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mgħallmin u kif iffurmajna 
l-ħsibijiet u l-opinjonijiet 
tagħna.  Fin-novella  “Il-ħarsa 
mir-ritratt” (p.87) niltaqgħu 
ma’ bosta superstizzjonijiet 
li joħorġu minn ideat immuf-
fati, ideat imsejsa fuq l-injo-
ranza u nuqqas ta’ tagħlim.  
Fl-istess ħin naraw ukoll 
is-seduzzjoni li kellhom mis-
sirijietna lejn dawk ikbar 
minnhom.  Din in-novella 
talludi wkoll għas-snin sittin; 
“min mhux taħt lumbrella, 
jinsab `il barra minnha”.

 Irridu nifhmu wkoll li 
anke ideat liberali li daħlu 
fostna joħolqu inċertezza, 
speċjalment dawk marbutin 
mal-valur tal-ħajja.  Eżempju 
ta’ dan huwa  “Id-dell tal-ew-
tanasja” (p.169).

Interessanti kif anke 
fix-“Xtajta Santwarju” naraw 
kif biża’ ġenwina, ovvjament 
ġenwina għax uliedna tant 
għeżież għalina, imma biża’ 
li tikber ftit minħabba s-sen-
sazzjonaliżmu li jdur magħha 
u l-projetazzjoni mill-media, 
ħolqot ansjeta’ fost dawn in-
nies.  Mela allura anke hawn 
naraw kif aħna niddependu 

Ċertament lill-individwu 
rridu narawh fid-dawl tas-soċ-
jeta’.   Dan huwa l-“X-ray” 
(p.187)  li nagħmlu tas-soċjeta’ 
daqs kemm irridu nagħmlu 
għalina nfusna.  Iġgħalba nir-
riflettu permezz ta’ sitwazz-
jonijiet ta’ kuljum dwar dak 
li forsi mhux dejjem inkunu 
konxji tiegħu, ngħidu aħna 
r-realta’ tal-immigranti irreg-
olari wara snin f’pajjiżna. 

Il-kitba ta’ Camilleri hija 
waħda mexxejja ħafna, b’mal-
ti mirqum u tajjeb u fl-istess 
ħin ma jinfatmax ruħu mit-
taħdit regolari ta’ kuljum.  
Anzi l-awtur huwa attent 
ukoll għall-idjoma lokali 
waqt it-taħdit u ħafna drabi 
anke d-djalett.  Insibu wkoll 
dik il-metafora b’mod sottili  
“iftaħ dik it-tieqa”  maż-żiffa 
friska li tixxennaq għaliha.

Mużajċi tat-tafal – ktieb li 
ma titilqux minn idejk.  No-
velli li jqanqlu diskussjoni. 
Ikaxkru lill-qarrej fid-dinja 
tal-karattri, u jħajruh biex 
jistħajjel u jissokta jespandi 
n-narrattiva. In-novelli ta’ Joe 
Camilleri juruh bħala osser-
vatur tal-ħajja.  Iżda l-għan 
tal-kitba tiegħu mhix li  tir-
reproduċi r-realtà oġġettiva 
għax m’hemmx realtà waħ-
da. Ir-rakkont hu maħsub 
li jipprovdi l-gost tal-qari u 
jżomm lill-qarrej imsammar 
mal-istorja, mal-inċident jew 
mas-sitwazzjoni. Man-nar-
rattiva, l-awtur jinfilsa r-rif-
lessjoni, il-kumment, l-ana-
liżi. Permezz tal-ironija, anki 
l-kritika sottili u l-kundanna 
tal-isfruttament ta’ ħlejjaq 
vulnerabbli. Il-qarrejja jsibu 
xejriet ta’ espressjoniżmu u 
ta’ simboliżmu.  

Il-pubblikazzjoni tinklu-
di studju kritiku-analitiku 
tal-Prof. Charles Briffa dwar 
in-novelli preċedenti tal-aw-
tur.

Tistgħu takkwistaw dan 
il-ktieb permezz tas-sit elet-
troniku horizons.com jew 
mill-ħwienet ewlenin.  

Qabel tbaxxi d-dawl,  
ta’ Lina Brockdorff

Lina Brockdorff hija waħ-
da mill-aktar awturi mfittxija 
kemm għar-rumanzi tagħha 
u kemm għan-novelli.  Ta’ 
min infakkru li din l-awtriċi 
kienet ir-rebbieħa tal-Midalja 
tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkadem-
ja tal-Malti’ għas-sena 2020.  

Dwar dan il-ktieb qed nip-
preżentalkom  ħsieb ta’ Rita’ 
Saliba, awtriċi oħra li żgur 
m’għandha bżonn ebda intro-
duzzjoni. 

