אדיפוס המלך  -סיפור מן המיתולוגיה היוונית
ְל ָלאיוֹס ,מלך ֵת ַבּי ,נודע מפי האלים כי בנו ,שעתיד להיוולד לו ,יהרוג אותו ברבות הימים.
כשנולד בנו ,שלח אותו לאיוס אל רועה צאן ,כדי שיהרוג אותו .כך חשב שיבטל את רוע
הגזרה .הרועה ריחם על התינוק ,והשאיר אותו בראש הר שומם .רועה אחר ,שעבר במקום,
קוֹרי ְנתוֹס ואל אשתו .המלך ואשתו שמחו מאוד,
אסף את התינוק ,והביא אותו אל מלך ִ
מכיוון שלא היו להם ילדים .הם אימצו אותו וגידלו אותו כבנם לכל דבר.
לאחר שאדיפוס גדל ,סיפרו לו האלים שהוא עתיד להרוג את אביו ,ולשאת את אמו לאישה.
אדיפוס חשב שהוא בנו של מלך קורינתוס .מכיוון שהוא רצה בכל מחיר למנוע את הגזרה,
הוא החליט לעזוב את קורינתוס ולא לחזור לעולם.
במסעו הגיע יום אחד למעבר צר ,אשר שניים לא יכלו לעבור בו .מולו עמד לאיוס ,מלך
תבי .אדיפוס לא ידע שזהו אביו הביולוגי ,ובמהלך מריבה שפרצה ביניהם – הרג אותו.
המשיך אדיפוס בדרכו ,ובמקרה הגיע אל תבי .כשנכנס לעיר ,הבחין שתושביה אחוזים
חרדה .מפלצת הקרויה ' ְס ִפינ ְְקס' חדה להם חידה:
"מיהו שבבוקר מהלך על ארבע,
בצהריים  -על שתיים,
ובערב  -על שלוש?"
המפלצת איימה כי תהרוג את כל מי שנכנס אל העיר  -אם לא תיפתר החידה .אדיפוס
הצליח לפתור את החידה ,וענה:
"אדם.
כשהוא תינוק  -הוא זוחל על ארבע,
וכשהוא מבוגר  -הוא הולך על שתיים,
וכשהוא זקן  -הוא נשען על מקלו".
המפלצת שמעה את התשובה ומתה ,ואילו אדיפוס קיבל כפרס את המלוכה .כך ,מבלי
יוֹק ְס ָטה )אשתו של לאיוס ,המלך המת( ,שהייתה
לדעת ,נשא אדיפוס לאישה את המלכה ַ
אמו הביולוגית.
שנים רבות מלך אדיפוס בתבי ,ונודע כמלך חכם וחזק וכאדם מאושר .לו ולאשתו ,יוקסטה,
נולדו שני בנים ושתי בנות .באחד מן הימים פרצה בתבי מגפה .תושבי העיר פנו אל האלים
לעזרה ,והאלים ענו להם כי המגפה פרצה ,מפני שרוצחו של לאיוס לא נענש .כך נודעה
האמת הנוראה לאדיפוס :הוא הרג את אביו ,והתחתן עם אמו .יוקסטה תלתה את עצמה,
ואדיפוס ניקר את עיניו ,ויצא לגלות בליווי בתו הנאמנה ,אַנ ְִטיגוֹנָה.

