
 ♦ تلخیص الفصل السادس عشر:
 

 عنوان الفصل  (موك)
 

 ألول مرة منذ مجیئها تتذكر السیدة (یعقوب) نقاط التجمیع وتركتها نظیفة حتى جاء (لیپل) مما دعاه إلى تقدیم الشكر لها على ذلك،
 وأن یحكي لها عن حلمه الذي رأى به كلب وفي بني اللون، أخبرته السیدة (یعقوب) أنها ال تحب الكالب ألنها تنقل األمراض

 والبراغیث ومن الجید إنه كان مجرد حلم، هنا قرر (لیپل) أن یتركها فورًا ویتجه إلى مدرسته، وعند مروره بالشارع تسمر مكانه
 عندما رأى نفس الكلب الذي رآه في الحلم أمامه، ذهب (لیپل) إلیه مسرعًا وهو ینظر إلیه متأمًال وهو ینادیه باسم (موك)، أثناء ذلك

 تذكر تأخره على الدرس وانطلق نحو المدرسة ووراءه (موك) والذي تخلص منه الحقًا قبل الدخول لحصة الرسم.
 

 ♦ تلخیص الفصل السابع عشر:
 

 عنوان الفصل (درس الرسم)
 

 أثناء دخول (لیپل) الصف، وجد السید (غولتنپوت) مدرس حصة الرسم جالسًا یقرأ جریدته كعادته، ولم یالحظ دخول (لیپل) بل لم
 یكن مهتم خاصة مع وشایة (إلڨیرا)، وبدأ بعدها بشرح تقنیات الرسم وأدواته، ومنح التالمیذ تمارین لرسم حیوان یختاروه هم،

 وبالطبع كان الكلب من اختیار (لیپل) والذي ألحقه بأبیات شعریة، والتي لم تعجب السید (غولتنپوت) في البدایة حتى قام (لیپل)
 بتغییرها لتنال إعجابه هذه المرة.

 
 ♦ تلخیص الفصل الثامن عشر:

 
 عنوان الفصل (عصر قصیر)

 
 عندما غادر (لیپل) المدرسة لم یرى الكلب (موك) وضاعت علیه فرصة تقدیمه لكًال من (أرسالن) و(حمیدة) واللذین ظنوا في بدایة

 األمر أنه ینادي على صدیق له وسألته حمیدة عن سبب بحثه عنه، لكن (لیپل) لم یكن لدیه الرغبة في مزید من اإلیضاح وأنهى
 حدیثهم وأكمل الطریق وحده إلى المنزل، وفي لحظة وصوله إلى المنزل رأى (موك) یجلس على مقربة من منزل السیدة (بشكى)

 التي كانت تنظر إلیه بشفقة وهو یتناول قطعة من العظام، وبعد أن دار حدیث بینهما ذهب (لیپل) إلى منزله وسط توبیخات من السیدة
 (یعقوب) على تأخره والتي عارضت بعد ذلك ذهابه للنوم بعد الغداء مباشرة، لكنه لم یبالي واستلقى على سریره بمالبس تلیق بحلمه

 الیوم.
 

 ♦ تلخیص الفصل التاسع عشر:
 

 عنوان الفصل (الحلم الثالث)
 

 وصل الرباعي (لیپل) و(أسلم) و(حمیدة) والكلب (موك) إلى المدینة في المساء وهو وقت عودة الجمیع للمدینة، مما جعل (لیپل)
 یصنع من عمامة رأسه حبًال یربط به عنق (موك) حتى ال یفقده وسط هذا الحشد، وذهب الرباعي إلى نزل یدعى "نزل الحیاة

 السعیدة" لیستریحوا هناك، أثناء ذلك مروا على رجل عجوز جالس على األرض ویقرأ أحد الكتب والذي لم یبالي بمحاوالت لفت
 انتباهه إلیهم، وعند مقاطعة حمیدة له أخبرها إن ما فعلته ال یجوز، باإلضافة إلى رفضه طلب مبیتهم عنده هو وزوجته بدون المال.

 مما دعا األوالد التفكیر في كسب المال واإلجماع على رأي حمیدة في إقامة عرض موسیقي بهلواني بصحبة (موك)، لكن (لیپل)
 أثناء ذلك استیقظ على دخول السیدة (یعقوب) لغرفته والتي دعته للنوم مجددًا، وعاد (لیپل) مرة أخرى لیكمل الحلم وتصدر المشهد
 وبدأ بإلقاء الشعر وإقامة عرض ضوئي بالمصباح الذي وجده في جیب ردائه، وهو ما أثار إعجاب الحضور، وكفل لألوالد جمع

 المال الذي یحتاجونه للمبیت، وبالفعل نالوا أحسن الغرف، لكن  الغریب أن (أسلم) و(موك) قد اختفیا وهو ما آثار استغراب (حمیدة)
 مع طمأنة (لیپل) لها والذي لم یكتمل بسبب استیقاظه من النوم.

 
 ♦ تلخیص الفصل العشرون:
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 عنوان الفصل (صباح غیر عادي)
 

 استیقظ (لیپل) دون أن توقظه السیدة (یعقوب) ولما تأخرت عن موعد قدومها ذهب حیث تنام، ووجدها ثائرة وهي تخبره إن المنبه لم
 یرن لیوقظها، لكن (لیپل) أخبرها أن الوقت مازال مبكرًا، مع مالحظته لهیئتها والتي لم تبدو بها إنها كانت نائمة، حتى إنها أثناء
 وجبة اإلفطار منحته نقطة تجمیع أخرى لیكمل المائة نقطة. بعد ذلك خرج (لیپل) متوجهًا إلى مدرسته واستغرب من عدم تواجد
 الكلب (موك)، ووجد شيء آخر قبل دخوله الصف، إنه السوار الذهبي الذي كانت (حمیدة) ترتدیه في الحلم وهو ما جعله یشعر

 بالحیرة ویتساءل عن كیفیة حدوث ذلك في الواقع، واألغرب إن (حمیدة) جاءت أثناء ذلك وهي تشكره على إیجاد سوارها الضائع،
 هذا باإلضافة إلى عدم وجود (آرسالن) أیضًا و(موك) سابقًا، مما جعله مشتت الذهن.

 
  ♦ تلخیص الفصل الحادي والعشرون:

 
 عنوان الفصل (أرسالن)

 
 بعد انتهاء الدوام كان (لیپل) یسیر مع (حمیدة) في الشارع وهو صامت، وهو ما جعل (حمیدة) تسأله عن السبب، فأخبره إنه غارق
 في التفكیر ال أكثر، ثم سألها عن السوار الذهبي وحاول أن یربط بین أحداث الحلم وما رآه في الواقع، وفجأة شاهد (أرسالن) یجلس
 على درج أحد المنازل وامرأة سمینة تصیح فیه وتنزله من علیه بغضب، تداخلت األمور على (لیپل) حتى إنه سألهم إن كان یعرفان
 السندباد وهل هم أبناء أحد الملوك، مما أثار دهشتهم وظنوا أنه یسخر منهم، مما جعله یعتذر لهم ویحاول شرح ما یدور في مخیلته،
 حتى أن (أرسالن) دعاه للمنزل لرؤیة أبیه المیكانیكي وأمه التي تعمل في محل لبیع الورد. وأثناء حدیث (أرسالن) سأله (لیپل) عن
 امتناعه عن الحدیث طوال الوقت رغم إنه یستطیع التحدث اآلن، فأخبره أنه یخطئ أثناء التحدث ویخشى الناس أن یضحكوا علیه.
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