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 دراما "لن أعيش في جلباب أبي" .. بين الرواية األدبية والمسلسل التليفزيوني

Drama "I did not live in my father's gown"  

 the literary novel and the TV series 
 

 د/ نهى مصطفى محروس إبراهيم

 جامعة المنوفية –كلية التربية النوعية  -مدرس المسرح
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 ملخص البحث:

تبلورت مشكلة هذا البحث في التساؤل الرئيس التالي: ما أوجه التشابه واالختالف بين رواية مشكلة البحث: 

 جلباب أبي" والمسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"؟"لن أعيش في 

المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من أشهر المسلسالت التليفزيونية التي القت يُعد : أهمية البحث

هدين المشاتأثر كثير من  وقد نجاًحا كبيًرا وقت عرضه. كما أن أدب إحسان عبد القدوس جدير بالبحث والدراسة.

اختالف الوسيط اإلعالمي بين  كما أن هناك بأحداث ورؤية المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي".

البحث يُثري القائم بالتدريس لمقررات اإلذاعة باإلضافة إلى أن  المسلسل التليفزيوني وبين الرواية األدبية.

 لفة.والتليفزيون في كليات ومعاهد وأقسام اإلعالم المخت

لوقوف على أوجه االتفاق واالختالف في الرؤية الفكرية التي يطرحها كل من يهدف البحث إلى  أهداف البحث:

ر االتعرف على مدى استفادة كاتب السيناريو والحو وإلى المسلسل التليفزيوني والرواية، عينتا البحث.

ية لكل من المسلسل والرواية، عينتا التعرف على البنية الدرام، وكذلك من أحداث الرواية؛ عينة البحث

 التعرف على القضية التي أراد طرحها كاًل من الرواية والمسلسل، عينتا البحث. اوأيضً  البحث.

ت كما استخدم. من البحوث الوصفية، وقد استخدمت الباحثة تحليل المضمونهذا البحث نوع البحث ومنهجه: 

 الباحثة المنهج المقارن.

"لن أعيش في جلباب أبي" للمؤلف: إحسان عبد القدوس، والمسلسل التليفزيوني "لن أعيش  روايةعينة البحث: 

 في جلباب أبي" المأخوذ من نفس الرواية ، والذي كتب له السيناريو والحوار الكاتب مصطفى محرم.

 نتائج البحث

عيش التالي: هل ي الفكرة األساسية لرواية "لن أعيش في جلباب أبي"  تتلخص في اإلجابة على التساؤل -

اإلنسان حياته كما يريد أم كما أراد والديه؟. بينما تتلخص فكرة المسلسل التليفزيوني في جملة "لكل مجتهد 

 نصيب".

 عن رواية "لن أعيش في جلباب أبي". امسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يختلف اختالفًا كبيرً   -
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أبي" هم: حسين ونظيرة عبد الغفور البرعي، وعبد األبطال الحقيقيون في رواية "لن أعيش في جلباب  -

الوهاب عبد الغفور البرعي وروزالين )أمين(. أما شخصية عبد الغفور البرعي؛ فهي شخصية ثانوية في 

 الرواية، أما في المسلسل فشخصية عبد الغفور البرعي هي الشخصية الرئيسة والمحورية في العمل.

 ى أحداث الرواية، ولكنه استطاع أن يحافظ على مضمونها.أدخل مصطفى محرم تعديالت كثيرة عل -

 "لن أعيش في جلباب أبي" أفضل كثيًرا من حبكة الرواية التي تحمل نفس االسم. حبكة المسلسل -

بالدقة في التصميم والبناء، سواء على مستوى بناء الحبكة أو بناء الشخصيات  -عينة البحث– المسلسل اتسم -

  الدرامية،  

م أخذ من رواية إحسان عبد القدوس مالمح شخصية عبد الغفور البرعي وبنى عليها أحداث مصطفى محر -

 وحبكة مسلسله التليفزيوني. 

نجح مصطفى محرم أن يجعل كل شخصية من شخصيات المسلسل تسير حسب طبيعتها الخاصة، ولكن في  -

ناء ء أو نفوراُ، وتعاونًا على البحدود الوظيفة التي تبين صالتها مع الشخصيات األخرى حبًا أو بغًضا، وال

 أو نزوًعا إلى الفرقة. وقد ظهرت شخصيات المسلسل شبيهة تماًما بالواقع الكبير، ولكن بشكل فني مكثف. 

 .: لن أعيش في جلباب أبي ، إحسان عبد القدوس ، مصطفى محرمالكلمات المفتاحية

 

 والمسلسل التليفزيونيدراما "لن أعيش في جلباب أبي" .. بين الرواية األدبية 

Drama "I did not live in my father's gown"  

 the literary novel and the TV series 
 د/ نهى مصطفى محروس إبراهيم

يعد األدب بشكل عام والدراما التليفزيونية بشكل خاص من أكبر القوى الثقافية التي تؤثر في تنمية : مقدمة

، وذلك بسبب انتشارهما الواسع وقدرتهما على المتعة واإلبهار، وقدرتهما على استهالك وتشكيل العقول البشرية

وتستطيع الدراما التليفزيونية أن تخترق حواجز األمية وتصل بكل سهولة إلى أي مشاهد "وقت القراء والمشاهدين، 

المعاصرة التي تستحوذ على عقل ووجدان  . والدراما التليفزيونية من الفنون(137مي أحمد ، ص  )"مهما كانت درجة ثقافته

الفن كان من أولى الوسائل التي أفصح بها اإلنسان عن نفسه، فهو منذ أن وجد عاش يكافح من . "وووقت المشاهد

 )فابتدع من اآلالت واألدوات ما يكفل له الغلبة في ذلك الصراع الحياتي" ؛أجل وجوده وبسط سلطانه وتحقيق رفاهية

. كما أن "األدب يحاكي الطبيعة والحياة باللغة، والموسيقى تحاكيها بالنغم، والرسم والتصوير (  7فن والحياة، صثروت عكاشة: ال

 .(213محمد مندور، ص  )بالخطوط واأللوان"

سلسل في جمهور المشاهدين الم اكبيرً  اوأثرت تأثيرً  اكبيرً  اومن األعمال الدرامية التليفزيونية التي القت نجاحً 

ذا المسلسل من ه ف تسعينيات القرن العشرين، ويُعدالتليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" الذي ُعرض في منتص

اسم  فسن مأخوذ من رواية أدبية، تحمل وهو، أشهر المسلسالت العربية في تاريخ الدراما التليفزيونية العربية

والجمهور  أوساط المثقفينبين  جدال خل بين حبكة الرواية وحبكة الدراما التليفزيونية. وقد أثار هذا التداالمسلسل
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لباب الرواية األدبية "لن أعيش في ج سة نقدية تحليلية تقارن فيها بينمما جعل الباحثة تتحمس لعمل درا والنقاد؛

 أبي" والمسلسل التليفزيوني المأخوذ أحداثه من نفس الرواية سالفة الذكر.

لما كان األدب والدراما هما سجل مشاعر األمة وآرائها، ويستطيعان أن ينقال صورة صادقة عن  :كلة البحثمش

هذه األمة؛ ألن الدراما تعتمد في األساس على النص األدبي، "والنص األدبي هو داللة على ما حوله من أشياء 

مد أح)""ال يمكن أن ينفصل عن الواقع الذى يتواجد فيه دب؛ ألن األ(29أمينة رشيد، ص  )أخرى طبيعية أو اجتماعية أو فكرية"

الم، عدلي عبد الس)كما أن "المجتمعات تتأثر ويتغير سلوك أفرادها على أساس ما يقدم إليها من فنون وآداب". (273هاشم، ص 

 والموضوعات المختلفة،. ولما كانت الدراما التليفزيونية والروايات األدبية يقدمان نماذج من الشخصيات (35ص

 -شاهدينسواء كانوا قراء أو م -وهذا التقديم قد يكون إيجابيا أو سلبيا؛ مما يساهم في خلق صورة ذهنية لدى المتلقين 

عن الموضوعات والشخصيات المختلفة، ومن بين الشخصيات التي القت شهرة واسعة بين جمهور القراء 

لتي قدمها األديب الشهير إحسان عبد القدوس في روايته "لن أعيش في والمشاهدين شخصية عبد الغفور البرعي، ا

جلباب أبي"، كما قدمها الكاتب والسيناريست الشهير مصطفى محرم في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس 

من ة إعجاب الكثير القت هذه الشخصي قداسم الرواية المأخوذ منها هذا المسلسل، وهي الرواية سالفة الذكر. و

ثار جدل بين هذا الجمهور حول مدى أهمية الدراما التليفزيونية وأهمية الرواية ومدى تأثير كل الجمهور، كما أنه 

 لوسيطين اإلعالميين على المتلقين.من ا

وقد انقسم النقاد حول كيفية بناء العمل األدبي بشكل عام والعمل الدرامي بشكل خاص، ففريق يرى أن على  

