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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  تقديم
قف أمام  الحمد هللا رب العالمين ، أفاء علينا من نعمه ، فجعل منها لساناً ناطقاً بالحق ، ي                

الباطل والظلم ، فيرفضه ، ليقيم ميزان العدل والحق والصالة والسالم على رسوله قائـد الغـر                 
  الميامين ، وبعد ،

، فوجدت بغيتي في أدوات النفـي ،        ) الرفض(فلقد بحثت عما يمكن أن يؤدي هذا الدور         
 واالهتـراء   ولقد وجدت ما أردت في شاعر وهب حياته وشعره ولسانه لموقفه الرافض للتفـسخ             

االجتماعي والسياسي ، وشعره عف وعال عن الهبوط في مشاركة جوقات االستجداء واالستثمار             
وإحناء الرؤوس ، وإراقة ماء الحنايا والوجوه، ينتصر للقيم اإلنسانية والحرية حيث يمتد كيـان               

  .) 1(الفرد إلى الوطن ، ويمتد كيان الوطن إلى المجتمع اإلنساني العام
، الذي يعتبر أن الشعر يجب أن يكون في موقـف المعارضـة،             ) 2(عر أمل دنقل  إنه الشا 

 اعتراض على ما هو كـائن وحلـم بمـا           – كما يقول    –، فالشعراء   ) 3(ألنه حلم بمستقبل أجمل   
، وهو في ذلك يعبر عما      ) 4(سيكون، والكلمة أداة التعبير ، وبهذا المعنى كان الشعر شعر مقاومة          

أمـل  "ض الواقع الذليل الذي نعيشـه ، والحلم بواقع حر جميـل ، و            يجيش في صدورنا من رف    
يحتل منطقة واحدة ، هي منطقة الرفض والمقاومة ، فليس عنده منطقـة رماديـة ، فهـو                  " دنقل

، فقـد   ) 5(صعيدي حتى النخاع ، شديد الغيرة في كبرياء ، شديد النقاء ، شديد العناد ، شديد الثأر                
ل ، أن يهب أحالمه للفقراء ، وأن يخاصم الظلم ويحلـم بالعـدل              علمه ضياع إرث أبيه وهو طف     

، إن المرة الوحيدة التي قال فيها نعم ، كان وهو على فراش الموت، فقد سألته                ) 6(الذي لم يتحقق  
إن كان حزيناً ، فأشار بنعم ؛ عاجزاً عن الكالم ، فهو القرار الذاتي بالموت، وهو جزء                 : زوجته

  .) 7(ال ينتهيمن ميراث الحزن الذي 
" إنه يجعلنا نعيش معه أجواء حزنه األليم على هزائمنا ونكساتنا ، يقول عـن قـصيدته                 

  .) 8(إنها تعيدني إلى جو النكسة ، لحظة أليمة جداً: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة 
فقد جاء شاعرنا روحاً ثائرةً متمردة من صعيد مصر لتحط رحاله في القاهرة ، فكانـت                

رفضاً يثير الحماس في النفوس ، فقد عاش أمل دنقل الزمن المهزوم المكسور بانكـسار               أشعاره  
                                                            

  .6، 5: م، ص1987، 1قميحة، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، طجابر . التراث في شعر أمل دنقل، د) 1(
في جنوب الصعيد ، أصيب بالسرطان ودخل       ) القلعة(محمد أمل فهيم محارب دنقل ، ولد في قرية          : هو  ) 2(

أمـل  (الجنـوبي   : راجع  . م  1983 مايو   21 ، وتوفي في المعهد يوم السبت        1980معهد السرطان عام    
   .146 ، 101 ، 20: م ، ص 1992 ، 1، دار سعاد الصباح ، ط، عبلة الرويني ) دنقل

   .104: م ، ص 1992أنس دنقل ، : أحاديث أمل دنقل ، إعداد ) 4(     .21: الجنوبي ) 3(
  

   .145: السابق ) 7(     .56: السابق ) 6(     .15: الجنوبي ) 5(
  
  

   .23: أحاديث أمل دنقل ) 8(
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التي ما زلنا نعيشها    (الحلم القومي في جميع المجاالت ، فجاءت أشعاره معبرة عن هذه الهزيمة             
، فكان رافضاً لكل تطبيق عملي لألفكار التي أدت إلى الهزيمة ، فالشعر ثـورة               ) ونعيش تبعاتها 

  . ومعايشة الناس للشعر تخلق في نفوسهم هذه الثورة دائمة
م ، بداية شهرة الشاعر ، لم ال ؟ ، فقد خلقـت المآسـي الرجـال                 1967وكانت هزيمة   

  .العظام ، والشعراء العظام ، ومأساة فلسطين خلقت شعراء عظاماً مثله 
تفظـاً  يتطلع إلى المـوروث الثقـافي والتـاريخي والـديني مح         " أمل دنقل   " ولقد ظل   

 إلـى   – كعادة غيـره     –بارتباطه بالمشكلة المعاصرة التي يعيشها يومياً ، وهو مع ذلك لم يجنح             
الغموض أو اإلسراف في الرمز ، وعلى ذلك فإن مما يلفت االنتباه في شعره البساطة وهي عنده                 

يـة التعبيـر ،     ال تعني التمرد على اللغة ، أو الخروج على األسس الفنية للكتابة ، بل تعني تلقائ               
العمل األدبي من عمل    " أمل دنقل   " والتحول من خشونة اللفظ إلى خشونة المعنى ، وبهذا حول           

  .ال يفهمه إال نفر قليٌل من الكتاب إلى أنشودة جماعية 
أن وظيفة اللغة بقدرتها على التعبير الكامـل عمـا يجـيش فـي              " أمل دنقل   " ويعتبر  

دور وطني موظفاً لخدمة القضية الوطنية ، وذلك عن طريق          وأن وظيفة الشاعر هو     ) 1(صدورنا
  .) 2(كشف تراث األمة ، وإيقاظ إحساسها

ولقد ظل شاعرنا على مواقفه الرافضة لواقع الهزيمة واالنكسار حتـى رحيلـه ، ولـم                
 على أعتاب المال أو الوظيفة ، بل ظل نسراً محلقاً فـي سـماء المقاومـة ،         – كغيره   –يتساقط  

  .نحدار والسقوط كغيره ممن سقط فأصبح مستأنساً كالعصافير التي يلهو بها األطفالرافضاً اال
لذلك وقع اختياري على هذا الشاعر ، ولقد اخترت أدوات النفي ، ألنها الوسيلة المعبرة               

  .عن الرفض بطرق مختلفة ، وهي أدوات رفض في أبواب نحوية مختلفة 
  :كما يلي " دنقل أمل " وقمت بتناول أدوات النفي في شعر 

  .وفيه تعريف للنفي ، وتقسيم لألدوات النافية : مدخل 
  .ال : المبحث األول 
  .لم : المبحث الثاني 
  .ليس : المبحث الثالث 
  .ما : المبحث الرابع 

  .لن : المبحث الخامس 
رفـضه ومقاومتـه ،     : وبعد ، فهذه هي األدوات التي استخدمها الشاعر في نفيه ، أي             

  . أن يلهمنا الصواب دائماً ، وأن يجعل الحق والحقيقة رائدنا في خدمة العلم وندعو اهللا
  جهاد العرجا. د

     11/4/2001  

                                                            
   .32: السابق ) 2    ( .         28: أحاديث أمل دنقل ) 1(
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  مدخل 
  النفي وأدواته

  :معنى النفي : أوالً 

، )1(نحاه: نفاه ، وينفيه ، أي      : ، يقال   ) نفى(وردت كلمة النفي في مادة      : النفي في اللغة    

نفى شعر فالن ، إذا ثار ، وانتفى شـعر اإلنـسان ، ونفـى ، إذا                 : ورد  وهو متعٍد والزم ، فقد      

أنفيـه نفيـاً ، إذا      . نفيت الرجل وغيـره     : يحمله ويدفنه ، ويقال     : تساقط ، والسيل ينفي الغثاء      

  .، فهي إذن تفيد معنى الطرد واإلخراج ، والطرح جانباً ) 2(طردته

، عرفه النحاة ، بأنه     ) الجحد(عمال كلمة   وتستعمل كلمة النفي است   : النفي في االصطالح    

بأنه ما انجـزم بلـم لنفـي        :  ، وقد عرفوا الجحد      )3(ما ال ينجزم ، وهو اإلخبار عن ترك الفعل        

، وواضح مما سبق أن النفي أعـم مـن          ) 4(الماضي ، وهو اإلخبار عن ترك الفعل في الماضي        

خدام النفي على الجحد ، ألنها أعـم        الجحد بالرغم من أنهما بمعنى واحد ، ولذلك فقد فضلت است          

  .وأكثر استخداماً 
  

  :أدوات النفي : ثانياً 
  .ونقصد بها األدوات التي تنفي حدوث الفعل أو االسم نفياً صريحاً 

1-  5(وترد في باب الحروف التي تعمل عمل ليس: ال ، ما ، الت ، إن( .  

