
 

 

 ارعازف المزم

 

 أهلا بكم في »هاملين«!

  مدينة جميلةوهي مدينة هادئة ولطيفة. كما ترون »هاملين«

 ُ فيها منازل يلعب الأطفال في شوارعها المبلطة. وأيضا

 دار البلدية تقع و.ُ الرئيسيةُ والساحةُُونهرُ ُُُخشبية

  البلدية.رئيسيعيش هنا  و.في هذه الساحة 

طيب ولطيف يفي بوعوده ويدفع هذا هو رئيس البلدية. إنه 

د لأن سكان هذه المدينة لا ينسون يوم ّجي  أمرهذا الضرائب. و

. هل   ا شديداخوف ا يومهاخافوقد المدينة. و أطفالاختفى كل 

  ذلك؟ُلُّتخي يمكنك

 

 .عازف المزمار

. فقد ظهرت    في ليلة مظلمةمنذ عدة سنوات ذلككل  وقع

 وملأت المدينة. كانت أعدادها بالمئات، لا .الجرذان فجأة

 .بالجرذان ت المدينة كلهاّبالآلاف، لا بالملايين. عج

 ! بهات يِلُوابت



يجدوا  البلدي ل سالمجل أعضاء ب اجتمع رئيس البلدية 

 الشوارع  رشَّ . فقرروا هائلةالحلا لتلك المشكلة 

 ظلّت رغم ذلكووالساحات والبيوت والغرف بسم الجرذان. 

 .كل يوم تزايد  في ها أعدادو . في كل مكانمتنقلة الجرذان

توقف عازف مزمار في ذات يوم جرذان. و لطرد الٌّ حليوجدلم 

 ملابس  مرتديا طويل القامة   نحيلا  هذا العازفالمدينة. كان

كيسا على ظهره. توجه عازف المزمار  حاملاخضراء اللون 

  الذي وطلب مقابلة رئيس البلدية..مباشرة إلى دار البلدية

إنه عازف المزمار  قال لهف  .ادئ الأمر فيه في بلم يثق 

رئيس  فلمعت عينايستطيع إخراج كل الجرذان من المدينة. 

 .سمع ذلك  حين بالأملالبلدية 

 دك؟وح بإمكانك القيام بذلك ههل قلت إنـ 

 ليرة ذهبية.  أريد لقاء ذلك ألفهذا صحيح. وـ 

 دون تردد.طلب العازف وافق رئيس البلدية على 

 وأخرج من كيسه .فخرج عازف المزمار إلى الساحة الرئيسية

سحريا مزمارا. ثم راح يعزف عليه. راح يعزف لحنا غريبا 

 هذا الرجل بالعزف حتى خرجت كل     بدأ إن ما   وحزينا. 

 وبدأت تلحق به. .صوب و حدبالجرذان من كل 

 



عندما ف ّتوقو النهر. إلىفاتجه .  كل الجرذانبه لحقتو

 بقي يعزف و العزف.دون توقّف عن وصل إلى حافة النهر

 وغرقت. لم يبق أي جرذ .حتى قفزت كل الجرذان في النهر

  أي جرذان في مدينة »هملين«.دلا يوجفي المدينة. 

عندما ماتت كل  عاد عازف المزمار إلى دار البلدية لأخذ المال

ورفض أن  .رئيس البلدية لم يف بوعده غير أنّ .الجرذان

 يدفع له المال.

ئة ليرة امألف ليرة ذهبية للعزف على المزمار! أبدا! خذ ـ 

 لغ كبير لعازف مثلك!ذهبية! وهذا مب

 عازف المزمار لأن رئيس البلدية رفض أن يدفع له ما حزن

 أخرج و واتجه إلى الساحة. .طلبه. فخرج من دار البلدية

  وراح يعزف.عندما وصل إلى الساحة ثانية مزماره العازف

 .رةهذه الم موسيقى مرحة جدا

 صبيان مدينة  تبعهبل .هذه المرة الجرذان ولم تتبعه 

 .. خرج الأطفال من منازلهم ومن مدارسهم وبناتها»هملين«

يسيرون خلف عازف المزمار. ولم  وراحوا .وتوقفوا عن اللعب

 .إيقافهم ٌيستطع أحد

لا   .معه كل الأطفال  آخذا  المدينة ثم غادر عازف المزمار 

 الحزن الّذي لف المدينة. راح أهالي الأطفال  لّخيت  يمكنكم

رئيس البلدية أن يبحث عن عازف المزمار  رجوْا و.يبكون

 هم.طفالهم أيلإويعيد 



 حر كل الأطفال. واسبحث رئيس البلدية عن عازف المزمار 

 المال الّذي طلبه. فعاد . ودفع له كلعندما وجده استسمحه

  إلى مدينة »هملين« يلعبون ويمرحون.داَّمجدالأطفال 

 يفي بوعوده منذ ذلك الوقت صار رئيس بلدية »هملين« و

  دائما. ويعرف الجميع أنه إذا قال شيئا، ينفذه. وكان يدفع

 . أيضاكل ضرائبه

 .بفضل عازف المزمار اليوم مدينة سعيدة صارت »هملين« و

 