أو بالفكرة األساسية للعمل، ثم يخلق الشخصيات التي تتناسب مع حكايته، وفريق أخر  بالحبكة أوال المؤلف أن يبدأ

لى ع ، وهذا الفريق يبرهنالمناسبة لها ثم يصنع الحبكة  يرى أن على المؤلف أن يخلق شخصيته الدرامية أوال

 :اتشخصياتها، ومن هذه المسرحيمسرحيات شكسبير العظيمة مبنية على بمسرحيات شكسبير؛ ألن " صحة كالمه

 (.106)الجوس آجرى، ص "ماكبث ، يوليوس قيصر، أنطونيو وكيلو باترا، والملك لير، عطيل، هملت ، وغيرهم

شخصية  مبنية على - سواء في الرواية أو المسلسل التليفزيوني -"لن أعيش في جلباب أبي" ولما كانت حبكة  

هناك من هاجم الرواية واتهمها بأنها رواية علمانية ، تدعوا إلى الفسق أن "عبد الغفور البرعي"، باإلضافة إلى 

واالنحالل، واالبتعاد عن الدين الصحيح، كما أنها رواية رمزية؛ حيث يرمز  المؤلف بجملة "لن أعيش في جلباب 

ل ما ينتمي إلى ك أبي" برفض كل شيء يتعلق بالماضي، وبالعادات والتقاليد واألخالق والثقافة الموروثة، ويرفض

فقد رأت الباحثة أن تعقد مقارنة نقدية بين رواية لن أعيش في جلباب  ؛( ناصر ثناء هللا)الشرق، بل يرفض الدين نفسه"

 .اأبي والمسلسل التليفزيوني المأخوذ من نفس الرواية والذي يحمل نفس االسم أيضً 

 ما أوجه التشابه واالختالف بين رواية "لنوعليه فقد تبلورت مشكلة هذا البحث في التساؤل الرئيس التالي: 

 أعيش في جلباب أبي" والمسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"؟

 

 تساؤالت  البحث:

والسيناريو والحوار ما أوجه التشابه واالختالف بين النص الروائي الذي كتبه "إحسان عبد القدوس"  -1

 التليفزيوني الذي كتبهما مصطفى محرم لرواية "لن أعيش في جلباب أبي".

في كتابته للسيناريو والحوار للمسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب  -ما مدى استفادة مصطفى محرم  -2

 من أحداث الرواية التي تحمل نفس االسم للكاتب إحسان عبد القدوس؟. -أبي"

تغييرات جوهرية في أحداث وشخصيات المسلسل التليفزيوني أم التزم كاتب السيناريو والحوار هل هناك  -3

 بنفس أحدث وشخصيات الرواية.
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 هل اختلف البناء الدرامي بين المسلسل والرواية، عينتا البحث؟. -4

 هل كان هناك اختالف في الزمان والمكان لألحداث بين الرواية والمسلسل، عينتا البحث؟ -5

 عينتا البحث؟والمسلسل التليفزيوني، ائص الشخصيات في كل من الرواية ما خص -6

 على شخصياتها؟-عينة البحث  –هل بني إحسان عبد القدوس  أحداث روايته  -7

 على شخصياته الدرامية؟-عينة البحث  –هل بني مصطفى محرم  أحداث مسلسله التليفزيوني  -8

 

 أهمية البحث:

التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من أشهر المسلسالت التليفزيونية التي القت نجاًحا أواًل : يُعد المسلسل 

 كبيًرا وقت عرضه. كما أن أدب إحسان عبد القدوس جدير بالبحث والدراسة.

 ثانيًا : تأثر كثير من المشاهدين بأحداث ورؤية المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي".

 لوسيط اإلعالمي بين المسلسل التليفزيوني وبين الرواية األدبية.ثالثًا : اختالف ا

رابعًا: اتساع المدة الزمنية لعرض المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" بشكل كبير عن المدة الزمنية 

 لقراءة الرواية يحتم على كاتب السيناريو إضافة أحداث أخرى على أحداث الرواية؛ مما قد يسبب ضرًرا

 للرواية أو نفعًا لها، وهذا األمر جدير بالبحث والدراسة.

 األكاديمي واإلعالمي، وخاصة العمل التليفزيوني.العمل خامًسا : البحث مفيد للمهتمين للمشتغلين ب

 سادًسا : البحث يُثري القائم بالتدريس لمقررات اإلذاعة والتليفزيون في كليات ومعاهد وأقسام اإلعالم المختلفة. 

 أهداف البحث:

أواًل : الوقوف على أوجه االتفاق واالختالف في الرؤية الفكرية التي يطرحها كل من المسلسل التليفزيوني 

 والرواية، عينتا البحث.

 ثانيًا : التعرف على مدى استفادة كاتب السيناريو والحوار من أحداث الرواية؛ عينة البحث.

 كل من المسلسل والرواية، عينتا البحث.ثالثًا : التعرف على البنية الدرامية ل

 رابعًا : التعرف على األحداث ومقومات الشخصيات الدرامية في كل من المسلسل والرواية، عينتا البحث.

 ،من إحسان عبد القدوس ومصطفى محرم في الرواية والمسلسل التعرف على القضية التي أراد طرحها كاًل  :اخامسً 

 .ا وتقديمهما لهذه القضيةوكيفية طرحهم ،عينتا البحث

"تقديم الحقائق وتحديد درجة يستهدف البحث هذا البحث من البحوث الوصفية ؛ حيث : ومنهجهنوع البحث 

"أسلوب للبحث استخدمت الباحثة تحليل المضمون، وهو  وقد .(216محمد عبد الحميد، ص )"االرتباط بين متغيرات مختارة

يتجاوز وصف المحتوى الظاهر إلى كما أن هذا البحث ، (.233، صحسين سمير)العلمي يسعى إلى وصف المحتوى"

راجية أحمد )"واالستدالل عن األبعاد المختلفة لعملية االتصال "الكشف عن المعاني الكامنة، وقراءة ما بين السطور
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 رواية "لن أعيشكما استخدمت الباحثة المنهج المقارن؛ لتقف على مدى أوجه االتفاق واالختالف بين . (4قنديل، ص

 في جلباب أبي" والمسلسل التليفزيوني المأخوذ من هذه الرواية.

رواية "لن أعيش في جلباب أبي" للمؤلف: إحسان عبد القدوس، والمسلسل التليفزيوني "لن أعيش عينة البحث: 

 محرم.في جلباب أبي" المأخوذ من نفس الرواية ، والذي كتب له السيناريو والحوار الكاتب مصطفى 

 مصطلحات البحث:

 وقد يكون متعددين، قد يكون طوياًل  اقالب أدبي يتناول حوادث متعددة، ومواقف متشابكة، واشخاصً الرواية: 

 .( 5يوسف نوفل ،  ص.)امتوسطً 

"الدراما تعني الصراع والحركة مضافًا إليهما سمة من أبرز سمات الدراما وهي التفكير الموضوعي، الدراما: 

 .(57نعيمة مراد محمد، ص)"خاصية التجسيد والتحاور حتى يتكامل الشكل الدرامي في النهايةوكذلك 

هو الجسم النصي الدرامي المتكامل للمسلسل الدرامي، "والذي يتألف من عناصر بانية، البناء الدرامي للمسلسل: 

راهيم حمادة، إب)ينًا في الجمهور"مرتبة ترتيبًا خاًصا، وطبقًا لقواعد خاصة، ومزاج معين، كي يحدث تأثيًرا مع

   .(65ص 

دراما طويلة يتم تقسيمها على أجزاء صغيرة، كل جزء يسمى حلقة درامية تليفزيونية المسلسل التليفزيوني: 

 مسلسلة.

 إحسان عبد القدوس:

. بعد أن 1990يناير  12وتوفى في  1919يناير  1إحسان عبد القدوس هو كاتب وروائي مصري، ولد في    

قصة ورواية، تحولت أغلبهما إلى أفالم سينمائية ومسلسالت تليفزيونية؛ فقد  600ترك للمكتبة العربية حوالي 

لى مسلسالت إذاعية، وعشرة روايات روايات إ 9رواية إلى أفالم سينمائية وتليفزيونية، وتحولت  49تحولت 

تحولت إلى مسلسالت تليفزيونية، كما تٌرجمت العشرات من رواياته إلى لغات أجنبية متعددة. وهو ابن السيدة روز 

أ وقد نشاليوسف مؤسسة مجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير، ووالده هو الممثل والمؤلف محمد عبد القدوس. 