Ħsieb ta’ Rita Saliba

L-ewwel darba li ltqajt 
ma’ Lina Brockdorff kien fi 

proġett li konna nvoluti fih 
fl-iskola Sekondarja ta’ Pem-
broke. Laqatni l-entużjażmu 
tagħha fi kliemha, fil-mod kif 
irrkkontat din l-esperjenza 
mal-istudenti.

Erġajt ġeddidt dil-memo-
rja jien u naqra dil-ġabra ta’ 
stejjer mill-pinna ta’ Lina 
Brockdorff. Inġarrejt mill-is-
til mexxej, bi kliem mirqum u 
espressjonijiet li ma jtaqqlux 
il-kitba. Fi ftit kliem, stil ħelu 
li jserraħ il-moħħ int u taqra 
l-ġrajjiet ta’ ħaddieħor. Sibt 
l-ewwel linja ta’ kull rakkont 
tqajjimli l-kurżità… ta’ x’inhu 
ġej wara. Nidħol fid-djar tan-
nies, insib ruħi fil-post fejn 
qed isseħħ l-istorja bħall-ew-
wel novella f’din il-ġabra; 
“Kont ġa nħsilt, qaxxart il-leħ-
ja u spiċċajt il-kollazzjon.” 
Li tatni x’nifhem li l-istorja 
ma spiċċatx għax il-protago-
nist qata’ s-sawma ta’ bille-
jl. U ħallejt il-pinna ta’ Lina 
toħodni fi mkejjen differenti 
kemm f’dawk rurali kif ukoll 
f’ambjenti domestiċi fejn ħaf-
na mill-ġrajjiet huma mistu-
ra bejn erba’ ħitan, lesti biex 
idaħħlu lill-qarrej kompliċi 
sat-tmiem tal-istorja. 

F’bosta minn dawn ir-rak-
konti jispikka s-sens ta’ ko-
munità u tama, li s-soċjetà 
għadha ma tilfitx għalkollox, 
u s-sensittività lejn min qed 
ibati, bħalma naqraw fl-istor-
ja, Infetħu Bibien is-Sema. 
Mhux biss imma d-dettall li 
bih Lina ssawwar rakkont fi 
stejjer bħal, Il-ħmar tal-klas-
si, Il-karta ta’ ħames liri u 
Kellu idu nieqsa, stħajjilthom 
joħduni fuq it-tarġa mat-tif-
la li toħroġ bi “pram żgħira 
tal-landa miżbugħa bajda 
bi ftit fjuri roża mpinġijin 
fuqha.” Għax hekk ħassejtni 
xi waqtiet. Nara lill-awtriċi 
tifla tieħu gost bil-ħwejjeġ 
sempliċi, tosservahom minn 
par għajnejn li għadhom qed 
isiru jafu d-dinja.

Innotajt kemm Lina 

tgħożż il-ħbiberija. Ħarġet 
dan is-sentiment qawwi fi 
Ħbieb tal-qalb, fejn minkejja 
d-diferenzi li trabbew fihom 
iż-żewġt iħbieb u t-toroq di-
verġenti li ħadu, il-ħbiberija 
ta’ bejniethom baqgħet soda. 
L-istess ġralhom iż-żewġ 
tfajliet fin-novella, Ġbejniet 
t’Għawdex. Madankollu taf 
kif għandha twasslilna rak-
kont ta’ wġigħ u tradiment. 
Il-ferita f’qalb in-narrattriċi 
f’Imbagħad waslet ix-xitwa, 
mhix se tfiq kif ġieb u laħaq. 
F’taqbida ta’ emozzjonijiet 
li nsibu fin-novella Fejn se 
torqod illejla? joħroġ sen-
timent kuraġġuż ta’ maħfra 
li jħalli lill-qarrej b’sens ta’ 
serħan fi tmiem l-istorja.

L-ewwel xrara ta’ mħab-
ba ma tintefiex maljar, jekk 
qatt tintefa. F’dawn l-istejj-
er żgur li għadha tħeġġeġ 
anke f’qalb l-awtriċi. Bde-
jt inħossni mmur lura fiż-
żmien magħha, inħalliha 
tafda miegħi x’kienet tostor, 
x’ġarrbet f’żgħożitha. B’ħila 
kbira Lina ġabet flimkien iż-
żmien li għadda mal-preżent; 
l-imħabba ppersonifikata li 
għandha l-ħajja tagħha, li 
ħadet iż-żmien biex immatu-
rat u sabet postha anke tard 
fil-ħajja. Il-pinna prolifika 
tagħha waslitilna l-isbaħ rak-
konti fin-novelli Ħareġ il-qa-
mar, id-Dell fuq l-għadira, La 
jasal Settembru u l-Ajruplan 
tal-karti. 

