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File
Rugadh í I Sasana I 1952.
Ba as Ciarraí dá tuistí.
 D’fhreastail sí ar Ollscoil Chorcaí – bhain sí céim amach.
 Is ball d’Aosdána í. Is ceann de mhórfhilí Gaeilge nuaaimseartha í.
 D’fhoilsigh sí leabhair ar nós Pharaoh’s Daughter
 Tá sí pósta le fear ón Tuirc
 Sa dán seo léiríonn sí dúinn a dearcadh féin ar an
tsochaí nua-aoiseach agus conas go bhfuil sé gafa le
foirfeacht. Is cinnte go gceapann sí go bhfuil muintir an
domhain ro-thógtha leis agus déanann sí magadh air. Le
clisteacht tagraíonn sí do dhán grá eile ó Shakespeare.



Teideal
Tá an teideal cliste. Tosaíonn an greann agus
an magadh le teideal an dáin seo. Mo Ghrá-sa
(idir lúibíní). Tuigimid ón gcéad léamh go bhfuil
Nuala Ní Dhomhnaill ag déanamh magadh ar
dtús ar a leannán agus ansin ar na seandhánta
ghrá.
 Seasann na lúibíní do lochtanna a grá agus
ciallaíonn siad go bhfuil sí i ngrá leis ach nach
bhfuil sé foirfe. Leanann míniú na lúibíní tríd an
dáin agus cuireann siad in iúl cé chomh
amaideach is atá an bhéim ar an gcuma fisiciúil
agus nach gá d’éinne bheith foirfe chun a bheith
i ngrá.


Téama


An teachtaireacht is láidre a sheasann
amach domsa sa dán seo ná go bhfuil
pearsantacht agus croí an duine i
bhfad níos tábhachtaí ná an cuma
fisiciúla.



Cé nach raibh grá an fhile dathúil in aon
chor, thug sé aire maith di, bhí sé
smaointeach agus deas di.

Mothúcháin
Is léir go bhfuil a lán grá ag an bhfile dá
leannán, cé nach bhfuil an dán rómhealltach ar cuma fisiciúla an fir tuigimid
ag an deireadh go bhfuil siad i ngrá lena
chéile.
 Anuas ar sin tuigimid go bhfuil an grá
eatarthu fíor láidir toisc go bhfuil sí
ábalta é agus a ‘dhathúlacht’ a mhagadh
go poiblí.


Chomh maith leis an grá agus an magadh
tagann an greann sa dán chun tosaigh.
Is aoir gealgháireach ar na seandhánta
ghrá an dán seo. Is léir nach raibh an file
sásta leis an áibhéal sna cuir síos ar
chuma fisiciúla na mban sna seandhánta,
agus gur aontaigh sí le Shakespeare i
Sonnet 130, go raibh pearsantacht an
duine níos tabhachtaí.
 Tá an cur síos ar an bhfear neamhmhaoitheanach


Meadracht
Saorvéarsaíocht
 Úsáideann sí comhshondas


– Mo ghrá-sa / mar bhláth
– Úlla /finiúna

Friotal
Friotal deas simplí
 Is liric ghearr í an dán
 Úsáideann an file rithim ghnáthchainte
 Tá na línte míchothrom agus níl siad ar
chomhfhad
 Samhail leanúnach is ea an dán


Teicníochtaí Liteartha
Codarsnacht
Tá codarsnacht idir na híomhánna greannmhaire a
chruthaítear tríd an dáin agus na híomhánna a bhíodh
sna seandhánta grá.
Nuair a luann sí ‘bhean dhubh Shakespeare’ déanann Ní
Dhomhnaill codarsnacht magúil idir ghruaig a leannáin
agus an cur síos a bhíodh ar ghruaig sna seandhánta.
Comparáid – Tá comparáid greannmhar leis an rud a dúirt
Shakespeare
Nádúr/Dúlra – Cuireann na híomhánna ón nadúr leis an
seafóid.