جده لوالده وكان جده متدينًا؛ حيث كان من خريجي جامعة األزهر، في حين كانت إحسان عبد القدوس فى بيت 

والدته روزاليوسف سيدة متحررة تفتح بيتها لعقد الندوات الثقافية والسياسية ، وقد شكلَّ هذا التناقض بين 

ات يشخصية إحسان عبد القدوس، وظهَر هذا التناقض في شخص -شخصية الجد وشخصية األم –الشخصيتين 

رواياته . وقد تخرج إحسان عبد القدوس من كلية الحقوق، واشتغل في مهنة المحاماة لفترة من الوقت، ولكنه تركها 

هرام، ثم عمل في جريدتي األخبار واأل  -التي كانت تمتلكها والدته –وتفرغ للعمل الصحفي في مجلة روزاليوسف 

عبد القدوس للسجن بسبب بعض مقاالته السياسية، كما وتولى رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف ، وتعرض إحسان 

وقد اتسم أدب إحسان عبد القدوس بجرأة الموضوعات والقضايا كتب عدة قصص وروايات نالت كثيًرا من الشهرة، 

التي يتناولها، وخاصة الموضوعات المتعلقة بالجنس؛ حيث عالج فساد المجتمع وانغماسه في الرذيلة والبعد عن 

ن عادات وقيم المجتمع، وحب الشهوات وخاصة الجنس، وعن هذا األمر يقول إحسان عبد القدوس: األخالق وع

"لست الكاتب المصري الوحيد الذي كتب عن الجنس، فنجيب محفوظ كتب في رواياته عن الجنس بصراحة، ربما 

لتهما رة الناس عليهما جعأكثر مني، كما كتبا كال من المازني وتوفيق الحكيم عن الجنس أوضح مما كتبت ولكن ثو

يتراجعان، ولكنني لم أضعف مثلهما عندما هوجمت فقد تحملت سخط الناس علّي إليماني بمسؤوليتي 

. وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد غضب من إحسان عبد القدوس عندما (https://www.goodreads.com)ككاتب!"

اول فيها حاالت الجنس بين الرجال والنساء في اجازاتهم الصيفية، كتب األخير روايته "البنات والصيف"؛ حيث تن
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ولكن احسان عبد القدوس أرسل له قائاًل: "إن قصصي هذه من وحي الواقع، بل أن الواقع أقبح من ذلك، وأنا أطرح 

ام الناصر وس وقد منحه الرئيس جمال عبدهذا وقد . )السابق(هذه القضايا والمشكالت أماًل في الوصول إلى حلول لها"

االستحقاق من الدرجة األولى ، ومنحه الرئيس حسني مبارك وسام الجمهورية ، كما حصل على الجائزة األولى 

 عن روايته "دمى ودموعي  وابتسامتي".

 مصطفى محرم:

، وهو كاتب وسيناريست مصري، عمل 2021أبريل  22، وتوفى في 1939يونيو  6مصطفى محرم فيولد   

حياته في احدي شركات اإلنتاج السينمائي، ثم احترف كتابة السيناريو لألفالم السينمائية، منها: "أهل في بداية 

القمة"، "ليل وقضبان"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "ليلة القبض على فاطمة"، واتجه منذ منتصف التسعينيات 

اجها رة: "عائلة الحاج متولي"، "زهرة وأزونحو الكتابة للدراما التليفزيونية، ومن مسلسالته التليفزيونية الشهي

الخمسة"، "مولد وصاحبه غايب"، "ريا وسكينة"، "سمارة"، "خمس بنات"، "برديس"، "ليل وقضبان"، "العطار 

والسبع بنات"، "الباطنية"، "ميراث الريح"، "القناع الزائف"، "الغرقانة"،  ومسلسل "لن أعيش في جلباب 

وقدم مصطفى محرم جميع أنواع الدراما التليفزيونية من التمثيلية القصيرة، تمثيلية  .(https://ar.wikipedia.org)أبي"

، من خالل كتابته لسيناريو تليفزيوني 1962السهرة، والمسلسل. وتعود عالقة مصطفى محرم بالتليفزيون إلى عام 

"نفوس مدمرة"، ثم كتب سهرة تليفزيونية بعنوان "قلب امرأة" عن رواية عن قصة ليوسف السباعي وهي قصة 

 35بنفس االسم للكاتب محمود تيمور، وغيرهم الكثير؛ حيث قدم َّ مصطفى محرم للدراما المصرية أكثر من 

سيناريو للسينما المصرية، ونال معظمها العديد من الجوائز  105مسلساًل تليفزيونيًا، وكتب أكثر من 

  .https://www.almasryalyoum.com))"ينمائيةالس

 :.. للكاتب إحسان عبد القدوسرواية "لن أعيش في جلباب أبي"

 :ملخص رواية "لن أعيش في جلباب أبي"  -

حكايته  -وهو في نفس الوقت أحد الشخصيات الرئيسة في الرواية -)حسين(  تبدأ أحداث الرواية بسرد الراوي

عبد الغفور البرعي؛ حيث أنهما زمالء دراسة وأصدقاء منذ المرحلة  المليونيرعبد الوهاب، ابن مع صديقه 

أنه تقابل مع عبد الوهاب، وأبلغه األخير أنه كي حسين االبتدائية، كما أنهما جيران يسكنان في حي الزمالك، ويح

قيم "أمينة"، وهي ت اسمنفسها  طلقت على، ولكنها اعتنقت اإلسالم وأ"روزالين"سيتزوج من فتاة أمريكية تدعى 

في مصر عند صديقتها الدكتورة "فوزية الباجوري" وأنه يريد منه أن يذهب معه لخطبتها من فوزية وزوجها 

بحكم الجيرة، وأضاف عبد الوهاب أنه لن يصطحب أحد معهما سوى  خاصة أنه يعرف فوزية وزوجهمامؤنس، و

من أن عبد الوهاب لن يصطحب معه والده عبد الغفور  أخته الصغرى والقريبة إلى قلبه "نظيرة". ويتعجب حسين

البرعي معه، ويتعجب أكثر عندما يبلغه عبد الوهاب أنه لم يبلغ أحد من أسرته بموضوع زواجه باستثناء نظيره؛ 

 ألن موضوع زواجه هذا شأن خاص به هو وحده:

 ... ولكن هل ستذهب إلعالن الخطوبة وليس معك أحد من العائلة؟. -

 يقوم واقفًا:قال وهو 

 أختي ستسبقني إلى هناك. -

 قلت مبتسًما:

https://ar.wikipedia.org/
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 وأبوك .. -

 ورد في حدة كأنه ينهرني:

 . (إحسان عبد القدوس: رواية لن أعيش في جلباب أبي)إنه موضوع ال يخص أبي.. يكفي أن تكون أنت معي وأنت أعز صديق -

 

د الوهاب بأبيه الحاج عبد واندهش حسين من تصرف عبد الوهاب، وأخذ يحكي لقارئ الرواية عن عالقة عب

الغفور، ويقول إنها كانت عالقة ليست على ما يرام، فقد كان عبد الوهاب يخجل من عمل أبيه، ويخجل من إصراره 

وفوق رأسه لبدة ملفوفة داخل لفافة ملونة تفرقها عن لفافة العمة، كما كان غير سعيد  ،على ارتداء الجلباب الواسع

 بثروة أبيه، ويتحاشى الحديث عنه مع أحد.

وينتقل الراوي للحديث عن الحاج عبد الغفور البرعي، ويقول أنه يعتبره معجزة من معجزات الزمن، فقد بدأ 

خذ في تجارة بعض األشياء البسيطة، ثم ما لبث أن نجح في تجارته الصغيرة حياته عاماًل بسيًطا في وكالة البلح، ثم أ

هذه حتى أصبح أكبر تاجر حديد خردة في وكالة البلح. ومن المالحظ أن الراوي يحكى عن شخصية عبد الغفور 

 دون أن يراه قط في حياته، بل يحكي عنه من خالل ما سمعه عنه من المقربين:

ينقل على كتفيه  - كما يحكي عنه عاماًل في مخزن من مخازن وكالة البلح -: ... وعبد الغفور بدأ  الراوي

يجازف بعمليات بيع  وبدا عة أسرار وكالة البلح،قطع الحديد الخردة، ولكنه أخذ يكتشف بسر

 .(8، صة)الرواير تجار الحديد الخردة في الوكالةثم أخذ يكبر ويكبر حتى أصبح أكب وشراء صغيرة،

 ويستطرد الراوي عن شخصية الحاج عبد الغفور، فيقول: 

وكان يشاع عن الحاج عبد الغفور عن كل ما يشاع عن أصحاب الماليين.. إنه يرشو ويهرب  الراوي :

غتصب لقب الحاج وأصبغه على ويسرق، حتى قيل أنه لم يؤد فريضة الحاج ولكنه ا

 .(8)الرواية،صنفسه

الغفور بأنه انتقل هو وأسرته من شقته في بوالق إلى شقة واسعة في الدور العلوي ويحكي الراوي عن عبد   

بأحد العمارات التي يملكها بحي الزمالك، كما أنه اشترى قصًرا ولكنه فضلَّ أن يؤجره ويستفيد من إيجاره على 

ستعان ما أن عبد الغفور اأن يسكن فيه هو وأسرته. ويستطرد الراوي أنه أشيع عن عبد الغفور البرعي أنه بخيل. ك

ر هؤالء لخدمة ذكائه فقط، فهم أشبه بالعرائس في يده يحركهم خ  سَ كان يُ وبمجموعة من المتعلمين ليعملوا عنده، 

 كيف يشاء، بالرغم أنه لم يكن يقرأ وال يكتب.

