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du mill-alliterazzjonijiet u 
mill-kliem onomatopejku li 
jserraħ b’xi mod il-widna jew 
ruħ il-qarrej. Din li naqraw 
hawn mhix poeżija faċli, 
minkejja li l-kliem użat hu 
dak li nużaw kuljum. 

Huma poeżiji li jeħtieġu 
jinqraw iktar minn darba 
mhux għax jgħabbu moħħ 
il-qarrej b’piż li jdejjaq, 
imma għax iħoss li aktar ma 
jinqraw aktar jidħol fil-pro-
fond tal-persona/vuċi li qed 
tikteb.

Ħsieb ta’ Charles Briffa 
dwar egalomanija per-
versa

It-titlu tal-ġabra megalo-
manija perversa tista’ tfisser 
ossessjoni falza, prużunzjoni 
esaġerata personali, jew tber-
riqa għawlija. X’inhi l-meg-
alomanija tal-poeta? L-os-
sessjoni tiegħu biex jaħkem 
lill-indirizzata (kemm jekk 
hi mara u kemm jekk hi an-
ima) – ossessjoni li setgħet 
kienet inkonxja kieku mhux 
minħabba l-isem tal-ġabra. 
Id-delużjoni tiegħu tal-im-
portanza jew setgħa tiegħu 
fir-relazzjoni mal-indirizzata 
tidher għamla ta’ diżordni 
paranojda, imma l-poeżiji 
qed jagħtuh iċ-ċans li jisfoga 
u għalhekk jgħawwed u jten-
ni x-xewqat u x-xenqat tiegħu 
– il-ġabra hija mimlija b’ref-
erenzi għal dawn ixxewqat.

Din il-megalomanija 
jispjegaha bħala “ħsieb op-
pressanti” u ‘ħsieb inkejjuż 
u persistenti” li saħansitra 
anki d-dawl jinterpretah bħa-
la dak li qed “itanbar taħbit 
qalbi”, siltiet li jagħtu x-xejra 
tal-ossessjoni tiegħu lejha 
tant li ma jimpurtah minn 
xejn “għax jien inħobbok” 
(nistenna). 

U jiddefinixxi mħabbtu 
lejha:  “imma nħobbok/bħal-
ma l-warda tgħannaq l-ilsna 
tax-xemx/bħalma l-mewġa 
tfissed il-ponot tal-blat/ bħal-
ma l-ħarrieġa tilqa’ ’l tal-bejt” 
– il-paralleliżmu sintattiku 
jikkumplimenta l-fissazzjoni 
tiegħu għax id-diwi tar-repe-
tizzjoni donnu xi kondizzjo-
ni psikopatoloġika kkaratter-
izzata minn fantasiji ta’ rele-
vanza billi l-qawwa tan-natu-
ra u l-importanza arkitettorali 
jissieħbu fl-inkonxju tiegħu 
biex ineffħulu l-istima tiegħu 
nnifsu.

Hija idea komuni li att 
pervers idgħajjef liġi, kon-
venzjoni, jew xi morali li 
s-suġġett pervers ikun b’xi 
mod kontrihom. Il-perverżjo-
ni filpsikoanaliżi hija ċ-ċaħda 
tas-sapport mingħand ħad-
dieħor; ċaħda mistqarra ċara 
fil-poeżija alla li minkejja 
l-erba’ definizzjonijiet - fun-
zjonijiet ta’ Alla mogħtija 
fit-tieni strofa, il-poeta xor-
ta jqisu lil dan Alla li mhu 
xejn (“għax int m’int xejn”). 
U hekk nibdew inħossu n-
nuqqas ta’ the Other (kif

isejjaħlu Lacan) fi Schem-
bri, u dan in-nuqqas iwassal 
għal xewqa li hija x-xewqa 
għal the Other. Bil-kunċett 
ta’ the Other (li bosta drabi 
huwa l-indirizzata) il-kelliem 
fil-poeżiji (li, kif għedna, hu 
s-suġġett poetiku; jiġifieri, is-
suġġett konxju, li qed jaħseb) 
ifittex konferma tiegħu nnif-
su. 

Il-poeta jitkellem ma’ xi 
ħadd – mal-indirizzata li hi 
l-inkonxju Lacanjan li jin-
trabat ma’ għarfien ta’ xewqa 
(ħajku 13: “kliemi bħal war-
da/ mixtieq għal għodwa ġdi-
da,/ ħa jfaħħar ġmielek”) u 
ma’ xewqa għal għarfien (ħaj-
ku 3: “ma tifhimx ħsiebi/ jser-
repbħal fil-qasbija,/ għal għa-
da hieni”). Is-suġġett huwa 
l-punt ta’ oriġini tal-ħsieb 
jew ġrajjiet personali, u juri 
li l-individwu uman għandu 
għarfien validu tiegħu nnifsu 
u għandu ħila jilħaq l-għani-
jiet tiegħu – fi kliem ieħor, 
li għandu kontroll tiegħu 
nnifsu. Schembri mhux qed 
jonxor is-suġġett fuq bejt 
biex jinxef imma qed idendlu 
f’vetrina għal wiri. Il-poeżija 
tiegħu tittrasforma l-individ-
wu f’suġġett u żżejnu b’indi-
vidwalità reali.

