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مقدمة

يســــتعرض الكتــاب العالقــة التاريخيــة والوثيقــة بيــن اإلنســان والحصــان مــن جهــة، وعالقــة المؤّلفــة بعالــم 

الخيــول منــذ الطفولــة، ورحلتهــا معهــا كامــرأة ألمانّيــة تنحدر من أســرة شــهدت نســاؤها التغّيــرات التاريخية 

فــي ألمانيــا، وتأثيرهــا علــى انتقــال أرســان الخيــول مــن الرجــال إلــى النســاء، مــن جهــة أخــرى.

وجمالهــا،  وذكائهــا  وفضولهــا  الخيــول  عوالــم  عــن  العميقــة  األســئلة  مــن  طائفــة  المؤلفــة  وتطــرح 

َمــن حولهــا. علــى  تطبيقــه  علــى  منهــا، وحرصهــا  تعلمتــه  مــا  مســتعرضة 

وَتُمــّر، علــى األدبيــات التــــي أغنــت األدب العالمــي بحكايــات عــن الخيــول وأصحابهــا، ولــم تّدخــر جهــدًا، 

باالســــتعانة بمالحظاتهــا واألبحــــاث المتوفــرة، فــي مناقشــــة العديــد مــن القضايــــا التــي تتعلــق بالخيــول، 

واســــتعراض بنيــة قطعانهــا، وســلوكها ضمــن القطيــع، ومــع َمــــن حولهــا مــن كائنــات حيــة. 

تتناول أيضًا جانبًا من الســياق التاريخي لتطّور مؤسســة الفروســية األلمانية في ظل األحداث السياســية 

بين وُبعيد الحربين العالميتين، واالســــتغالل القــــاسي للحصان باعتبــــاره أداة رياضية وعسكرية، وغيرهما 

مــن المســائل التــي بقيــت بعيــدة عــن البحــث لزمــن طويــل. ويحّلــل الكتــاب ماهيــة العديــد مــن األحــداث 

ــية األلمانيــة والغربيــة بشــكل عــام، اســتنادًا إلــى نتائــج  والظواهــر المثيــرة، للجــدل فــي أوســاط الفروســ

البحــــوث األكاديميــة فــي العلــوم الســــلوكية واالجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة.

ــارها، ولــم تتوّقــف عــن  تقــول جينــي فريدريــش- فريكســا، إنهــا تعّلمــــت ركــوب الخيــل منــذ نعومــة أظفــ

ركــوب الخيــل يومــًا. وبالرغــم مــن اختيــار أقرانهــا لهوايــات أخــرى، فإنهــا بقيــت مثابــــرًة علــى ركــوب الخيــل، 

ألن الخيــول ســحرتها كمــا فعلــت ذلــك مــع عــدد كبيــر مــن النســاء والفتيــات. 

وتذكــر، أن عمــر العالقــة بيــن البشــر والخيــول يزيــد علــى ســــتة آالف عــام، وقــد شــــهدت تغّيــرات ال حصــر لهــــا 

بمــرور الزمــن. يتجــــّلى هــذا التاريــخ الطويــل بشــــكل طبيعــــي فــي تعامالتنــا وعالقتنــا مــــع الخيــول اليــوم.

كانــت الخيــول فــي الماضــي مصــدرًا للغــذاء، كمــا ُدّجنــت وُأِعــّدْت لتكــون قــادرة علــى المســــاعدة فــي زراعــة 
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الحقــول، واعُتبــرْت مــن أهــم وســــائل النقــل لفــــترة طويلــة، فضــاًل عــن دورها األســــاسي فــي الحروب. أما في 

وقتنــا الحــــاضر، فيقتصــر األمــر علــى حيازتهــا وتربيتهــا بشــــكل أساســي للرياضــة وبعــض األغــراض الترفيهيــة. 

ــين  ــلى الرجــال، ولكــن الفــوارق بيــن الجنســ ــود القليلــة الماضيــة كانــت حكــرًا عــ متعــة الركــوب فــي العقــ

ذابــــت فــي مجــال  التعامــل مــــع الخيــول، تمامــــًا كمــا ذابــت فــي المجــاالت األخــرى، بــل وتحــّول مــن عمــٍل 

اختــّص بــه الرجــل إلــى عمــٍل تــكاد تنفــرد بــه المــرأة فــي الغــرب، فضــاًل عــن رواج عــدد ال يســــتهان بــه مــن 

الصــور النمطيــة حــول الهــــوس األنثــوي بالخيــول.

توضــح المؤلفــة، أن الثــروة المعرفيــة التــي جمعتهــا البشــرية عــن عالــم الخيــل مهولــة مقارنــة بالمعــارف 

عــن الحيوانــات األخــرى، نظــرًا إلــى العالقــة القديمــــة والعريقــة بيــن البشــر والخيــول. ويمكــــن مقاربــة عالــم 

الخيــول مــن زوايــا متعــّددة ومتباينــة مــن الناحيتيــن العلميــة أو الشــخصية.

وتلفــت، إلــى إلمامهــا بالكثيــر عــن دروس الركــوب التقليديــة والمعاصــرة، ومعلومــات عــــن تشــريح الخيــول، 

والكثيــر عــن مهــارات الحركــة، وعلــم الســــلوك، والطــب البيطــري، والتاريــخ أيضــًا. فضــاًل عــن الفنــون 

واللوحــــات المعروضــة فــي كبريــات المتاحــف، والقصــص عــن الخيــول وفرســانها ذائعــي الصيــت، كقصــص 

ــة  ــم هــذه المعــارف ُبنــّي علــى أســــس علمّي ــر مــع حصانــه الشــهير بوكيفالــوس. ومعظــ اإلســكندر األكب

تثّبــــَت منهــا الخبــراء فــي هــــذا المجــال، غيــر أن بعضهــا عبــارة عــن حــوارات ونقاشــــات بيــن فرســــان، تعــّددت 

آراؤهــم حــــول ماهيــة التعامــــل مــع الخيــول.

بــدأت فريكســا، قصتهــا مــع الخيــول فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وتعلمــت ركــوب الخيــل فــي مزرعــة 

لخيــول البونــي القزمــة فــي برليــن، وكان مــن الصعــب إيجــاد مكان لتربية الخيول هناك، لكون برلين الشرقيــــة 

معزولــة عــن الحقــول والمــروج، مــا يســتلزم اســــتيراد التبــن والقــش وأعــالف الخيــول مــن ألمانيــا الغربيــــة. 

