
 املكل والفريوس والتاج املفقود

(Arabo) 

  ذات مرة اكن هناك مكل بدون اتج

.مل يعرتف به أأحد وال حيرتمه أأحد .اكن املكل حزينًا لأنه بدون اتج  

اكن اتج املكل قد رسق من قبل رجل صغري، مضحك و غريب الشلك، أأطلق عىل نفسه امس فريوس، ولكن منذ أأن رسق 

يلعب  ويقفز و يدخل هنا  واكن يتجول دامئًا مع اتجه امللون ابلأبيض والأمحر، فريوس كورواناتج املكل، اكن امجليع يدعونه 

.املنازل، و هو يلمس لك يشء ولك خشصوهناك يف لك احملالت التجارية و حىت يف   

مع لك ملسة يرتك عالمة  محراء بأأصابعه، أأثر أأمحر صغري، تش به مسحوقا رقيقا يبقي عالقًا يف الأش ياء، يف املنازل ويف الناس 

ىل اللون الأمحر وميرضون .اذلين يتحول لوهنم تدرجييًا ا   

ىل اللون الأمحر لكنه اكن سعيًدا بفعلته، واكن يس متتع بلمس ساكن القرية .وحتويلهم يف غضون أأايم قليةل ا   

  

.لكن املكل  مل يكن مس متتًعا  

 لك يوم خيربه أأمناءه ومستشاروه  أأن ذكل الوحش الصغري اذلي رسق اتجه قد

 بشدة فقد كرهوا املكل  فأأكرث، ولأنه اكن عىل رأأسه اتجغري مملكته  يف اللون و يف املزاج ايضا: لقد اكنوا حزينني ومرىض أأكرث

.ه ليلحق الأذى هبمثنا انه هو من بع ظ    

 

أأنه قد حان الوقت  ليس تعيد اتجه وحيبس هذا الرجل  اكن غاضًبا وقلقًا بشأأن ما حيدث اذلي و يف يوم من الأايم، قرر املكل

.الصغري اخلطري اذلي اكن يدمر حياة القرية  

 

ىل الأفاك ر اليت دلهيم و اختاذ قرار يف وقت الحق. انقش املكل وأأتباعه طوال بدأأ يفكر ويفكر ودعا أأمناءه ومستشاريه لالس امتع ا 

.اليوم اال جراء اذلي ميكهنم فعهل ملنع الفريوس واس تعادة التاج ولكن مل يقنعه أأي احد مهنم.  ذهب املكل للنوم خبيبة أأمل وقلق  

ليه فكرة: سريتدي زي ع اكذلين يصلحون الثقوب ، وس يأأخذ  ،امل الطريقأأثناء الليل، بيامن اكن ينام بعمق وحيمل كثرًيا، جاءت ا 

.معه دلًوا مليئًا بغراء لزج أأسود و قوي جًدا،  يسمر أأي خشص عىل الأرض  

الاقرتاب منه حبجة طلب ، و اليوم التايل للبحث عن الفريوسذلكل اعتقد أأنه هبذه الطريقة املقنعة سيتجول يف القرية يف

، وبذكل س يكون قادًرا عىل اس تعادة التاج من رأأسه يق أأمامه حىت يمتكن من حبسهالطر ، و يصب بعض الغراء عىل املعلومات

.هو ياكحف بشدة بيامن  

 

حضار بدةل عامل الطريق مع الأحذية  هبذه الفكرة، يف الصباح الباكر سعيًدا اتصل عىل الفور  مبستشاره الشخيص وطلب منه ا 

.س تخدم ال غالق الثقوبوالقبعة والقفازات و ادللو والغراء الأسود اخلاص امل   

 



.غادر قلعته دون أأن يتعرف عليه أأحد، وسار ابجتاه وسط القرية حبثًا عن الفريوس امللعون قليال اً سعيًدا ومتوتر  . متاًماتغري املكل  

الأرض، الكثري من الغراء عىل  اذلي اكن يصب فيه رأ ه من بعيد يف أأحد الشوارع اجلانبية، واقرتب منه وسأأهل، يف الوقت نفسه

ىل املساعدة؟" ."س يد فريوس، هل ميكنك الاقرتاب لأنين حباجة ا   

بسعادة من العامل املزيف و مبجرد أأن اكن قريًبا منه  شعر أأن الفريوس مس قروي أ خر، اقرتب ل  معتقًدا أأن دليه فرصة جديدة ل  

من رأأسه  التاج   أأخذ املكل العامل برسعة  قدميه بقيت الصقة عىل الأرض، وبيامن هو يرصخ و ياكحف بيديه ليتخلص من الغراء، 

.وهرب   

 

فريوس بدون اتج ال، وبيامن هو يرصخ ويرصخ، هرع ساكن القرية لرؤية ما جيري. حيهنا وجدوا  بقي الفريوس مكشوف الرأأس

ىل السجن حىت يتوقف تأأثريه السليب امللعون اذل وملصق عىل الأرض. فرحوا ي جعل كثريا، وبعد ان ربطوه ابحلبل أأخذوه ا 

.القرية بأأمكلها مريضة ابللون الأمحر  

 

ىل القلعة ىل عرشه، ارتدى لباسه املليك ووضع اتجه عىل رأأسه ونظم موكًبا عظامي ليوحض للجميع أأنه عاد املكل الصاحل ا  ، و عاد ا 

.أأن القرية س تعود للعيش بسالم  بعد عالج مجيع املرىض  من الفريوس امللعون  

(Abdessamad El Jaouzi ) 

 


