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 اللغة العربيةلفصل األول في مادة ل األوللفرض ا
على جميع أصنافها ، وقد رتبت فيه بذوق جميل و كثيرا ما  المشهور دكانه يحتوي وغالل فواكه تاجر مصطفىالسند:   

مجالسها باألطايب في مختلف ساعات الليل ، أما تجارة القراطيس الصغيرة فما كان يعلم  تحتاج إليه جماعات الّساهرين لتزويد
هم إلى هاوية  ، بها إال خاّصةُ الخاّصِة و كان يبلغني من وراء بعض أحاديث األصدقاء أّن ُجلَّ زبانئه هو الذي استهواهم  و جرًّ

 اإلدمان.
جاء اليوم الذي عرف فيه مصطفى    حتى، ة من العيش و كرم في األخالق كان المسكين في سع، عال ما حدث لخالد فوهذا     
و عهدي به سابقا ، لم أكن ألتصور يوما أن تصل به الضعةُ إلى استيقافي في الزقاق و سؤالي  ، كانت بداية سلسلة العذاب و

أكبرهم في  ،أبناء (3)و له  متزوج  الرجلهذا  أنَّ ما يؤسف في القصة  يرضى المبيت بال عشاٍء دون أن يمدَّ يدهُ ألّيٍ كان، و أشد  
 ."تعمير رأسه"و أنه قد انصرف عنهم إلى ، الثامنة من عمره 

تُه      ُر بمستقبل  ،في العمل الذي لم يكن يد ر عليه ربًحا قليالوخارت قَُوتُه و بمواصلة اإلدمان ضعفت همَّ و الذي كانت آفاقه تُبّشِ
 و االستدانة طريقة يتخلص بها من مطالب أسرته التَِّعَسة.، عة فيه ناجح فصار التََّواكُل طبي

و أحيانا خفية  ، ولما قصمت الديون ظهره، انقلب يبيع أثاث منزلِه قطعةً قطعةً، وكان يفعل ذلك حينًا على مرأى من زوجته    
في ذلك اليوم بلغ الصبر بزوجته متنهاه ،و معه بعض ُحِلّيِ امرأته  ،إلى أن أخذ غطاء أوالِده إلى السوقحتى بلغ به األمر ،عنها 

ت ما بقي لديها من ثياِب ومتاع  و أخذت أوالدها و تركت له المنزل قفًرا.،فاستدعت أخوين لها ليأخذاها إلى أهلها   ثم َصرَّ
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مؤخرا أنه انجرف الى رفقة  أنك الحظت إال، تحب التي الصفات كل فيه الطبع حلو العشرة حسن حميم صديق لك :السياق

 . تنصحهفقررت أن ، فتدهور حاله  السوء وأدمن على إثرها التدخين

 (195)البقرة اآلية  (( و أحسنوا إن هللا يحب المحسنين التهلكة بأيديكم إلى تلقوا و ال : ))قال تعالى :السند

  .  واصفا حال زميلك  قبل و بعد اإلدمان ما جرى بينكم في اثني عشر سطرا اُسرد   التعليمة:
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