وكانــت تخــرج لركــوب الخيــول كّلمــا أتيحــت لهــا الفرصــة، وتــداوم علــى امتطــاء فــرس شــــقراء، تســــتأجرها 

لمــرة أو مرتيــن فــي األســــبوع مــــن مالكتهــا فــي واليــة براندنبــــورج القريبــة مــن برليــن. وكان الطقــــس 

غالبــًا يحــّدد أماكــن ركــوب الخيــــول، إذ نلتــزم بالحلبــــة الداخليــة عنــد هطــــول األمطــار، ونتجــه إلــى البــراري 

والغابــات، قريبــًا مــن المضمــار، فــي منطقــة يطلــق عليهــا األهالــي اســــم “منتجــع الخيــــول”.

كمــا أن قريبتهــا، مــاال، كانــت تمتلــك حصانــًا فــي إســــطبل المنتجــع، وتشــاركها فــي جــوالت علــى ظهــور الخيــل 
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فــي الغابــة القريبــة، أو فــي الحقــول، أو علــى طــول المســار المجــاور للمضمــار. حظيــت مــاال بنصيــب وافــر مــن 

الذكريــات فــي عالــم الخيــول برفقــة المؤّلفــة، التــي تتحــّدث عنهــا فــي غيــر ذي مــكان بيــن دفتــي الكتــاب.

تبّيــن المؤّلفــة أن ركــوب الخيــول فــي الهــواء الطلــق مــع رفاقــك ليــس الهوايــة األكثــر متعــة فحســب، بــل 

واألكثــر أمانــًا أيضــًا. فــإذا مــا ســقط أحدهــم، يمكــن لآلخريــن المســــاعدة ؛ ولذلــك يخــرج معظــم الفرســــان 

أزواجــًا أو فــي مجموعــات إلــى البــراري، ليــس لتســــلية أنفســهم فقــط، بــل ألن الخيــول أيضــًا تكــون أهــدأ 

بصحبــة خيــول أخــرى.

لحظــة اعتالئــك صهــوة الحصــان ينشــــأ االتصــال بيــن عمــودك الفقــري وظهــر الحصــان، وبيــن ســاقيك 

وجانبــي الحصــان، وكذلــك بيــن يديــك وفــم الحصــان، وهــو مــا تحتــاج إليــه لبــدء حــوارك مــع الخيــول. تنشــّد 

الخيــول - بشــــكل عــام - لمــا يحــدث فــي البــراري، ويتشــــّتت انتباههــا بســرعة وســــهولة عندمــا تكــون خــارج 

الحلبــة، ولهــذا تنشــغل الفــرس بــأي شــيء تــراه فــي الطريــــق، فيتوّجــب نكزهــا مــرارًا وتكــرارًا لتذكيرهــا بأنهــا 

مــا زالــت هنــا، وإال تفقــد االتصــال بهــا.

كل رحلــة علــى ظهــر الخيــل ُتعــــّد مغامــرة صغيــرة. فســــواء أكانــت الرحلــــة مريحــة وهادئــــة، أم ســريعة 

اإليقــاع ومحفوفــــة بالمخاطــر، ال يمكنــــك التكّهــن بمــا يمكــن أن ينتظــرك علــى الطريــق بالضبــط، وكيــف 

ســتتصرف الخيــول. وتكــون الفــرس عــادة أكثــر تحّفــزًا وحماســًا وعصيانــًا للفــارس فــي البــراري، مقارنــــة بمــا 

نعتــاده منهــــا فــي المضمــار. 

نتيجــة لهــذه الخبــرة المبّكــرة فــي التعامــل مــع الخيــول، تــرى المؤلفــة أن لمكانتــك عنــــد الخيــول دورًا 

هامــًا فــي عمليــة التواصــل؛ إذ تتطلــــب الخيــول رؤيــًة وموقفــًا واضحيــن عنــــد التعامــل معهــا، ولهــذا تحتــاج 

الخيــول إلــى شــــخٍص جديــر باالحــــترام والتقديــر والثقــة. ففــي العالقــة مــع الخيــول قــد ُيكلــف غيــاُب الثقــة 

أثمانــًا باهظــة.

 ثــم تعــّرج المؤلفــة علــى ماهيــة الحصــان وســماته، عبــر اســتعراض بعــض الحقائــق العلميــة، منهــا وجــود 

نحــو ســــتين مليــون حصــان فــي العــــالم اليــوم، حصــة ألمانيــا لوحدهــا حوالــي مليون وثالثمئة ألــف. وتتباين 

ســالالت هــذه الخيــول تباينــًا شاســعًا جــدًا تبعــًا لخصائصهــا الخارجيــة وأمزجتهــا.

توصــف الخيــول األصيلــة، كالخيــول العربيــة أو اإلنجليزيــة، بأنهــا مــن ذوات الــدم الحــار، ألنهــا معروفــة 
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بســرعة توّترهــا وعصبيتهــا وحساســيتها العاليــة، وتضــّم هــذه الفئــة أيضــًا خيــول هانوفــر و هولشــتاينر. 

بينمــا ُتعــّد الخيــول ذوات الــدم البــارد هادئــة الطبــاع. 

البحــوث العلميــة شــــحيحة، حــول جوهــر اختــالف أعــراق الخيــول، وأســــباب التمايــز فــي خصائصهــا الســلوكية 

والفيزيائية والعاطفية. وفيما ُتالحظ بعض أنماط الســلوك األساســــية، كغريزة الهرب، في جميع ســالالت 

الخيــول، فثمــة الكثيــر مــن الســلوكيات التــي يختــص بهــا كل حصــان عــن نظرائــه مــن الســاللة نفســها أيضــًا.

إذا مــــا ألقيت نظرة فاحصــــة على المظهر الخارجــــي للحصان فســــتالحظ التناقــــض في البنية الجســــمية، 

فجســــم الحصــان قــوّي ومتماســــك مــن ناحيــــة، ورقيــق ومرهــــف مــن ناحيــة أخــــرى، كمــا تتمتــع الخيــول 

بقوائــم رشــيقة بشــكل ال يصــّدق مقارنــة بأجســامها الضخمــة، وتســــتدق القوائــم أكثــر فأكثــر عنــد الرســــغ، 

حيــث تلتقــي الســاق بالحافــر، إذ يمكنــك تطويقهــا بيــن اإلبهــام والســّبابة. 

