It-Toponomastika ta' Kemmuna

Alex Camilleri

Wieħed mill-oqsma tal-kul1ura Maltija li minn dejjem laqatni huwa t-toponomastika, jiġifieri l-istudju

ta' l-

ismijiet tal-postijiet. Għax minbarra li jservi bħala mezz ta' identifikazzjoni ġeografika, kull isem huwa mgħobbi
bi-informazzjoni dwar l-art fejn jinsab, u xi ismijiet qodma iservu wkoll bħala l-aħħar ħażniet ta' kliem Malti li
llum qajla għadu jin1uża u li għaldaqstant qed jgħib għal dejjem. Tista' tgħid li kull rokna fil-Gżejjer Maltin
għandha isimha, xhieda

ta' l-attenzjoni li missirijietna kienu jagħ1u lid-dettalji li kienu jilmħu madwarhom.

F'dan l-artiklu xtaqt naqsam magħkom xi tagħrif li ġbart proprju dwar l-iżgħar fost it-fliet gżejjer ewlenin
tagħna: Kemmuna. Billi Kemmuna hija magħrufa l-aktar għal xtutha, jixraq li nibdew bi vjaġġ mad-dawra
tagħha; nitilqu sewwa sew mill-iskoll kbir ta' Kemmunett,

li jinsab biswitha u li wkoll fih it-toponomastika

tiegħu.

tawwalin. Is-sies jitbaxxa lejn i1-lbiċ, u baħar miftuħ jilħaq ha minn ġo għar

Kemmunelf u Bein il-Kmiemen
jintemm hesrem f Ras if-Tumbrell. Minn twil. Biswit Kemmunett, naraw
l-isem Kemmunelf mhux

għajr forma hawn, il-kosta tilwi lejn il-majjistral u skollijiet kbar u għoljin li, flimkien ma'
minħabba tinbidel fxatt baxx li jibqa' sejjer matul sitt blatiet oħra ferm iżgħar u baxxi

diminuttiva ta' "Kemmuna",
r-rabta

ġeografika

gżejjer. Għalkemm
medda

ta'

0.1

iż-żewġ il-baħar

bejn

tassew
2
km ),

żewġ

ċkejken

miftuħ

sas-Sikka

ta'

mal-baħar,

Ib' Kemmunett. Din is-sikka twila, li thares Bibien.

Kemmunett lejn il-port ta' l-Imġarr f Għawdex, illum qosra

jissejhu l-lskoQi ta' Bein il-

M'għandniex xi ngħidu,

iżda mwiegħra

il-fliegi

li jifirduhom

għandu għamla ta' gżira żgħira hija immarkata permezz ta' baga minn xulxin Ikif ukoll minn Kemmunett
kompluta, aktar milli ta' sempliċi skoll; minħabba li hija ta' tiġrib għall- u mill-eqreb ras ta' Kemmuna) huma
għandu

forma ta' "S", b'irjus ta' blat b ħħ
a ara.
maħruġa 'I barra u daħliet tal-bahar
minquxin

bejniethom.

magħrufa mill-baħħara bħala

Hawnhekk naraw ukoll

Hemm Max-xaqliba l-ohra ta' Kemmunett, naturali mdaqqsin

Il-Bibien.

żewġ ħnejjiet

Ijixbħu lit-lleqa tad-

saħansitra l-ħjiel ta' wied, il-fdalijiet sewwa sew faċċata ta' Kemmuna, Dwejra f Għawdex, iżda iżgħar) li jidhru
immermra ta' porvlista ta'

żmien l- hemm ukoll Ir-Ramla ta' Kemmunett. sew minn fuq il-vapur f Għawdex meta

Ingliżi, u binja qadima donnha razzett

Din id-daqsxejn ta' ramla

għandha

dan ikun bi dritt Kemmuna.

b'taraġ wiesa' għall-baħar. Il-ġenb ta' għamla unika fil-Giejjer Maltin: ma
Kemmunett li jhares lejn in-nofsinhar tinsabx
hu

ġo bajja, u tmiss mal-baħar Il-Bibien jifthu għal ġo fliegu ferm itwal

magħmul minn sies imdawwar u fuq żewġ fronti opposti. lejn il-punent u pittoresk li jaqta' għal kollox lil

għoli, li jħaddan taħtu bajja żghira għandha medda ta' baħar li tifridha Kemmunett u l-Iskolji minn Kemmuna:
miżgħuda b'għadd ta' gherien dojoq u minn Kemmuna, filwaqt li mil-lvant il- Bein il-Kmiemen,
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ċjalizzat bħala

7Jlue lagoon"'. Ta' min naturali

igħid li l-isem kummerċjali,
ħażina

ċkejkna)

tinsab eżatt taħt iż- /l-Gala

ta'

San

mod jintesa l-isem proprju tal-post, Xilep. Din is-sikka hi parti mHl-qortin Ilgħax

din Imrie14 li jofroq

mhix laguna. Interessanti wkoll li hawn Kmiemen
insibu l-uniku

użu

kultant

li b'xorti Żuriieqa, u ftit aktar 'iI hinn tinsab Is- magħrufa wkoll bħala /l-Port ta' San

qed iwassal biex bil-mod il- Sikka ta' Bein il-Kmiemen jew Tax- Nildaw, tinsab ftit 11

lanqas biss huwa korrett

Niklaw,

il-baħar

minn

tal-plural miksur tal- rGhawdex, il-medda

daħla b'żewġ

bogħod.

