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 تلخیص الفصول 23, 24, 24 مع حل األسئلة،
 لروایة عساكر قوس قزح.

 
 ♦♦ تلخیص الفصل 23 درس من غرفتي

 وجهك لن یرحل:
 

 في عطلة الصیف كان العمل المتاح إلكال
 وزمالؤه هو مساعدة ساعي البرید بحمل أكیاس

 الرسائل الكثیرة، كان دعاء إكال في لیلة من
 اللیالي أن ال یكون ساعي برید في المستقبل، وال
 أي مهنة تجبره على النهوض فجرا. كان المقابل

 الذي یعطیه ساعي البرید إلكال هو بعض من
 المال والفرصة لقراءة روایات كثیرة في مكتب

 البرید، رواثایات یتركها أوالد مسؤولو شركة ب
 نیما حین یتوجهون لقضاء عطلهم خارج

 بیلیتونج.
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 في إحدى األیام لمحت عینا إكال رسالة، إنها
 باسمه، ومن آلینغ! شعر بقلبه یخفق وقرأ الرسالة

 مرارًا وتكرارًا، لقد أبدت له الفتاة شوقها إلیه،
 لكن المشاعر اختلطت على إكال، بین السعادة
 والحزن، الحزن الذي عرفه ألول مرة حینما
 شاهد صرخة بودینغ المتألمة وهو جاثم أمام

 التمساح المقتول.
 

 ♦ حلول األسئلة بشكل نصي:
 

 1- نعم جربت قوة األدب مرات عدیدة، قراءة
 الروایات تزید من قوة الخیال وتخصبه كما

 تجعل لكل قارئ شكل أبطاله الخاص وأحداثها
 الفریدة وتصوراته الفردیة لها، نعم للروایات

 تأثیر على القارئ فهي تجعل یشعر بسعادة أو
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 حزن أو تعاطف مع شخصیات الروایة أو
 اكتشاف معارف ومعلومات جدیدة.

 
 2- مناقشة.

 
 3- شعر إكال بحزن بسبب شوقه إلى آلینغ، هذا
 یوحي أن البعد والفراق في الحب شيء محزن

 لإلنسان.
 

 ♦♦ تلخیص الفصل 24 درس سأجلب لك
 زهورًا من قمة الجبل:

 
  قرر عساكر قوس قزح هذا المرة صعود جبل
 سولیمار إلى غایة قمته، بعدما اكتفوا في سابق

 المرات اإلكتفاء بثالث أرباعه فقط.
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 كان الغرض من ذلك رؤیة شرق بیلینتونج
 بأكمله ونهر لینغانج، ولن یضرهم أیضًا رؤیة

 مدرسة المحمدیة من فوق.
 الذي تبدو كما تبدو من كل الزوایا، متداعیة على

 وشك االنهیار. أما إكال فكان غرضه مختلفا
 یتمثل في قطف أزهار القلب الجمیلة وأزهار

 حشیش الجبل كما یسمیها، اللواتي ینبتن فقط في
 أعالي الجبل. كل هذا لغرضین فقط، لمنحها

 آللینغ ورؤیة المربع األحمر الصغیر هناك، لن
 یكون إال سقف منزلها.

 
 ♦ حلول األسئلة بشكل نصي:

 
   1- قراءة.
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 2- الدلیل على خیال مهار الواسع هو ظنه أن
 جبل سولیمار ماهو إال تنین قمة الجبل هي رأسه
 وذیله ملتف یصب في نهر لیغانج. وأنه سیستیقظ

 في یوم الحساب.
 

 3- ما یدل على الصداقة أیضًا بقاؤهم مع
 بعضهم البعض حتى في العطلة الصیفیة،

 فیقومون بكل النشاطات تقریبًا سویًا.
 

 4- أراد إكال الصعود إلى الجبل كي یقطف
 أزهارا لیهدیها إلى آلینغ ویرى بیتها من فوقه.

 
 ♦♦ تلخیص درس البیلیتونیت

 
 بعد أن زّین إكال الزهور ولفها بورق أرجواني

 تزینه أشكال ألعاب ناریة مصحوبة بقصیدة،
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 اتجه صباح اثنین إلى متجر شعاع األمل لشراء
 طباشیر. كان ینوي أن تمنحه ید آلینغ علبة

 الطباشیر من الفتحة فیبادلها بسرعة بهدیته دون
 أن ینبس ببنت شفة، لكن ما هذا؟ إنها لیست

 أظافر آلینغ، إنها أظافر بشعة وید أبشع مملوءة
 بخواتم وأساور.

 تسمر إكال في مكانه وبقي مدهوشًا، رآه آمیاو
 على تلك الحال ثم صدمه دفعة واحدة "آلینغ لم

 تعد تعمل في هذا المتجر، هي متوجهة إلى
 جاكرتا هذا الصباح على التاسعة للعیش مع

 عمتها!" ُبِهت إكال و أصیب بالبكم، أما آمیاو
 فمنحه أشیاء تركتها آلینغ إلكال، قالدة القدر التي

 كانت دومًا ما ترتدیها، وعلبة ملفوفة بورق
 أرجواني مزین بأشكال ألعاب ناریة! ما هذه

 الصدفة المستحیلة!.
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 اتجه بعدها إكال وشهدان مسرعین إلى المدرسة
 وصعد شجرة الفیلسیوم التي اعتاد رؤیة قوس

 القزح منها، هذه المرة كانت الطائرة التي أخذت
 آلینغ عنه بعیدًا هي كل ما رأته عیناه المغرورقة

 بالدموع.
 

 حلول األسئلة بشكل نصي:
 

 1- سمیت جزیرة بیلیتونج بهذا االسم نسبة إلى
 حجر البیلیتونیت النادر الموجود فقط في مناجم

 بیلیتونج، وهو اسم أطلقه الهولندیون على
 الجزیرة.

 
 2- قراءة.
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 3- . كان یقبع فوق غصنه المعتاد على شجرة
 الفیلسیوم وهو یرى الطائرة التي تأخذ آلینغ في

 السماء، لكن المشهد أخذ في الضبابیة، لیس
 بسبب الغیوم بل بسبب الدموع التي مألت عیناه

 حزنا على آلینغ.
 

 4- توقع إكال أن هذا الیوم سیكون ضبابیا ألنه
 طفل مالیوي فقیر وآلینغ فتاة فائقة الجمال
 هوكینیة األصل، فاحتمال ارتباطهما كان

 مستبعدًا، وكان یعلم أن یوم فراقهما سیأتي یومًا
 ما.

 
 5- الصورة التي منحها إكال لمشهد سحب بانج
 أرسیاد لیده القبیحة هي صورة دقیقة جدًا، وذلك

 بتشبیهها لحیوان عاد إلى جحره متواریًا عن
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 األنظار، ولك أن تتصور ذلك المشهد القبیح حین
 یتوارى فقط داخل جحره. تشبیه في محله.

 
.…………………… 
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