
  
 قصة نص نصیص ( كما جاءت في الكتاب)

كان یا مكان في قدیم الزمان , كان في ھلزلمة , متجوز نسIIIIIIIوان ثنتین , وحده منھم بنت عمھ والثانیة غریبة , 
 والثنتین بحبلنش قال بدي أروح علي ھل شیخ بلكي علي هللا أنھ یعطیني دوا لھلنسوان.

یخلي نسIIIIIIواني یحبلن ) قلھ الشIIIIIIیخ:  ( بتروح علي الجبل الفالني  راح الزلمة علي الشIIIIIIیخ وقلھ : (بدي منك دوا
 بتالقي ھناك غول , بتقلھ : (بدي حبتین رمان أطعمھم لنسواني علي شان یحبلن , وشوف  شو بیقلك)

راح الزلمة , أجا علي ھلغول , دغري ھدي علیھ حلقلھ لحیتھ , وقصIIIقصIIIلھ حواجبھ , وقال ( السIIIالم علیكم ) قال 
وعلیكم السIIالم .لوال سIIالمك سIIبق كالمك كان خلیت اخوي اللي في الجبل الثاني یسIIمع قط عظامك .شIIو  الغول: (

 بدك؟) حكالھ . قالھ الغول: (روح علي الجبل الثاني , بتالقي اخوي الكبیر بتسألھ , بدلك)
الغول : (وعلیكم السالم  راح علي الجبل الثاني ,القي ھلغول وعمل مثل ما عمل آلخوه وقالھ: (السالم علیكم ) قالھ

شو بدك ؟) حكالھ . قالھ (  سبق كالمك كان خلیت اختي اللي في ھظاك الجبل تسمع قرط عظامك .  سالمك  . لوال 
 روح عند أختي علي ھظاك الجبل بتدلك)

ا راح , القاھا راده بزازھا علي ظھرھا ,وقاعد بتطحن قدم ,مص من بزھا الیمین والیسIIIار ولھم حفنھ من طحیناتھ
قالتلھ : (مصIIیت من بزي الیمین , صIIرت اعز من اخوي اسIIماعین , ومصIIیت من بزي الیسIIار , صIIرت اعز من 
اخوي نصIIIIIIIار .ألھمت من طحیناتي , صIIIIIIIرت اعز من ولیداتي , ھلقیت شIIIIIIIو بدك؟) قالھا : ( بدي حبتین رمان 

شان یحبلن.) قالتلھ: (بتنزل علي ھظاك البستان بتالقي غ ا. ول نایم , دان فرشة ودان غطأطعمھم لھالنسوان علي 
 بتقطع حبتین رمان وبتشرد.)

سIIIIIIIوا الزلمة زى ما قالتلھ الغولة , وروح أھوتھ في الطریق , جاع , قال: ( بدي أوكل من حبة بنت عمي ألنھا 
بتزعلش علي بتقبل مني نص حبة ) فلق حبة واكل نصIIIIIIIھا . لما روح عالدار أعطي المره الغریبة حبة رمان , 

 نت عمھ نص حبة .وأعطي ب
حبلن الثنتین مع بعظ . المرة الغریبة جابت توم والد , سIIمي واحد (حسIIن) وواحد (حسIIین) وبنت عمھ جابت نص 
بني آدم سماه (نص نصیص) وكبروا الوالد . یوم قالو ألبوھم : (بدنا نسرح عالصید والقنص) حسن وحسین قالوا 

أعطاھم . نص نصIIIIIIIیص قال : (بدي سIIIIIIIخلة جربة , ومفحار بدھم كل واحد فیھم فرس وبارودة . وافق أبوھم و
 طابون) جابولھ زى ما طلب.

وسرحوا . صاروا حسن وحسین یطخوا في البارود وماصیدوش وال أشي نص نصیص ینام علي األرظ  ویخلي 
حھم الغزال وھو ماشIIIIي ویظربھ علي أجریھ یكسIIIIرلھ إیاھم . أخواتھ قالولھ : ( أعطینا الغزالن الي صIIIIدتھم تنرو

 ونقول إحنا صدناھم) قالھم : ( علي شرط , بسخن الختم تبعي وبختم علي طیز كل واحد عالمة) قالولھ : (طیب)
روحوا عالدار وأعطوا الغزالن المھم . أمھم طبخت ورمت عظامھمن باب دار نص نصIIIیص . صIIIارت ام نص 

ا أخواتك حسIIIین وحسIIIین بیصIIIیدونصIIIص تعیط. شIIIافھا نص نصIIIیص , قالھا : (لیش بتعیطي؟ ) قالتلھ : (بحر , 
الغزالن وأنت ال) قالھا : ( وھم اللي بیصIIIIIIیدوا؟ روحي شIIIIIIوفي ختمي علي طیز كل واحد) فرحت أمھ وشIIIIIIافت 

