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  به نام خدا و به یاد حجت خدا

  قطره
حتما از هفته پیش براتون خیییلی سوال پیش اومده که . . . امروز قراره با کمک خودتون یه داستانی رو تعریف کنم که خیلی ماجراي باحالی داره 

. . .  وم نمیشه از این چاقالو ها که هرچی لپ هاشونو بکشی تم. . .  قُطري از همشون چاق تر بود . . . دقیقا داستان از چه قراره قَطرك قَطرو قُطري 
البته بگم ها نه از ابن شر هاي خنگ و . . . اما قطرك خییییلی شر بود . . واسه همین هم بهش میگفتن قطري چون قطرش خیلی زیاد بود 

  . . . از این شر هاي زرنگ بود . . خرابکار 
کالس هاي تابستانی جلبک شناسی و . . . اي دریا نوردي اردو ه. . این سه تا با هم دیگه خیلی رفیق بودن ، اونقدر که تمام گردش هاي آبی 

  خالصه هر کاري و هرچی و هر جایی که بگین با هم میرفتن 

اونا که مثل ما بازي فوتبال که ندارن بازي اونا شنا . . . یه روز توي تابستون که مدرسه ها هم تعطیل بود این سه تا تو کوچه مشغول بازي بودن 
قُطري هم که همیشه فقط قل . . .  یه بار وسط بازي دزد پلیس شروع کردن به دنبال هم شنا کردن . . . تلف آبی بود کردن به روش هاي مخ

  میخورد 

  . . . وااااي خدا اینجا کجاست . . . یه بار وسط این بازي هاشون اینقدر سرگرم شنا کردن و فرار کردن از دست همدیگه بودن که یک دفعه 

هیچ صدایی نمیومد      . . .همه جا تاریک تاریک بود . . .  جایی که موجودات وحشی دریا حضور داشتن . . .  طقه ممنوعه دریا اومده بودن به من
نه هیچ حرکتی . . نه هیچ نوري . . . گاشی از روبروشون یه چیزایی مثل اشباه رد میشد )) مدرس سعی در ترسناك کردن محیط داستان نماید (( 

  واي خدا یه کوسه بزرگ بزرگ اومد سمتشون . . .  آآآآآآآآآآآآآآآ )) مدرس یک هو فریاد بزند (( ترسناك ترسناك شده بود خیلی . . . 

  . . . به به ببینم کی اومده تو محدوده ما )) صداي کلفت تر (( 

  بچه ها فکر کنم اگه فرار نکنیم االن مارو یه هورت گنده کنه ها : یکی از قطره ها گفت 

  خوب پیکار کنیم  -

  . .  3. . 2. . .1. . آماده این . . .شمردم فرار کنیم  3من تا  -

  همه یکهو گفتن فراااااااااار 

  چی فکر کردین شما ها. . تا حاال هیچکس نشده از دست من فرار کنه . . تازه باهم آشنا شدیم . . .  کوسه یکهو پیچید جلوشون و گفت آآاي کجا 

  آآآآآ. . واااي خیلی آب شیرین نخوردم . . . هاي آب شیرین اقیانوس باشین م به قیافه هاتون میخوره شما ها از قطره صبر کن ببین. . . 

  

   آقا تو اومد اون ها رو یه هورت خوشمزه کنه  یک دفعه یک صدایی اومد
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  چی شده شیر شدي ؟؟؟ ! . . .  آآآآي کوسه ))) مدرس با یک صداي متفاوت ((( 

  سلطان دریا. .  .نهنگ بود 

  کوسه به ت ت پِ ت افتاده بود 

خب خدارو شکر . . خواستم فقط احوالشون رو بپرسم . . ه ه ه هیچی  داشتم از این جا رد میشدم یکهو این سه تا قطره مهربونو دیدم : کوسه 
  من برم به کارام برسم . . .حالشون خوبه 

