ַה ָּנ ִס ְ
אכ,
יך ָה ַע ְר ִביְ ׁ ,שמוֹ זַ ָה ּ
ְּב ׁ ִש ְלטוֹ ן ְוּבכוֹ ַח ָח ׁ ַשק.
ַהשָׂ ָטן ַה ַּמ ְכ ִרית ָאז ָּכ ַרת ִא ּתוֹ ְּב ִרית
ַוּב ּסוֹ ף ִל ְכ ֵת ָפיו ַ ּגם נָ ׁ ַשק.
וְ ָצ ְמחוּ ִמ ְּכ ֵת ָפיו נְ ָח ׁ ִשים
ׁ ֶש ָּכל יוֹ ם ָא ְכלוּ ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים.
ַא ְח ֵרי ֶא ֶלף ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַלט ַּב ְּמ ִדינָ ה,
ת־קץ ִה ְג ׁ ִשים.
ֶפ ֵרידוּ ן נְ בוּ ַא ֵ
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זהאכ
ָהיֹה ָהיָ ה ְּב ֶא ֶרץ ֲע ָרב ֶמ ֶל ְך טוֹ ב ֵלב ,יְ ׁ ַשר דֶּ ֶר ְך וִ ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם ְּב ׁ ֵשם
יטיב ְל ָכל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם וְ ַגם ְל ַב ֲע ֵלי
ַמ ְר ָדאסַ .מ ְר ָדאס ָהיָ ה טוֹ ב וּ ֵמ ִ
ַה ַח ִ ּיים ,וְ ֵהם ֵה ׁ ִשיבוּ לוֹ ַא ֲה ָבה.
אכ ָהיָ ה ַא ִּמיץ ַא ְך ַקל ַד ַעת,
אכ .זַ ָה ּ
ְל ַמ ְר ָדאס ָהיָ ה ֵּבן ְּב ׁ ֵשם זַ ָה ּ
וְ ִל ּבוֹ ּכֹה ָמ ֵלא ַּת ֲאוַ ת ַ ּג ְדלוּ ת ַעד ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ַאר ּבוֹ ָמקוֹ ם ֲא ִפ ּלוּ
ְל ִט ּ ַפת ַא ֲה ָבה .יוֹ ָמם וָ ַליְ ָלה ִה ְת ַא ֵּמן ְּב ַסיִ ף ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיוּ ַכל ִל ְג ּבֹר ַעל
ָּכל יָ ִריב.
יוֹ ם ֶא ָחד ִעם ׁ ַש ַחרָּ ,בא ֵא ָליו ֶא ְּב ִליסַ ,ה ּ ָשׂ ָטןְ ,מ ֻח ּ ָפשׂ ְל ִא ׁיש
זָ ֵקן וְ טוֹ ב ֵלב.
יכ ְל ִּתי
"אנִ י יוֹ ֵד ַע ֶאת סוֹ ד ַה ּכוֹ ַחִ ,וּב ָ
אכֲ :
ָא ַמר ֶא ְּב ִליס ְלזַ ָה ּ
ַל ֲהפ ְֹך אוֹ ְת ָך ַל ֶּמ ֶל ְך ַה ָ ּגדוֹ ל ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ָר ָאה ָהעוֹ ָלםַ .א ְך ְּת ִח ָּלה
ָע ֶל ָ
יך ִל ְכרׂת ִא ִּתי ְּב ִריתַ .ה ְב ַטח ִלי ׁ ֶש ַּת ֲעשֶׂ ה ָּכל ַמה ׁ ֶשא ַֹמר ְל ָך,
וַ ֲאנִ י ֶא ֱעשֶׂ ה אוֹ ְת ָך זוֹ ֵהר ַּכ ַח ָּמה! ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ יִ ְהיֶ ה ְל ַמ ְמ ַל ְכ ְּת ָך.
ָא ָדם ְוּב ֵה ָמה ,עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וּ ְדגֵ י ַה ָ ּים יָ סוּ רוּ ְל ָמרוּ ְת ָך".
