IL-QAWL MALTI
Il-qawl Malti! X'inhu dan il-qawl Malti? Hekk nistħajjelli
isaqsi, xħin jisma' l-kelma l/qawl".
Qawl hu dak li aħna nsejħu wkoll l/proverbju" U, fi kliem
ieħor, hu l-għerf miġbur fi ftit, ta' żmenijiet imgħoddija, il-għaqal,
id-dehen ta' misserijietna, li għarfu jisiltu mill-għamil, ġrajjiet ta'
kulljum, tagħlim sabill u ta' fejda għall-ħajja. Il-qawl Malti hu
għalhekk bin iż-żmien, bħall-gllaq al u l-għerf; u ma twelidx fostna
f'daqqa waħda, imma ma' tul snin ta' tiġrib, snin ta' taħbit għal
għajxien fil-gżejjer fqar tagħna, snin ta' ta4bid ma' glledewwa
barranin, kif turi ġrajjietna. Kull żmien iħalli xi taglllima tiegħu
li tolqot il-ħajja, u, b'hekk, jikber dejjem il-għadd tal-qwiel, li
issa ħafna minnhom qodma qegħdin jintsew, oħrajn ma jiftehmux
sewwa.
Dan hu l-qawl. Igħidu l-ewwel darba x-xih; jisimgllu u
jitgħalmu t-tari, li għad ma jaf xejn mid-dinja) jgħaddih lil ħadd
ieħor,~u b'hekk il-qawl jixtered f'halq kullħadd.
Ħsibt u rajt li jiena hawn għandi nagllżel ftit qwiel, infissirhom ħafif ħafif, u daq xejn ghat-tul ukoll fejn jinħtieġ.
L·ewwel li rrid inġib, ghax isbaħ u akbar fi ħielhom, huma dawk
li juru, biex ingħid hekk, ir·rabta li tg}laddi bejn Alla u Malta:
rabta qadima li tnisslet f'artna ma' l·ewwel Malti.
Il-Maltin, sa minn qabel il-miġja ta' Pawlu, dejjem għarfu
Qawwa akbar mill-bniedem, li ttella' x-xemx fil-għodu, qalb baħar
ta .~eheb ħamrani, u xxerred għadd bla tmiem ta' kwiekeb
bojod mas-sema bil-lejl. Xejn ma jgħodd li għall-ewwel flok
l' Alla tas-seww qiemu l-ulied id-dlam, allat qarrieqa u bla ġieħ.
Igħodd biss dak li ħassew f' qalbhom: li' jatu qima lil Sid ilħolqien.
Minn dana jitkellmu, dan jixhdu, b'leħen għoli, l-im-qades kbar tagħhom. B'dan irrid !Juri kif il-qima lejn Alla,
għalkemm mhux dejjem xorta., kienet f'Malta minn dejjem. Aħna
issa nistgħu nifhmu aħjar il-qwielli jitkellmu minn Alla.
Fejnu Alla? Il-Malti ma jafx. Hu jħossu ma' dwaru,
fejnu; fiI-fwieħa tal-ward; fil-għanja tal-għasafar; fid-deheb mifrux
fuq sħab tan-nar; fil-ħlewwa tal-għasel; fir-ragħda li tidwi malwidien; fid-dmugħ tal-hemm; wiI-biki tal-mewt. Alla f'kollox u
kollox f'Alla. Hu ħaġa waħda mal· bniedem. Għalhekk igħid
il-Malti "Alla fina, anna fih. Kull ma' jagħmel għalina; kullma
nagħmlu għalih".
Dan hu qawl sabiħ fuq xofftejn niesna,
meta jridu jfissru li mhux għalxejn ibatu, u li fuqhom jaħkem
xi