Din id-

ramliet,imsemmija

għal

ta' Bejn il- kappella li dari kienet tinsab fil-qrib,
tal-Ħiegu

dak
baħar

hija mifruda minn Daħlet iI-Ħmara

li tinsab permezz ta' ponta tawwalija

msejħa

kelma "Kemmuna" fl-ilsien Malti, u bejn Kemmuna u Ħondoq ir-Rummien Tal-Fanal, li fuqha għadhom jidhru lmarbuta ma' din il-lokalita nsibu wkoll f Għawdex u li tifred

liż-żewġ gżejjer

fdalijiet ta' lampa

tal-ħadid

(xi pied 'iI

idjoma partikolari li tintuża meta xi minn xulxin.

fuq mill-quċċata baxxa ta' l-arti li

ħadd

kienet tiggwida liII-baħħara. Il-ponta

ikun

indeċiż

ħalltejn:

u bejn

"ninsab bejn iI-kmiemen" IAqUllna,
"I"

/l-Ħiegu rGhawdex

b'I dn"tt"Ir-Ram Ia t'
.
1987). Sewwasew
a Matul
v"emmunett,

dan

iI-fliegu,

hija
il-kosta

pjuttost

stramba,

peress

li

ta' narawh a maqsuma fiI t
' minn
.
neln

'I1 -qleg
. ħ ta'dan 'I1-fl'legU Kemmuna tista' titqies bħala sensiela daħla ta' baħa r d'
elqa, tawwa I"Ila u b'I

1 baħa r 'k
tant ··tb
II axxa I"I, Jekk 'lI un ta' tliet bajjiet imdaqqsin b'ħarriġiet ta'.gnub għol"Iln donnha ħo ndoq, I'I aktarx

fieragħ, tista' timxiha minn gżira għall- art bejniethom iħarsu lejn Għawdex. hija l-fdal ta' għar twil li llum sfronda,
oħra

bla ma tgħaddas rasek taħt l-

Malli

taqbeż

is-Sikka ta' Bejn il-

,
.
Il-genb sħiħ tal-Qala ta' San Nlklaw

Kmiemen u l-għar għoli Imsejjaħ Ghar illum huwa meħud minn lukanda

ilma,

GhancA fuq ix-xaqliba l-oħra ta' l-istess kbira, li għarrqet mhux ftit l-ambjent u
. ma
, ras, titfaċċa Dahlet iI-Ħmaro, l-inqas l-karattru tal-post. Wara waħda mirmarbutin
fost
dawn
iI-qaliet ramliet żgħar fuq ġewwanett tal-qala,
Bejn il-Kmiemen, Ngħidu aħna, iI-binja magħrufa
Insibu toponiml.

oħra

'11
huma wk0 I1 pnva
' t 'I u mh
"
qad'Ima I'I 11 um t'Intu'za bħal a Iatr"Ina minħabba li mhix ramlija bħall-oħrajn. I'I lum
umlex
"
'bbl'I
pu bbl 'k
I a I"d
IZ a I'I dan. k'lenettaI-gward'la Minn dan il-post igħaddu l-cables u accessl

għali -pubbl'k
I u,

"
bu
Insl

kostjera) għadha magħrufa bħala l- katusi ta' l-ilma lejn Għawdex; u xi għadd kbir ta' qasab li jikber folt

Ghassa ta' Bein il-Kmiemen. Ftit aktar strutturi relatati fil-fatt inaqqsu mis- peress li din hi l-bokka ta' wied żgħir
lejn

it-tramuntana,

, ħk"Ila
cag

001wa

insibu

taħt

'd
Ir um

daħla sbuħija ta' din il-bajia pittoreska I/I-Wied ta' San Nikla'M, Ftit metri 1
baxx minħabba li ftit li xejn sar sforz biex bogħ 0 dmlr-ram
'
Ia eWI enlla
" Ilnsa
.,
b u11

'bi
b k
. dawn ikunu jaqblu aktar ma' l-ambjent B . I
c-:.
ħ
. k .••
fil
anlu ias-.:7Inlura, g ar c el"en lImagħmuI minn at arta emmxeln
ħamrani

msejjaħ

v.
' " ml'11'
11
"wafemaqu
-geoIoglr,

,. tal-post. Biex tgħaxxaqha, parti sew baħar b'taraġ qadim maqtugħ fis"depozitu
... t I'I mhumlex
.
maqsuma fiI mill-għolja Ta' Saver (li tħares fuq il- saqaf t'legħu għal għ anllle

ħa"
~ u I'I wa SSI u b'lex .Inħol qot
· minn
,
mega biat magħrufa ġenb l-ieħor tal-bajja) tnaqqret ukoll magħru.a
tneln

bħal a

I ' 7.
.,
IZ-LUrz!eqo,

l'I matulh a t'ISta' minn żvilupp turistiku fil-viċin u munzell Ieggen
.. da fost I-a b"·!Iant'·'
I.a I'
-Iffig ħ 0 dd'I

' I minn
' fu q I'
11 għoli ta' blat maqtugħ intafa' qrib ix- d
dan 'fI -tarag'
-Irdum għali -baħa r.,,war mara I'I k'lenet t'nżel
I
t·Inze

