
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستان مرد شجاع

 پورنویسنده: نغمه رحیمی

 تصویرگر: اکرم سادات میرتوانا

 از نهضت مردمی تربیت ماندگار کاری

 

 سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم به روح بلند شهید واالمقام

 آزاد است. شهید عزیزو عاشقان تکثیر و انتشار این اثر برای تمامی امت حزب اهلل 



 

 .بود سرسبزی دشت زیبا، حرم یک کنار در

  

  دوستانش و آبی پروانه

 .کردند می زندگی دشت این در
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 به نام خدا



 

 دشت به سیاه های سوسک روز یک

 .کردند حمله

 د.زدن آتش را جا همه آنها
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 .گرفت آتش هم آبی پروانه خانه

 کمک روم می من: گفت طالیی زنبور

  .بیاورم

 .برگشت شجاع مرد با او



 

 دهیمرد شجاع لباس سبز پوش

اش عکس آقا  نهیس یبود و رو

 .بود

آتش را خاموش کرد و پروانه  او

ها از  سوسک. را نجات داد یآب

و فرار  دندیمرد شجاع ترس

 .کردند
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 شانه مرد شجاع نشست یپروانه کوچولو رو

 کر کند.از او تشتا 

 شیدعا کن تا زودتر پ میبه او گفت: برا مرد

 بروم. دمیو دوستان شه االسالمعلیهنیامام حس

 او دعا کرد. یکوچولو برا پروانه
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 ریکه در تار عنکبوت گ به دشت رفته بود یباز یبرا یروز پروانه آب کیگذشت.  یمدت

 .دیایب رونیکرد نتوانست ب یکرد. هر کار

 تواند پروانه کوچولو را نجات بدهد.  یگفت: مرد شجاع کجاست؟ او م ییطال زنبور

 نکرد. دایهر چه گشت او را پ یرفت تا مرد شجاع را خبر کند ول ییطال زنبور

 .دیسیخوشحال شد و دور دهانش را ل د،یپروانه کوچولو را د ی. وقتدیاز راه رس عنکبوت
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. پسرک لباس سبز دیرس از راه یموقع پسر کوچک نیدر هم

 کوچک تار عنکبوت را پاره کرد و پروانه پسر بود. دهیپوش

 شانه پسرک نشست. یروانه کوچولو روکوچولو را نجات داد. 

لباس پسرک افتاد. پروانه کوچولو  یچشمش به عکس آقا رو

گفت: بله.  پسرک ؟یشناس ی: تو مرد شجاع را مدیاز او پرس

 پسرک  گفت: خودش کجاست؟ پروانه من دوست او هستم.

و  السالمعلیهنیامام حس شیو پ دیرس شیگفت: او به آرزو

 رفت. دشیدوستان شه
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گفت: همه او را  پسرک شود. یتنگ م شیپروانه گفت: من او را دوست داشتم. دلم برا

 ی: مرد شجاع مدیپرس پروانه. بروم تا کار او را تمام کنم دیدوست داشتند. حاال من با

 یرا از دست تمام سوسک ها ایخواست دن یگفت: او م پسرک کند؟ یخواست چه کار

  و عنکبوت ها نجات بدهد. اهیس

 ییشانه پسرک بلند شد و در آسمان چرخ زد. دشت پر از بچه ها یکوچولو از رو پروانه

 بودند. دهیبود که لباس سبز پوش
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