Ħarsa lejn
il-Ktieb tal-Għanja
tal-Għanjiet
Fr Charles Buttigieg

“Kollok sabiħa, ja maħbuba tiegħi, u tebgħa fik ma hemmx.”
(Għan 4:7)
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Il-Ktieb tal-Għanja
tal-Għanjiet

ta’ mħabba li fih il-ktieb.
L-għarus huwa Salamun u
l-għarusa Sulammita.

Il-Ktieb tal-Għanja talGħanjiet huwa wieħed misseba’ kotba tal-għerf li nsibu
fl-Antik Testment. L-isem
tal-ktieb bil-Lhudi xir
ħaxxirim u proprju għanja
ta’ imħabba (bl-ebrajk:
ahavah u bil-grieg: agape)
bejn l-għarus u l-għarusa
tiegħu, imħabba bejn żewġ
żgħażagħ fl-aħjar tagħhom,
liema imħabba trid tirrifletti
l-imħabba ta’ bejn Alla u
l-bniedem u wkoll fil-Ġdid
Testment l-imħabba ta’
Kristu għall-Knisja tiegħu;
“ … ibusni bil-bewsiet ta’
fommu. Imħabbtek hija oħla
mill-inbid; fwiħatek fihom
għaxqa għar-riħa tagħhom,
ismek żejt li jitferragħ,
għalhekk iħobbuk lilek
ix-xebbiet. (Għan 1:2-3).
Il-ktieb inkiteb madwar
it-tielet seklu Q.K., għaliex
fih kliem ta’ nisel grieg u
dan minħabba l-influwenza
ellenistika. L-awtur ipoġġi
l-kitba tal-ktieb taħt l-għerf
ta’ Salamun biex il-ktieb
jikseb mill-ewwel dik
l-awtorità mixtieqa millawtur sagru. Infatti
huwa msejjaħ ukoll
bħala l-Għanja ta’
Salamun. Rabbi Aqiba
tal-ewwel seklu W.K.
iqis il-ktieb bħala
l-eqdes fost il-kotba
qaddisa. Ir-rabbini
kienu jipprojbixxu
l-qari tal-ktieb għal
dawk li kienu għadhom
ma għalqux it-tletin sena
minħabba s-sentimenti

L-Għarus u l-Għarusa
Il-ktieb fih madwar tletin
poeżija li jiffurmaw sitt
għanjiet ta’ djalogi bejn
l-għarus u l-għarusa tiegħu,
fejn naraw din l-istess
imħabba tikber u timmatura
sakemm tasal għall-milja
tagħha. Nimmaġinaw li
hija mħabba bejn raġel
sempliċi (aktarx ragħaj)
u mara sempliċi (xebba
sabiħa) li jagħżlu lil xulxin
u li ma jħallu xejn jew lil
ħadd jifridhom minn din
l-imħabba ta’ bejniethom.
Huma jinħabbu tant ma’
xulxin u jesprimu din
il-hena ta’ din l-istess
imħabba b’dawn ilkelmiet: “Inti
sraqtli lil
qalbi,

għarusa tiegħi, int straqtli
lil qalbi, sa b’ħarsa waħda
tiegħek, sa b’waħda biss millġawhar ta’ fuq għonqok!
Imħabbtek kemm hi ħelwa,
oħti għarusa, kemm hi aħjar
imħabbtek mill-inbid! Riħet
fwiħatek oħla minn kull
balzmu! Xofftejk, għarusa
tiegħi, qattru għasel safi, u
taħt ilsienek għasel u ħalib.
Riħet l-ilbiesi tiegħek bħal
dik tal-Libanu” (Għan
4:9-11). L-għarusa f ’dan
il-ktieb hija s-simbolu ta’
Iżrael bħala l-maħbuba talMulej. Hija mxebbha ukoll
ma’ debba, mal-ġilju, ma’
ħamiema u ma’ palma; “Liddebba tiegħi f ’karru talFargħun marbuta imxennaq
jiena, ja maħbuba tiegħi.”
(Għan 1:9). Il-maħbub huwa
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qawwija; “Qegħdni bħal siġill
fuq il-qalb tiegħek, siġill fuq
id-driegħ tiegħek, għaliex bħallMewt qawwija l-imħabba; daqs
Art l-Imwiet hi kiefra l-għira;
ix-xrar tagħha xrar tan-nar, nar
tal-Mulej. Ilmijiet kbar m’huma
sa jaslu qatt biex jitfu l-imħabba
lanqas ix-xmajjar ma jġorruha
magħhom. Il-bniedem li jrid
jagħti l-ġid kollu ta’ daru biex
jixtri l-imħabba tmaqdir isib.”
(Għan 8:6-7)
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