ُتعــّد القوائــم إحــدى نقطتــي الضعــف األساســيتين عنــد الخيــول، وهــي المــكان األكثــر عرضــة لإلصابــات 

ــار. أمــا نقطــة الضعــف األخــرى فهــي المعــدة. إذ تبــدو بطــون  بســهولة، وخاصــة فــي المفاصــل واألوت

الخيــول أقــوى ممــا هــي عليــه، وتقضــي الخيــول فــي الــــبراري معظــم يومهــا فــي الرعــي، غيــر أنهــا حريصــة 

عــــلى األكل بكميــات محــــدودة تجّنبــًا إلرهــــاق منظومتهــا الهضميــة.

يختلــف األمــر لــدى الخيــول التــي تعيــش فــي الحظائــر، والتــي تكــون أكثــر عرضــة لآلفــة األخطــر واألشــّد 

فتــكًا بالخيــول، وهــي المَغــص. ذلــك أن النظــــام البيولوجــي للحصــان موّجــه نحــو الحركــة، وغالبــًا مــا 

تتعــّرض الخيــول التــي تعيــش فــي الحظائــــر أو المراعــي الصغيــرة - حيــث تكــون مقّيــدة الحركــة طــوال 

ــش فــي الطبيعــة. ــول التــي تعيــ اليــوم - إلــى مشــاكل فــي عمليــات الهضــم، بخــالف الخيــ

إن أجســام الخيول، ممتلئــة وغّضة وطرية مقارنة بأجســام البــشر الضئيلة، والمليئة بالنتــوءات العظمية. 

إن احتضــان حصــان يشــــبه إلــى حــدٍّ مــا إحاطــة خمســــة أشــــخاص بذراعيــك فــي نفــس الوقــــت، وبالرغــم مــن 

ذلــك تســــمح لــك بعــض الخيــول بعناقهــا، بــل وتُمّكنــــك حتــى مــن االتــكاء عليهــا، حتــى يغمــرك دفء لــم 

تختبــره مــن قبــل. ومــع ذلــك ال تحّبــذ بعــض الخيــول أن يرّبــت أحــد علــى رأســــها، وقــد ال تســمح بذلــك إال 

لمــــن تعرفهــم وتألفهــم، تمامــًا كمــا هــــو حــال معظــم النــاس .

ــودة علــى  ــات األليفــة الموجــ ــر الحيوانــ ــع مــن أكب ــول، فهــي فــي الواقــ ــن النــاس الخيــ ــر مــ ــى الكثي يخشــ
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كوكبنا. وتتبايــــن أحجام الخيول بحســــب الســــاللة، فهناك خيول البوني، القزمــــة التي ال يتجاوز ارتفاعهــــا 

إلــى 48.1 متــر مــن الحافــر إلــى الغــارب )والغــارب هــو النقطــة التــي تلتقــي فيهــا الرقبــة مــع الظهــر(، فــي 

حيــن أن أكبــر حصــان فــي العالــم وهــو حصــان بلجيكــي اســمه “بيــج جيــك”، يبلــغ ارتفاعــه عنــد الغــارب متريــن 

وعشــرة ســنتيمترات، أمــا ارتفاعــه حتــى قمــة رأســه فيزيــد علــى متريــن وســتين ســنتيمترًا.

مــع أن معظــم الخيــــول األهليــة قّدمــت العــون للبشــرية، علــى مــدى قــرون طويلــة، فــإن بعــــض الغرائــز 

البدائيــة ال تــزال موجــودة بدرجــات متفاوتــة لــدى هــذه الخيــول. يتعّلــق األمــر إلــى حــدٍّ بعيــد بالثقــة التــي 

تتطــّور مــع مــرور الوقــت بيــن الخيــول والبشــر، والمســتمّدة قبــل أي شــيء مــن التجــارب التــي خاضتهــا 

الخيــول مــع األشــــخاص فــي محيطهــا الحيــوي. 

مــن الســــهل إثــارة الخــوف لــدى الخيــول، وســرعان مــا تصبــح أشــــياء كثيــرة مصــدر ترويــع وتهديــد لهــا، 

كاألكيــاس البالســــتيكية، والــــكالب، وضجيــج الشــــاحنات. غيــر أن شــــعورها باألمــان مــع األشــــخاص مــن 

ــا تتعامــل بكفــاءة وهــدوء مــع هــذه المواقــف المرّوعــة. حولهــا يهــّون األمــر عليهــا ويجعلهــ

كمــا تحــّب الخيــول المداعبــة والتالمــس مــع مــن حولهــا مــن خيــول وبشــر، ولذلــــك غالبــًا مــا تراهــا تعــضُّ 

رقــاب بعضهــا بعضــًا، كمــا تستســــيغ كثيــرًا تدليــــك أعرافهــا وجبهاتهــا.

لعــّل أجمــل وأهــم جزئيتــــين فــي رأس الحصــان همــا األذنــان. إذ تغطــي أذنــي الحصان طبقٌة من الشــعيرات 

الناعمــة مــن الخــارج، تــزداد كثافتهــا نحــــو الداخــل. ونــــادرًا مــا تــرى األذنيــن ثابتتيــن بــال حــــراك، إذ يمكــن أن 

تميــــال إلــى األمــام عنــد االهتمــام بأمــر مــــا، أو أن تتجهــا نحــو الخلــف عنــد الشــعور بالخــوف.

تســــتمع الخيــول إليــك عندمــا تكــون بالقــرب منهــا، مخاطبــًا إياهــا مباشــرة، كمــا يمكنهــا ســــماع صوتــك 

مــن بعيــد. وقــد تميــل األذنــان إلــى األمــام معــًا، ثــــم تــرى إحداهمــا تميــل إلــى الجانــب عنــد ســــماع صــوت 

مــا، بينمــا تميــل األخــرى للخلــــف، ثــم تعــودان للميــالن نحــــو األمــام معــًا مــرة أخــرى.

للخيــول بشــــكل عــام، القــدرة علــى إخبــارك باســــتمرار عــن أحوالهــا، ســــواء أكانــت مرتاحــة أم خائفة أم هادئة 

أم عدوانيــة، وُتعــدُّ األذن أفضــل مقيــاس للمــزاج، فهــي مطواعــة وحّساســــة للغايــة، وأشــبه بالتلســكوبات، 

كمــا يمكنهــا الــدوران حــول محورهــا حوالــي مئــة وثمانــــين درجــة لتتبــع مصــدر الصــوت. 

إذا وقفــَت أمــام حصــان وأثــرت انتباهــه، فــإن أذنيــه ســتميالن إلــى األمــام فــي إشــارة الهتمــام الحصــان 
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بــك، كمــا يمكــن أن تنتصبــا بشــدة عنــد رؤيــة شــيء مثيــر، أو ســــماع صــوت غيــر مألــوف أو مخيــف. عنــد 

هــذه الوضعيــة لألذنيــن، يمكنــك أن تالحــــظ كيــف يتوّتــر الــرأس وتتشــــّنج الرقبة بالكامل، ويســتعد الجســم 

الضخــم - احترازيــًا - للفــرار.

