
 

 دنان انسس شوكو ع



 فصل االول

ا سوس كري رهيو هتو، نيححسس ميت ننان شوكو نا اوثثر شوكو ين قوة حمدع 
دريا  هتايل ريظظسنسورج ين  نا سورج نا سبب  انسس ساجنهـ    ، رنكك ناسبب   ثثيال

تك   ي سي ْاوي رهي هيت ، دورتيز ءهتو،  منهـ   ثثر هوا الككـتو  امي     ؛هباككسس   ثثر
 .جووائي رهي هيت{   نسس ميت   ين ميت  حراء هجي ص

 
ايك نظر سامنسس راكهي نسس شوكو نا هباككوا نا ساهتسس اونححو نيححو عدنان  

سس هتئي رهيو هتو، دل ما فكر هيت هك مغرب هتئي جاسسس تو اندهارو هتئي جاس
و هنيطط كوئي روشين نظر هنيطط ْاوسس تو رستنسس طط، اككام سي هجي دور ححهو

  ،ملسس
 
 نححي جاسوظظشوكو مضبوط ؛ كوئي هتاكوا ين نشاين نتهي تو ككام تك ثث 

هورا نا ثثكك نا تو ححار كك  هي فجر ما ككام سي هتورا دور شوكو ساهتسس ْايوعدنان 
نسس هتيو هك  ْا جنككلي عدنان حرا طرف جئي رهيا هتا، نشان ديكها هج ص

 تو ككهنو فائده هتاسسس، اهين اححهي قيمة ملسسس،  ككهورا ؛ اككر ميطط ثثكري لؤطط 



 
 

وراؤ مال هنيطط ، هدور تك ححلتا ككيا مككر ساجنهـ   هتئي ككـئي  وهاطط تك هبي هي كك
 .هنيطط ولو تو اندهارو هتئي جاسسسهي سوححو هك هوسس ثثاححهو عدنان 

 
هبي كم ين مهة عدنان سورج ايكدم نيححسس ْاوي ككيا انسس سورج ساهتسس  

، هجي هبي ككام نـزديك نتهي، سورج يوككـ وهتايت ككـئي  انسس ككهربات زياده هتات
روكي ككيو، شوكو ين تيز رفتار نسس { حرا ماصعدنان ثثهال  غروب هتئي جائي هت



روكاوي ديدي انسس جلدي سي وضوء كيدي انسس مجن نكايل نسس موكو، شوكو 
مغرب هتئي تو مناز ثثرهي نسس هتورو  طسس راكهو، نسس ثثاين ثثاليو انسس هتورو اهنا واس

مجي ليدو ثثاين ثثيدو انسس اندهارو هتئي ككيو، شوكو نسس هبي بيتهاوي ديدا انسس 
حرا ما ايك ححادر اوري نسس سوئي ككيو، ص دنان  بيوسس ثثرع اهنسس تيكو دئي نسس

  .رمي هوئي  اتين رات ما هتندي هتئي جائيجتين دن ما كك
 
كوئي هبي ْاواز ْاوسس  رات ما  ،نسس ككهربات ما برابر اونكك هن ْاوي دنانع 

 تو ككهربات ما ْانكهـ   كهويل جائي، مككر رات متام هتئي انسس فجر هتئي
دنان هي ديكهو كسس ثثاين ككهنو هتورو بححو ؛ تو هي تيمم كري نسس مناز ثثرهي ع

نو شروع كيدو، هوسس ثثاين ليدي انسس سورج طلوع هتاوا ثثظظال ككام طرف جاوا 
ختم هتئي جاوا ين بيك هيت انسس سورج اوككسسس ثثححهي ككرمي شروع هتئي 

 .جاسسس
 

انسس   نكال نوتو فقط ححايل رهيا هتا، سورج   تودنان شوكو نسس هبككاؤع هوسس
شروع هتئي، فجر ما وككرمي شروع هتاوا الككي، ايك كالك بعد ثثياس الككو



ر قي هتو هت ثثي ليدو، انسس هتورا متدنان هي هج ثثاين باعو، ناشتو هبي نوتو كيد
 .هتا هت نكاال 

 
انسس شوكوالت ين ملل هتو هت سي اهنو ر ين ملل هتو شوكو نو رنكك هبي مت 

 تا، ؤْاثثو هتو،  مككر هي نام هنانو كري نسس شوكو بالنام شوكوالت 
 
دنان هي ثثظظلسس روكوا عدير بعد شوكو هباككوا نو شروع كيدو، يمككر هتور 

هي عدنان ين كوشش كيدي مككر شوكو كوئي ححيز طرف هباككسس ؛ امي الككو، 
شوكو ين لككام دهيلي كري ديدي، شايد هي ككام نسس حمسوس كرسس ؛، اهنسس 

