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וזוהי העובדה ', שמו היה סמיואל טיילור קולרידג. חלה משורר אנגלי צעיר בדיזנטריה 1797בסתיו 

, התרופה שנטל לשיכו" הכאב, הדיזנטריה –כל השאר . המוצקה היחידה בהשתלשלות שתתואר להל 

. לפנינו שיר. הכל מוטל בספק –ושאותה תיעד בשירו , התרופהבהשפעת , לטענתו, ההתגלות שבה זכה

% א$ לא בתולדות ספרות, וזהו השיר הנחקר ביותר בתולדות הספרות האנגלית. איננו יודעי$ אי" נולד

  . המערב כולה

 –כתיבתו %בלוויית הקדמה המספרת על נסיבות, %1816את השיר רק ב' פירס$ קולרידג, משו$ מה   

יתכ  כי . לא הגיעו לכלל הסכמה באשר למהימנותה, ת החוקרי$ שדשו בה עד כההקדמה אשר מאו

יתכ  כי השיר לא היה ; שנה לפני כ  19ולא  %1816יתכ  כי השיר נכתב ב; ג שיטה בכול$'קולריד

הרי שמדובר במתיחה הספרותית , א" א$ היתה זו רק מתיחה. אלא המצאה בראש קר" התגלות"

שפיתתה גדודי$ של חוקרי$  –א$ אכ  היתה זו מתיחה  –מתיחה : ""המוצלחת ביותר מאז התנ

ביראת קודש ובנוקדנות אובססיווית שכמוה כנבירה היהודית ' ופרשני$ לנבור בשירו של קולרידג

על , עבי$, ספרי$ שלמי$ –עשרות ספרי$ נכתבו על השיר הזה ). 'פרק א, יחזקאל" (חזו  מרכבה"ב

עד שאגמור לכתוב את ; היפנוזה המונית של פרשני שירה; זהו טירו�. ומאות מאמרי$ –שיר אחד מוזר 

  ".קובלא חא "מאמר נוס� על השיר , עת אקאדמי%בכתב, ש$%יתפרס$ אי, השורות האלו

כדי לפוש בה , כפר מבודדת%לבקתת, 25כשחלה בדיזנטריה בגיל ', פרש קולרידג, על פי גירסתו   

 –הספר . ת יסוריו וספר יש  להתרגעות ולהסחת הדעתאופיו$ להפג%כשבאמתחתו מנת, ולהחלי$

כבר . עמוד והיה גדול וכבד ככר" של אנציקלופדיה 900הכיל  – 1613, "ס'הצליינות של פרצ%מסע"

האמנ$ יסחוב אד$ ; אודות הקורות אותו באותו היו$' כא  מתעורר חשד קל באשר לעדותו של קולרידג

בדשדשו אל הבקתה המרוחקת שבה ביקש , שכזו בתרמילומשקולת , מעונה מעיי$, מוכה דיזנטריה

כ" סיפר  –בהיכנסו לבקתה . א" הבה נשעה את חשדנותנו ונשמע את המש" עדותו? הקלה מכאביו

עיניו התערפלו מהשפעתו המרדימה . ס'צנח לכורסא וקרא בספרו של פרצ, בלע את האופיו$ –לימי$ 

  : היו, לפני שנטרקו עפעפיוהשורות האחרונות שהספיק לקרוא . של האופיו$

, מעיינות נאי$, מייל רבועי$ של כרי$ פוריי$ 16בזאמדו הקי$ קובלאי חא  ארמו  שחומתו הקיפה "   

תענוגות מפואר הנית  להזזה ממקו$ %בית %ובמרכז , לצייד%שלל חיות יאות, נפש%נחלי$ משובבי

  ". למקו$



שכולו מראות , שורות 300עד  200חו שיר ב  שבמהלכ  הפציע במו, נרד$ לשלוש שעות' קולרידג   

, כשהתעורר. את השיר כהתגלות שלא ניזומה מצדו" שמע"ו" ראה"הוא ; חיי$ ומפורטי$ מאי  כמות$

נייר וכתב בקדחתנות את מה שהצליח להציל מ  %התנפל על ד�, זכר עדיי  את המראות שהופיעו בשנתו

$ לפתוח וקיבל את פניו של מכר שסר לבקתה כדי הוא ק. נשמעה דפיקה בדלת, בעודו כותב. החלו$

