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در زمانهای قدیم ,بالهای زیادی
سر مردم دنیا آمد .اول از همه,
ده خورشید در آسمان ظاهر شد
و موج گرمای سوزانندهی آنها
زمین را برداشت و بعد ابلیسها و
شیاطین به زمین آمدند و مشکالت زیادی
درست کردند .مردمی که تمام این بدبختیها
را تحمل کرده بودند از آن به بعد فقط
ِ
آرامش قبل
وقت کردند از چند سال
از شروع سیلهای خانهخرابکن
لذت ببرند.
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در آن زمان ,رودخانهی
زرد و رودخانهی لوئو ,که
در دشتهای مرکزی چین
جاریاند ,از ساحل رودخانه
گذشتند و جلو آمدند .سیالب
دیوارهی رود را شست و با
خود برد ,افتاد به ِ
جان مزرعهها
و درختان و همهی خانهها
را خراب کرد .این مصیبت
بزرگ بسیاری از مردم را
بیخانه کرد و زندگی خیلی
سخت شد.
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یائو ,امپراتور آن زمان چین ,وقتی رنج و عذاب مردم را دید ,خیلی زود
قهرمان قدرتمندی به اسم گان را فرستاد برای کمک به مردم تا جلوی
ِ
رهبری گروهی از مردم را بر عهده گرفت تا با
سیالب را بگیرند .گان
سیالب بجنگند .دیوارههای بلندی برای رودخانهها ساختند و آببندها
را بنا کردند تا هجوم سیالب را پس بزنند .گان با کمک اَبَرال کپشت
آسمانیاش با سیالب دشتهای مرکزی جنگید .آنها تالش
میکردند طغیان رودخانهی زرد را متوقف کنند و
جلوی سیالب را بگیرند .اما سیل به کارش ادامه داد
و راهش را از بین دیوارهها و آببندها پیدا کرد و
پیش رفت.
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گان بیشتر از نُه سال تالش بسیار کرد تا جلوی سیالب را بگیرد .اما
آب دستبردار نبود و سیل همهجا را گرفت.
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گان متوجه شد که زندگی مردم دارد سخت و سختتر میشود ,پس
فکری به سرش زد .یک روز ,وقتی حواس نگهبانان آسمان به او نبود,
آرام و بیسر و صدا پا گذاشت توی بهشت و یکی از گنجهای امپراتور
آسمان را دزدید .یک جور خاک مخصوص به اسم شیرانگ.
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شیرانگ خاکی جادویی بود که خودبهخود زیاد و زیادتر میشد .گان
خاک را روی سیالب پاشید و بعد شیرانگ هی زیاد و زیادتر شد
و کوههایی درست کرد بلند و بلندتر که میتوانستند از دیوارههای
رودخانه محافظت کنند .هرچه سیل باالتر رفت ,شیرانگ توانست
باالتر برود تا نگذارد سیالب سرازیر شود .باالخره جلوی سیل را
گرفتند.
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گان متوجه نشد که امپراتور آسمان ماجرای
دزدی شیرانگ را فهمیده .قانون این بود که
اشیا و وسایل آسمانی را نباید بدون اجازهی
امپراتور به زمین ببرند .امپراتور وقتی فهمید
گان شیرانگ را دزدیده تا جلوی سیالبهای
روی زمین را بگیرد خیلی عصبانی شد.
او ژورونگ ,خدای آتش ,را فرستاد
ِ
تاوان جرمی که
تا گان را به
مرتکب شده ُبکشد.
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عجیب بود اما جنازهی گان سه سال
ِ
خوب خوب ماند ,فقط شکمش بزرگ
و بزرگتر شد.
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امپراتور آسمان تعجب
کرد ,پس کسی را فرستاد تا
بفهمد که چه چیزی توی شکم گان
است .یکهو ,پسربچهای از توی
شکم گان بیرون پرید و خیلی زود
بزرگ شد و تبدیل شد به مردی
جوان .این مرد جوان کسی نبود جز
یو ,پسر گان.
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بعد از به دنیا آمدن یو ,گان
تبدیل شد به اژدهای زرد و
در درهی عمیقی ناپدید شد.
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سیل هنوز کامل از بین نرفته بود ,اما یو مایل بود وظیفهی سخت
ایستادن جلوی سیالب رودخانهی زرد را بر عهده بگیرد ,این
عالقه را از پدرش به ارث برده بود .او همزمان که
از روش پدرش برای جلوگیری از سیل استفاده
میکرد ,تصمیم گرفت راههای جریان آب را
تمیز کند و گل و الیش را از سر راه
بردارد تا شاید باالخره آب رودخانه
به سمت دریا هدایت شود.
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