النظر عن اختالفهما فـي     وترد في باب كان وأخواتها ، ألنها تعمل عملها بغض           : ليس   -2

  . )6(لإلثبات في الماضي) كان(لنفي الحال في الغالب ، و) فليس(المعنى ، 

  . )7(حرفا جزم للفعل المضارع ، ينفيان الفعل ويقلبان زمنه إلى الماضي: لم ، لما  -3

   .)8(حرف ينصب المضارع وينفيه في المستقبل: لن  -4

                                                            
: ، ت   ) هـ817-(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي        : القاموس المحيط تأليف العالمة اللغوي      ) 1(

   .1726: نفاه ، ص : م ، مادة 1987 ، 2مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، ط

   .336: ار صادر، بيروت، مادة نفى، ص لسان العرب للعالمة أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، د) 2(

عبد المـنعم   . د: ، ت   ) هـ816-(للعالمة على بن محمد السيد الشريف الحرجاني        : كتاب التعريفات   ) 3(

   .273: الحفني ، دار الرشد ، ص 

-(شرح ابن عقيل ؛ بهاء الدين عبد اهللا بـن عقيـل المـصري               ) 5(     .85: السابق ) 4(

، ومعـه كتـاب منحـة       ) هـ672-(أبي عبد ا هللا محمد جمال بن مالك         : مام  ، على ألفية اإل   ) هـ769

   .301:  ، ص 1محمد محيي الدين عبد الحميد ، ج: الجليل ، بتحقيق شرح ابن عقيل ، تأليف 
  

   .2/342: السابق ) 8(     .2/364: السابق ) 7(     .1/268: السابق ) 6(
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الـالم،  ( أداة منها من حرف أو أكثر مـن   ونحن نالحظ أن أدوات النفي السابقة ال تخلو       

، ومخرج هذه الحروف في الغالب هو األنف ، وهناك اتصال وثيق بـين معنـى                ) الميم ، النون  

األنف ، وهو السمو والعلو واالرتفاع ، بما يدل عليه من معاني الـرفض فـي عـزة وإبـاء ،                     

دمت اللسان وذلك في حـرف      واالستنكار في شمم ، فالعرب إذا أرادت التعبير عن الرفض استخ          

الالم وانفجار الصوت معها ، أو حركت األنف إلى أعلى ، وهو مخرج النون والميم ، فـالمتكلم                  

إذا ما استخدم هذه األدوات ، فإنه يحرص على الرفض فيستعيض عن المخرج األكثر اسـتعماالً                

وليس معنـى ذلـك أن      . لأللفاظ احتجاجاً ، فيؤدي عنه التعبير أقرب األعضاء إليه وهو األنف            

النون تدخل في كل كلمة دالة على النفي ، ولكن اإلنسان األول كان يعبر عن الرفض بإيماءة من                  

الرأس إلى أعلى ، واألنف هو أكثر األعضاء بروزاً ، ولهذا كان ارتفاعه دليل الشمم واإلباء في                 

  .ن اإلذالل ، وهو الموافقة ُألصق بالتراب للتعبير ع: ، أي ) رغم أنفه(الرفض ، ويقال العكس 

إن النفي باب من أبواب المعنى يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيـب لغـوي                

مثبت إلى ضده ، وتحويل معنى ذهني فيه اإليجاب والقبول إلى حكم يخالفه ، وذلك بـصيغة                 

  .تحتوي على عنصر يفيد ذلك 

، فالنفي يبدأ حركتـه مـن       وإن المتعمق في جملة النفي يرى أنها تئول إلى اإليجاب           

دائرة اإلثبات ، وهو إما أن يتوقف عندها لينميها إلى الغاية التي يحسن الوقوف عندها ، وإما                 

) زيد(إن رفع   : أن يدخل بها دائرة النفي ، وهذا ما لفت الباحث اللغوي قديماً ، يقول المبرد                

 ، فإن النفي قد تسلط على الفعـل         لم يقم زيد  : ، على أنه فاعل ، فإذا قلنا        ) قام زيد (في جملة   

فسلبه الحدث ، فكيف يرفع الفاعل ؟ ، ويرد على ذلك بأن النفي إنما يكون على جهة ما كان                   

   .)1(موجباً وال يمكن إدراك ذلك إال بعد إدراك أن النفي يكون على جهة اإلثبات

، دون أن   ونالحظ أن النفي في التركيب يكون مسلطاً على الخبر ، فهو دور محدود              

: يؤثر على لواحقه ، ويفسر ذلك عبد القاهر الجرجاني ، بأنك إذا حكيت عن إنسان أنه قـال           

زيد بن عمـرو ، بـل أن يكـون          : زيد بن عمرو سيد ، ثم نفيته ، لم تكن أنكرت أن يكون              

   .)2(، فالنفي يتعلق بالخبر ، دون اللواحق) سيداً(

  . تؤثر في بعض أجزاء الجملة دون بعضهاومعنى ذلك أن النفي يملك طاقة اختيارية

                                                            
محمد عبد الخالق عـضيمة ، عـالم        : ، ت   ) هـ285-(برد  المقتضب ألبي العباس محمد بن يزيد الم      ) 1(

   .8:  ، ص 1الكتب، بيروت ، ج

محمد عبد المنعم خفـاجي ، مكتبـة        : ، ت   ) هـ471-(دالئل اإلعجاز ، لإلمام عبد القاهر الجرجاني        ) 2(

   .361:  ، ص 1980القاهرة ، 
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ولما وقع االختيار على شعر أمل دنقل منطقة لمعرفة مدلوالت النفي ، فقد تطلب ذلك               

اعتماد منهج محدد يساعد على التحليل ثم الكشف ، والمنهج اإلحصائي سوف يكون وسـيلة               

ي ، وذلك تمهيداً لالنتقال     فعالة في تقديم خطاب النفي ، وهو ما يتيح للمتلقي إدراك البعد الكم            

وسنعمل على دراسة أدوات النفي في شعر أمل دنقل ، نجمع العناصـر     . به إلى البعد الكيفي     

التي تفيد معنى النفي في باب واحد بصرف النظر عن الحركة اإلعرابية التي يقتضيها هـذا                

قيمتهـا الدالليـة   العنصر على أواخر الكلم في الجملة ، وال نهمل الحركة اإلعرابية مـع أن              

  .ليست كبيرة 

وتضم األعمال الشعرية ألمل دنقل سبعة دواوين ، تحتوي على تسعين قصيدة ويدخل             

  :ضمن ذلك خمسمائة وخمسون مرة نفياً مباشراً تتوزع كاآلتي 

  .مائتان وخمس وتسعون مرة : ال 

  .مائة وسبعون مرة : لم 

  .ست وأربعون مرة : ليس 

  .ثالثون مرة : ما 

  . ثالث عشرة مرة :لن 

، وعلى االسم ، وسـنحاول    ) مضارعاً وماضياً (وقد تسلطت هذه األدوات على الفعل       

  .أن نستكشف هذه األدوات تبعاً لكثرة دورانها في أشعار أمل دنقل 
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  المبحث األول
  ال

  

  : وينقسم الحديث عنها إلى 

  .وتتسلط على الفعل ) ال( -1

  .وتتسلط على االسم ) ال( -2

مع الفعل أكثر مما تستعمل مع االسم ، ال سيما الفعـل            ) ال(وتستعمل  :  الفعل   مع) ال) (1

المضارع ، وقد وردت في شعر أمل دنقل ما يقرب من مائتين وعشرين مرة ، وهي تنقـسم                  

  : إلى 

 وقد وردت في شعر أمل دنقل ما يقرب من مائة وستين مرة وهي تنقسم                غير العاملة ،   -أ

  :إلى 

هل قام زيـد ؟ ،      : ال ، في جواب     : كقولك  أي نقيضة اإلثبات ،     ) نعم ( الجوابية نقيضة  -1

  .) 1(وهي تنوب مناب الجملة

  " :الجنوبي " وقد جاء استخدامها في شعر أمل دنقل قليالً ، يقول في قصيدة 

   هل تريد قليال من الصرب ؟-
   .)2(     ال

  " :الزيارة " ي قصيدة وقد استخدمها الشاعر لإلجابة عن سؤال غير مباشر ، وذلك ف

  … يقال مل جييء -
   .)3(بل جاء باألمس… ال :     وقيل 

فهي إجابة عن سؤال مقدر ، ولذلك جاء بعدها بجملة ، بالرغم من أنهـا يمكـن أن                  

  .تنوب عن هذه الجملة 

عـن النـاس فـي      ) ماريا(النداء والمنادي ، فحين تسأله      ) ياء(على  ) ال(وقد تدخل   

 الحب والبساطة التي تطبع أهل القرية غير موجودة في أهل المدينة ، يقول              المدينة، يؤكد أن  

  " :ماريا " في قصيدة 

                                                            
فخـر الـدين قبـاوة ،       . د: دي ، ت    الحسن بن قاسم المرا   : الجني الداني في حروف المعاني ، صنعة        ) 1(

   .296: م ، ص 1983 ، 2محمد نديم فاضل ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، ط.أ
   .439: األعمال الشعرية ، أمل دنقل ، مكتبة مدبولي ، ص ) 2(
   .51: السابق ) 3(
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   ماذا يا ماريا ؟-
  الناس هنا كالناس هنالك يف اليو�ان 

  بسطاء العيشة حمبوبون
  ال يا ماريا 
   . ساعات– يف املدن الكربى –الناس هنا 
  ال تتخلف 
  ال تتوقف

  ال تنصرف 
   .)1(، آالتآالت ، آالت 

  .، مؤشراً على كثافة ترددها في الخطابة كله ) ال(وقد جاءت كثافة تردد األداة   
  

  وأكثر ما تدخل على الفعل ، ال سيما الفعل المـضارع ، يقـول فـي                :  نافية للحدث    -2

  " :أختانون فوق الكرنك " 

   كم ملَّ الناس إهلاً-
   )2(  ملك فيما ال ميلك

ع إنما تنتج زمن ينتمي إلـى اآلتـي ، مـن خـالل مجموعـة                في نفيها للمضار  ) ال(و
  " :كريسماس " التي تفجر زمناً خاصاً يقول ، يقول في ) المضارع(

   ألهنا ال تعرف األ�وار-
   .)3(  غرفتنا ال تعرف الليل من النهار

فالمتأمل فيما سبق يعلن عن سيطرة زمن الحضور ، ولكـن ربمـا اتـصل الحـضور                 
  .ياغة تأخذ بعد الحكاية ، وهو بعد يتالزم مع زمن الماضي بالماضي ، ألن الص

  " :الزيارة " وقد وردت نافية للماضي ثالث مرات فقط ، جاء ذلك في قصيدة 

  ما تساقط املطر… إ�ه لواله …  تقول عنه -
  وال تنفس الشجر …   وال تبلور الندى 

   .)4(  وال تدفأت عصافري الشتاء
                                                            

   .43: السابق ) 3(       .8: السابق ) 2(   .108: األعمال الشعرية ) 1(
  

  

   .53 :السابق ) 4(
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 الذي لواله ما عاشت أو تنفست أو أكلـت          – متهكماً   –زعيم  فالشاعر يتحدث عن هذا ال    

األمة ، وتكرارها إنما جاء ذلك من قبيل توكيد النفي ، فالنفي مؤكـد بـالتكرار ، وقـد وردت                    

الفراش … الموت في   " صورة أخرى من نفي الماضي مقتبسة من التراث ، وجاء ذلك في نهاية              