أربعة بنات وولدين، هما عبد الوهاب وعبد الستار، واالثنان  -كما تحكي الرواية –غفور البرعي وكان لعبد ال   

مالن أبيهما بجفاء، ولم يذهب أحد منهما يوًما لمكان عمل أبيهما، بل "كانا ينظران إليه كأنه شخص جاهل اكانا يع

ئوال مس ال يمكن أن يرتقي بنفسه وال بهم، أما هو فقد كان يعاملهما على أن كل منهما مسئول عن نفسه، إنه عاش

 .ا وصل إليه لم يكن ألبيه فضل فيهعن نفسه وكل م

يعطي  نوكان يقال عن عبد الغفور أنه شديد البخل، وأنه لم يكن يُعطي ألبنائه سوى ما يكفيهم بالكاد، وأنه كا  

 لزوجته فاطمة ما يكفي بالكاد مصروف المنزل ويترك لها حرية التصرف في شئون المنزل واألبناء. ولكي يتهرب

 كم تدر من أرباح، فقط من دفع الضرائب كتب عماراته وأمالكه باسم أبناءه دون أن يعرفوا أين هذه األمالك وال
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سكرتير أبيهم وهم صامتون ال يسألون وال  مدبولي أفنديأن يوقعوا على األوراق "التي يحملها لهم  عليهم

 . (11)الرواية ، صيفهمون"

د الغفور البرعي إلى سرد حياة عبد الوهاب منذ أن كان تلميذًا صغيًرا في ثم تحول الراوي من سرده لحياة عب 

المرحلة االبتدائية؛ حيث ذكر أن عبد الوهاب كان طفاًل غريب األطوار، وأنه كل فترة على حال مختلف، فتارة 

ص ل إلى شخيتحورواد البارات، ومرة ثالثة يدعي أنه العب كرة في نادي الترسانة، ومرة يتحول إلى شخص من 

 شديد التدين؛ حيث يطلق لحيته ويتردد على المساجد بكثرة، بل كان يذاكر دروسه المدرسية في المسجد:

الراوي: ... وإذا أراد أن يذاكر فإنه يذاكر أيًضا داخل الجامع.. وقد وصل به التزمت إلى أن أطلق لحيته ثم 

 (.16)الرواية صحلقها ثم عاد وأطلقها..

لراوي قصة ما مضى من حياة عبد الوهاب، عاد إلى نقطة بداية الرواية، وتقابل مع عبد الوهاب، وبعد أن سرد ا  

وأخذه في سيارته وذهبا إلى بيت الدكتورة فوزية ليخطبا روزالين )أمينة( إلى عبد الوهاب. وهناك تقابل حسين مع 

ديد موعد للزواج بعد أسبوعين فقط. نظيرة وأعجب بها من أول نظرة. وقد تمت الخطوبة في نفس اليوم، وتم تح

بعض المعلومات عن شخصية روزالين، فقد عرف أنها  -خيرية –وفي طريق عودته عرف حسين من ابنة عمه 

جاءت إلى القاهرة منذ ثالث أشهر فقط، وأعلنت إسالمها بعد أن جاءت للقاهرة، وأطلقت على نفسها اسم أمينة، 

ة، وهي طبيبة متخصصة في أمراض اللثة، وأن أهلها يعملون في تجارة األحذية كما أنها تتكلم العربية بدرجة ضعيف

بالواليات المتحدة األمريكية، وأنها هي األخرى جاءت من أمريكا بحقيبة ممتلئة باألحذية، لكي تبيعها في مصر، 

 وبالفعل استطاعت أن تبيع كل األحذية التي جاءت بها في مدة قصيرة.

الحديث عن حياة فوزية ومؤنس، واستفاض في حديثة عن حياة فوزية منذ أن كانت طفلة ثم انتقل الراوي إلى 

صغيرة وحتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن؛ حيث سرد كيف كانت تفرض شخصيتها على أبناء جيلها، وخاصة 

ية ال فوزالبنات، وكان تدخل في مغامرات عاطفية مع الشباب لمجرد إثبات أنها مرغوب فيها كأنثى، فقد كانت 

تتمتع بأي نوع من جمال الوجه، وإن كانت تتمتع بجمال جسدها. ثم انتقل الراوي إلى الحديث عن حياة روزالين 

منذ كانت طفلة، وحتى وصولها إلى مصر وخطبتها من عبد الوهاب،  -من خالل ما روته له فوزية–وحياة أسرتها 

ية التي وقعت لها هي وأمها وأخيها، ثم انتقالها إلى الدراسة مروًرا بأهم المحطات في حياتها، مثل الحادثة المرور

 في الجامعة، وتعرفها على فوزية، ثم سر قدومها إلى مصر، واعتناقها اإلسالم.

وانتقل الراوي )حسين( بعد ذلك إلى عبد الوهاب، الذي قابله واستفسر منه عن عالقته بخطيبته، وعرف منه أنه 

نان ثا أكثر قبل زواجه منها، ويتفق االعه حسين بضرورة الذهاب إليها لكي يتعرف عليهلم يرها منذ أن خطبها، فيقن

على الذهاب إليها في بيت فوزية، كما يطلب حسين من عبد الوهاب أن يأتي بنظيرة معه؛ بحجة أن نظيرة هي التي 

الوقت  ر عبد الوهاب بعضعرفتهما ببعض. والتقى حسين بنظيرة في النادي قبل أن يأتي عبد الوهاب، وأتاح تأخ

لحسين ونظيرة أن يتعارفا بشكل أفضل، وقد ازداد إعجاب حسين بنظيرة في هذا اللقاء. وجاء عبد الوهاب وذهبوا 

جميعًا إلى منزل فوزية، وجلسوا بعض الوقت معًا، ثم استأذن حسين في االنصراف الرتباطه بموعد، ولكنه فوجئ 

ه أن يقوم بتوصيلها بسيارته إلى حيث تسكن، ولم تبال بشعور أخيها الذي بنظيرة تستأذن هي األخرى وتطلب من

 بدا أنه متضايق من تصرفها هذاـ وفي الطريق طلبا منها حسين أن تتصل به، وأعطاها أرقام هواتفه.
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وبعد خمسة أيام اتصلت به نظيرة، وطلبت منه أن يتقابال، وظلت سيارة حسين تجوب بهما شوارع القاهرة فترة 

بيرة من الوقت، وخالل هذه الفترة أخذت تحكي نظيرة عن أخيها وخطيبته روزالين، ومن ضمن ما قالت أنهما ك

قررا أن يتزوجا الخميس القادم، وأن نظيرة زارتهم في البيت، وقابلت األسرة كلها، وأنهما سيعيشان مع األسرة 

 الها في روزالين قالت نظيرة لحسين: "أي أبيوعن ر جب بها والدها عبد الغفور البرعي.أع في نفس الشقة، كما

تتصور كيف استطاعت روزالين أن تثير اهتمام أبي.. إنها بعد دقائق وجد أنها تحدثه في صميم أعماله، في تجارة 

 .(70)الرواية ، ص"الحديد الخردة وفي صناعة وقص الحديد

بهما في الشوارع، طلبَّ منها حسين أن تذهب معه إلى شقته الخاصة؛  سيروبعد مرور فترة من الوقت والسيارة ت

فوافقت على الفور، ودون تردد، واندهش حسين من موافقتها هذه واعتقد أنها ستتجاوب معه فيما ينوي فعله معها. 

ما يشاع إنه ليس بخيل ك :وفي طريقهما إلى الشقة أخذت نظيرة تحكي لحسين عن شخصية أبيها الحاج عبد الغفور

عنه، إنه حريص على أن يربي أبناءه على االعتماد على النفس، يريد أن يبني كل منهم نفسه بنفسه كما بنى هو 

ذاته نفسه بنفسه دون االعتماد على أحد، وخاصة ابنيه عبد الستار وعبد الوهاب، بدليل أنه كتب أغلب أمالكه 

وعندما لى األوراق الخاصة بهذه األمالك. ط يوقعون عألبنائه، ولكن هو الذي يتصرف في كل األمالك، هم فق

 .قالت له ليس اآلنالشقة حاول حسين أن يقبل نظيرة؛ فدخال حسين ونظيرة 

ومرَّ اللقاء األول بهذه الشقة دون قبالت، ولكن نظيرة طلبت من حسين أن تأتي كل يوم بعد خروجها من الجامعة  

تقي به، ففرح حسين ووافق على الفور. تكرر لقاءات حسين ونظيرة في إلى هذه الشقة لتذاكر فيها دروسها، وتل

الشقة بشكل يومي؛ حيث تخرج نظيرة من جامعتها وتذهب إلى شقة حسين لتذاكر هناك، كما أنها شجعت حسين 

ت. الأن يستكمل مشاريعه التي كان قد أهملها في السابق. ثم تطور األمر فيما بينهم وبدأ يتبادالن األحضان والقب

 في األيام القليلة التي سبقت زواج عبد الوهاب وروزالين.