Ħneiia ta' Bein il-Kmiemen

u tgħib fdaqqa,

larkata xatt.
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Jekk inkomplu nduru max-xatt skond kappella antika to' Santa MarQa ta' l- xhieda to' don huwa l-istess isem
id-direzzjoni
noħorġu

l-arloġġ,

to'

nerġgħu Eġittu li għadha tinsab fil-qrib, u li hi "imnieri-,

li mhuwiex għajr plural

1 borra mill-qala. U hekk meqjusa bħala wahda mill-eqdem fil- antikwat tal-kelma

-mnara-

Iillum

naslu hdejn Ħarġet l-OZiu. skoll wiesa' ġżejjer Maltin, iżda l-abitanti tal-post jintuża l-plural "imnajjar- minflok). Ixmaqtugħ għal

kollox mill-art permezz aktar jafuh bħala Il-Kola laktarx taħsira xaqliba l-oħra to' din iI-peniżola li

to' ħondoq dejjaq bi ġnub weqfin, ħlief djalettali to' -qala;. Anke l-wied kbir li tħares lejn il-baħar miftuħ tissejjaħ lgħal pont naturali li jsaqqaf parti mill- jiżbokka hawn huwa magħruf bħala Il- Imnieri ta' Baffa,

hawnhekk, iI-blat

ħondoq. Din il-formazzjoni tal-blat, li Wied tal-Kola, don lħaddan fih il-kotra jogħla fdaqqa u jitfaċċaw għall-ewwel

fxi kitbiet qodma qeghda indikata tal-ftit raba' li jeżisti fuq Kemmuna, u darba sisien għoljin u weqfin.
bħala '"Ħoġret Kuzzu- jew "Ħoġret l- fih
UŻif, inħolqot

iferrgħu

erba' widien oħra

li
l-Irdum ta' Kemmuna

wara li parti minn xaqq nitkellmu dwarhom dalwaqt.
l-ewwel ma naraw malli nibdew

kbir fil-blat Iwieħed mill-faults ġeoloġiċi
tas-sistema li fatmet 'il Kemmuna minn Kif

nerħu r-ramla, naslu mill-ewwel telgħin lejn il-quċċata huma żewġ

Għawdex u Malta) sfat mgħarrqa u fwieħed mill-aktar imkejjen esposti daħliet imnaqqrin fis-sies u mħaddnin

mwessgħa mill-baħar. U fil-qrib hemm f Kemmuna:
ukoll l-Ghar ta'

Ħarġet

l-Oziu.

l-Imnieri. Fuq

in-naħa to' taħtu. It-tnejn li huma jidhru miżgħuda

għar ġewwa Ibiswit iI-bajjal, don l-ilsien kbir b'għerien

fil-baħar,

kbar

li flimkien

żgħir fil-baħar li huwa imsejjaħ ukoll to' art jidher bħala xott baxx li jkennen jissejċu l-GfJerien ta' l-Imnierl Huwa
Ghar id-Dubbien.

Tgħid

hija

kumbinazzjoni li meta tidhol
idur

ħiereġ

biss ir-romla u li jibqa'

fl-għar

Don

l-Imnierl

huwa

sal-Ponta ta' post li

l-aktar

jgħaxxaq

tarf mfittex

sbuħitu,

bi

ħafna

u huwa

mill-bugħaddasa

għalik xebgħa nemus kbir li imbiegħed tal-gżira fuq in-naħa tal- minħabba li fih ukoll għar twil taħt wiċċ

jistkenn fl-għar? RI-qrib jibda kumpless grigal; bejnu u Ras il-Qala jintemm il- l-ilma. Tassew
turistiku

ieħor lit-tieni medda mdaqqsa

to' bini fuq din in-nitfa to'

gżira

ħaqqu

Fliegu f Għawdex. F'din il-ponta hekk snin sittin, fettillu

!) li mikxufa,

kif ukoll fi blata qribha

wkoll jidher bħal ġerħo kbira fil- mlaqqma

Iż-Żerżieqa,

prosit min, fis-

jiftaħ

bokka tad-

dranaġġ proprju hawnhekk biex jaqdi

tal- l-ħtiġijiet to' l-istess żvilupp turistiku li

il-qilla

pajsaġġ to' madwaru. Minn hawn maltemp naqqxet i1-blat biex iffurmat ħassar il-bajjiet l-oħra! Faċċata to' likollna

ngħaddu minn mogħdija dejqa mill-inqas żewġ ħnejjiet naturali u .Għerien to' l-Imnieri, is-sies jerġa'

max-xifer

tal-baħar, għax l-iżvilupp sensiela to' skollijiet baxxi; wieħed jisporġi 'I borra

iwassal kważi sax-xatt, sa ma naslu fil- minnhom huwa

fil-Ponta tal-Merieha

maqtugħ 11 borra sew Iforsi taħsira to' -mirjieħa-, meta tqis il-

Qala ta' Santa MarQa Ijew Il-Port ta' bi dritt il-ponta u

jissejjaħ bħalha I_' qagħda

mikxufa

tagħha?).

Ftit 'iI

Minħabba li d- bogħod tidher

Il-Bieqa

Iroqgħa to'

akbar ramla f Kemmuna, imwennsa dawra tal-ponta bis-sikek u l-iskollijiet tirxien kbar li

nqatgħu

mis-sies u

Santa MarQQ. F'din il-bajja hemm I_ Iskoll ta' l-Imnieri.

minn

masġar to' bruk xjuħ u minn bini tagħha

antik Il-GhassQ li

għadu jintuża

llum mill-pulizija. Il-post

ħa

sa

baħar,

hija

mwiegħra għall-opri

jidher li fl-imghoddi

ismu mill- jitqieghdu

xi

dwal
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tal-

waqgħu għal ġol-baħarl u mbagħad l-

kienu arkata kbira naturali

għall-baħħara;

Id-Darsa

magħrufa bħala

Iminħabba l-għamla tagħha

li tixbaħ lil darsa maqlugħa bl-egħruq kien irrakkuntali kif, skond ma jingħad, xta~a ċagħkija, imkennija ġo għar filmikxufa); din ta' l-aħħar hemm ukoll isem din il-blata tawwalija u dejqa baħar taħt sies imdaqqas; fil-għoli sew
isejħilha

min

xebħ

"Sorm 1-lIjunfant",

kemmxejn fantażjuż u aktar reċenti.