 الختم.
ثاني یوم , سIIIIرحوا عالصIIIIید . غابت عنھم الشIIIIمس وھم بعاد عن البلد . اجوا علي ھلبلد مالقوش فیھا إال ھالغولة 

رت تقول : ( أھال وسIIIIھال یا والد اخوي) ربطت خیلھم وھالسIIIIخلة في باب بتطارد ورا دیك . لمن شIIIIافتھم صIIIIا
ھالدار وفوتتھم وعملتلھم عشا وعشتھم . قالتلھم : (شو بوكلن خیولكم ؟) قالولھا : ( شعیر محسك وحلیب صافي) 

 حطتلھم . قالت لنص نصیص : ( شو بتآكل سخلتلك؟ ) قالھا : ( نخالة ومیھ عجین ) حطتلھا.
یشان یناموا. حسن وحسین ناموا عالمصطبة . نص نصیص قالھا: ( أنا بقدرش أنام عالمصطبة.) في فرشتلھم م

قرطلة معلقة في سقف البیت . قالھا : ( أنا بدي أنام في القرطلة , بس أعطیني كبشة فول وقربة مي. خزق القربة 
یقرش بھالفول . الغولة  خزق صIIIIغیر وعلقھا فوق رأسIIIIھ , صIIIIارت تنقط  علي رأسIIIIھ وقعد بالھلقرطلة وصIIIIار

فكرتھم نایمین . صIIارت تقول : ( یا أسIIناني امضIIین , امضIIین , علي حسIIن وأخوه حسIIین .) عاد نص نصIIیص 
فایق وسمعھا . صار یقول : ( كیف أنام وكیف أنام , وبطني خالي من الطعام؟) قالتلھ الغولة : ( شو بدك توكل؟) 

 قالھا : ( بدي دیك محشي , أوكلھ وأنام)
تلھ ھالدیك . أكلھ , وراح ینام . رجعت الغولة تقول : ( یاسنیناتي امظین , امظین , علي حسن وأخوه حسن ) سو

قام نص نصIIIIیص قال : ( كیف أنام وكیف أنام , وبطني خالي من الطعام ؟) قالتلھ : ( شIIIIو بدك توكل؟) قالھا : ( 
 بدي خروف محشي محمر ومقمر , أوكلھ وأنام)

صت , إال ھي الشمس طالعة . قالولھا ( بدنا مي میشان نغسل.) راحت تجیبلھم میھ , وھو ما سوت الخروف وخل
قالھم : ( ولكم قوموا , ھذي غولة.) قاموا , ركبوا , وشردوا . لما  رجعت لقتھم شاردین , لحقتھم . یوم ما شفتھم 

, اعیین یمشین . دشروھن  صارت تقول : ( یاحلیب روب روب واربط اجرین خیلھم في الدروب!) اوقفن خیلھم
وركبوا ورا اخوھم نص نصیص علي السخلة العرجة. وصار نص نصیص یظرب ھالسخلة بھالمقحار ویقول : 
( یاصIIIIوان اقدح , اقدح , ویا نخلة طیري , طیري.) طارت سIIIIخلتھ وأوصIIIIلتھم لدارھم , والغولة لحقت الخیول 

 وأكلتھن.



ن الغولة . قالھم ص نصیص : ( واللي یجیبلكم الغولة لعندكم ؟) انبسط أبوھم من نص نصیص اللي أنقذ إخوتھ م
 قالولھ : ( إذا بتقدر , بنقر وبنعترف إنك أشطر من أخوتك االثنین.)

, وماله حالوة مطاطھ . یوم ما وصل دار الغولة , قوحمل علیھ ھال صندو رراح نص نصیص اشتري ھال حما
صلعت الغولة قالتلھ : ( بقدیش )؟) قالھا مثل ما تقول : ( األوقیة صار ینادي : ( ھاي الحالوة ! ھاي الحالوة !  (

( شIIIو رأیك تطیحي في الصIIIندوق وتوكلي قد ما بدك   :بقرش) . أكلت أوقیة , أوقیتین , ثالثة . ماشIIIبعتش. قالھا 
شي موبعدین بنتحاسب؟) وافقت وعبرت في الصندوق . واھو قام وسكر باب الصندوق بھالحبل ومكنھ , وصار ی

تنھ وصل بلده والغولة ملتھیة في األكل . یوم ما أوجھ علي بلده صار ینادي : ( أوقدوا النار وعلوا شعالھا , جبت 
 لكم الغولة بحالھا ! واللي بحب النبي یجیب حزمة حطب وبطة نار !)

 قالتلھ الغولة:  ( شو بتقول ؟)
رة بنت األمیر ؟) یوم ما صارت النار كبیرة دبوھا ھي قالھا : ( بقول : افردوا حریر وضبوا حریر , جبتلكم األمی

 والصندوق في النار وتخلصوا من شرھا .
 وطار الطیر , وتمسوا بالخیر .

 
 


