
http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.htmlמתוך “הרשומות הנרחבות של עידן טאיפינג” מגילה רע"ו בתרגום עופר ולדמן, 

 - ְג'ָיאְנג ִג'י蔣濟(. 11רע"ו)

 מֵויי היה מפקד עליון, חלמה אשתו על בנה מתייפח ואומר: “שונים הם נתיבי החיים12בתקופה בה ְג'ָיאְנג ִג'י
והמוות! בחיי הייתי צאצא של שר בכיר, וכעת אני משמש ראש חוליה בעולם התחתון שבהר ָטאי, תשוש ואפוף

 אשר עומד להיות מזומן כדי13השפלה, ושוב איני יכול להגיד את דברי. כעת במערב המקדש הגדול נמצא סּון ָאה
להיעשות למושל הר ָטאי, כולי תקוה שאמא תגרום למפקד העליון לדחוק בָאה, שיצווה להעביר אותי למקום שמח

יותר" אך סיים, והאישה התעוררה מבוהלת. 

 אהיא סיפרה את הדברים לִג'י, וִג'י אמר: “חלומות זה לא משהו להתבסס עליו.”

למחרת שוב חלמה עליו האם אומר: “באתי היום לברך את המושל החדש, ונעצרתי למרגלות המקדש. אך בטרם
הופיע נאלץ זמנית לחזור. מחר בצהרי היום יופיע המושל החדש כנדרש. לקראת הופעתו ישנם עיסוקים רבים, ולא

אוכל שוב לחזור לכאן. אקווה שתפתחי שוב את הנושא. מה נחטא אם נבחן זאת שוב?” אז סיפר על דמותו של ָאה,
ודבריו מאוד מפורטים. 

, ואף אל פי שחלום אינו דברבלמחרת שוב סיפרה האישה את הדברים באומרה: “אתמול שוב חלמתי חלום דומה
להתבסס עליו, מה נחטא אם נבחן זאת שוב?” כך שלח ִג'י אנשים אל מרגלות המקדש הגדול לתחקר את סּון ָאה,

ואכן הגיעו אליו ודמותו כמו בחלום. ובכך התייפח ִג'י "איך נעשיתי חרפה לבני!"

לפיכך נפגש עם סּון ָאה, ודיבר איתו על המקרה. ָאה לא פחד להתמודד עם המוות, ושמח לקבל את משרת מושל
הר ָטאי, ורק חשש כי בדברים עליהם דיבר ִג'י אין ממש.

לפיכך אמר לִג'י: “אקווה כי אכן אמת בדבריך, אך איני מבין, איזו משרה מעוניין העלם הנכבד לקבל?”

ִג'י השיב: "כל מקום שמח בעולם התחתון, יתאים." 

וָאה נתן את הבטחתו.

משסיימו לשוחח ונפרדו, רצה ִג'י לדעת את פתרון העניין במהרה, והעמיד לאורך הדרך ממפתן דלתותיו של
המפקד העליון ועד מרגלות המקדש, איש אחד בכל עשרה צעדים, שיעבירו את החדשות מָאה. בסביבות שמונה

 14בבוקר מסרו כי ָאה חש כאבים בלבו, בסביבות עשר מסרו כי מצבו חמור, ובצהרי היום מסרו כי ָאה נפטר.

" 15ג’י התאבל: "על אף הצער על גורלו המר של הבן, זכיתי לראות בשמחת הידע אשר למתים.

כעבור יותר מחודש האם שוב חלמה שהבן בא ואמר: “כבר הפכתי ללבלר!”.

16מתוך: "מסורת הפלאים המופתיים”

 .249ְג'ָיאְנג ִג'י היה פקיד בכיר בממלכת ָצאו ֵויי בתקופת שלושת המלכות. מת בשנת 12
אצל לו שו’ן מצויין שמדובר בפטרון שירה.13
 חלקים. התרגום12במקור מדובר על אשמורות באורך של שעתיים, המרכיבות את החלוקה הסינית הקדומה של היום ל14

( היא המקטע巳时מתייחס לשעה שבמרכז האשמורת על מנת להשאיר את הטקסט קריא. למשל, האשמורת השישית )
 בבוקר, והיא תורגמה ל"סביבות השעה עשר."11:00 ל9:00שבין השעות 

במקור מופיע המושג "מראה של שמחה", או " שהוא שם עוקף-טאבו ל"פריחה השמיימית" הידועה במערב בשם אבעבועות15
שחורות. עם זאת ייתכן שהכוונה

"מסורת הפלאים המופתיים" לא שרדה לימינו, והקטע שלפנינו שימש בין השאר בשיחזורה היחיד ע”י לו שו’ן בספרו16
(.古小說鈎沈"שחזור סיפורים עתיקים” )
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