: "  

   .)1( فال �امت عيون اجلبناء-

لواضح أن نفي الماضي بال إنما يمتد من الماضي إلى الحاضر والمستقبل أي أن              ومن ا 

  .هذا النفي هو لنفي الحدث في الزمن المطلق ، إال إذا ورد في الجملة ما يقيد الزمن 

، ) أرفض(ومن طرق استخدامها في شعر أمل دنقل ، استخدامها نافية على معنى الفعل              

  " :لقمر مقتل ا" وقد جاء ذلك في قصيدة 

  .هذا أبوكم مات :  يا إخوتي -
   .)2(أبو�ا ال ميوت…   ماذا ؟ ال 

، ويؤكد على هـذا     ) القمر(إنها الصوت الرافض لموت القيم النبيلة والمعاني الجميلة         

  :الرفض بأن يكرر ذلك في نهاية القصيدة مرتين 

   لكن أبو�ا ال ميوت -
   .)3(  أبداً أبو�ا ال ميوت

كلمـات  "  في قصيدة أخرى بمعنى الرفض أيضاً ، وذلك فـي قـصيدة              ويأتي النفي بال  
  " .سبارتكوس األخيرة 

  فلم ميت … ) ال: ( من قال -
   .)4(  وظل روحاً أبدية األمل

فال في هذه القصيدة تدل بوضوح على أنها تعني الرفض ؛ رفض القيم السائدة ، رفض                
) ال(قاء في الوطن ، بالرغم من أن من يقول          السفر واالبتعاد عن الوطن ، ويقابل هذا الرفض الب        

  .فإنه وإن مات سيبقى حياً في النفوس، مع أنه في موضع آخر يؤكد أن من يرفض،يتعذب كثيراً

   )5(ال يرتوي إىل من الدموع) ال( ألن من يقول -
الداخلة على الفعل إذا دخلت على المضارع فإنها تدل على نفـي            ) ال(ومن المالحظ أن    

أما إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على نفي مطلق الزمن ، وهي في دخولهـا                 الحال ،   

  .على المضارع أو الماضي ال عمل لها 
                                                            

   .100: السابق ) 3(     .98: السابق ) 2(   .314: األعمال الشعرية ) 1(
  
  

   .148: السابق ) 5(     .147: السابق ) 4(
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الناهية جزء من   ) ال(الناهيـة ، وليس مستغرباً أن نعتبر أن        ) ال(ونقصد بها   :  العاملة   -ب

، )1(هي بأنه شـبه النفـي  النفي ، ألن هناك صلة بين النفي والنهي ، وذلك أنه يعبر عن الن 

فإذا كان النفي هو اإلخبار بالسلب ، فإن النهي هو الطلب بالسلب ، وهو قول القائل لمـن                  

   .)2(ال تفعل: دونه 

، وهو الموضع الذي له حـاجز ينهـى         ) بكسر النون أو فتحها   (وأصل الكلمة من النهي     

 في رأسه تنهى الحبل أن ينسلت       الفرضة التي : ، أي   ) بالضم(الماء أن يفيض منه ، ونهية الوتد        

   .)3(غايته: ونهية كل شيء أي 

من أدوات النفي ، وقد تحـدث       ) ال(وحدها ، وكذلك    ) ال(والحرف المستعمل للنهي هو     

ناهية ودعائية ، وذلك ألن الدعاء يكون من األدنى         : الناهية ، التي هي نوعان      ) ال( عن   )4(النحاة

الدعاء ،  ) فال(لى إلى األدنى ، وهما مجموعان في الطلب ،          إلى األعلى ، والنهي يكون من األع      

   .)5(الدعاء تأدباً) ال(الناهية في الحقيقية ، لكن سميت ) ال(هي 

النافية وأن الجزم بالم محذوفة وال زائدة       ) ال(الناهية هي   ) ال(وقد ذكر بعض النحاة أن      

   .)6(بين الجازم والمجزوم بقصد النفي

على األفعـال فتجزمهـا ، وال يكـون الجـزم إال فـي األفعـال                الناهية تدخل   ) ال(و

   .)8( ، فهو يجزم األفعال المضارعة ويخلصه لالستقبال)7(المضارعة

                                                            
   .275: التعريفات ) 2(   .1/265: شرح ابن عقيل ) 1(

  

   .15/345لسان العرب للعالمة ) 3(
حامد المؤمن، عالم الكتب،    : ، ت )هـ392-(أبي الفتح عثمان بن جنى      : تأليف: اللمع في العربية  : راجع) 4(

 ، شرح التحفة الوردية لزين الدين أبـي         192: م ، ص    1985 ،   2مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط      
م، 1989عبد اهللا على الشالل، مكتبة الرشد، الرياض ،        . د: ، ت )هـ749-(خوص بن عمر بن الوردي      

، 3م، ج 1991 ،   1ارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط       عبد السالم محمد ه   : ، الكتاب لسيبويه، ت   384: ص  
سعد كريم الـدرعي، دار ابـن       : مفتاح اإلعراب، محمد بن علي عبد الرحمن األنصاري، ت         . 8: ص

م ،  1984 ،   1أحمد إبراهيم سيد أحمـد ، ط      . ، أنواع العامل اإلعرابي، د    48: خلدون، اإلسكندرية، ص  
   .123 ، 122: ص 

ـ 471-(ة، للشيخ عبد القاهر الجرجاني    العوامل المائة النحوي  ) 5( خالـد األزهـري    : ، شـرح الـشيخ    )هـ
  .300: ، الجني الداني214: ، ص2البدراوي زهران، دار المعارف، ط. د: ، ت)هـ905-(الجرجاوي،

محمد كامل بركات ، دار المغربـي ،        . د: شرح التسهيل البن عقيل ، لإلمام بهاء الدين بن عقيل ، ت             ) 6(
   .126:  ، ص 3جم ، 1984جدة ، 

  .100: م، ص1979، 6محمد التونجي ، دار الفكر، دمشق، ط. ، معجم األدوات النحوية، د3/9: الكتاب) 7(
   .300: الجني الداني ) 8(
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، )1(ال يفعل : ال تفعل ، وعلى فعل الغائب ، نحو         : وهي تقع على فعل الشاهد ، نحو        

تخدم للنهـي سـواء      ، وهي تس   )2(ال أرينك هاهنا  : أو المتكلم ، نحو     : وقد أضاف ابن هشام     

   .)3(أفادت التحريم أو التنزيه ، فهي تخرج عن الطلب إلى غيره كالتهديد والتنزيه

الناهية في شعر أمل دنقل ما يقرب من ستين مرة ، موظفـاً إياهـا               ) ال(وقد وردت   

  " :أغنية إلى االتحاد االشتراكي " توظيفات مختلفة فمرة يكون النهي مباشراً ، كما في 

  فل  ال حتت-
   )4(  ال ترتك فرسك جتفل

  " :إلى صديقة دمشقية " أو كما جاء في 

   )5( ال تبتعد عين-

  :ويستخدمه في موضع آخر من القصيدة السابقة استخداماً مجازياً 

  )6( ال تنبشوا املوتى ، تعرى حرمة األسرار-

 فـي   فالموتى ال ينبشون ، إنما تكشف سيرة حياتهم وأسرارهم ، وقد يستخدم النهـي             

  " :قالت " مجال النصح ، وذلك في قصيدة 

   )7(يا معبودتي ال تنزيل يل:  قلت -

وقد يرتفع صوت الشاعر حزيناً سوداوياً موحياً باستحالة تغيير الواقع المر األلـيم ،              
  " :كلمات سبادتكوس األخيرة " وذلك في 

   ال حتلموا بعامل سعيد -
  قيصر جديد : فخلف كل قيصر ميوت   

  أحزان بال جدوى: ف كل ثائر ميوت   وخل
   )1( ودمعة سدى          

                                                            
الحروف العاملة في القرآن بين النحويين والبالغيين ، هادي عطية مطـر الهاللـي ، عـالم الكتـب ،          ) 1(

   .199-198م ، ص 1986 ، 1ط: بيروت

ـ 761-(مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ، جمال الدين ابن هشام األنـصاري             ) 2( مـازن  . د: ، ت   ) هـ

   .324: م ، ص 1979 ، 5سعيد األفغاني ، دار الفكر ، ط: مبارك ، محمد علي حمد اهللا ، راجعه 

   .199 ، 198:  ، الحروف العاملة 326: السابق ) 3(

   .57: السابق ) 6(     .55: سابق ال) 5(     .49: األعمال الشعرية ) 4(
  
  

   .149: السابق ) 8(       .106: السابق ) 7(
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إنه تحريض من نوع آخر ، تحريض غير مباشر للثورة على الواقـع الـذي نعـيش ،                  
بمحاولة استفزاز مشاعرنا التي رضيت بالواقع ، ويؤكد على هذا المعنى قائالً في موضع آخـر                

  :من القصيدة 

  ولرتفعوا عيو�كم إىل..  ال ختجلوا -
  على مشا�ق القيصر…   أل�كم معلقون جا�يب 
فلرتفعوا عيو�كم إىل    

  :إذا التقت عيو�كم باملوت يف عيين …   لرمبا 
  )2(!مرة… أل�كم رفعتم رأسكم …   يبتسم الفناء داخلي 

  :إذن فهو التحدي الذي يخلق الثورة في النفوس ، ولذلك فهو يكرر هذا البيت مرة أخرى

   .)3(مل سعيد ال حتلموا بعا-
كتابة في دفتر   " ، تحت عنوان    " رسوم في بهو عربي     " ومن ذلك ما جاء في قصيدة       

  " : االستبقال 

   ال تسأيل النيل أن يعطي وأن يلدا-
    ال تسأيل أبداً 

  إ�ي ألفتح عيين حني أفتحها   (
   )4()              على كثري ولكن ال أرى أحدا      

ها ، والقلة مع العزم على الثورة والصبر والتـصميم قـوى ال             فالكثرة الواهية ال قيمة ل    
  .يشق لها غبار 

ومن هنا فإن أكثر ما يلفت االنتباه في استخدام النهي في شعر أمل دنقل هـو محاولـة                  
البكاء بـين يـدي زرقـاء       (تثوير الناس على واقعهم المهزوم ، وقد اتضح هذا جلياً في قصيدة             

