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 محمود حسن إسماعيل في شعر التأمل والمناجاة
 (ديوان "صوت من اهلل" نموذجا  )

 لهام أسميم سممان القرالةإد/ 
 األزدُ -جاٍعت اىبيقاء اىخطبٞقٞت -ميٞت اىنسك اىجاٍعٞت –أظخاذ ٍعاعد 

 :بحثالممخص 
يتناوؿ هذا البحث عنصريف فنييف داللييف يبرزاف في شػرر حححػود ح ػف إ ػحاعيؿ ع ػ  

تالؼ أغراضه وحوضوعاته، وهحا عنصرا التأحؿ والحناجاة، حيػث أضػايا ع ػ  شػررب طابرػًا اخ
 صوفيًا ححتدًا عبر الحراحؿ الشررية الحخت اة.

ولقد تػأرر الشػاعر حححػود ح ػف إ ػحاعيؿ تػأررًا  بيػرًا بنشػأته ااولػ  فػي الريػؼ الحصػري 
ث  ػػػػاف ال يرتضػػػػي هػػػػذب وبااوضػػػػاع ال يا ػػػػية واالجتحاعيػػػػة ال ػػػػا،دة فػػػػي هػػػػذا الو ػػػػ ، حيػػػػ

ااوضاع ويراها حهينة لإلن اف ونازعة ل راحته؛ لذلؾ لجػأ إلػ  الطبيرػة حيػث وجػد فيهػا راحتػه 
 ة و  ونه البريد عف الطبا،ع البشرية الح ي،ة ب ؿ حا ي رب.يالنا 

إف الشػػػاعر حححػػػود ح ػػػف إ ػػػحاعيؿ  ػػػد ا ػػػتطاع حػػػف خػػػالؿ تأحالتػػػه ل طبيرػػػة والتػػػاري  
ف  حزيجًا شػرريًا شػروريًا بػيف وجدانياتػه وحاالتػه الحخت اػة، ف انػ  هػذب الرناصػر والحياة أف ُي وِّ

حرآة يرى فيهػا نا ػه وي ػ ي فيهػا شػررب وشػاعريته الاياضػة، حتػ  غػدا التأحػؿ أبػرز  ػحة حػف 
  حا  شررب.

حناصػػػ ة عػػػف التأحػػػؿ لػػػدى الشػػػاعر، ف قػػػد ربػػػط الشػػػاعر بػػػيف تأحالتػػػه  ةالحناجػػػاولػػػـ ت ػػػف 
طػػًا خ ػػؽ جػػوًا صػػوفيًا غيػػر حناصػػؿ عػػف اهن ػػاف حػػف حيػػث إن ػػانيته، ف قػػد وحناجاتػػه اهلهيػػة رب

لخػالؽ هػذب الحوجػودا  التػي  واال ػتفاار ان  حناجاته لربه حارحة بحالػة حػف الت ػبيا والححػد 
 حنحته حياة أخرى بدي ة حف الحياة التي  اف يهري حنها. 

حناجػػاة أف يحػػزن بػػيف لقػػد ا ػػتطاع الشػػاعر حػػف خػػالؿ حرظػػـ  صػػا،دب التأح يػػة و صػػا،د ال
 الح ونا  الطبيرية والحالة الوجدانية الشرورية والشررية.
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 :مقدمة
ُيرػػد الشػػاعر حححػػود ح ػػف إ ػػحاعيؿ أحػػد أبػػرز ااصػػوا  الشػػررية فػػي الرصػػر الحػػديث، 
حيػػػث يرػػػد شػػػررب حدر ػػػة حتاػػػردة لهػػػا  ػػػحا  خاصػػػة تناولهػػػا النقػػػاد ودار ػػػو اادي بػػػالررض 

وحػف  ػحا  هػذب الحدر ػة الشػررية  حباد،ها وأ  ها التي  احػ  ع يهػا.والتح يؿ، وُشف وا ببياف 
الطابع الا  اي التأح ي الذي نحاوؿ رصدب في هذب الور ا  ا تقراًء وتح ػياًل حػف خػالؿ ديوانػه 
ذي الطابع الصوفي "صو  حف اهلل"، ونتبع ذلؾ بررض ف رة الحناجاة و ػحاتها فػي شػررب حػف 

حيػػاة الشػػاعر وف  ػػاته  ر البحػػث فػػي رػػالث نقػػاط ر،ي ػػة هػػي ويػػدو  خػػالؿ هػػذا الػػديواف أيضػػًا.
 الحناجاة في شررب.و  التأحؿ في شررب.و  وأعحاله.

 :)حياتو ـ فمسفتو ـ أعمالو( الشاعر محمود حسن إسماعيلأوال: 
 تػػػػػػيف بححافظػػػػػػة أ ػػػػػػيوط فػػػػػػي ولػػػػػػد حححػػػػػػود ح ػػػػػػف إ ػػػػػػحاعيؿ بقريػػػػػػة النخي ػػػػػػة فػػػػػػي أبػػػػػػو

ارػػاؿ داخ ػػه، وت قػػم تر يحػػه االبتػػدا،ي والرػػانوي ـ. والتػػي غػػذ  حا ػػة الجحػػاؿ واالن2/4/9691
بػػيف حػػدارس أ ػػيوط والقػػاهرة، شػػيا ع ػػم حاػػظ القػػرآف ال ػػريـ، رػػـ انتقػػؿ حػػف  ريتػػه إلػػم القػػاهرة 

عػػػاـ  الر ػػػـو واادي" وتخػػػرن فيهػػػا الر ػػػـو التػػػي  انػػػ  حينػػػذاؾ ت ػػػحم "دار والتحػػػؽ ب  يػػػة دار
 ػػد ا ت ػػي رقافػػة وا ػػرة وأتػػيا لػػه ـ. حيػػث حصػػؿ ع ػػم ال ي ػػانس فػػي الر ػػـو الر يػػا. و  9693

 .(1)حف التجاري حا لـ يتا لزحال،ه
يقػػوؿ حححػػود ح ػػف إ ػػحاعيؿ حتحػػدرًا عػػف نشػػأته  "نشػػأ  فػػي  ريػػة صػػفيرة فػػي أعحػػاؽ 
الصػػريد ا ػػحها خالنخي ػػة  ولهػػا حػػف ا ػػحها نصػػيي، في رػػر فيهػػا النخيػػؿ والب ػػاتيف الحط ػػة ع ػػم 

