
  

  אגדת לאיוסאגדת לאיוס

ו"ע גרסת תש גרסת תש   ו"ע

 

  אלהחורףימי ב  

  שנה אחרי חלוקת הארץ האחת הזאתשבעים כמעט)

 הפלדההפלדההפלדה ח שנה אחרי איחודה מחדש בכחמישים וכמעט

  אחרי תחילת ריסוק העצמותה שנוכמעט שלושים

 ) אחרי שלוש היריותהשנובדיוק עשרים 

 ,הארוךכאשר לא ידוע איזה יום יבוא אחרי הלילה 

 עתיקה היוונית האגדה את האני רוצה לספר לכם שוב 

 . שמולאיוס ,על מלך תבאי

 

. פלופסנער נשלח לאיוס למלך כ  

.  חטפו וכנראה הרגו, המלךבןשמה התאהב ב

. לאיוס אך לא השיגואת פלופס רדף 

הברזל-רכב כי לאיוס גנב לצורך החטיפה את הברזל-רכב .  של המלךהברזל-רכב

: פלופס הטיל עליו קללה

 ואם בכל זאת, לעולם לא תישא אשה

 .אלמנתך-יהורגך בנך וישכב עם אשתך, תעשה כן

 

, איוס התקבל בתבאי ברוב פארל  

   -רכב-רכב-רכב הרתומים לכאשר הדהיר את הסוסים 

 . אל תוך העירהברזלהברזלהברזל

 :מיד אחרי הכתרתו החל לעסוק בבעיה דחופה

 -אשר העסיקה את העיר החל מאותו יום ממש )

 (שבו חזר לאיוס- כך ידעו לספר 

  הופיע על ההרהספינקס

 .ותבע קורבן אדם להשביעו, שמעל העיר



 והכריז, שלח את הספינקסי איוס ידע מל  

הברזל-רכבכי לא יחזיר את  הברזל-רכב  . לפלופסהברזל-רכב

הברזל-רכב את בהוא הצי הברזל-רכב   על ראש ההרהברזל-רכב

  שכוהניםומינה 

הברזל-רכביפקדו על העבודות לבניית מקדש  הברזל-רכב  הברזל-רכב

 ייבחרו את הקורבנות לספינקס

 .ויעסקו בעבודת ההקרבה

 

 אך לבסוף , משך שנים רבות לא נשא המלך לאיוס אשהב  

 . ונשאהיוקסטההכיר בחג  האסיף את 

 ,רק לאחר הנישואין גילה את סוד הקללה שרובצת עליו

 .מלט מהגורליוהם החליטו להרוג את בנם שיוולד כדי לה

 אך במקום להרגו מסרה יוקסטה את בנה בסתר

 .לעבד שייקחהו להרים לכוהנים

 .הכוהנים לא הרגוהו אלא גידלוהו בתורתםו

 

 

 .והעם זעק את סבלו למלך, וב עברו שנים רבותש  

 ,לאיוס החליט לכרות שלום עם בני פלופס

הברזל-רכבלהחזיר להם את  הברזל-רכב  . ולהסיר בכך את קללת הספינקסהברזל-רכב

 .הכוהנים רתחו. העם נשם לרווחה

 .הוציא את הרכב מהמקדש,  עלה אל ההרלאיוס

הברזל-רכבגבי -היציאה מהעיר על הברזל-רכב  שהוא אחז במושכותיו, הברזל-רכב

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

 התפתחה. מוש מן הדרךלשלא רצה , בדרך נתקל באיש צעיר

 !אדיפוסבנו - ידי האיש הצעיר -במהלכה נרצח לאיוס על, קטטה

 

 



 

הברזל-רכב מאז ימיו   הברזל-רכב  ימי,  ועד היוםהברזל-רכב

טים"מזל , פצצות חכמותפצצות חכמות ו וטים"מזל

 נרצחים מלכים וראשי ממשלות

 ידי שליחי השנאה והפחד-לפעמים על

 .שהם עצמם גידלו ופרנסו

 

. ברו עשרים שנה מאז הרצחע  

שתכריח , הגיע הזמן למגיפה

את המלך לחקור את הרצח 

. ולהעניש את הרוצח

שיעקור את עיניו 

. ויגלה את עצמו

 .ככתוב

 

 

 

       אורי שני


