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牛郎织女
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牛 女 两 宿 ，惟 七 夕 一 相 逢
qī

xī

niú

nǚ

dù

hé

jiā

jiā

chuān

qǐ

qiǎo

zhī

zhēn

七 夕 牛 女 渡 河 ，家 家 穿 乞 巧 之 针
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架 鹊 桥 以 渡 河 ，牛 女 相 会

故事：
中国人很早就注意到，天上有两颗肉眼可以清楚地看
到的恒星，一颗在银河的东边，一颗在银河的西边，遥遥相
对。中国人把这两颗星星分别称为牵牛星和织女星。再后
来，人们认为这两颗恒星是一对夫妇变成的，这就是民间广
泛流传的牛郎织女的故事。
相传在古时候，有兄弟两个人，他们的父母早早就去
世了。哥哥和嫂子对弟弟不好，两个人分家时。哥哥霸占了
所有的田地和房屋，而弟弟只得到一头黄牛，弟弟每天细心
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地照顾牛，带着牛帮别人干活来维持生活，所以人们都叫他
牛郎。
一天，这头黄牛忽然像人那样说起话来，它告诉牛郎，
农历七月初七那天的晚上，天上的仙女们会到人间来，如果
能偷走一位仙女的衣服，就能和她结婚。这天晚上，牛郎
按照黄牛的指点，悄悄来到湖边，躲在草丛里。不久，天
上宫殿的大门打开，飞出七个美丽的仙女。她们飞到湖边，
脱了衣服下去洗澡，并在湖水里快乐地嬉戏。牛郎趁她们不
注意，偷了一件衣服藏起来。
仙女们洗完了澡，上岸穿好衣服，纷纷飞回天宫里去。
但是，年龄最小的仙女找不到自己的衣服，因此无法飞走，
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急得哭了起来。这时牛郎赶紧出来，将衣服还给她。原来，
这个仙女是天帝的第七个女儿，心灵手巧，天上美丽的云彩
就是由她织出来的，所以她的名字叫织女。经过交谈，织女
认为牛郎是一个勤劳而善良的人，就同意和他结婚。织女和
牛郎一起生活，夫妻两人非常恩爱，牛郎带着黄牛去干活
儿，织女就在家里织布、做饭。后来，他们又生了一个儿子
和一个女儿，一家四口人过着幸福美满的生活。
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天宫里面，因为织女没有回来，就没有人去织造云彩
了。天帝和他的妻子王母娘娘派人到处寻找织女，当他们知
道织女嫁给了人间的小伙子牛郎之后，非常生气。天帝派
天兵天将到人间来，把织女抓回天宫。牛郎在黄牛的帮助
下，也拥有了上天的能力，他把儿女装在两个筐子里，挑着
他们，上天去追赶织女。王母娘娘不想让这对夫妻再见面，
看到牛郎快要追上织女了，她就拔下头上的银钗，在他们
中间划了一下；这一划，天空中就出现了一条宽阔的银河，
挡在牛郎、织女之间。从此以后，夫妻二人只能流着眼泪，
隔着银河远远地眺望对方。这对痛苦的年轻人就这样变成了
银河两边的牵牛星和织女星。
善良的人们和动物们都很同情牛郎、织女。七月初七
晚上，许多喜鹊主动飞到银河上，用它们的身体搭成一座跨
越银河的桥梁。牛郎、织女走到鹊桥中央，终于又相见了。
他们之间坚贞不变的爱情，让天帝也觉得没办法，只好允许
他们每年七月初七聚会一次。在中国古代，这一天是女孩子
们最重视的节日，在这天她们会举行一些活动，祈求获得织
女那样灵巧的手艺和幸福生活。
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راعي البقر وحورية النسيج
اهتم الصينيون بوجود نجمين في السماء يمكن رؤيتهما بالعين
المجردة ،أحدهما في شرق المجرة واآلخر في غربها ،يواجه بعضهما
اآلخر من مسافة بعيدة .ويسمي الصينيون النجمين بنجم راعي البقر ونجم
حورية النسيج .وقد اعتقد الناس أن هذين النجمين كانا زوجين وتحوال بعد
ذلك إلى نجمين ،ومن هنا جاءت قصة راعي البقر وحوية النسيج التي
انتشرت بين عامة الشعب بشكل واسع.
قديما كان هناك أخوان مات أبواهما مبكرا .كان األخ الكبير وزوجه
يعامل األخ الصغير بقسوة ،وعند تقسيم التركة اغتصب األخ الكبير
الثروة ،أما األخ الصغير فلم يحصل إال على بقرة (ثور) ،ولذا سماه الناس
براعي البقر ،وقد كان األخ الصغير يقوم كل يوم بالعناية الفائقة بهذه البقرة
ويستخدمها في مساعدة اآلخرين على أداء األعمال الشاقة من أجل تحمل
تكاليف المعيشة.
ذات يوم تكلمت البقرة (الثور) مثل اإلنسان وقالت لراعي البقر إن
بعض الحوريات من السماء سينزلن إلى الدنيا في مساء اليوم السابع من
الشهر السابع القمري ،وإنه لو استطاع سرقة مالبس الحورية لتمكن من
59