  ) :اليمامة

  ك ، فاجلرذان  ال تغمضي عيني-
   .)5(  تلعق من دمي حساءها ، وال أردها

  :ويقول في موضع آخر من القصيدة 

   ال تسكيت فقد سكتت سنة فسنة-
                                                                                                                                                                         

  

   .388: السابق ) 3(     .152: السابق ) 2(   .148: األعمال الشعرية ) 2(
  
  

       .161: السابق ) 5(     .160: السابق ) 5(
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   )1(  لكي أ�ال فضلة األمان
، التي هـي رمـز للجمـاهير        ) العرافة المقدسة (وحديثه في هذه القصيدة موجه إلى       

نت في السابق ، فـإذا عرفنـا أن هـذه           العربية يحثها على عدم اإلذعان والخضوع كما أذع       

م بعدة أيام ، ندرك مدى األلم والمعاناة التـي كـان            1967القصيدة قد تم نشرها بعد هزيمة       

  .يشعر بها أمل من جراء إذعان الجماهير للقيادة مما أدى إلى هذه الهزيمة 

إذ ،  ) الوصـايا العـشر   (ومن أبرز استخدامات أمل دنقل للنهي ، ما كتبه في قصيدة            

، والقصيدة  ) تصالح(تكرر النهي فيها ثالثاً وعشرين مرة ، وفي األغلب جاء النهي مع الفعل              

تعتبر وصية واحدة ، بالرغم من تكرار هذا الفعل ، وتتلخص في النهي عن الصلح والمسالمة                

 –مع العدو ، والحث على األخذ بالثأر ، ويشترك أمل دنقل مع صاحب الوصـايا األصـلية                  

واإللحاح عليها ، إال أن أمل دنقل مع كل تكرار لها           ) ال تصالح (في تكرار   – )2(وائلكليب بن   

  :يذكر تعليالً للنهي عن الصلح ، يقول 

  : ال تصاحل -
  ولو منحوك الذهب

  أترى حني أفقأ عينيك
  ثم أثبت جوهرتني مكاهنما

  هل ترى ؟
   )3(هي أشياء ال تشرتى

  :ويمضي في سرد العلل والحيثيات 

   الغريب كقلب أخيك  أقلب-
  .سيفها كان لك … وهل تتساوى يد 
   .)4(بيد سيفها أثكلك

                                                            
  

) بكـر ( كليب ، سيد الحيـين      هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة التغلبي الوائلي ، اسمه وائل ولقبه             ) 2(

وقد وجه الوصايا لـه ، قتلـه        " مهلهل بن ربيعة    " في الجاهلية ، ومن الشجعان األبطال ، أخو         ) تغلب(و

راجع األعـالم للزركلـي ، دار العلـم         . جساس بن مرة ، فثارت حرب البسوس ، ودامت أربعين سنة            

   .396: السابق ) 3(   .394: األعمال الشعرية ) 2(   .232: ، ص5للماليين، ج
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وهكذا يمضي الشاعر مسقطاً المفاهيم القديمة على المجريات السياسية الحاضـرة ،            

وهي الصلح مع العدو الصهيوني ، والقصيدة على الرغم من توهج العاطفة فيها وصـخوب               

ي وعقالني على منطق الصلح مع العدو ، وأعداء األمة ،           موسيقاها إال أنها رد أو نقض سياس      

  .وذلك عن طريق النهي عن السير في هذا الطريق 

حاولت أن أجعل من كليب رمـزاً للمجـد          : )1(ويؤكد هذا المعنى في مقدمة القصيدة     

العربي القتيل ، أو لألرض العربية السليبة التي تريد أن تعود إلى الحياة مـرة أخـرى ، وال      

ى سبيالً لعودتها أو إلعادتها إال بالدم ، وبالدم وحده ، فهي وصية أراد الشاعر أن تعكـس                 ير

  .رؤيته المعاصرة لطبيعة الصلح مع العدو 

وقد استطاع أمل دنقل أن يوظف النهي الذي هو جزء من أساليب النفي ، لما يريـد                 

  .من ثورة ورفض ومقاومة ، وتحٍد ونصيحة بطرق مختلفة 

، فـي   ) أنـتِ (أو المؤنث   ) أنت( شاعرنا النهي لحالة المخاطب المذكر       وقد استخدم 

أقـوال  " معظم حاالت خطابه ، إال أنه قد استخدمه مرة واحدة للمخاطب جمع المذكر ، فـي               

  " :اليمامة 

   .)2( ال تدخلوا معمدا�ية النار-

   .واستخدامه لها كان بمعنى االلتماس ، وهو حديث للنظير ، فال دعاء وال نهي
  

  :النافية لالسم ) ال) (2
لنفي االسم في شعر أمل دنقل في خمس وسبعين مرة ، وهـي تنقـسم               ) ال(وقد وردت   

  .عاملة ، غير عاملة ، زائدة : إلى
  :النافية العاملة في االسم إلى قسمين ) ال(وقد قسم النحاة :  العاملة -1
عمل ) ال( ، وقد أجاز ابن جنى إعمال         النافية العاملة عمل ليس ، وهي ال تعمل إال في النكرة           -أ

   .)3(ليس في المعرفة ووافقه في ذلك ابن مالك
   .)4(العاملة وغير العاملة ، في أن المهملة تتكرر) ال(وقد فرق ابن هشام بين 

 إال في   – أيضاً   – النافية للجنس على سبيل التخصيص ، وهي العاملة عمل إن ، وال تعمل               -ب
ها إذا كان مفرداً تشبيهاً بخمسة عشر ، وينـصب إذا كـان مـضافاً أو                النكرات ، ويبنى اسم   

   .)5(شبيهاً بالمضاف

                                                            
         .293 ، 292: الجني الداني ) 3(   .412: السابق ) 2(   .427: األعمال الشعرية ) 1(

  

   .290:  ، الجني الداني 313: السابق : راجع ) 5(     .316: مغنى اللبيب ) 4(
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أن : النافية للجنس، ذكرنا بعضها ومنها    ) ال(العاملة عمل ليس ، و    ) ال(وهناك فروق بين  

على الفـتح ،    ) رجَل(ال رجل في البيت بل امرأة، وهو ببناء         : النافية للجنس في قولك   ) ال(توكيد

  .بل رجالن أو رجال: تعمل عمل ليس فيقال في توكيده) ال(على أن) رجل(ا قيل برفعأما إذ

  .عاملة في حوالي ثالثين مرة) ال(وبالنظر إلى أشعار أمل دنقل وجدنا أنه قد استخدم 

وقد استعمل النافية للجنس أكثر من غيرها ، وجاء اسمها مبنياً وخبرها مذكوراً ، وذلك               

  " :رقاء اليمامة البكاء بين يدي ز" في 

   )1(أ�ا الذي ال حولَ يل أو شان -
  " :ال وقت للبكاء " ويقول في قصيدة 

   .)2(ال وقت للبكاء -
خمـس أغنيـات إلـى      " وقد ورد اسمها اسماً مفرداً مبنياً ، وخبرها محذوفاً ، يقول في             

  " :حبيبتي 

   ال بوق ، ال ميدان-
   )3(  ال حذود

  .موجود أو موجودة : أي 

  " :بطاقة كانت هنا  " ويقول في

   )4( امض هناك حيث ال مكان-

  .لك : أي 

  " :رسوم في بهو عربي " ويقول في 

   )5( موالي ، ال غالب إال اهلل-

  .موجود : أي 

  " :أو جيني " منصوباً ، ألنه مضاف ، وذلك في قصيدة ) ال(وقد ورد اسم 

   .)6( وال أرض العا�س ظلت بكر-

                                                            
   .315: السابق ) 2(   .162: األعمال الشعرية ) 1(

  

   .386: السابق ) 5(     .199: ابق الس) 4(   .30: األعمال الشعرية ) 3(
  
  

   .120: السابق ) 7(     .17: السابق ) 6(
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التي تعمل عمل ليس ، وهو قليل ، وقـد جـاء اسـمها              ) ال(ومن استخدامات أمل دنقل     

  " :رسالة من الشمال " مرفوعاً وخبرها جملة ، وذلك في 

  - كالشعاع الضئيل – سريت به -
   )1(إىل حيث ال عار ينثنيي
  " :الخيول " وقال في قصيدة 

   وال خضر يف طريقك متحى -
  وال طفل أضحى
   )2(يتنحى.. إذا ما مررت به 

  " :في ذكراه… إلى محمود حسن إسماعيل"لت عمل ليس، وخبرها محذوف، في وقد عم

   ال منزلٌ ال مقام-
   )3(  فعلى الراحلني السالم

ومما سـبق   . وقد تكون مهملة ، وما بعدها مبتدأ وخبره محذوف ، وذلك ألنها تكررت              
 ، ويأتي خبرهـا     تدخل على الجملة االسمية فتحول معناها من اإلثبات إلى النفي         ) ال(يتضح أن   

  .، وقد يحذف لداللة السياق عليه ) ظرفاً أو جاراً ومجروراً(غالباً شبه جملة 
  

  : غير العاملة -2
، فال تعمل فيها ، وما بعدها مبتـدأ وخبـر ،            ) نكرة أو معرفة  (على األسماء   ) ال(تدخل  

   .)4(وقد تتكرر ، وكذلك يجب تكرارها إذا وليها خبر أو حال
  :في شعر أمل دنقل ، دخولها على المعرفة وتكراراها ومن استعمالها 

   .)5(وال ماء الفرات…  ال النيل يغسل عارها القاسي -
، وفي المرة الثانية محذوف تقديره      ) يغسل(فخبر المبتدأ في المرة األولى جملة مذكورة        

  " :البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " يفسره الخبر األول ، قال في ) . كذلك(

  !وال اجلدران …  الليل خيفي عورتي  ال-
    وال اختبائي يف الصحيفة اليت أشدها 

   )6(  وال احتمائي يف سحائب الدخان
في ) ال(و. ، والخبر في ما تبقى محذوف تقديره كذلك يخفي عورتي           )يخفي(فخبر األول   

  .و توكيد لهذا النفينمطيها العاملة وغير العاملة، إنما تفيد معنى النفي المطلق ، وتكرارها إنما ه
                                                            

  

