تُعرف جشرة "دم التنني" ابمس "دم ا ألخوين" ،يف اشارة اىل ا ألسطورة اليت تقول ان
الشجرة نبتت بعد أأن سالت ادلماء بني ا ألخوين :قابيل ،وهابيل .المينيون يفخرون
كثري ًا هبذه الشجرة ،حىت أأهنم جعلوها رمز ًا وطني ًا معارص ًا ،ويقال اهنم عادة ما يتقاتلون
فامي به مم لي  ين ت ايززيد م ما.

ٍا قس تػي ٙلٕ أٌ أقابل معظه الهاٜيات اليت ناٌ معلنيا الطمازٖ حيهٕ ليا عيَا قبل أٓاو
مً الػناح ليا بالطرياٌ ميفكلني عً الكطٔعَ .لهَه ناىت سعم٘ املعلْمات اليت ىػدَا
مً ضأغُ الهبري ّلكح بَا ضؤّغيا الكغريٗ مصٍل٘! ما ظلت أتصنط ارتسض اللصٓص الصٖ
أقابين ألٓاو حتت تأثري تلو اذتعمّ٘ ،أىا أعٔـ بعخه ٍاٜل عاملاً افرتاضٔاً ملٔٝاً بهل ما
انتظت بُ سٔاٗ املعله مً قْض ّأسساخ ّضّاٜح ّشّاٜل خمتلفَ٘ ّ .لهَه أىا متؿْم ألٌِ
أىػذ سعم٘ معلْماتٕ لألدٔال الكازم٘ ْٓماً ما! لهيين أّز أٌ تهٌْ أنجط إمتاعاً ّفاٜسٗ مً
تلو اليت سكلتُ علَٔا مً معلنٕ الطمازٍٖ ...ل ٍصا ممهً ٓا تطٚ؟! أو أىُ طنْح مبالغ
بُ؟! "ال ميهً ألٖ دٔل مً أدٔال الصباب الكازم٘ أٌ ٓيافؼ عظن٘ أغالفيا؛ إٌ دٔياتيا
تضعف نل ْٓوّ ،يف ططٓكَا لالىكطاض"ٍ .صا ما ناٌ ٓكْلُ املعله الطمازٖ زاٜناً.

نيتُ أفهط يف ٍصا األمط يف قباح ْٓوٍ مؿنؼ دط ٚلٕ فُٔ أمط ٓػتشل أٌ ٓطّ .ٚنيتُ
أسلِّل يف الفضا ٛزٌّ أٌ أعطف إىل أًٓ ،أساّل أٌ أغابل ظلٕ العئس يف املنط الضٔل بني
بْٔت الكطٓ٘ .ناىت غشلٔ٘ بطقٔ٘ قس تْاضت عً األىظاض بعس أٌ سؿطت دػسٍا امللٌْ
يف فتش٘ قغريٗ بني قدطتني مطمٔتني حتت دساض مَنل .ال بس أىَا ناىت قس ؾعطت بْقع
أقساو بؿطٖ بسأ ظلُ ٓظَط يف ططف املنط ظاسفاً بػطع٘ ّمكطسماً بال انرتاخ بظلٕ الصٖ
مات ّاختف ٙلٍْالت ...ططت مبشاشاتُّ ،اقرتبت مً ضقبتُ اليت دصبتين ضاٜش٘ عطقَا
املنعّز بأّغار غري مط .ٜ٘ٔناٌ ٓطتسٖ زضّعاً قناؾٔ٘ شات ألْاٌ داف٘ ،غاضبآً ،غص الػري
حنْ غاس٘ الكطٓ٘ ّقس امتألت أىفاغُ بطّاٜح ىْآا غّّٔ ٘ٝقاٜع دػٔن٘ حمتنل٘ اغتطاعت
بعض ألٔايف العكبٔ٘ التيبؤ بَا .عطفتُ أىُ عالتُ ٍصِ لً حيؼ بٕ إشا ما التككتُ ظلس
ضقبتُ؛ لهيين تطززت قلٔالً؛ إش مً الكعب التهًَ مبا ميهً أٌ ٓفعلُ ٍصا الها ًٜاهلاٜر
املعكس .قطضت أٌ أغتكط عل ٙساف٘ الكناف الصٖ ٓغطٕ بُ ضأغُ ،قبل أٌ أتػلل بكفعتني
ضؾٔكتني إىل ضقبتُ ،ظاىب دسّل عطم قغري ىَبَعَ مً مهاٌٍ ما مً مجذنتُ املتٍْذ٘ ّامتس
ست ٙأغفل ظَطِ .ؾفطات متأىٔ٘ مً شلو العطم أؾعطتين بػعازٗ غامطٗ ّزغسغت
مػاماتٕ البداضٓ٘ .عست بكفعٗ بَلْاىٔ٘ إىل مْقعٕ عل ٙساف٘ الكناف .ىظفت ىفػٕ
قلٔالً ،ثه مؿٔت قاعساً ست ٙسافتَا األمامٔ٘.
نيا قس ّقليا غاس٘ الكطّٓ٘ ،بػطع٘ اقرتبيا مً نا ًٜبؿطٖ آخط ٓلبؼ زضّعاً قناؾٔ٘ شات
ألْاٌ ظأٍ٘ .ناٌ دالػاً الكطفكا ٛظاىب قشً نبري بساخلُ قشً آخط ملٕ ٛمبا تبك ٙمً