% זכר. היה זה מאוחר מדי, כשנפטר מ  המכר והתיישב לחדש את הכתיבה. לדו  איתו באיזה עניי  עסקי

חמישית או שישית מ  השיר  –שורות ותו לא  54: נותר רק מה שנכתב עד בוא האורח. החלו$ נגוז

  . לטענתו, שנגלה לו" של$"ה

  

  ה  הורָ החַ  4דנָ זַ בְ 

  היכל של עונג להקי$

  נהר נורא %� לְ מעל ה5

  י6$חשָ מַ אשר חותר בַ 

  ממערה למערה

  בחללי$ הענקי$

  קרהמ  הנִ  8פכשַ עד הִ 

  .מעמקי$%לפֶ אל י$ אֲ 

  רחבת ופורהקרקע נִ 

  ,צריחי$ כותרה, הוקפה חומות

  ג  נת  ריחוכל ע
 בַ 

  ונחל התפתל נחפז

  ע$ אור השמש בתוכו

  ביערות העתיקי$

  רי$ הירוקי$כמו הה

  .המנומרי$ כתמי$ של פז

  גבעה תלולהע בְ סַ א" שֶ 

  :ירד ובי  הארזי$ נבלע

  ,אפו� קדושה, מקו$ פראי

  כאילו ש$ עמדה אשה

  ללהיִ כישו� שֶ %מוכת

  ד שלההשֵ %אל האהוב

  .שקלַ ירח שנִ %באור

  ומ  השסע המפולש

  ,רתיחהפר
 סילו  בִ 

  ,גנחה, האדמה נשפה

  .על זרנוק%ואז לחצה אל




 השנוקרֶ בגלל הפֶ   

  :סלעי$%זועזעו גושי

  כמו שנרתע ברד מוצל�

  זרעי$%מעופו של מו
או כִ 

  �לְ ה%5ונהר, ה$ הורקדו

  ,גאה לפתע ועלה

  ,פילס דרכו הנפתלה

  ,חורשות צלח, חצה בקעות

  במערות העצומות

  קדח דרכו עד שהושל"

  .י$ המת בהמולהלַ 

  ,מתו" ההמולה, ואז

  :את אבותיו שמע קובלא

  . מלחמותוה$ ניבאו לו 

  להעל הגלי$ נפרש צִ    

  כמקהלה. של הכיפה   

  המו המי$ מקירות   

  .המערות, הנקיקי$   

  :תחבולה; היה זה פלא

  ומעל , למטה קרח

  .היכלזרחה השמש בַ 

  

  :ראיתי פע$ חיזיו    

  .עלמה אשר נגנה ושרה   

  ,מאתיופיה היא היתה   

  בל היא פרטהעל מי  נֶ    

  .הרָ >8אָ  אודות הר%מרה עלוזִ    

  אילו יכולתי להחיות בקרבי

  ,את מה שנגנה, את מה שהיא שרה

  זה היה מענג עמוקות את לבי

  , רננהוהייתי נושא את קולי בִ 

  ,עוצמה ומתמיד%ר זאת בקול רבמֵ מזָ 

  אז באוויר מעמיד%והייתי או

  רניה אורותההיכל שקַ %את כיפת

  ! על הקרח שבו מערות פעורות

  וכל השומע יראה בעליל



  ,ר שלימֶ זֶ מה שהקמתי בַ  את

  !מפניו 4מרשַ הִ : "וכול$ יצעקו

  !רה בעיניובעֵ ! גולש%שערו צ�

  ,סגידהקיפוהו שלוש פעמי$ בִ הַ 

  ,יל ורעדהִח בְ , באימה הקיפוהו

  .אל תביטו עליו, צמו עיניכ$ועִ 

  .טל של דבש הוא רדה. הוא אכל טל של דבש

  .עד  שתה הוא חלב%מג 

  

או כ  (גמור %טקסט לא: עבודה%תאונת, בעיניה$, הוא היה. יבו בביטולהמבקרי$ הג, כשהשיר פורס$   

' יתכ  כי קולרידג. דבר משמעותי%מראות כאוטי שאינו מתגבש לשו$%קילוח, )אבל פשוט גרוע, גמור

כאילו " (פראגמנט, חיזיו  בחלו$"המשנה %השיר הוסי� את כותרת%מתחת לכותרת: עצמו חשב כמות$

