנה
ֵאֶליָך. ַאֲהָבה ּבְ דֹוָתיו ּגְ ַעד ָמֵלא י ִלּבִ ָלַעד. ִיּכֹון ְלטֹוְנָך ְוׁשִ ר ּוְבֹאׁשֶ
ִלְהיֹות ְרצֹוִני: הּוא ְוָיִחיד ֶאָחד ֶניָך. ּפָ ַמְרֵאה ּבְ ְמֵלָאה ָמִתי ִנׁשְ
ֶלְך ַהּמֶ ה ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ ֵדי ּכְ יק ַמְסּפִ ָרם ַמֲעָמִדי ֵאין ְוָאְמָנם י. ְלַמְלּכִ ָקרֹוב

ַני…" ּפָ ְוֶאת י ֹראׁשִ ֶאת ֲעֵליֶהן ָאִניַח ׁשֶ ֵתָפיו, ּכְ ֶאת ק ֲאַנׁשֵ ׁשֶ

ַמְטרֹוָתיו ּוַמֵהן ֱאֶמת ּבֶ חֹו ַטּבָ ִמיהּו ּמּוָבן, ּכַ ָיַדע, לֹא ַזָהאּכ
ם. ֵ ׁשּ ְתּגַ ּתִ ָך ַאְלּתְ "ִמׁשְ לֹו: ְוָאַמר ָבָריו ּדְ ֶאת ַמע ׁשָ הּוא רֹות. ְסּתָ ַהּנִ

ה. ֻקּדָ ַהּפְ ֶאת ְוָנַתן ְך!" ִמּכָ יֹוֵתר ַאף ְלָך יַע ַמּגִ

ח ּבָ ַהּטַ ֶנֱעַלם ה ְוִהּנֵ ֶלך, ַהּמֶ ְתֵפי ּכִ ֵתי ִלׁשְ ִליס ֶאּבְ ק ָנׁשַ ַאְך
ָהֲאָדָמה. ּתֹוְך ֶאל ְוָנמֹוג ִעיר ַהּצָ

ָיֹכל ְולֹא מֹוהּו ּכָ ָרָאה לֹא עֹוָלם ּבָ ָאָדם ַאף ׁשֶ ָבר ּדָ ָקָרה ְוָאז
ֵתָפיו ּכְ ֵתי ׁשְ ִמּתֹוְך ִלְצֹמַח ֵהֵחלּו חֹוִרים ׁשְ ים ְנָחׁשִ ֵני ׁשְ ַלֲחזֹותֹו:
ף ִהְתַעּלֵ ְמַעט ּכִ ֶלְך ַהּמֶ ִליס. ֶאּבְ לֹו ק ָנׁשַ ּבֹו ׁשֶ ָמקֹום ּבַ ֶלְך, ַהּמֶ ל ׁשֶ
ֶאת ק ְלַסּלֵ ְמאֹודֹו ָכל ּבְ ה ִנּסָ הּוא ַהּתֶֹפת. ֵאֵבי ּוִמּכְ ָעה ֵמַהַהְפּתָ
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אֹוָתם ַדע ּגָ ׁשֶ ַעם ּפַ ָכל ּבְ ְוא. ָ ַלׁשּ ַאְך ֵתָפיו, ִמּכְ ים ָחׁשִ ַהּנְ ֵני ׁשְ
ֵתָפיו, ִמּכְ ים ֲחָדׁשִ חֹוִרים ׁשְ ים ְנָחׁשִ ֵני ׁשְ ָצְמחּו ַחְרּבֹו, ּבְ ֶלְך ַהּמֶ

ֵעץ. ל ׁשֶ ַרֲעָנִנים ֲעָנִפים ּכַ
ֵהם ְמָלָכה. ַהּמַ ַרֲחֵבי ל ִמּכָ ָהרֹוְפִאים ִכיֵרי ּבְ ֶאת ס ּנֵ ּכִ ֶלְך ַהּמֶ
ֹלא ֶאָחד ַאף ַאְך – ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ְחּבּולּות, ּתַ לּו ִחּבְ ֵעצֹות, ָיֲעצּו