تحتــاج الخيــول عمومــًا إلــى مســــاحات واســــعة، فمــا إن تشــــعر بالضيــق مــن الفســــحة المحيطــة بهــا حتــى 

ينــال منهــا القلــق واالنزعــاج واإلحســــاس بالخطــر، فتعمــد إلــى الهــرب، تمامــًا كمــا تفعــل الغــزالن أو 

األرانــب فــي البــراري. وكلمــا زادت حريــة الحركــة التــي تمنحهــا المســــاحة المحيطــة بالخيــول لهــا كان 

ســلوكها أقــّل توّتــرًا وأكثــر أريحيــة.

يمكن أن تكون الخيول خطرة جدًا، إذ يمكنها العّض والرفس، وقــــد يصل األمر في حــــاالت التوّتر حدودًا 

حرجــــة، فقــد تدهــس شــــخصًا، أو تطيــح بالراكــب وتلقيــه أرضــًا. وتتمّتــع الخيــــول بغريــزة الهــرب بالرغــم مــن 

قّوتهــــا وســرعتها. ولكنهــا أيضــًا جديــرة بالثقــة ألنهــا كائنــات رقيقــة وحساســة وعطوفــة بالفطــرة. 

ــاع الخيــول المختلفــة. وهــذه  ــل مهمــة فــي تكويــن طب ــية هــي عوامــ ــز األساســ ــّك أن هــذه الغرائ ال شــ

االختالفــات فــي الطبــاع والســلوك واألمزجــة المتناقضــة هــي مــا تجعــل عــــالم الخيــول عالمــًا مثيــرًا 

باالستكشــاف. وجديــرًا  لالهتمــام 

ــًا،  فــي فصــل تحــت عنــوان “ رجــال علــى خيولهــم”، تــورد فريكســا، أن صــورة الرجــل الــذي يمتطــي حصان

كانــت أحــد أقــوى وأكثــر اإلعالنــات الدعائيــة شــيوعًا عبــر آالف الســــنين، واإلشــــارة المثلــى إلــى قــوة 

ونفــوذ صاحبهــا، ولهــــذا تزخــر صــاالت المعــــارض الفنيــة بلوحــات وصــور للملــوك واألباطــرة عــــلى ظهــور 

خيولهــم. كمــا تجــد فــي كل مدينــة تقريبــًا، ســــاحة مــا ينتصــب فيهــا تمثــال لرجــل علــى حصــان، شــــاهدًا دااًل 

علــى ماضيــه العريــق. 

لعــّل أكثــر األعمــال الفنيــة المرتبطــة بهــذا المفهــوم هــي لوحــة الفنــــان الفرنســي جــاك لويــس ديفيــد 

“بونابــرت يعبــر جبــال األلــب علــى حصانــه ســــانت برنــارد العظيــم”، والتــي يظهــر فيهــا نابليــون علــى صهــوة 

حصــان أشــــهب ُقبيــل انتصــاره فــي المعركــة الحاســمة مــع النمســاويين فــي إيطاليــا عــام 1800. 

ــور الخيــول قديمــة الطــراز بعــض الشــيء، ولكنهــا  ــادة والحــكام علــى ظهــ ــوم لوحــات القــ ــد تبــدو اليــ قــ

اســــُتعملت، وألزمنــة طويلــة، أداًة للدعايــة والترويــج. ففــي ذلــك الزمــان كانــت الســــلطة مقرونة بالخيــــول 
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وال يمكــــن تصــّور الفصــــل بينهمــا ببســــاطة.

مّكنــت الخيــول اإلنســان مــن التوّســع فــي األقاليــم وبســــط النفــوذ وتأميــن الطــرق. لــم يكــن اإلســكندر 

األكبر أو جنكيز خــان قادرين على احتالل كل هذه األراضي الشاســعة دون جيوش من الخّيالة والخيول. 

ــغ  ــور. يبل ــا بالقــرب مــن العاصمــة أوالن بات ــهوب منغولي ــم فــي ســ ــال لفــارس فــي العال ــر تمث ويقــف أكب

ارتفــاع التمثــــال ثالثيــن متــرًا، ويعتلــي قاعــدة ارتفاعهــــا عشــرة أمتــار، ويمّثــل القائــد المنغولــي جنكيــز خــان 

ممتطيــًا حصانــًا وممســــكًا بســــوط فــي يــده اليمنــى.

ــارات، عــن الشــجاعة فــي القتــال، والخيــول المتفّوقــة  ــن المعــارك واالنتصــ ــية عــ تحكــي لوحــات الفروســ

بأدائهــا وأحجامهــا. وقــد خّلــد الرســامون فــي لوحاتهــم الكثيــر مــن الشــخصيات التاريخيــة، وهــم يعتلــون 

ظهــور جيادهــم فــي المعــارك والفتوحــات المختلفــة.

ُتــــبِرز لوحــات الخيــول والفرســــان دائمــًا بهــاء خيــول الســــالطين واألباطــرة. وهــو ليــس أمــرًا غريبــًا، إذ يحتفظ 

األرســتقراطيون والحــكام بأفضــل الخيــول فــي مرابطهــم الخاصــة، فقــد أســس ملــك إســبانيا فيليــب 

ل النــواة إلنشــــاء ســــاللة جديدة من  الثــــاني قطيعــًا مــن الخيــول الملكيــة فــي القــرن الســــادس عشــر، شــــكَّ

الخيــول، وهــي الخيــول اإلســبانية ذائعــة الصيــت فــي كافــة أنحــاء العالــم اليــوم.

وحظيــت الخيــول األصيلــة الوافــدة مــن الشــرق بشــــعبية كبيــرة لــدى النبــالء األوروبييــن. كذلــك نشــــأت 

ــرة العربيــة. الخيــول المشــرقية الســريعة وذات القــدرة االســتثنائية علــى التحمــل فــي شــبه الجزي

خدمــت الخيــوُل النــاَس كأســــلحة أساســــية لهزيمــــة األعــداء فــي المعــارك، وكانــت جزءًا أساســــيًا من عتــــاد 

الجيــوش، وقــد احتفظــت لفتــرة طويلــة بمكانتهــا المهمــة كأحــد أركان القــوة والنصــر فــي ســاحات القتــال. 