(qisha

nejba

karikatura ta'

kbira)

tnissel

ċertu

Majsi

bħala eżatt
(jiġifieri

fuq din

baxx

iżda

id-daħla,

b'ħalq

għar

jispikka

kbir, qisu

niċċa

Tumasl. raġel Għawdxi ta' l-imgħoddi enormi fil-blat li tidher anke minn
Minn hawn 11 quddiem, fi Idiem li kellu mixja kemmxejn partikolari: Malta.
wieħed

mill-ftit residenti ta' Kemmuna, "dritta qisha Majsi". L-eqreb faċċata ta' mimmat mill-istess

7ispiċċa

s-sies u iibda l-irdum'.

ħafna

Maltin,

għandhom

"sies"

l-istess

u

għandu

għolja

tiegħu.

jsaħħar magħmul

jdawwar

wkoll
taħt

għoli

maħkuma

ta' "xita" u

minn kunsenturi "xitwa", u ffisser post li jkennen mill-

jinqatgħu
bħala

il- lejn

jiġġarrfu

u

kull tant

l-aħħar

bi vjolenza liema

preżenza

żmien (bħalma seħħ (bħalma

tas-snin '801. u

magħhom:

ta'

kennin fuq l-art

naraw fWied iI-Mixta

l-inħawi Bengħisa,

Ta' Prexxa (skond

għerien

Għabdull,

jew f11-Mixta

ħdejn

ħdejn Għajn

u f Għawdex anke narawha

u li ir-residenti ta' Kemmuna, li huma ta' tintuża direttament minflok il-kelma

minn blat daqshiex nisel Mellieħij jew Ta' Proxxa (bl- "għar" III-Mixta ta' Wied ir-Riħan u l-

il-lvant

tal-gżira;

ħafna għasafar tal-baħar

jistkennu

l-irdum hija

l-Irdum ta' isimhom

Kemmuna huwa rdum

li

mentri

rdim u tirxien (boulder.A

faċċata

Għal

għerq

nom

"rdum" kbar li jwasslu biex praxex kbar ta' blat elementi. FIf-toponomastika tindika l-

tifsira,

proprja ment l-irdum
ħafna

Il-kelma "mixta" hija

fih Għawdxi). Sewwasew hawnhekk, bejn Mixta tal-Qortin, it-tnejn qrib Wied iru Ta' Prexxa u l-Ponta ta'

l-Aħrax

f Malta,

Riħan

fin-Nadur!. Ta' min isemmi li fxi

għadd ta' xtieli li jikbru biss ma' l- jibda l-Ħiegu ta' Malta (għal min lħares mapep uffiċċjali ta' żmien l-Ingliżi l-

irdumijiet tal-gżejjer Maltin, bħax-xebb lejh minn Kemmuna) jew I/-Ħiegu ta' isem narawh spellut ħażin bħala

lDamiella

melitensi~.

Rh ukoll rokna Kemmuna Ikif jidher mill-Aħrax tal- "Mishta", filwaqt li fxi pubblikazzjonijiet

fejn joqtor l-ilma ħelu mill-blat 111- Mellieħal.

Għalkemm

dan iI-fliegu Maltin Ifosthom il-mapep Ingliżi li

Gattaro" li trid tixxabbat ftit biex tasal huwa usa' mill-Fliegu f Għawdex u nqalbu lura
għaliha.

kif ukoll fil-

Xi tirxien kbar huma mdawrin għandu baħar fond, mill-ġenb ta' verżjonijiet tradotti tal-kitbiet magħrufa

bil-baħar

aktar

għall-Malti,

u jitqiesu bħala skollijiet; l- Kemmuna toħroġ sikka kbira li fl-1889 ta' De Soldanis) din sfat mgħawwġa

imbiegħda

mill-art

hija

l- inkalja fuqha l-bastiment

Ingliż

HMS għal "Miskta" u saħansitra "Mistika"! FI-

Imkebba jew I/-Gaqoċċa Iskoll mikul Sultan; għadha magħrufa sal-lum istess inħawi hemm ukoll It-Trunċiera
minn taħt. li għaldaqstant jistrieħ fuq bħala 1-lskoQi tas-SUltan, u xi mapep tal-Mix/a.
għonq

irqiq u qisu

qaqoċċa

mkebba

tal-baħħara

juru wkoll sikka

oħra

batterija

Kavallieri mibnija

ta'

fgħamla

ta' blat ippuntat). Hemm ukoll l-Iskoll qribha 1/-lskollta'I-Abiadtal-Proxxo,.

tond fl-1716

tal-Balla jew l-Iskoll tal-Kaħli Isensiela

uffiċċjalment kienet imsejħa

ta' tliet blatiet kbar li jibqgħu ħerġin 11

żmien

u armata

il-

ta' nofs

bil-kanuni;

