
  

  

  :النص

قديما ، عاش الحصان طوال حياته حّرا طليقا ، يلعب في المروج الخضراء ويأكل أعشابھا 

اندفع نحوه ن،       وى في أنحاء المرج ، فاغتاظ الحصابيا كبيرا يرعضوذات يوم رأى  .

  .يريد أن يطرده 

، توقّف دفعة واحدة ، عندما رأى الضبي يتحفّز ،  الضبيقبل أن يصل الحصان إلى 

ماذا تفعل في مرجي أيّھا الّضبي : قال الحصان بصوت غاضب . مصّوبا قرونه الحاّدة إليه 

  ".المروج واسعة ، والعشب وفير يكفي المئات منّا. بي بھدوء ضأجاب ال" . خيل ؟الدّ 

وتذّكر المزارع . بي ضنصرف الحصان مھّددا ، متوّعدا ، يفّكر في طريقة يطرد بھا الإ

بي ضفذھب إليه يطلب منه المعاونة في طرد ال. من المروج الذي يعيش على مقربة  

  .الّدخيل 

رأى الحصان الطليق يسعى بنفسه إلى مزرعته ، وكان قد حاول من  اندھش المزارع عندما

وبعد أن سمع . قبل أن يغريه بالعمل في المزرعة ، لكن الحصان كان يرفض ذلك دائما 

  " .متطيت ظھرك آلن أستطيع أن ألحق بالّضبي الّسريع ، إالّ إذا : "طلب الحصان قال له 

وعندما بدأ . ه وسھامه ، ومعھا الّسرج واللّجام ودخل المزارع إلى البيت ، وعاد يحمل قوس

  .ستسلم آخر األمر آ الّرجل يثبّت اللّجام ، ترّدد الحصان قليال ، ثمّ 

بي للخطر ، وأسرع بالفرار ضإمتطى المزارع الحصان ، واندفع به بين المروج ، فانتبه ال

  .بي ضمن المروج ، والحصان يضحك من قلبه سعيدا بانتصاره على ال

دما عاد المزارع إلى مزرعته ، شكره الحصان ، وطلب منه أن يرفع الّسرج ، ويفّك عن

جام ، ألربطك به ، لسيبقى الّ . لقد ساعدتك ، وعليك أن تساعدني : " قال المزارع . اللّجام 

رفضت صحبة : " فندم الحصان وقال في نفسه " . وأستعين بك في أعمال المزرعة 

  ...."بي ، ففقدت حّريتيضال

  

  

  العدد المسند
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