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تعتبر طفلتي البريئة من الفصل االول والفصل الثاني، جميع الفصول، 

الروايات التي حققت شهرة كبيرة، ونالت اعجاب جمهور القراء في الوطن 
المثيرة والتي تدور احداثها وسط تفاصيل العربي، وهي من الروايات 

مشوقة، ويستعد الجمهور لقراءة جميع احداث الرواية والتي نرفقها لكم من 
 خالل نسخة الكترونية بإمكانكم تحميلها مباشرة.

  رواية صغيرتي البريئة

  ناعم انا باسل المنصوري اتجوز طفله

  بابا انا وفقت اتجوز علشانك

  لكن مش اتجوز طفله 

باسل المنصوري تزوج من فتاة أصغر منه بأربع عشرة سنة لماذا ال يبدو 
  أن هناك المزيد من الفتيات في األسرة؟

  سنة ١٥حسين: ما بك باسل بك ، تزوجت والدتك وهي أصغر مني بـ 

  حسين: يا لها من فتاة جميلة! نايرا فتاة جميلة جدا!

أبي ، أنت مخطئ ال أريد الزواج من شخص أصغر مني بخمسة عشر 
  عاًما

ثم تابع باستنكار: لماذا يقرر هذا الشخص أن يتزوج أكبر منها مع كل هذا 
  االختالف؟

  حسين: غدا ستفهم ابني لماذا اخترتك؟

  وتبقى مين بقى واسمها ايه باسل:

  حسين : قمر بنت عثمان السواق



أصيبت نيرا بالذعر: "ال ، ال ، ال ال يمكنك الزواج منها إنها ابنتي 
  ريحان!"

نايرا لنفسها: هذا القرار بالذات ال يمكنك الزواج منها ، يمكنك أن تأخذه 
  مني وسأريدك دائًما أن تكون بنًكا متنقًال 

نايرا ضارة: ال ، لم أقصد أبًدا أن أقول إنها شخص سيء سمعت فقط أنها 
  كانت لئيمة مع اآلخرين

  من السهل حل النزاعات

  خالص يا بابا اتفق معه باسل:
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  حسين سعادة: الكتاب سيبقى في شهر كثيرا جدا

ال ، نايرا ، بالطبع ال هل سمعت من قبل عن شيء يسمى الغاز؟ إذن لماذا 
  تصر على أن أضع رأسك على رأس فتاة السائق؟ مجنون

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول عملية حل النزاعات ، فإليك بعض الكتب 
  المتوفرة في المكتبة

عارض ، حاول استخدام في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك في حالة ت
  هذه االقتراحات لحلها

أمسك باسل النير وسحبه لقد رأى أن الدرع كان خاطئًا وكان عليه أن 
  يصلحه

  في احد األحياء الشعبيه المتهالكه

  في شقه صغيره متهالكه

  يصرخ القمر: ابتعد عني ، قبل يديك ، اعتبرني ابنة ، وال تعمل معي هكذا

  اقترب منها وأمسكها من ذراعها وكاد يقبلها لكنه غير رأيه ألنه كان يبكي



  أوافق على الزواج منه نعم النبي بعيد عني

ابتسم اإلنسان وهو ألقى الكيس البالستيكي على األرض وتركه بالخارج 
  ليتم التقاطه الحقًا

  كاملة  رواية صغيرتي البريئة

  وإذ بامرأة تدخل بسرعه وهي تحتضن ابنتها

سمية بالدموع: أنا آسف جدا يا ابنتي اقسم با اني لم اعلم ان الجوز سيقدم 
  وانا اعتقدت انه سيحمينا ولن يحاول اغتصابك

  أوافق على الزواج منه طالما أنه ال يأخذ نقودي ولكني سأبتعد عن المنزل

  في قصر المنصوري

  من الصعب حل النزاع

باسل بقسوة وبصوت أفعى ثقيل: لقد هاجمتك كثيرا يا نيرا احتملت غبائك 
وبرودك فقال عدي ال أحد يستطيع أن يتسامح معك وقد هاجمتك ولكن هذا 