ħadd
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Wieħed li jieħu hsieb kullħadd. Dan i1.qawl juri dak li għidt
jiena, li bejn Alla u Malta tgħaddi rabta kbira. U x'rabta jista'
jkun hemm ikbar meta jghidulek "Alla fina, aħna fih ?,
Tonqos ix-xita. ]inxef ir-raba', titbiel il-warda. Tidher ilgħera kullimkien. Dan ikun zmien ta' għaks. L-aghar hu li l-wiċċ
imut bil-għatx. Ir-raġel tar-raba' Malti jara l-ġuħ u l-ghaks
quddiem għajnejh, u ma jaqtax qalbu, ghax kif tgħallem hu 11 Alla
fettieħi u ghajjur. Alla nebbieħi u ma kullhadd idur".
11 All a
fettieħi", fi kliem iehor, Alla mhux ser jibqa' ma jiftaħx bieb ilhniena. IIfettieħi" ġejja minn IIfetah", u jghidulu hekk, gllax hu
f'idejh ghandu l-imfietaħ tad-dinja u tas-sema. Hu jaħseb għal
kullħadd. fuq dil·kelma IIfettieħi," Patri Magri jghid: l/Kont
sirt raġel, u bqajt nisma' Iix-xjuħ ighidu lil xi tallab: IIAlla
jiftahlek," jew lIisiblek min igl1inek". Izid igllid il-qawl li Alla hu
"għajjur". "Għajjur" għax Hu fuq k1lllħadd, jitlob imħabba li
tisboq lil ta' kullħadd. IINebbiehi" ġejja minn "nebbah", jiġifieri
turi wieħed x'ghandu jaghmel, jew igħid; tqabbdu t-triq tassewwa. Il-qawl jissokta jgħid "u ma' kullħadd idur". fuq dawn
iI-kelmiet Patri Magri jgħid li Ma nafx hemmx f'ilsna oħra kliem
sbieJl bħal dawn! Iddur b'xi hadd, ifisser tgħinu; iddur ma' xi
ħadd, huwa wisq aktar, għax jiġifieri timxi, tgħix miegħu, bħal
kieku thaddnu bI-imħabba u l-ġid" !
Meta l'hemm jidħol f'dar il-Malti, hu jaf ifarraġ qalbu, għax
11 meta Alla jrid, jiftaħ qrib; la taf mnejn u l-anqas kif".
Mhux
hu jarġa' jsejjaħ id-dawl wara d-dlam? Mhux hu jarġa' jsebbah
is-sema wara li mal-lejl ikun .ħadlu l-lewn ikhal sabih? Dana jafu
l-Malti fis-saħħa ta' twemmin niesu. Mela jekk issa f'darb dallal
i1-hc;mm, wara jiġi r-risq u l-hena. Il-Malti fid-dwejjak ·jitma u
jetnmen. Ghalih, qawsalla fis-sema, wara jum qalil ta' rwiefeo,
hi l-ħniena li Alla jwiegħed, u li l-bniedem jiċhad.
Sa hawn rajna l-qwiel jitkellmu fuq Alla; issa nglladdu għal
qwiel ohra, u nibdew b'dawk li jithaddtu fuq il-fqir. Igħid' ilMalti: IIB'denlln il-fqir, ġid qatt ma' jsir". X'qawl sabih! IIDemm
il·fqir"! kliem li jzarżru f'widnejk, u jiftħulek għajnejk għal
għamil ta' bla haqq, ħsarat u kefrija li jsiru ma' dwarna fid-dinja
kollha! Hawn aħna naraw kif niesna jħossu għa11-fqir, dak li,
għalkemm id-dinja hi kollha mċappsa b'demmu misruq u mirfus,
jehtieġlu jitqabad sa' glIal biċċa l10bż tal-hajja! Izid igħid ilMalti li għal fqir I/ġimgħa bla ħlas, ġisem bla ras," ghax jissokta
jgħid "ħajjiet il-fqir dejjem isloħ, raqqa u qaxqax '. Hekk hu.
Ahna nghixu f'dinja fejn in-nies huma bIlal widien u l-għoljiet,
biċċa l-isfell'iafna, biċċa l-fuq; jew aħjar, kif igllid il-Malti, fejn
"wieħed imut fis-sakra; u l-ieflor imut għal qatra" t Iiemm ukoll,
kif igħidu niesna, li l-fqir hu dejjem imżeblaħ, għax kos! l/il-fqir
sal·klieb tagħarfu, u tinbaħ għalih".
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Issa li ġibna qwiel biex nuru

kif

il-Maiti ja!1beż ghall-fqir,

inġibu oħrajn biex naraw x'jaħsbu niesna fuq ix-xħiti. Hawn
għandna għadma jiebsa, il~bniedem għadu tiegħu n-nifsu, u ta'
ħutu. Daru dar il-għaks għalkemm is-senduq mimli b'kull ġid!
Ħwejjġu ħwejjeġ it-tallab, maħmuġa n mraqqa'. Imma, igħid ilMalti, ħadd m'hu għal hawn. n-lum jew għada trid titlaq.
tlRuħek l' Alla ġismek lit-trab, ħwejjġek lil niesek, ghax hekk
insab". Miskin ix-xħiħ, li l1siebu biss biex igħolli il-gozz!
Ikollu jħalli kollox, imma, igħidu niesna "f'mewt ix-xħiħ, flok
biki, ikun hemm sfin," għax "f'mewt ix-xhiħ, bħal dbigħ ilhanżir, il-werrieta ferħana sejra ttir".