ַה ָ ּצ ִעיר ַקל ַהדַּ ַעת וּ ְת ֵאב ַה ּכוֹ ַח לֹא ִה ֵּסס ְל ֶר ַגע וְ ָענָ ה" :נִ ׁ ְש ָּבע
ֲאנִ י ׁ ֶש ֶא ׁ ְש ַמע ַל ֲע ָצ ְת ָךֶ ,א ֱעשֶׂ ה ִּכ ְד ָב ֶר ָ
יך ,וְ לֹא ֲא ַס ּ ֵפר ְל ַאף ֶא ָחד
ֶאת סוֹ דוֹ ֶת ָ
יךֲ .עשֵׂ ה אוֹ ִתי ַל ֶּמ ֶל ְך ַה ָ ּגדוֹ ל ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ָר ָאה ָהעוֹ ָלם!"
"ה ְּב ָעיָ ה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתר
אכַ :
שָׂ ַמח ֶא ְּב ִליס ְּב ִל ּבוֹ וְ ָא ַמר ְלזַ ָה ּ
יךַ .ה ָ ּז ֵקן ַמ ֲא ִר ְ
יך ִהיא ָא ִב ָ
ָהעוֹ ֶמ ֶדת ְּב ָפנֶ ָ
יך יָ ִמים וְ תוֹ ֵפס ָּבעוֹ ָלם
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ַש ָ ּי ְך ְל ָךֵ ,וּבינְ ַתיִ ם נְ עוּ ֶר ָ
יך חוֹ ְל ִפים וְ ַא ָּתה ְמ ַבזְ ֵּבז ֶאת
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָא ִב ָ
יך
זְ ַמנְ ָךָ .ל ָּמה ְל ַביִ ת ֶא ָחד ׁ ְשנֵ י ַמנְ ִה ִיגים? ֲערֹף ֶאת ר ׁ
ֶה ָע ׁ ִשיר! ְּכ ׁ ֶש ַּת ֲעשֶׂ ה ִּכ ְד ָב ַריַּ ,ת ֲהפ ְֹך ְל ֶמ ֶל ְך ָרם וּ ְל ׁ ַש ִּליט ֶע ְליוֹ ן".
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אכ ָח ׁ ַשב ַעל דַּ ם ָא ִביו וְ ִל ּבוֹ נִ ְמ ָלא ְּכ ֵאב .הוּ א ָא ַמר ְל ֶא ְּב ִליס:
זַ ָה ּ
"זֶ הוּ ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ּלֹא יֵ ָעשֶׂ ה! ֵּתן ִלי ֵע ָצה ַא ֶח ֶרת!" ִמ ְת ָּב ֵרר ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ
יכים ַק ֵּלי ַד ַעת וּ ְת ֵא ֵבי ַ ּג ְדלוּ ת ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמת ִמדַּ ת ִּכ ּבוּ ד ָאב.
ִּבנְ ִס ִ
ִא ׁיש ָח ָכם ֶא ָחד ָא ַמר ִלי ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ֵּבן סוֹ ֵררֶ ׁ ,שהוֹ ֵפ ְך ְל ַח ַ ּית
ֶט ֶרף ,לֹא יִ ׁ ְש ַלח יָ ד ְּבנֶ ֶפש ָא ִביו .וְ ִאם ׁ ָש ַלח – יֵ ׁש ְל ָב ֵרר ֶאת
ָה ִענְ יָ ן ִעם ָה ֵאם.
"אם ָּת ֵפר ֶאת ּ ְפקוּ ָד ִתי ַע ָּתה ,יִ ָ ּו ַדע ׁ ִש ְמ ָך
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֶא ְּב ִליסִ :
ְּב ָכל ָהעוֹ ָלם ְּכ ָא ָדם ַה ֵּמ ֵפר ְּב ִריתוֹ תַ .עד סוֹ ף יָ ֵמ ָ
יך ִּת ְב ַער
נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך ְּב ֵא ׁש ַה ׁ ּ ְשבוּ ָעה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּב ְע ָּת ִלי וְ ִּת ּ ָשׂ ֵרף ִּב ְל ָהבוֹ ת ַה ְּב ִרית
ׁ ֶש ָּכ ַר ְתנוּ ַ .ה ׁ ּ ְשבוּ ָעה וְ ַה ְּב ִרית יִ ׁ ּ ָש ֲארוּ ְּכאוֹ ת ַקיִ ן ַעל ִמ ְצ ֲח ָךָ ,א ִביךּ
יִ ׁ ּ ָש ֵאר ׁ ַש ִּליט ָאהוּב וּ ָמ ֳע ָר ְך ,וּ ְמנַ ת ֶח ְל ְק ָך ִת ְהיֶ ה ּבוּ ז וְ ַה ׁ ְש ּ ָפ ָלה".
