
 

 

 באה מאהבה

היצירה המכוננת של  ה שלבמרכזניצבים  ה מעל לעולם החומריהאדם החופשי והאהבה החופשית המתעל

 שחיבר שותא רוסתוולי, "עוטה עור הנמר", גאורגיה

 

-התפתחה לצד הכתיבה הדתית, תקופת הזוהר של גאורגיה, (2121-2211) תמרהבימי שלטונה של המלכה 

 (Vepkhvistqaosani) "עור הנמר עוטה"הפואמה  ,יצירות התקופהכל מ. חילונית-פילוסופית גם כתיבה אמנותיתה

 הנכתב ,בני ארבע שורות בתי שיר 2,661שבה , היצירה העצומה. וולי נחשבת גולת הכותרתתרוס מאת שותא

 .המודרנית למשורר הלאומי של גאורגיה מחברהלימים היה לא בכדי ו, בחרוזים

רחק מהעיירה הכפר קטן לא  המזוהה עם מקום, (Rustavi)מרוסתווי פירושו שוולי תרוס. שמו המלא אינו ידוע לנו

. הסמוכה לטביליסי וויתרוסעיר בשמדובר  גם השערהכי יש  אם, מערב המדינה-בדרום, (Akhaltsikhe) יחהצאחל

שר שכיהן כו, כי שותא היה מקורב למלכה תמרהמשערים . עובדותהרב בהם הדמיון על ו, חייו לוטים בערפל

שמתי זאת על , ויונגיד רוסת, אנכי: "הוא כותב ,בה המחבר מציג את עצמוש, בפתיחה לפואמה. האוצר בממשלתה

שותא שמניחים אזכור זה ובהסתמך על סיפורי עם רבים מתוך  ."כי בשל מנהגת חיל אשתגע לאין הבריא, צווארי

ש נכזבת ולכן ביקהיתה זו אהבה כי אומרים יש ה .הביאה אותו לכלל שיגעוןזו אהבה  וכי היה מאוהב במלכה

בחרה היא  קשר איתואך מתוך הסכנה שב, תמרה נענתה לושמספרים אחרים . המלכהלהתרחק מרוסתוולי 

 .דבריו של שותא נכתבו מתוך הערכה גדולה ולא יותרייתכן גם ש .להרחיקו מהכס

מצד  רדיפותאולי בשל אהבתו אל המלכה ואולי בעקבות  – עזב שותא את ארצו באחרית ימיו ,מסורתהעל פי 

ובו אולי גם נפטר  ,(בבעלות גאורגיתשהיה בעברו )במנזר המצלבה שבירושלים כנזיר וחי הגיע לישראל  –סייה הכנ

שכל הציורים בכנסייה נעשו  מצוין ומעליה  ,בליווי שמו על אחד מעמודי הכנסייה שבמנזר מופיעה תמונתו. ונקבר

 הושחתה, למנזר במסגרת ביקורו בארץילי שווקסאנשיא גאורגיה מיכאיל של הגעתו  ערב, 1001שנת ב. בכספו

עד היום הדרך המוליכה את המבקרים אל מנזר . במהירותאותה  שחזראך ממשלת ישראל דאגה ל, התמונה

 .של המשורר המצלבה נקראת על שמו

הנסיכה מיועדת . שהתאהבו, נסטאן, מסופר על שר הצי של הודו ובתו של מלך הודו" עוטה עור הנמר"בפואמה 

ואחותו של המלך פוקדת על שניים  ,הרצח גורם לריב בין המלך לשר הצי. ושר הצי הורג את חתנה המיועד ,לאחר

של לנזיר מתבודד העוטה עור הוא הופך ומשנואש , שר הצי מחפש את אהובתו לשווא. מעבדיה להעלים את הנסיכה

. שהיה מאוהב בבת מלך ערב, בא ערבבמדבר הוא פוגש את שר צ .יכולות כבירות וסגפנות, המסמל אומץ לב –נמר 

 יםנישא שניהם, תשוחררמהנסיכה . את המקום שבו נסטאן נכלאה יםגלהם ממהרה עד ו ,הלה מחליט לסייע לו

 .בתבונה וביושר ארצואיש את -איש יםנהלמברית ו יםרתוכ, לאהובותיהם

ותא אינה אהבה מיסטית האהבה שמתאר שאבל . גורסים הגיבורים בשם המשורר, האהבה היא הכוח המרומם

שירת מוגם לא אהבה אבירית הנותרת בלתי ממומשת כפי שעולה  ,שהיתה מקובלת במזרחמו זו וארוטית כ

ברית חופשית בין גבר  –אצל רוסתוולי תכליתה של האהבה להיות מוגשמת בנישואים . הטרובדורים האירופית

 .תת על אהבה הדדית ובחירה משותפתשמושת, לאישה

מצבה ל זו יש הדביקורת ב. ימיםה שהיה מקובל באותם, נגד המעמד הנחות של האישה ביחס לגברוצא המשורר י

רבה מצד האצולה תרעומת בכך עורר ו יורשת העצרל מינה אותה אביהש ,1-אורגי היבתו של ג, תמרההמלכה של 

ין יצירות ימי ביניימיות לדעת חוקרים או, פיוטית של המלכה תמרהה ההתגלמותהיא  נסטאן הנסיכה. הפיאודלית

 מצליחיםבפואמה שר הצבא ושר הצי . בחוכמתה ובאהבתה, שבהן מתוארת אישה המשתווה לנסטאן ביוזמותיה



 

 

בדברים אלה יש רמז ". טוב לקנות שם טוב לנצח מקנות רכוש ודרג" –במשימתם רק בזכות אחדותם ומוסריותם 

 .יחלש בשל מלחמות הסרק ביניהםאו לה להתאחד ולהתחזקשל האצילים הגאורגים יכולתם עבה ל

שאותו , באושר עלי אדמות. ניצב האדם החופשי והאהבה החופשית המתעלה מעל לעולם החומרי היצירהבמרכז 

שביקשו לבטל את רצונו החופשי של האדם , יש התרסה נגד אנשי הכנסייה, כתכלית חייו של אדםרוסתוולי מתאר 

וחוגים כנסייתיים אף , רבים יצאו נגדואין פלא ש. מקום טוב יותרלבדרך  והציגו את העולם הזה כתחנה ארעית

 על ידיתוקף כנסייתי ליצירה  ניסה לתת( 21-21 ותמא) 6-המלך ואחטאנג ה. טענו כי הפואמה מטיפה לפריצות

 . אך הדבר לא עלה בידו ,אדם לאלהבין היא  אהבההלפיה ש ,האלגוריהש על דרך וריפ

הם נשמרו ולימים תורגמו על כן ו ,הגנו על עותקיה הקדומיםורבים העריכו את היצירה , ייההכנס למרות התנגדות

למד עברית  גפונוב. איסיתבעיר קואז שחי  ,גפונוב( דב)בוריס על ידי , היצירה תורגמה גם לעברית. לשפות רבות

בשפה עשירה וציורית תרגם את הפואמה  הוא. בין היתר באמצעות האזנה לקול ישראל ברדיו, בכוחות עצמו

גפונוב נהג להבריח בחשאי כל פרק שתרגם . ועל החריזה של היצירהעל אופייה ושמר , ובכתב יד מסוגנן ומנוקד

 ירינת פועלים ומפעלי יספרערך והוציא את היצירה לאור בהוצאת , ליקט את הפרקים אברהם שלונסקיו, לישראל

 .יהיחנויות יד שנבבספריות ורק אפשר להשיג אותה המהדורה אזלה בהוצאה והיום  .2161 בשנת חדרה
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