فػػي بيػػ  ع ػػـ ولػػـ أواجػػه فػػي طاػػولتي ح تبػػة  حافػػة نهػػر النيػػؿ حػػف الجانػػي الفربػػي. ولػػـ أولػػد
تشػ ؿ رقافػػة حب ػػرة ترػػيف ع ػػم أي حررفػػة، وأوؿ حػػا  ػحر  حػػف ال فػػة الرربيػػة لفػػة القػػرآف، و ػػد 
حاظته في  ف التا رة، وأوؿ حا  ػحر  حػف الشػرر اانفػاـ الجنا،زيػة التػي  ػاف يتصػايا بهػا 

 الحنشدوف أحاـ النروش، و ن  أضيؽ بها وأفزع حنها. 
هربػ  إلػم حريشػة  اح ػة فػي الحقػؿ، حيػث  ػحر  حػف أنفػاـ الطبيرػة لفػة الطيػور ولهذا 

التي  ان  أوؿ إيقاع حو يقي لـ تتدخؿ فيه صنرة اهن اف، يحرؾ نا ي إلم اهصػفاء لرػالـ 
الطبيرة ب ؿ حا فيػه، حتػم الجػذوع الصػاحتة وال يػؿ ااخػرس، والوجػود الح ػتربدة الب حػاء التػي 

وذلػػؾ فػػي  لقهػػر والػػرؽ والحرحػػاف والطحأنينػػة الزا،اػػة وبػػؤس الرػػيش،تتحػػرؾ حػػولي تحػػ  وطػػأة ا

                                                 
(
1

ا يل، وحهيئالالت وحزيالالاإت وحماوالالت حح خالالا ، ( نمالال ع  الالل )نالالحمود وعزالالمع   الاليث نالالمو وحالالوإلم وعزالالمع   الالل إنالالز
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الرشرينيا  ااولم حػف هػذا القػرف، ولػـ أ ػف فػي حرظػـ الو ػ  حػع أه ػي فػي "ال ػو " بػؿ  نػ  
" ع ػػػم حشػػػارؼ نهػػػر النيػػػؿ جنػػػوي "أبػػػوتيف" و ػػػد طػػػاؿ حقػػػاحي  جػػػزء حػػػف  أعػػػيش فػػػي "الفػػػيط

حتػػم الحصػػاد. وال أزاؿ أذ ػػر الفنػػاء البشػػري الطبيرػػة، وأبػػذر الحػػي وأتػػابع البػػذرة حنػػذ غر ػػها 
الذا،ي حف حناجر ال ادحيف في حرا ػـ الػزرع والحصػاد، و انػ   ػؿ هػذب الرػوالـ أشػبه بحرجػؿ 
انصػػهر  فػػي داخ ػػه  ػػؿ الرناصػػر الترابيػػة التػػي اناصػػ   عنهػػا ببضػػاءة الشػػرر عنػػدحا بػػدأ  

 .(2)"أتناس به، عقي فرا ي لرالـ القرية والطبيرة إلم عالـ الحدينة
رـ يتحدث الشاعر عف أرر هذب الحرح ػة فػي حوهبتػه الشػررية وحياتػه عحوحػًا فيقػوؿ  "ولػـ 
تتػػرؾ طاػػولتي فػػي الصػػريد بصػػحا  ع ػػم حيػػاتي  شػػاعر فح ػػي، بػػؿ  انػػ  هػػي ال ػػر الػػذي 
اندلر  حنه حياتي الشررية؛ فهي لـ ت ف طاولة فقط بؿ  ان  احتدادًا حنذ حولػدي بالقريػة إلػم 

ة، و هرنػػػي فػػػف الشػػػرر ع ػػػم التاجػػػر  بػػػؿ انتهػػػاء حػػػدة الدرا ػػػة الر يػػػا بصػػػدور أف نزلػػػ  الحدينػػػ
ديػػػواني ااوؿ خأغػػػاني ال ػػػو  . ذلػػػؾ أنػػػي عشػػػ  القريػػػة بروحػػػي وج ػػػدي حتػػػوغاًل فػػػي دخانهػػػا 
وترابها وفي جحيع أجزا،ها ورأي  اهن اف فيها أذؿ حف  ا،حته  حػا يقودهػا يقػاد و حػا يطرحهػا 

اور ع ػػم أعتػػاي حانػػة حػػف ال ػػادة، وال أ ػػتطيع تا ػػير شػػحنة يطرػػـ، ورأيػػ  الحجتحػػع   ػػه يترػػ
الرذاي والق ؽ والرفض التي  ن  أحح ها  حػا ف ػرتها خأنفػاـ ال ػو  ، وخه ػذا أغنػي ، وخ أيػف 

 الحار  و ا،ر الدواويف وااشرار التي نشر  برد ذلؾ. 
ي يخػػػيـ و ػػاف ديػػػواني ااوؿ خ أغػػاني ال ػػػو    يحرػػؿ إح ا ػػػي بػػالرفض لرػػػالـ القريػػة الػػػذ

ع يػػه الػػرؽ والح ػػ نة و التجبػػر والحفػػايرة الشػػنيرة بػػيف إن ػػاف وآخػػر فػػي  ػػؿ شػػيء، والتنػػا ض 
 الػػػبطفبػػيف طرفػػي اهن ػػاف  إن ػػاف فػػػي الهػػالؾ حػػف الػػذؿ والحرحػػاف وا خػػػر ي ػػاد يه ػػؾ حػػف 

والتػػػرؼ واال ػػػترالء الجػػػا،ر، وحػػػف خػػػالؿ هػػػذا الحنػػػا  تولػػػد  أحا ي ػػػي ااولػػػم نحػػػو ف  ػػػاة 
الح تػػـز بالطبيرػػة با  ػػاتي الخاصػػة، تػػرفض هػػذب الا  ػػاة أوؿ حػػا تػػرفض رؽ الوجػػود وحػػو اي 

تشػ ؿ  يػػدًا ع ػػم  الوجػود والح ػػافا  الحضػروبة بػػيف النػاس بػػدوف عػدؿ وتقػػدس الحريػة التػػي ال
 .(3)نا ها"

لرػػؿ هػػذا ُيا ػػر لنػػا حػػا  ػػوؼ نررضػػه حػػف ذيػػوع ف ػػرة التأحػػؿ والحناجػػاة فػػي شػػرر حححػػود 
ف هذا الوا ع االجتحاعي الححت ػ  بػالظ ـ والتار ػة إلػ  الطبيرػة ف أنه هروي ح ،ح ف إ حاعيؿ

 وح وناتها ونقا،ها التي ال تررؼ الححاباة والتار ة والظ ـ البشري.
                                                 

(
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 ( وح ابك، وحيفعت نف ها.