  ال يعني أن تتجول فيه وترتكب أخطاء في والدي آدمي

  كنت بعشقك وانتي ببرودك خليتني مش طايقك

أقول أيضا وال يكفي ألن أخطائك ليست من اليوم وال من يوم زواجنا كنت 
أنا من كنت بعدك في مزاجك ولكن من اآلن فصاعًدا والطريقة التي 

ستكون بها األمور مختلفة تماًما ، ال يوجد مخرج وال تشتري أي شيء 
عبر اإلنترنت من فضلك تحكم في هذه الغرفة وال تتركها أبًدا حتى أطلب 

  نكم

  لديه عيون خضراء وشعر غجري ناري بشرته بيضاء مع بعض النمش

سنة جسمه رياضي ومتناغم مع العيون البنية  ٣٣باسل المنصوري: 
  والشعر األسود إنه قاس على الجميع ما عدا والده
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  لكن ال ، هذا أمر خطير لذلك حاول بكر هاني اغتصابي أوه! أنا متعب

  في غرفه من ذلك المنزل

  دوالر؟ ٥.٠٠٠.٠٠٠منار: كم سيدفع ثمنها 

  منار بطمع: ويكتب الكتاب امتي

  عثمان: كمان يومين

  منار: شكله مستعجل

عثمان: أليس من الملح أن أعلم أنه يريد حفيًدا ، وفي كثير من األحيان ال 
يترك باسل باشا وراءه والقمر صغير حلو؟ هل يمكنك الرد على هذا 

  الحفيد؟

  من الصعب جًدا حل النزاع ، خاصة عندما يقتنع الجميع أنهم على حق

  من الصعب جًدا حل النزاع

  منار: ما تحترم نفسك يا راجل انا قاعده

عثمان: لكن انظر ، في المرة األولى التي تظاهرت فيها أنني سأهاجمها ، 
  كنت خائفًا من كيفية موافقت

  

  



  

  لم أخبرك أن تفعل هذا التمثيل ألنني ال أعرف لهذا السبب

  تسريع االحداث

  بعد يومين

  جيه يوم كتب الكتاب

  الفصل االول رواية صغيرتي البريئة

يجلس باسل مع عثمان خوسيه أم قمر ويكتب الكتاب الكتاب بعنوان 
"Arbeitsbuch"والتي تعني باللغة األلمانية: "مصنف "  

  بعد مده

  يا بابا انا هطلع تصبح على خير باسل:

  حسين :وانت من اهله يا حبيبي والف مبروك

  الف مبروك يا حبيبي نيره:

  باسل بصلها باستنكار وطلع اوضته

  الفصل الثاني رواية صغيرتي البريئة

  يدخل لجناحه  و هو يبحث عنها بفضول

عندما كنت طفالً صغيراً ، تم تعليمك رسم صورة لما رأيته لكن عندما 
كبرت ، وحاولت رسم شيء ما بخيالك ، كان من الصعب عليك أن تجعله 

يبدو وكأنه شيء حقيقي معاد صياغته: عندما كنت صغيًرا جًدا ورسمت 
صوراً لما رأيته ؛ الصور ال تبدو وكأنها أي شيء حقيقي مع تقدمي في 

  ، لم أستطع إال أن أتخيل أن رسوماتي بدت فعلية العمر

  انتي عارفه انا جايبك هنا لسه

  عندما تنظر إلّي بمشاعر وحب ، فهذا يعني أنك تفهم ما يجري



  لتوما له براسها  و هي صامته

  اومات له براسها ليزاد غضبا

معاد صياغته: اختر أوراقًا زاهية وكبيرة بكمية جيدة من اللون والرائحة 
  اختر أوراقًا زاهية وكبيرة مع الكثير من األلوان والعطر

حققت طفلتي البريئة صدى واسع وهي بقلم الكاتبة المصرية دعاء احمد، 
ولديها عدد من الكتابات وتتحدث الرواية حول زواج بنت صغيرة وتدور 

 االحداث المثيرة خالل احداث الرواية. سلسلة من

 


