
Ħbieb, dan ix-xahar niċċelebraw il-festa tal-maħbubin. Jum San Valentinu niċċelebrawh 

nhar l-14 ta' Frar. Għalhekk iddeċidejt li nikteb fuq l-imħabba u l-isfumaturi li ġġor 

magħha. Fl-496 AD, il-Papa Gelasius immarka l-14 ta' Frar bħala l-festa li tfakkar lil San 

Valentinu ta' Ruma. San Valentinu ta' Ruma huwa biss wieħed minn bosta San 

Valentinu li jidhru fuq il-lista Kattolika Rumana tal-qaddisin u filwaqt li hemm diversi 

naħat dwar l-identità tiegħu u l-varjazzjonijiet fil-leġġendi, huwa aċċettat b'mod wiesa' 

li kien qassis jew isqof u li kien ġie arrestat talli żewweġ koppji Nsara u assista lill-

Insara. 

 

Insibu wkoll li r-Rumani tal-qedem ħarġu bl-isem tal-jum modern tal-imħabba. L-
Imperatur Claudius II ordna l-mewt ta’ żewġt irġiel. It-tnejn kien jisimhom Valentinu. 
Dawn inqatlu fl-14 ta’ Frar, iżda fi snin differenti fit-3 seklu A.D. Il-martirju tagħhom ġie 
onorat mill-Knisja Kattolika biċ-ċelebrazzjoni ta' Jum San Valentinu. 
 
Ir-rigali u messaġġi ta’ mħabba saru popolari fil-Medju Evu, probabbilment grazzi għall-
poeżija li fis-sena 1415, Charles, Duka ta’ Orleans, waqt li kien il-ħabs fit-Torri ta' 
Londra kiteb lil martu. Din hija maħsuba bħala waħda mill-eqdem poeżiji ta’ mħabba.   
Jum Valentinu sar dejjem aktar popolari mad-dinja kollha madwar is-seklu 17, kif 
kienet id-drawwa, bdew jiġu skambjati noti żgħar miktuba bl-idejn. Meta għadda aktar 
żmien, ġew sostitwiti b' kartolini tal-awguri. Il-kummerċjalizzazzjoni moderna bħal f’ 
kollox, wasslet biex f’din iċ-ċelebrazzjoni nitilqu s-sempliċità għal affarijiet kbar! 
 
L-imħabba fiha diversi forom, l-imħabba mhux kollha l-istess. L-imħabba għar-raġel jew 
għall-mara hija ħaġa. L-imħabba għat-tfal hija ħaġa oħra. L-imħabba għall-pet tagħna 
hija ħaġa u l-imħabba lejn xi delizzju hija ħaġa oħra. B’hekk ngħid jien, l-imħabba mhux 
kollha l-istess, anzi hija differenti. Skali differenti. Ma rridux inħalltu l-imħabba. Il-
partner mhix il-mara jew ir-raġel. Huma persuni oħra. Huma karattri oħra.  Mhuma 
riservi ta’ ħadd. L-imħabba għall-ħajja. Il-ħajja li minkejja kollox, aħna nixtiequ li ngħixu 
u mhux neżistu. Mhux faċli din, naf. Aktar faċli li tintelaq mal-kurrent milli tqum u 
tiġġieled mal-ħajja. Għax ejja nkunu onesti. Il-ħajja hija ġlieda kontinwa.  
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Meta ormolna tlifna l-akbar imħabba li qatt kellna. Iżda meta ġie l-waqt bdejna 
nħossu li nistgħu nieħdu ċerti deċiżjonijiet, għażilna l-imħabba lejn il-ħajja, għamilna 
kuraġġ u bdejn nippruvaw nimxu ’l quddiem. Dan għax fhimna li sakemm il-qalb tibqa’ 
tħabbat, tista’ terġa’ tħobb.  
 
Dejjem ninsisti jien li l-mewt ma toqtolx l-imħabba għax meta l-imħabba tkun vera, 
tkun għal dejjem. Għalija, l-imħabba hija eterna. Mhux qiegħed ngħid li meta tormol 
għandek bilfors terġa’ tħobb persuna oħra. Kulħadd jagħżel hu u aħna bħala romol 
irridu nirrispettaw id-deċiżjonijiet li jieħdu romol oħra. 
 
Imma għajjejt nara romol li jibżgħu, jiddejqu jew jistħu jerġgħu jħobbu persuna oħra. 
Nifhem li jista’ jkun hemm problemi oħra. Nifhem li jista’ jkun hemm familjari li 
jagħmluha aktar diffiċli. U aħna rridu nifhmu li ħaddieħor ikun ġenwinament inkwetat. 
Nistgħu nibżgħu li nerġgħu nweġġgħu. Dawn kollha huma beżgħat normali. Dawn 
huma kollha problemi li nistgħu nħabbtu wiċċna magħhom. Però, se jasal il-mument li 
jkollna niddeċiedu. Dan jasal meta nifhmu li aħna importanti wkoll. Dejjem nagħtu kas 
ħaddieħor u dejjem ninsew li aħna rridu ngħixu wkoll. Huwa d-dmir u d-dover tagħna 
li ngħixu. 
 
