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حقيبة منتصف الليل

قصة قصرية

رامي أبو السعود

جميع حقوق النرش االلكرتوين محفوظة للكاتب/ة تحت ارشاف الخازندار للنرش االلكرتوين
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ساد السكون مع اقرتاب الساعة من منتصف الليل ، هسيس بعض الحرشات الليلية ، 
وجوه ألناس متناثرة عىل جنبات الطريق تهامسهم مل يقطع سكون الليل ، رغم ذلك 

ظهرت هي وطفالها  تقطع الطريق ، يسري الطفالن ملتصقان بأمهم ال تدرى أي منهم 
يبث الطأمنينة يف قلب اآلخر.  

قطع أحد الطفالن السكون سائال أمه هل سنتناول طعامنا أم ال ؟                         
تبتسم أمه وهى ترد طبعا وأشارت إىل كيس بداخل حقيبتها  وهى تقول هذا عشاءنا 

فال تقلق، رغم ذلك مل يزايل القلق الطفل الصغري فهذه ليست أول مرة تقول إن 
الطعام بالحقيبة  ليصرب عىل الجوع ، اخرتقت األم الحارة  بينام كانت تشري البنها إىل 

الحقيبة  وتطمئنه ، فجأة قفز ظل من الظالم وأقتنص الحقيبة وأنطلق يعدو ، أنطلق 
رصاخ األم تستغيث وقد رأى ما حدث بعض املتناثرين عىل جنبات الطريق فأنطلق 

الجميع خلف اللص مدفوعني بالشهامة حارصوه يف ركن من أركان الحارة وطالبوه  أن 
يعيد إليهم الحقيبة  فأىب واستل مدية مهددا بها قائال : أول من يقرتب سأعتربه متنازال 
عن البقية من حياته   تراجع أغلبهم يف توجس  مرتقبني ما يحدث إال أن أحدهم نظر 

اليه ساخرا وأخرج من طيات ثيابه سالحا ناريا محيل الصنع وصوبه إليه وهو يقول 
أترك حقيبة  السيدة وأنج  أنت بحياتك ، فقذفها يف وجهه وأنطلق يعدو ،  توجه 

الناس  إىل حامل السالح وشكروه وطلبوا منه تسليم الحقيبة  للسيدة فأىب ،وقال إين 
مل أعدو خلفها ألعود صفر اليدين ، ذهل الجميع من موقفه وحاولوا ثنيه فأطلق عيارا 

ناريا من سالحه ليفرقهم لكنه نىس إنه من النوع الذى ال يحمل إال مقذوفا واحدا ، 
فهجموا عليه فأنطلق يعدو هاربا منهم ،فتعرث يف كلب ضخم الجثة فهب من سباته 
وعقره فسقطت الحقيبة  من يده ، فالتقطها  الكلب وأنطلق يعدو والجميع خلفه 

عىل أمل انتزاع الحقيبة منه ، وبعد جهد من مطاردة الكلب أصابته رصاصة مجهولة  
فسقط فانتزعوا الحقيبة من بني أنيابه فقال صاحب السالح أنا أحق بها دعوها يل وإال 

، ثم  رفع سالحه مهددا ، عال صوت الشجار مبددا سكون الليل والسيدة وصغارها 
يتابعون املوقف منذ بدايته وفرائصهم ترتعد خوفا ، مرتقبني ماذا سيكون مصري 

حقيبتهم  التي  بها عشاءهم ، مع ارتفاع الصوت انطلقت عده أعريه ناريه من سالح 
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حديث وظهر رجل ضخم الجثة  معه عدة رجال مسلحون ، تفحص الوجوه بنظره 
ثاقبه وبصق عىل االرض مستفرسا عام يجرى ، قصوا عليه ما حدث فتقدم وأنتزع 

الحقيبة من بني أيديهم وقال يبدوا أنكم نسيتم أين انتم ومن أنا لتقتسموا عىل ارىض

طأطأ الرجال رؤوسهم بينام ذهب هو إىل السيدة وهو يقول لها أهي لك ؟

فقالت و قلبها يتقفز رعبا نعم إنها تخصني، فقال و أنا قد أعدتها إليك فوجب عليك 
املكافأة، فردت و كيف أكافئك؟!

رد رسيعا، تقتسمها سويا، كم تحوي هذه الحقيبة؟!

فقالت له افتحها و أنظر بنفسك، فتحها و نظر إىل ما تحتويه و أنطلق منه ضحك

هستريي رغام عنه و قال، يا لكم من سفاء أهذا ما تتقاتلون عليه؟!

نظروا جميعا إىل محتويات الحقيبة فصدموا، و السيدة تقول، نعم إنها دجاجة نافقة

متت