נְ ִס ְ
"אמֹר נָ א ִלי ֶמה
יך ֲע ָרב נָ ַפל ַּב ּ ַפח ׁ ֶש ָּט ַמן לוֹ ֶא ְּב ִליסֱ .
"אינִ י רוֹ ֶצה ְל ָה ֵפר ְּב ִרית ׁ ֶש ָּכ ַר ִּתי!" ֶא ְּב ִליס
ָע ַלי ַל ֲעשׂ וֹ תִּ ",ב ֵ ּקשֵ .
יך יְ ׁ ּ ָש ֲארוּ נְ ִק ּיוֹ תָ .ע ֶל ָ
"אל ָח ׁ ָש ׁש .יָ ֵד ָ
יך ַרק ְל ַה ְס ִּכיםֶ .את
ָא ַמרַ :
אכ ׁ ָש ַתק.
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ַע ְצמוֹ ַה ׁ ְש ֵאר ִלי ".זַ ָה ּ
ַל ֶּמ ֶל ְך ַמ ְר ָדאס טוֹ ב ַה ֵּלב ָהיָ ה ֻּב ְס ָּתן ְמ ׁשוֹ ֵבב נֶ ֶפ ׁשַּ .ב ֵּלילוֹ ת
ֹאשוֹ וְ ֶאת גּ וּ פוֹ ִּב ְב ֵר ָכה ְּב ִפ ַּנת
ָהיָ ה יוֹ ֵצא ְלגַ נּ וֹ ְּכ ֵדי ִל ְרחֹץ ֶאת ר ׁ
ֵס ֶתר ַּב ַ ּגן ,וּ ְל ִה ָּט ֵהר ִל ְק ַראת ֲעבוֹ ַדת ָה ֵאלְּ .באוֹ תוֹ ַליְ ָלהָּ ,כ ָרה
ֶא ְּב ִליס ּבוֹ ר ָעמֹק ְּב ֶא ְמ ַצע ַהדֶּ ֶרךִּ ,כ ָּסה אוֹ תוֹ ִּבזְ ָר ִדים וְ יִ ׁ ּ ֵשר ֶאת
ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָע ָליוְּ .כ ׁ ֶש ּ ָשׂ ם ַמ ְר ָדאס ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ִ ּג ָּנה ְּב ַד ְר ּכוֹ ַל ָּט ֳה ָרה
ילית ,נָ ַפל ַל ּבוֹ רָ ׁ ,ש ַבר ֶאת ִמ ְפ ַר ְק ּתוֹ וָ ֵמת.
ַה ֵּל ִ
ֹאשוֹ
אכ ַעל ֵּכס ָא ִביו ,וְ שָׂ ם ַעל ר ׁ
וְ ָכ ְךְּ ,ב ַת ְח ּבוּ ָלה זוֹ  ,יָ ׁ ַשב זַ ָה ּ
ֶאת ֶּכ ֶתר ָה ַע ְר ִבים.
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ֶא ְּב ִליס ַה ְּמ ֻח ּ ָפשׂ ְל ָ ּז ֵקן נֶ ֱע ַלםַ ,א ְך ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַל ֲעקֹבְ ,ל ַח ּכוֹ ת
ִל ׁ ְש ַעת ּכ ׁ ֶֹשר וּ ְל ַח ֵּבל ַּת ְח ּבוּ לוֹ ת.
