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أوراق

«كن ِّ
كيسًا
وكريمًا وكليمًا
وكتومًا» للفنان
السوري منير
الشعراني

َ
ُّ
وعد الكمون
زكريا محمد *
يقول املثل عندنا« :ع الوعد يا ّ
كمون».
وث ـم ــة أصـ ــل ف ـص ـيــح ل ـه ــذا امل ـث ــل ي ـعــود
إل ــى الـعـصــر الـعـبــاســي عـلــى األقـ ــل .لكن
لعله أقــدم من ذلــك ،كما قد تشير بعض
ال ــدالئ ــل .وه ـن ــاك ع ــدة ص ـيــغ لـلـمـثــل في
املصادر العربية :أماني الكمون ،مواعيد
الـ ـكـ ـم ــون ،وأخـ ـل ــف م ــن ش ـ ــرب ال ـك ـم ــون.
وال ي ـعــرف بــدقــة ل ــم تـ ـ ّ
ـورط ال ـكـ ّـمــون في
املــواعـيــد .لكن الشائع أن الكمون يوعد
بالسقي وال يسقى .تـقــول صيغة املثل
العراقية« :أواع ــدك بالوعد ،واسقيك يا
كمون» .أي أنني سأعدك وأفــي بوعدي.
أم ــا ف ــي الـشـعــر ال ـعــربــي ،فـقــد ك ــان وعــد
الكمون بالسقيا شهيرًا جدًا:
ْ
«سقيتموني كؤوس املطل مترعة
حتـى الثمالة والـسكـران عـربـيد
ال تـتـركـونـي ككـمـون بمزرعة
إن خانه الغيث أحيته املـواعيد».
وقال بشار بن برد عن ّ
حماد:
«إذا جـئتـه يومـًا أحال إلى غـد
كما يوعد الكمون ما ليس يصدق».
ويقدم الشيخ القرني تفسيرًا غريبًا حول
الكمون ووع ــوده .وحسبه ،فــإن الكمون
يسقى بالوعود ،وينمو ويخضر عليها:
«العرب تتلذذ بالوعود إذا ضمنت ولو
ت ــأخ ــرت .ول ـ ــذا ك ــان ــوا ي ـس ـقــون ال ـك ـمــون
ب ــال ــوع ــود .ي ـقــولــون :غـ ـدًا نـسـقـيــك وبـعــد

غــد نكفيك .فــزعـمــوا أنــه يخضر وينمو
يــربــو عـلــى املــواع ـيــد» (ال ـش ـيــخ عـلــي بن
عبد الخالق القرني ـ ـ «عــرف العبير في
تواضع البشير النذير») .بــذا ،فالوعود
ُ
التي تخلف أمر طيب بالنسبة للكمون.
بــل إن بــه شهوة للوعود املخلفة .وهــذا
ما يؤيده بيت الشعر الشهير بشكل ما
ربما:
َ
ُ
«فأصبحت كالك ُّم ّون ماتت عروقه
وأغصانه مما يمنونه خضر»
كـمــا يــؤيــده الـبـيــت ال ــذي أوردنـ ــاه أعــاه
أيضًا« :إن خانه الغيث أحيته املـواعـيد».
ف ــاألم ـن ـي ــات وال ـ ــوع ـ ــود ت ـح ـفــظ خ ـضــرة
ال ـك ـم ــون ح ـتــى ب ـعــد مـ ــوت ج ـ ـ ــذوره .أمــا
الصيغة العراقية للمثل ،والتي ذكرناها
أعـ ــاه ،فــا تــؤيــد ه ــذا الـتـفـسـيــر :فهناك
وعد ،وهناك سقي ،أي التزام بالوعد.

الكمون والعصا
لكن هناك ما قد يشي بعدم صحة هذه
التفاسير املضطربة واملتناقضة .أو ما
قد يشير على األقل إلى أن مسألة الكمون
أكثر تعقيدًا .فالبخيل عندنا يدعى «أبو
ّ
كمونة» .فما الــذي جعل الكمون يرتبط
بالبخل؟ لقد كنا مع وعود السقي التي
ُ
تخلف ،فما الذي نقلنا إلى بخل الكمون؟
فهل يكون الكمون قد ربط بالبخل ألنه
ه ــو الـ ــذي يـعــد وال يـفــي ب ــوع ــده؟ ربـمــا.
وإن كان األمــر كذلك ،فالكمون طــراز من

عرقوب الشهير:
ً
«كانت مواعيد عرقوب لها مثال
وما مواعيدها إال األباطيل»
وال ـحــق أن ه ـنــاك صـيـغــة مـغــربـيــة للمثل
عــرف ـت ـنــي ب ـهــا صــدي ـقــة ْع ـلــى الـفـيـسـبــوك
تـقــول« :ه ــذا خــاصــو ي ـ ّـدق ْابـحــال الكمون
ع ــاد يـعـطــي ال ــري ـح ــة .ه ــذا ك ــام ــون ــي» .أي
هــذا ّالشخص مثله مثل الكمون ينبغي
أن يدق ،أي أن يضرب ،كي يعطي رائحته
الكمون يعد وعوده
الطيبة .عليه ،يبدو أن ّ
لكنه ال يفي بها إال بالدق على رأسه.
ي ــؤي ــد هـ ــذا م ــا جـ ــاء ف ــي «س ـف ــر أش ـع ـيــا»
ف ــي ال ـع ـهــد ال ـق ــدي ــم .ف ـفــي ال ـس ـفــر ،يتضح
أن امل ـش ـك ـلــة ع ـنــد ال ـك ـم ــون ف ــي الـحـقـيـقــة،

في «سفر أشعيا»
في العهد القديم،
يتضح أن المشكلة عند
الكمون في الحقيقة،
وليست عند اآلخرين!