 .هباككوا ديدو
 
نو ظظككعدنان هتوري دير ما ايك ندي نظر ْاوي، ندي ما ثثاين نو تو مككر  

م كسس هي اهنسس خرب هيت انسس هوسس ككام نـزديك ؛، سوكهي خوش هتئي ككيو كي
ل هتو، شوكو هبي ْا ظظميت سخت هيت انسس شوكو نسس هباككوا نو س ندي نا وححما 

  .حمسوس  كري نسس اهين رفـتار ودهاوي
 



هتوري دير ما ككام ين كهجوري ديكهائي، هوسس ككهرو ديكهاوا الككا، تاكسس  
عدنان نسس ككهر ديكهايو، شوكو هي هنهنات كيدي تو ككهر ما سي مارية دوريت 

 . باهر ْاوي
 
ن هيت، رات ما عدنان هن ْايو تو روئي نسس ين بظظهامارية عدنان ين ن 

" عدنان" " عدنان"ها تو خوشي ما تا ديكويت مككر  عدنان نسس شوكو ثثر ْاؤس
 .ححالئي رهي هتي

 
نححو انسس شوكو ثثر سي كودي نسس مارية نسس ككلسس لككاوي ظظعدنان ككهر ثثاسسس ثث 

صة  كرتا هوا عدنان نسس كهينححي نسس ا ايك بسس ْانسو ككرا حمبة سي غليدا، مارية ن
 ". ححلو ناشـتو كرو"جاوا الككي ككهر ما لئي 

 
ال شوكو نو مجن انسس ثثاين نو خيال كيدو، ثثححهي مارية ظظثث عدنان هي 

عدنان نسس  تو كري رهي هيت ـساهتسس ناشـتو كيدو، هج ملل سي مارية ناش
 . هتئي ككيو هك مارية رات سي مجي نويت

  



 
  



 فصل اللاين 
و ثثاين مجن ْاثثا بعد عدنان فجر ما ناشـتو كري نسس شوكو نسس تيار كيدا اهن

 .نا انسس سفر نو توشه ليدوظظرا ثثكثث خود نا
 
 "بدر النيل"نسس  ئيككهورا ككاري ما مال لْاجــسس عدنان شوكو نسس لئي نسس  

ايك ككاري هبري نسس مال تيار ؛ انسس اهنسس وينححوا  ين   ككام جاوانو ؛، كهجور
 .نسس جاوا نو ؛

 
اسسس تو فكر هن كرسس انسس تا بيسرو دن هتئي جيو كسس ْاؤمارية نسس ثثظظال سي كظظ 

   .انسس سوئي جائي برابر جـمسس
 
انسس    عدنان شوكو ثثر ككاري ين رسي باندهي انسس مال ككاري ما موكو 

ن نتهـ    كالك هتئي ككيا، عدناشوكو ثثر بيتهي نسس جاوا   الككو، راسـتا ما جاتا ْا
هوسس هي ْاجــسس اهنا ن مارية كـتـنو خيال راكهسس ؛ ظظاهين بسوححـتو رهيو  هك 

سـسس، كيا دكان ما جاسـسس، سوطط ليسـسس، سككلو اسطسس ايك ككظظنو لئي نسس ْاؤو
 . ويححار كري ليدو



 
 
 
لئي نسس انسس ثثئيسه  ،نححي نسس ثثظظال اهنو مال ويححوظظثث "بدر النيل"عدنان  

 اشياء خريدي، هوسس هتورا ثثئيسه بححا تو دكان سي كالسس ككظظنو اهنا ككهر  ين
 .نسس ثثاححهو ككهرسس ويل جاسـسس  خريدي

 
 
ككاري ما شوكو ساهتسس راتسس سوئي ككيو مككر هتوري رات عدنان اهين  

. هتئي انسس شوكو ْاواز كروا الككو، عدنان اوهتي ككيو انسس ديكهو شوكو بيححني ؛
ين رسي كهويل ديدي انسس ككردن ثثر هاهتـ   موكو تو هتوري عدنان هي شوكو 

ثثر ايك دكان ما   ْا  كك  الككي تو راسهت  حركة كم كيدي انسس ْاس ثثاس ديكهو
  لوككو، " !ْا  كك    !ْا  كك"  الككو  ا سي ححالو  زور   هتي، تـيـج وقت عدنان زور

 .الككا انسس باهر ْاوا   شروع هتيا  اوهتوا
 



 