אכ ִא ׁיש ָצ ִעיר וַ ֲח ַלק ָל ׁשוֹ ן ,וְ ִה ִ ּציג
יע ִּב ְפנֵ י זַ ָה ּ
יוֹ ם ֶא ָחד הוֹ ִפ ַ
אכִ ,ה ְר ִעיף ָע ָליו
ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכיוֹ ֵעץ ָח ַכם וּ ְמנֻ ֶּסה .הוּ א ּ ָפנָ ה ֶאל זַ ָה ּ
"ט ָּבח ֲאנ ִֹכי
ׁ ְש ָב ִחים וּ ַמ ְח ָמאוֹ תְ ,וּבסוֹ ף דְּ ָב ָריו הוֹ ִסיף וְ ָא ַמרַ :
וּ ׁ ְש ִמי הוֹ ֵל ְך ְל ָפנַ יִ .אם ִּת ְמ ָצ ֵאנִ י ָראוּ י ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלך,
אכֶ ׁ ,שלא יָ ַדע ׁ ֶש ֶא ְּב ִליס הוּ א
ָק ֵחנִ י נָ א ֶאל ִמ ְט ְּב ֵחי ַא ְרמוֹ נְ ָך!" זַ ָה ּ
ָהעוֹ ֵמד ְל ָפנָ יו ,נִ ְש ָּבה ִּב ִד ְב ֵרי ַה ֲח ָלקוֹ ת ,וְ ֵה ִאיר לוֹ ּ ָפנִ ים .הוּ א
ִק ֵּבל ֶאת ַה ָ ּצ ָעתוֹ ִּב ְב ָר ָכה ,נָ ַתן לוֹ ֶאת ַמ ְפ ְתחוֹ ת ִמ ְט ַּבח ַה ֶּמ ֶל ְך,
אשי וְ ִה ְפ ִקידוֹ ַעל ַמ ֲא ָכ ָליו.
ִמ ָּנה אוֹ תוֹ ַל ַּט ָּבח ָה ָר ׁ ִ
יכם ָל ַד ַעת ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ זְ ַמןְּ ,בנֵ י ָה ָא ָדם ֲע ַדיִ ן לֹא ִ ּג ּלוּ ֶאת ָּכל
ֲע ֵל ֶ
ַה ַּמ ֲא ָכ ִליםָ .ל ֵכן לֹא ָע ַבר זְ ַמן ַרב ַעד ׁ ֶש ַה ַּט ָּבח ׁ ָש ָבה ֶאת ִל ּבוֹ
ילת ַה ָּבשָׂ ר,
אכ .הוּ א ִ ּג ָּלה לוֹ ֶאת סוֹ ד ֲא ִכ ַ
וְ ֶאת ִּב ְטנוֹ ׁ ֶשל זַ ָה ּ
ִּכ ׁ ּ ֵשף אוֹ תוֹ ְּב ַמ ְט ַע ָּמיו וְ ָה ַפ ְך אוֹ תוֹ ְל ֵבן ֲע ֻר ָּבה ׁ ֶשל ַמ ֲא ָכ ָליוִּ ,כי
ַאף ֶא ָחד ַא ֵחר ֲע ַדיִ ן לֹא יָ ַדע ְל ָה ִכין ַמ ֲא ָכ ִלים ָּכ ֵא ֶּלה.
אכ וְ ָעשָׂ ה
יצהַ .ה ֶח ְלמוֹ ן ִח ֵ ּזק ֶאת זַ ָה ּ
ְּת ִח ָּלה ִה ִ ּג ׁיש לוֹ ֶח ְלמוֹ ן ֵּב ָ
אוֹ תוֹ ָּב ִריא ְּכ ׁשוֹ ר .הוּ א ָא ַכל וְ ִה ְת ַע ֵּנג ,שָׂ ַמח וְ ִה ְתמוֹ ֵגג ,וְ ׁ ִש ֵּב ַח
ֶאת ַה ַּט ָּבח .וְ ָכ ְך ָא ַמר ֶא ְּב ִליס ַה ַּנ ְכלוּ ִלי" :יְ ִחי ַמ ְל ִּכי ָה ָרם! שְׂ ַמח,
ַמ ְל ִּכיִּ ,כי ַ ּגם ָמ ָחר ֲא ַב ׁ ּ ֵשל ְל ָך ַמ ְט ַע ִּמים ָּכ ֵא ֶּלהֶ ׁ .ש ִ ּי ְהיֶ ה ְל ָך
ִל ְב ִריאוּ ת וּ ְלעֹנֶ ג!" וְ ָכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה ָח ׁ ַשב ֶא ְּב ִליס ֵאיזֶ ה ַמ ֲא ָכל
אכ ָמ ָחר ְּכ ֵדי ְל ַהדֵּ ק ֶאת ֲא ִחיזָ תוֹ
יע יָ ִכין ְלזַ ָה ּ
ֵמזִ יןָ ,ט ִעים וּ ַמ ְפ ִת ַ
ְּב ֵלב ַה ֶּמ ֶל ְך.