  زه استحفاظی من واسه کسی شاخو شونه میکشی ها بار آخره که میبینم تو حو. . واستا ببینم  -

  عرض کردم که چطور با این قطره هاي مهربون آشنا شدم . . . نه آقا اختیار دارین  -

  برو ببینم عرضت به درد خودت میخوره  -

قطره ها از . . . کار به کار کسی هم ندارن ، مگه این که کسی ناراحتشون کنه . . . خیلی هم آرومن . . . دریا هستن  ننهنگ ها موجودات مهربو
  نهنگ مهربون تشکر کردن و راه افتادن سمت خونه 

  گفت بچه ها شنیدین میگن سطح آب خیلی جاي قشنگیه . . .  قطرك دوباره یه شیطونی تازه به ذهنش رسید توي راه برگشت 

  میگن اگه بریم سطح آب بخار میشیم . . کجاش جاي قشنگیه . . یکی از قطره ها گفت  

  شما هم بیاین . . زود بر میگردم . . سري بزنم  من فقط میرم یه. . .  از اینجا تا سطح آب راهی نمونده . . . همش چرته . . ولش کن بابا  -

  آقا سه تا قطره رفتن به سطح آب تا یه چند لحظه اي اون جارو ببنن و برگردن 

تاحاال نه ابري دیده . . .  اون دور دورا جزیره داشت  درخت داشت . . . آخه خییییلی قشنگ بود . . .  وقتی به سطح آب رسیدن شکه شده بودن 
تا به خودشون . . .  هرسه تاشون روي سطح آب ما مبهوت مونده بودن که یکهو . . .  تاحاال تو عمرشون موج ندیده بودن . .  آسمونی بودن نه 

  اومدن دیدن آفتاب نامرد هر سه تاشون رو بخار کرده و داره میبره باال 
آفتاب نامرد نیستش ها چون وظیفه آفتاب تبخیر آب براي تولید ابر و بارونه . . . آخه کاري هم از دستشون بر نمیومد . . . اي بابا حاال چیکار کنیم 

  حاال هم دست بر قضا هر سه تا قطره داستان مارو بخار کرد و وارد یک ماجراي خیلی عجیب شدن 

ز بد نبینه این قُطري ناقال افتاده دیگه آقا چشمتون رو. . .  واال اولش که کیف کردن آخه وقته به باال رسیدن اشتباهی فکر کردن ابر ها پشمکن 
هر سه تاشون که اصال از اتفاقات پیش رو خبر نداشتن روي ابر . . انگار میگی به یک دریاي پشمک رسیده بود . . .  بود از زمین و هوا گاز میگرفت 

آقا سه تاشون همش . . .  ین ور برید به اون ور فرض کنید خودتون روي یه عالمه ابر توي آسمون از ا. . آخه حالم میده . . ها بدو بدو میکردن 
  مشغول بازي و سرگرمی خوردن پشمک هاي تازه بودن که یکهو 

  اووووو اووووو اوووو )) مدرس سعی کند صداي وزش باد شدید را در بیاورد (( 

  واااي خدا چه صداي عجیبی 

ا . . .  ابر ها کم کم آماده باشید . . . .  ابر ها کم کم آماده باشید . . . یاد میزند صداي باد بود که داشت میون ابر ها میچرخید و یه چیزي رو بلند فر
  . . . اینجا چیکار میکنین . . ببینم شما دیگه کی هستین . . . 

