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KOTBA SPIRITWALI U 
L-FESTIVAL NAZZJONALI TAL-KTIEB

Fl-aħħar t’Ottubru hu-
wa żmien tajjeb ħafna 
li nippreżentalkom 

xi ktieb spiritwali għaliex 
dawn il-kotba wkoll huma 
tant għal qalb il-qarrejja 
tagħna. Dan iż-żmien jaħbat 
fi tmiem ix-xahar magħruf 
bħala “tar-Rużarju” u l-ew-
wel ta’ Novembru dedikat 
għall-Qaddisin kollha, u 
għalhekk huwa żmien tajjeb 
għal paġna bħal din. 

Barra minn hekk dan 
huwa ż-żmien qabel il-Fes-
tival tal-ktieb fejn mill-
ġimgħa d-dieħla se nkom-
plu nsegwu x’għandhom 
x’joffrulna l-awturi u l-pub-
blikaturi tagħna, però ta’ 
min wieħed jgħid li dawn 
tal-lum ukoll huma fost 
il-kotba ġodda.

Meta r-Ruħ  
tintbill fid-Deheb  
ta’ Charlò Camilleri

Mhux sorpriż li f’dinja 
li kulma jmur bil-progress 
fosthom bl-iżvilupp tat-te-
knoloġija qed issir dejjem 
aktar mgħaġġla, l-bniedem 
qed ifittex aktar imkejj-
en fejn jieqaf; fejn jieqaf 
u jagħraf ftit lilu nnifsu. 
Mhux sorpriż li f’dan l-“is-
torbju” – qed nużha hawn 
metaforikament imma iva 
huwa reali wkoll – wieħed 
ifittex imkejjen għall-kwiet 
fejn jistrieħ. Din hija realtà 
ta’ bosta, lil hinn minn kull 
twemmin. Dan huwa serħan 
li l-bniedem tant jeħtieġ 
anke mentalment. Imma 
lil hinn minn kull denomi-
nazzjoni bosta wkoll ifittxu 
dawk il-mumenti spiritwa-
li, fejn japprofondixxu, fejn 
dawk li jemmnu jħallu aktar 
lil din il-Qawwa barra min-
nha tkellimhom. 

Dan il-ktieb huwa ispir-
at mill-meditazzjoni Kar-
melitana. Imma li jolqotni 
u li nsib partikolari anke 
minn dak li qrajt huwa li 
Dun Charlò ma jitlaqx mill-
użu ta’ għejun devozzjonali 
bħal labti li tant huma as-
soċjati mal-Karmelu imma 

mir-relazzjoni tal-bniedem 
u Alla. Niftiehmu, jiena per-
suna li għandi kollezzjoni 
umli ta’ ħwejjeġ sagri fosth-
om labti, u bla dubju dawn 
għandhom ħafna valur 
ukoll. Però l-qofol hawn-
hekk hija l-Kelma t’Alla, 
tant li matul il-ktieb kollu 
nsibu għal bosta drabi refer-
enzi bibliċi. 

Din ir-rabta ma’ dak li 
Alla għandu xi jgħidilna 
għalhekk insibuha fl-Iskrit-
tura daqs kemm insibuha 
fil-mument tal-meditazz-
joni fejn Alla jkellimna 
b’mod personali. Għaliex 
wara kollox kif tgħid Santa 
Tereża l-meditazzjoni mhi 
xejn ħlief konverżazzjo-
ni miftuħa miegħU li nafu 
kemm iħobbna. 

L-imħabba għaldaqstant 
hija t-tema ċentrali f’dan il-
ktieb. 

Dan il-ktieb jikkonsisti 
f’21 kapitlu minbarra l-intro-
duzzjoni u anke t-talb għal 
waqt il-meditazzjoni. Il-
ktieb għandu introduzzjoni 
tal-Professur Michael Zam-
mit fejn jagħti ħarsa wies-
għa lejn il-prattika tal-med-
itazzjoni (p.19). Zammit jit-
kellem dwar “l-għeruq San-
skrita tat-taħriġ mditattiv li 
jisboċ kull Tradizzjoni li ġiet 
wara” (p.15). Din hija im-
portanti għaliex kif għidna 
qabel, il-punt tat-tluq huwa 
il-Jien. Altrimenti l-bażi 
tar-riflessjonijiet ta’ Dun 
Charlò hija l-Bibbja, b’num-
ru ta’ referenzi mill-Iskrittu-
ra. Hekk jagħmel fit-tifisra 
ta’ x’inhuma r-rekwiżiti 
għall-meditazzjoni (p.47) u 
hekk jagħmel fil-kumpla-
ment tal-kapitlu qosra li 
jibnu wieħed fuq l-ieħor. 
Għaldaqstant wara li jfisser 
x’inhi meditazzjoni, l-awtur 
jgħaddi biex jagħtina tifsir 
fuq l-isem ta’ Alla għaliex 
fuq kollox l-imħabba ġejja 
minnu. Imma mbagħad 
meta naslu għalina l-bned-
min, kien kruċjali li jagħtina 
wkoll tifsira ta’ kif inkunu 
f’sikkitna u kif negħlbu 
dawk id-dgħufijiet tagħna 