ְל ָמ ֳח ָרת ִה ְת ִקין ְסעוּ ָדה ִמ ַּמ ְט ַע ֵּמי חוֹ גְ לוֹ ת וּ ַפ ְסיוֹ נִ ים ,וּ ֶמ ֶל ְך
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ָה ַע ְר ִבים ׁ ָש ַלח יָ דוֹ ֶאל ַה ֶּל ֶחם וְ ֶאל ַה ָּבשָׂ רָ ,א ַכל וְ ִה ְת ַע ֵּנג ,שָׂ ַמח
וְ ִה ְתמוֹ ֵגג ,וְ ַה ֲע ָר ָצתוֹ ַל ַּט ָּבח ִה ְת ַע ְ ּצ ָמה ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם.
ישי ָע ַר ְך ֶא ְּב ִליס ַה ַּט ָּבח ַמ ּ ָפה ֲעמוּ ָסה ְּב ַמ ֲע ַד ֵּני עוֹ ף
ַּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יעי ֵה ִכין ַמ ֲא ָכ ִלים ִמ ֶּנ ַתח ַ ּגב ׁ ֶשל ֵע ֶגל ָצ ִעיר,
וְ ָט ֶלהַ ,וּב ּיוֹ ם ָה ְר ִב ִ
ֻמ ׁ ְש ֶרה ְּבזַ ֲע ְפ ָרן ְוּב ֵמי וְ ָר ִדיםְּ ,ביַ יִ ן יָ ׁ ָשן נוֹ ׁ ָשן ְוּבמוּ ׁ ְשק ָטהוֹ ר.
יא ּה ֶאל ּ ִפיוָ ,א ַכל –
אכ הוֹ ׁ ִשיט יָ דוֹ ֶאל ַה ַּמ ְט ַע ִּמיםֵ ,ה ִב ָ
זַ ָה ּ
וְ אוֹ רוּ ֵעינָ יו .הוּ א נִ ְמ ָלא ַה ְפ ָּת ָעה וְ ַת ְד ֵה ָמה ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּט ָּבח
"ט ָּב ִחי ַה ּטוֹ ב! רוֹ ֶצה ֲאנִ י ִלגְ מֹל ְל ָך ַעל ַמ ֲא ָכ ֶל ָ
יך
וְ ָא ַמר לוֹ ָּכ ְךַ :
יאיםֱ .אמֹר ִלי ַמה ִמ ׁ ְש ַא ְל ְּת ָך ,וָ ֵת ַעשׂ !"
ַה ּטוֹ ִבים וְ ַה ַּמ ְב ִר ִ
"מ ְל ִּכי ָה ָרםִ ,מי יִ ֵּתן וְ ִת ְחיֶ ה ָּת ִמיד ְּבשִׂ ְמ ָחה
ָענָ ה ַה ַּט ָּבחַ :
ְוּבא ׁ ֶֹשר וְ ׁ ִש ְלטוֹ נְ ָך יִ ּכוֹ ן ָל ַעדִ .ל ִּבי ָמ ֵלא ַעד ְ ּגדוֹ ָתיו ְּב ַא ֲה ָבה ֵא ֶל ָ
יך.
נִ ׁ ְש ָמ ִתי ְמ ֵל ָאה ְּב ַמ ְר ֵאה ּ ָפנֶ ָ
יךֶ .א ָחד וְ יָ ִחיד הוּ א ְרצוֹ נִ יִ :ל ְהיוֹ ת
ָקרוֹ ב ְל ַמ ְל ִּכי .וְ ָא ְמנָ ם ֵאין ַמ ֲע ָמ ִדי ָרם ַמ ְס ּ ִפיק ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַצ ֶ ּוה ַה ֶּמ ֶל ְך
ֹאשי וְ ֶאת ּ ָפנַ י…"
יהן ֶאת ר ׁ ִ
יח ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ֲאנַ ׁ ֵשק ֶאת ְּכ ֵת ָפיוֶ ׁ ,ש ָאנִ ַ
אכ לֹא יָ ַדעַּ ,כ ּמ ָוּבןִ ,מיהוּ ַט ָּבחוֹ ֶּב ֱא ֶמת וּ ַמ ֵהן ַמ ְטרוֹ ָתיו
זַ ָה ּ
"מ ׁ ְש ַא ְל ְּת ָך ִּת ְת ַ ּג ׁ ּ ֵשם.