(
3

( ويطفی وح مونیم وحخيمإا وحفني في شما وعزمع   ل إنزا يل، ونشآة وحزمارف، وإلنالننورإت، ع. ث، 

 .11، 11ص
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ويذ ر حححود ح ػف إ ػحاعيؿ صػاا  الشػاعر الحقيقػي بقولػه  "الشػاعر هػو الػذي يححػؿ 
حػػس التػػي تتراحػػؿ حػػع البرػػد ال ػػابع حػػف الػػناس  بحرنػػم أف هنػػاؾ برػػدًا أبرػػد حػػف الحػػواس الخ

الوجود تراحاًل حباشرًا، وأيضًا أبرد حػف الحا ػة ال اد ػة التػي أضػافها ع ػـ الػناس الحػديث فػي 
تا ػػيرب ل ػػناس البشػػرية أحػػاـ حرطيػػا  ال ػػوف. وهػػذا البرػػد هػػو الػػذي تتر ػػي فيػػه آرػػار الحرػػارؾ 

ف البرػػد والصػػراعا  بػػيف الحػػواس الخحػػس والحا ػػة ال اد ػػة التػػي  ػػاؿ بهػػا ع حػػاء الػػناس، ا
نحػا  ال ابع يت قم آرار هذا الصراع فقط دوف أف يحرص ع ػم اهفضػاء بهػا أو التربيػر عنهػا وا 

  حا احتأل وضاؽ  يانػه عػف ححػؿ حذخوراتػه حػف  افػة ألػواف التجػاري أو الرواطػؼ  فجأةتأتي 
التػػػػي شػػػػ  تها الحػػػػواس الخحػػػػس أو تصػػػػورتها الحا ػػػػة ال اد ػػػػة، وفػػػػي البرػػػػد ال ػػػػابع تختػػػػرؽ 

تأخػػػذ شػػ ال جديػػػدًا، و الزا،ػػػدة فػػي وجػػػود اهن ػػاف وتخػػػت ط وتتصػػارع وتترػػػانؽ وتػػذوي التجػػاري 
يخت ؼ  ؿ االختالؼ عػف أصػولها ااولػم، وحػيف تحت ػ  تاػور  حػا ياػور البر ػاف الػذي ضػاؽ 
بححتػػػواب.. هنػػػاؾ ضػػػراوة حػػػف الرػػػداء بينػػػي وبػػػيف الػػػناس، بينػػػي  بن ػػػاف وبينػػػي  شػػػاعر. اف 

هن اف هو الحضاؼ إليه بشريًا. و د أو رني هػذا الحضػاؼ الشاعر فيحا أتصور هو ااصؿ وا
يرتاػع أي  في  ؿ حا حف شأنه أف يش ؿ عقبة أحاـ تيار الشرر وتدفقه الذي  ن  أتحنػم أف ال

 د أو أي حاجز أحاـ انهحارب حف نا ػي فػي أيػة لحظػة، وهػذا يشػ ؿ جحهػرة الق ػؽ الدا،حػة فػي 
 ػاف وجػود شػاعر أو وجػود إن ػاف وبػالرغـ  نا ي والتي تطػر  وهجهػا ع ػم وجػودي   ػه  ػواء

حف إح ا ي الواضػا بهػذا الصػراع فػبني لػـ أضػؽ بػه ذرعػًا، بػؿ احتح تػه بشػرور خاػي أتحنػم 
 .  (4)فيه أف ينتصر الشاعر ع م اهن اف  ج د و وجود حتحرؾ"

ل انػػوف وا داي حنػػذ ت وينهػػا.  ااع ػػ و ػػد اختيػػر الشػػاعر عضػػوًا ب جنػػة الشػػرر بػػالحج س 
بالحج س نا ه.  حػا عحػؿ بحجحػع ال فػة الرربيػة   عضوًا ب جنة النشر والدرا ا  اادبيةواختير 

ـ. حيث تدرن بالرحؿ الرقػافي باهذاعػة حتػم 9611ححررًا  بؿ التحا ه باهذاعة الحصرية عاـ 
ـ، 9644أبريػػؿ  22عػػيف ح تشػػارًا رقافيػػًا.  حػػا عحػػؿ ببذاعػػة ال ويػػ  ل ػػنوا  حتػػ  تػػوفي فػػي 

 .(5)ل  حصروُنقؿ جرحانه إ
 : 6خدواوينو الشعرية

 ـ. 9692  أغاني ال و ، 1
 ـ.9694  ه ذا أغني، 2

                                                 
(
4

 .22( نحمود وعزمع   يث نمو وحوإلم وعزمع   ل إنزا يل. ص

(
5
 .24، ص نفس وحزاجع( 

(6) http://www.diwanalarab.com 
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 ـ.9613  الح ؾ، 9
 ـ.9614  أيف الحار، 1
 ـ.9626  نار وأصااد، 2
 ـ.9631   اي  و يف، 3
 ـ.9633  البد، 4
 ـ.9634  التا،هوف، 5
 ـ.9641  صالة ورفض، 6

 ـ.9642  هدير البرز ، 91
 ـ.9651  صو  حف اهلل، 99
 ـ.9642  نهر الحقيقة، 92
 ـ.9645  حو يقم حف ال ر، 99
 ـ.9669  ريا  الحفيي، 91

 
 :(1)أعمال أخرى

ـ، والجػػزء 9624 تػاي "الشػرر فػي الحرر ػة" الػػذي صػدر الجػزء ااوؿ حنػه عػاـ  -
 ـ.9634الراني عاـ 

له درا ا  أدبية وحقاال  و صا،د نشر  في الحجال  والصحؼ حرؿ  ال يا ػة  -
، اهذاعػػػػةأبول ػػػػو، النهضػػػػة الا ريػػػػة، الر ػػػػالة، الهػػػػالؿ، الحصػػػػور،  ية، اا ػػػػبوع