ּתֶֹפת. ֵאֵבי ּכְ ִלְסּבֹל יְך ִהְמׁשִ ֶלְך ְוַהּמֶ ָעָיה, ַלּבְ א ַמְרּפֵ ָמָצא
ת ֲאֶרׁשֶ ָעָטה רֹוֵפא. ּכְ ַעם ַהּפַ ית, ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ ִליס ֶאּבְ הֹוִפיַע ְוָאז
ל ׁשֶ "ְלִקּיּוָמם ְוָאַמר: ְלַזָהאּכ ׁש ִנּגַ ּוְרִציִנית, ֲחָכָמה ִנים ּפָ
ִיְקֶרה, ר ֲאׁשֶ ִיְקֶרה י ּכִ אֹוָתם, ֵאר ַהׁשְ ְכִלית. ּתַ ֵיׁש ה ָהֵאּלֶ צּוִרים ַהּיְ
ַאֵחר ְתרֹון ּפִ ל ּכָ ְלַהֲאִכיָלם. ֵיׁש ִקיָטם, ְלַהׁשְ ֵדי ּכְ ֶהם. ּבָ ִלְפּגַֹע ֵאין
ֵני ּבְ ל ׁשֶ מֹוַח הּוא ַמֲאָכָלם ַיֲעזֹר. לֹא ְוַגם ָהִאּסּור, ַתְכִלית ּבְ ָאסּור

ָימּותּו." ן ּפֶ זֹאת, ִמְלַבד ֶלֱאכֹל ָבר ּדָ ָלֶהם ן ּתֵ ּתִ ַאל ָאָדם.
ְמִחיר ֵאיֶזה ה! ֵאּלֶ ְדָבָריו ּבִ ש ּקֵ ּבִ ּוַמה ִליס ֶאּבְ ה ָעׂשָ ֶמה ְרֶאה
ַדַעת ַקל ֶאָחד, ָאָדם ָרה ִמּצָ ץ ְלַחּלֵ ֵדי ּכְ ם ּלֵ ְלׁשַ ָהעֹוָלם י ַאְנׁשֵ ַעל

ָרָרה. ׂשְ ּוַבַעל
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של התפתחות הוא למפלצת, שהופך האנוש בן זהאכ, של דמותו
הטרום־אסלאמית בתקופה הקודמים. בסיפורים שפגשנו ַדָהאג, הדרקון
פרדוסי, של בזמנו זמן. באותו הָרעים היו אלה כי כבבלי, דהאג מתואר
לראות מעניין ערבי. כנסיך מוצג זהאכ גם ולכן הערבים, הם הרעים
את שמזמינים אלה הם האיראנים הדוגמית] שאחרי [בחלק שבסיפורנו
בדיוק – נתיניו על אימה מטיל שהוא למרות עליהם, לשלוט זהאכ
מהמאה החל האסאלמי הכיבוש את בברכה קיבלו האיראנים שרוב כפי
גלויה ביקורת עליה מותח שפרדוסי קבלה הנוצרים, לספירת השביעית

וסמויה.
לכל שנבחרה ההגייה – זמננו בת בפרסית השם הגיית היא "ַזָהאּכ"
הגייה זוהי צ'חאכ. מדויק, בתעתיק נכתב, ַזָהאּכ של שמו בספר. השמות
פרסית דובר חשב כך וכנראה מוגזם, ערבי במבטא ַדָהאג השם של

השם. את יהגה שערבי ה־10 מהמאה
דרקון" של גוף "בעל הדרקון", מראה כ"בעל גם בסיפור מתואר זהאכ
היא הזה, היום עצם עד לדרקון, הפרסית המילה "הדרקון". ואפילו
חדי הקודם. מהסיפור דהאג" "הדרקון – ַדָהאג ָאז'־י מהשם – ֶאְז'ֶדָהא
במקור מתייחסת "דרקון" אז'י שהמילה זוכרים בוודאי שביניכם הזיכרון
משתקף עדיין דרקון לבין נחש בין הסמנטי הגבול טשטוש לנחש.

זהאכ. של בסיפורו
ריבוי הוא השונות מהתקופות הסיפורים בין שעובר נוסף מקשר חוט
להרוג הצליח לא פרידון הטרום־אסלאמי, בסיפור אחד. בגוף הישויות
בפני אופל ליצור הפך האיבר מגופו איבר שכרת פעם בכל כי דהאג את
ֵדיִניג, ִי בָדאִדְסָתאן כבר מופיעה מהכתפיים המפלצות הצמחת עצמו.
שנים. בכמאה לפרדוסי הקודם אמצעית, בפרסית יחסית מאוחר טקסט
בצורת 'שקר' השד צומח שלו הכתף ש"מעצם כמי ַדָהאג מתואר שם

דרקון".
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