ַה ִּנ ְס ָּתרוֹ ת .הוּ א ׁ ָש ַמע ֶאת דְּ ָב ָריו וְ ָא ַמר לוֹ ִ :
יע ְל ָך ַאף יוֹ ֵתר ִמ ָּכ ְך!" וְ נָ ַתן ֶאת ַה ּ ְפ ֻקדָּ ה.
ַמ ִ ּג ַ
ַא ְך נָ ׁ ַשק ֶא ְּב ִליס ִל ׁ ְש ֵתי ִּכ ְת ֵפי ַה ֶּמ ֶלך ,וְ ִה ֵּנה נֶ ֱע ַלם ַה ַּט ָּבח
ַה ָ ּצ ִעיר וְ נָ מוֹ ג ֶאל ּתוֹ ְך ָה ֲא ָד ָמה.
וְ ָאז ָק ָרה דָּ ָבר ׁ ֶש ַאף ָא ָדם ָּבעוֹ ָלם לֹא ָר ָאה ָּכמוֹ הוּ וְ לֹא יָ כֹל
ַל ֲחזוֹ תוֹ ְ ׁ :שנֵ י נְ ָח ׁ ִשים ׁ ְשחוֹ ִרים ֵה ֵחלוּ ִל ְצמ ַֹח ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְש ֵתי ְּכ ֵת ָפיו
ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְךַּ ,ב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ נָ ׁ ַשק לוֹ ֶא ְּב ִליסַ .ה ֶּמ ֶל ְך ִּכ ְמ ַעט ִה ְת ַע ֵּלף
ֵמ ַה ַה ְפ ָּת ָעה וּ ִמ ְּכ ֵא ֵבי ַה ּת ֶֹפת .הוּ א נִ ָּסה ְּב ָכל ְמאוֹ דוֹ ְל ַס ֵּלק ֶאת
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ׁ ְשנֵ י ַה ְּנ ָח ׁ ִשים ִמ ְּכ ֵת ָפיוַ ,א ְך ַל ׁ ּ ָשוְ אְּ .ב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָ ּג ַדע אוֹ ָתם
ַה ֶּמ ֶל ְך ְּב ַח ְר ּבוֹ ָ ,צ ְמחוּ ׁ ְשנֵ י נְ ָח ׁ ִשים ׁ ְשחוֹ ִרים ֲח ָד ׁ ִשים ִמ ְּכ ֵת ָפיו,
ַּכ ֲענָ ִפים ַר ֲענָ נִ ים ׁ ֶשל ֵעץ.
ַה ֶּמ ֶל ְך ִּכ ֵּנס ֶאת ְּב ִכ ֵירי ָהרוֹ ְפ ִאים ִמ ָּכל ַר ֲח ֵבי ַה ַּמ ְמ ָל ָכהֵ .הם
יָ ֲעצוּ ֵעצוֹ תִ ,ח ְּבלוּ ַּת ְח ּבוּ לוּ ת ,נִ ּסוּ נִ ְסיוֹ נוֹ ת – ַא ְך ַאף ֶא ָחד לֹא
ָמ ָצא ַמ ְר ּ ֵפא ַל ְּב ָעיָ ה ,וְ ַה ֶּמ ֶל ְך ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְס ּבֹל ְּכ ֵא ֵבי ּת ֶֹפת.