اا ػػالـ الررا يػػة، الح ػػ حوف، ااديػػي ال بنػػاني، حج ػػة الحج ػػة، حج ػػة الشػػرر، حػػع 
اهشػػػػػراؼ ع ػػػػػم تحريرهػػػػػا. وفػػػػػي الصػػػػػحؼ حرػػػػػؿ  ااهػػػػػراـ، الػػػػػبالغ، الحصػػػػػري، 

 الد تور، ااخبار، الجحهورية.
 :(1)الجوائو واألوسمة

 ـ. 9639هورية حف الطبقة الرانية عاـ و اـ الجح -
 ـ. 9632و اـ الجحهورية حف الطبقة الرانية عاـ  -
 عف ديوانه خ اي  و يف .  ـ. 9631جا،زة الدولة التشجيرية عاـ  -

                                                 
(
1
 .، واجع نابكنحمود وعزمع   يث نمو وحوإلم وعزمع   ل إنزا يل (

(
1

 .وحزاجع ( نفس
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 و اـ تقدير حف الر،يس التون ي الحبيي بور يبة. -
 :التأمل في شعرهثانيا: 

الحػػػديث فػػػي الشػػػرر الرربػػػي،  إف ظػػػاهر ة التأحػػػؿ ترػػػد أبػػػرز  ػػػحا  االتجػػػاب الروحان ػػػي
فالشاعر يحزن  ؿ حا في نا ػه ب ػؿ حػا حولػه، رػـ يتأحػؿ هػذا الحػزيف ال ػحري وحػا ياػرزب ع ػ  
الح توى الشػروري والشػرري. وربحػا  ػاف ل شػرر ذي التوجهػا  الصػوفية توجهػا  تأح يػة أ رػر 

لحديرػة ػ يرػد حػف غيػرب؛ ذلػؾ اف التأحػؿ ػ باهضػافة إلػ   ونػه نزعػة حػف نزعػا  الروحان ػية ا
 أحد حالحا الا ر الصوفي الواضحة.

وفػػي ديػػواف "صػػو  حػػف اهلل" ل شػػاعر حححػػود ح ػػف إ ػػحاعيؿ نجػػد ذلػػؾ الجانػػي حنتشػػرًا 
بح ػػػاحا  وا ػػػرة وا ػػػرة، وحػػػف ذلػػػؾ حػػػا تطالرنػػػا بػػػه القصػػػيدة ااولػػػ  فػػػي هػػػذا الػػػديواف وهػػػي 

 برنواف "اهلل"، حيث يقوؿ الشاعر 
 ْٕٗااااك عْاااد اى جاااس فاااٜ إشاااسا ت مي اااٚ

 
 

 

 ٗعياااااااٚ يطاااااااا  َسٝااااااات ا َٝاااااااا  

 
 ٝصاااااااا خ ّ٘زٕااااااااا ماااااااار  اىصاااااااا ٘ز  

 
 زٗ  زدٞااااه أجٖيااااج فٞاااأ اىصٕاااا٘ز 

 
 ٗحنيَاااااااااج ةعطااااااااا٘زٓ ى ااااااااات اىطٞااااااااا٘ز

 
 ٗحؤٕٗاااااااج زٝاااااااخ ٍجْذااااااات اىَعاااااااٞس 

 
 عيااااااااااااااااااٚ ٍ ا ااااااااااااااااااسٓ حاااااااااااااااااادٗز 

 
  (9)ٗحسَّاااج ٗز ااااء اااااىٞت اىياااع٘ز 

 

 
والح ونػا   ير ـ الشاعر في حط ع هذب القصيدة صورة تأح ية تجحػع بػيف الزحػاف والح ػاف

الححيطػػة بػػه ذا  الداللػػة الواضػػحة، فنجػػد زحػػاف هػػذب الصػػورة و ػػ  الاجػػر الػػذي يتػػداخؿ فيػػه 
النػػور والظػػالـ، وت ػػترد الػػناس ليػػـو جديػػد، نػػرى فػػي هػػذب الحشػػهد صػػورة انر ػػاس الضػػوء ع ػػ  
الصػػخور، ونػػرى روضػػًا حػػف الزهػػور حفطػػ  بالطػػؿ، ونػػرى حر ػػة الػػريا ون ػػحع صػػوتها،  حػػا 

حاحػػة الهادلػػة ع ػػ  غصػػنها، ال يفيػػي عػػف هػػذا الحشػػهد الػػذي ترصػػدب عػػيف ن ػػحع صػػو  الح  
ال إن ػػاف فيػػه إلػػ  حػػف يصػػاه ويحتػػزن بػػه ويرػػيش فيػػه. إنهػػا حالػػة حػػف  ،الشػػاعر  ػػوى اهن ػػاف

التوحػد بينػه وبػيف هػذا الحشػهد ب ػؿ ح وناتػه انر  ػ  ع ػ  وصػاه لػه حزنػًا فػي ؿ حػف "  ظػ  
 أجهش ". -وتأوه   -الهجيْر 

 صيدة "اهلل .. والطريؽ" ويقوؿ في  

                                                 
(
9

 .253م، وحجيء وحثاحث، ص2001( وعزمع   ل إنزا يلم وأل زال وح اوحت، وحهيئت وحزياإت وحماوت حح خا ، 
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 مااااو دصاااااة فااااٜ اىطسٝاااا  أٍٗااااؤث حْخ ااااس  

 

 

 

 

 ٗمااااااااااااو ذزاث األرٞااااااااااااس أ بيااااااااااااج ح نب ااااااااااااس  

 

 
ااااا  ٗاىااااسٝخ ٍااااِ مااااو احجااااآ أٝق ااااج زةاةٖ 

 

 

ا   ٗأظاااااااابيجي عيااااااااٚ جبااااااااِٞ أفقٖااااااااا إٔااااااااداةٖ 

 

 
ا  ٗاظخسظااايج حعاااصو ىيعااانُ٘ ٍاااِ اااا حٖ 

 

 

ااااا    (10)ٗحعااااخعٞد شااااجٕ٘ا َٕعاااااا عيااااٚ ىٖاحٖ 

 

 
شاعر لرح ة الهجرة النبويػة حػف غػار رػور إلػ  الحدينػة الحنػورة، وفيهػا إنها صورة ر حها ال

وصؼ حشهدًا  أنه يراب وي حع أصوا  حا فيه، إف الحصػا ينتظػر الخطػو الحبػارؾ حػف النبػي، 
وذرا  التػػػراي ت بػػػر، والػػػريا ترػػػزؼ  أنهػػػا خربػػػاٌي  ا ػػػتيقظ حػػػف غاوتػػػه لالحتاػػػاؿ بهػػػذا الاػػػر  

