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Stejjer qosra

Sempreviva ta’ Trevor 
Zahra; Pubblikazzjoni: 
Merlin Publishers

Jekk ngħid li Trevor Zahra 
huwa idolu ta’ ċkunitna u aw-
tur li ispira ħafna awturi oħra 
ma nkun qed ngħid xejn ġdid. 
Imma li żgur sorprendenti 
hu kif dan l-awtur ma jixba’ 
qatt jissoprendina. U propju 
dak hu li qed jippeżentalna 
permezz ta’ dan il-ktieb: bħal 
bukkett fjuri friski. Trevor 
(f’dan l-artiklu se nsejjaħlu 
bl-ewwel isem) hu dejjem 
frisk u oriġinali. Il-pulena 
tad-deheb kien l-ewwel ktieb 
tiegħu u bih saħħarna, però 
ma ddejjaq xejn ibiddel, jes-
perimenta u joffrilna materjal 
ġdid. Hekk jagħmlu artisti li 
jippromettu, kemm fil-mużi-
ka, letteratura u f’oqsma oħra-
jn. U mill-bukkett fjuri friski 
li qed joffrielna hawnhekk 
nistgħu naqtgħu waħda waħ-
da, u nieħdu pjaċir bir-riħa u 
l-ilwien uniċi tagħha. Għaliex 
dan il-ktieb li għandna f’idej-
na hu litteralment ispirat mill-
fjuri. Kull novella hi differenti 
però bejniethom hemm din 
it-tema sabiħa. U għaldaqstant 

sempreviva. Sabiex il-preżen-
tazzjoni tkun waħda sabiħa 
kien jeħtieġ pakkett sabiħ u 
anke hawn Merlin Publishers 
tawna sorpriza oħra. Qoxra 
hardbound, disinn mill-isbaħ, 
daqst ftit iżgħar mis-soltu u 
kuluri differenti għal kull 
novella. Ngħid għalija qatt 
ma rajt dan it-tip ta’ disinn u 
din il-preżentazzjoni distina 
tkompli mal-istejjer oriġinali 
u mal-istess tema ta’ dan il-
ktieb. 

L-istejjer huma qosra, 
mexxejja u jiġu kumplimen-
tati bid-daqs żgħir tal-ktieb 
li jagħmlu faċli biex wieħed 
jaqrah. Il-ktieb jikkonsisti 
f’37 storja u ideali għal dawk 
li jixtiequ waqt xi pawsa qa-
sira forsi waqt ħin il-mistrieħ 
mix-xogħol jew mix-xogħol 
tad-dar, jaqraw xi storja li tasal 
għal konklużjoni tagħha ma-
lajr. Il-kobor ta’ dan l-awtur 
hu li l-kitba tiegħu hija mexx-
ejja daqs kemm hi riflessiva; 
iġgħalna naħsbu. Hu joffrilna 
sfida. L-istejjer fihom ħafna 
x’tixtarr u waqtiet nebbiexa 
wkoll. Mhuwiex patroniz-
zanti, jinfatam minn xi riġid-
ità morali u minflok joffrilna 

sitwazzjoni reali. Fil-ġabra, 
wieħed jinnota wkoll kemm 
Trevor għandu ħakma tajba 
tal-lingwa tagħna. Juża Mal-
ti għani u saħansitra kliemu 
jixhed kemm hu għandu 
relazzjoni tajba miegħu. Il-
mod ta’ kif jesprimi ruħu bih, 
mhux biss jixhed dan, imma 
juri b’eżempju ċar kemm hu 
kapaċi jsebbaħ dan il-ġnien. 
Dan il-ġnien jafu tajjeb u jaf 
l-aħjar fjuri li jsebbħu. U ta-
bilħaqq Trevor Żahra kapaċi 
jżewwaq dik l-idjoma Malt-
ija, kif tismagħha fit-taħdit, 
fit-toroq tagħna u fl-istess ħin 
iżomm livell għoli fil-kitba. 

Trevor Żahra ma jafx biss 
l-għaġna tal-kelma Maltija, 
imma jaf sew ukoll l-amb-
jent Malti, dak li jsawwarna. 
Fil-Paġna Letterarja tal-Ħadd 
17 ta’ Ġunju 2018 dwar il-
ktieb “Xemgħat” kont għedt: 
“Il-karattru Malti, l-ambjent 
Malti hu evidenti f’dan il-
ktieb. U dan hu li jagħmel 
dawn l-istejjer anke differen-
ti minn dawk barranin f’dan 
il-ġeneru ta’ kitba.” Dan nista’ 
napplikah għal dan il-ktieb. 
Niltaqgħu mal-qagħaq ta’ bar-
bett, il-purċissjoni ta’ Corpus, 
iz-ziju Ġorġ li kien jadura lil 
Borg Oliver, u x-xiħa timbotta 
l-pram mimli bil-ġiżi. 

Il-kitba ta’ Trevor hi bħal 
bukkett fjuri li qatt ma jidbiel. 
Ktieb li se jsebbaħlek il-libre-
rija u tieħu gost taqrah. 