73atteria di

I/-Ħiegu ta' Malta u l-punent tal-gżira

Santa

Maria' u

t-triq

antika

li

.. t·I
barra filI - baħa r u ··dh
II ru sew ml·11 -Marfa Hekk kif iddur għal ġol-fliegu tintlemaħ tgħa qqa dha mat-torn. 11·I għadh a tezlS
f Malta) u blata

oħra li jgħidulha Maisi. waħda mill-isbaħ irkejjen tal-gżira: Il- wkoll) hija murija fil-mapep bħala "Triq

.
Għa··eI
"Ba"enla.
,11
• • • se
..
Baħħ ar XI·ħ minn
Insl em darb a Mix/a. Hawn tinsab daħla żgħira bi Itwwasew taħt·tl-trunClera
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ex

l4mnierita'Ba{ra

L-lfl'\!(~t>:8 (U.Qaq<lĊĊa)

l-lskoi} ias-Sultan
L-IskOlf ta'
l-Abjad tal-Proxxa

il!lt'1)

!l-Fliegu ta' Malta {JJ-FHegu ta' Kemmuna)
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hemm skoll imdaqqas fil-baħar u magħmul minn ħamrija iffossilizzata li l-Iskoll ta' Taht il-Mazz Iskoll għoli xi
arkata naturali fil-baħar li tissejjaħ Il- tissejjaħ "depożitU Kwaternarju" mill- seba' sulari u bil-ponta, qisu nejba
Ħneiia

jew inkella l-Artata. Lanqas ġeologij, Tahtl-lmnadar Ifejn dari kien ġganteska ħierġa minn wiċċ il-baħar!,

jitwemmen li post i1-ġmiel tiegħu hemm mandra qadima li minnha u l-Ghar ta' Bla Saqaf Dan ta' l-aħħar
bħalma

huwa dan intagħżel fl-1980 m'għad fadal xejn għajr ħajt tas- ġieli jissejjaħ ukoll!t-Tteqa jew Taht il-

biex fih issir bokka oħra tad-dranaġġ, sejjiegħ imġarraft u Taht if-Toffi. Il-post Ħneiia, u huwa ħofra kbira u fonda
fdal-każ għal

razzett tal-ħnieżer!

ismu

miegħu, għax

fuq din ix-xaqliba qrib xifer

l-irdum,

b'żewġ

bokok

jsaltan /f-Toffi ta' Kemmuna Imagħruf daqshiex: waħda fil-ġenb ta' l-irdum li
\l-bqija tal-ġenb ta' Kemmuna li jħares mill-abitanti bħala !t-Toffl. li kien minnha jidħol il-baħar, u oħra fislejn Malta huwa xatt baxx u pjuttost inbena

mill-Granmastru

de saqaf li tinfed ma' wied żgħir qrib l-

Alof

monotonu, li matulu tista' tgħid tispikka Wignacourt fl-1618 u kien uffiċċjalment irdum. l-għamla ta' dan l-iskerz tanbiss id-daħla ta' Wied Emu, li llum imsemmi "Toffe di Santa Maria"'. RI- natura tixbaħ kemmxejn lill-Maqluba
isservi

bħala

l-port

Kemmuna peress li fiha

ta' viċin tinsab ukoll l/-Ponta Rqiqa Ikultant (qrib iI-Qrendi fMaltal, tant li xi geoloġi

ewlieni
jistgħu

jorbtu

imsejħa

wkoll l-Irqiqa ta' Kemmuna

jaħsbu

li ssawwar bi-istess mod

bħala

bastimenti mdaqqsin. l-isem ta' din il- jew Ir-Ras l-Irqiqd,, ilsien dejjaq u baxx dagħbien kbir taħt l-art li mbagħad
bajja spiss jidher fil-mapep bħala faċċata ċ-Ġirkewwa f Malta, fejn il- aktar tard il-baħar nifidlu ġenbu. \l'"Wied Ternu" (aktarx taħsira ta' '"Wied Ħiegu jiftaħ mill-ġdid għal ġol-baħar wied ċkejken li llum iferra' (jew aħjar
fErnu1 u kittieba oħra rnexxielhom miftuħ u għaldaqstant spiss ikun isawwab, għax mill-għolill-ilma tiegħu
ikissruh

għal

'"Wied Ormu" wkoll;

iżda

għal ġol-Għar

hemm kurrent qawwi.

Wied ta' 5kalanova, u jidher li

lkoll isemmu l-''wied'', li fil-fatt bilkemm
jidher meta żżur il-post. Il-promontorju, Malli ddur mal-ponta, li
jew

aħjar

qortin, li jkennen lil dan il-

ta' Bla Saqaf huwa l-

bogħod

tingħaraf

permezz tal-fanal

ħa

mill- minn taħsira ta' "Scalo nuovd',

żgħir

ismu

taraġ

li

li kien inqata' fil-blat fl-inhawi ta' \l-Bibien

port żgħir min-naħa tal-punent (bejn jinsab fuqha, iI-bixra tal-kosta terġa' Ili jinsabu fil-viċinI xi ftit aktar minn mitt
wieħed

u

ieħor taħt

Qortin tas-SUldati.

it-torrij

jissejjaħ

Man-naħa l-oħra
għar

Wied Ernu hemm

/l- tinbidel. \l-blat

jogħla

fdaqqa sa ma sena ilu

ta' jsir sies ta' bosta sulari, imsejjaħ Il- llum

bħala

ittiekel

imdaqqas Mazz, li jdawwar qala imdaqqsa u bilkemm

post

għall-iżbark

mill-elementi

għadu

jidher.