Fi Schembri the Oth-
er huwa l-punt li minnu 
l-eżistenza tas-suġġett tista’ 
tiġi ppreżentata lis-suġġett 
innifsu (bħalma jiġri f’jien). 
Jiġifieri, it-targit li l-poeżi-
ja (li tittratta relazzjoni ma-
lindirizzata) timmira fuqu 
huwa s-suġġett u mhux l-in-
dirizzata/the Other, minħab-
ba l-ossessjoni tiegħu le-
jha. L-użu tat-tieni persuna 
jgħarrafna b’din the Other, 
imma d-dominanza gramma-
tikali hija tal-ewwel persuna 
f’dawn il-poeżiji, l-ewwel 
persuna li turi lis-suġġett. 
F’moħħ il-psikoloġist, fil-

bniedem hemm il-prinċipju 
maskili (ikkaratterizzat l-ak-
tar b’rispett lejn il-liġijiet 
tal-bniedem, ħajra għallar-
ti u s-snajja’, u ubbidjenza 
lejn il-ġerarkija) u l-prinċip-
ju femminili (ikkaratter-
izzat b’emfasi fuq il-qru-
bija tad-demm, lealtà lejn 
l-art, u aċċettazzjoni passiva 
tal-fenomeni naturali). Għal 
Jung il-prinċipju femmini-
li jieħu sura ta’ omm li sim-
bolikament tiġi l-inkonxju 
kollettiv. Fissimboliżmu 
Ċiniż insibu li l-prinċipju 
maskili (il-Yang) huwa attiv 
u mdawwal, u l-prinċipju 
femminili (il-Yin) huwa pas-
siv u mdallam – iżżewġ qa-
wwiet jinkludu aspetti minn 
xulxin, u l-individwu għandu 
bżonnhom it-tnejn li huma.

F’din il-ġabra nifhem li 
hemm ħjiel ta’ dawn ittifsiri-
et kollha ta’ prinċipji (ara, 
b’eżempju, il-poeżija little 
waltz). Hija ġabra li turi li 
s-suġġett huwa attiv u ħaj. 
Il-qagħda tal-poeta tinkludi 
l-qtugħ mid-dinja ta’ barra, 
u l-poeżija ssir prodott utli 
u l-poeta jsir il-produttur ta’ 
dan il-bżonn. 

Il-missjoni wtiqa tiegħu 
twassal ilħna meħtieġa wkoll 
jekk f’soċjetà konsumista 

(medhija bil-kisba tal-ġid u 
mixħuta lejn l-artifiċjalità) 
il-poeta jitwaddab fil-waħdu 
– donnu xi mewġa solitarja 
miexja waħedha bla mewġ 
ieħor qabilha u warajha. Il-
moħħ kreattiv jaf jitfgħek 
f’qagħda solitarja.

Parti min-natura tal-
bniedem hija li jixtieq u jixx-
ennaq, u l-poeta jixxennaq 
għal ħajja sempliċi bħal ta’ 
għasfur li ma jħabbilx rasu 
fuq il-ħajja imma jgħix ħieles 
mingħajr ma jippretendi xejn 
(dawra durella) u xorta jsib 
x’jiekol. 

Hija xewqa għal ħajja bla 
inkwiet u tħassib, u x-xbie-
ha tal-għasfur bla ħsibijiet 
hija x-xbieha li jagħtina Kris-
tu (f’Mt. 6:26 u f’Lq. 12:24). 
Il-poeta jittratta x-xewqat 
tiegħu f’poeżiji bħal morsa, 
djamant, ħajtEK, ħallimni, 
l-għata tal-ħsieb, u oħra-
jn – kif spjegajna qabel. Il-
kunċett ta’ xewqa/xenqa fi 
Schembri huwa konxju u 
f’din il-ġabra nħoss li rrid 
inżewġu mal-kunċett ta’ the 
Other għax il-kwalità umana 
tax-xewqa hija li l-bniedem 
jixtieq li ħaddieħor ikun jix-
tiequ.

Il-poeta jibni spazju billi 
jimbarka f’att ta’ komuni-

kazzjoni imma qatt ma jis-
ta’ jkun jaf ilqarrejja tiegħu 
x’sens jagħmlu minn dak li 
jikteb. L-interpretazzjonijiet 
tagħhom isiru tifsiriet sol-
itarji għax il-poeta qatt ma 
jkun jaf jekk it-tifsir tiegħu 
jitwassalx. 

Dan huwa l-qofol tal-istil-
istika soġġettiva li tikklejmja 
li kull tħassib huwa pers-
pettivali, imma hemm grad 
ta’ oġġettività meta l-istilis-
tiku jifli t-tħaddim tal-ling-
wa – pereżempju, huwa fatt 
li l-lokattivi juru l-qagħda li 
l-poeta jridna nħarsu min-
nha, imma l-għaliex jaf ikun 
frott ta’ kif nifhmuha aħna. 
Fil-qalba tal-proċess ta’ ko-
munikazzjoni hemm l-att 
personali ta’ interpretazzjoni, 
u minħabba li kulħadd għan-
du l-individwalità tiegħu 
(bl-esperjenzi differenti tal-
ħajja u tal-lingwa) ma nist-
għux inkunu żguri li żewġ 
individwi se jifhmu l-istess 
biċċa lingwa eżattament l-ist-
ess. 

Allura hawnhekk, fil-ħid-
ma tiegħi bħala stilistiku/
kritiku identifikajt xi wħud 
mill-karatteristiċi stilistiċi li 
għandhom il-potenzjalità li 
jissuġġerixxu interpretazz-
jonijiet differenti.
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