 ذا الحشهد التأح ي في  وؿ الشاعر في القصيدة ذاتها الرظيـ هاح ة ُحص ِّية، وي تحر ه
 ٗاى جس ٍِ ٍصازٓ اىْععاُ فٜ ٗجٔ اى٘رِ

 

 

 

ِي   زد يطآ ى طا جدٝدة عيٚ اىصٍ

 
طس  اااااا أٍاااااً ز   ٍطااااس     ٍ ٖ ااااص   جاااااءث ح

 

 

ي  اا      ٍ ٌٍ جإااٍو  ٌه ىاإ٘ ٕ َااا ٕٗاا   (11)م 

 

 
ح ػػػه القصػػيدة، وفػػػي هػػػذا ا ػػتحرار لػػػذلؾ التأحػػؿ فػػػي ااحػػواؿ ال ػػػا،دة فػػي الػػػزحف الػػذي تح

الحقطع ينتقؿ الشاعر إل  تأحػؿ ووصػؼ حر ػ ر الشػرؾ، فنػور اهيحػاف يشػع فػي وجػه الػورف، 
 وخطا التوحيد جاء  حدحدحة تو ظ الفاف يف الذي غر وا في الوهـ.

وفي  صيدة "اهلل والجبؿ" يتأحػؿ الشػاعر جبػؿ عرفػا  وحػا يحر ػه حػف رحػز و دا ػة، حيػث 
 يصاه بقوله 

    فااااٜ ىٞااااٍو ٗ ااااٜء اى يَاااااث  ذىاااال اى اااااز

 

 

 
 ٍااااااصش   اىياااااا٘  دْاٝااااااآ ىطٞاااااا   اىَ  ااااااساث   

 

 

 
ْ ااااااااجي ةاى ااااااااداة   ٔ  ٗج  ااااااااه  ىٞاىٞاااااااا  غْ ااااااااج  اىذ 

 

 

 
 ٗح شااااااج فااااااٜ ااااااادآ مٖااااااصٝ  اىعااااااا ٞاث  

 

 

 
  (12)ظاااٍ ه ىيْاا٘ز  ٍيٖاا٘و  اىذيااا ٗاىْ ااساث  

 

 

 

                                                 
(
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نػػور، وذلػػؾ فػػي يصػػور الشػػاعر حالػػة هػػذا الجبػػؿ فػػي لوحػػة تأح يػػة يجتحػػع فيهػػا الظػػالـ وال
الجبػػؿ يحػػف لرؤيػػة زا،ريػػه و ػػد ُغاهػػر لهػػـ، إنػػه وصػػؼ الشػػاعر "وضػػيء الظ حػػا "، رػػـ إف هػػذا 

رحز ل حي الخالص بيف الربد وربه، تنبرث حنه أغنيا  هذا الحي فػي صػور الت بيػة والت ػبيا 
واال تفاار، وهو حع  ؿ ذلؾ يبق  ظاح،ًا لحزيد حف اانوار اهلهية التي تايض ع يه دوحًا حػع 

 دعاء الداعيف وا تفاار الح تفاريف.
عر فػػي تأحػػؿ ل حخ و ػػا  التػػي تصػػبو لزيػػارة هػػذا الجبػػؿ الحقػػدس فيقػػوؿ فػػي وي ػػتحر الشػػا
 القصيدة نا ها 

 أزأٝاااااج  اىطٞاااااس  فاااااٜ دع٘احٖاااااا ىيسةااااا٘اث  

 

 

 

 

 أزأٝااااج اىاااااسٝخ فاااااٜ ٕبخٖاااااا ةااااااى ي٘اث  

 

 
ااباث   ٍِ ٍااِ ظ  يااٌ فااٜ اااذ٘ة ج اا  أزأٝااج  اىذ 

 

 

ٔ اى٘جاد  ىسإٝاا عسفااث      (13)ٕنرا ْٝ    

 

 
شػػوؽ دا،ػػـ وشػػوؽ دا،ػػي لرؤيػػة هػػذا الجبػػؿ الحبػػارؾ، الطيػػور إف  ػػؿ الحخ و ػػا ه فػػي حالػػة 

التػي تػزور النػا،حيف  ااحػالـالتي تدعو وتتبتؿ لتحقيؽ هذب الرغبة، الريا فػي الصػحراء، حتػ  
تتحنػػ  أف ت ػػوف ُح حػػًا بهػػذا الح ػػاف، إف الوجػػد والشػػوؽ يهػػزاف هػػذب الحخ و ػػا  هػػزًا عنياػػًا عب ػػر 

 عنه الشاعر بالارؿ "يناض".
 حؿ الشاعر حالة  اصدي جبؿ عرفا  بقوله رـ يتأ

 ٕ ااس ا اىْاااض  إىااٚ ةاةاال ٍااِ مااو اىجٖااااث  

 

 

 
 طسداااا٘ا اىاااادّٞا ٗي باااا٘ا ةقيااااٍ٘  ّادٍاااااث   

 

 

 
اااااااساا َٝياااااااُ٘ ت  ةؤٝاااااااٍد  اااااااازعاث   ع   د 

 

 

 
 ٗاااادٍٗز داّٞااااٍث ٍاااِ عااارا   اىَعصاااٞاث  

 

 

 
  (14)ٗ ياااٍ٘  جاااؤزث أظاااسازٕا ةاىخيبٞااااث  

 

 

 
 ة يرصدها الشاعر ويصور جوانبها حتأحاًل، حيث يصػؼ الشػاعر إنها حالة روحانية حفره 

حالػػة إ ػػراع الحجػػيف إلػػ  عرفػػا  يحػػدوهـ الشػػوؽ الح بػػو  حنػػذ  ػػنوا ، لقػػد ألقػػوا خ اهػػـ  ػػؿ 

                                                 
(

13
 .321، ص وحزاجع نفس (

(
14
 .322ص  ، واجع نابك،وعزمع   ل إنزا يلم وأل زال وح اوحت (
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حتر قػػا  الػػدنيا والحيػػاة الحاديػػة، وجػػاءوا بأيػػد ضػػارعة و  ػػوي حانيػػة راجيػػة لتحقيػػؽ حػػا يصػػبوف 
 إليه حف حفارة.