  . . .  یکنم باشه خودم حلش م. . . .  پس براي مهم ترین ماموریت اومدین . . هاااا فهمیدم : گفت. . هنوز قطره ها چیزي نگفته بودن 
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قطرو که یکم گویا از بقیه با دلو جرئت بود پرسید براي کودوم . . .  قطره ها که اصال تابحال صداي اینچنینی نشنیده بوده مات و مبهوت بودن 
  مأموریت 

  . . ه باشید آماد. . تا چند لحظه دیگه وقته فرود توي همون منتطقه هستش . . همون کار مهمی که ایییییین همه راه اومدین  -

  کدوم ماموریت . . کدوم کار مهم  -

تنها کاري که تونستن انجام . .  آقا این قطره ها تا به خودشون اومدن دیدن یه بارون شدید گرفته . . . د و برق اومد عیک دفعه یک صداي محکم ر
ین قُطري هم که ول کن نبود همش از زمین و هوا گاز تو همین شلوغ پلوغی ها ا. . . این بود که دستاي همدیگر رو بگیرن که گم نشن  نبد

  میکند 

  آقا اینا از آسمووووووون افتااااادن پایین و تاالپ تلوپ تلوپ افتادن توي یه دریاچه کوچیک 

الن کجا هستن اصال قطرو قُطري تازه داشتن به خودشون میومدن که ا. . .  فرض کنین اگه منو شما از این ارتفاع بیوفتیم پایین داغون میشم ها 
  . . بیاین سطح آبو ببنین . . بیاین سطح آبو ببینین . .  بچه ها بچه ها بدویین بدویین : یکهو قطرك با عجله اومد که . .  اینجا چیکار میکنن 

  . . . بدنمون درد میکنه . . . تو چرا ول نمیکنی مارو . . چه خبره بابا )) مدرس با درد ((  -

دور دریاچه هم یه عالمه . . . افتادیم توي یه دریاچه عجیب قریب  . . . ما توي دریاي خودمون نیوفتادیم . . .  ن پشیمون نمیشینبابا شما بیای -
  بدویین بیاین . .  بدویین بیاین . . آدم وایستاده 

تازه یه چیزایی هم رو هم گذاشته بودن که به اندازه .   .یه عالمه آدم اونجا جمع شده بود . . .  وااااااي چه خبر بود . . . آقا همشون رفتن سطح آب 
  . . . .یه کووووه بلند شده بود 

  همین طور مات مبهوت مونده بودن که یکهو از پشت سرشون یه صداي اومد 

  شما هم اومدین براي مهم ترین مأموریت ؟؟)) مدرس کمی با صداي پیرمرد ((  -

  نید اون کی بود اصال میدو . . .خبره ه چ . . . . چی

  . . .  یه قطره کهن سال بود . . .  آره . . . اگه بخوام از شمایل ظاهریش بهتون بگم  ، یه قطره با ریش و سبیل بلند و سفید 

  . . . و تنها آرزوي قطره کهن سال دیدن همین لحظه بود قطره کهن سال اولین قطره اي بود که خدا روي زمین خلق کرده بود 

  سال منتظر چه لحظه اي بود ؟؟؟بچه ها به نظرتون قطره کهن ! . . . کدوم لحظه ؟

  ن یکی از قطره ها با تعجب پرسیدقطره ها خیییلی تعجب کرده بودن آخه تابحال قطره اي با این سن و سال ندیده بود

تنها جایی که آدم هارو دیده بودیم . . ما تاحاال آدم رو روي خشکی ندیده بودیم . .   .چرا اینقدر آدم این جا جمع شده !! آقا اینجا چه خبره ؟؟؟  -
  این همه آدم اینجا چیکار میکنن ؟؟؟ . . .  اونم تازه یکی نهایتا دو تا . . .  در حال شنا کردن یا غواصی بودن 

پس شروع کرد به تعریف کردن ماجرا ، که اصال اینجا چه خبره و اصال خود  فهمید که این قطره ها اصال از هیچی خبر ندارن سال قطره کهن 
  قطره کهن سال اینجا چیکار میکنه 
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. . بر تک تک موجودات روي زمین ؟ یعنی نه تنها پیامبر ما بلکه پیام!؟!بچه ها تاحاال میدونستید که پیامبر مت فقط و فقط پیامبر ما نیست ؟
  پیامبر فرستاده خداست براي تک تک موجودات روي عالم هستی. . .روي خاك یا زیر آب یا توي هوا . . . .  موجودات ریز و درشت 