واســتمر هــذا التحالــف بيــن اإلنســان والحصــان علــى مــدى آالف الســنين، إلــى أن جــاء العصــر الحديــث ومــا 

صحبــه مــن طفــرات تكنولوجيــة متســارعة جعلــت الحاجــة إلــى الحصــان ألغــراض أخــرى مختلفــة تمامــًا عــن 

تلــك التــي اســتعملها االنســان فيهــا عبــر التاريــخ.

لــم يعــد الحصــان أداة للحــّكام إلحــراز النصــر فــي المعــــارك، وبالتالــي لــم يعــد رمــزًا ألهــل الســلطة. ومــع 

ذلــك، فقــد بقــي - مــن الناحيــة المجازيــة - رمــزًا للبطولــة، ومــا زالــت الخيــول تتــوارث أمجــاد أســــالفها حتــــى 

فــي العصــور التــي لــم يعــــد فيهــا قيمــة جليلــة للخيــول.
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إلــى ذلــك، تذكــر المؤلفــة، أنهــا حظيــت بزيــــارة ألقــدم أكاديميــة لتعليــم ركــــوب الخيــل فــي العالــم، 

حيــث يتــدرب الفرســــان والخيــول منــذ أربعمئــة وخمســــين عامــًا علــى الفروســية الكالســــيكية فــي هــذه 

“األكاديميــة العليــا”، وهــي المدرســة اإلســبانية للفروســــية فــي مدينــة فيينــا. 

وحضــرت التدريبــات داخــل الحلبــة التــي ُتعــدُّ مــع توابعهــا مــــن أمــالك قصــر هوفبــورج، المقــر الســابق 

ــبورج، وهــي إحــدى أهــم العائــالت المالكــة فــي أوروبــا، فــي هــذا الصــرح المهيــب يمــارس  لعائلــة هابســ

النــاس والخيــول رياضــة الدريســاج بأعلــى مســــتوًى مــن الصعوبــة والصرامــة. 

وتقول، إنها ذهبُت إلى فيينا ألنها مهتمة بنقاط التقاطــع التي يلتقي فيها فن الفروســية الكالســيكي 

ــما خرجــت تربيــة األطفــال وتعليمهــم عــن القيــم  مــع الفهــم الحديــث لكيفيــة التعامــل مــع الخيــول. وكــ

المألوفــة، وســادت التربيــة الخاليــة مــن القســر والتخويــف، فقــد شــهدت الفروســية خــالل العقــود القليلــة 

الماضيــة كذلــك تغييــرًا فــي أســاليب التدريــب علــى ركــوب الخيــل.

م بــه لفتــرة طويلــة أن اســتعمال العنــف مــع الخيــول أمــرًا مقبــواًل لألغــراض التعليميــة،  كان مــن المســلَّ

ىء مــع الخيــول، إلن عالــم رياضــة  ويمكنــك أن تجــد حتــى اليــوم بعــض النــاس يتعاملــون بشــــكل ســــيِّ

الفروســية عالــٌم شــــديد التزّمــت والمقاومــة للتغييــر فــي مفاصــل كثيــرة، ولكــن الحداثــة وجــــدت طريقهــا 

إليــه بطريقــة مــا، إذ يتصــف التعامــل مــع الحيوانــات كافــة اآلن بالتعــاون والتواصــل، أكثــر مــن فــرض 

االنضبــاط والطاعــة غيــر المشــروطة.

الفصــل التالــي بعنــوان “ جوهــر الخيــول”، تســتعرض فيــه المؤلفــة بعضــًا مــن ســلوكيات الخيــل وعالقتهــا 

بالبشــر، مــن ذلــك انتشــار النــــدوات والــدورات التدريبيــــة للجميــع، وفــي شــــتى المواضيــع، واالعتمــاد 

المتزايــد علــى الخيــل فــي مثــل هــذه الــدورات، حيــث راجــت مؤخــرًا ُورٌش تدريبيــة مــن َقبيــل “تنميــة الصفات 

القياديــــة عــن طريــق ركــوب الخيــل”، والتــي باتــت أحــد اتجاهــات الموضــة فــي العالــم. 

يمكــن لألشــخاص الذيــن ال تــكاد تجمعهــم عالقــة بالخيــول، أو الذيــن ال تجمعهــم عالقــة بهــا إطالقــًا، أن 

يتعلمــوا شــــيئًا عــن أنفســــهم مــن خــالل قيــادة الخيــول عبــر مســاٍر تتخّللــه بعــض العوائــق والحواجــز. بهــذه 

الطريقــة، يستكشــف الرؤســاء وذوو المناصــب الحساســة صفاتهــم القياديــة، ومقــدار ثقتهــم بأنفســهم، 

وردود أفعــال الخيــول علــى ســلوكهم.

تعتبر هذه الــــورش طريقة فّعالــــة جدًا الختبــــار التفاعل بين الخيول والبشــر؛ ألن الخيول تعكس الســلوك 



10 خيــول

البشــري بشــكل مباشــر وواضــح. فتكــون بعــض الخيــول جاهــزة للتقــّدم والحركــة عندمــا يطلــب منهــا أّي 

ــّمر الخيــول فــي  شــخص مــن المتدربيــن ذلــك، ولكــن األمــر يختلــف مــع البعــض اآلخــر، إذ يمكــن أن تتســ

مكانهــا، وترفــض االســتجابة ألي أوامــــر. ُتظهــر الخيــول للنــاس مــــا يضمرونــه لهــا، وتعكــس بســلوكها 

أحاسيســهم تجاههــا، كمــا أنهــا تتفاعــل مــع األشــخاص الذيــن يرغبــــون بالتواصــل معهــا بالفعــــل.

ر الخيــول الهــدوء بطبعهــا، وتســــعى كافــة خيــول القطيــع عــادة لفــض النزاعــات وإحــالل الســالم بيــن  ُتقــدِّ

الجميــع، فــإذا نشــب صــراع بيــن حصانيــن، تدّخــل حصــان ثالــث غالبــًا إلنهائــه. لهــذا تحــاول الخيــــول دائمــًا 

المحافظــة عــــلى الهــدوء قــدر اإلمــــكان، وتقــوم عــادة باالبتعــاد أومغــادرة المــكان عند الشــــعور باالنزعاج 

أو عــدم االرتيــاح.

