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 – אשת הג’ייד של הכוכב הבוהק明星玉女(. 1נ”ט)

. בפיסגת ההר צב3. צרכה עיסת ג’ייד, ובאור יום נסקה השמיימה2 שכנה בהר ְחוָוה1אשת הג’ייד של הכוכב הבוהק
. בצידו יש גרם מדרגות אבן, ממרחק נראות כולן. מלפני מקדש אשת הג’ייד5, גבהו שלושה ֶז'ן4אבן, רוחבו מספר מּו

ישנם חמישה מכתשי אבן הקרויים "אגן שטיפת הראש של אשת הג’ייד". צבע המים שבתוכם ירוק כהה צלול. בגשם
.6לא יוצפו, ובצורת לא תייבשם. בתוך המקדש נמצא סוס אבן של ג’ייד

7מתוך: "רישום בדיקת הרוחות”

"אשת ג’ייד" הוא ביטוי שמשמעו "יפהפיה", וכך הוא מתפרש בסיפור על היפהפיה נֹוְנְגיּו', בתו של הדוכס מּו מצ’ין מן המאה1
אותה פיסגה סביבה נסוב הקטע שלנו.t לפנה”ס, שהוא הסיפור שנהוג לספר כיום על פסגת אשת הג’ייד בהר חווה, 7ה

( גיבורת הקטע מתוארת山海经·西山经·太华之山מצד שני, בפרשנותו של גוו פו על “הקלאסיקה של ההרים והימים” )
כאישה שהגיעה למומחיות בטיפול בעיסת ג’ייד, ושאכילתה העניקה לה את האלמוות. מכאן ייתכן שהכוונה ממש לביטוי
המילולי “אשת הג’ייד”. הביטוי "כוכב בוהק" יכול גם להיות מתורגם "כוכב נוגה", אולם על בסיס תרגום לג לג’ואנג דזה

(, הביטוי מתייחס לכוכבים זוהרים ככלל ולאו דווקא לנוגה ספציפית. אותו3 פסקה 1, קטע 盗跖)הפרקים המעורבים, 
"כוכב בוהק" הוא כינוי לפיסגה ולגיבורת הקטע כאחד, כפי שמצטייר מן השיר "שירים עתיקים – הר פרח הלוטוס

אי.古风·西上莲花山 )שבמערב"  ( של המשורר ִלי ָּב+
ה הוא אחד מחמשת ההרים המקושרים עם האל הגדול והקדום שאנגדי ועם מנדט השמיים במסורת הסינית. ההר2 הר ְחוו+

מאוד ידוע בסין, ומהווה גם היום מוקד עליה לרגל ואטרקציה תיירותית. הפסגה המרכזית שלו נקראת עד היום "צוק אשת
הג’ייד של הכוכב הבוהק", וניתן למצוא בו את המקדש, אגן הרחצה ומדרגות הצב שמוזכרות בטקסט שלנו.

משמע: זכתה לחיי אלמוות.3
מּו היא יחידת שטח בגודל של כחצי דונם. כך שגודל הצב הוא דונמים בודדים.4
ֶז'ן היא יחידת אורך שגודלה שמונה אמות, על פי הפרשנות של הפרשן הקדום ְגוֹו ּפּו לקטע על הר חווה ב"קלאסיקה של5

(. משמע: גובהו של הצב כשבעה מטרים.山海经·西山经·太华之山ההרים והימים" )
ה הרכס המערבי" )6 西את המשפט האחרון ניתן לתרגם גם כ"סוס אבן ג’ייד", אולם על פי הקטע המקביל ב"תיעוד הר ְחוו+

岳华山志.הג’ייד מצביע כאן על שיוכו של הסוס לאשת הג’ייד, ולא על החומר ממנו הוא עצמו עשוי )
נמצא בה במגילה ט’ הגיע למעשה מ"הרשומותaהגירסה של "תיעוד בדיקת הרוחות" שהגיעה לימינו היא משוחזרת, והקטע 7

הנרחבות של עידן טאיפינג".
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