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در روزگاران قدیم ,مردم توی غارها در دل کوهها زندگی میکردند و برای
غذا خوردن به شکار حیوانات میرفتند .اگر نمیتوانستند حیوانی شکار کنند,
امیدشان به خوردن گیاهان بود و قارچها و میوههایی که در صحرا و بیابان رشد
میکردند .مسمومیت غذایی ,زخمهایی که موقع شکار به وجود میآمدند و
بیماریها بزرگترین دشمن آدمها بودند .پزشکی نبود که آدم پشتش بهش
گرم باشد و کسی هم بلد نبود بیماریها را درمان کند .کاری از دست مردم
 2برنمیآمد جز اینکه بنشینند و تماشا کنند چطور آدمهایی که دوستشان
دارند بر اثر این نوع بیماریها از دنیا میروند.
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در آسمانها خدایی زندگی میکرد
به اسم ِشننونگ ,کشاورز مقدس .او
بسیار مهربان بود و ,با اینکه ِ
بدن مردها
را داشت ,روی سرش شاخهای گاو نر
رشد کرده بود .او بسیار نیرومند بود و
قدرت فراوانی داشتِ .شننونگ وقتی
میدید مردم روی زمین هر روز چقدر
رنج میکشند غصه میخورد .یک روز,
تصمیم گرفت آسمان را ترک کند و بیاید
پایین ,روی زمین ,و تا آنجا که میتواند
به مردم کمک کند.
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ِشننونگ راههای بسیاری را امتحان کرد تا
بیماریهای مردم را درمان کند .او از آتش ,آب
و نور خورشید استفاده کرد ,اما موفقیتی به دست
نیاورد .حتی ,بعضی وقتها ,بعد از کمک او مردم
حالشان بدتر میشد.
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ِشننونگ رفت توی فکر و غمگین شد.
او آنقدر وقت گذاشت برای فکر کردن
به اینکه چطور راههای درمان را به دست
بیاورد که خودش هم سردرد گرفت .اما
باز هم نتوانست جوابی پیدا کند .یک روز
گروهی از مردم را دید که از بس گرسنه
بودند علفهای هرز میخوردند.
بعد ,خودش کمی از آن
علفها را امتحان کرد و فهمید
سردردش از بین رفته.
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با این ِ
کشف اتفاقی فکری به ذهن ِشننونگ
رسید .او به اعماق جنگل رفت و تعداد
زیادی از گونههای مختلف گیاهی را امتحان
کرد .او فهمید که بعضی شیریناند ,بعضی
تلخ و بعضی حتی مزهی تند دارند .آنها هر
کدام مزهای متفاوت با دیگری داشتند.
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ِشننونگ گیاهان مختلفی برداشت و آنها را به بیمارانش داد تا بخورند.
او فهمید که گیاهان تلخ سرفه را درمان میکنند و گیاهان ترش عالج
بیمارانیاند که دلدرد دارندِ .شننونگ هیجانزده فریاد زد« :باورکردنی
نیست! این گیاهان میتوانند بیماریها را درمان کنند!»
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ِ
شفابخش بیشتر ,گروهی از مردم را
ِشننونگ ,برای پیدا کردن گیاهان
ِ
کمیاب
با خودش به کوه شمالغرب برد .او میدانست گلها و گیاهان
بسیاری در آن منطقه رشد کردهاند .مردم دنبال ِشننونگ راه افتادند و
آنقدر رفتند و رفتند که پاهایشان ورم کرد و پر از تاول شد .آنها ,بعد
از  49روز راه رفتن ,باالخره به دامنهی کوه بزرگ رسیدند.
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یک روز ,ناگهان
سر و کلهی گروهی شیر و
پلنگ و اژدرمار پیدا شد .آنها کمکم
دور آدمها حلقه زدندِ .شننونگ
بالفاصله شالق آسمانیاش را
پیچ و تابی داد و خشمگین آن را
چرخاند تا جانورها را دور کند.
از آن روز به بعد ,ر ّد طوالنی شالق
او روی بدن آن جانورها باقی ماند.
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مردم سعی کردند ِشننونگ را راضی کنند
که از آن جلوتر نرود؛ آنها میگفتند این
کار بسیار خطرناک است .اما ِشننونگ با
سر جواب رد داد و گفت« :من نمیتوانم
برگردم ,در حالی که مردم هنوز گرسنهاند
و غذا ندارند ,مریضاند و دارو ندارند!»
بعد به کارش ادامه داد و گروهش را
راهنمایی کرد تا از درهای در مرکز کوهی
عظیم عبور کنند.
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