تميــل الخيــــول إلــى تفضيــل صحبــة الخيــــول األخــرى علــى صحبــة البــــشر، شــرط أن يروقهــا الحصــان أو 

مجموعــــة الخيــول التــي ترغــب فــي صحبتهــا أو االلتحــاق بهــا. والخيــول علــى درايــة تامــة بقواعــد قطيعها، 

وتتبــع نهجــًا شــــبه موحــد فــي المواقــف المختلفــة، فــإذا مــا استشــــعر أي حصــان صوتــًا غيــر مألــوف، 

فســــتالحظ توّتــره وانتصــاب أذنيــه، ولــن يمضــَي وقــــت طويــل قبــل أن تــــرى بقيــة الخيول تتطلــــع مجتمعًة 

إلــى مصــــدر الصــوت لمعرفــة مــا يحــدث. وإذا جفــل الحصــان وبــدأ فــي العــدو، فســــيحذو رفاقــه حــذوه 

دون شــك، حتــى وإن لــم يحــّددوا ماهيــة الخطــر المفتــرض بعــد.

ــين أفــراد القطيــع أمــرًا مثيــرًا لالهتمــام، إذ تختــار الخيــول رفاقهــا فــي القطيــع بدّقــة  تعتبــر الصداقــات بــ

شــــديدة، وتمّيــز الخيــول التــي تحبهــا عــن تلــك التــي ال تحبهــا. يُحــّدُد التسلســل الهرمــي للقطيع الســيادة و 

التبعيــة، ولكــن الصداقــات بيــن األفــراد ال تعتــرف بالهرميــة واختــالف المكانــة، ويمكــن أن تنشــــأ صداقــات 

قويــة بيــن الخيــــول بغــض النظــر تمامــًا عــن المرتبــة االجتماعيــة لهــذه الخيــول فــي القطيــع.

ال ترتبــط الخيــول بأبنــاء جنســها فقــط، بــل يمكــن أن تجمعهــا روابــط قويــة مــع بنــي البشــر أيضــًا. ويتعلــق 

تطوير العالقــــة بين البشر والخيول بفهــــم البشر لحاجة الخيــــول إلى الحرية المكانيــــة، ومنحها المســــاحة 

الكافيــــة للتحــّرك، واســتيعاب الخيــول - بالمقابــل - حاجــة البشــر الملّحــة للتالمــس، وهــو مــا يمّيزهــا عــــن 

كثيــر مــن األنــواع الحيــة األخــرى.

تكــون الخيــــول فــي القطعــان البريــــة أكثــر حــذرًا عنــــد االتصــال بالبشــر مقارنة بالخيول األهليــة، لكن الخيول 

البريــة بالمقابــل تملــك إحساســــًا غريزيــًا باقتــراب الخطــر يفــوق بكثيــر إحســــاس غيرها مــن الخيول األهلية.



11 خيــول

غالبــًا مــا يكــون التعامــل مــع شــــخصية الحصــان أشــبه بدقــة وبراعــة المشــي علــى حبــل مشــــدود. ال ينبغــي 

للمــرء إضفــاء الطابــع اإلنســاني علــى الخيــول، ولكــن عليــه أن يفهــم طبيعتهــا الحيوانيــة. فــي الوقــت نفســه 

تصبــح الخيــول كائنــات وّديــة بمجــرد أن تبــدأ باالطمئنــان وتستشــــعر المــــوّدة مــن البشــر المحيطيــن بهــا.

ثــم تســتعرض المؤلفــة تجربتهــا االســتثنائية فــي ركــوب الخيــل فــي أمريــكا، التــي تعتبرهــا المــكان األنســــب 

علــى اإلطــالق لراكبــي الخيــل فــي العالــم. فهنــاك طبيعــة ال حــدود لهــا، ومســــاحات للعــدو بســرعة، 

وحريــة العثــور علــى مســارك الخــاّص، بــل مســــارات مفتوحــة بالمطلــق علــى جميــع االحتمــاالت. ولــم يكــن 

ممكنــًا مقارنــة الخيــول األمريكيــة المســترخية تمامــًا، بالخيــول األلمانيــة الحساســة التــي تشــعر بالتوّتــر 

بمجــرد إخراجهــا مــن الحظيــرة إلــى البــراري.

وتنــّوه إلــى أن الباحثــــين ال يزالــون مختلفــــين فــي المصــــدر الرئيــــسي للخيــول األمريكيــة، إذ ُيرّجــح البعــض 

ــادس عشــر، ويؤّكــد  ــبان ألول مــرة إلــى القــاّرة األمريكيــة فــي القــرن الســ ــْت مــع الغــزاة اإلســ أنهــا َقِدَم

البعــض اآلخــر أن الخيــول البريــة عاشــــت فــي هــذه القــاّرة فــي األزمنــة الســابقة، وانقرضــت فيمــا بعــد. 

ــباني علــى المكســيك  لكــن المؤّكــد هــو أن الفحــول واألفــراس رافقــت الحملــة العســــكرية للقائــد اإلســ

عــام 1519. وتكاثــرت هــذه الخيــول بمــرور الوقــت وانتشــر نســــلها فــي أمريــكا الشــمالية، وســرعان مــا 

اســتوطنت قطعــان هــذه الخيــول فيمــا يعــرف اآلن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. أي أنهــا ليســــت خيــواًل 

بريــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، بــل إنهــا انحــدرت فــي األصــل مــن خيــول أوروبيــة.

لــم يكتشــــف الهنــود الحمــر الحصــان إال بعــد أن اســتقر اإلســبان فــي أمريــــكا. وقــد تعلمــــوا فــي البدايــة 

تقنية الركوب مــــن أولئك الذين أحــــضروا الخيول معهم. ثــــم بدؤوا الحقــــًا في اصطياد وترويض وركوب 

ــارات متقّدمــة فــي الصيــد  ــهم فــي أواخــر القــرن الســادس عشــر، وســرعان مــا طــّوروا مهــ الخيــل بأنفســ

والقتــــال علــى ظهــور الخيــل.

لــم يظهــر رعــــاة البقــــر إال فــي وقــت الحــق بعــد الحــــرب األهليــة األمريكيــــة، مــع ازديــاد الطلــب على لحوم 

الماشــــية، فــكان مــن الضــروري نقــل قطعــان كبيــرة مــن الماشــية مــن مــكان إلــى آخــر، ولمســافات طويلــة.

