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و  باشکوه  جنگلی  بی انتها,  علفزاری  قدیم,  خیلی خیلی  زمان های  در 
طالیی  و  باشکوه  کوِه  کنار  بودند  شده  ردیف  مون  زیبای  دریاچه ی 
دریاچه  کنار  هم  مغولستان  اهالی  از  فقیری  خانواده ی  آالِتنگائوال. 

زندگی می کرد: مردی شجاع, کاری, جوان, و مادرش.
سوهو هفده ساله بود. او هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد تا 
هم مواظب مادرش باشد هم گله ی بزش را در دشت ها بچراند. سوهو 

تمام روز کار می کرد بی آن که خسته شود.
او صدای خیلی خوبی داشت و چوپان های دیگر, که دوستانش بودند, 

آواز خواندنش را خیلی دوست داشتند.
رؤیای سوهو این بود که اسبی زیبا داشته باشد تا یک روز سوارش 
شود و از این طرف چراگاه تا آن سوی چراگاه برود, مثل یک اسب سوار 

مغول واقعی.
اسبی  نمی توانست  او  که  بودند  فقیر  آن قدر  خانواده اش  خب,  اما 
این بود که عالقه اش را مثل  تنها کاری که از دستش برمی آمد  بخرد. 

راز پنهان کند.
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یک روز سوهو همراِه گله ی بزش بیرون از خانه بود. وقتی بزها داشتند 
به  بعد  و  گرفته  خوابش  کرد  احساس  سوهو  می چریدند,  مزرعه  توی 

خواب عمیقی فرورفت.
ابرهای رنگارنگ در آسمان آبی شناور بودند که پریزاده ی زیبایی 
از پشت یک ابر ظاهر شد. بعد رو به سوهو گفت: »گوش کن ای جوان 
خوش قلب. اسب سفید زیبایی در ساحل شمالی دریاچه ایستاده. برو, 

برش دار و با خودت به خانه ببرش!«
از  تابید و پریزاده ساکت شد و غیبش زد. سوهو  بعد, نور سفیدی 
خواب بیدار شد و خواب و بیدار سرش را چرخاند تا نگاهی به شمال 

دریاچه بیندازد. چشم هایش از تعجب باِز باز شدند.
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کره اسب واقعِی کوچولویی در ساحل دریاچه 
ایستاده بود و زیر نوری نقره ای می درخشید. 
بدنی تنومند داشت و چهار پای قوی. موهای 
سفیِد درخشان کره اسب نشان می داد از نژاد 
شد  غافلگیر  بی نهایت  سوهو  است.  کمیابی 
کوچولو.  کره اسب  سمت  رفت  سرعت  با  و 
از  را  سوهو  انگار  کوچولو  سفید  کره اسب 
قبل می شناخت, چون اصاًل نترسید و خیلی 

صمیمانه دست سوهو را لیس زد.
از آن روز به بعد, آن ها دوستانی شدند که 

نمی شد از هم جدایشان کرد.
مواظبت های  با  کوچولو  کره اسب 
تبدیل  و  کرد  رشد  کم کم  سوهو  دلسوزانه ی 
که  نیرومندی  زیبای  سفید  اسب  به  شد 

می توانست با بیشترین سرعت بتازد.
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یک روز, وقتی سوهو بزها را برای چرا به مزرعه برده بود, حواسش 
پرت شد و افتاد توی باتالق و کم کم در آن فرورفت.

به تاخت  و  کشید  شیهه ای  افتاده,  اتفاقی  چه  دید  وقتی  سفید  اسب 
رفت سمت اربابش. آستین اربابش را با دندان گرفت و سعی کرد او را 
از مرداب بیرون بکشد. سوهو موفق شد محکم گردن اسب را بگیرد. 
از  را  اربابش  باالخره  تا  گرفت  کار  به  را  توانش  تمام  هم  سفید  اسب 

مرداب بیرون کشید.
سوهو, همان طور که صورتش را به صورت اسبش فشار می داد, از او 

تشکر کرد و گفت: »ازت ممنونم اسب سفید عزیزم.«
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یک شب, گرگی وحشی بی سر و صدا وارد جایی شد که بزها را نگهداری 
می کردند و یک بزغاله را گرفت.

سوهو با عصبانیت چوبی برداشت و سعی کرد گرگ را بزند. گرگ 
وحشی با چشم های سبزش, خشمگین, نگاهی کرد و جست زد طرف 

سوهو. همزمان چنگال های تیزش را توی هوا تکان می داد.
درست در همان لحظه ی بسیار خطرناک, اسب سفید طناب هایش را 
کند و خودش را از بندها آزاد کرد و دوید طرف گرگ وحشی. بعد وقتی 
گرگ داشت, بین زمین و آسمان, حمله می کرد به سوهو, اسب سفید, با 
پای جلو, لگد قدرتمندی به سر گرگ زد. گرگ با فریادی وحشتناک 

جان داد.
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سوهو آرام ضربه ای به گردن اسب سفید زد و همان طور که اشک های 
نجات  مرا  جان  دوباره  »تو  گفت:  بود  سرازیر  گونه هایش  از  گرمش 

دادی! نمی دانم چطور تالفی کنم!«
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از  گروهی  بود.  مزرعه  در  بزهایش  چراندن  مشغول  سوهو  روز,  یک 
سربازان که سوار اسب هایشان بودند سمت او تاختند. آن ها نفس زنان 
از سوهو پرسیدند: »ای چوپان جوان, می توانی کمکمان کنی تا آهویی را 
که از جایگاه تماشاچیان بیرون رفته بگیریم؟ اسب های ما از خستگی 
نمی توانند بدوند. اگر نتوانیم آهو را بگیریم, اربابمان, که برادر پادشاه 

است, بدجور تنبیهمان می کند!«
سوهو با درخواستشان موافقت کرد و بعد, خیلی سریع, سوار اسب 
سفیدش شد. آن ها تا دامنه ی کوه به تاخت رفتند و باالخره آهو را گیر 
آوردند. سوهو طناِب دور گردن اسب را پرتاب کرد و خیلی راحت آهو 

را گرفت.
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گفت:  سربازها  به  بعد  داد.  ارباب  کاخ  سربازاِن  تحویِل  را  آهو  سوهو 
»لطفًا به کسی نگویید که من با اسب سفید آهو را گرفتم!«
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