ישיתַ ,ה ּ ַפ ַעם ְּכרוֹ ֵפאָ .ע ָטה ֲא ֶר ׁ ֶשת
יע ֶא ְּב ִליס ַּב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
וְ ָאז הוֹ ִפ ַ
"ל ִק ּיוּ ָמם ׁ ֶשל
אכ וְ ָא ַמרְ :
ּ ָפנִ ים ֲח ָכ ָמה וּ ְר ִצינִ ית ,נִ ַ ּג ׁש ְלזַ ָה ּ
ַה ְ ּיצוּ ִרים ָה ֵא ֶּלה יֵ ׁש ַּת ְכ ִליתַ .ה ׁ ְש ֵאר אוֹ ָתםִּ ,כי יִ ְק ֶרה ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ֶרה,
ילםָּ .כל ּ ִפ ְתרוֹ ן ַא ֵחר
יטם ,יֵ ׁש ְל ַה ֲא ִכ ָ
ֵאין ִל ְפגּ ַֹע ָּב ֶהםְּ .כ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִק ָ
ָאסוּ ר ְּב ַת ְכ ִלית ָה ִא ּסוּ ר ,וְ ַגם לֹא יַ ֲעזֹרַ .מ ֲא ָכ ָלם הוּ א מוֹ ַח ׁ ֶשל ְּבנֵ י
ָא ָדםַ .אל ִּת ֵּתן ָל ֶהם דָּ ָבר ֶל ֱאכֹל ִמ ְל ַבד זֹאתֶ ּ ,פן יָ מוּ תוּ ".
ְר ֶאה ֶמה ָעשָׂ ה ֶא ְּב ִליס וּ ַמה ִּב ֵ ּקש ִּב ְד ָב ָריו ֵא ֶּלה! ֵאיזֶ ה ְמ ִחיר
ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ָהעוֹ ָלם ְל ׁ ַש ֵּלם ְּכ ֵדי ְל ַח ֵּלץ ִמ ָ ּצ ָרה ָא ָדם ֶא ָחדַ ,קל ַד ַעת
ַוּב ַעל שְׂ ָר ָרה.
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דמותו של זהאכ ,בן האנוש שהופך למפלצת ,הוא התפתחות של
הדרקון ַד ָהאג ,שפגשנו בסיפורים הקודמים .בתקופה הטרום־אסלאמית
הרעים באותו זמן .בזמנו של פרדוסי,
מתואר דהאג כבבלי ,כי אלה היו ָ
הרעים הם הערבים ,ולכן גם זהאכ מוצג כנסיך ערבי .מעניין לראות
שבסיפורנו ]בחלק שאחרי הדוגמית[ האיראנים הם אלה שמזמינים את
זהאכ לשלוט עליהם ,למרות שהוא מטיל אימה על נתיניו – בדיוק
כפי שרוב האיראנים קיבלו בברכה את הכיבוש האסאלמי החל מהמאה
השביעית לספירת הנוצרים ,קבלה שפרדוסי מותח עליה ביקורת גלויה
וסמויה.
אכ" היא הגיית השם בפרסית בת זמננו – ההגייה שנבחרה לכל
"זַ ָה ּ
אכ נכתב ,בתעתיק מדויק ,צ'חאכ .זוהי הגייה
השמות בספר .שמו של זַ ָה ּ
של השם ַד ָהאג במבטא ערבי מוגזם ,וכנראה כך חשב דובר פרסית
מהמאה ה־ 10שערבי יהגה את השם.
זהאכ מתואר בסיפור גם כ"בעל מראה הדרקון"" ,בעל גוף של דרקון"
ואפילו "הדרקון" .המילה הפרסית לדרקון ,עד עצם היום הזה ,היא
ֶאזְ ֶ'ד ָהא – מהשם ָאז'־י ַד ָהאג – "הדרקון דהאג" מהסיפור הקודם .חדי
הזיכרון שביניכם בוודאי זוכרים שהמילה אז'י "דרקון" מתייחסת במקור
לנחש .טשטוש הגבול הסמנטי בין נחש לבין דרקון עדיין משתקף
בסיפורו של זהאכ.
חוט מקשר נוסף שעובר בין הסיפורים מהתקופות השונות הוא ריבוי
הישויות בגוף אחד .בסיפור הטרום־אסלאמי ,פרידון לא הצליח להרוג
את דהאג כי בכל פעם שכרת איבר מגופו האיבר הפך ליצור אופל בפני
אד ְס ָתאן יִ ֵדינִ יג,
בד ִ
עצמו .הצמחת המפלצות מהכתפיים מופיעה כבר ָ
טקסט מאוחר יחסית בפרסית אמצעית ,הקודם לפרדוסי בכמאה שנים.
שם מתואר ַד ָהאג כמי ש"מעצם הכתף שלו צומח השד 'שקר' בצורת
דרקון".
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