   .485: السابق ) 2(   .459: األعمال الشعرية ) 1(
  

   .299:  ، الجني الداني 319: انظر مغنى اللبيب ) 3(
   .160: السابق ) 5(     .155: األعمال الشعرية ) 5(
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   : )1( زائدة-3

) فـال (جئت بـال زاد ،      : وقد ذكر النحاة أنها قد تكون زائدة من جهة اللفظ فقط ، نحو              
زائدة من جهة اللفظ ، ألنها توصل عمل ما قبلها إلى ما بعدها ، وليست زائدة من جهة المعنـى                    

  .ألنها تفيد النفي 
كيب ال مع اسمها ، وجعلها عاملـة ، وهـذا           جئت بال زاد ، بالفتح على تر      : وروي  

  .نادر ، وذلك لتعليق حرف الجر عن العمل 

جئت بال زاد ، اسم بمعنـى غيـر ، لـدخول     : في  ) ال(وحكى بعض الكوفيين ، أن      

  .حرف الجر عليها ، وقد رد على ذلك 

  " :كلمات سبادتكوس األخيرة " ومن ورودها زائدة في شعر أمل دنقل ، ما جاء في 

  إ�ي تركت زوجيت بال وداع…  فقبلوا زوجاتكم -
    وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بال ذراع

 فعلموه االحنناء!  
  !علموه االحنناء 

  !قيصر جديد : فخلف كل قيصر ميوت 
  أحزانِ بال جدوى:   وخلف كل ثائر ميوت 

   .)2(                            ودمعة سدى
إلـى محمـود حـسن      "  أن تقع بعد نفي ، وذلك فـي          –كذلك  . ة  ومن ورودها زائد  

  " :في ذكراه … إسماعيل 

  . لستِ املغريات صبحا -
   .)3( ضبحا– كما قيل –  وال العاديات 

زائـدة  ) ال(حرف عطـف ، و    ) وال العاديات (، والواو في    ) ليس(خبر  ) فالمغيرات(

مل أن تكون زائـدة لتأكيـد النفـي         لتأكيد النفي ، والعاديات معطوف على المغيرات ، وتحت        

  .والعاديات مبتدأ وخبره محذوف تقديره كذلك 

  :نالحظ ما يلي) ال(وبعد هذا التطواف على أنماط وطرق استعمال الشاعر لحرف النفي 

                                                            
   .301-300: الجني الداني ) 1(
   .485: السابق ) 2(   .149: عمال الشعرية األ) 1(
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عامالً وغير عامل ، فهو من أكثر أدوات النفي اسـتعماالً ،            ) ال(كثرة استعمال حرف النفي      - 1

لهذا الحرف يؤيد ذلك ، وذلك في االنفجار الصوتي لحرف النفي،           ولم ال ؟ والواقع الصوتي      

  .الذي هو امتداد ال نهائي للنفي أو الرفض ) ال(

على الجملة االسمية أو الفعلية ، وقد الحظنا كثرة اسـتعمالها مـع             ) ال(دخول حرف النفي     - 2

  .الفعل المضارع واالسم ، وذلك إلفادتهما معنى الثبوت واالستمرار في الرفض 

مع الفعل الماضي ، وذلك النتهائه ، وعدم إفادته لثبـوت أو            ) ال(قلة استعمال حرف النفي      - 3

  .استمرار النفي أو الرفض 

، إنما تأتي لمعنى واحد ، وهو النفي المطلق لما بعـدها            ) ال(مع كثرة استعمال حرف النفي       -4

النفي ، وهذا ما يصبو     ، والحظنا ذلك حتى عند ورودها زائدة ، فهي لتوكيد           ) اسماً أو فعالً  (

  .إليه الشاعر من استخدام هذا الحرف النافي الرافض 
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  المبحث الثاني
  لــم

  

، ويترتب على ذلك أنها آكد من النفـي         ) ما(و) ال(قال بعض النحاة إنها منحوتة من       

   .)1(فأبدلت األلف ميماً) ال(بما ، وقال آخرون إن أصلها 

   :)2( أقسامولهذا فقد قسمها النحاة إلى ثالثة

  .لم يفعل : أن تكون نافية جازمة وبقلب الزمن إلى الماضي ، نحو  -1

  .لم يؤدي : أن تكون ملغية ال عمل لها ، فيرتفع المضارع بعدها ، نحو  -2

   .)3(ألم نشرح لك صدرك: أن تكون ناصبة للفعل ، نحو قراءة  -3

ـ         ) لم(والظاهر أن    ن مميـزات   تختص بالدخول على الفعل المضارع ، ولذلك فإن م

   .)4(عليه ، فتقلب زمنه إلى الماضي) لم(الفعل المضارع قبوله دخول 

   :)5(ومن خصائصها

لم يكن الطريق سهالً،    : أن النفي بها ال يلزم اتصاله بالحال ، بل قد يكون منقطعاً ، نحو                -

: لم أكـن منصرفاً عن قول الحـق ، أي          : وكان بعد ذلك سهالً ، أو متصالً نحو         : أي  

  .زلت لآلن وال 

  .ال يجوز حذف الفعل بعدها  -

  .إن لم ، ولو لم : تأتي بعدها أدوات الشرط ، نحو  -

  .يفصل بينها وبين مجزومها اضطراراً  -

  .يجوز أن تلغى  -

مائـة  : النافية الجازمة للفعل المضارع في ديوان أمل دنقل في نحو           ) لم(وقد وردت   

ن حيث التكرار في شعر أمل دنقل بعد حرف         وسبعين مرة ، أي أنها تقع في المرتبة الثانية م         

  ) .ال(النفي 

وفي ورودها في الديوان نجد أنها قد دخلت على فعل مضارع فجزمته وحولته إلـى               

  " :أوجيني " الزمن الماضي ، وذلك في قصيدة 

   فاملارد من عشر سنني -
                                                            

  .365: ، مغنى اللبيب266:الجني الداني) 2(   .594: الحروف العاملة في القرآن الكريم ) 1(
  

  .365: ، مغنى اللبيب103:معجم األدوات النحوية) 4(   .                                   1: الشرح ) 3(
  

  .269-268: الجني الداني ) 5(
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   )1(  مل يرتك يف الدور رجال

  .ما ترك في الدور رجاالً : كأنه قال 

توكيد النفي في الماضي وقد     : فيد إلى جانب النفي في الماضي ، التوكيد ، أي           وهي ت 

يكون توكيد النفي من السياق ، فالمارد يقتل الرجال ، ويترك أطفالهم يتـامى ، وهـذا نفـي                   

  .لتركه في الدور رجال 

   .)2( يتم أطفال األطفال-

  :وهو يؤكد هذا النفي 

    واملنجل حيصد كل سنابلها املزدا�ة-
    مل يرجع غري من اخضر له عمر

    بعد العمر
    عاد ليحكي ، يبصق دم
    والقرية ختلص من مآمت

   .)3(  لتقيم املآمت

إنه تصور واضح لسفك الدماء على أيدي الطغاة المحتلين ، الذين يحصدون أعمـار              

مر قـد   الرجال ، والتي شبهها بالسنابل التي تحصدها المناجل ، والذي يعود من الموت له ع              

أخضر ، لكنه يعود مريضاً من التعذيب والقرى في مأتم دائم ، ما إن يخلص مأتم حتى تقـيم                

   .)4(مأتماً آخر

  :مؤكداً النفي بصورة حاسمة مباشرة" نجمة السراب"ويمضي الشاعر في قصيدة أخرى 

   ومل أرد-
  :معلالً ذلك في فقرة أخرى 

  
  – يف معارض األزياء –  ألن ثوب العرس 

                                                            
   .17: السابق ) 2(     .16: الديوان ) 1(

  

  .تشبيه دقيق لما يحدث اآلن في األراضي الفلسطينية المحتلة ) 4(     .17: السابق ) 3(
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  مة تدور يف سراب  جن
   )1(  ومل أزل أدق باباً بعد باب

تفيد نفي الحدث الماضي إال أنه في البيت األخير أفادت االستمرار،           ) لم(وبالرغم من أن    

  .ألن المضارع الناقص المسبوق بنفي يفيد االستمرار 

تـه  وفي مواطن أخرى يقوم دنقل بنفي الفعل ، ثم يقوم بتأكيده  بعد ذلك بسهولة أو إثبا                

  " :كريسماس " ببساطة ، يقول في 

  : اثنان مل حيتفال بعيد ميالد املسيح -
   )2(واملسيح…   أ�ا 

  .ومن البديهي أن المسيح لم يحتفل في ذلك الوقت بعيد ميالده ، أما هو فلفقره 

   .)3( غرفتنا مل تنطفئ أ�وارها عند ا�تصاف الليل-

  :والسبب في ذلك بسيط ، بل في غاية البساطة 

   .)4( ألهنا ال تعرف األ�وار-

  " :طفلتها " وقد ورد النفي بلم مع االستثناء ، في قصيدة 

   )5(مبدأه..  مل يكن ميلك إال -
  :ويقول في موضع آخر من القصيدة 

  )6(  مل تكن متلك إال طهرها
  " :استريحي " ، سوى ، جاء ذلك في ) لم(وقد يكون االستثناء ، بعد النفي بـ 

   .)7(ى حرية السري على املفرتق مل يبق سو-
  " :حكاية المدينة الفضية " ، وذلك في ) عدا(وقد يكون االستثناء بـ 

   )8(بابا خبيال:  ثم مل تلق من احلب عدا -
  " :الملهى الصغير " ويمضي في النفي بلم ، مع تأكيد هذا النفي بنفي مماثل بلم في 

   .)9(مل يعد يذكر�ا حتى املكان -

  : موضع آخر ويؤيد ذلك في

                                                            
   .43: السابق ) 3(   .43: السابق ) 2(   .35: األعمال الشعرية ) 1(

  
  

   .82: السابق ) 6(   .81: السابق ) 5(     .43: السابق ) 4(
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  مل تشر مائدة حنو�ا -
   )1(مل يستضفنا املقعدان -

  : والسبب في ذلك 

  )2( فاجلليسان غريبان-
وفي موطن آخر يتوجع الشاعر ألنه التهم القمر الشاحب ، وقد نفى الحدث مسبوقاً بــ                