إ ػػػحاعيؿ يرػػػد غايػػػة فػػػي ذاتػػػه وآليػػػة حػػػف آليػػػا  التنػػػاوؿ  إف التأحػػػؿ لػػػدى حححػػػود ح ػػػف
الشػػػرري، وجانػػػي حهػػػـ حػػػف جوانػػػي الا ػػػرة الصػػػوفية فػػػي شػػػررب، ف ػػػـ ي ػػػف التأحػػػؿ لديػػػه و ػػػي ة 
ل وصوؿ غ   نتيجة رياضية أو حنطقية بحتة، بؿ هو حالة حف اهغراؽ فػي التاصػيال  التػي 

شػػاعر ووجدانػػه. إنػػه يػػرى حػػا تحػػنا الػػنص شػػررية وشػػرورية حيػػة تضػػـ الطبيرػػة إلػػ  صػػو  ال
حوله حف حنظورب الشروري والرق ي، ويضاي ع    ؿ ح ػوف حػف الح ونػا  التػي يتأح هػا شػي،ًا 

 غير   يؿ حف شرورب وف رته الححتزجيف في صو  شرري بديع.
 :المناجاة في شعرهثالثا: 

تحاحػًا  بيػرًا الحناجاة أبرز  حا  الصوفية وأهػـ جوانبهػا التربيريػة، و ػد أوالهػا الصػوفية اه
تطبيقػػػًا وتنظيػػػرًا، يقػػػوؿ جراػػػر الصػػػادؽ  "نجػػػوى الرػػػارفيف تػػػدور ع ػػػ  رالرػػػة أصػػػوؿ  الخػػػوؼ 
والرجاء والحػي. فػالخوؼ فػرع الر ػـ، والرجػاء فػرع اليقػيف، والحػي فػرع الحررفػة. فػدليؿ الخػوؼ 

فػي  الهري، ودليؿ الرجاء الط ي، ودليؿ الحي إيرار الححبوي ع   حا  واب. فػبذا تحقػؽ الر ػـ
ذا أشػػرؽ نػػور اليقػػيف فػػي الق ػػي  ذا هػػري نجػػ . وا  ذا صػػا الخػػوؼ هػػري، وا  الصػػدر خػػاؼ، وا 
ذا وفػػػؽ  ذا وجػػػد حػػػالوة الرجػػػا ط ػػػي، وا  ذا تح ػػػف حػػػف رؤيػػػة الاضػػػؿ رجػػػ ، وا  شػػػاهد الاضػػػؿ، وا 
ذا تج ػػػ  ضػػػياء الحررفػػػة فػػػي الاوا،ػػػد هػػػان ريػػػا الححبػػػة وا ػػػتأنس فػػػي ظػػػالؿ  ل ط ػػػي وجػػػد. وا 

حػػػا  ػػواب وباشػػػر أواحػػرب واجتنػػػي نواهيػػه واختارهحػػػا ع ػػ   ػػػؿ الححبػػوي، وآرػػر الححبػػػوي ع ػػ  
ذا ا تقاـ ع   ب اط اانس بالححبوي حع أداء أواحػرب واجتنػاي نواهيػه وصػؿ  شيء غيرهحا، وا 

 .(15)إل  رو  الحناجاة والقري"
ويقوؿ أبو الح ف الشاذلي  "ب ط الحناجاة أربرة  إحا أف تناديه حف حيػث أوصػافؾ وأنػ  

حا أف تناديه حف حيث أوصافه وأن  ناظر إل  أوصافؾ، أو ت ػوف فانيػا ناظر إل  أوصاف ه، وا 
بأوصػػافه فػػي أوصػػافه، أو يج  ػػؾ الحػػؽ ع ػػ  ب ػػاط الحاجػػا  ترحػػؽ ببصػػر   بػػؾ  ػػد الخ ػػؿ 
والاا ػػا ، أو ت ػػوف ذا ػػرا ل حنػػة، وي ػػوف الب ػػاط هاهنػػا الػػذ ر، أو ي ػػوف أج  ػػؾ ع ػػ  ب ػػاط 

 .(16)الضرؼ والحاجة والح  نة والجهؿ والذؿ"النرحة وأوصاؼ الربد الاقر والرجز و 

                                                 
(

15
 . 131ص م، 1993 و خبت وحه ل، بيا ث،  (  اعل خيا وحوإلم وحماحم وحف اي حإلوام جمفا وحياعق، عور

(
16

 . 192ص  -( وحشيخ لطب وحوإل وحب اي وحووشميم وخطمطت شاح  رع وح ََّعا وح بيا 



 ىٖاً أظيٌٞ ظيَاُ اىقساىتإد/  

 

 12 مة بحوث كمية اآلداب مج 

ولقػد تحرػؿ الشػاعر حححػود ح ػػف إ ػحاعيؿ هػذب الحرػاني فػػي حناجاتػه اهلهيػة، فنجػد هػػذب 
عػالف الضػػرؼ والحاجػة غ ػػ  الرححػة والحفاػػرة،  الحناجػاة تػػدور بيػيف الخػػوؼ والرجػاء والحػػي وا 

 شاعر  حا نجد فيها دعاء بحزيد الر ـ وفيض اهلهاـ والشرر، يقوؿ ال
 الح ىاااااااااٜ ٗجٖااااااااال فاااااااااٜ ماااااااااو شاااااااااعاا ٝخجياااااااااٚ

 

 

 
 َٝااااااااااااا  األٝااااااااااااااً عطاااااااااااااساا ٗأّاشاااااااااااااٞداا ٗظااااااااااااا ا  

 

 

 
 ٗأٍااااا  ٜ ا َٝااااااُ ٍاااااِ ّااااا٘زك ط ااااا ي ةاىناااااؤض  ظاااااا 

 

 

 
ٜ ٗاشااااااس  ٗال حذااااااسً ٍااااااِ اىْاااااا٘ز شاااااا إٜ  ٗاظااااااقْ 

 

 

 
  (17)فااااااااؤ غْٜش     ز  ظاااااااابذاّل دٍٗاااااااااا ٝااااااااا إىٖااااااااٜ

 

 

 
 ػػ  أياحػػه ب ػػػؿ حػػا هػػو جحيػػػؿ إف الشػػاعر ي تحضػػر ذ ػػر ربػػػه فػػي النػػور الػػػذي يػػراب فتحت