קוריוז "פטר אותו כ, וכשנשאל לימי$ על השיר, )לא יותר מזה, רק קטע זה, זה רק חלו$: התנצל

 %19למ  המחצית השניה של המאה ה, לא שיערו שהבאי$ אחריה$, והוא עצמו, דורו%בני". פסיכולוגי

ויקדישו מאמצי$ כבירי$ , יתייחסו אל השיר הזה כאל מסתורי  שאי  גבוה ועמוק ממנו, ועד הלו$

, לשו  עולמי ויופיע כשמ$ של בשמי$%יהפו" למטבע" זאנאדו"ו כי הש$ ה$ לא שיער. לפיצוחו

שסביבו רק$ , "רוזבאד"בדומה לגורל הש$ , "זאנאדו"אבל ככה עלה בגורל . פזמוני$ ומה לא, מותגי$

  .לשמו של הארמו  בסרט, אגב, שימו לב". האזרח קיי "אורסו  וולס את סרטו 

מיהי האשה המייללת אל ? הקרח%הזור$ במערות, קרקעי%התת" האל�%נהר"מהו ? "זאנאדו"מהי    

או שמטופש לחפש קישורי$  –הא$ יש קשר בי  כל אלה ? ומיהי העלמה האתיופית? אהובה הדמוני

נישואיו (' חיפשו את התשובות בביוגרפיה של קולרידג, פרשני$ הנוטי$ לרכילות? אופיו$%בשיר

פרשני$ ; )'וכו', 97נטיפי$ שבה  ביקר בקי
 ה%מערות, תשוקתו אל אחותה של אשתו, הכושלי$

ה$ הסכימו ביניה$ כי השיר בנוי (העמיסו על השיר פירושי$ מיניי$ לתיאבו  , הדוגלי$ בפסיכואנאליזה

, א" התווכחו, האדמה הפעורה –או לתו"  –כמשגל מתנש� הגואה אל שיאו בסילו  רותח מתו" 

או שמא עטרה של פי  , פטמה של שד, פירושה  שד "כיפת היכל העונג"א$ , וחלק$ עדיי  מתווכחי$

גרסו כי השיר מבטא חרדה מעליית כוחו של , פרשני$ הלהוטי$ אחר ההקשר הפוליטי; )זקור

  . היו שאמרו ג$ את זה על השיר: בה  צדק. העול$%הגאו  הבודד הממלי" את עצמו לקיסר: נאפוליו 

אכ  ראה בהזיית האופיו$ את ארמונו ' קולרידגמתעלמי$ מ  האפשרות ש, א" כל הפרשני$ שקראתי   

הזדרזו החוקרי$ והפרשני$ , אקדמיה%מאחר שהמופלא הוא אויב$ הטבעי של אנשי. של קובלאי חא 

מלבד ספר . אלא מהספרי$ שהוא קרא, לא נולד מהתגלות נארקוטית' כי שירו של קולרידג" להוכיח"

כי שורה זו וזו בשיר ' קבע חוקר א, )עצמו' ולרידגהעיד ק, השראה%כמקור, שעליו(ס 'מסעותיו של פרצ

דווקא  –א$ כבר שיקספיר  –טע  כנגדו שהשיר מושפע ' וחוקר ב, של שיקספיר" הסופה"שאובה מ

פסק ' וחוקר ד, של מילטו " העד  האבוד%ג "גרס כי שורות אלו ואלו שאובות מ' חוקר ג; "מאקבת"מ

%הוא מקור, )כמו הנהר המתפתל בג  של קובלא חא , ע$ הנחש המתפתל בו(העד  המקראי %כי ג 

חוקר נמר
 אחר מנסה כבר שני$ לעשות נפשות לטענתו כי עמוד מסוי$ ברומא  . 'של קולרידג    היניקה



ה$ . וחוקרי$ כמוהו יש בשפע; הוא המפתח הסודי של השיר, )4פרק , 1ספר (של פילדינג " ונס'טו$ ג"

או לפחות לקחת , במקו$ לכבד, ל מקורותיו הספרותיי$חנקו את השיר בהשערותיה$ הטרחניות ע

התגלות חזיונית שלא : חווה את מה שהוא חווה על פי טענתו' את האפשרות כי קולרידג, בחשבו 

אל , כשהוטס, התגלות שהבזיקה בו כשהוסט; התגלות שהוא עצמו אינו מבי  אותה; ניזומה מצדו

