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 تلخیص الفصول من 22 إلى 27 من روایة
 أحالم لیبل السعیدة

 ♦ اللغة العربیة
 ـ الصف السادس

 
 ♦ تلخیص الفصل الثاني والعشرین (موك یتسبب

 في إحداث فوضى)
 

 قبل وصول لیبل إلى منزله وجد الكلب موك في
 انتظاره، فرح لیبل كثیرًا بمالقات كلبه المفضل
 مرة أخرى، فبدأ بمداعبته ثم أخرج قطع الخبز

 بالنقانق ومنحها إیاه والكلب یلتهمها قطعة قطعة،
 لكن المطر هطل فجأة بغزارة أجبرت لیبل على
 الركض الى المنزل قبل أن یصاب بالبلل، وحین

 قرع الجرس تفاجأ بوجود موك بجانبه وفتح
 السیدة یعقوب للباب.
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 ودون أي استئذان دخل الكلب ونفض جسمه
  داخل الممر ثم دخل غرفة المعیشة

 بقدمیه القذرتین وبدأ بالتجول وصعد الكنبة التي
 تفضلها السیدة یعقوب .

 وبدأ بركل المخدات، لقد أثار جلبة كبیرة داخل
 المنزل كاد یغمى على السیدة یعقوب من هول ما
 ترى فهي مهووسة بالنظافة وكل ما فعله الكلب

 اآلن هو جعل كل المنزل وسخَا. صرخ لیبل
 على كلبه كي یخرجه لكنه أبى أن یطیع أمر
 الولد، فجأة تفطن لیبل إلى ضرورة إحضار

 شيء یستدرجه به فسأل السیدة یعقوب أن تجلب
 بعض النقانق، وتریه إیاها حتى یهم باللحاق بها

 ثم ترمیها خارجًا ویتم التخلص منه.
 أسرعت السیدة یعقوب إلى المطبخ وجلبت

 المطلوب لكنها عوض أن تستدرجه إلى الخارج
 استدرجته الى القبو! بدأ لیبل بالتوسل إلیها بغیة
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 أن تطرده خارجًا لكنها أصرت على موقفها بأن
 تحبسه في القبو ریثما تتصل بالشرطة لكي

 یأخذوه بعیدًا.
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 ♦ تلخیص الفصل الثالث والعشرین (اتصال
 هاتفي)

 
 بعد اتصلت السیدة یعقوب بالشرطة صعد لیبل

 الى غرفته وهو یشعر بالحزن الشدید على
 المصیر الذي ینتظر موك، استلقى على سریره

 ثم سمع ضجیجًا في الطابق السفلي، إنهم
 الشرطة. لقد أتوا لیأخذوا موك إلى مأوى للكالب
 الضالة. بعد فترة من الزمن نزل لیبل بضعًا من
 الدرجات وبدأ بمناداة موك عّلهم لم یأخذوه لكنه
 لم یتلق أي رد شعر لیبل بعدم الرغبة في تناول
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 الغداء، وبقي مستلقیًا في سریره إلى أن جاءت
 السیدة یعقوب راكضة تطلب منه النزول إلى

  غرفة المعیشة ألن
 والدیه قد اتصال ویودان التكلم معه. هرول لیبل

 في نزوله ورفع السماعة، ثم كلم أمه وبدأ
 باالشتكاء من السیدة یعقوب لها وحكى لها ما

 حدث قبل قلیل. إال أن أمه أخذت موقف السیدة
 یعقوب وساندتها في قرارها. تأثر لیبل بسرعة
 من موقف أمه وبدأ بالحدیث باختصار شدید،
 ولكي تستبدل أمه شعوره ذاك بالسعادة أبلغته
 أنهما هي ووالده قد قررا العودة أبكر مما كان

 مخططًا له سعد لیبل بذلك أیما سعادة ثم ودع أمه
 وأقفل الخط. بعدها تحدث مع السیدة یعقوب
 وطلب منها السماح له بأن یذهب إلى منزل

 صدیقیه في الغد لیتناول الغداء هناك، وهو ما
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 وافقت علیه السیدة یعقوب بعد أن شعرت بتأنیب
 ضمیر.

  بعدها صعد لیبل الى غرفته وأدى واجباته
 المنزلیة إلى غایة العصر، ثم تناول العشاء

 واتجه نحو غرفته مبكرا كي ینام، لكنه لم یكن
 محظوظا كفایة ألن نومه تأخر إلى قرابة

 منتصف اللیل.
 