متكا لئي نسس ندي ثثاسـسس  ساهتسس باندها انسسككاري و نسس شوكمككر عدنان يسس 
 .تا  ْا  كك  ثثاسسس ْاياين هبرو انسس ثثاححها هبككاؤتا ْايا، ثثاهبككاؤ

 
ش كري رهيا هتا هت وقت عدنان ثثاين ْا  كك نسس قابو ما ليوا ين كوش لوككو  

ثثاين نا سبب ْا  كك قابو ما ْاوي ككـئي، سككال ، نححو تو فرق ثثرهي ككيوظظلئي نسس ثث
  .ْا  كك جبهاوي   هي ثثروسي انسس دكان نا مالك نا ساهتسس عدنان

 
سككال هي عدنان نو شكر كيدو انسس راتسس سوئي ككيا، فجر ما دكان نا مالك  

 .هي عدنان نسس باليا انسس اهنا مال نسس بححاوا نو انعام ْاثثو
 
نا انسس مارية واسطسس ككظظ  وْايعدنان هي رقم لئي نسس جوهري ين دكان ما  

ي ححسو خريدا   اهنسس خوشي هتئي انسس وهاطط سي جاوا نو اراده كيدو  ، هي
   !هتاسسسن ككهين خوش ظظنا ديكهي نسس برهيو هتو هك ْا   ككظظ

          
  



 اللالث فصل 
هر ثثوتانا ككام ويل رهيو هتو، سامان خريدو هتو ككورا شوكو ساهتسس هعدنان اهنا كك

 .نا هتا، هتورا ثثئيسا باقي هتا هت جيب ما هتان واسطسس ككظظنا واسطسس انسس بظظ
 

نححوا نو سوححي رهيو هتو، شوكو نا ثثكك ين ْاواز ظظخوشي نا ساهتسس عدنان ككهر ثث
 ،ححاين هيتظظجاين ثث

 
نسس دهيان    نو ْاواز ؤخايل هتو، ثثاححهل سي ككهوراككام نا باهر نكلي ككيو انسس رستو 

 سوطط كام اوتاول هسـسس؟ . هن ديدي هك جلدي ْاوي رهيا ؛، هباككي رهيا ؛
 
نا ايك طرف كيدو هك ثثاححهل سي ْاونار  نسس رسهت   عدنان هي شوكو  

ككهوراؤ جئي سكسس مككر جهاطط نـزديك ْايا تو ْاواز سي معلوم ثثرهو هك دهيمسس 
  !هتئي رهيا ؛، هت وقت عدنان هي ثثاححهل ثثهري نسس جويو

 
 
 



 
 

 عدنان نسس هتوري فكر هتئي  -تني مردو هتا انسس هي عدنان نسس جوئي رهيا هتا 
 عدنان نا قريب ْاوي ككيا انسس ايك ْا ككل  هتئي ككيو بيسرا بسس اهنا حىت هك تينسس

  .وكري ديد رو هيكك  بيوسس جانب ما

ركايا هنيطط مككر مجين طرف جسس  عدنان نسس هوسس ككهربات شروع هتيو، ككهوراؤ 
تو وانسس اهنا كمر ثثر مه!" هج مال هوئي هت نكالو"شخص هتو هت عدنان نسس كهيو 

 .هتو هت ديكهايو خنجر 



نسس نكلي هبي هنيطط  نسس هبككاوي  انسس هوسس شوكو  هي تني ؛، ميطط اكيلو "
 ". سكـتو، منسس ككهريي ليدا ؛

 
 ،ال اهنسس ْاثثي ديداعدنان هي جيب ما سي هج هتورا ثثئيسا هتا هت سكك

سككال جيب " مككر اهنا سي خوش هن هتيا تو ثثاححها مجين طرف نا شخص هي كهيو
 !"  ايل كروخ

ديكهو هك دابا جانب نا  -ثثرا  { نا ليدا هتا هي ْاثثوان واسطسس ككظظظظهج ب هي ن عدنا
 ،انسس ايك هتيلي ما ناكها  شخص هي ليدا

بلكسس هج دكان سي  - امها ديكهاتو هتو هك بيجا لوككو سي هبي ححوري كيدي
 . نا خريدا  هتا اهنو هبي مال ْا سككال ثثاسسس هتوعدنان هي ككظظ

 
اتنا ثثر بس هن ْايو انسس عدنان نا ، بيجا هتيلي ما ناكها هي شخص هي ثثئيسه 

انسس ثثوتانا ككهوراؤ ثثر باندهوا الككا، هج وقت عدنان نو مال  -واسنو هبي ليدا 
 ."  خطره ؛ سو تو جان نواككر مهارا ثثاححهل ْاؤ"يو هك ظظك لئي ليدو تو

