
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 الفصل 22:
 

  في خضم قلقنا من احتمال كون مدرستنا مهددة بالهدم من
  طرف جرافات شركة الـ ب ن التي تنقب عن القصدیر في

 أرضنا جاءنا في یوم من األیام رجل من الكشافة لیطلب
  عوننا

 إلیجاد فتاة تدعى فلو ضاعت في جبل سولیمار . وهكذا
  صعدنا

  إلى هناك مع جمع من الناس والشرطة للبحث عنها من غیر
  أن تسفر جهودنا عن نتیجة مبشرة ، فسرعان ما حل الظالم

  ونحن لم نجد لها أثرا . الشيء الذي دفع البعض إلى استشارة
  شامان قوي یدعى توك بیان توال ، هذا األخیر أخبرنا أننا

  سنجدها في كوخ یقع في حقل مهجور بین جذور شجرة
 مانغروف . فانطلقنا نفتش عنها في كل األمكنة المشابهة لكننا

  لم
  نجدها أیضا . وحین كنا على وشك اإلستسالم أصر مهار أن

  نثق بالشامان ونحاول للمرة األخیرة. وعندها فقط حصلت
  المعجزة ووجدناها في حقل مهجور قرب نهر بوتا .. نهر

 الموت .
 

 الفصل 23:



 
  كانت مساعدتنا لساعي البرید في عمله خالل العطلة الصیفیة

 تتیح لي أحیانا اإلطالع على بعض كتب األدب التي تعود
 ملكیتها لتالمیذ الـ ب ن. وفي إحدى المرات التي كنت أفرز
 فیها الرسائل معه عثرت على رسالة تحمل إسم إكال، اسمي

 أنا. فتحتها فإذا بها قصیدة بعنوان الشوق من كتابة آلینغ،
 وصفت لي خاللها شدة حبها لي والذي صار یعذبها لفرط

 اإلشتیاق. وبدال من أن یسعدني هذا، تدفقت موجة من
  المشاعر السلبیة وغمرتني فجأة. وعادت إلي ذكرى قدیمة
  لوجه بوذینغا شامان التماسیح المتقلص من األالم والحزن.

 فأدركت بسرعة أني على موعد مع أیام عصیبة .
 

 الفصل 24:
 

  صعدت مع بقیة عساكر قوس قزح جبل سولیمار في نزهة .
 واستغللت الفرصة ألجمع باقة من أزهار المورالیس وأزهار

 اإلبرة الحمراء وهو مزیج سمعت أن باستطاعته أسر قلب
 أي أمرأة یقدم إلیها. وقد كان لي هدف خفي آخر لم أطلع
 أحدٌا علیه، وهو مراقبة البیت األحمر السقف والذي تعود

 ملكیته لعائلة آلینغ.
 



  الفصل 25:
 في صباح یوم اإلثنین ذهبت كالعادة لشراء الطباشیر وأنا
 محمل بقصیدة لففتها بورق أرجواني وباقة الزهور التي

 جمعتها باألمس. كنت أخطط ألعطیهما آللینغ ما إن تخرج
 یدها، ولكن صدمة شدیدة باغتتني حین رأیت الید البشعة

  والقذرة التي
 خرجت من الفتحة بدل الید السماویة التي اعتدت علیها.

 كانت مداراة خیبتي عندما أخبرني هذه ید مساعد آمیاو، ولم
 أستطع هذا األخیر أن آلینغ ستغادر خالل ساعة إلى جاكارتا.

 أعطاني قالدتها المنقوش علیها كلمة " القدر" والمفارقة
  العجیبة أنها

 كانت ملفوفة بنوع الورق ذاته الذي لففت به قصیدتي. عدت
 بعدها إلى المدرسة وتسلقت شجرة الفیلسوم ألراقب طائرتها
 وهي تبتعد .. وهكذا تمزق قلبي وأدركت أني خسرت حبي.


