
 

 

 راطور الجديدةثياب الإمب

 

 إلى درجة أنه جعل ًاسخيفهذه هي قصة الإمبراطور الّذي كان 

 الجميع يسخرون منه.

 إمبراطور عاش في أرض ،كان يا ما كان في قديم الزمان

إلى درجة أنه كان سخيفاً بعيدة بعيدة. وكان هذا الإمبراطور 

 أمام اًب ملابس وقبعات وتيجانّيمضي اليوم بكامله يجر

 في قصره. ها أمر بوضعالتي  ت المرايامئا

  يحب أنإلى درجة أنه كان أيضا سخيفاً كان هذا الإمبراطور و

  جديدة.ًيرتدي كل يوم ثيابا

 إلى كل أنحاء المملكة. وفي سخيفوصلت أخبار الملك ال

 شخصين محتالين.  انتباهأخباره لفتتيوم من الأيام، 

 هذان المحتالان إلى المملكة وقالا إنهما خياطان مشهوران جاءف

يملكان أجمل زي في أنهما . والأهم من ذلك أزياءفي عالم ال

  لا يمكنهم أن يروا هذا الزي.َهْلُقى والبحمن الإالعالم، و

عندما سمع الإمبراطور هذه الأخبار، طلب من الخياطين 

 ،نالزي العجيب. وافق المحتالا هذا  المحتالين أن يخيطا له

ولكنهما طلبا من الملك صندوقا مليئا بالذهب والأحجار 



قالا حتى ما إن حصل المحتالان على الصندوق والكريمة. 

للإمبراطور إنهما بدآ الحياكة. ولكنهما لم يكونا يمسكان 

 ما.يديهأبأي شيء ب

 

قال أحد خدمه ولب طفي بعد أيام قليلة، أرسل الإمبراطور و

له: »اذهب إلى الخياطين وقل لي إلى أين وصلا. عد بسرعة 

 وأخبرني. لم أعد أستطيع الانتظار!«

 عندماتجمد في مكانه  لكنه و المحتالين. دكانذهب الخادم إلى 

قماش من القطعة  ةوضع الرجلان أمامه تمثالا عاريا. لم تكن أي

 تغطي حتى عورات جسمه.

 

 ن الخادم: »أليس رائعاً؟«.ْيَ المحتالأحد سأل 

 أو ُلم ير الخادم أي شيء، ولكنه خشي أن يقال عنه إنه أحمق

، فقال: »إنه رائع! أعتقد أنه زي رائع! سأقول ذلك ُأبله

 للإمبراطور!«.

 

 رجع الخادم بسرعة إلى الإمبراطور ليزف إليه الخبر.

ل االرجأكثر ستكون سعادة الملك، عندما سترتدي هذا الزي ـ 

أناقة على وجه الأرض. لا يمكنك أن تتخيل كم هو جميل! 



أنك ملك فعلا! إنه عجيبة الدنيا ترتديه تشعر عندما س

 الثامنة!

 

 هذه الكلمات، لم يستطع الانتظار الإمبراطورعندما سمع 

 لى متجر المحتالين.بنفسه إفذهب 

 قماش. ولكنه خاف أيضا أن يقال عنه ّولم ير حين وصل أي

: »كل ما سمعته عن هذا الزي مندهشاًإنه أحمق أو أبله، فصاح 

 أن يكون جاهزا صحيح! إنه رائع! إنه يليق بي حقا! أريد

ه في الحفل الّذي سيقام في َ لأرتديبلقم الَالأسبوع

 ."القصر

بذل المحتالان جهدهما كي لا يضحكا، ووعدا الملك بأن يكون 

الزي جاهزا في الموعد. ولكنهما قالا للملك إن الإسراع في 

 لك لذخياطة الزي سيتعبهما كثيرا. وسيكون هذا مكلفا. 

دون تردد صندوقا آخر مليئا بالذهب والحجارة طلبا منه 

 الكريمة.

أخيرا جاء موعد الحفل. وصل الخياطان المحتالان في 

 على إنهما يساعدانه الصباح الباكر إلى قصر الملك. وقالا 

 ارتداء الزي الخيالي.

 .«وقال الأول: »رائع! القماش أنيق جدا!

 وقال الثاني: »التفصيل رائع! إنه يلائمه!«.



راح الملك ينظر إلى نفسه في المرايا كلها، ولكنه لم ير 

الزي. لم يقل الإمبراطور أي شيء. لم يستطع فتح فمه 

 ُ.ُو أبله أُ أن يقال عنه إنه أحمقَمخافة

خرج الإمبراطور فلاحتفال. بدء بعد قليل، حان وقت 

للترحيب بأهم الرجال والنساء في البلاد. ورافقه خدمه 

 أمام ًليحملوا الذيل الخيالي للثوب. وخرج الإمبراطور عاريا

 جميع الّذين جاؤوا ليروا الثوب الجديد الشهير.

 رائع! رائع! إنه جميل جدا!-

كان تفون بهذه الكلمات حين رأوا الإمبراطور. راح الناس يه

 يرتعش من البرد. ولكنه كان مقتنعا بأن الإمبراطور

 . إلا هوكانوا يرون الزي الجديدالجميع 

نجح المحتالان في حيلتهما. ولم يتجرأ أي شخص على قول 

 أي شيء كي لا يقال عنه إنه أحمق أو أبله.

الإمبراطور لا يرتدي أية ولكن فتاة صغيرة قالت فجأة: »

 .«ملابس!

 .الإمبراطور عار!«وقال صبي صغير: »

 

لون  َّفاحمرعندها تجرأ الجميع على قول الحقيقة. 

 أمام الجميع وأن ً. وأدرك أنه ظهر عاريااًالإمبراطور خجل

 ن سخرا منه. ْيَالخياط



 

 أمام  )أضحوكة( الإمبراطور أنه جعل نفسه سخريةعرف

فألغى الاحتفال. وعندما وصل إلى القصر، شعر الجميع، 

ببرد شديد وأقسم ألا يسمح لأحد بأن يحتال عليه بعد ذلك 

الوقت. ومنذ ذلك الوقت، لم يعد يثق بالمقربين منه 

 الّذين كانوا يقولون له ما يحب أن يسمعه.

ن ْيَأما المحتالان اللذان سخرا منه، فقد غادرا البلاد حامل

حجار الكريمة. ولم يرهما أحد بعدها. ولم يعد معهما الذهب والأ

وشكر الفتاة والصبي الصغيرين اللذين سخيفاً، الملك 

 كانا صريحين معه.

 

 