تم إعالن زواج عبد الوهاب من روزالين سريعًا، ولم يحضر عقد القران سوى حسين ونظيرة وفوزية ومؤنس، و 

وبعد انتهاء عقد القران انصرفا حسين ونظيرة مع بعضهما وتركا العروسان يذهبان إلى عش الزوجية بصحبة 

نظيرة  الزواج منفي دى حسين رغبته فوزية ومؤنس، وذهبا هما إلى شقة حسين حيث تبادال القبالت الساخنة، وأب

 قدفإال أنه فوجئ برفض نظيرة لطلبه هذا مبررة أنها ال تريد أن تكرر فشل تجربة أختيها الكبيرتين في زواجهما، 

تم طالقهما بسبب طمع زوجيهما في ثروة أبيهما. وحاول حسين أن يقنعها بأنه غير طامع في ثروة أبيها، وأنه 

ل عرض عليها أن تترك بيت أبيها وتتزوجه دون علم أهلها حتى يحرمها أبوها من الميراث، يريدها لشخصها فقط، ب

 لن تتزوج إال غيره.فولكنها أصرت على رفضها، ولكنها وعدته أنها إذا فكرت في الزواج 

 ةوبعد زواج عبد الوهاب وروزالين انصبت كل أحاديث حسين ونظيرة عندما يلتقيان في شقة الزوجية حول حيا 

عبد الوهاب وروزالين )أمينة(، ونعرف من خالل أحاديثهما معًا، أن عالقة الزوجان ليست على ما يرام، فقد دبت 

 بيه أو يعمل في أي عملب زوجها عبد الوهاب أن يعمل عند أالخالفات بعد زواجهما بثالثة ايام فقط، فأمينة تطال

كما أن روزالين حاولت أن تقنع الحاج عبد الغفور أن وال يجلس بدون عمل، وعبد الوهاب ال يرغب في العمل، 

معه ولكنه يرفض إال إذا عمل عبد الوهاب معه أواًل، وتغضب روزالين، وتزداد الخالفات بينها وبين هي تعمل 

عبد الوهاب إال من أجل ثروة أبيه، أو على األقل من أجل من عبد الوهاب، وتستنتج نظيرة أن روزالين لم تتزوج 

عنده في مشاريعه، كما يخمن حسين أن عبد الوهاب ربما لم يتزوج روزالين إال من أجل المصلحة أيًضا؛ العمل 
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على المصلحة وليس على  اهما كان قائمً حيث كان يرغب في السفر إلى أمريكا ويعمل معها عند أبيها، أي أن زواج

  الحب والمودة والرحمة.

دون أن تصطحب معها زوجها عبد الوهاب. وكما سافرت ى أمريكا تسافر روزالين إل -وبدون مقدمات  -وفجأة 

فجأة عادت فجأة أيًضا، بعد عشرة ايام فقط قضتها هناك. وفي مساء يوم عودتها انفردت بالحاج عبد الغفور 

وعرضت عليه مشروعها، التي ذهبت من أجله إلى امريكا ، وهو مشروع مصنع للحديد، يقوم بإنشائه الحاج عبد 

مقابل أن تأخذ هي عمولة كبيرة، وتقوم بإدارته، لكن الحاج عبد الغفور يفاجئها بأنه دخل في هذا المشروع  الغفور

بالفعل مع شريك له، وبالتالي لن يتمكن من عمل مشروعها؛ فتثور روزالين وتغضب غضبًا شديدًا، وصاحت في 

 الحاج عبد الغفور، وكأنها تصرخ"

 هذا المشروع..إني لم أعلم أنك دخلت في مثل  -

 وقال الحاج عبد الغفور في هدوء:

 .(125الرواية، ص)إنك لم تسأليني قبل أن تبدئي مشروعك.. -

ودخلت روزالين غرفتها غاضبة، وهي تكاد أن تبكي، وفي الصباح حملت حقيبتها وتركت زوجها بعد أن طلبت 

حالة اكتئاب، وباءت محاوالت نظيرة  منه أن يطلقها وذهبت إلى بيت صديقتها فوزية. وقد دخل عبد الوهاب في

 وحسين في وأد الصدع بين روزالين وعبد الوهاب بالفشل، وتم الطالق بالفعل.

وبعد طالق عبد الوهاب من روزالين، دخلت نظيرة في حالة غير طبيعية، وأصبحت تعامل حسين بشكل مختلف 

ت، وأحيانًا أخرى العكس، وبعد عدة أيام قررت عدم عن طبيعتها السابقة، فأحيانًا تعامله بلطف وتتبادل معه القبال

الذهاب إلى الشقة التي تجمعهما يوميًا بحجة أنها مصابة بأنفلونزا، ولكنها كانت تتصل بعبد الوهاب يوميًا من خالل 

الهاتف. وذات يوم ذهب حسين إلى النادي فوجد صديقه طبيب األسنان الدكتور عطا هللا يجلس ومعه روزالين التي 

ترتدي الثوب الذي عادت به من أمريكا والذي يرتفع إلى تحت ركبتيها ويكشف عن ، وتخلت عن ثوبها اإلسالمي 

 ذراعيها. وعلم حسين من صديقه أن روزالين تعمل معه في عيادته.

مرت عدة أيام بعد لقاء حسين بروزالين دون أن تتصل به نظيرة عبر الهاتف، وحاول هو أن يصل إليها بكافة 

 طرق ولم ينجح، وفجأة وجدها تتصل به وتقول له:ال

 .   (141الرواية، ص)حسين.. سأكون هناك اليوم في بيتنا.. مع السالمة.. إلى اللقاء -

 وعندما التقب نظيرة بحسين في الشقة الخاصة بهما أعلنت له على الفور أنها قررت الزواج منه على الفور:

 لماذا؟ لقد كنت ترفضين الزواج.. -

: قال في  هدوء دون أن تنظر إليَّ

 (142الرواية، ص)ألني قررت الزواج .. سنتزوج حتى قبل أن أنتهي من الجامعة.. -

وبعد عدة أيام من تمهيد نظيرة له، ذهب حسين لمقابلة الحاج عبد الغفور ليطلب منه أن يتزوج نظيرة، وتم 

حسين في مجال المقاوالت ونجح نجاًحا الزفاف في حفل عائلي بسيط، بناء على رغبة حسين، وبعد الزواج عمل 

 باهًرا، بمساعدة زوجته نظيرة. وانتهت الرواية فجأة بقول الراوي:
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: ... وتذوب ضحكتي وأنا أفكر في المشاريع الضخمة التي يمكن أن نحققها بعد أن ترث الراوي )حسين( 

 . (152-151الرواية، ص ص)زوجتي نظيرة أباها الحاج عبد الغفور

"الفكرة األساسية للرواية، أو  يالمقدمة المنطقية ه األساسية للرواية )المقدمة المنطقية للرواية(:الفكرة 

ومن خالل العرض السابق لملخص الرواية ، تستنتج الباحثة أن الفكرة . (44الجوس آجري، ص)الغرض الذى تهدف إليه"

يعيش اإلنسان حياته كما يريد أم كما أراد والديه األساسية للرواية تتلخص في طرح التساؤل الرئيس التالي: هل 

 ؟.

 القضية التي تناقشها رواية "لن أعيش في جلباب أبي":

هذه الرواية تعالج مشكلة حقيقية في المجتمع الشرقي، وهي مشكلة االنتساب إلى اآلباء بمجرد أن يتميز األب   

ائالتهم، والدليل على ذلك انتشار جملة "انت مش في جانب ما؛ حيث ينظر الناس إلى األبناء بمستوى أبيهم وع

عارف أنا ابن مين". إن رواية احسان عبد القدوس تدعوا إلى التحرر، ليس من قيود اآلباء فقط، بل من كل شيء، 

إلى حرية اعتناق األديان، وال يجب أن تكون بالوراثة،  الرواية دعومن التحرر من قيود الديانة نفسها؛ حيث تبل 

اضح من خالل شخصية روزالين التي تحررت من ديانة والديها واعتنقت الديانة التي اقتنعت بها وهي وذلك و

في الرواية عندما بدأت نظيرة تحكي لحسين عن روزالين؛ حيث قالت األخيرة لنظيرة: أيًضا اإلسالم، وهذا واضح 

نفسه فيه، وجد نفسه مسلًما أو مسيحيًا أو "إن الدين ال يوّرث، وأن الفرد ال يجب أن يعشق دينًا لمجرد أنه وجد 

يهوديًا، بل يجب أن يتحرر أواًل، أن يولد بال دين، ثم يبحث بنفسه ولنفسه إلى أن يجد الدين الذي يمأل إيمانه ويقنع 

 ( 55الرواية، ص)عقله ويسيطر على أحاسيسه فيلجأ إليه ويعيش فيه، يعيش اإلسالم أو المسيحية أو اليهودية"

  في رواية "لن أعيش في جلباب أبي":الصراع 

رواية لن أعيش في جلباب أبي تحكي جانبًا من الصراع النفسي، المتمثل في عالقة األب في المجتمع الشرقي   