tant

Ħarsa

u li
li
lejn

b'toqba fis-saqaf (blowho/~ li minnha sabiħa ferm li hija msemmija għalih: /l- mappa, jew aħjar lejn ritratt mill-ajru,
r-raxx tal-baħar ifawwar fil-maltemp. Qala tal-Mazz. Ħarsa mill-qrib lejn malajr turi li dan il-wied aktarx kien
Għall-kompletezza,

Sala

nsemmu wkoll Is- dawn l-inħawi, mill-Ponta Rqiqa 'I ferm akbar, u li Il-Bibien u Bejn il-

(wesgħa żgħira

bejn Il-MiXta u

ġewwa,

għadd

turina

ta' skulturi Kmiemen mhumiex

Wied Ernu, fejn ġieli tiltaqa' ma' xi naturali, waħda isbaħ mill-oħra: /l- bokka

li

partijiet mill-

llum

Ħruq

ta' l-Irqiqa

għall-kwieU,

ħruq,

qrib il-ponta!, l-Ghar ta' Taht if- ukoll li Kemmunett u l-Iskolji ta' Bejn il-

Faxx (saff irqiq ta' blat

ħamrani,

Torri (għar kbir u fond,
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ixquq, jew

b~ramla ġo

mgħarrqa taħt il-baħar.

jinsabu

sajjied bil-qasba li jkun intasab hemm

lx-Xifer l-Ahmar jew /l-

(żewġt

tal-wied

għajr

Dan ifisser

fih!, Bibien dari kienu biċċiet mill-ġenb tal-

wied, li maż-żmien 1naqqxu u 1kIssru mill-baħar x1mkien fKemmuna hemm ukoll Ħolbefll-Fejġel, Kmiemen, u li xi żmien ilu kienet bdiet
sa ma ġew kit nafuhom illum.

Iżda din qatt ma mexxiell niskopri fejn qiegħda.

tintuża bħala miżbla) u Tal-Maklur (qrib Il_
Ħażina); minkejja isimha,

F1it 11 bogħod mill-Wied ta' Skalanova 1insab Hemm tliet sistemi ta' widien ewlenin: Il-Wied
daħla tal-baħar

li

għandha

bi

ġnub għoqin

u kennija ħafna, tal-Kola,

bokka idjaq mili-bqija

lissejjah J1-Be;ta tal-Fenek (forsi

tad-daħla.

minħabba

Wied San
diġa

Skalanova, li

Il-Ħażina fiha

masġar qadim u sabiħ magħnul minn

Nlklaw u l-Wied ta'

ltqajna mal-bokok

tagħhom

għadd ta' siġar xjuħ taż-żebbuġ. Jidher

l- matul Id-dawra tal-kosta. l-akbar sistema hija ukoll li

fl-imgħoddi

l-art fuq Kemmuna

għamla ta' mina f\yjla naturali b'saqaf baxx 11 dik tal-Wied tal-Kola; għal ġo dal-wied jiflħu kienet imqabbla għand aktar minn gabillott
1infdilha l-ġenb) u aktarx hija wkoll il-fdal ta' erba' widien oħra li jibdew proprju bejn l-għoljiet wieħed, bħalma jixhdu Ta' Caruana !taħt Ilħofra fonda oħra daqshiex li sfrundat taħt il-

li għadna kemm semmejna: Il-/Med l-Ahmar U- Wardija) u Ta' Ħr1land (qrib tal-Bejta tal-

Wied ta' Skalanova, tant li l-fdalijiet tal-mogħdija akbar fost il-widien, 11 ħa ismu mil-lewn ħamrani Fenek!.
ta' l-ilma Ui kienet tkompli mal-wied) għadhom ta' l-art, aktarx minħabba xi depożi1i Kwatemarji
jidhru minquxa fuq

iż-żewġ naħat tagħha

bll- li jinsabu

mal-ġenb

baħar

bejniethom. Hija tassewħasra li fl-1990 ftit Imdied (wied

li xejn

ingħata każ tal-ħarsien

hekk

sbejjaħ

tqatta'

meta

ieħor

ta' dan l-ambjent indirettament fxi

ddaħħlu l-inġenji

tal-punent

1iegħu);

/Med

Toponimi oħra jagħtuna ħjiel ta' dettalji

imdaqqas, li ismu jidher
mapep

u l-blat madwaru huma indika1i

billi

bħala

l-ar1ijiet ta'

Ta' /Med Imdiea;

ġeoloġlċi, billi jiddeskrivu l-lewn tal-blat u l-

ħamrija

bħall-

li tifforma minnu. L-istess

bl-addoċċ biex sar moll fdin id-daħla, Il-/Med IrJI-Bieqa (wied baxx ħafna, li jibda minn Wied l-Aħmar u l-Ħatba s-Sewda li diġa

tant li tħalliet 1iċrita kerha fdin !r-rokna hekk fuq l-irdum bi dritt Il-Bieqal, u wied ieħor żgħir semmejna, għandna wkollll-Ħr1mra jew lpittoreska. Wara l-Bejta tal-Fenek nerġgħu naslu wara l-kappella. l-art imżerżqa magħrufa bħala Ghalqa 1-Ħr1mra Osem ieħor għall-Modd) u
ħdejn li-Bibien, u b'hekk doma dawra sħiħa

U-Taġen, biswit il-kappella, ukoll1ferra' għal ġo l- 1-Ħr1bell-Abiad (taħt i1-Ħatba s-Sewda). Il_

max-xtut tal-gżira.