  .תודעה אופיומאלי%מצב

אי  בכוחו לומר דברי שירה עד שתבוא עליו השראה " –" איאו "לטו  בדיאלוג כתב אפ –" המשורר"   

לווייתו של דיוניסוס שואבות %בנות"כש$ ש". אלוהית ועד שתעזבנו הבינה ולא תהיה עוד דעתו בו

כ" פועלת ג$ נשמת  –א" לא בהיות  שפויות בדעת  , מתו" הנהרות דבש וחלב כשהאל כופה אות 

מגני המוזות , מלקטי$ את הנעימות ממעיינות זבי דבש", אומר אפלטו , המשוררי$". המשוררי$

יסני� , הרוצה לעופ�". שכ  כדבורי$ מתעופפי$ ג$ המה, ומביאי$ לנו אות  כמו דבורי$, וחורשותיה 

  .חומר טוב

אשר , הביניי$%היסטוריה פרסי מימי%ספרתורג$ לאנגלית ', שנה אחרי מותו של קולרידג 20, %1854ב   

חל$ , לדברי ההיסטוריו  הפרסי. ש$ בי  דפיו נחבאה הערה אגבית אודות ארמונו של קובלאי חא %אי

כינס את , כשהתעורר זכר היטב את פרטי החלו$; על ארמו  מיוחד במינו, לילה אחד, קובלאי חא 

  . ו על סמ" תיאור זהוה$ הקימוה, תיאר באוזניה$ את הארמו , אומני החצר

פירס$ חורחה לואיס בורחס מאמר שהוקדש , כמאה שנה אחרי שספר פרסי נידח זה תורג$ לאנגלית   

חל$ ' קולרידג; והקי$ אותו, קובלאי חא  חל$ על ארמו . השלווה בי  שני החלומות%להקבלה עוכרת

ידע על חלומו של קובלאי ' גבורחס טע  כי לא יתכ  שקולריד. וכתב אותו, שיר על אותו ארמו  עצמו

החלו$ %ארמו "נתקלתי במשפט הנוגע ל' באחד ממכתביו של קולרידג. אינני בטוח שהצדק איתו. חא 

ידע על חלומו ' עשוי להעיד כי קולרידג %" החלו$%ארמו " %והביטוי התמוה הזה , "שהקי$ קובלא חא 

המידע היחיד %א$ מקור, זל ידע זאתג$ א$ אי  כל דר" לברר או לשער כיצד לעזא, של קובלאי חא 

  . שנה אחרי מותו 20אודות חלומו של קובלאי חא  הוא ספר פרסי שתורג$ לאנגלית רק 

על חלומו של ' א$ לא ידע קולרידג. עלינו לבחור בי  שתי אפשרויות בלתי מתקבלות על הדעת   

אלא " וריוז פסיכולוגיק"לא היה סת$ ' הרי שהארמו  שהופיע בחלומו של קולרידג, קובלאי חא 

הופיע מק
 , שהופיע בחלומו של הקיסר המונגולי, אותו ארמו , אותו חיזיו ; פסיכולוגי%מאורע פארא

שנה לפני קובלאי חא  הופיע אותו  500יתכ  כי : ומי יודע –שנה בחלומו של המשורר האנגלי  500

וכה , שנה לפניו 500דהוא %מא  שחזר וחל$ את מה שעלה בחלומו של, חיזיו  בחלומו של מישהו אחר

זוהי האפשרות . או אד$ וחוה, או אטלאנטיס, עד מצריי$ הפרעונית, אל עומק העבר, הלאה לאחור

כפי שעולה אולי מ  המכתב ', שלפיה ידע קולרידג –א" האפשרות הנגדית . שעליה הימר בורחס

  . ה יותראינה סביר %פי חלו$ %כי ארמונו של קובלאי חא  נבנה על, שהזכרתי

נגיס 'גי, בשונה מסבו השטני. %13קובלאי חא  היה האיש החזק בעול$ במחצית השניה של המאה ה   

אשר הכיר רק את כוח הזרוע ואשר התיז יותר ראשי$ מכל , )כפי שיש לבטא את הש$, נגיז'או צ(חא  

אלא ג$ , לת אימהשלט קובלאי חא  באימפריה האסיאתית לא רק על ידי הט, אד$ אחר לפניו או אחריו