ول ـي ـســت ع ـنــد اآلخ ــري ــن .ذل ــك أن الـكـمــون
م ــع ال ـشــون ـيــز م ــن ب ــن ال ـح ـب ــوب كـلـهــا ال
ي ـ ْـدرس ــان بــالـطــريـقــة ال ـع ــادي ــة .فــأحــدهـمــا
ي ـخ ـب ــط ب ــال ـق ـض ـي ــب واآلخـ ـ ـ ـ ــر ب ــال ـع ـص ــا:
«الـشــونـيــز ال ي ــدرس بــال ـنــورج ،وال تــدار
بكرة العجلة على الكمون ،بل بالقضيب
ي ـخ ـبــط ال ـش ــون ـي ــز ،والـ ـكـ ـم ــون بــال ـع ـصــا»
(أشعيا  .)27 :28أما الشونيز فهو «الحبة
السوداء» أو «القزحة» كما تسمى أيضًا،
وال ـتــي يــدعــى أن ـهــا مـعـجــزة طـبـيــة .وكما
نــرى :فبكرة العجلة ال تــدار على الكمون
ك ــي ي ـ ــدرس ،ب ــل ت ـ ــدار ع ـل ـيــه ال ـع ـص ــا كــي
يخبط بها خبطًا .والعصا ملن عصا .فهل
الكمون عاص ال يقدم ما هو مطلوب منه
إال بالضرب؟ يبدو أن األمــر كذلك بشكل
ما .وهذا التفسير يتوافق مع فكرة البخل
عــن الكمون فــي صيغة املثل عندنا .فهو
بخيل ال يـقــدم شيئًا إال بالعصا فــي ما
يبدو.
غ ـيــر أن ه ــذا ل ـيــس م ــؤك ـدًا ت ـمــامــا .إذ من
املحتمل أن كلمة «الوعد» في املثل تعني
التهديد والــوعـيــد .ذلــك أن الـجــذر (وعــد)
يـعـطــي املـعـنـيــن ،ال ــوع ــد بــالـشــر والـ َـوعــد
َ
بالخير« :كالم العرب ْ
الرجل خيرًا
وعد ُت
َ
َ َ ْ ُ
ُ
ووعــدتــه ش ـ ّـرًا ،وأ ْو َع ـ ْـدت ــه خـيـرًا وأوع ــدت ــه
ش ـ ّـرًا ،ف ـ ِـإذا لــم َيــذكــروا الشر قــالــوا :وعدته
وإذا لــم يــذكــروا َ الشر
ول ــم يـ َـدخـلــوا أل ـفــاِ ،
َ
نشد
وأ
لف؛
األ
يسقطوا
ْ َ َ ُ َ
قالوا :أوعدته ولم ّ
وع ـ ْـدت ــه ،أو
وإن ــيِ ،إن أ
لعامر بــن الطفيلِ :

َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
ُْ ُ
ـادي وأنـ ِـجــز َمـ ْـو ِعـ ِـدي
وعــد َتــه ،ألخـ ِـلــف ِإيـعـ ِ
وإذا أدخ ـَل ــوا ال ـبــاء لــم يـكــن ِإال فــي الـشــر،
ِ
َ ُ
وعـ ـ ـ ُـدتـ ـ ــه ب ــالـ ـض ــرب؛ وقـ ـ ــال اب ــن
ك ـق ــول ــكَ :أ
َ
َ ُ
وع ْدته خيرًا ،وهو نادر» (لسان
األعرابي :أ
العرب)
ان ـطــاقــا مــن ه ــذا االح ـت ـمــال ،رب ـمــا يـكــون
وعــد الكمون في املثل وعيدًا له وتهديدًا
ب ــال ـض ــرب بــال ـع ـصــا إن ل ــم ي ـق ــدم م ــا هــو
مطلوب منه ،كما في سفر أشعيا ،وكما
في صيغة املثل املغربية .بذا فالوعد في
املـثــل «ع الــوعــد يــا ك ـمــون» وعـيــد وليس
وع ـ ـ ـدًا .أي أنـ ــه ت ـهــديــد ل ـل ـك ـمــون الـبـخـيــل
بالضرب إذا لم يعط ما عنده.
لـ ـك ــن لـ ــو صـ ــح هـ ـ ــذا فـ ـم ــا ع ــاق ــة ال ـس ـقــي
باملوضوع؟ ما عالقة املاء بهذا كله؟
ليس لدي إجابة على هذا .لكن لعل كلمة
«السقي» هنا ال تعني اإلرواء بــاملــاء ،بل
والطعن فــي الشخص:
االستغابة
تعني
َ
«يقال َس َقى ٌ
وأ ْس ُ
قاه إذا اغتابه
ًا
ر
عم
زيد
ً
َ ً
َ َ
غ ْيبة خبيثة .الجوهري :أ ْسق ْيته إذا ِع ْبته
ْ
واغتبته» (لسان العرب).
فهل تكون معنى النسخة العرقية للمثل:
(أواعـ ـ ــدك ب ــال ــوع ــد ،واس ـق ـي ــك ي ــا ك ـم ــون):
أه ــددك بالضرب وأستعيبك وأستغيبك
يا كمون؟ ربما.
وهكذا ينتهي لغز الكمون لدينا بربما.
وه ــذا غــايــة مــا لــدي عـنــه .فمن كــان يملك
غير هذا فليفدنا ،أفاده الله.
* شاعر فلسطيني

