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افسانه ها می گویند پانگو, پس از آن که هیوالی تاریِک جهان را به آسمان 
و زمین تقسیم کرد, ُمرد و بدنش در آسمان تبدیل شد به خورشید و ماه 
و ستاره ها و در زمین تبدیل شد به کوه ها, رودها, دریاچه ها و اقیانوس ها 
و گل ها و گیاهان. روح پانگو تبدیل شد به حیوانات و پرندگان و ماهی ها 
و حشرات. به این ترتیب, جهانی که همیشه راکد و آرام بود پر از زندگی 

و تکاپو شد.
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جهاِن  زیبایی  دیدن  با  او  زمین.  روی  پایین  آمد  نیووا  الهه  روز,  یک 
اطرافش  به  که  همان طور  غافلگیر.  هم  هم خوشحال شد  رو به رویش 
جنگل های  و  دید,  را  سربه فلک کشیده  رشته کوه های  بود,  شده  خیره 
آزادانه  که  گله ی حیوانات وحشی ای  و  درختچه  و  علف سبز  از  انبوه 
روی زمین پرسه می زدند. همچنان که پرندگان رنگارنگ باالی سرش 
توی آسمان پرواز می کردند, نیووا از شکوه این چشم انداز مسحور شد.
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اما نیووا, بعد از آن که تنها در آن سرزمین پهناور 
قدم زد, غصه اش گرفت. او سعی کرد با گیاهان 
و درختان حرف بزند و از احساساتش برایشان 
بگوید, اما جوابی نگرفت. درخت ها فقط با باد, 
ساکت و بی صدا, پیچ و تاب می خوردند. تالش 
اما  دارد,  احساسی  چه  بگوید  حیوانات  به  کرد 
آن ها هم نتوانستند از غم و اندوه او سر درآورند. 

نیووا بیشتر و بیشتر احساس تنهایی کرد.
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از آن که بی هیچ هدفی دور تا دور زمین قدم زد,  بعد  نیووا,  یک روز, 
خسته شد و کنار دریاچه ای نشست تا استراحت کند. کمی بعد متوجه 
تصویر خودش توی آب دریاچه شد. وقتی چشمک زد, تصویرش با 

چشمک جواب داد. وقتی لبخند زد, تصویرش هم خندید.



8

چه  فهمید  یکهو  نیووا 
»البته!«  است.  کم  چیزی 
بعد با خودش گفت: »جهان 
کسی  اما  دارد,  همه چیز 
چرا  دارد!  کم  را  من  شبیه 
تا  نشوم  دست به کار  خودم 

از تنهایی درآیم؟«
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به  که  چیزی  به  داشت  او  وقتی 
می کرد,  فکر  بود  رسیده  ذهنش 
کمی  رفت.  باال  بالفاصله  روحش 
دریاچه  کناره ی  از  زرد  رس  خاک 
برداشت و مقداری آب به آن اضافه 
توی  که  تصویرش  از  نیووا  کرد. 
و  گرفت  کمک  بود  افتاده  دریاچه 

سریع شروع کرد به هم زدِن خاک.
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طولی نکشید که نیووا با دستان 
ِگلی  مجسمه ی  یک  ظریفش 
کوچک ساخت. او مجسمه را 
ساخته  خودش  شبیه  درست 
بود؛ مجسمه بدن داشت و سر, 
دست داشت و پا, چشم داشت 
کم  چیزی  گوش.  و  دهان  و 

نداشت.
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نیووا، شاد و خوشحال, مجسمه ی 
دست هایش  توی  را  کوچولو 
بعد  کرد.  نگاهش  آرام  و  گرفت 

آن را زمین گذاشت.
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به  کرد,  برخورد  با زمین  پاهایش  این که  به محض  مجسمه ی کوچولو, 
پاهایش را کش و قوسی داد و  طرزی سحرآمیز جان گرفت. دست و 
کنجکاو به اطرافش نگاه کرد, به جهان رنگارنگی که دوره اش کرده بود. 
کمی بعد, که چشمش به نیووا افتاد, خوشحال و هیجان زده فریاد کشید: 

»مامان! مامان!«
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زنده شده, وجودش  که ساخته  دید مجسمه ای  نیووا  وقتی 
کوچولوی  مجسمه ی  اسم  شد.  لبریز  سرخوشی  و  لذت  از 
آدمک  که  آن جا  از  »آدمک«.  گذاشت  را  دوست داشتنی 
که  گرفت  تصمیم  نیووا  بود,  شده  ساخته  الهه  از  تقلید  با 
را  به خودشان  آن ها عقاید و احساسات و زبان مخصوص 
زمین  روی  تا به حال  که  حیواناتی  برعکِس  باشند,  داشته 

رفت و آمد داشتند.
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