بأبنائه؛ هذا المجتمع الذي من عاداته أن يعيش األبناء تحت عباءة أبيهم، أي يقبعوا تحت تأثير وسلطة األب، فاألب 

هو رجل عصامي بنى نفسه بنفسه حتى صار من أغنى أغنياء البلد، ولكنه كان  -عينة البحث–في هذه الرواية 

يسعى إلى أن يعتمد أبنائه على أنفسهم في تحقيق ذواتهم، كما فعل هو، لذلك لم يوفر ألبنائه حياة الترف والرفاهية، 

هذا على  ي حياته بنفسه وال يعتمد فيواكتفى بتوفير الحياة الكريمة لهم، فهو يؤمن بأن يجب على كل فرد أن يبن

أحد سواء أب أو أم أو أي أحد سوى ذاته فقط. ونجد في الرواية الصراع النفسي متمثل في صراع عبد الوهاب مع 

 ية التدريد تحقيق ذاته بعيدًا عن أبيه ولكنه يفشل، ونفس األمر مع روزالين، ونظيرة تعان نفس العقيذاته، فهو 

 األب الثري، ولكن نظيرة تنجح في تخطي هذه األزمة بسالم. ةهاب واخوتها جميعًا، وهي عقديعان منها عبد الو

فور عبد الغ-وترى الباحثة أن شخصية األب هنا شخصية جيدة للغاية، وال يمكن رفض دورها؛ حيث وفرَّ األب 

 ار مسار حياتهم، وال يتدخلالحياة الكريمة ألبنائه دون بذخ أو إسراف، وكان يمنحهم حريتهم في اختي –البرعي 

 في شئون مستقبلهم.

 

 السرد في رواية "لن أعيش في جلباب أبي":
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ع الحدث م"السرد في الرواية نوعين، هما: سرد الراوي ألحداث القصة، وسرد الراوي المتماثل     

صديق عبد الوهاب عبد  -ورواية "لن أعيش في جلباب أبي" يروي لنا أحداثها "حسين"  .(77أمينة رشيد، ص)التاريخي"

من خالل ما يعرفه عن عائلة عبد الغفور البرعي وتكمل له ما ينقصه نظيرة عبد الغفور البرعي،  -الغفور البرعي

الذي ارتبط بها بعالقة عاطفية. وحسين لديه فضول كبير، مما دفعه إلى معرفة األسرار، وتقصي األخبار 

والذي شرع في الزواج من فتاة أمريكية زائرة إلى مصر، وتتوالى  والحكايات، وخاصة قصة صديقه عبد الوهاب ،

األحداث حتى تصل إلى النهاية بطالق عبد الوهاب من روزالين وزواج حسين من نظيرة. وقد جاءت لغة السرد 

في الرواية بسيطة للغاية وفي منتهى الوضوح، بل كانت مباشرة أحيانا إلى حد مرفوض، حيث يتالشى جمال 

 الربط.

والراوي في هذه الرواية هو شخصية من شخصيات الرواية نفسها، ومشارك في أحداثها، بل هو الشخصية    

الرئيسة فيها؛ وهو حسين، ويتحدث الراوي هنا بصيغة ضمير المتكلم. وحسين يروي أحداث الرواية من خالل ما 

رعي وعن صفاته من خالل ما سمعه عنه، عاشه ومن خالل ما سمعه، فمثاًل نجده يتحدث عن الحاج عبد الغفور الب

فمثاًل يروي فيقول: "كل هذا الكالم كنا  فهو لم يقابله في حياته إال في أخر الرواية عندما ذهب ليخطب نظيرة،

ية، فة شخصنسمعه و نتداوله عن الحاج عبد الغفور البرعى و عائلته، و لكنى لم أعرف الحاج عبد الغفور معر

ال بنتًا من بناته.. لم أعرف إال عبد الوهاب.. ولم يفكر عبد الوهاب يوما في دعوتي إلى بيته ووال ابنه عبد الستار 

 .(13)الرواية، صليعرفني بعائلته.. لم يدخل بيت الحاج عبد الغفور أحد من أصدقاء أو معارف أوالده"

 الرواية؛ ألنه ال يعرفهاكما أن الراوي )حسين( يحكي برؤية خارجية، فهو ال يتغلغل داخل نفوس شخصيات  

وال يعرف دواخل نفسه هو ذاته؛ لذلك نجده يتحدث عن أفعال الشخصيات وأحداث الرواية من الخارج، وعندما 

يتحدث عن دواخل شخصيات الرواية نجده يتحدث دائًما بصيغة االحتمال، فعلى سبيل المثال عندما فسر موقف 

ول "كأنه يستعر منه"، كما فسر موقف عبد الغفور البرعي من سفر عبد الوهاب من والده عبد الغفور البرعي يق

ابنه عبد الستار إلى خارج البالد بقوله: "ربما يعانى عقدة التباهي بأن له أوالده في الخارج، أو ربما يريد أن يعطى 

ية بنت بشخصعبد الوهاب مثلما أعطى عبد الستار"، وفي تفسيره بعاطفته تجاه نظيره يقول: "ربما كان إعجاب 

البلد، ربما مجرد إعجاب أو لعله شيء أكثر، ربما شخصيتها الجريئة". كما أن الراوي )حسين( نجده دائًما يبدي 

وجهة نظره في شخصيات الرواية وأحداثها، فمثاًل نجده يبدى دهشته وتعجبه الشديدين من تصرفات عبد الوهاب 

بره شاذًا أو غير طبيعي، كما نجده يبدى غضبه وتعجبه من البرعي، وينتقد سلوكه، ويسخر منه، وأحيانًا يعت

تصرفات روزالين. وقد الحظت الباحثة أن الراوي دائًما ما يتدخل بتحليل وتبرير تصرفات الشخصيات، فهو ال 

ولو عن طريق االحتمال  –يترك للقارئ أي مساحة ليفكر في سلوك الشخصيات، وإنما دائًما ما يذكر مبرراتها 

وعليه فإن الباحثة ترى أن الراوي في هذه الرواية ال ينقل األحداث بحيادية، بل يعلن رأيه، األمر الذي والظن. 

 يؤثر على رؤية القارئ ألحداث وشخصيات الرواية.

 اللغة في رواية "لن أعيش في جلباب أبي"

موض لوبه واضًحا ال غاستخدم إحسان عبد القدوس في روايته لغة عربية فصيحة سهلة وبسيطة الفهم، وكان أس

فيه، مما يُعد من مميزات الرواية؛ حيث يستطيع أي قارئ أن يستوعب أحداث الرواية بكل سهولة ويسر. وقد 

استخدم المؤلف عبارات قليلة من اللغة العربية العامية مثل استخدامه جملة: "دقة قديمة"، "واد تقيل"، وكلمة 

لكالم بلسان الشخصية كما قالته بالضبط، وأحيانا يتحدث هو بلسانه عما "شحططة". كما أنه أحيانًا ينقل الراوي ا
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قالته الشخصيات، كما أن ينقل لنا ما يدور في ذهن الشخصيات أحيانا على لسانه وأحيانا على لسان إحدى 

شخصياته، كما أن الراوي يعرض األحداث والشخصيات أحيانًا بشكل مستفيض، وأحيانا يختصر في وصف 

ى على "وكل رواية تبن، كما يتدخل بالتعليق على تصرفات الشخصيات فهو ال ينقل األحداث بحيادية. األحداث

. والمقصود (15إكرامي فتحي، ص)أنماط ملفوظية أربعة: ملفوظ سردي، ملفوظ وصفي، ملفوظ خطابي، وملفوظ شفهي

كن والمواقف، والملفوظ الخطابي بالملفوظ السردي هو سرد األحداث والشعور، والملفوظ الوصفي هو وصف األما

وقد استطاع إحسان عبد القدوس أن ينقل للقارئ  هو المونولوج، أما الملفوظ الشفهي فهو حوار شخصيات الرواية.