Minn qalbi, nawgura jum San Valentinu mimli mħabba lejn xulxin u anke lejn l-għeżież 
tagħna li ħallewna. Imma ejja nħobbu lilna nfusna aktar, inħobbu l-ħajja aktar u 
nħobbu lil dawk il-persuni li huma importanti ferm f’ħajjitna. 
 

Victor 

L-American Film Institute jgħid li dan il-film huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar films 

drammatiċi u romantiċi ta’ kull żmien, li daħħal flus. Kien segwit mis-sequel,  Oliver’s 

Story  (1978), bl-artisti jkunu Ryan O'Neal u  Candice Bergen. 

Love Story jittratta l-istorja ta’ Oliver Barrett IV, werriet ta' familja Amerikana mill-
Kosta tal-Lvant tal-ogħla klassi. Huwa jattendi  l-Kulleġġ Harvard fejn huwa player tal-
ice hockey. Huwa jiltaqa ma' Jennifer  "Jenny" Cavilleri, studenta tal-mużika klassika tal
-Kulleġġ  Radcliffe. Hija bint il-klassi tax-xogħol. 
 
Oliver ikun inkwetat għax ma kienx jagħmel parti mill-pjanijiet ta 'Jenny li riedet tmur 
tkompli tistudja ġewwa Pariġi. Hija taċċetta l-proposta taż-żwieġ tiegħu u hu jeħodha 
fid-dar il-kbira ta' Barrett biex tiltaqa' mal-ġenituri tiegħu, li jibdew jiġġudikawha għax  
ma jkunux  impressjonati biha.  
 
Missier Oliver jgħidlu li se jaqtgħu finanzjarjament jekk jiżżewweġ lil Jenny, iżda wara l-
gradwazzjoni huma jiżżewġu xorta waħda. Jenny tibda taħdem bħala għalliema iżda 
mingħajr l-appoġġ finanzjarju ta' missieru, il-koppja ssibha ferm diffiċli biex jiffinanzjaw 
l-istudji ta' Oliver, student tal-Liġi f’Harvard. Oliver jiggradwa, jiġi t-tielet fil-klassi 
tiegħu u jsib xogħol ma' ditta legali rispettabbli ferm ġewwa New York. Huma jkunu 
lesti li jibdew familja iżda Jenny ma tkunx tista’ tinqabad tqila. Wara ħafna testijiet, it-
tobba jgħidu lil Oliver li Jenny għandha marda terminali. 
 
Mingħajr ma jgħid xejn lil Jenny, Oliver jipprova li jkomplu jgħixu ħajja normali iżda 
darba waħda Jenny tikkonfronta lit-tabib tagħha u ssir taf il-verità. Oliver jixtri l-biljetti 
għal Pariġi, iżda hi tirrifjuta li tmur għax tkun trid biss tqatta' l-ħin miegħu. Oliver jitlob 
il-flus lil missieru sabiex ikun jista’ jħallas għat-terapija tal-kanċer ta' Jenny. Missieru li 
ma tantx ikun jinteressah jistaqsih jekk "daħħalx xi tifla fl-inkwiet". Oliver jigdeb u 
jgħidlu iva, u jkun hawn li missieru jiktiblu ċekk. Minn fuq is-sodda tal-isptar, Jenny ma’ 
missierha tagħmel l-arranġamenti kollha għall-funeral tagħha. Hija tgħid lil Oliver biex 
ma jwaħħalx fih innifsu u tgħidlu li hu qatt ma żammha lura mill-mużika  klassika u xejn 
ma kien se jieħu post l-imħabba tagħhom. L-aħħar xewqa ta' Jenny hija li Oliver 
iħaddanha sewwa miegħu hekk kif tmut. 
 
Oliver, maħkum minn niket kbir jitlaq mill-isptar fejn jiltaqa’ ma’ missieru, li mar  New 
York minn Massachusetts biex joffri l-għajnuna tiegħu wara li sar jaf dwar il-kundizzjoni 
ta' Jenny. Oliver jinfurmah li Jenny tkun mietet. Missieru juri d-dispjaċir tiegħu. Oliver 
iwieġbu b’dak li kienet qaltlu Jenny qabel: "Imħabba tfisser li qatt ma jkollok għalfejn 
tgħid jiddispjaċini". Oliver jitlaq jimxi waħdu lejn ir-rink tas-silġ, fejn Jenny kienet ratu 
jiskejzja l-ġurnata li marret l-isptar. 

Love Story. Films fuq l-imħabba ħarġu bil-mijiet. Uħud għamlu suċċess kbir, 

oħrajn ma għamlu xejn jew ftit li xejn. Illum għażilt il-film drammatiku Love Story, film 

li fl-opinjoni tiegħi se jibqa’ popolari għal żmien twil. Film ta’ mħabba bi storja komuni 

ħafna. Niftakar li dan il-film kont rajtu ġewwa r-Rex mal-ġenituri tiegħi. Kont domt 

jumejn nibki. Kont żgħir ħafna. Min jaf kemm hawn minna li għaddew minn storja 

simili.  

Imma issa ħa niġu għal dan il-film kbir. 

Dan il-film Amerikan inkiteb minn Erich Segal, li huwa wkoll l-awtur tar-rumanz tal-

1970 bl-istess isem. Howard G. Minsky huwa l-produttur tal-film u d-direttur huwa 

Arthur Hiller. L-atturi prinċipali huma Ali MacGraw u Ryan O’Neal.  
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