ي الذي هو حرف امتناع المتناع ، ليؤكد ندمه على هذا الحدث ، فهو يسير في الظلمة ، وه                 ) لو(
ظلمة معنوية ، فيتمنى لو أنه لم يلتهم القمر ، الذي ، كان يمكن أن يضيء جزءاً مـن حياتـه ،                      

  " :العشاء األخير " وذلك في 

  . لو – القمر الشاحب – آه لو مل ألتهمه -
   .)3(  رمبا �ور يف الظلمة برهة

  :وهو يؤكد في صفحة سابقة 

   .)4( مل أكن أملك إال قمراً-
فقد نفت أن يمتـد     ) ال(ثبات إلى نفي وقلبت الزمن إلى الماضي ، أما          حولت اإل ) لم(فـ

  :فهي مؤكدة مثبتة ، لكنه يعلل لفقده القمر ) قمراً(أم ) أكن(النفي إلى القمر ، ألن النفي للفعل 

   .)5( غري أ�ي كنت جائعاً-
  :فكانت النتيجة 

  .) 6( وأ�ا اآلن فقدت القمرا-
في السياق قد   ) اآلن(لزمن إلى الماضي ، إال أن دخول القيد         يالحظ أن النفي بلم قد قلب ا      

  .أثبت زمن الفقد في الحاضر 
وفي مواطن أخرى ، نجد أن الشاعر يستخدم الجزم والنفي بلم كأنـه يلقـي خطابـاً ،                  

  " :الفراش … الموت في " ويصدر مرسوماً ، يقول في 

  مل يبق اختيار :  أيها السادة -
   .)7(يبق ا�تظار                 مل 

وقد يستخدم النفي بلم مسبوقاً بالتوكيد بإن ، لرفض منطق الصلح مـن المستـسلمين ،                
  " :ال تصالح " وذلك في قصيدة 

   )8(إهنم مل يراعوا العمومة فيمن هلك:  قل هلم -

                                                            
   .227: الديوان ) 3(     .133: السابق ) 2(   .133: األعمال الشعرية ) 1(
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مع ما في ذلك من توكيد نفى مراعاة قوم جساس ، ويرمز إليهم الـشاعر بـاليهود ؛               

  ) .المزعومة(لصلة القرابة 

  :رداً على من قال 

   .)1( هاحنن أبناء عم-

وقد يستخدمها في مجال تأكيد إجرام المحتلين الذين يقتلون األبرياء دون سـبب فـي               

  :نفس القصيدة 

  مل أكن غازياً -
  مل أكن أتسلل قرب مضارهبم -
  مل أمد يداً لثمار الكروم -
   .)2(أرض بستاهنم مل أطأ -

ت األخير ، ألنه يريد أن يؤكد القتل الظالم ، فهو لم يطأ             وقد تغير نسق الجزم في البي     

ليختص بها بعد دخوله لهذه األرض ، مع ما في تكرار           ) أرض بستانهم (أرض بستانهم ، فقدم     

 ، وفي ذلـك نفـي       - أي اليهود اآلن     –من تكثيف وتأكيد لعدم التعدي على قوم جساس         ) لم(

  .لتبرير أخطائهم ، واحتاللهم أرضاً وقتلنا 

  :يجرم فيه القاتل ) لم(ويضيف إلى ذلك نفياً آخر بـ 

   )3( مل يصح قاتلي بي ا�تبه-
  :ومع ذلك فهو يدافع عن قتله بهذه الصورة الدموية الغادرة 

   .)4( مل يكن غري غيظي الذي يتشكى الظمأ-

والمالحظ فيما سبق كثافة النفي ، وهو مؤشر على استغراقه للموقف الشعري في مجمله              

 استخدمه ضمن أساليب متعددة ، وظفها جميعاً لموقفه العام ، وهو الرفض للواقـع ، لتقـديم                  فقد

فالشعراء اعتراض على ما هو كائن وحلم بما سيكون والكلمـة أداة            " رؤية جديدة وعالم نظيف     

ال زلـت أرى    : ، ويقول في موضع آخر       . )5("للتغيير ، وبهذا فإن كل الشعر هو شعر مقاومة          

   .)6(ر هو الرفض ، سواء أكان داخل األرض المحتلة أم في خارجهاأن الشع

                                                            
   .404: السابق ) 3(     .404: سابق ال) 2(   .396: األعمال الشعرية ) 1(

  
  

   .104: السابق ) 6(   .104: أحاديث أمل دنقل ) 5(     .405: السابق ) 4(
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فهي إذن أداة لنفي الحكم المثبت وتقلبه إلى الزمن الماضي ، وهي غالباً ما تكون للنفـي       

المطلق في الماضي إال إذا دخل على الجملة ما يصرفها إلـى غيـره مـن األزمنـة ، ومـن                     

  ) :لم(المالحظات على النفي بـ

ر الفاعل مع الفعل المجزوم بها ، وذلك لعلمه من السياق وقلة وروده ظاهراً كما               كثرة إضما  - 1

  .في البيت األخير ، وذلك لنفي الحكم المثبت 

، وذلك لنفي نسبة الحدث إلى صاحبه نفياً        ) أكن ، يكن  (للفعل الناقص   ) لم(وكذلك كثرة نفي     - 2

  .مؤيداً 

ل ، وذلك ألن النفس يـستمر معهـا فـي           في كثرة االستعما  ) ال(بعد حرف النفي    ) لم(تأتي   - 3

  .، وذلك ببقاء خروج الصوت ) بال(الخروج من األنف ، وكأنها امتداد للنفي 
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  المبحث الثالث
  ليس

  
بكسر العين ، هذا مـا أجمـع عليـه          ) فَِعَل(وهي فعل جامد ال يتصرف على وزن        

وعة البارزة، كتاء الفاعـل،      أنها تقبل دخول الضمائر المرف     )2(، ودليل فعليتها  )1(جمهور النحاة 

لستُ ، لستَ ، لـسِت،      : ونا الفاعلين، ونون النسوة، وكذلك تتصل بتاء التأنيث الساكنة، نحو         

  .لسنا، لسن ، ليستْ

انتفـاء الـصفة عـن      :  أنها كلمة تختص بنفي الحال ، أي         )3(ومذهب جمهور النحاة  

هي لنفي مضمون الجملـة فـي       و : )4(الموصوف في الحال ، جاء في العوامل المائة النحوية        

والصحيح أنها تنفي   : ليس زيد قائماً ، وهذا مذهب الجمهور ، وقال آخرون           : الحال، كقولك   

ليس خَلَقَ اُهللا مثلَه ، فهي كما قال ابن هشام في            : )5(الحال والماضي والمستقبل ، قال سيبويه     

ليس زيد قائمـاً    :  الحال ، نحو     بقرينة ، فهي تقيد تارة بزمان     ) الحال(وتنفي غيره   : )6(المغنى

   .)7( "َأالَ يوم يْأِتيِهم لَيس مصروفًا عنْهم" اآلن، وتارة بزمان المستقبل ، نحو قوله تعالى 

   :)8(وهي تالزم رفع االسم ، ونصب الخبر ، وتخرج عن ذلك في مواضع منها

  .قام القوم ليس زيداً : و أداة من أدوات االستثناء ، ويجب نصب المستثنى بعدها ، نح -

ليس الطيب إال   : مهملة ال عمل لها على رأي بني تميم إذا انتقض نفي خبرها بإال ، نحو                 -

  .المسك 

  .حرف عطف على مذهب أهل الكوفة  -

:  توسط الخبر بينها وبين اسمها جرياً على باقي أفعال كان وأخواتها ، نحو               )9(ويجوز

ر عليها ففيه خالف ، إذ منعه الكوفيون والمبـرد والجرجـاني   ليس قائماً زيد ، أما تقديم الخب  

   .)10(وابن السراج وابن مالك ، وأجازه غيرهم

                                                            
، ) هـ749-( ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي           387: مغنى اللبيب   : انظر  ) 1(

   .297:  ، ص 1 ج ،2عبد الرحمن بن سليمان ، مكتبة الكليات األزهرية ، ط. د: ت 
   .33:  ، مفتاح اإلعراب 376: مغنى اللبيب ) 3(     .493: الجني الداني ) 2(

  

   .386: مغنى اللبيب ) 6(     .4/233: الكتاب ) 5(   .262: العوامل المائة النحوية ) 4(
  
  

   .106:  ، معجم األدوات النحوية 390-387: مغنى اللبيب ) 8(       .8: هود ) 7(
  

   . 171:  ، شرح التحفة الوردية 87: ي العربية اللمع ف) 9(

   .174 ، 173:  ، شرح التحفة الوردية 264 ، 263: العوامل المائة النحوية ) 10(
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 )1(ليس زيد قائمـاً   : ليس زيد بقائم ، أي      : في خبر ليس للتأكيد ، نحو       ) الباء(وقد تزاد   
ن في أشعار أمل دنقل ، نجد أنها قـد وردت فـي سـتة وأربعـي               ) ليس(وباستقراء ما ورد من     

  :موضعاً، وقد ورد اسمها بصور مختلفة 
  " :لست أدري "  تاء الفاعل ، وورد ذلك عشر مرات ، منها ما جاء في -أ

   .)2( إمنا لست أدري-
ما يفيد نفي هذه الجملـة      ) ليس(ونالحظ أن الشاعر لم يكتفي بالنفي ، وإنما أدخل على           

، وذلك ثالث مرات ، من ذلـك        ) أنا(صل  بضمير منف ) تاء الفاعل (،وقد تم تأكيد اسم ليس      ) إنما(
  " :دائماً … اآلخرون " ما جاء في 

   .)3( لست أ�ا الذي سحقت اخلصب يف أطفالكم-
وقد يتقدم الضمير المنفصل على ليس واسمها ، فيكون مبتدأ ، وذلك في مرتين ، منهـا                 

  " :سفر ألف دال " ما جاء في 

   .)4(ة وأ�ا لست أول من �بأ الناس عن زمن الزلزل-
  " :ال تصالح " ، وذلك في أربعة عشر موضعاً ، منها ما جاء في ) هو( ضمير مستتر -ب

  …ليس رباً :  والذي اغتالين -
  ليقتلين بسكينه … ليس أ�بل مين   
   .)5(ليقتلين باستدارته… ليس أمهر مين   

