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بعضها قديم جدّاً لدرجة أنّ  عديدة ، خياليةاكتبت قصص

 رزم من الأوراق القديمة.مثل الوقت خزّنها في ذاكرة الناس 

، هناك أسطورة قديمة علينا أن القصصلكن من بين كل 

 منذ آلاف  حصل نتذكّرها دائماً. وهي أسطورة تخبرنا كيف

خارق وآلاف السنين، في مكان مجهول على الأرض، حدث 

  ولادة فرس البحر.يتمثل في وخيالي... 

لا تسألوني أين حصل ذلك لأنّ المكان مجهول. يمكنني فقط 

 كان هل  جبال منحدرة. لكن لا نعلم كلُّه أن أخبركم أنّه بلد 

أو أيّ ؟ كانت الأرض خضراء أو جافةهل و؟المناخ حارّاً أو بارداً،

 .؟نوع من الأشجار تنبت فيها

ا صغاري وصغيراتي... فقد ركض حصانان لكن لا يهم، ي

 . ووديانهابريّان رائعان بحرية عبر تلال تلك البلاد

هيبة، الرشيقة والسريعة َكانا من الأحصنة الأصيلة الم

 كالريح، لها سيقان طويلة وقوية وذيل سميك لا يهدأ أبداً.

 النهار يعدوان ويقفزان، كما أحبّا التسابق قضاءواعتادا 

  من مكان الى آخر.َ والجريلبعض امع بعضهما



 الأيام، سمعا أصوات زمرة من الحيوانات البرية يوم من في و

 المخيفة. 

ولم تخنهما حاسّة السمع أبداً. فكما تبيّن، أتى النّباح 

 المخيف من زمرة كلاب تركض نحوهما بأقصى سرعة.

أدرّك الحصانان على الفور أنّ الكلاب تريد أكلهما وهما على 

لم ف الشديد رتباك لا وشعرا باالحياة. فتجمّدا خوفقيد ا

يعرفا في أيّ اتجاه يركضان. ولم يكسرا حاجز الارتباك 

إلاّ عندما شاهدا أوّل كلب يقترب منهما فانطلقا هائمين على 

 غير هدى.

 اثنان، ثلاثة.... يا للهول! كانت تلاحقهما زمرة كاملة من واحد،

 التي تنبح وتظهر أسنانها. الكلاب المسعورة 

ولارتباكهما الشديد، سلكا أسوأ طريق ممكنة وهي التي 

 لى أعلى المنحدر البحري.إتؤدّي 

لى البحر، وأنّهما وقعا إلكن سرعان ما أدركا أنّ الممر يؤدّي 

 خر ليهربا إليه!في الفخ ولا مكان آ

لى إلى أن وصلا إفركضا وركضا. ركضا بسرعة هائلة 

المنحدر. وكان عليهما أن يتوقّفا على الفور وإلا فلن 

 يسقطا في الهاوية. و الوقت سعفهما ي



 يقفزا  أن تأكلهما الكلاب أو أن كان عليهما الاختيار، فإمّا 

 قرّر الحصانان القفز.وفي الهاوية.  

لى الخلف. كما إمنهما عن الركض ولم ينظرا لم يتوقّف أيّ 

 القفز.  هو لم يتردّدا ولو للحظة... علما أنّ الأفضل

 ضئيلة من خلال القفز.تهما في النجاة فرصو

 أمّا الخيار الآخر فهو أن تلتهمهما زمرة الكلاب المسعورة.

ويا لشجاعة هذين الحصانين! ركض كلّ منهما بأقصى سرعة 

ينما صهلا للمرة الأخيرة على وقفزا قفزة كبيرة ب

 الأرحج.

طارا لفترة طويلة. وعندما بدآ السقوط، مدّ كلّ منهما ذيله 

  التوازن وليحاولا تخفيف الصدمة.ليحققاوساقيه 

لكن على الرّغم من ذلك، عندما وصلا الى المياه كانت الصدمة 

 لى قعر البحر.إعنيفة فأصيبا بالدوار وأخذا يغرقان 

لى العالم إ انتقالهما عندما بدآ . أمر رائع حصل  وفجأة، 

هما في المياه، بدأ تحوّل سحري يحصل لهما. َالآخر، وغرق

فجأة، أصبح بإمكانهما التنفّس تحت الماء. والتحمت 

لى ذيل مغطّى بالحراشف بينما إأرجلهما الخلفية وتحوّلت 

لى إأخذت أرجلهما الأمامية تصبح أصغر فأصغر وتتحوّلت 

 زعانف. 



ذهلت الأسماك التي كانت تسبح في الجوار عندما رأت و

 لى فرس البحر.إالحصانين الأصيلين يتحوّلان 

وتنتهي الأسطورة قائلة إنّ الكلاب بقيت جائعة لأنّها لم 

  البحر.اعلى قإتتحلّ بالشجاعة للقفز 

 

 

 