صورة مرئية جميلة ودقيقة؛ حيث اتسم السرد في روايته بالدقة في الوصف والتعبير عن الموقف وعن مكنون 

بالرشاقة واالقتصاد في العبارة، األمر الذي يجعل القارئ يعيش مع عالم الشخصية  االشخصية، واتسم أيضً 

 .االخارجي والداخلي معً 

 الزمن في رواية "لن أعيش في جلباب أبي": 

الحظت الباحثة أن الوقت المستغرق في قراءة الرواية أقل بكثير من أحداث الرواية وهذا ما يعرف باالختصار     

مؤلف الرواية يستخدم ما يسمى "الراحة الزمنية"، وهو توقف أحداث الرواية لبعض الوقت لكي  الزمني، كما أن

يعلق الراوي على األحداث، أو يبدي وجهة نظره في شخصية أو موقف ما، ثم يعود الراوي بعد ذلك ويستأنف 

 :راوي(على قول نظيرة لهسرد األحداث، وهذا حدث في الرواية في أكثر من موقف، فمثاًل عندما علّق حسين )ال

"إن الرجل القوي هو الذي يترك البنت تجري وراءه"؛ فقد أخذ يتحدث عن غيظه منها وخديعتها له، وأثناء ذلك 

توقفت األحداث إلى أن انتهى من تعليقه. كما استخدم إحسان عبد القدوس في روايته هذه ما يطلق عليه "القفزة 

ألحداث مرة واحدة دون أن يذكر أية تفاصيل ألحداث وقعت في هذه السنوات الزمنية"؛ حيث قفز ثالث سنوات من ا

 الثالث، وذلك عندما تحدث عن مرور ثالث سنوات على زواجه من نظيرة:

لقد مضى على زواجنا ثالث سنوات ونحن في قمة السعادة.. ونحن تقريبًا متباعدان  الراوي )حسين( :

العائلتين معجبين بنا، وأشدهم إعجابًا الحاج عبد عن عائلتها وعائلتي وإن كان كل أفراد 

 .(152الرواية، ص)الغفور

كما الحظت الباحثة أن الراوي ال يلتزم بترتيب زمني في أحداث الرواية؛ حيث نجده يعود بالقارئ إلى أحداث     

ماضية، وذلك في مواضع كثيرة من الرواية، فمثاًل، بعد حديثه عن عبد الوهاب وقصته مع الفتاة  األمريكية 

ية عندما كان عبد الوهاب طفاًل صغيًرا وبعد ذلك روزالين والتي أشهرت إسالمها نجده يعود بنا إلي أحداث ماض

 يرجع مرة أخرى لمواصلة حديثه عن عبد الوهاب وعالقته بروزالين.

 المكان في رواية "لن أعيش في جلباب أبي":

صالح )"المكان ليس مقولة فلسفية مجردة يدور حولها لفظ فارغ من المعنى، بل هو فضاء يتم تخليقه وإبداعه"    

تدور أغلب أحداث هذه الرواية في حي بوالق الدكرور وحي الزمالك؛ حيث كانت تسكن أسرة عبد . و(27فضل، ص

الغفور البرعي في البداية في بوالق الدكرور ثم انتقلت األسرة إلى حي الزمالك. كما تدور بعض أحداث الرواية 

هي أحداث الرواية في شقة فوزية، وفي شقة حسين الصغيرة، والتي كان يتقابل فيها مع نظيرة، كما دارت بعض 

نفس الشقة التي تزوجا فيها، ورغم تواضع هذه الشقة ووقوعها في حارة صغيرة، إال أن نظيرة قبلت أن تترك حي 

الزمالك وتعيش فيها مع زوجها، لتبدأ الحياة معه من الصفر، وهي هنا متأثرة بقصة كفاح أمها مع أبيها، وهذا 
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الطموحة مثل أبيها. كما تحدث الراوي عن المكان الذي نشأت فيه روزالين، وهو  األمر متوافق مع شخصيتها

أمريكا؛ حيث نجد هذا المكان قد أثرَّ في شخصية روزالين، فهي ال تجد عيبًا أو ما يثير الخجل في ركوبها الدراجة 

لى أمريكا دون أن تقول البخارية وتذهب بها إلى عملها، وخروجها إلى عملها في أول يوم زواج لها، وسفرها إ

لزوجها، ومبيتها خارج المنزل، وهذه األفعال تتماشى مع الطبيعة األمريكية، كما أن الراوي تحدث عن عدم األمان 

 في الشارع األمريكي مما انعكس على طبيعة روزالين ولم يجعلها تشعر باألمان إال في مصر.

 الحبكة الدرامية في رواية "لن أعيش في جلباب أبي"

أحداث الرواية بسيطة وليست كثيرة ومتنوعة، بل اقتصرت على قصة زواج عبد الوهاب من روزالين، والعالقة  

العاطفية بين حسين ونظيرة التي انتهت بزواجهما. كما أن أحداثها ليست بها الصراع المشوق. والرواية تنطلق 

كونَّ ثروة كبيرة من عدم، هذه الثروة التي أحداثها من شخصية عبد الغفور البرعي، ذلك الرجل العصامي الذي 

كانت سبب في تعاسة بعض أبناء عبد الغفور البرعي؛ حيث سببت عقدة نفسية لدى أبنائه وخاصة عبد الستار وعبد 

الوهاب ونظيرة، فقد هاجر عبد الستار إلى لندن وتزوج وعاش هناك بعيدًا عن أبيه، أما عبد الوهاب فقد قرر هو 

فعاد إلى القاهرة، وانزوى مع نفسه، وتشبث بالدين، عله  ذلك؛ر ويبتعد عن أبيه، ولكنه فشل في اآلخر أن يهاج

يكون طوق نجاة له من عقدة أبيه، وتزوج من أمريكية اعتنقت الديانة اإلسالمية، ولكنه فشل في زواجه هذا وانفصل 

كان طامعًا في ثروته، مما أدى إلى طالق  عنها، كما أثر ثراء عبد الغفور البرعي على بناته، فكل من تزوج منهم

اثنتين منهما، عندما اكتشفا أن عبد الغفور البرعي ال ينفق على بناته المتزوجات؛ ألنه يؤمن أن هذا األمر مسئولية 

الزوج وليس األب. أما زوج ابنته الثالثة فقد استطاع أن يصبر وينتظر حتى يحصل على ما يريد، أما ابنته 

ت مختلفة عن أخواتها، فقد استطاعت أن تلتحق بالجامعة األمريكية، وأن تتزوج من الشخص الذي الصغرى، فكان

 يريدها هي وال يريد ثروة أبيها. 

ورواية "لن أعيش في جلباب أبي" من الروايات التي يطلق عليها البعض الروايات التحليلية، وهي تلك   

. ولعل (115أحمد هيكل، ص)يكاد يطغى على بقية عناصر الرواية" الروايات "يبرز فيها جانب التحليل النفسي، حتي

قدوس وقد جانب إحسان عبد ال .اتتفق مع هذا القول تمامً  -عينتا البحث–شخصية عبد الوهاب في الرواية والمسلسل 

الصواب في رسم بعض شخصيات روايته، مثل شخصية نظيرة، كما سنعرف أثناء تحليل الباحثة لشخصية نظيرة، 

 كما جاءت نهاية الرواية نهاية سعيدة ال تخلو من اتمام لمعنى العمل ومضمون العنوان.

م المشاهد وفضوله، وعادة ما يكون ذلك نوع وبالرغم من أن "حجم ودرجة التكثيف من عناصر إثارة اهتما  

يته في أن ينهي روا اترى الباحثة أن إحسان عبد القدوس لم يكن موفقً  ، فإن الباحثة(50شكري عبد الوهاب، ص)من التشويق"

بهذه النهاية الفجائية، إلى درجة أنه لم يكتب كلمة واحدة عن مصير عبد الوهاب بعد انفصاله عن زوجته، فالقارئ 

 م يعرف نهاية عبد الوهاب، وهو بطل رئيس في الرواية. ل

 الشخصيات في رواية لن أعيش في جلباب أبي:

بتصوير االنسان في عالقته بالمجتمع؛ ألن األديب يرى أن "اإلنسان هو  اإن الرواية من أكثر الفنون اهتمامً    

ما يكون فيها  ا"تصوير الشخصيات في الرواية غالبً . كما أن (74جان بول سارتر، ص)الوسيلة التي بها تتبدَّى األشياء"

الشخصية داخل العمل األدبي يجب أن يكون لها معنى ووظيفة واطار من العالقات ، و(53فاطمة موسى،)داللة مضاعفة"

تتجسد في النص األدبي، "والنص األدبي يصف الشخصية بطاقتها الداللية، بالمظهر، وبالفعل، وبالباطن، وبما 

غير  أو بطريقة –في الحوار والتعليمات  –لشخصيات األخرى عنها، وبكل ما يقال عنها بطريقة مباشرة تقوله ا

ورواية "لن أعيش في جلباب أبي" تحتوي على خمسة شخصيات رئيسة، وهم: حسين  .(283ماري كارمن، ص)مباشرة"
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)الراوي(، نظيرة، عبد الوهاب، روزالين، فوزية. أما شخصية الحاج عبد الغفور، بالرغم من أن أحداث الرواية 

عض ية بتنبثق من شخصيته، إال أنه لم يظهر في الرواية بشكل مباشر إال في ثالث مواقف فقط، وفي الروا

الشخصيات الثانوية وهم: مؤنس )زوج فوزية(، وخيرية ابنة عم حسين، وهناك شخصيات تكلم عنها الراوي ولم 

 تظهر بشكل مباشر وهم: األم، البنات الثالثة أخوات نظيرة، عبد الستار، والد روزالين، أزواج البنات الثالثة. 