خعطػػرًا وأناشػػيدًا وظػػال ، وي ػػتدعي الشػػاعر فػػي حناجاتػػه ت ػػؾ الرحػػز الصػػوفي ااشػػهر، وهػػو 
الشػػػراي وال ػػػقاية، ذلػػػؾ الرحػػػز الػػػذي تتج ػػػد فيػػػه حرػػػاني الرطػػػاء اهلهػػػي الخػػػاص؛ لػػػذلؾ نجػػػد 

  في الدعاء وط ي حا يرجوب في  ولهالشاعر ي ترح ه 
 ٘ز شااااااااا إٜاظاااااااااقْٜ ٗاشاااااااااس  ٗال حذاااااااااسً ٍاااااااااِ اىْااااااااا

 

 
 ويقوؿ الشرر في  ياؽ الحناجاة في القصيدة نا ها 

  ااا٘حٜ ٍْااال ٍْٖٗاااا حْٖاااو اىذَاااد شاااا إٜ

 

 

 

 

 ٗح ْااااٜ اىااااسٗح حعاااابٞذاا ٗشاااانساا ٝااااا إىٖااااٜ

 

 
 إُ ٝنااااااِ ذّبااااااٜ حاااااا٘ازٙ عااااااِ  ااااااَٞسٛ

 

 

 ٗيطااااااااا اىخ٘ةاااااااات حإااااااااج فااااااااٜ اىَعااااااااٞس   

 

 
 فؤّااااا فااااٜ مااااو يطاااا٘ٛ ىاااال دَااااد ٍٗخااااا 

 

 

 ٗدْااااااِٞ زددحاااااأ داااااا٘ه أٝاااااااٍٜ اىيااااااعا  

 

 
اذسفا ٗ  ةاىع   شا إٜ ظنه اىْا٘ز ىقيباٜ  ٗاز

 

 

  (18)فؤغْٜ    ز  ظبذاّل دٍٗاا ٝا إىٖٜ 

حناجاة وتوبة وط ي ل حفارة وا تحداد ل قوة حف الخالؽ، ورجاء بػأف ي ػ ي النػور فػي   بػه  
 وأف يحدب بايض اهلهاـ حت  يتفن  بت بيحه دوحًا.

                                                 
(

11
 .321ص ، واجع نابك، وعزمع   ل إنزا يلم وأل زال وح اوحت (

(
11
 .330، 329، ، واجع نابكوعزمع   ل إنزا يلم وأل زال وح اوحت (



 اىخؤٍو ٗاىَْاجاة فٜ شعس ٍذَ٘د دعِ إظَاعٞو                                                              

                      
 13 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 وحف حناجاته  وله في  صيدة "الح ؾ هلل" 
 حبازمااااااااااااااج ز  اىعااااااااااااااَاءي إىٖااااااااااااااٜ 

 

 

 

 

 ٍااااااا  اىيٞاااااااو حبعاااااااذ فجاااااااس اى اااااااٞاءي 

 

 
 ٗح اااااااااااخخ ىيٞاااااااااااؤض ةاااااااااااا  اىسجااااااااااااء

 

 

 ٍٗااااااااا يااااااااا  ٍااااااااِ ظييخاااااااأ ٝااااااااداك 

 

 
 ٗال  اااااااو فاااااااٜ يطااااااا٘ٓ ٍاااااااِ دعااااااااك

 

 

  (19)فؤّااااج اىعااااَٞ  ةَٖااااط اىاااادعاء 

 

 
وي ا  النظر هنا حذؼ أداة النداة ل داللة ع ػ  الشػرور بػالقري الػذي هػو شػرط الحناجػاة، 

ي البػػػػد ال فقػػػػد   فػػػػبف الحنػػػػاجه حضػػػػحونها وحرناهػػػػا.  الحناجػػػػاةأف يشػػػػرر بقػػػػري حػػػػف يناجيػػػػه وا 
ويخاطي الشاعر ربه بنرحػه وعظحتػه، فهػو اهلػه الواحػد ري ال ػحاء، القػادر ع ػ  برػث النػور 

 برد الظالـ، الذي ياتا أبواي الرجاء لربادب وي حع دعاءهـ.
 وي تحر هذا الصو  في  وؿ الشاعر     

 ْصاااااااٞسي ىااااااال اىَيااااااال ٗاىذَاااااااد  أّاااااااج اى

 

 

 

 

 ٗأّاااااااااج األٍااااااااااُ ىَاااااااااِ ٝعاااااااااخجٞس

 

 
 ٗأّااااااااج ىَااااااااِ  اااااااااه ٝاااااااااز ب    ّاااااااا٘زي 

 

 

ِي    ٝاااااااااااااااسد اىعااااااااااااااانْٞت ىيذاااااااااااااااا سٝ

 

 
 ٗٝعاااااااااانه ىيااااااااااسٗح ّاااااااااا٘ز اىٞقااااااااااِٞ

 

 

  (20)َٗٝذ٘ األظاٚ ٍاِ ظا ً اىصادٗزي  

 

 
هػو ا ػتحرار بالحناجػاة والت ػػبيا برظحػة الخػالؽ، ورغػـ أف اا ػػاليي خبريػة فهػي تتضػػحف 

والرػػوف والنصػػرة وال ػػ ينة  وااحػػافالشػػاعر يط ػػي حػف ربػػه النػػور حرػاني دعا،يػػة إنشػػا،ية،  ػػأف 
 و اا   حف الصدور.وحح

 وفي  صيدة "الححد هلل" يقوؿ الشاعر 
 ٝاااااااااااااااا زةْاااااااااااااااا ىااااااااااااااال اىصااااااااااااااا ة

 

 

 

 

 ٗاىذَااااااااااااد ٍااااااااااااِ مااااااااااااو اىذٞاااااااااااااة

 

 
 ٍاااااااااااِ شٕاااااااااااسة عياااااااااااٚ اى صااااااااااااُ٘

 

 

 ىٖ اّااااااااااااااااااااٍت إىااااااااااااااااااااٚ ّ ااااااااااااااااااااداكي  

 

 
 ٍااااااااااااِ دٍعاااااااااااات عيااااااااااااٚ اىج ااااااااااااُ٘

 

 

 ظَآّاااااااااااااااااات إىااااااااااااااااااٚ ز اااااااااااااااااااك 

 

 
ُي ٍااااااااااااِ ةعااااااااااااَت عيااااااااااااٚ ا  ىعٞاااااااااااا٘

 

 