Xi qwiel ohra jitħaddtu fuq ix-xjuħ. Lix-xjuħ misserijietna
dejjem ħabbewhom, għax fihom huma jiġbru l-għJqal tal-ħajja, li
hu bil-bosta aqwa' mill-gherf li wiehed jikseb mill-kotba. IlGhaqal jiswa'. Fit-tielet taqsima tat-t'Għerf bla miktub talMaltin," Patri Magri jġib il-hrafa ta' wiehed raħli, li ġie mehlus
mil-kefrija tas-sultan bil-għaqal ta' missieru moħbi. Igħidlek ilMalti l/kliem ix-xiħ, żomm fih".
Ma' dawn iI-qwiel, inżidu nsibu oħrajn sbieh li juruna kemm
jafu jaħsbu ha niesna, bħal ma hu dan. l/Għax ittiekel glial ġaru,
raqad bla għaxja f'daru", jew, kif iġibu Patri Magri, "Dak li
jitma fil-ġar, jorqod bla mgħoxxi". "Bla mghoxxi" jfisser bla
n-qawl, meħud f'daqqa, irid igħid li ħażin
jkel, bil-ġuħ.
jaħbat min jorbot fuq ħaddieħor, għax isib ruħu milgħub,
għax, jissokta l-Malti "kullħadd jiġbed għal xawwatu". "Xawatu," għal min ma jafx, tfisser "iJ-ftira tieghu".
U tassew, min xi darba nzerta f'xi forn ir-rahal, jaf igħid x'jagħmlu
n-nisa, bl-imħatra min idaħħal il-ftira l-ewwel qrib in-nar. Xejn
ma jħabblu rashom, jekk tal-ġa ra tibqa' nejja!
Ma' dawn niġbor qawl ieħor tal-Malti, li joħroġ barra nnifsu jgħidlek, kif f'did-dinja dejjem tara ħwejjeġ ġodda, li qatt
ma kont tobsQr bihom. Tikber kemm tikber, dejjem hemm
x 'titghallem. Għal dan niesna jgħidu l/għalhekk il-għaġuża
(mara xiħa) ma tridx tmut, għax aktar ma tikber, aktar
titgħallem."

>

Sa hawn dorna dawra ġmiela ma' ftit qwieI ta' niesna.
Rajna x'jaħsbu fuq Alla, il-faqar, ix-xeħħa, u l-ħajja. Dnub,
jaħasra, li aħna nħallu qwiel sbieħ, ta' fejda kbira, il-bogħod miż
żgħażagħ tagħna, li x'aktarx ftit jafu bihom.
Immax-xjuħ tagħna għadhom igħożżuhom f'qalbhom, l;aktar
fl-irħula, fejn jafu jħarsu l-għaqal ta' misserijiethom. Zmien
l-imgħoddi mhux mitluf għalihom. Fih isibu ġabra ta' tagħlim.
Xejn m'hu mitluf, li jġib u jħalli wrajh ġid kbir. Il-ġid illi jġib
u jħalli wrajh iż-żmien, hu t-tagħlim tal-ħajja, li jinsab miġbur
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b'reqqa ta' dehen kbir fil·qwiel. U għalhekk, meta inti lil dawn
ix-xjuħ tagħna tgħidi1hom xi ħaġa li ma taqblilhomx, għax mhux.
hekk tgħal1mu ·minn ta' qabilhom: IIEh I" igħidulek, l/taf x'nismagħhom igħidu .... ," U hawn joħroġlok b'xi qawl li xejn ma
tkun tistennih. U jekk jaħsel xi wieħed ma jaqbilx miegħek,
hu ma jwaqqa' qatt dak li jkun qallek, għax jaqbel tkun taf
ukoll li :
IIKelmiet il-Malti, isħaħ minn tas-sultan!"
ĠUŻE AQUILINA.

WARDA
Lil Victor Pace De Gesare
li tahieli.
Warda ħamra, bellusija
Xhur kien ili nistenniek :
"Meta tasal dik il-warda ?"
Kont nistaqsi, fuq ix-xwiek.
Wasalt fl-aħħar, warda ħelwa,
U bi ġmielek jien tgħaxxaqt;
Int ħallastni b'daħka waħda
Ta' kemm tlabt u ta' kemm xtaqt.
DUN KARM.
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TAOHRIFA
-Billi f'dan ix-xahar bdewlna l-eżamijiet, ma stajna
l-ebda laqgħa ta' l-"Għaqda" tagħna.
-Nixtiequ niżżuħajr lill-Komm. Alf. M. Galea, lis-Sac. Dr·
P.P. Saydon u Hs-sur F. S. Oaruana għal għadd sabiħ ta' kotba
bil-Malti li tawna biex insebbħu l-Librerija Maltij'1 fl-Universita

nżommu

tagħna.

-Inħabbru
għadd ta' Leħen

li qegħdin nistampaw it-tieni edizzjoni tat-tieni
il-Malti. Min għadu ma kisibx xi wieħed huwa
mitlub imur fl-Empin P?'ess 266, Stmda San Paolo, Valletta.