اما اون . . .  تنش رو دارم اتفاقی سال هاست انتظار به وقوع پیوس. . .  من اومدم اینجا تا شاهد بزرگترین اتفاق تاریخ باشم : قطره کهن سال گفت 
  تازه اون اتفاق یه ماموریت مهم هم روي دوش ما گذاشته . . .  اتفاق چیه که اینقدر ارزش داره 

پیامبر در حال برگشتن از آخرین حج خودشون که معروف به حج الوداع هستش بودند که در کنار این دریاچه اي که ما االن توش هستیم توقف 
ن که هر کاروانی که از مکه برگشته و از ما رد شده رو بگین برگرده و صبر میکنیم که هر که نرسیده برسه تا مهترین خبر در کردن و دستور داد

  تاریخ اسالم رو به گوش همه برسونم 

  . . . همه مردم که جمع شدند پیامبر شروع به سخنرانی کردن و کلی براي مردم صحبت هاي خیلی خیلی مهم داشتند

  کی میدونه مهم ترین قسمت سخنرانی پیامبر چی بود یا بهتر بگم مهم ترین جمله سخنرانی پیامبر ؟؟؟؟بچه ها 

  من کنت مولی فهذا علی موال . . .احسنت 

کرده  قطره کهن سال هم این همه سال صبر. . . پیامبر در اون روز امیرالمونین امام علی علیه السالم رو به عنوان جانشین خودشون اعالم کردند 
  بود تا این لحظه رو ببینه 

قطره ها تا این موضوع رو متوجه شدن خیییلی خوشحال شدن که از سر اتفاق و اون همه ماجرا ، االن اومدن دقیقا در برکه خم و شاهد صحنه 
  اومد  یک دفعه یک صداي خیلی بلندي. . الی قطره ها در بین خوشح. . .  جانشینی امیرالمونین بودند 

به زن ها بگویید که در کنار خیلی امیرالمونین به صف . . تک تک مردان با امیرالمونین علی بن ابی طالب بیعت کردند )) مدرس با صداي بلند (( 
  بیاستند تا با ایشان بیعت کنند 

 د مومن زن ها که با امیرالمونین نامحرم هستن چطوري باید با ایشون بیعت کنن مر. . .  خجالتم نمیکشه . . .  چی داره میگه . . . اي بابا . . . ا  

  ))در صورت صالح دید مدرس بیعت مردان را به صورت اختصار توضیح دهید (( 

  ))بگزارید بچه ها جواب دهند ((  ؟بچه ها به نظرتون چطور زن ها میتونن با امیرالمونین بیعت کنند 

تشتی را از برکه خم پر از آب کنید و در وسط خیمه قرار دهید به طوري که پرده اي در وسط خیمه قرار میدهیم که . .   . .یک دفعه صدا اومد 
  امیرالمونین از این طرف پرده دست خود را در آب کنند و زن ها در آن طرف پرده و بیعت کنند

   آقا یکی اومد نزدیک آب و گفت من هم اکنون تشتی را پر از آب میکنم

با خودشون گفتن بیا بپریم بریم توي تشت تا برسیم به دستان .. قطره ها تا دیدن یکی اومده سمت برکه و میخواد یه تشت رو پر از آب کنه 
  آقا با سرعت شنا کردنو شنا کردنو شنا کردن تا تونستن بپر برن داخل تشت  . . .  امیرالمونین و به دستاشون بوسه بزنیم 

اي دل غافل دیدین چی شد قطره ها اصال یادشون رفت از قطره کهن سال بپرسن مهم ترین مأموریت چی بود که قطره کهن سال میخواست اونو 
  انجام بده 

  ؟که پیامبر بر دوش همه گذاشته بودند چیه کی میدونه مهم ترین مأموریت غدیر 

 ))توضیح دهید با توجه به ظرفیت کالس خود در باب تبلیغ غدیر (( 


