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دنیایی  هنوز  وقتی  قدیم,  خیلی خیلی  زمان های  در 
زیادی  مقدار  از  بود  تشکیل شده  نبود, جهان  کار  در 
راست,  نه  بود,  چپ  نه  وقت ها,  آن  غبار.  و  تاریکی 
نه پایین. شمال و جنوب و شرق و غرب  باال بود,  نه 
هیچ فرقی با هم نداشتند. دنیا مثل یک تخم مرغ بزرِگ 
گرد بود. توی آن دنیای تاریک فقط یک نفر زندگی 

می کرد. اسم او پانگو بود.
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هجده هزار سال گذشته بود. پانگو توی این دنیای تخم مرغی بزرگ و 
بزرگ تر شد و باالخره به دنیا آمد. او وقتی چشم هایش را باز کرد دید 
همه جا تاریِک تاریک است و حتی سوسوی نوری هم دیده نمی شود. 
پس تصمیم گرفت بدنش را  کش دهد و پاها و دست هایش را دراز کند 

تا مطمئن شود که به هیچ وجه نمی تواند جنب بخورد.
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او  کرد!«  تحمل  نمی شود  »واقعًا  زد:  فریاد  نداشت.  خوبی  حس  پانگو 
توی تاریکِی مطلق یک تبر ساخت و آماده شد تا آن دنیای تخم مرغِی 

گرد و کثیف را بشکافد.
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پانگو تمام زورش را به کار گرفت و با تبری که ساخته بود, با »بنِگ« 
تاریِک  کثیِف  دنیای  کرد  سعی  داد,  تکان  را  دنیا  تمام  که  وحشتناکی 

هجده هزارساله را بشکافد.
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باال  رفت  تمیز  روشِن  هوای  خورد,  شکاف  بزرگ«  »تخم مرغ  وقتی 
از  پر  و  سنگین  هوای  همزمان  بسازد؛  را  آبی  آسمان  باالباالها  آن  تا 
گرد و خاک آمد پایین و کم کم آرام گرفت تا بخش بسیار بسیار بزرگی 
از جایی را بسازد که نامش زمین بود. از آن روز به بعد, آسمان و زمین 

از هم جدا شدند.
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بعد از آن که آسمان و زمین از هم جدا شدند پانگو احساس بهتری پیدا 
کمرش  نمی گذاشت  و  بود  او  کول  هنوز روی  سنگین  آسماِن  اما  کرد. 
پاهایش  به کار گرفت و همزمان  پانگو تمام زورش را  را راست کند. 
و,  داد  را هل  آبی  بعد آسمان  نگه داشت؛  را روی زمیْن سفت 
همان طور که با دو دست آن را نگه داشته بود, از زمین دورتر و 

دورترش کرد.
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از آن به بعد, پانگو روزی سه متر و نیم قد کشید و چون هر روز بلندتر 
می شد, آسمان و زمین بیشتر و بیشتر از هم دور شدند. پانگو می ترسید 
که نکند آسمان بیفتد پایین, برای همین جرئت نداشت حتی یک ذره 

هم از جایی که آسمان را نگه داشته بود این ورتر یا آن ورتر برود.
دیگر  زمین  و  آسمان  پانگو  لطف  به  و  بود  گذشته  سال  هجده هزار 
غولی  به  هم  پانگو  بنابراین  داشتند.  فاصله  هم  با  کیلومتر   150,000
تبدیل شده بود با 150,000 کیلومتر قد. آسمان دیگر به باالترین نقطه 
رسیده بود و نتوانست باالتر برود. همزمان, زمین هم به پایین ترین نقطه 
رسیده بود و دیگر نتوانست پایین تر برود. باالخره, آسمان و زمین به 

جایگاه ثابتی رسیده بودند.
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جهان را پانگو ساخت, بنابراین, 
احوال  و  احساسات  وقت  هر 
و  حال  می کرد,  تغییر  پانگو 
اوضاع جهان هم دقیقًا همان جور 

عوض می شد.
وقتی پانگو شاد و خوشحال 
و خندان بود, گوشه گوشة آسمان 

زالل و آبی می شد.



13 وقتی پانگو عصبانی بود, آسمان تیره و تار می شد و کبود.
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گریه  و  بود  غمگین  پانگو  وقتی 
می کرد, از آسمان باران می بارید 
و قطره های باران جمع و تبدیل 
می شدند به رودخانه و دریاچه و 

اقیانوس.
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