li jżommuna milli nirċievu 
din l-imħabba. L-aħħar ka-
pitlu mbagħad huma aktar 
dwar kif il-persuna li qed 
timmedita tista’ tidħol aktar 
’il ġewwa, “tħaffer” ’l isfel, u 
tidħol fil-ġewwieni tagħha. 
Iżda ta’ min wieħed jgħid li 
għalkemm meta qed nitkell-
mu dwar meditazzjoni qed 
nifhmu li persuna tinqata’ 
mill-bqija, anke mill-istess 
ħsibijiet tagħha li jistgħu 
jfixkluha, il-frott għandu 
jwassal għal persuna kom-
pleta, persuna b’saħħitha 
u persuna li tagħmel il-ġid 
kull fejn tmur. Fil-fatt ma 
nistgħux naqtgħu barra l-ko-
munità u l-impenn barra 
minna nfusna. U dawn ukoll 
għandhom posthom f’dan il-
ktieb. 

Semmejt ir-referenzi 
għall- Iskrittura iżda ta’ min 
wieħed jgħid ukoll li f’dan 
il-ktieb insibu bosta referen-
zi oħrajn li huma ta’ interess 
kbir. Kollox jindika kemm 
l-awtur huwa persuna li 
jaqra, persuna infurmat, 
persuna li jagħrbel u dan 
il-ktieb li għandna f’idejna 
huwa wkoll il-frott ta’ ħafna 
qari, ħafna ħsieb u ekonom-
ija tal-kliem. Dak li mhux 
neċessarju, dak li hu żejjed 
mhux qiegħed fil-ktieb. For-
si ta’ min wieħed jgħid li din 
hija karatteristika li nsibuha 
fix-xogħlijiet ta’ dan l-awtur 
u nistieden lill-qarrejja li 
anke jaqraw ukoll xi poeżiji 
tiegħu. 

Laqtuni wkoll ir-ritratti 
ta’ tbajja’ bl-inka fuq il-kar-
ta, imtebbgħin wara t-taħriġ. 
Forsi lili laqtuni u missuli 
qalbi biss bħala artist u qed 
narhom espressjoni artis-
tika. Imma min jaf jekk `il 
quddiem dan il-ktieb għadx 
imissli wkoll ir-ruħ tiegħi. 
Ovvjament kollox jiddpendi 
mit-tħejjija. Għaldaqstant 
xtaqt nagħlaq b’parir żgħir 
għall-benefiċċju tal-qarre-
ja li jagħtina Dun Charlò, 
liema parir jibda bih:

a) Għix ħajja etikament u 
moralment tajba

b) Sib ħin fil-jum tiegħek 

li huwa ħiemed u kalm;
c) Ħejji rokna f’darek 

mżejna sempliċi b’xi xbie-
ha qaddisa sabiex tgħinnek 
għall-meditazzjoni

d) Xi ħin qabel timmedi-
ta ħejji tazza te tal-weraq u 
ħwawar u niżżilha bil-mod 
u ggustaha, u ħalliha sser-
rħek. (p.16)”

Dan il-ktieb huwa pub-
blikazzjoni ta’ Horizons. 

‘Tislima lil Kristu  
Sidna: Quddiem 
il-Kurċifiss’ ta’  
Oliver Friggieri,  
ta’ Terence Portelli; 
Pubblikatur:  
Reliġjon u Ħajja

Bosta persuni li kellhom 
kuntatt mal-Professur Oli-
ver Friggieri jiftakru li kien 
iħobb iqassam poema tiegħu 
bl-isem ‘Tislima lil Kristu 
Sidna’. Magħha aktarx kien 
ukoll iqassam kopji disinji 
varji fosthom tal-Kurċifiss li 

kien ipinġi huwa stess. 
Din il-poeżija tieħu 

x-xejra ta’ vjaġġ meditattiv 
quddiem il-Kruċifiss u tin-
qasam f’seba’ strofi. Dan il-
vjaġġ interjuri u personali 
huwa rifless ukoll tal-mixja 
tal-bniedem mill-Ġenesi, l-
punt tat-tluq għal mod kif 
minn eroj bil-palm f’ide-
jhom rawh minxur fuq salib 
sad-dixxerniment tal-poe-
ta nnifsu. Paradossalment 
il-Kurċifiss huwa t-tweġiba 
għall-problemi tagħna. Il-
bniedem sa minn dejjem 
staqsa dwar it-tbatija hekk 
kif insibu anke fil-Ktieb 
ta’ Ġob. Kien hemm bosta 
li ppruvaw jagħtu rispos-
ti għal dan. It-tweġiba u 
kultant għal min qiegħed 
ibati hija l-unika waħda, 
hija fil-Kurċifiss. Alla nnif-
su li ħa din it-tbatija, li fiha 
l-umanità tista’ tidentifika, 
u n-nisrani jaf tajjeb li wara 
dik it-tbatija hemm ir-rebħ. 
Imma fil-Kurċifiss mhux 
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