 .رهيا { ثثر ككي ككيا مككر راسهتككهوراؤ دوراوي نسس تينسس ْا ككل  هبا
  



كـتـنو  ْا .  ثثرسسس طط ؤجاسس عدنان نو دل بيتهي ككيو، خايل هاهتـ   ككهر  
 .نقصان هتئي ككيو،  مككر جان تو بححي 

هبوك الككي انسس مناز ر هتئي ككـئي، ظظكهي نسس جئي رهيو هتو انسس دوثثمنهـ   نيححسس نا
 .هبي ثثرهواين ؛

مككر امها مهنا ثثاين نوتو، خايل ميت  -ثثر ايك ثُثل ْايو، اهنا نيححسس ندي  راسهت
مككر عدنا ن نسس خرب هك ندي نا اوثثر يا نيححسس نا حصه ما هتورا ثثاين ين .  جووائي

  .جككه هسسس، وهاطط ثثيوا نو ثثاين انسس وضوء هبي كري لسس
 
ثثر سي عدنان ندي نا ساهتـ   ساهتـ   ححلوا الككو، شوكو ين لككام  سهت را 

 .ححهوري ديدي، شوكو جاين ليدو هوسس كهاوا نو ثثيوا نو وقت ؛
عدنان نسس خرب هيت هك شوكو ثثاين طرف جاسسس، اهنسس حمسوس هتئي جاسسس 

 .اطط ثثيوا نو ملسسسظظك
 

جوئي رهيو هتو هك ثثاين  سي عدنان ندي نا وححما ميت  كـناراندي نا 
 ديكهائي تو ندي ما نيححسس اوترسس، 



. رستو دور هتئي ككيو مككر ثثاين ديكهايو هنيطط، اتنا ما واسن نو ْاواز سنايو
هوسس ايكدم دهيمسس ححالوا الككو ،  " اطط كون هسسس؟ظظي"عدنان ترت روكي ككيو، 

 . شوكو نو هبي كوئي ْاواز هن ْاوسس
عدنان هي شوكو نسس وهاطط موكا انسس . كزوا نو هبي ْاواز  سنايو هوسس كوئي نو وات

 . اهك هي تني ححور ديكهاياتاكيلو دهيمسس دهيمسس جاتو ككيو 
 
 . سي ديكهوا الككو ا  عدنان زمني ثثر سوئي ككيو انسس ريكهي نسس كـنار 

ياري كري تاهنا ثثاسسس ندي نا ميت ثثر تينسس هي مجن ين وهاطط هتورو ثثاين هتو انسس 
 .رهيا هتا

 
هي سككال هي ككهوراؤ ايك جككه موكا هتا، ححور هي هناين الكري سي ْا كك 

 . واثثري رهيا هتا  واسنو{  اهنا  عدنان هي ديكهو -سلككاوي انسس مجن بنايو 
 حيله ْايو، هوسس ككهربات غصة ما بدالئي ككيو، اهنا دماغ ما ايك  

شان ن  نا  ثثكك  نا  ما ككهورا انسس ميت  هتا   يححسس اترانجككه سي { هبي هي   ححور
 . اطط اهنسس موكا هتاظظديكهاتا هتاج

  !اككر هي سككال مجي نسس ثثاححها  وهاطط سي  جاسسس اهنا ثثيححهسس جئيس



 
 
 
كيدي، تو عدنان ديكهي رهيو ؛ هك هي تينسس مجي نسس سووا ين تياري  

  "ْا موقع ككهنو اححهو ؛" عدنان هي ترت ححال سوححي 
سككال نسس خرب   انسس هي  تو مال هبي لئي لؤطط، يطط سكائيظظاطط سي هباككي نظظمككر ي
 .وي جوئيسس هج وقت اهتسس هك كوئيسس هتيليو لئي ليدي ؛هن ثثر

  
 ككيا وهاطط لكك وار جوئي سوئي  عدنان هبوكو ؛ مككر صرب كيدو انسس تينسس 

ححور اترا هتا انسس  تينسس يجككه سي نيححسس اترو جهاطط س{ هوسس ككهنا دهيان سي وه
  ،شان هن ثثرهسسثثكك موكسس هك كوئي اهنا ن{ ن ماشاككهورا نا ن

  .ثثاسسس ْايو  ككهوراؤ،   ححالتاسي هي ملل خاموشي 



 
 

 نسس ْارام ملسس    اوتاري نويت هك ككهورا  هتا انسس ككهورا ثثر سي  هتيليو  ْالسو   ححور
 ،عدنان واسطسس ْا فائدو هتو 