  (21)ٗىٖاّاااااااااااااٍت إىاااااااااااااٚ  اااااااااااااٞاكي  

 

                                                  
(

19
 .153، 152، ص وحزاجع وح ابك( 

(
20
 .353وح ابك، ص وحزاجع ( 

(
21
 .355، ص ، واجع نابكوعزمع   ل إنزا يلم وأل زال وح اوحت (



 ىٖاً أظيٌٞ ظيَاُ اىقساىتإد/  

 

 14 مة بحوث كمية اآلداب مج 

هػػي حالػػة حػػف احتػػزان وجػػداني بػػيف شػػرور الشػػاعر وح ونػػا  الطبيرػػة حولػػه، حتحر ػػة فػػي 
الزهرة والدحرة واالبت احة، غير أف هذا الحزيف   ػه حتوجػه إلػ  خالقػه بت ػؾ اانشػودة الح ػبحة 

 التي يقوؿ الشاعر فيها ح تطردًا 
 ٝاااااااااااااااا زةْاااااااااااااااا ىااااااااااااااال اىصااااااااااااااا ة

 

 

 

 

 ىاااااااااااااال اىصاااااااااااااا ة ٝااااااااااااااا زةْااااااااااااااا

 

 
 ٝاااااااااااااااااااااا زدَااااااااااااااااااااات ىيخاااااااااااااااااااااا بِٞ

 

 

 ىيع اااااااااااااااا٘ ال ّسجاااااااااااااااا٘ ظاااااااااااااااا٘اك 

 

 
 ٝااااااااااااااااااااا ٍاااااااااااااااااااا٘  ا ىيذااااااااااااااااااااا سِٝ

 

 

 طااااااااااا٘ةٚ ىَاااااااااااِ ٝيقاااااااااااٚ ْٕااااااااااااك 

 

 
 ٝااااااااااااااا غاااااااااااااا٘د مااااااااااااااو اىعاااااااااااااااىَِٞ

 

 

  (22)دَااااااااادا ىَاااااااااا حعطاااااااااٜ ٝاااااااااداك 

 

 
لقػػد دار  الحناجػػاة اهلهيػػة فػػي شػػرر حححػػود ح ػػف إ ػػحاعيؿ فػػي ف ػػؾ الحرػػاني الصػػوفية 

ا ػػها، فنجػػد فيهػػا الت ػػبيا والتحجيػػد والترظػػيـ، ونجػػد فيهػػا الحتداولػػة، وفػػي ااجػػواء الوجدانيػػة ن
الرهبػة والخػػوؼ، ونجػػد فيهػػا الرجػاء والػػدعاء،  ػػؿ ذلػػؾ فػػي  ػياؽ حػػف الحػػي والتربػػد والخضػػوع 

 الذي ت ت ي به  صا،د الشاعر حت  التأح ي حنها.
 :الخاتمة

حصػػػري تػػػأرر الشػػػاعر حححػػػود ح ػػػف إ ػػػحاعيؿ تػػػأررًا  بيػػػرًا بنشػػػأته ااولػػػ  فػػػي الريػػػؼ ال
وبااوضػػػػاع ال يا ػػػػية واالجتحاعيػػػػة ال ػػػػا،دة فػػػػي هػػػػذا الو ػػػػ ، حيػػػػث  ػػػػاف ال يرتضػػػػي هػػػػذب 
ااوضاع ويراها حهينة لإلن اف ونازعة ل راحته؛ لذلؾ لجػأ إلػ  الطبيرػة حيػث وجػد فيهػا راحتػه 

 ة و  ونه البريد عف الطبا،ع البشرية الح ي،ة ب ؿ حا ي رب.يالنا 
ف حزيجػػػًا شػػػرريًا ا ػػػتطاع الشػػػاعر حػػػف خػػػالؿ تأحالتػػػه  ل طبيرػػػة والتػػػاري  والحيػػػاة أف ُي ػػػوِّ

ف انػػ  هػػذب الرناصػػر حػػرآة يػػرى فيهػػا نا ػػه وي ػػ ي  ،شػػروريًا بػػيف وجدانياتػػه وحاالتػػه الحخت اػػة
 فيها شررب وشاعريته الاياضة، حت  غدا التأحؿ أبرز  حة حف  حا  شررب.

صػوفيًا غيػر حناصػؿ عػف  ولقد ربط الشاعر بيف تأحالته وحناجاته اهلهيػة، بحػا خ ػؽ جػواً 
اهن ػػػاف حػػػف حيػػػث إن ػػػانيته، ف قػػػد  انػػػ  حناجاتػػػه لربػػػه حارحػػػة بحالػػػة حػػػف الت ػػػبيا والححػػػد 
وال ػػتفاار لخػػالؽ هػػذب الحوجػػودا  التػػي حنحتػػه حيػػاة أخػػرى بدي ػػة حػػف الحيػػاة التػػي  ػػاف يهػػري 

 حنها. 
 :المصادر والمراجع

                                                 
(

22
  251، 256وح ابك، ص وحزاجع ( 



 اىخؤٍو ٗاىَْاجاة فٜ شعس ٍذَ٘د دعِ إظَاعٞو                                                              
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Abstract  
This research examines two seminal artistic elements that stand out in 

the poetry of Mahmoud Hassan Ismail, namely the element of 
contemplation and apostrophe, with their different purposes and subjects. 
These two elements added to his poetry a sufistic aspect extended through 
the various poetic progress. 

The poet was deeply influenced by his early living in the Egyptian 
countryside as well as the prevailing political and social conditions at the 
time. He did not cope up with such reality and saw it as insulting to the 
human being and his dignity. Therefore he resorted to nature, where he 
found his comfort and soul far from human nature. 

through his reflections on nature, history and life, the poet has been able 
to produce a poetic mixture of consciousness between the different 
sensations and situations. Such being the case, he mirrorred himself and 
extensiveley demonstrated his poetry and poetism to the point where 
contemplation and apostrophe have become the most prominent feature of 
his poetry. 

The poems enlivened apostrophe sceneries were not separate from the 
contemplation poems. The poet linked his contemplation and his divine 
pleasures to create an atmosphere of sufism that is not separated from man 
in terms of his humanity. Apostrophe was filled with praise and seeking 
forgiveness from the creator of these creatures, which gave him another 
alternative life that presented him an escape from the actual life. 

Through most of his contemplation and apostrophe poems, he has been 
able to combine natural ingredients with emotional and poetic states of 
emotions. 

 