عــن عالقــة النســاء بالخيــل.. فــي رحلــة الشــراكة بيــن الحصــان واإلنســــان لمــا يزيــد علــى ســتة آالف عــام، 

ــأنًا. فقــد امتطــت النســاء الخيــول بالطبــــع، ولــم يقتصــر األمــر  ــّكَل ركــوب الخيــول القضيــة األخطــر شــ شــ
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علــى األمازونيــات اللواتــي تصفهــّن األدبيــات الكالســــيكية بعــدة ألقــاب مثــل “المتشــــّبهات بالرجــال”، 

ــور القديمــة، بــل تعــّداه إلــى النســاء اللواتــي لعبــن رياضــة  ــَن علــى ظهــور الخيــل فــي العصــ ــواتي قاتْل اللــ

البولــو فــي الصيــن خــالل حكــم أســرة تانــج مــن عــام 618 إلــى 907.

ــة الخيــول أيضــًا، بالرغــم مــــن أن األمــر كان منحصــرًا فــي  ركبــْت نســاء أوروبــا فــي القــرون القليلــة الماضيــ

الغالــب بنســــاء الطبقــات النبيلــة أو العائــالت الملكيــة. وقَرْأنــا فــي الحكايــات وســمعنا فــي المروّيــات 

القديمــة عــن الكثيــر مــن الفرســان، ولكــن القليــل جــدًا عــن الفارســات اللواتــي شــّكلن ظواهــر اســتثنائية بيــن 

النســاء، مثــل جــان دارك، أو مــن كــّن نافــذات الســلطان، مثــل اإلمبراطــورة ماريــا تيريزيــا. 

عندمــا فقــد الحصــان أهميتــه عســــكريًا واقتصاديــًا، تغّيــرت النســبة العدديــة بيــن الفرســان والفارســات 

بشــكل كبيــر. ومــع اختفــاء الخيــول مــن الجيــــش بعــد نهايــة الحــــرب العالميــة الثانية، تراجع اســــتخدامها في 

معظــم المجــاالت المهمــة فــي الحيــاة العامــة، وأصبــح ركــوب الخيــل رياضــة ترفيهيــة. 

ازداد عــدد النســــاء اللواتــي يمارســــن ركــوب الخيــل أكثــر فأكثــر، مــع ارتقــاء مكانــة المــرأة فــي المجتمعــات ولــم 

يعــد األمــر محصــورًا بســــيدات المجتمــع المخملــي، بــل بــات شــــائعًا بين النســــاء والفتيات مــن كافة الطبقات. 

ــي،  ــرأي العــام األلمان ــات فــي عيــون الــ ــية رياضــة الفتي ــرت الفروســ ــال، اعُتب ــا علــى ســبيل المث فــي ألماني

وبالمقابــل يشــــيع اعتبــار كــرة القــدم أهــم رياضــة يمارســــها الفتيــان. الشــيء االســــتثنائي فــي رياضــة 

الفروســية ليــس غيــاب المســاواة فــي النســــبة بيــن الجنســين فحســب، بــل الملفــت أن مــا كان شــأنًا رجاليــــًا 

ــائية بامتيــاز. ــنوات قليلــة رياضــة نســ بحتــًا، قــد أصبــح فــي غضــون ســ

دفعــت هــذه الظاهــرة العديــد مــن علمــاء النفــس واالجتمــاع إلــى تحليهــا وطــرح نظريــات مختلفــة تتنــاول 

األمــر مــن كافــة أبعــاده وجوانبــه، ومــن ذلــك المقــال المثيــر الــذي كتبــه هاينــز هينجســــت، أســــتاذ العلــوم 

ــق الفتيــات  ــة والثقافيــة المتخصــص فــي علــم اجتمــاع الطفولــة، عــام 1999، عــن ســبب تعّل االجتماعيــ

بالخيــول، متبعــًا النهــج التحليلــي. وذكــر فيــه، أن الخيــول والفروســية ال تحظــى بشــــعبية كبيــرة لــدى 

الفتيــات لمجــرد أنهــا تحاكــي نزعاتهــّن الطبيعيــة لكونهــّن إناثــًا فقــط، بــل ألن ركــوب الخيــل يمنحهــن فرصــة 

تقّمــص دور األنثــى، والذكــر فــي آن معــًا.

فــي حيــن أن الســلوك ذا الــدالالت األنثويــة، كاالهتمــام بالعالقــات والرعايــة والتعاطــف، شــــّكل، ولزمــن 
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طويــل، مصــدرًا أساســــيًا لحــــماسة الفتيــات لركــــوب الخيــول، فــإن التطــــّور االجتماعــي للمــــرأة، بمــرور 

الوقــــت، أظهــر لديهــا الخصائــــص ذات الداللــة الذكوريــة الكالســيكية، مثــل االســــتعداد لتحّمــل المخاطــر 

أو النزعــة لالســتقاللية، وباتــت هــذه األخيــرة عوامــل هامــة ُيؤخــذ بهــا عنــد تحليــل األبحــاث.

فــي المقابــل، عــزت الكثيــر مــن النظريــات التي تتعّلق بتفســير انســحاب األوالد مــن عالم الخيول اليوم إلى 

أمريــن رئيســين، إمــا نتيجــة ولعهــم بالســيارات أو الدراجــات الناريــة التــي تشــــبع احتياجهــــم لإلثــارة والســرعة، 

أو لعدم إحساســــهم باالرتياح بين الفتيات اللواتي يبســطن ســيطرتهن على ســاحات الفروســية.

ويبــدو أن غــزو الفتيــات والنســــاء للفروســية كرياضــة ذكوريــة ليــس أمــرًا مرتبطــًا بحّب المغامــرة والمخاطرة 

والشــجاعة فَحْســب، بــل يتعلــق باالرتبــــاط العاطفــي والمشــــاعر القويــة تجــاه الخيــــول كرفــاٍق أيضــًا، وإال 

لكانــت الدراجــات الناريــة خيــارًا كافيــًا إلشــــباع حاجــة الفتيــات للمغامــرة واإلثــارة.

تذهــب بنــا المؤلفــة إلــى الحديــث عــن مفهــوم الثقــة، مســتندة إلــى تجربــة ســقوطها عــن ظهــر الحصــان 

وتعرضهــا لمصاعــب صحيــة أليمــة، فتقــول :” أدركــت للمــرة األولــى اليــــوم أن ثقتــي بالخيــول قــد تزعزعــت 

ــة مطلقــة كمــا فــي الماضــي؛ إذ لطالمــا توخيــُت الحــذر أثنــاء ركــوب الخيــل،  بعــد الحــادث، ولــم تعــد ثقــ

ولكننــي اآلن أشــد حــذرًا مــن ذي قبــل، وأحــاول أن أقــود الحصــان ببــطء.

