
 

 ابنة التاجر

  

ها من تجّار البدو الذين ُ الصحراء. وكان أهلَ ابنةُكانت فاروقة

وا حياتهم يتنقّلون من قرية الى أخرى ويتبادلون كل أنواع َأمض

 البضائع.

 ليلتين  قَطُّبالتعب لأنّها لم تنم شعرت  َ فاروقةَّلكن

 أمرهم   من دائماً على عجلة  أهلها متتاليتين في المكان نفسه، وكان

كدجاجة دون رأس. ففي الصباح يوضّبون لايستقرون  على حال 

 أنّ الشمس أن يكترثوا إلى الأغراض وفي المساء يخرجونها، دون 

  بالرمال.عفراحارقة أو أنّ عاصفة رملية تعصف وتترك كلّ شيء م

 أنّ الوقت قد حان  ذات يوم فاروقةرأت  عند بزوغ الفجر، لك ولذ

ضل ثيابها ووضعت وشاحاً على رأسها لتحمي لتغادر. فأخذت أف

 من الشمس.به نفسها 

  غادرت فاروقة المخيّم. في هدوء تامو 

 م غير المريحة.الن تنام بعد الآن في هذه الخي

 أرادت فاروقة أن تجد مكاناً تسميه منزلها. منزل... ابنة التاجر.

ّ في مشت فاروقة أربعة أيام وأربع ليالٍ. ولم تترك الصحراء إلا

 والأشجار ُاليوم الخامس ووصلت الى مكان حيث الأرض خضراء

 تحميها من الشمس.



كما شعرت فاروقة بالذهول. كانت المرة الأولى التي ترى فيها 

  من المناظر الخضراء.هائلا

 المناظر الخضراء الجميلة، لكن سرعان ما  وقد أدهشتهاوأخذت تمشي

 انتهى النهار.

وهي تنظر الى القمر قائلة: "سأمضي فكّرت فاروقة في نفسها 

  طريقي."واصل الليل في هذه الطاحونة وغداً أ

، دخلت ولا تكاد تستطيع الوقوفوبما أنّ الفتاة كانت منهكة 

 الطاحونة على أمل أن تنام نوماً عميقاً.

لكنّها لم تكن تعلم أنّ الطاحونة كانت مكان لقاء ثلاثة أسود 

 صغر.الأصدقاء منذ 

 هناك مرّة في الأسبوع للتحدّث.ي لتقتود الثلاثة  الأستكان

 : "أتعلمون ماذا وجدت؟ وجدت نبعاً سحريّاً."أحدهاقال 

 كلامه. وشككا في  لم يصدّقاه وفنظر إليه رفيقاه 

ي هكذا! أنا لا أكذب! أعني ما أقول، إنّ إفأصرّ قائلاً: "لا تنظرا 

 المياه سحرية وكل من يشرب منها يشفى من علّته."

كانت تحاول النوم وهي  حديث الأسود الثلاثة بينما سمعت فاروقة، 

 تعد الخراف. 

 ، حفطت كلّ كلمة سمعتها.َوقبل أن تغفو

 النبع العثور على  من  في الصباح التالي لهذا السبب، تمكّنت

 السحري. ثم أكملت طريقها.



 لى أبواب قصر خلاّب.إوبعد ظهر اليوم نفسه، وصلت فاروقة 

هب ثروته كاملة ي ا أن  مستعدواسعَ الثراءرجل نبيل كان قصر 

 السعادة من جديد.  استرجاع للشخص الذي يساعده على 

فسألته فاروقة عندما رأت القلق على وجهه: "ما المشكلة يا 

 .سيدي؟"

أجابها الرجل النبيل وقد اغرورقت عيناه بدموع اليأس: "إنّ ابني 

أصابه، لكن حرارته مرتفة وهو   الذي لا أدري مايعاني من المرض و 

 .لا يأكل ولا يتكلّم ولا يتحرّك. أرجوك ساعديني!"

وسعها  في ما  كل وعدته فاروقة، وهي فتاة طيبة، بأنّها ستبذل 

 لمساعدته.

ها الى جانب يرافق  منه أن ولتأثّرها بدموع الرجل النبيل، طلبت

 سرير الصبي المريض.

ته ناوللصبي على الجلوس و ساعدت فاروقة ا حتى وصلت ما إن و

 من المياه  على مهل إبريقها ليشرب منه. وساعدته كي يشرب

 السحرية.

فاستجاب الصبي على الفور. إذ بدأ يحرّك أصابعه، ثم يديه 

 وذراعيه، وبعدها القدمين والساقين والجسم. وبعد ذلك فتح عينيه 

 وابتسم ابتسامة عريضة. لقد شفي الصبي!على الفور 

جل النبيل لفاروقة: "اطلبي ما تشائين. سأحقق جميع قال الر

 أحلامك."



يمكنها للكن حلم فاروقة الوحيد هو أن يكون لها منزلها الخاص 

 .طيلة حياتها  فيه العيش

 الرجل النبيل أبواب القصر ترحيباً بفاروقة وعاملها كما فتحف

 لو كانت ابنته الوحيدة.

  الهدايا.وغمرها بالفساتين الأنيقة وبالكثير من

  الى أي شيء بعد ذلك. في حاجة  فاروقةعد لم ت

 وكلّ هذا حصل بفضل تأثيرات المياه السحرية العجيبة.

 

 

 


