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کشاورز  پادشاهی  از  قبل  که  یان,  امپراتور  است  آمده  افسانه ها  در 
او  نیووا.  نام  به  داشت  دختری  شن نونگ,  اسم  به  بود  مشهوری 
دوست داشتنی  و  باهوش  دختری  نیووا  بود.  دخترش  کوچک ترین 
بیابان بود  بود و مردم خیلی به او عالقه داشتند. او عاشق خورشید و 
نیووا  پدر  می کرد.  حسادت  آن ها  کردن  پرواز  و  پرندگان  همه ی  به  و 
خیلی کم خانه می ماند و برای همین هیچ کس نبود که با او بازی کند. او 

خیلی خیلی تنها بود.
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یک روز نیووا از پدرش خواهش کرد: 
»پدر, می توانی مرا ببری دریای شرقی 
امپراتور  ببینم؟«  را  خورشید  طلوع  تا 

سرش را تکان داد و موافقت کرد.
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می گذشتند  خورشید,  غروب  و  طلوع  با  روزها,  اما 
طلوع  تا  ببرد  را  نیووا  نمی کرد  وقت  یان  امپراتور  و 
امپراتور سرش  ببیند.  را  خورشید 
که  همزمان  او  بود.  شلوغ  خیلی 
و  درست  می داد  یاد  مردمش  به 
اصولی زمین های کشاورزی شان 
مشغوِل  ببرند,  کشت  زیر  را 
پزشکی  استفاده های  کشف 
تا  بود  هم  مختلف  گیاهان  از 
معالجه  را  بیماری ها  بتواند 
کند. امپراتور یان اصاًل وقِت 
با  بخواهد  که  نداشت  آزاد 

دخترش بگذراند.
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از  بیشتر  نتوانست  او  بود.  زبر و زرنگی  خیلی  دخترِک  نیووا 
این صبر کند. یک روز, بعد از آن که پدرش از خانه خارج شد 
از  یواشکی  نیووا  کند,  را شروع  دیگری  شلوغ  کاری  روز  تا 
خانه بیرون رفت, قایق کوچکی برداشت و آن را سمت طلوع 

خورشید در دریای شرقی راند.
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پا  به  اقیانوس  در  بزرگی  طوفان  یکهو, 
بر  افتادند  راه  غول پیکر  موج های  شد. 
آرام  و  معمواًل ساکت  که  سطح دریایی 
نیووا  قایق  به  محکمی  بزرگ  موج  بود. 
شد  واژگون  کوچک  قایق  کرد.  اصابت 
ناامیدانه  او  نیووا پرت شد توی آب.  و 
اما  خواست,  کمک  و  کرد  فریاد  و  داد 

هیچ کس صدایش را نشنید.
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نیووا بدشانسی آورد و اقیانوِس بی رحم بلعیدش و او دیگر هرگز نتوانست 
به خانه برگردد.
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از دست دادن نیووا امپراتور یان را از پا درآورد. او بی یار و همراه ماند و 
نتوانست نیووا را به زندگی برگرداند. تنها کاری که از دست او برمی آمد 

این بود که هر روز تک  و تنها بنشیند و اشک بریزد.
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نیووا که ُمرد, روحش تبدیل شد به پرنده ای کوچک. پرنده ی کوچک سری 
با نوکی سفید و پنجه هایی قرمز. وقتی پرنده ی کوچک  رنگارنگ داشت 
در آسمان به پرواز درآمد جیک جیِک بسیار غمگینی سر داد: »جینگ ِوی, 
جینگ ِوی.« به همین دلیل, مردم اسمش را گذاشتند »جینگ ِوی«. جینگ ِوی 
نگذارد  که  داد  قول  او  داشت.  نفرت  بود  گرفته  را  جانش  که  اقیانوس  از 

اقیانوس باز هم جان کسی را بگیرد. او عهد کرد که اقیانوس را پر کند.
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از آن روز به بعد, جینگ ِوی بی وقفه سنگریزه ها و شاخ و برگ های کوچک 
را برمی داشت و می انداخت توی دریای نامرد.
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