Wied tal-Kola.

"habel-

hawn

tfisser

għalqa

tawwalija u dejqa fuq ġenb ta' wied, u

l-infem tal-gżira

Il-ġewwieni tal-gżira

kelma

Par1ijiet imdaqqsin minn dawn il-widien
1ista'

tgħid li

huwa

ħ II Wied
g a-

magħmul miim sensiela ta' għoljiet mirjieħa b'art maħdum,

skaIanova) fih om

ta'

nħawi oħra'

u xi

(għajr

. b
Ir-ra a'

m'għandhiex x'taqsam

ma' l-irbit. U nsibu

aktarx li kienu wkoll mill-inqas toponimu

wieħed (Tal-

xagħrija Qiġifieri ambjent bll- blat fil-wiċċ, fejn jinħadmu fl-imgħoddi. Għaldaqstant nillaqgħu Berwieq, fuq Wied Emu) marbut ma' ljibker is-sagħtar u xtieli oħra li jixbħuh), mifrudin ma' bosta ismijiet ta' egħlieqi msemmija għall- ekoloġija tal-post, peress li jirreferi għal
minn widien baxxi. l-ogħla quċċata, sewwasew prodotti tar-raba' jew għal dettolji agrikoli oħra: xitla salvaġġa li hija kotrana fl-inħawi u li
fuq l-Irdum ta' Kemmuna, qiegħda f Tal-ljebro u Tar-Rummien

!fil-Wied

tal-Kolal,

Tal-Palma tindika l-kundizzjoni ta' ambjent imfaqqar

taqbeż il-225 pied minn wiċċ il-baħar; jista' Ikun !fWied Imdiedl, Tal-Ful!fuq Bejn il-Kmiemenl, (aktarx wara sfruttar bla rażan
li l-isem għandu x1aqsam mal-fniek tal-grixti li

Tad-Demmiela !fir-ras ta' Wied Imdied) u Fuq 1/- b'ed

jiġġerrew hawnhekk. peress li "liebru" ġieli

Qjegha (ħdejn il-Wardija). Qrib tal-Wardija nsibu

1intuża

biex

1irreferi

għall-fenek

salvaġġ· wkoll żewġ ismijiet marbu1in mat-trobbija taI-

nI

mill-

fl'
ħodd') I' ed "bd "rk
em -Img
I Iq
II a II upra,

bħalma kultant naraw fl-egħlieqi

li jkunu

,..J
Warajha 1iġi I-ĦoIb a s-5ewu'a
(għ 0 l'la xl. 200 bhejjem: Dar il-Baqra li fil-fatt huwa għ ar ilhom żdingati.

piedl, li qiegħda aktar lejn il-lbiċ qrib ir-razzett ar1ifiċjali qadim li kien jintuża bħala maqjel, u Ta'
tal-ħnieżer; ta' min igħid

li l-kelma "hatba" hija l-Ifrat (plural ta' tart, jiġifieri barri). Ma' dawn Ngħidu xi ħaġa fuq xi binjiet storiċi u

biss forma djalettoli ta' "hotba", u 11 l-isem inżidu wkoll l-ismijiet li juru d-daqs tal-għalqa, il- fdalijiet qodma li jinsabu fuq Kemmuna. L-

m'għandu xejn X1aqsam max-xitla magħrufa kwalita tal-ħamrija, jew l-għamla tar-raba': Il- aktar magħrufin fosthom qegħdin qrib tal-

bħala "il-ħatba s-sewda", minkejja li din 1ikber We;ba !fil-Wied tal-Kolal, Il-Modd!fuq l-Irdum ta' baħar u għaldaqstant diġa tajniehom
hawn.

F'għoli ta' 175 pied hemm ukollll-Wardiia.

li kemm isimha

Kemmuna), U-Tliet Imdied (bejn Il-Wied l- litwila: iI-kappella ta' Santa Marija, It-Torri,

Itaħsira ta' "guardia1 kif ukoll ix- Aħmar u Wied

bħala

xaqliba fejn 1insab (qrib it-tarri) jindikawha
Wied
lokal mnejn kienet issir l-għassa. Skond xi awturi,

Imdiedl,

Imdiedl,

Il-Ħażina (fir-ras ta' It-Trunċiera

Ir-Ramliia (fuq Bejn
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il-

tal-Mixta, u

Iżda hemm oħrajn

ż-żewġ għases,

ukoll. Bla dubju, l-akbar

u l-aktar importanti huwa !l-Palazz, bini qadim, li jintagħraf mill-bogħod billi huwa bħalhom, fil-Wied tal-Kola u l-Wied lqadim ta' żmien i1-Kavallieri (fih ukoll mdawwar b'ħajt għoli.