中国蒙学经典故事丛书
سلسلة "قصص صينية تنويرية كالسيكية"

الزواج منها .وفي ذلك اليوم ذهب راعي البقر إلى شاطئ البحيرة خفية
واختبأ وراء األعشاب الطويلة .ثم فتح باب قصر السماء وطارت منه
سبع حوريات جميالت متجهات إلى البحيرة وخلعن مالبسهن لالستحمام
واللعب في البحيرة ،فسرق راعي البقر ملبسا دون أن تنتبه الحوريات إليه.
بعد االستحمام صعدت الحوريات إلى الشاطئ وارتدين مالبسهن
وعدن إلى القصر في السماء .لكن أصغر حورية سنا لم تستطع الطيران
ألنها فقدت مالبسها ،وانهارت فى البكاء .في تلك اللحظة ظهر راعي البقر
وأعاد المالبس إليها .كانت هذه الحورية هي االبنة السابعة إلمبراطور
السماء وكانت ذكية وماهرة في النسيج ،فقد كانت هي من حاكت السحب،
لذلك سميت بحورية النسيج .بعد الحديث الذي دار بينهما أيقنت حورية
النسيج أن راعي البقر رجل مجتهد وطيب ووافقت على الزواج به.
عاشت حورية النسيج مع راعي البقر حياة هانئة ،وكانا متيمان بعضهما
ببعض .وظل راعي البقر يعمل مع البقر وبقيت حورية النسيج في البيت
للقيام بنسج األقمشة واألعمال المنزلية األخرى .وأنجبا ابنا وابنة فيما بعد
وعاشت أسرتهما حياة سعيدة.
ومن هنا لم يعد هناك من يقوم بنسج السحب؛ فحورية النسيج تزوجت
على األرض ولم تعد إلى قصر السماء .ولذلك أمر إمبراطور السماء
وزوجته اإلمبراطورة وأتباعهما بالبحث عن الحورية المفقودة في كل
مكان ،وغضبا للغاية عندما عرفا أن حورية النسيج تزوجت من راعي
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بقر شاب عادي من األرض .بعث اإلمبراطور جنود السماء إلى األرض
للقبض على حورية النسيج .أما راعي البقر فقد حصل على مهارة الطيران
إلى السماء بمساعدة البقر ،ووضع طفليه في سلتين وحملهما ولحق بحورية
النسيج .لكن اإلمبراطورة لم تكن تريدهما أن يتقابال أبدا .فعندما رأت
أن راعي البقر على وشك اللحاق بحورية النسيج خلعت دبوس شعرها
ورسمت بينهما حاجز ،فظهرت المجرة الواسعة في السماء على الفور
ومنعت راعي البقر وحورية النسيج من اللقاء .ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن
الزوجان إال من النظر بعضهما إلى بعض بحسرة .وهكذا تحول الزوجين
ّ
المعذبين إلى نجم راعي البقر ونجم حورية النسيج على جانبي المجرة.
وتعاطف معهما الناس الطيبون والحيوانات.
بادرت الطيور الصغيرة بالطيران إلى المجرة ،في مساء اليوم السابع
للشهر السابع القمري وشكلت جسرا بأجسامها يربط بين جانبي المجرة.
يومها ذهب راعي البقر وحورية النسيج إلى وسط الجسر وتقابال أخيرا
بعد طول الفراق .لقد كان حبهما مخلصا لدرجة أن اإلمبراطور لم يستطع
تغييره فسمح لهما بمقابلة واحدة في كل سنة .صار هذا اليوم عيدا؛ اهتمت
الفتيات الصينيات به كثيرا في الصين القديمة ،حيث يقمن ببعض النشاطات
ويتمنين الحصول على مهارة النسج وحياة سعيدة مثل حورية النسيج.
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