, המונגולי$%במקו$ להחריב את סי  לאחר כיבושה בידי צבא. על ידי משהו המזכיר תבונה פוליטית

למל"  –ואת עצמו , האימפריה%למרכז) יש לבטא את שמו, למע  האמת, אשר כ"(הפ" אותה קובילאי 



והיה לו . אד$% כמעט ב; לא לגמרי מפלצת, תרבות%איש, הוא היה דיפלומט, בהשוואה לסבו. סי 

  .על הארמו  הנהדר אשר בו התארח, כשחזר לוונציה, שסיפר לימי$, 20איטלקי ב  . אפילו חבר

. כתב מארקו פולו בספר מסעותיו, "בעיר שאנגטו הקי$ החא  ארמו  עצו$ משיש ומאבני$ טובות"   

אשר אליו  –  הזה בג. פרסאות של ג  ובו מידשאות ופלגי$ 16חומה פנימית לחומת העיר סוגרת על "

המספקי$ מזו  , )'איילי$ וכו(ציד מכל הסוגי$ %מחזיק החא  חיות %אפשר להיכנס רק דר" הארמו  

כדי לראות , פע$ בשבוע ניגש החא  בעצמו למחבוא הבזי$. מסתור%למאות הבזי$ המוחזקי$ במקו$

הוא , בראותו אייל; סע$ נמר על עכוז הסו, לעתי$ קרובות הוא נכנס לג  רכוב על סוסו. מה שלומ$

  .זהו תחביבו. ובגופת האייל הוא מאכיל את הבזי$, משסה בו את הנמר

הבנוי כולו מקני , הקי$ החא  ארמו  גדול נוס�, בלב חורשה יפהפיה, באמצע הג  הסגור הזה"   

, בוהקי$, הוא נישא על עמודי$ מוזהבי$. הוא מצופה זהב ומעוטר חיות וציפורי$, מבפני$. במבוק

הגג עשוי . שר על כל אחד מה$ רוב
 דרקו  הלופת את העמוד בזנבו והתומ" את הגג בגפיו המתוחי$א

שמה$ עשוי , קני במבוק אלה. העמידי$ למי$ הודות ללכה שבה ה$ משוחי$, א� הוא מקני במבוק

 החא  תיכנ . עשר צעדי$%ואורכ$ בי  עשרה לחמישה, ידיי$%היקפ$ יותר משלוש כפות, הארמו  כולו

הוא , כל עוד ניצב הארמו  על עומדו. את שיטת החיבור בי  הקני$ כ" שהארמו  נית  להזזה ממקומו

, יוני –החא  שוהה בשאנגטו שלושה חודשי$ בשנה . מרותק למקומו על ידי מאתיי$ מיתרי$ של משי

חודשי$ במש" שלושה . כדי לחמוק מ  החו$ וכדי ליהנות מ  התענוגות שמספק המקו$ –אוגוסט , יולי

מקי$ אותו החא  , שנה בשנה, וכ". הוא מפורק, במש" שאר השנה; מתנשא הארמו  בזקיפות, אלה

  ." להנאתו, ומפרקו חליפות

והסביר מדוע מקפיד , ציי  מארקו פולו, "באוגוסט כל שנה %28החא  עוזב את הארמו  ואת העיר ב"   

שאי  א� , $ כשלג וסוסות צחות כמות$הרבעה צחי%החא  מחזיק עדר של סוסי. "החא  על תארי" זה

רק לחא  ולבניו מותר ; זהו עדר קדוש. אלפי$%למעלה מעשרת –מספר הנקבות לבד  . כת$ על גופ 

 28%ב, אמרו לו כי מדי שנה, האסטרולוגי$ ההודי$ שלעצת$ שועה החא . לשתות את חלב הסוסות

א$ ישתו הרוחות . די שהרוחות ישתוהוכ, עליו להתיז אל האוויר ואל האדמה מחלב הסוסות, באוגוסט

יבולי , ציפוריו, חיותיו, על עבדיו, על נשותיו וילדיו, ה  יגמלו לחא  בהגנה עליו, מ  החלב ביו$ זה

  ."שדותיו וכל שאר נכסיו

, וכי החא  עשה בשכל כשציית לעצת$, כדי להבהיר לקוראיו שלא כדאי לזלזל באסטרולוגי$ ההודי$   

% פיזרו האסטרולוגי$", הקי
%כי בחודשי שהייתו של החא  בארמו , כבדר" אגב ,העיר מארקו פולו

