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در افسانه ها آمده است که هشت فناناپذیر, هان ژونگ لی, ژانگ گوالئو, لو 
دونگ بین, لی تیه گوئه, هان شیانگ زی, کائو گوجیو, الن کایخه و هی شیان گو, 
دعوِت مادرملکه ی غرب را قبول کردند تا در جلسه ی فناناپذیرها شرکت 
کنند. جلسه قرار بود در جزیره ی پریان برگزار شود, برای مزه کردِن هلوهای 
طوِل عمِر درخت های جادویی که هر سه هزار سال یک بار میوه می دادند. 
خدایان و پریان از جاهای مختلف دنیا جمع می شدند توی آن جزیره تا در 
اجتماع بزرگ حضور داشته باشند. جشنی برگزار می شد ُپر از غذای لذید, 
پر از نوشیدنی حیات بخش از کاخ آسمانی و نیز کمیاب ترین میوه ها. مهمانی 

بزرگی بود.
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مهمانی بزرگ با شکوِه فراوان تمام شد و هشت فناناپذیر آماده ی برگشت 
شدند. آن ها به ساحل جزیره رسیدند. روبه رویشان دریای شرقی بود. 
یکی از فناناپذیرها, یعنی لو دونگ بین, پیشنهاد کرد: »بیایید در مسیر 
برگشت نه سوار قایق شویم نه سوار ابرها. نظرتان چیست که برای رد 

شدن از دریا از قدرت های خودمان استفاده کنیم؟«
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لی تیه گوئه )به معنی »عصاآهنی«( گفت: »چه فکر خوبی! قرار است فقط 
از دریای شرقی رد شویم دیگر. کاری ندارد که!« او کدوی جادویی اش 
با آب  برخورد  به محض  کدو  زد: »عوض شو!«  فریاد  و  کرد  پرت  را 
درخت  برگ  از  که  بادبزنش,  به  ژونگ لی  هان  موقع,  همان  شد.  پهن 
خرما درست شده بود, فوت کرد و بادبزن تبدیل شد به بادبزنی بزرگ, 
قایقشان و برو که رفتی,  اندازه ی قایقی کوچک. هر دو پریدند روی 

زدند به آب.



6

پایین.  انداختش  و  درآورد  جیبش  از  کاغذی  االغ  یک  گوالئو  ژانگ 
تکه کاغذ تبدیل شد به یک خر واقعی و او پشتش نشست. وقتی هم که 
به ش دستور داد شنا کند و از دریای شرقی رد شود, خر کوچک حرف 

اربابش را گوش کرد و او را از این طرف آب برد آن طرف آب.
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قدری  به  بود,  از حصیر درست شده  که  را,  مقدسش  کایخه سبد  الن 
بزرگ کرد که بتواند از دریای شرقی ردش کند. هی شیان گو )که به ش 
خواهر هی می گفتند( هم یک گل نیلوفر آبی بزرگ برداشت و با خیال 

راحت خودش را توی آن جا کرد.



8

لو دونگ بیِن فناناپذیر سوار شمشیر جادویی اش شد و روی آب جلو 
با  بود,  ایستاده  جادویی اش  فلوت  روی  که  شیانگ زی  هان  رفت. 
شال گردن سفیدش که در نسیم مالیم تکان می خورد, خوش ترکیب و 

زیبا به نظر می رسید.
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از  عضوی  شدن  فناناپذیر  از  قبل  که  گوجیو,  کائو 
خانواده ی سلطنتی بود, از گنج آسمانی اش استفاده کرد تا 

روی اقیانوس شناور شود, گنج آسمانی اش ورقه ی فلزی نازکی بود به 
شکل ابر )سازی کوبه ای که در اداره های دولتی یا خانواده های قدرتمند 

از آن استفاده می کنند تا خبری را اعالم کنند(.
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هشت فناناپذیر جادویشان را به کار گرفتند و سفر خود را از این سوی 
دریای شرقی به آن سوی دریا آغاز کردند. سفر آرام بود, همه از سفر 
لذت بردند, لطیفه تعریف کردند و خندیدند. اما مسافرت دریایی آن ها 
آرامش اژدهاپادشاه را در کاخ زیر دریا به هم زد. اژدهاپادشاه بسیار 
ناراحت شد و از کوره دررفت و گفت: »آن پست فطرت های قانون شکن 
انداخته اند که هستند؟ احترام  این همه سر و صدا راه  باالی سر من  که 
سرشان نمی شود؟!« پس هفتمین پسر خود را فرستاد تا رسیدگی کند 

ببیند چه خبر شده.



11



12

اقیانوس  سطح  به  رسید  شاهزاده اژدها 
جادو  کمک  به  فناناپذیر  هشت  دید  و 
آن ها  می شوند.  رد  اقیانوس  از  دارند 
آواز  بلند  صدای  با  و  می نوشیدند  داشتند 
جلو  عصبانی  شاهزاده اژدهای  می خواندند. 
شرقی  »دریای  بست:  را  راهشان  و  رفت 
مال ماست.« بعد هم بد و بیراه نثارشان کرد: 
»شما نمی توانید این جا چنین رفتاری داشته 

باشید.«
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را  غول پیکرش  بدن  عصبانی  شاهزاده ی  بعد, 
فناناپذیرها  به  رو  که  همان طور  و  داد  پیچ  و تاب 
می غرید موج بزرگی سمتشان فرستاد. الن کایخه, 
بی خبر از همه جا, گیر افتاد و پرت شد توی آب و 

موج بزرگ سبد حصیری اش را چپه کرد.
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سربازِمیگوها و فرمانده خرچنگ ها رو به جلو هجوم بردند و الن کایخه 
را گرفتند و زندانی شان را بردند به کاِخ زیر دریا. هفت فناناپذیِر دیگر 

با عصبانیت افتادند دنبالشان, اما شاهزاده دوباره راهشان را بست.
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