Aħmar.

stemma

ta' xi

Min ifittex bir-reqqa

fwieħed

mill-ħitan,

Granmastru

tingħaraf tant kemm
ħafna

iżda

minquxa

din bilkemm

hi mikula)li jinsab qrib

Rx-xagħra

ta' wara l-Fom hemm bir qadim

magħruf bħala Il-Bir tat-Tiġieġ,
ogħla

tat-Torri u li tkabbar madwar mitt art kemmxejn

jintebaħ

għerien ċkejknin artifiċjali,

li ta ismu Iill- imxerrdin 1 hawn u 1 hinn

ukoll b'xi

donnhom oqbra,
(ngħidu aħna,

fil-

li tifirdu minn San Wied ta' Skalanova, fWied Imdied, u taħt il-

sena ilu biex jintuża bħala sptar. Għalhekk Niklaw: Fuq il-Bir tat-Tiġieġ. Jeżistu wkoll 1=Iatba s-Sewda). Skond resident lokali,
huwa magħmul minn swali mdaqqsa li bjar oħra qodma: wieħed qrib il-kappella dawn
jagħtu għal

fuq kuruturi

miftuħin bil-Ioġoġ

ta' Santa Marija, u

madwar bitħa kbira li għandha t-titlu qalb
uffiġġjali

"Misraħ

ta'

il-liberta:

ix-xagħri

ieħor

fond

ħafna

qrib il-Wied

kienu

mistur imwarrba

tħaffru

bħala

fl-irkejjen

kenn ta' malajr

l-aktar
fkaż

ta'

tal-Bieqa. maltemp qa....wi. Akbar minnhom hemm

isem Hemm ukoll speiier fondi, uħud minnhom Ghar il-Ħamrija, maqjel maqtugħ fil-blat fil-

kolonjali kemmxejn bombastiku li aktar armati bi ġwiebi qodma maġenbhom u bi ġenb l-għolja li tifred il-Wied l-Aħmar minn
tistenna li tiltaqa' miegħu fxi pjazza kmamar għall-makkina~u goff li kien Wied Imdied; fdan l-għar jolqtuk l-għadd
ewlenija ta' belt kbira milli fuq gżira kważi jintuża fi snin mgħoddija għall-ippumpjar ta' slaleb imnaqqxin fis-saqaf tiegħu. Fuq
diżabitata!

Il-ftit residenti tal-gżira llum ta' l-ilma tal-pjan. Fost dawn il-kumplessi i1-quċċata mi~ieħa ta' l-istess għolja hemm

joqogħdu

fil-Palazz

fil-viċinanzi

jew

immedjati tiegħu.

għandna !l-Mutur ta' San

Nik/aw (ħdejn ras ukoll

żewġ

giren

(waħda

minnhom

il-Wied ta' San Niklaw), Il-Mutur ton-Nofs imġarrfa għal kollox) li aktarx ukoll kienu
(fejn il-Wied

l-Aħnar

u Wied Imdied

jintużaw għall-kenn

mill-e\ementi.

lt-triq li tgħaddi minn quddiemu ssemmiet jingħaqdu mal-Wied tal-Kola) u tnejn oħra
'Triq Congreve: għall-gvematur Ingliż Sir

Walter Norris Congreve. Din it-triq tibqa'
sejra sa Santa Marija (sewwasew sa moll u
remissa qodma qrib

l-Għassa,

li kellhom

x'jaqsmu ma'

l-użu

fergħa tagħha

('Triq Kemmunett1 twassal

għal

ta' l-isptar), filwaqt li

Bejn il-Kmiemen u San Niklaw. F'salib
siġra

it-toroq, hemm

tal-bruk (Tamarix

africancJ, magħrufa bħala Is-Siġra ton-Nofs,

u

eżatt

ieħor

warajha jidher ukoll Il-Forn, bini

imdaqqas madwar

kompluta

b'għadd

jinħema l-ħobż,

llum qed
fom

kbira

ta' mqawe\. Dari fih kien
għad

u

bitħa

li partijiet mill-bini

jaqgħu, it-tagħmir prinċipali

tal-ħobż,

(il-

fejn kienet issir l-għaġna, u l-armadji fejn likel kien

BLUE LAGOON? L-isem

kummerċjali,

li

il-bank tal-ġebe\ bil-Iembijiet

jitqiegħed

sħiħ

peress li kien

Fuq

għolja

biex jibqa' sħun)

ġie

għadu

b'xorti ħażina qed iwassal biex bil-mod ilmod jintesa l-isem propriju tal-post, lanqas

irrestawrat xi snin ilu.

fil-qrib hemm ukoll

ċimite~u

biss huwa korrett għax din mhix laguna.
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Ingliż),

Egħluq

u l-forom Taljanizzali wCominow 3.

Anonima Ibla data): Pfano dell1sola dei

W
w
F'dan l-artiklu, ippruvajt nagħti ħarsa kemm rcomino jew Wcumino hija t-traduzzjoni

Gozzo, Commlno e parte dell1sola di Malla

w
jista' jkun informattiva lejn it-toponomastika Taljana ta' "kemmun , tip ta' ħwawar li

Imappa

qadima

fl-arkiV\u

nazzjonali

fGħawdexl

W
ta' Kemmuna fl-isfond ġeografiku, storiku u jintuża fit-tisjir) u wCominotto (diminutliv
4.

folkloristiku tagħha, u lejn ir-rabta qawwija ipotetiku ta' wcom ino1, li nħolqu fi żminijiet

Boffa, Charles 0966): 7helslelsofComino &
R/6a lux Press.

li dan l-aspett lingwistiku għandu ma' l- meta l-Malti ma kienx għadu rikonoxxut 5.

Borg, Antonino (c.1795): Pfano dell7sola di

ambjent kampanjol u mal-baħar. Dawn l- bħala lingwa ufliċċjali!

Din l-injoranza

Malta. Gozo e Commino, riprodo1ta fOni,

elementi kollha magħġuna flimkien jagħtu kulturali qegħda toħnoq il-karattru tal-post

Charles0992): Gozo - A Joumey in the Past

lill-post l-identita tiegħu, u tkun tassew b'pass dejjem aktar mgħaġġel, u hija wkoll

Ars Nova Publica1ions.
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