 ♦ تلخیص الفصل الرابع والعشرین (الحلم
 الرابع)

 
 بعد أن طلعت الشمس قرر الثنائي ذهاب لیبل

 للبحث عن أسلم في المدینة وبقاء حمیدة في
 غرفة النزل. بدأ لیبل البحث بتحفظ وحذر

 كبیرین في األزقة حتى رأى أسلم قادما یركض
 نحوه وهو ینادیه بأن یلحق به. لقد أصبح بإمكان
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 أسلم أن یتكلم! جرى االثنان طول الزقاق ثم
 طلب أسلم من لیبل أن یقفز معه فوق سور منزل
 ألن الحرس یالحقونهم فعل لیبل ذلك وتبعه أسلم

 لكن حظهما لم یكن كسابقه إذ خرج صاحب
 المنزل وهو یحمل سوطًا یود لو یمسك بهما، فقد

 شك أنهما یودان سرقة الثمار، وبخفة األوال
 صعد االثنان مجددًا إلى السور وبدأ یمشیان بخفة

 فوقه.
 لكن صهیل الخیول قد اقترب منهم مرة أخرى،

 یبدو أن الحرس قد عادوا أدراجهم إلى هنا. نزل
 أسلم إلى باحة المنزل وتبعه لیبل وسرعان ما

 خرجا من بابه دون أن یمسك بهما صاحب
 المنزل. عاد االثنان إلى النزل یلهثان والتقى

 األمیر بشقیقته ثم بدأ بشرح كل شيء. لقد شك
 أسلم لیلة البارحة أن أیام الصمت قد انقضت،

 فذهب الى السندباد قد یستفسر عن ذلك.ُ ِصعق
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 السندباد حین رأى أسلم حیًا فهو كان یظن أنه قد
  مات بصحبة شقیقته حین تم نفیهم.

 لكن أسلم وضح باالشارات إن كان بإمكانه الكالم
 أم لیس بعد، أجابه السندباد أنه مسموح له اآلن
 بالتكلم رأى أسلم أنه یجب أن یذهب الى القصر

 كي یوضح األمور لوالده لكن الوقت كان متأخرًا
 للغایة، فقرر الذهاب صباحًا فور نهوضه. ما إن

 طلع الصباح حتى ذهب أسلم إلى القصر ولكن
 الحرس رأوه وأرادوا اإلمساك به لقتله ألنهم

 كانوا هم نفس الحرس الذین كانوا متآمرین مع
 قائد الحرس كي یقتلوا األوالد

 نجح أسلم في الهروب بعد أن ساعده الكلب موك
 في تعطیل الحرس عن مالحقته وهناك وجد لیبل

 وكانت بقیة القصة كما حدث. بدأ األوالد في
 التفكیر في طریقة لدخول القصر وخّیل الى لیبل
 أنه قد وجد واحدة، لكن السیدة یعقوب وكالعادة
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 دائما ما توقظه حین تصل السادسة وخمس
 وأربعون دقیقة.
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 ♦ تلخیص الفصل الخامس والعشرین (الجمعة/

 عائلة غوني)
 

 بعد أن خرج لیبل مرتدیًا معطفه المطري وجد
 أنه لم یعد هنالك سحب تدل على احتمال هطول

 المطر، بل وعلى العكس تمامًا، بدأ الجو في
 األخذ في الحرارة أكثر فأكثر حتى لم یعد یطیق
 لیبل معطفه المطري، فتعمد أن یتركه الحقاً  في

 الصف. وزعت السیدة كلوبي نتائج اختبارات
 اللغة األلمانیة وجاءت كما كانت متوقعة. لیبل

 متفوق كالعادة ثم تلیه حمیدة ثم یأتي آرسالن في
 أواخر الترتیب العام. لكن األخیر أبدى مهاراته

 حین احتل المركز األل في اختبارات التربیة
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 البدنیة، على عكس لیبل الذي طالما وجد
 صعوبات بخصوص هذا النوع من النشاطات.
 بعد االنتهاء من الدوام توجه األوالد نحو منزل
 الشقیقین كما كان متفقَا علیه، وجد لیبل أن لقب
 عائلة صدیقیه هو غوني، لم یسبق له أن انتبه

 إلى لقب صدیقیه من قبل. رحبت السیدة غوني
 بلیبل وأدخلته غرفة المعیشة، دهش لیبل ألشیاء
 الشرقیة الموجودة بكثرة في تلك الغرفة، فهنالك
 الصور والمناظر واأللحان واألسلوب، كل شيء
 آت من الشرق ساعد لیبل وحمیدة السیدة غوني
 في تحضیر المائدة كما قاما بجلب الطعام الذي
 أدهش لیبل كثیرًا، فهو لم یعتد على رؤیة هذا

 النوع منه. أكل لیبل واألوالد ثم لعبوا ألعابًا
 كثیرة حتى جاء العصر، أین حان موعد مغادرة

 لیپل نحو منزله، لكن قبل أن یفعل ذلك سأل
 السیدة غوني أن تسمح إلبنیها أن یأتیا غدًا إلى
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 منزله كي یتناولوا الغداء، وهو ما وافقت علیه
 السیدة غوني.