  " :مزامير " ، ثالث مرات ، منها ما جاء في ) هي( ضمير مستتر -ج

   .)6(أطيارهم ليست إىل أعناقهم أكفاهنم -
  " :الفراش … الموت في " ، جاء في ) بمعنى شيء) ما(اسم : ( اسم ظاهر -د

   .)7(ليس ما خنسره اآلن -
  " :سفر ألف دال " وجاء في 

   .)8(ليس ما ينبض اآلن بالروح يف ذلك العامل املستكني -
والثاني ، وتحديـد النفـي      في البيت األول    ) اآلن(فقد تم تقييد نفي ليس بالزمن الحاضر        

  .في البيت الثاني " بالروح " وتخصيصه بالجار والمجرور 
  " :الفراش … الموت في " جاء في :  مصدر مؤول –هـ 

   .)9(ليس هلم أن ينظروا إىل الوراء -
 

                                                            
   .37: السابق ) 3(   .115: األعمال الشعرية ) 2(   .90: اللمع في العربية ) 1(

    

   .373: السابق ) 6(     .406: السابق ) 5(     .355: السابق ) 4(
  
  

  .309: السابق ) 9(     .358: السابق ) 8(     .308: السابق ) 7(
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  " :استريحي " وجاء في 

   .)1(ليس هلا أن حتط على األرض -
  " : كوس األخيرة كلمات سبادت"  مجرور بمن الزائدة ، و ذلك في -ز

   .)2(وليس ثم من مفر -

الموت " وقد وردت لنفي الحال الذي يستمر إلى المستقبل بقرينة لفظية ، كما جاء في               

  " :الفراش … في 

   .)3(ليس ما خنسره اآلن -

  " :من أوراق أبو نواس " وقد يكون النفي لنفي الحال فقط ، كما جاء في 

   .)4(عامل املستكنيليس ما ينبض اآلن بالروح يف ذلك ال -

  : على اسمها ست مرات ) ليس(وقد تقدم خبر 

  " :استريحي "  االسم نكرة مؤخر وجوباً ، جاء في -أ

   .)5(ليس للدور بقية -

  " :الملهى الصغير "  االسم مضاف إلى معرفة ، جاء في -ب

   .)6(ليس ينها�ي تأ�يب أبي -

بالمقدم ، وخاصـة إذا كـان       وواضح ما في معنى تقديم الخبر على االسم من اهتمام           

  .التقديم جائزاً كما في الحالة الثانية ، ألن العرب إن أرادت العناية بشيء قدمته 

وقد وردت ليس مستفهماً عن النفي فيها ، وقد خرج االسـتفهام عـن حقيقتـه إلـى                  

  " :ميتة عصرية " االستفهام اإلنكاري ، وذلك كما جاء في 

   أليس ذلك الذي -
   .)7(          كان يضاجع العذارى            

ودخول الهمزة على ليس فيما سبق حولت الجملة إلى معنى اإلثبات المؤكد ، وذلـك أن                

  .الشاعر على علم بموضوع السؤال في حين أن السامع على غير علم به 

                                                            
   .308: السابق ) 3(   .149: األعمال الشعرية ) 2(     .114: السابق ) 1(

  
  
  

   .137: السابق ) 6(     .114: السابق ) 5(     . 358: السابق ) 4(
   .271: السابق ) 7(
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ومن ورود ليس في شعر أمل دنقل ، أن اسمها ضمير مستتر وخبرها قد انتقض نفيـه                 

  " :طفلتها " ، كما جاء في ) القصر والحصرأسلوب (بإال 

  . مل يكن ميلك إال مبدأه -
    ليس إال

   .)1(            كلمات مطفأة
: ليس مبدأه إال كلمات مطفأة ، ويحتمل أن يكون االسم محـذوفاً تقـديره               : والتقدير  

  .خصيص ليس ما يملك إال كلمات مطفأة ، ودخول ليس على ما بعد ليس إنما جاء لتوكيد الت

وقد دخلـت ليس فيما سبق على جملة اسمية ، إال أنها قد دخلت على جملـة فعليـة                  

  " :الهجرة إلى الداخل " مرة واحدة ، جاء ذلك في 

   .)2( أصرخ ليس يصل الصوت-

، ومـن   ) ال(وهي كما نالحظ دخلت على جملة فعلية ، وجاءت بمعنى حرف النفي             

ي نفيه للحال والمستقبل والماضي ، وهذا التنوع مرده         ف) ليس(المالحظ أن الشاعر قد استخدم      

  .إلى أن الشاعر ينفي الماضي الذي يستمر في الحاضر، وينفيه في المستقبل ألن يحلم بتغييره

وكذلك لم يرد في شعر أمل دنقل النفي التأبيدي ، ألن طبيعة الشعر والشاعر تنـافى                

ينفي الماضي المرتبط بالحاضر لـيحلم بتغييـره        النفي التأبيدي ، وال تالئم مواقفه ، فهو إنما          

  .وهذا ال يالئم النفي التأبيدي 

من توكيد للنفي بطرق مختلفـة ، فـإذا      ) ليس( ما في معنى     – كذلك   –ومن المالحظ   

فإذا تقدم  . جاء االسم بعد ليس مباشرة فالقصد منه تسليط النفي على ما في الجملة من إثبات                

د للخبر المقدم وإبراز ألهميته ، فإن اتصل بالخبر حرف جر فهو            الخبر على االسم فإنه توكي    

  .توكيد لنفيه ، وكذلك إن سبق الخبر بإال 

إذن فقد استخدم الشاعر النفي بليس إلظهار الغرض األساس من نفيه ، وهو توكيـد               

  .الرفض للواقع المر األليم الذي نعيش فيه 

                                                            
   .288: السابق ) 1(

  . 83: األعمال الشعرية ) 2(
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  المبحث الرابع
  )1(مــا

  

: ون حرفاً ويكون اسماً ، أما الحرف فينقسم إلى ثالثة أقـسام             وهي لفظ مشترك ، يك    

  .عاملة ، غير عاملة : نافية ، مصدرية ، زائدة ، أما النافية فلها قسمان 

النافية على الجملة االسمية وعلى الفعلية ، فإن دخلت علـى االسـمية ،              ) ما(وتدخل  

أي أهل الحجاز ، بشروط بسطها      التي تعمل عمل ليس على ر     ) ما(ما زيد قائم ، فهي      : نحو  

  : النحاة في كتبهم ، منها 

  .تأخير خبرها  -

  .أال ينتقض نفي خبرها بإال  -

  .أال تقترن بإن الزائدة  -

أال يتقدم معمول خبرها على إسمها وهو ليس ظرفاً أو جاراً ومجروراً ، وإن فُقد شـرط                  -

  .شرطين آخرين  على ذلك )2(من الشروط السابقة يبطل عملها ، وزاد بعض النحاة

: فإذا دخلت على جملة اسمية فإنها تنفي الحال ، أما إذا دخلت على جملة فعلية ، نحو                

ما قام زيد ، فتنفي الفعل وال عمل لها ، فإذا كان المنفي بها فعالً ماضياً ، ظل على ماضيه ،                     

يس كذلك بـل    ل: فإذا كان الفعل مضارعاً حولته إلى الحال عند أكثر النحاة ، وقال ابن مالك               

   .)3(قد تحوله إلى المستقبل على قلة

النافية ، نجد أنها أقل األدوات النافية للحـال وروداً          ) ما(وبالنظر إلى استخدام أمل دنقل      

في شعره ، إذ قد وردت عنده في ثالثين موضعاً ، وقد دخلت في معظمها على الفعل، ودخلـت                   

  " :قالت "  ولم تعمل عمل ليس ، كما جاء في على االسم مرة واحدة ، إال أنها جاءت مهملة ،

   خطوك منته يف املستحيل -
    ما حنن ملتقيان

   .)4(  رغم توحد األمل النبيل

، فنتيجة لذلك لن يلتقيا بالرغم من       ) في المستحيل (وقد سبقها تأكيد لهذا النفي في قوله        

  .اتحاد األمل فيهما 

                                                            
   .329-322:  ، الجني الداني 399: مغنى اللبيب : راجع ) 1(

   .106: األعمال الشعرية ) 4(     .329: الجني الداني ) 3(   .1/306: شرح ابن عقيل ) 2(
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فعل وجدنا أنها قد دخلت على الفعل الماضـي         النافية الداخلة على ال   ) ما(وعند استقراء   

فقط ولم تدخل على المضارع ، ألن حديث الشاعر في معظمه ، حديث عن نفي أحداث وقعـت                  

في الماضي لسنا بحاجة أن تقع في الحاضر ، وإال تكرر الخطأ الذي أدى إلى الهزيمة ، فتـردد                   

تشد المعنى إلى   ) ما( الماضي ، لكن     ينقل الداللة إلى زمن الماضي بفعل تسلطها على الفعل        ) ما(

  " :أخناتون فوق الكرنك " زمن الحضور بفعل مرجعيتها اللغوية ، وذلك في 

   .)1( ما عاد الرجس يظل األرض احملبوبة-

خمس أغنيات إلى   " ومرة أخرى ينفي الماضي ، ألن السيل قد بلغ الزبى ، وذلك في              

  " :حبيبتي 

   .)2( ما عادت اجلدران تتسع-

و مع كثرة ما قال ينفي أنه قد قال شيئاً أو أنه فعل شيئاً ، وهذا فيه تأكيد على أن                    وه

  " :دائماً … اآلخرون " ما سيقوله سيكون أكثر مما قاله في الماضي ، كما جاء في 

  أ�ا ما قلت شيئاً :  قال -
   .)3(                            ما فعلت شيء

د شاعرنا قد اقتصر على نفي الفعـل الماضـي ،           عن) ما(ومن الواضح أن استخدام     

الذي يدل بوضوح على تأكيده على عدم وجود هذا الحدث المنفي في الماضي علـى عـدم                 

إذن فهو استعمال يأتي على نمط يهدف إلى تحويل         . وجوده أو تكراره في الحال أو االستقبال        

  .الشعر إلى منطقة الرفض 

  :ومما سبق نالحظ ما يلي 

على الجملة االسمية بالمقارنة مع دخولها على الجملة الفعليـة ذات الفعـل             ) ما(ل   قلة دخو  -