Sempreviva jinkiseb 
mill-ħsiebet ewlenin jew mis-
sit elettroniku https://merlin-
publishers.com/product/sem-
previva/

Mitt ruħ ta’ Gorg Mallia; 
Pubblikazzjoni: Klabb 
Kotba Maltin

Għandi mitt raġuni dif-
ferenti għaliex ridt nakkwista 
kopja ta’ dan il-ktieb. Minn 
banda għandna ktieb b’illus-
trazzjonijiet ta’ Gorg Mallia. 
Il-mod kif ifisser l-emozzjoni-
jiet fl-illustrazzjonijiet tiegħu 
dan l-artist, huwa xi ħaġa li 
jiena tassew togħġobni. Dawn 
l-aħħar snin Mallia approfitta 
ruħu sew mill-benefiċċji tat-te-
knoloġija u użha bl-aħjar mod 
li seta’. U hawn nixtieq nagħti 
ftit eżempji li dehru f’din l-
aħħar sena: 

a) L-Avventura msaħħra 
ta’ Melanie u Karl, ktieb għat-
tfal miktub fil-bidu tal-imxi-
ja tal-Covid-19, biex jingħata 

b’xejn f’forma elettronika 
bħala rigal lit-tfal Maltin u 
Għawdxin kollha li kienu 
jinsabu d-dar minħabba fl-
għeluq tal-iskejjel.

b) Il-wirja ta’ pitturi 
diġitali Rhapsody-in-Pain 
bejn it-6 sal-20 ta’ Marzu 2020. 

c) It-tislima lill-person-
alitajiet li jħallu din id-dinja 
permezz ta’ Facebook.

d) Numru ta’ karika-
turi li ma waqfux, xi wħud 
ftit kritiċi speċjalment lejn 
it-tmexxija attwali.

e) Il-Professur Għasfur 
(it-tieni ktieb).

f) Numru ta’ illustrazz-
jonijiet għall-istejjer ta’ Għidli 
mitejn. 

Din tal-aħħar, Għidli 
mitejn, kienet ta’ inpromptu 
għal dan il-ktieb. Din il-paġ-
na permezz ta’ Facebook qed 
toffri spazju lil numru ta’ aw-
turi biex itellgħu ix-xogħlijiet 
tagħhom u aktar minn hekk 
qed toffrilhom sfida sabiex 
dan ix-xogħol ma jkunx ak-
tar minn mitejn kelma. Gorg 
Mallia ċertament għandu ħaf-
na x’joffri imma dan l-ispazju 
dejjem iħallih għalina l-aw-
turi. Però hu stess kellu kon-
tribut kbir ħafna u naħseb li 
dan hu r-riżultat. 

U hawn Mallia, issa bħala 
awtur qed jesplora dan il-qa-
sam li bl-Ingliż hu magħruf 
bħala flash fiction. Dawn 
il-mikrostejjer huma xi ħaġa 
relattevament ġdida f’pajjiż-
na. Rita Saliba fil-fatt riċen-

tament ħarġet il-ktieb sabiħ 
“Ħjut”. L-isfida f’dawn l-istejj-
er hija li l-ekonomija tal-kli-
em u li l-awtur irid jasal għal 
konklużjoni fil-qosor ħafna. 

Dawk li segwew l-illus-
trazzjonijiet ta’ Ġorġ Mallia 
li jiddeskrivu burdati differ-
enti matul din l-aħħar sena 
diffiċli li għaddejna flimkien, 
żgur li mhux se jkunu diżap-
puntait b’dan il-ktieb. Stejjer 
qosra fejn is-soċjal jitwaħħad 
mal-psikoloġija u mfisser 
bl-illustrazzjonijiet u l-kit-
ba b’emozzjonijiet qawwija. 
U dan jagħmlu mingħajr ma 
joħodha wisq fit-tul. Il-ħila 
kbira li jesprimi dak li għandu 
xi jgħid bi stampa bħal jirrep-
lika anki fil-kitba. Jasal għal 
punt mal-ewwel. 

Il-ktieb jitratta bosta temi 
bħal kwistjoni tal-kirjiet li 
tħalli l-faqar (Karmnu), il-vjo-
lenza domestika (Sonia), Is-
saħħa mentali (Rita) u kif 
il-bullying jisa’ jwassal għal 
ħsara (Bruce). 

Li għoġobni ħafna però 
hu li jinfatam ftit minn dawk 
it-temi soċjo-politiċi li dan 
l-aħħar donnhom saru wisq 
prevalenti fil-letteratura Malti-
ja u jidħol ukoll aktar fil-fond. 
Jitkellem dwar is-solitudini, 
l-iskiżofrenija u s-suwiċidju. 
Kull tema ma jarahiex biss 
minn barra imma jħares lejn 
il-persuna. Għaliex wara kol-
lox dan hu ktieb dwar persuni 
u għalhekk Mitt persuna. 

Dan il-perjodu tal-perjodu 
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