
 النص:

قد قطع سبعة كيلومترات مشيا على األقدام، بعدها ركب سيارة نحو قرية  كان الجياللي
حيث كان عليه أن يصرف مبلغا من  ،صغيرة قبل أن يستقل سيارة أجرة تنقله إلى المدينة

 البنك ليقطع نفس الطريق عائدا من حيث أتى.

، إطارات خشبية من أسود مثيرالوكالة البنكية التي قصدها كانت حديثة االفتتاح، زجاج 
نوع رفيع، ونظافة تصل حد اإلفراط... كل ذلك نبهه إلى وجوب تنظيف حذائه قبل أن يلج 

 الوكالة.

، لم ينتظر طويال، كان قادما من الجهة األخرى، استدار جهة الشارع باحثا عن ماسح أحذية
رأى الطفل يقطع  تردد الجيالني ألن الطفل كان صغيرا جدا. لكنه تراجع عن تردده عندما

 الشارع تجاهه وهو يعزف على صندوقه بإيقاع متقن يدل على أنه متمرس بعمله.

مد الخف اليمنى، انطلق الطفل في العمل بكل رشاقة ونشاط، وفي لحظات قليلة كان الحذاء 
الخف، وضع  تغييرقد صار المعا. ضرب بالشيتة على الصندوق آمرا بذلك وجوب 

على الصندوق، لكن يد الطفل لم تصل إليه أبدا، كانت يد  الجياللي رجله اليسرى
 "المخزني" هي األخف. أمسك به ثم حجز الصندوق.

بقي الرجل منذهال. صار ينظر إلى خف رجله اليمنى وهي في منتهى أناقتها والخف 
 اليسرى غارقة في قذارتها.

جا: بئس الصنيع جرى إلى حيث المخزني الذي يجر الصبي، وضع يده على كتفه وقال محت
يستوجب عقابه، لكن ما ذنبي أنا حتى أكون  العنف، لنفرض أن هذا الصبي قد قام بشيء

 ؟مسخرةضحية هذه ال

رمقه المخزني بنظرة حادة ثم أضاف: ما أكثر فضولك... في الحقيقة كان يجب أن أعتقلك 
تماديت في  ، ألن أمثالك هم المسؤولون عن تكاثر هؤالء، وإنالطفلأنت يا فضولي بدل 

 احتجاجك فلن أتردد في تنفيذ هذه الفكرة. ما رأيك؟

بقي الجياللي واقفا محتارا، ينقل بصره من السيارة إلى الحذاء، ومن الحذاء إلى السيارة. 
 ولم ينتبه إال على ضحكات المارة الذين كانوا يعبرون الشارع.
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