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در افسانه ها آمده که زمانی آسمان ده خورشید داشت. خورشید ها با آن 
صورت های بزرگ و سرخشان هوای داغ را سمت زمین می فرستادند, 
جوری که انگار با هم مسابقه گذاشته بودند. گرمای بسیار زیاد زمین را 
سوزاند. از همه جا دود بلند شد. حتی دریا هم خشک شد. همه ی گیاهان 
مزرعه های روی زمین از بین رفتند و زندگی مردم خیلی خیلی سخت 

شد.
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بود,  بلد  را  کونگ فو  مهم  فنون  او  هویی.  اسم  به  بود  ماهری  تیرانداز 
بنابراین قدرت بسیار زیادی داشت. هویی وقتی دید که مردم چه درد 
و رنجی را تحمل می کنند تصمیم گرفت خورشیدها را نابود کند تا مردم 
به  تا  او از 99 کوه باال رفت و از میان 99 دّره رد شد  را نجات دهد. 
بلندترین کوه که در ساحل دریای شرقی بود رسید! بعد, کمان آسمانِی 
تا  ده  از  تا  ُنه  سفید  پر  از  تیرهایی  با  و  گرفت  دست  در  را  سرخش 
خورشید را ُکشت. بالفاصله زمین از شّر گرمای بی نهایت خالص شد.
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آخرین خورشید, که جان سالم به در برده بود, وقتی دید ُنه تا از 
آسمان  توی  شد,  وحشت زده  بسیار  شده اند,  کشته  برادرهایش 
هویی  ببخشندش.  که  کرد  التماس  و  کرد  گم  را  دست و پایش 
را  کمانش  پس  فروبرود,  مطلق  تاریکی  در  جهان  نمی خواست 

کنار گذاشت و به خورشید اجازه داد برود.
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مانده  باقی  که  خورشیدی  بعد,  به  آن  از 
بود مطیع و فرمانبردار طلوع می کرد و با 
زمان بندی دقیق غروب می کرد و هر روز 
با پشتکاِر تمام وظیفه اش را انجام می داد. 
دمای زمین دوباره عادی و زندگی آدم ها 

کم کم بهتر و بهتر شد.
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او  قدردان  همه  و  بود  کرده  درست  مردم  برای  خوبی  زندگی  هویی 
بودند. آن ها از محصوالتشان برای او غذا کنار می گذاشتند و به خانه اش 
زیبا,  بود  زنی  او  اسم چانگ ای.  به  داشت  هویی همسری  می آوردند. 
ترک  را  خانه اش  دست خالی  هرگز  مهمان هایش  مهربان.  و  بااستعداد 
نمی کردند. او به آن ها غذاهای خانگی خوشمزه می داد و میوه هایی که 
بسیار  مردم  نزد  دو,  هر  هویی,  و  بود. چانگ ای  کرده  خودش خشک 

محترم بودند.



9



10

عصاره ی  دو  هویی  به  و  آمد  جنگل  از  گوشه نشین  زاهدی  روز,  یک 
حیات داد. او از کارهای خوبی که هویی برای مردم انجام داده بود خبر 
تا  داد  به هویی  بود  تهیه کرده  را  که حیات  داشت. زاهد عصاره هایی 
نشان دهد که سپاسگزار اوست. او به هویی گفت: »این عصاره ها قدرت 
زیادی دارند. اگر یکی شان را بخوری, هرگز نخواهی ُمرد و اگر هر دو 
تا را بخوری, به آسمان خواهی رفت و به خدای پریان تبدیل خواهی 

شد.«
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هویی بسیار خوشحال 
سریع  خیلی  او  بود. 
برداشت,  را  عصاره ها 
را  آن ها  و  خانه  رفت 
در  تا  همسرش  به  داد 
نگهشان  امنی  جای 
تصمیم  آن ها  دارد. 
بمانند  منتظر  گرفتند 
مناسب  فرصتی  در  تا 
عصاره ها را بخورند که 
تا  با هم  بتوانند هر دو 
ابد زندگی کنند و هرگز 

از هم جدا نشوند.
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ذات  اما  بود,  باهوش  او  پانگ ِمنگ.  اسم  به  داشت  شاگردی  هویی 
شروری داشت. با آن که هویی تمام مهارت ها و فنون تیراندازی با کمان 

را به او یاد داده بود, پانگ ِمنگ هنوز هم به توانایی های 
معلمش حسادت می کرد. این حس ها دست از سر 

او برنمی داشتند.
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