الماضي ، وهي عند دخولها على االسم إنما جاءت لتوكيد نفيه ، أما عند دخولها على الجملة                 

  .الفعلية فال عمل لها إال تحديد الزمن ونفي الفعل الذي تدخل عليه 

                                                            
   .42: السابق ) 3(   .28: السابق ) 2(   .10: األعمال الشعرية ) 1(
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  المبحث الخامس
  لــن

  
  .)1(حرف نفي ، ينصب الفعل المضارع ويحول زمنه إلى المستقبل) لن( أن أجمع النحاة

، فذهب سيبويه ، والجمهور إلى أنها بسيطة غير مركبة ، وذهب الخليل             ) 2(واختلفوا فيها 

، حذفت همزة أن تخفيفاً ، ثم حذفت األلف اللتقـاء           ) ال أن (والكسائي إلى أنها مركبة ، وأصلها       

زيـداً  : ، بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها ، نحو          ) ال أن (،  ) لن(الساكنين ، وليس أصل     

لم يجز هذا التقديم ، والبـساطة فـي التركيـب أصـل ،              ) ال أن (لن أضرب ، ولو كان أصلها       

   .)3(والتركيب فرع ، فال يقال هي مركبة إال بدليل

وهـذا شـاذ ال     تنصب الفعل بنفسها ، وزعم بعض النحاة أنها تجزم المضارع ،            ) لن(و
   .)4(يقاس عليه

تفيد نفي التأبيد ، أو توكيد النفي ، وهذه دعوى بـال            ) لن(وقد ذهب الزمخشري إلى أن      
 ولم يـذكر    )5( "فلن أكلم اليوم إنسياً   "  دليل ، فلو كانت للتأبيد لم يقيد نفيها باليوم في قوله تعالى             

   .)7(ن ذلك سيكون تكراراً ، أل)6( "ولن يتمنوه أبداً" معها األبد في قوله تعالى 
، وذلـك إذا أسـند الفعـل إلـى          ) ال(وذكر ابن هشام ، أنها قد تأتي للدعاء ، كما أتت            

   .)8(المخاطب أو الغائب ، ال إلى المتكلم ، وتلتقي مع القسم نادراً
في شعر أمل دنقل في عدد قليل من األبيـات ، إذ وردت فـي ثـالث                 ) لن(وقد وردت   

ي تفيد النفي في المستقبل ، وهو نفي يمتد من الحاضر إلى المستقبل ، منها               عشرة مرة فقط ، وه    
  " :نجمة السراب " ما جاء في 

   صديقيت شدت على يدي-
  لن أزور غرفتك :   وقالت 

   .)9(فلنبق معاً إىل األبد..   إن شئت 
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  .ى األبدفصديقته لن تزور غرفته ال حاضراً وال مستقبالً ما لم يتزوجا ، ويبقيا معاً إل

  " :ماريا " وقد استعملها الشاعر لنفي المستقبل ، مقيداً بحدث معين ، وذلك في 

   .)1( ما دمت جوارك يا ماريا لن أجتهم-

) لـن (فهو يربط بين نفي تجهمه ، ووجوده إلى جوارها ، وهذا يرد على من قال في        

  .بأنها لنفي التأبيد 

  " :العار الذي نتقيه " ما في وقد يكون النفي خالصاً لنفي المستقبل ، ك

  . أوديب عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى -
    حنن اللذان ألقياه للردى

    وهذه املرة لن �ضيعه 
   .)2(  ولن �رتكه يتوه

  : وفي موضع آخر ، يقول 

   .)3( لن أكتب حرفاً فيه-

إذا لم يوجد   ) الالتأبيد واالستقب (أنه يؤدي وظيفة مزدوجة     ) بلن(والمالحظ على النفي    

لنفي التأبيد ، وهي تتضمن باإلضافة إلى ذلك معنـى التوكيـد ،             ) لن(في السياق ما ينفي أن      

فيكون معناها نفي المستقبل المؤكد ، فهي نواة نفي تحول المعنى من اإلثبـات إلـى النفـي                  

 نفـي أن    المستقبلي المؤكد ، والناظر في أشعار أمل دنقل السابقة يرى ذلك واضحاً في تأكيد             

الـزواج  (تزور صديقته إال إذا تزوجا ، وتأكيد عدم التجهم ما دام إلى جوارها ، وفيما سبق                 

هو قيد لنفي المستقبل ، أما فيما ليس فيه قيد ، فتأكيد نفي المستقبل هـو                ) والبقاء إلى جوارها  

  .السائد 

ات تحويل من   وأخيراً ، هذا ما اعتزمنا دراسته من تراكيب النفي التي يكون فيها أدو            

فلم نتعرض له هنا ،     ) الضمني والسياقي (اإلثبات إلى النفي ، أما غير ذلك من أساليب النفي           

  .ألننا أردنا أن نوجه البحث لدراسة أدوات النفي وداللتها 

                                                            
   .125: السابق ) 3(     .117: السابق ) 3(     .111: رية األعمال الشع) 1(
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  خاتمــــة
  

فإن أول ما يلفت النظر في هذا البحث هو أنه يجمع بين القـديم والحـديث ،                 : وبعد  

ت النفي في نظر النحاة يسير جنباً إلى جنب مع كيفية استخدامــها عنـد               فالحديث عن أدوا  

شاعر اتخذ النفي أسلوباً لرفض الواقع األليم الذليل الذي يعيشه العرب ، ليحلم بوقع جديـد ،                 

  .فيه العزة والكرامة 

كـان  (في باب   ) فليس(ولقد رأينا أن هذه األدوات منثورة في أبواب نحوية مختلفة ،            

تفيد ) ليس(بالرغم مما بينها من اختالف في المعنى ، إذ أن كان تفيد اإلثبات ، فإن                ) اوأخواته

قد تأتي في باب الحروف المشبهة بليس ، أو ال النافية للجنس ، وهي              ) ال(النفي صراحة ، و   

فحرف في باب الحروف التـي تجـزم المـضارع ،          ) لم(تدخل على األسماء واألفعال ، أما       

الفعل المضارع ، إن جمع هذه األدوات في باب واحد أو دراسة واحـدة              من نواصب   ) لن(و

  .لجدير باالهتمام ، ألنها تشترك في كونها تفيد النفي 

وقد الحظنا أن الشاعر لم يستخدم كل أدوات النفي الصريح ، إذ إنه استخدم خمـس                

، )  ، الت ، لمـا     إن(، ولم يستخدم باقي األدوات مثل       ) ال ، ليس ، ما ، لم ، لن        (أدوات فقط   

، وأقلهـا اسـتعماالً     ) ال(وهو استخدام يتفاوت من أداة إلى أخرى ، فأكثر األدوات استعماالً            

ينفي االسم والفعل ، أي يأتي عامالً وغير عامل ، عامالً عمل ليس،             ) ال(، وذلك ، ألن     ) لن(

  .بالتحديد فهو يختص بالدخول على الجملة الفعلية والمضارع منها ) لن(وإن ، أما 

فالمنظور اإلحصائي يقيدنا بمؤشر تقريبي لمعدل تكرار أداة خاصة ، ودرجة تكثيفها            

في العمل األدبي ، ومما ال ريب فيه أن تكرار ظاهرة معينة مرة واحدة أو عشر مـرات أو                   

  .مائة مرة له داللة مختلفة 

ات ، وذلك لما    في النفي أكثر من غيرها من األدو      ) ال(فمن الطبيعي أن يكون تكرار      

مطلق الحرية في االنفجار الـصوتي ، بـل إن          ) الرفض(لها من طبيعة صوتية تعطي النفي       

) لم(وقد جاء بعدها في التكرار      . ، وليس غيرها    ) ال(األداة األكثر تعبيراً عن الرفض ، هي        

 التي تعمل على صرف الزمن إلى الماضي لزوماً ، وهي في نفيها أو رفضها الصوتي تعطي               

معنى الثبوت والصمود ، ألن حرف الميم تنطبق معه الشفتان لتعطي قوة وصـالبة للنفـي ،    

، ألن النفس مع انطباق الشفتين يستمر في الخـروج          ) بال(وهي مع ذلك تعتبر امتداداً للنفي       

  .من األنف ، مع ما في ذلك من استمرار خروج الصوت النافي الرافض 
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 –، التي تؤدي وظيفة النفي في المـستقبل         ) لن( فهي   أما أقل األدوات النافية تكراراً    

ورفض ونفي الشاعر إنما كان للواقع الذي يريد تغييره وتعديله ولذلك جـاءت أقـل األدوات                

  .تكراراً 

وقد جاءت صالحية أمل دنقل للدراسة كونه قد شكل صياغة شعرية تنتمي إليه ، من               

ية الضيقة إلى دورها السياقي ، وقد أكد ذلك         خالل تعامله مع أدوات النفي في حدودها المعجم       

يحتاج إلى دراسات أخرى ، وذلك من خالل عمق رؤيته لألحـداث ،             " أمل دنقل   " على أن   

  .ورغبته الحميمة في تعديل الواقع وتغييره 

ولقد وظف الشاعر استخدامه ألدوات النفي إليضاح موقفه العام من الحيـاة ، وهـو               

اض على ما هو كائن ، وحلـم بمـا سـيكون ، والكلمـة أدوات                فالشعراء اعتر " الرفض ،   

فإن الشعر كل الـشعر     "  ، ورفضه للواقع هو مقاومة وثورة على ما هو قائم يقول             )1(التعبير

ومما يؤكد ذلك كثرة استخدامه للنفي في الموضوعات التـي تـرتبط             . )2("هو شعر مقاومة    

ون موقف الرافض للمهنة والذل ، ال يريدون        بهموم الوطن وقضاياه التي تحتاج إلى رجال يقف       

من وراء ذلك مغنماً شخصياً ، أو مكسباً فردياً ، بل هي وقفة رفض عام الهدف منه إحقـاق                   

الحقِّ ، فأكثر الرفض في قضايا الصلح مع العدو ، واالستسالم للواقع المهزوم ، وذلك حبـاً                 

  .زيمة إلى انتصار ، والذل إلى عزة وأمالً في تغيير ذلك إلى واقع جديد ، تتغير فيه اله

  

  

                                                            
   .104: السابق ) 2 .            (104: أحاديث أمل دنقل ) 1(
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