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مطبعة املعارف اجلديدة / ، مامور امباكي محديـل !رحليت إىل الشيخ أمحد مبب طول هللا عمرهقراءة على كتاب 
 صفحة. 206 .2019 – الرابط

Reviewed by: Bamba Drame, Dar El Hadith El Hassaniyya Institute, Rabat Morocco.  

 
 .الشخصيات األفريقيةجتربة جديدة يف تدوين سرية حنن أمام 

رواية فال نصا، زاوج فيه بني اخليايل والواقعي. وإن كان الواقعي قد أخذ احلظ األوفر من النص. فـ "الراوي" يقدم لنا
فيها بني رسم السرية الشخصية للشيخ اخلدمي، وبني التصوير الفين للسياق الزماين للفرتة  ج  ز  رائقة جذابة ومتسلسلة، م  

تماعية والثقافية. حبيث كنت  أختيل، وأان أقلب ( مبعظم خصائصها االج1927اليت عاش فيها أبو احملامد )تـ 
ألعيش تلك الفرتة املركزية من بناء اهلوية اإلسالمية للمجتمع  ير ق  ه  صفحات الرواية، أن عقارب ساعيت تعود يب الق  

 ... السنغايل
اليت سبقت إىل تدوين سرية الشيخ اخلدمي كامل نن  ، يف كتابه هذا، مجلة من أدبيات املريدية)الراوي( استغل الكاتب

)منن الباقي القدمي يف سرية الشيخ اخلدمي، للشيخ حممد البشري امباكي بن الشيخ أمحد مبب( واإلرواء )إرواء الندي 
وي ل  فحات )النفحات املسكية يف السرية البكية، للع  من عذب حب اخلدمي حملمد األمني جوب الدغاين( والن  

 نقيطي( وغريها.الش   
ه ه ذا مجلة من الرواايت الشفوية  ص ل إال مبجالسة الكبار اليت ال ت  عالوة على ذلك، فقد استثمر "الر اوي" يف ن ص  

، تلكم الرواايت اليت كانت، قبل أن يدوهنا الراوي، حبيسة إطار )فالشفوي أحد املكوانت األساس للرتاث اإلفريقي(
ة النسيان ومن آفة التزوير التارخيي؛ فمكننا منها،  حمدود، مضنوان هبا عن غري أهلها، فأنقذها صاحب الرواية من جل 

 .بعد أن ألبسها ثوب أسلوب عريب ممتاز
 قصة الكتاب:

الشيخ  شخصية اكتشف ؛احندر من مكان جمهول مصطفى غي،هو  . و"بطل القصة"1925القصة تدور يف سنة 
وهو من أحسن ما ألفه يف علم  ،يف مجع ما فرقه الدميان بـ مسالك اجلنانمنظومة موسومة أمحد مبب عن طريق 

 أبيه. حابمن أحد أص هدية   الكتاب جاءه التصوف والسلوك،
ليصل إىل اجنربل فلم يكن منه إال أن شد الرحال، وخاض املسالك  ؛لبابه ت  ملك ملا طالع مصطفى هذه املنظومة،

ها هي الصحيحة األصيلة[، حيث اإلقامة اجلربية للشيخ التسمية اليت استخدمت  أن ل، إال ب  ر  يطلق عليها ج   املدينة]
 (.1912أمحد مبب )منذ سنة 

 جاءه فىت، يقول له: هل أنت مصطفى؟بل، وما إن نزل من القطار حىت ر  جن   جاء بطل القصة مصطفى إىل ا
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 قال: نعم!
 فقك إىل الشيخ الذي رحلت من أجله.اقال: ب عثت  إليك الستقبالك ولكي أر 

 ما علم أحد مبجيئه وال بوجهته قبل النزول من القطار!، ألنه أن يتعجبله  ق  فتعجب، وح  
 السمو واالرتقاء؛ مكاشفات   ربوبية؛ جمالس   ات  رهيبة؛ نفح ومن مث تبدأ له جتربة رابنية من أعجب ما يكون: مشاهد  

 تتحول إىل عادات ... ابالختصار: حياة كلها عجب يف عجب! يومية؛ خوارق  
الفلسفة الرتبوية للشيخ اخلدمي، رؤيته للحياة، والرباديغم الذي يتحكم يف الكاتب  ويف ثنااي هذه القصص، ينث  

  ه ويف منهجه الصويف!يشت  ع  
وتقريب مناقبهم إىل مجهور القراء، خاصة  رق ابب جديد يف تدوين سرية املشايخ احمللية،عمل نشهد ط  ال  ا ذ  فنحن هب   
 ...الشيخ امباكي بص عندإال  قبل  يف الرتاث احمللي نشهد مبثلهمنهم؛ ومل  الناشئة  

فكانت  صص.القعف صناعة ض منإال ما نلمسه يف آخر الرواية  –على حد تقديري  – الروايةال يعاب على 
معظمها عبارة عن استغالل أقوال شخصية القصة )الشيخ اخلدمي( يف أحداث مل يظهر  روايةاألجزاء األخرية من ال

 يف تركيبها من الرباعة مثل ما ظهر يف مطلع الرواية!
وبني نصه، ولعل ذلك من أثر العياء واإلرهاق النفسي الذي من املعهود أن يصيب الكاتب إذا مل أيخذ املسافة بينه 

 إىل أوراقه بنفس جديد.الكاتب مسافة تكون طويلة أحياان، لكي يعود 
 .لجيل الصاعد يف اختالف ميوالهتم يف القراءة واالطالعل هذا العمل مبثابة مواكبة  نع أن يكون متال  ه املثلبةإال أن هذ

كانت هلم جتارب وحماوالت يف صناعة أفريقيا ، والتعريف برجال  األمنية أن يتم استغالل مثل هذه الطريقة لنشر تراث  
 وأنمل أن تكون. ،اليت نريدها
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