نا انسس ناكهي تاكسس وزن كم هن هتائي، ككظظامها ميت  هي هتيليوو ما سي مال نكايل 
اطط ككهورا ظظوه جككه ج -ميت ما دايت ديدا { ثثئيسا بيوسس خايل كري نسس وهاطط

  .تو معلوم هن ثثرهسس هك وهاطط كهودو ؛ -اكـلر ميت نا نشان كيدا هتا 
 

 ْاوسس ححليت وقت  ي انسس اهنو ْاواز  واسنو هن ليدا كيم هك هي مهوتا هوئ هي   عدنان
 ،تو ححلوا ين خرب ثثرهي جائي



،  جككه ثثر ْاوي نسس روكو { نا انسس مال دفن كري نسس عدنان ثثاححهو وهككظظ 
ككيو ؛ انسس  ئيـك سس نـزديك كيدا هك اككر ححور نسس احساس هتائي هكشوكو ن

  ،دهوندوا الككسس تو هباككي جائي
 جككه سي ثثاححها جاسسس تو ؟ { مككر سوححو هك هي سككال هبي هي

شان بنايو انسس شوكو نسس لئي نسس دور ححلو ككيو عدنان هي ثثتهر سي ايك هنانو ن
 ،انسس انتظار كيدواطط سي رستو ديكهائي  ظظج

 !ثثاين انسس متر هتا هي كهادو ثثيدو مككر ايك جهوكو هن ليدو
 !سسسؤتا هوا ححالتا هوا ْاـهر وقت فكر ما هك مهنا ححور غصه ما هباككـ

 
انسس  ْايا  طرف ثثاححها راسهت  سانج هتئي ككـئي هت وقت ديكهو هك دور سي ححور

 نتهي،{ ححال خرب ثثرهيثثرهو هك هي سككال نسس عدنان ين  معلوم
  !عدنان خوش هتئي ككيو

عدنان ثثر اتنا دور هتئي ككيا هك هوسس ديكهائي هنيطط تو  هج وقت ححور راسهت
نشان كيدا هتا انسس ندي نا وححما  اطط ثثتهر سي ظظجلدي سي وه جككه ثثر ْايو ج

  ،شوكو نسس لئي نسس ككيو



عدنان كهودوا الككو، ككهوراؤ هي ميت ككهين  وهاطط تك    شوكو نسس ثثاين ثثيوا ديدو
 ،اونححي نيححي كيدي هتي تو دفن كيديلو مال ميلي نوتو رهيو
  ،يططظظعدنان نسس ككهربات هتئي هك رات هتئي جاسسس تو كـئي ديكهائي ن

 مككر هتوري دير ما مال ملو انسس اهنسس نكايل نسس شوكو ثثر هتيلي ما باندهو 
  .مككر مغرب هتئي ككـئي

كـئي  -راستا طرف ححلوا الككو { عدنان ثثاين ثثيدو مناز ثثرهي نسس ندي نا وححما
  ،ديكهائي هنيطط

  .ككيو وئي س{  وهاططراتسس عدنان    تاهك 
 

ثثر هتوري دور  هتي نسس فجر ين  ُاجاس ما راسهتاُ الظظسورج طلوع هتائي هت ثث
 ،نكلي ككيو

 ،ثثر سي نكلي جائي انسس ححهثثي جائي اردو كالك هتائي نسس راسهت   ككر هرم
  ،مهة هتائي تو ثثاححهو هتورو ححلسس

  ،سي دور ححهثثي ككيو عدنان راسهت -ي ككـئي  ر هتئظظْا ملل دوثث
ديكهي رهيو ؛ هك تينسس ححور راسهت ، ملل ححهثثيلو{ يم هك  هيمككر اححهو هتو ك

  !ككهورا هبككاوي نسس ثثاححها جئي رهيا ؛



  .سي خرب ثثرهسس هك جلدي ما ؛ححال ثثر 
يطط ظظكـئي ن ،عدنان هي ديكهو هي سككال ثثاححها ندي ثثر جاسسس انسس دهوندسسس

  .ملسس، امها وقت هتئي جاسسس
ثثر ْايو انسس ححور نسس ثثاححهل موكي نسس ككهر ين  وقت شوكو ثثر بيتهي نسس راسهت{ هت

 ! طرف شوكو نسس تيز هبككايا
 !نححي ككيوظظعدنان ككهرسس ثثسانج   هتئي  انسس 

 ،ن ْاواز سين نسس دروازه ثثر انتظار كرسس ؛ ظظب
جائي انسس خدا  نو شكر كرتو عدنان مجا بعد اكهي وات كيدي، ذكر كرتو 

 !جائي
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