سكنيّ ،نْب ؾاٖ فاضغّ ،بعض قطع خمتلف٘ األسذاو مً ارتبعٓ .ا هلا مً غئن٘ غري
متْقع٘! ططتُ بػطع٘ ٍابطاً حنْ شلو الكشًّ ،سْمّتُ قلٔالً قبل أٌ أقف باعتعاظ علٙ
ساف٘ الهْبّ ،قس متطغت أقسامٕ مجٔعَا بلعّد٘ الػهط" .ضاٜع! ...مً أًٓ أبسأ؟" اسرتت
قلٔالًٍّ ،صا أمطٌ أقلكين بالطبع ،فاذتريٗ مطض خطريّ ،قس أنٌْ مطٓضاً .لهً ما إٌ ٍننت
بالطرياٌ إىل ساف٘ الكشً ست ٙناٌ ظل الؿدل الصٖ نيت أمتطُٔ قس اقرتب مً ظل
شلو ادتالؼ ،الصٖ ما لبح -بسّضِ -أٌ ىَض مً مهاىُ ٍلعاًّ ،بسأ ٍسٓط ؾذاض ٓطتفع
يف املهاٌ .لٔتَنا ٓػهتاٌ! ضمبا ناٌ باغتطاعيت -إشاً -أٌ أتصنط قطاضٖ الصٖ اختصتُ قبل
قلٔلّ .بٔينا نيتُ أعٔس خطْات اختاش الكطاض ،ضأٓت ظل مػسؽ ٓطتػه عل ٙالرتاب ،قبل
أٌ تيطلل ميُ عاقف٘ قْتٔ٘ ضٍٔب٘ اٍتع هلا نْب الؿاّٖ ،دطفتين يف الفضا ٛقلٔالً،
مؿْف الفهط ،فاقساً التْاظٌ.
اغتعست تْاظىٕ .سلكت مطتفعاً ،بعس أٌ امتأل املهاٌ بطاٜش٘ الباضّز الػاو .ناٌ شلو
البؿطٖ ،بسضّعُ الكناؾٔ٘ شات األلْاٌ العأٍ٘ ،قس متسزّ ،غالت السما ٛمً حتت ضقبتُ،
ّامتعدت برتاب الػاس٘ .نيتُ ما أظال أىظط إىل دجتُ اهلامسٗ متاماً ،سني ضفع البؿطٖ اآلخط
املػسؽ حنْ ضأغُ لتيطلل ميُ عاقف٘ قْتٔ٘ أخط ٚدطفتين يف الفضا ٛلهً أقل مً املطٗ
الػابكّ٘ .ما إٌ اغتعست تْاظىٕ ست ٙناٌ دػسِ قس متسز ظْاض ادتػس اآلخطّ ،اختلطت
السما ٛبعضَا ببعض .ططت فْم ادتجتني .ناىت ضاٜش٘ السما ٛاملنعّد٘ بالرتاب ططٓ٘،
ّعنا قلٔل غتتدجط ّغتيعـ اذتْاؽ الؿنٔ٘ لعسز غري قلٔل مً اذتؿطات اليت غتنأل

املؿَس بكدب نطىفالٕ ضاٜع .اسرتت اآلٌ أنجط! ٍل أعْز إىل ساف٘ نْب الؿاٖ امللٕٛ
ببكآا الػهط؟! أو أىتظط قلٔالً نٕ أنٌْ مً أّاٜل مً غٔتنطغ يف شلو العفً السمْٖ
اللصٓص؟! قال ليا املعله الطمازٖ إٌ سريٗ الصباب مطضٌ خطريّ ،زلٔلٌ عل ٙضعف يف
البكريّٗ ،عازٗ ما تهٌْ ىتٔذتُ غري حمنْزٗ العْاقب .لهيين اسرتت فعالًّ ،تتهطض سريتٕ
أنجط نلنا اغرتدعت شنط ٚشلو الْٔو املؿنؼ الصٖ نيت أسلل يف فضا ُٜزٌّ أٌ أعطف
إىل أًٓ.
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