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نسیم هوهوکنان آمد و شاخه ی درختان کنار برکه را ناز کرد. درخت اولی گفت:»وای چه نسیم خنکی.«
درخت دومی گفت:»وای چه عطر خوبی به تنم خورد. چه نسیم مهربانی.«

درخت سومی گفت:» عطر مسافر می  آید. کاش بیاید و زیر سایه ام بنشیند.«
پرنده از روی شاخه همراه نسیم پرید. چرخی زد و چرخی زد. گفت:»من که چیزی نمی  بینم؛ اما همین عطر را 

حس می کنم.«
درخت اولی گفت:»برو باال.« 

درخت دومی گفت:»برو نوک درخت سومی که از همه بلندتر است.«
پرنده پرید. رفت و رفت روی باالترین شاخه.درخت اولی پرسید: »چیزی دیدی؟«

پرنده گفت:»نه واهلل.«
برکه گفت:»ولی من حس   می کنم که دلم قل وقل   می جوشد. دلم می خواهد مثل دریا باشم. «

درخت اولی گفت:»چه حال خوبی داری. خیلی زالل و صاف شدی برکه جان.«
کنم مهمانان خوبی دارم. مهمانان عزیز و نازی دارم.« برکه گفت:»حس   می 
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نسیم رفت. رفت و رفت تا به جایی رسید که آدم های زیادی بودند. نسیم دور مرد مهربانی گشت؛ مردی که 
گر بدانید چه خبر  عطر خوش گل محمدی می داد. بعد تندی به طرف درختان و برکه برگشت. گفت:»وای ا
است. آدم های زیادی دارند به این جا می آیند.«
برکه گفت:»آخ نمی دانی که چه حس خوبی دارم. هر وقت آدم ها به این جا می آیند، خیلی خوش حال 
می شوم.«
نسیم دور برکه چرخید و گفت:»تازه توی کاروان، پیامبر مهربان  و خانواده اش و پسرعمویش علی هم 
هستند. وای وای وقتی دیدم شان دیگر نتوانستم شادی ام را پنهان کنم. مثل پروانه 
دورشان چرخیدم.«
 می آیند و از 

ً
درختان با شنیدن این حرف ها شاخه های شان را تکان دادند و گفتند:»وای چه خبر خوبی! حتما

سایه ی ما استفاده می کنند.«
کاروان به برکه نزدیک شد. آدم ها پیش برکه می آمدند و از آب برکه استفاده می کردند.برکه هم خوش حال 
گهان برکه دست مهربانی را در دل خودش حس کرد؛ دست پیامبر  را. حس عجیبی پیدا کرد.چقدر  بود. نا
حالش خوب شد.همه ی آب ها می خواستند به طرف پیامبر  بیایند. پیامبر  وضو گرفت و دعا کرد. برکه با 
دعای پیامبر  آرام شد. 
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چند نفر نزدیک درخت اولی ایستاده بودند و حرف می-زدند. درخت سومی که دورتر  بود پرسید:»این ها دارند چه 
می گویند؟«

درخت دومی گفت:» من صدای شان را شنیدم. می خواهند ما را آرایش کنند.«
-آرایش.

-آره دیگه. آرایش. هیچ می دانی آدم هایی که قباًل به این جا می آمدند، اصاًل کاری به ما نداشتند؟
. بگو هرس دیگه.

ً
- آره واقعا

- همان دیگر. می خواهند هرس کنند. ولی کاش میوه داشتیم.
-غصه نخور. سایه های ما هم در این بیابان نعمت بزرگی است. 

- راست می گوید. ببین چقدر می آیند و زیر سایه ی ما نماز می خوانند.
چند نفر به درخت نزدیک شدند و شاخ وبرگ اضافی درخت ها را بریدند. حاال درختان سرحال و خوش حال 

بودند. شترها برگ های اضافی درخت را می خوردند. چند نفر هم مشک ها را پر از آب برکه کردند و پای درخت ها 
ریختند.

پرنده آمد جلو و گفت:»یک خبر خوب دارم. پیامبر مهربان؟ص؟ قرار است این جا نماز بخواند و سخنرانی کند.«
سنگ های ریز و درشت هم خوش حال بودند؛ چون چند نفرداشتند سنگ ها را جمع می کردند و پیش درخت ها 

می بردند. آدم ها سنگ های اطراف را جمع می کردند تا کنار درخت، سکویی بسازند. 
 حاال سنگ ها کنار هم بودند و روی هم سکو شده بودند. خیلی ها که رفته بودند، به دستور پیامبر؟ص؟ 

برگشتند. نسیم دور درخت ها می چرخید و بعد سراغ مردم می رفت و آن ها را ُخَنک می کرد.
    درخت اولی به درخت سومی گفت:»وای چه سکویی درست شده. خوش به حالت که شاخه هایت 

به سکو نزدیک تر است.«
درخت سومی خندید و گفت:»خب بیا جای مان را عوض کنیم.«

بعد درخت های دیگر خندیدند.
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