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آفرینگان271 :

در افسانهها آمده است که امپراتور آسمان و مادرملکهی غرب هفت
نوه داشتند ،هفت دختر زیبا .کوچکترین دختر از همه جذابتر بود،
«دخترک بافنده» که به چینی میشد ژینو .او قشنگ بود و مهربان،
استعداد زیادی در بافندگی داشت و میتوانست رنگارنگترین
و قشنگترین شکلهای ابرمانند را ببافد .فصل که تغییر میکرد،
الیههای جورواجور و رنگارنگ ابر هم تغییر میکردند .این تغییر
رنگها و شکلها میشدند همان ابرهایی که مردم میتوانستند از زمین
تماشایشان کنند.
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روی زمین ،جوان گاوچران فقیری زندگی
میکرد به اسم نیوالنگ .پدر و مادرش وقتی
که او خیلی کوچک بود از دنیا رفته بودند,
برای همین او با خانوادهی برادرش زندگی
میکردِ .
زن برادرش آدم خسیسی بود و
دوست نداشت نیوالنگ در مال و اموال
خانواده شریک باشد ،پس نیوالنگ را مجبور
کرد از خانه برود .تنها چیزی که به او داد یک
گاو نر پیر و مریض بود.
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نیوالنگ از خانه رفت و رفت تا رسید پای یک کوه .به نظرش پا
به منطقهی خوبی گذاشته بود و میتوانست آنجا را به مزرعه
تبدیل کند .نیوالنگ کلبهی کوچکی ساخت و اسباب و
اثاثش را با گاو نر پیر بُرد به آن کلبه.
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ِ
نیوالنگ مهربان
از آن به بعد ،گاو ِنر پیر شد تنها دوست نیوالنگ.
بهترین علفهای تازه را جمع میکرد و با آب گوارا به گاو نر میداد.
ِ
مواظبت نیوالنگ گاو نر را روز به روز قویتر کرد.
آنهمه
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آنها با هم زندگی میکردند و مزرعه را شخم میزدند .کمکم زندگی
بهتر و بهتر شد.
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با این حال ،نیوالنگ توی خانه احساس تنهایی میکرد .به آسمان و
آنهمه ستارهی ریز چشمکزن نگاه میانداخت و با خودش میگفت:
«چقدر خوب میشد اگر کسی اینجا بود که میتوانست غذا بپزد و با
من حرف بزند».
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روزی از روزها ،گاو نر یکهو شروع کرد به حرف زدن .رو کرد به
نیوالنگ و گفت« :ممنونم که اینقدر خوب از من مواظبت میکنی.
لطفًا خیلی زود برو به برکهی نیلوفرهای آبی .چند پریزاده دارند توی
آب شنا میکنند .شاید بتوانی همسرت را آنجا پیدا کنی».
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نیوالنگ
دهانش از
تعجب باز ماند
وقتی فهمید گاو نر
میتواند حرف بزند .او زود
رفت به برکه و پشت بوتههای کنار برکه قایم شد تا پریزادهها پیدایشان شود.
خیلی طول کشید تا هر هفت دختر آمدند باال روی آب .آنها همان نوههای بانو
مادرملکه بودند .هر هفت تا خوشحال و خندان پریدند توی آب و آبتنی کردند.
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نیوالنگ رفت توی فکر که
چطور میتواند همسر آیندهاش
را انتخاب کند .یکهو متوجه شد
که پریزادهها وسایلشان را ول
کردهاند آنجا .بعد شالی دید که
خیلی قشنگتر از بقیه دوخته
شده بود .حدس زد که صاحب
شال حتمًا بهترین خیاط و بافنده
است .زود شال را برداشت و
راهش را کشید و رفت.
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پریزادهها ،که از آب ِ
تنی حسابی توی برکه لذت برده بودند ،شالشان
را برداشتند و مثل دستهای ققنوس زیبا پرواز کردند و رفتند .یکی
از آنها جا ماند؛ و او کسی نبود جز ژینو .او داشت دنبال شالش
میگشت و دیگر کم مانده بود بزند زیر گریه.
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نیوالنگ شال را برداشت و زود آمد جلو و از ژینو
معذرتخواهی کرد« .دخترخانم ،این شال شماست».
بعد نشست و داستان زندگیاش و بدبیاریهایش را
برای ژینو تعریف کرد و از او خواست اگر میتواند
بماند و همدم او شود .دخترک خجالت کشید ،سرش
را پایین انداخت و موافقت کرد.
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