9
La Fàtima era coneguda a tota la regió per la seva gran intel·ligència. Era capaç de
comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils.
L’emir d’aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser molt afeccionat als
enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als
seus súbdits, que els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida.
Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner,
aquesta endevinalla:
“Tinc un arbre amb dotze branques,
cada branca té trenta branquetes,
cada branqueta té cinc fulles”
Teniu una setmana per trobar la resposta. Si passats aquests vuit dies no ho heu
endevinat, us tallaré el cap a tots.
Els súbdits del rei se’n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven
per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s’havien de tornar
a presentar davant l’emir i el carboner, angoixat, va explicar el seu enigma a les
seves filles. Quan la petita, la Fàtima, el va sentir va dir:
- Pare, no hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l’enigma del rei.
El Jamal va escoltar atentament l’explicació.
Al dia següent els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A
cada resposta que no encertaven l’emir reia burleta i anava posant a un cantó els
condemnats a mort. A la fi li va tocar al carboner.
- I tu, què has descobert? –va preguntar-li l’emir tot rient, convençut que l’home
no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat.
- Majestat! –va dir en Jamal– només Déu i vós sabeu la resposta a l’enigma. No
obstant, jo em penso que l’arbre representa l’any, les branques els dotze mesos,
les branquetes els dies i les fulles les cinc pregàries de la jornada.
El gran Samir va exclamar:
- Carboner, has salvat la teva vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta
és correcta!
Un murmuri de descans va recórrer el grup d’homes que ja es creien que estaven
condemnats.
- Però –va continuar rient l’emir–, no em puc creure que tu, tot sol, hagis trobat la
resposta. Digue’m ara mateix qui t’ha ajudat a resoldre l’enigma.
El carboner, mort de por, va respondre:
- Una filla.
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