It-temi varji f’dil-ġabra 
jġibu magħhom karattri ta’ 
etajiet differenti. Iż-żgħożi-
ja għadha friska fil-memorja 
tal-awtriċi u ma naqsitx li tti-
na doża tajba ta’ dan iż-żmien 
ta’ deċiżjonijiet u taqbid mal-
ħajja. Lina ma taħarbilhiex 
il-vena umoristika u n-novel-
li, Dawk l-imberkin ismijiet 
u Katarin ġibtlek lampuka 
għandhom iġibu tbissima 
lill-qarrejja.

Lina tħobb il-Milied… 
is-sena kollha. Ir-rakkonti ta’ 

żmien il-Milied f’din il-ġabra 
jidħlu bl-aktar mod natura-
li. X’sar ifisser il-Milied għal 
Ċensu l-iskarpan? U fin-no-
vella, Il-Pudina tal-Milied, 
l-awtriċi mhux biss iddew-
waqna ftit x’kien jinħema 
għal daż-żmien ta’ festi, iżda 
nħossuna kuntenti li qed 
naqsmu magħha l-veru paċi 
fil-qalb. L-istorja tal-Anġlu 
Mqareb se tkun il-favorita ta’ 
bosta mill-qarrejja fejn għal 
darb’oħra se jsibu ruħhom 
sejrin lura għal tfulija mim-
lija faxxinu għal dak li jid-
her sabiħ. Għal xi wħud dan 
iż-żmien jista’ jġib miegħu xi 
ftit ta’ qsim il-qalb bħal min 
ġarrab telfa kiefra, iżda Lina 
mhix negattiva u jirnexxilha 
tasal għal tmiem ta’ kuraġġ u 
tama. 

Fir-rakkont Ħarist f’għa-
jnejh naqraw ġrajja li ntisġet 
fl-istorja tal-bniedem għal 
dawn l-aħħar għelfejn sena, 
iżda l-awtriċi b’umanità u 
ħila tatna rakkont ta’ nies li 
għexuha, li raw is-sofferenza 
f’ħarsa. Il-ġrajja tal-Passjoni 
f’għajnejn Lina Brockdorff 
ħarġet sentimenti profondi ta’ 
fidi. Il-karattri fl-istorja ħadu-
na magħhom fi vjaġġ spirit-
wali. 

Il-ġabra ta’ novelli tispiċċa 
bi storja mqanqla li tmiss 
il-qalb. L-aħħar novella, U 
l-flus fejn marru? Tgħaqqad 
donnha f’ċirku dak li ta’ spiss 
aċċennat għalih Lina Brock-
dorff bil-pinna tagħha; is-sa-
grifiċċju personali li jirbaħ 
kull ostaklu.

 Lina Brockdorff riedet 
tirrakkontalna u rnexxielha. 
Għażlet linwaġġ li jinftie-
hem, ritmu mexxej u li jagħti 
gost, iżda dan xejn ma jnaqqas 
mill-profondità li jsawwar 
dawn l-istejjer. Nistiednek 
tqalleb il-paġni, u tibda taqra 
stejjer li joffrulek mumenti 
ta’ riflessjoni u waqtiet rilas-
santi, l-aktar fl-aħħar tal-jum, 
qabel tbaxxi d-dawl.

Ippermettuli nieħu spunt li nsem-
mi Paġni fuq Facebook li qegħ-

din jagħtu spazju lil ħafna awturi.  
Fil-Letteratura m’hemmx kompe-
tizzjoni u jkun żball min jipprova 
jagħmel dan.  Il-Paġna Letterarja 

tat-Torċa, b’mod konsistenti dejjem 
ippublikajna xogħoljiet ta’ bosta aw-
turi, imma nieħdu pjaċir bil-kbir li 
niċċelebraw spazji oħrajn. 

Insemmi fost oħrajn:  Għidli 
Mitejn, paġna li tistieden lill-awturi 

jippublikaw storja qasira ta’ mite-
jn kelma, bil-Malti jew bl-Ingliż.  
Paġna Mmarkata minbarra l-ful-
jett illi toħroġ u jinkludi xi stejj-
er għandha wkoll paġna ta’ Face- 
book.  

Kemm tikteb sabiħ Mandy Cil-
ia!  Awtriċi oħra emerġenti li taqsam 
magħna bosta stejjer tagħha per-
mezz tal-Paġna “Mill-pinna ta’ Man-
dy Cilia”,  https://www.facebook.
com/MandyCilia. 

Stejjer qosra permezz ta’ Facebook 
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