
  

  אגדת לאיוסאגדת לאיוס

  טט"" גרסת תשס גרסת תשס
 

  אלהחורףימי ב  

  שנה אחרי חלוקת הארץ האחת הזאתמשישים ריות(

 הפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדההפלדה ח שנה אחרי איחודה מחדש בכמארבעיםויותר 

  אחרי תחילת ריסוק העצמותה שניםויותר מעשר

 )שנים אחרי שלוש היריותויותר מתריסר 

יום יבוא אחרי הלילה  זה  ידוע אי  ,הארוךכאשר לא 

י ר ונית האגדה את הוצה לספר לכם שוב אנ  עתיקה היו

 . שמולאיוס ,על מלך תבאי

 

  .פלופסנער נשלח לאיוס למלך כ  

וכנראה הרגו, המלךבןשמה התאהב ב   . חטפו 

  .פלופס רדף אחרי לאיוס אך לא השיגו

גנב לצורך החטיפה את   . של המלךהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכב כי לאיוס 

ו קללה   :פלופס הטיל עלי

 ואם בכל זאת, לעולם לא תישא אשה

 .אלמנתך- יהורגך בנך וישכב עם אשתך, תעשה כן

 

  ,איוס התקבל בתבאי ברוב פארל  

   ------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכב הרתומים לכאשר הדהיר את הסוסים 

 . אל תוך העירהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל

 :מיד אחרי הכתרתו החל לעסוק בבעיה דחופה

 - אשר העסיקה את העיר החל מאותו יום ממש (

ידעו לספר   ) שבו חזר לאיוס- כך 

נ   הופיע על ההרקסהספי

  .ותבע קורבן אדם להשביעו, שמעל העיר



ז, שלח את הספינקסי איוס ידע מל    והכרי

 . לפלופסהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכבכי לא יחזיר את 

  על ראש ההרהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכב את בהוא הצי

  שכוהניםומינה 

ית מקדש   הברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכביפקדו על העבודות לבני

 ייבחרו את הקורבנות לספינקס

 .הויעסקו בעבודת ההקרב

 

 אך לבסוף , משך שנים רבות לא נשא המלך לאיוס אשהב  

 . ונשאהיוקסטההכיר בחג  האסיף את 

ו  ,רק לאחר הנישואין גילה את סוד הקללה שרובצת עלי

 .והם החליטו להרוג את בנם שיוולד כדי להמלט מהגורל

יוקסטה את בנה בסתר  אך במקום להרגו מסרה 

 .לעבד שייקחהו להרים לכוהנים

 .הכוהנים לא הרגוהו אלא גידלוהו בתורתםו

  

 

זעק את סבלו למלך, וב עברו שנים רבותש    .והעם 

י פלופס  ,לאיוס החליט לכרות שלום עם בנ

 . ולהסיר בכך את קללת הספינקסהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכבלהחזיר להם את 

 .הכוהנים רתחו. העם נשם לרווחה

 .הוציא את הרכב מהמקדש,  עלה אל ההרלאיוס

ו, הברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכבגבי -  עלהיציאה מהעיר  שהוא אחז במושכותי

 .פגנת שלום  עצומה של תושבי העירלוותה בה, זו הפעם הראשונה מאז חטפו

 התפתחה. מוש מן הדרךלשלא רצה , בדרך נתקל באיש צעיר

 !אדיפוס בנו - ידי האיש הצעיר - במהלכה נרצח לאיוס על, קטטה

 

 



 

 ימי,  ועד היוםהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזלהברזל------------רכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכברכב    מאז ימיו  

  ,מסתערביםמסתערביםמסתערביםמסתערביםמסתערביםמסתערביםמסתערביםמסתערביםצלפים וצלפים וצלפים וצלפים וצלפים וצלפים וצלפים וצלפים ו

 נרצחים מלכים וראשי ממשלות

 ידי שליחי השנאה והפחד- לפעמים על

 .שהם עצמם גידלו ופרנסו

 

 .לאיוסוהי האגדה על ז  

 אך הוא,  שונה במקצתאדיפוסהאגדה על 

ין אותי  .לא מעני

 . שנאתוירקב בכלאיש

 

 

 נה יורד הלילהה  

י רואה את   אנ

   קרביםהעננים

 במי יכה 

     ברקברקברקברקברקברקברקברקברקברקברקברקה

 ?הלילה

  

  

י               אורי שנ