 
 ♦ تلخیص الفصل السادس والعشرین (السیدة

 یشكي تقدم الحل)
 

 بعد أن عاد لیبل إلى المنزل وجد السیدة یعقوب
 في انتظاره، بدأت األخیرة في طرح أسئلة ولیبل
 یجیبها حتى طلب منها السماح له بتناول الغداء

 غدًا مع صدیقیه في منزله. وافقت السیدة یعقوب
 وبدأت باالستفسار عمن یكون هذان الصدیقان،

 وما إن علمت أنهما من المهاجرین حتى جن
 جنونها :“أنت لن تقوم بدعوتهما إلى هنا، انس

 األمر بتاتا“ حاول لیبل معرفة ما الذي یحول بین
 ذلك ولكنها اعترضت قائلة أنهما أجنبیان.
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 استغرب لیبل من منطق السیدة یعقوب وصعد
 إلى غرفته وهو حزین، استلقى قلیًال على سریره
 ثم بدًال من حل واجباته المنزلیة تسلل من المنزل
 بحذر حتى ال یجلب أنظار السیدة یعقوب وذهب

 لزیارة السیدة یشكي. رحبت األخیرة بلیبل
 ومنحته فواكه محفوظة ونقاط التجمیع، بعدها

 مباشرة حكى لیبل للسیدة بشكي كل القصة،
 وكیف أن السیدة یعقوب رفضت دعوة صدیقیه
 إلى الغداء، وأنه نفذت الحیل منه كي یدعوهما.

 إال أن السیدة یشكي تفطنت إلٍمر وطلبت منه
 إحضارها إلى منزلها، وستأخذ على عاتقها أمر

 إطعامهم، سعد لیبل كثیرًا باقتراحها ثم ودعها
 واتجه نحو منزله. حیث أخبر السیدة یعقوب بما

 سیحدث غدًا لكنها اعترضت على ذلك بل
 وعاقبت لیپل بالذهاب إلى سریره مبكرًا.
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 ازدادت فرحة لیبل اكثر بهذا، واستلقى وبدأ یغفو
 وهو یفكر في غرفة النزل.

 
 ♦تلخیص الفصل السابع والعشرین (الحلم

 الخامس)
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 جلس األوالد یفكرون في طریقة لدخول القصر
 وتوضیح كل شيء للملك، نسي لیبل فكرته التي
 واتته في الحلم السابق، وهم كذلك حتى جاءت

 زوجة العجوز تطرق الباب لتطمئن على حالهم
 فهم لم یأكلوا شیئًا منذ أن جاءوا. أجاب أسلم أنهم
 بخیر وال یحتاجون شیئًا، فور ذلك !تنبهت زوجة

 العجوز إلى صوت أسلم، ألم یكن أخرسا
 البارحة؟ وقع األوالد في ورطة بعد اكتشاف
 زوجة العجوز ألمر أسلم، فّقرروا فتح الباب

 واخبارها بما حدث لهم عّلها یمكنها مساعدتهم.
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 وهو ما حدث فعًال. إذ حزنت زوجة العجوز
 على حالهم وبدأت في التفكیر معهم في طریقة

 للدخول ثم اقترحت أمرًا، إن لدیها حدیقة بجانب
 سور القصر فعّلها یمكنها أخذ األوالد في عربتها

 في الخلف ولن یتنبه الحراس لذلك، ثم یحاولوا
 إیجاد ثغرة في السور، فیدخل منها اثنان ویبقى

 ثالث فوق السور لتشتیت أنظار الحرس اتفق
 األوالد على دخول أسلم وحمیدة من ثغرة السور
 وصعود لیبل لتشتیت الحراس. ثم بدأوا مباشرة

 في تنفیذ الخطة.
 وصلت العربة بجانب سور القصر فانسل أسلم

 وحمیدة من الثغرة وصعد لیبل إلى
 السور وبدأ في إلقاء شعر هجاء ینعت فیه حرس
 البوابة بنعوت مستفزة له وزوجة العجوز تحذره

 من اإلفراط في ذلك، لكن لیبل لم یستمع إلیها
 وبقي یهجو حتى جذب إلیه حرس البوابة وحرسًا
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 أتوه من الخلف حاول لیبل الجري فوق السور
 لتفادیهم لكنه لم ینجح إذ سقط مباشرة إلى ساحة
 الحدیقة. أین أمسك به الحرس وقیدوه بغیة أخذه

 للملك، وهو ماسر به لیبل كثیرًا، كي یستطیع
 توضیح كل شيء له.

 
…………………… 

  مع التمنیات لكم بالتوفیق والنجاح
 موقع المناهج
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