 تفيــد إحصائيــات الحــوادث بــأن ركــوب الخيــل هــو أكثــر الرياضــات خطــورة علــى النســاء، وقــد زاد الحــادث 

مــن قلقــي، وبــتُّ أفكــر فــي ذلــك كثيــرًا. لــم أشــك علــى اإلطــالق بأننــي ســأعاود اعتــالء صهــوة حصانــي 

بعــد الســقوط، إذ إن هنــاك الكثيــر مــن األشــياء الخطيــرة فــي الحيــاة، كقيــادة الســــيارة أو التزلــج. مــا 

ــرّددة بشــأن الركــوب. صــرت أتســاءل إن كان الحصــان ســيعدو بســرعة إن  يزعجنــي هــو أننــي أصبحــُت مت

أفَزعــــُه شــيء غيــر متوقــع”.

وتشــير إلى أن ما حدث لها مؤّخرًا مع الحصان، جعلها تشــعر بانعدام الثقة في نفســها فترة من الوقت. 

ــر وجهــة نظرهــا عــن حساســية الحيوانــات. فهــي تســتطيع اآلن  ــترّدد واليــأس، غّي ــاسها بالــ كمــا أن إحســ

فهــم إحســاس الخيــول بالخــوف بشــكل أفضــل مــن أي وقــت مضــى، كمــا تــدرك كيــف لهــذا اإلحســاس 

أن يتحــّول بســرعة إلــى توّتــر. وتجاهــل العصبيــة والتوّتــر ليــس فكــرة جيــــدة، وعلينــا أن نهــدأ بالفعــل قبــل 

اإلقــدام علــى أي خطــوة.

ينمــو التماســــك واالرتبــاط بينــك وبيــن الحصــــان بمقــدار مــا تتقــن رفقتــــه فــي المواقــــف التــي يفقــد فيهــــا 
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هــدوءه وإحساســــه باالرتيــاح. فــإن أبــدى الحصــان ممانعــة لعبــور جســر أو ســكة حديــد، أو كان خائفــًا مــن 

ــتعيد هــدوءه، ويشــــعر  بوابــة ضخمــة أو بعــض الحواجــز، فمــن المفيــد الترّجــل عــن ظهــره، وقيادتــه ليســ

باألمــان، فيْســــُهل توجيهــه لتجــاوز مخاوفــه والمضــّي فــي المســار.

طــّور العديــــد مــن مدّربــي الخيــول علــى مــــدار األعــوام األربعيــن الماضيــة أســاليَب جديــدًة للتعامــل مــع 

الخيــول. ولعــّل أهمهــا التجربــة الشــهيرة للمدربــة الكنديــة لينــدا جونــز فــي ســــبعينيات القــرن الماضــي فــي 

أحــد اســــتعراضات الخيــول فــي ألمانيــا، واســــتعاضت ألول مــرة عــن اللجــام والرســــن والمقــود معــًا بحلقــة 

مصنوعــة مــن حبــل ُتحيــــط برقبــة الحصــان.

كانــــت المدّربــة، تعــدو فــي المضمــار مــع حصانهــا دون ســرج أو لجــام، وشــّكل اســتعراضها ظاهــرة مذهلــة 

تمامــًا فــي عالــم الفروســية آنــذاك. إذ أظهــرت الفارســة كيــف تكــون الخيــول متعاونــة فــي األداء دون 

إجبارهــا علــى أي حركــة، شــرط ثقتهــا بفارســــها.

مــن المنطقــي عنــد التعامــل مــع الخيــول الجمــُع بيــن عناصــر التدريــب التقليدية وأســــاليب التدريب الحديثة 

ــم وإدراك مــا هــو مطلــوب منــه  ــوان، وتمّكــن الحصــان مــن التعّلــ التــي ترّســخ الثقــة بيــن اإلنســان والحيــ

بطريقــة أكثــر اســترخاًء.

ال ُتغــرم الخيــول فقــط باألشــخاص الذيــن ينضحــون هــدوءًا وثقــة، بــل وبأولئــــك الذين يحضرون لهــــا معهم 

تفاحــًا أو جــــزرًا أو قطــع خبــز قديــم. وكمــا هــو األمــر مــع بعــض البشــر، يمكن رشــــوة الخيول بســهولة. 

ــة فــي تربيــة الخيــول، مــع مراعــاة أن  ــأة بالطعــام فــي إطــار الطقــوس المتبعــ ــتخدام المكافــ لــذا يمكــن اســ

االســتهالك المتكــّرر لهــذه األطعمــة خــارج أوقــات اإلطعــام األساســــية ســــيجعل الخيــول تعتــاد انتظــار ذلــك، 

وتطالــب بالمزيــد مــن الطعــام بإلحــاح واســــتمرار، وقــد تْعَمــُد إلــى بعــض األفعــال، كمحاولــة العــّض أو شــــّد 

جيــوب المعطــف بقــوة. ومــن هنــا ليــس مــن المنطقــي أن تكافــئ الحصــان بإطعامــه بعــد أدائــه لــكل مهمــة.

تقــول المؤلفــة، إن أداء الخيــول يمكــن أن يتحســن بالتدريــب والممارســة، تمامــًا كمــا يمكنــك أيضــًا بوصفك 

فارســــًا أن تتــدّرب علــى المهــارات التــي تحّســن أداءك وتعــّزز قدرتــك علــى ركــوب الخيــل، بــل وقــد تفيــدك 

فــي مجــاالت الحيــــاة األخــرى. إن التــدّرب علــى التــوازن أســــهل مــن التــدّرب علــى الثقــة بنفســــك. وعليــك 

أن تتحــّرر مــن الخــوف فــي قــرارة نفســــك دون إدعــاء أو تزييــف، ألن الخيــول حساســــة وذكيــة وســــتالحظ 

الفــرق حتمــًا، وعندهــا ســــتثق بــك.



15 خيــول

فيما يتعلق بالموت عند الخيول،  تنفصــــل الخيول المحتــــضرة في قطعــــان الخيــــول البرية عن الحيوانات 

األخــرى. وكذلــك تفعــل األفــراس الحوامــل عنــد اقتــراب موعــد الــوالدة، كمــا ينســحب األمــر ذاتــه علــى 

الخيول المريضة التــــي قد تكــــون مصحوبة بفــــرس أو اثنتين لحمايتهــــا. 

إن فصــل الحيوانــات الحامــل أو المريضــة أو المحتضــرة أمــر ضــروري لحمايــة بقيــة أفــراد القطيــع، ألن 

الحيــوان غــــير القــادر علــى العــدو والهــرب يجــذب الحيوانــات المفترســــة، ويعرقــل أفــراد القطيــع، بــل 

وُيعــّرض ســالمة القطيــع كلــه للخطــر.