בשעה שסביב הארמו  , וכ". האוויר התקדר%הקוסמי$ הללו את הענני$ מעל לארמו  כל אימת שמזג

, קאשמירי$ –אסטרולוגי$ אלה . אוויר בהיר ונאה להפליא%שרר מעל לארמו  מזג, שרר סגריר עגו$

ה$ מתהלכי$ . א" משלי$ את כול$ כי ה$ עובדי$ את אלוהי$, שירות השט פועלי$ ב –טיבטי$ 

לעול$ אינ$ . לא אכפת לה$ כלל אי" ה$ נראי$ ומה חושבי$ עליה$ אחרי$, מוזנחי$, מזוהמי$

ובמרחק עשר פסיעות , הארמו  אל שולחנו הגבוה%כשיושב החא  באול$. מתרחצי$ או מסתרקי$

לרח� ולנחות , גורמי$ לה  הקוסמי$ להתרומ$ מעצמ , ל יי  וחלבעומדות כוסות ש, על הרצפה, ממנו

גורמי$ הקוסמי$ , כשמתרוקנות הכוסות. קס$ זה בוצע שוב ושוב בנוכחות אלפי עדי$. על השולח 

  ."למלא  ולחזור למקומ$, האול$ לנסוע מעצמ$ אל הכוסות%לכדי היי  והחלב שבפינות



שראו בו , דורו האיטלקי$%משו$ שבניגוד לבני, ארקו פולואני מצטט את כל זה מספר מסעותיו של מ   

משו$ , ראשית, אני מאמי  לו. אני נוטה להאמי  לו –בדאי ונוכל ושלא האמינו למלה מתיאוריו 

הוכחו ברבות השני$ כתיאורי$ , שבגינ$ הוא הושל" לכלא כששב לונציה ממסעותיו" שקרי$"שה

ומאחר שתיאוריו של מארקו (שי$ את המרחב האסיאתי מהימני$ של פלאי הטבע ופלאי התרבות הגוד

איני רואה מדוע לפקפק בתיאור , פלאי אפגאניסטא  ופלאי הודו התבררו כנכוני$, פולו את פלאי פרס

משו$ שמארקו פולו לא יכול , שנית, אני מאמי  לו; )הקי
 של קובלאי חא % שהוא מוסר לנו מארמו 

, שלישית, ואני מאמי  לו; שנה אחרי מותו 500שנכתב ', רידגהיה לשאוב את תיאורו מ  השיר של קול

של  26בעמוד ". דיוקנו של השד השמיימי: אופיו$"מחקר ששמו %משו$ שלאחרונה התגלגל לידי ספר

היתה שגרתית כצריכת האקמול  %19אשר ממנו למדתי כי צריכת האופיו$ באירופה במאה ה –ספר זה 

 % ) נרגעו לתמיד, וחלק מהתינוקות שהושקו בו, הרגעת תינוקותהאופיו$ שימש אז אפילו ל(בימינו 

  .גיליתי פרט שכדי לחלוק אותו אתכ$ אבקשכ$ לשבת

, כ" כתוב ש$". אנדו'צ"נקרא בסינית , )בניגוד לאופיו$ גולמי, שהוכשר לעישו (אופיו$ מעובד    

ר לכ$ שמה של העיר אשר הרי שזכו, וא$ קראת$ קוד$ בריכוז את תיאורו של מארקו פולו % 26בעמוד 

  . הקי
 הפלאי שלו% הקי$ קובלאי חא  את ארמו , לדבריו, בה

): 'אצל קולרידג(זאנאדו , )ס'אצל פרצ(זאמדו , )אצל פולו(שאנגטו , )בשפת סחר האופיו$(אנדו 'צ   

או , או שאנגטו, אנדו'או צ(זאנאדו ? או ארבע גירסאות של אותה המלה –הא$ אלו ארבע מלי$ 

כש$ שאי  , לבטאה, "נכונה", אי  דר" אחת. היא חלו$ והיא אופיו$, היא ארמו , היא מקו$ )זאמדו

' מימש קולרידג, במבוק%מה שמימש קובלאי חא  בקני; החלו$%לממש את ארמו , "נכונה", דר" אחת

  . יתכ  שישנ  עוד דרכי$). בספקולאציה פילוסופית, ובורחס(שיר %בשורות
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