 

فور البرعي الصغرى، ومقربة  من أخيها عبد الوهاب، ، وهي ابنة عبد الغشخصية مرحة وصريحة وذكيةنظيرة: 

وهي الوحيدة من بين أخواتها البنات التي تغلبت على عقدة أبيها عبد الغفور البرعي، ذلك المليونير معجزة عصره 

وهي الشخصية الرئيسة في . الذي يحاول أبناؤه إيجاد ذواتهم بعيدا عن اسمه الذي يريهم صغر حجمهم بجانبه

ومعها حبيبها حسين، وكان حوارهما مع بعضهما منصب أغلبه على روزالين وعبد الوهاب. ونظيرة فتاة  الرواية

متحررة إلى حد ما، وهي االبنة الوحيدة للحاج عبد الغفور التي استطاعت مواصلة التعليم حتى التحقت بالجامعة 

ن تزمت أخيها وتعاليم مظاهر اإلسالم، فهو األمريكية، ويصفها الراوي بقوله:  "إنها ترتدي ثوبا ليس فيه شيء م

ثوب يكشف عن ذراعيها ويرتفع إلى ركبتيها، وإن كان ثوبا يعتبر محتشما، وال يكشف عن صدرها وال يضيق 

. ورغم تفوقها في دراستها والتحاقها بالجامعة األمريكية إال أنها ظلت (52الرواية، ص)أكثر من الالزم حول خصرها"

بنت الحارة الشعبية، معتزة باسمها، رغم سخرية بعض المقربين منها من هذا االسم، فخورة محتفظة بشخصية 

 بوالدها وبجلباب والدها، وفخورة بأسرتها وببيئتها االجتماعية التي نشأت فيها.

وقد أسهب الراوي في وصف سمات نظيرة؛ كما أسهب في ذكر تصرفاتها، وهذا طبيعي؛ ألن الراوي )حسين(   

وقع في غرامها. وقد رسم احسان عبد القدوس شخصية نظيرة بشكل مشوش وغير منطقي، فهي رغم  كان قد

تربيتها في حي شعبي، وأسرتها أسرة متدينة ومحافظة، كما أن إحسان عبد القدوس يقول في روايته أنها محترمة 

ى ن اإلسالمي، ورغم ذلك وافقت علومحافظة على تقاليد أسرتها وعلى عاداتها وتقاليدها، وأنها تحترم تعاليم الدي

 الذهاب إلى شقة حسين من أول مرة دعاها للذهاب إليها:

ودهشت لسرعة موافقتها.. إنها ال شك قد فهمت أن المكتب الذي أقصده هو شقة خاصة..  الراوي )حسين(:

ملت كجرسونيرة.. إنها ليست عبيطة.. فكيف توافق بهذه السهولة.. لقد أحسست بموافقتها أني است

كل ما أريده.. سنذهب إلى الشقة وهناك يحدث ما هو مفروض أن يحدث.. إن البنت قبل أن تدخل 

 .(71الرواية، ص)الشقة تعرف مقدًما ما سيحدث وموافقة مقدًما على ما يحدث..

وتكررت زيارات نظيرة إلى شقة حسين، وأصبحت تذهب إلى شقته يوميًا، كأنها زوجته؛ حيث تأكل وتشرب   

الت بادالن العناق والقبتحسين، وتذاكر دروسها وهو بجوارها، ثم تطور األمر فيما بينهما إلى عالقة حميمية، يمع 

الساخنة، ثم تدعي نظيرة الفضيلة وأنها مقيدة بإيمانها، وأنها لن تفعل الشيء الخطأ احتراًما لدينها، وال تريد أن 

لقدوس جعل العالقة العاطفية بين حسين ونظيرة تتطور بشكل تفقد عذريتها إال في الحالل. كما أن إحسان عبد ا

منذ لحظة تعارفهما أثناء خطبة عبد الوهاب لروزالين وحتى يوم  –سريع وغير منطقي، ففي أقل من أسبوعين 

كانت نظيرة قد عشقت حسين وتعده بأال تتزوج أحد غيره. وهذه الفترة قصيرة  -زواج روزالين من عبد الوهاب

يتحول اإلعجاب إلى حب ثم إلى عشق، وخاصة إذا عرفنا أن هناك خمسة أيام من األسبوعين قد انقضت جدًا بأن 

دون أن يتواصال مع بعضهما بأي طريقة، أي أن فترة تعارفهما حتى عشقا بعضهما البعض حوالي تسعة أيام فقط، 

 وهي فترة غير منطقية للوصول إلى درجة العشق فيما بينهما:
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وهي وتركت مقعدها وجلست على األرض تحت أقدامي وذراعاها مستندان على ركبتي وقالت  الراوي:

 (.101الرواية، ص)تبتسم:" إذا تزوجت فلن أتزوج إال أنت"

وقبل أن تتزوج نظيرة من حسين كادت أن تفقد عذريتها، ورغم ذلك يقول عنها إحسان عبد القدوس إنها لم تفعل  

 دينها، وكأن اإلسالم حلل كل شيء في العالقات الجنسية ما عدا لحظة الدخول بالمرأة:ذلك؛ ألنها تتمسك بتعاليم 

: ... وكنا خالل هذه األيام في قمة السعادة.. نضحك ونمرح ونلعب.. ونظيرة تعطيني أكثر حتى   الرواي

أني في لحظة من اللحظات التي رفعتني إلى قمة النشوة حاولت أن تكون هذه هي ساعة 

الدخلة.. ولكن نظيرة بمرحها استطاعت أن تهرب مني.. إنها بإيمانها ومعتقداتها ال تزال 

 .(148الرواية، ص) تكون الدخلة إال بعد كتب الكتاب..مصرة على أال

اس "األدب هو انعك ألن وهذا طبيعي؛ وترى الباحثة أن حياة إحسان عبد القدوس االجتماعية انعكست على أدبه،  

قدوس وألن إحسان عبد ال . (29أمينة رشيد، ص)للبنية النفسية للمؤلف، أي أن ثمة عالقة بين بنية النص وبنية المجتمع"

، -كما ذكرت الباحثة في نبذتها عن سيرة إحسان عبد القدوس في بداية البحث –نشأ في أسرة متحررة إلى حد ما 

  .حيث اتسمت شخصية نظيرة بالتحررخاصة في شخصية نظيرة؛ فقد انعكس هذا التحرر في الرواية، و

الرواية، ولديه فضول شديد أن يعرف كل ، فهو الذي يسرد أحداث شخصية رئيسة في الروايةحسين )الراوي(: 

شيء، كما أنه يعشق الجنس اآلخر، ومن أجل ذلك امتلك شقة صغيرة خاصة به، بعيدًا عن أسرته، ليقابل فيها 

البنات والنساء المنحرفات. ونعرف من خالله أنه صديق لعبد الوهاب، وأنه ذهب معه لخطوبة روزالين )أمينة( 

ي غرام نظيرة )أخت عبد الوهاب( من أول لقاء. وقد رسم إحسان عبد القدوس شخصية لعبد الوهاب، وهناك وقع ف

حسين بإتقان شديد، فمنذ البداية وصف حسين نفسه بأنه فضولي بدرجة كبيرة، وأنه يريد أن يعرف كل أسرار 

 الناس، وهذا مبرر لشخصية حسين الذي ظهر في الرواية يُدخل نفسه في كل كبيرة وصغيرة:

... وأنا اآلن في حاجة إليها.. وربما كانت تبدو حاجة تافهة فماذا يهم من معرفة أي شيء وكل شيء  : الرواي

عن روزالين.. ولكنها بالنسبة لي حاجة ملحة، ال ألطمئن على مستقبل صديقي عبد الوهاب الذي 

 (.34ة، صالرواي)سيتزوج روزالين فحسب، ولكن ألنني كما قلت مصاب بإدمان الكشف عن األسرار..

وقد تزوج حسين من نظيرة، ليس من أجل طمعه في ثروة أبيها كما هو الحال في أزواج أخوتها البنات الثالثة   

الكبريات، بل من أجل أنه يحبها لشخصها هي، حيث عرض عليه أن يتزوجها بعيدًا عن أهلها حتى يحرمها أبوها 

أبيها، فقد قال لها وهو يضمها إلى صدره ويرفع رأسها وعيناها من الميراث، وحتى تتيقن أنه غير طامع في ثروة 

في عينيه: "أتزوجك بال أبيك.. أي أتزوجك دون أن نخبر بابا.. وتتركين البيت كأنك تهربين.. ونعيش هنا معًا.. 

 زوًجا وزوجة.. وطبعًا سيثور بابا بعد أن يعلم ويطردك من العائلة.. لن يعدك بأي مساعدة.. وسيقطع عنك

المصروف.. وقد يحرمك من الميراث.. وبذلك تتأكدين أني تزوجتك لشخصك ال ألنك ابنة الحاج عبد الغفور 

 .(114الرواية، ص)البرعي..

هو االبن الثاني للحاج عبد الغفور البرعي، وعبد الوهاب في هذه الرواية شخصية معقدة نفسيًا،  عبد الوهاب :

أبيه؛ حيث نراه متقلب المزاج، فأحيانًا يدعي أنه العب كرة قدم في نادي  ربما بسبب رغبته في أن يتحرر من عقدة

شهير، ويرتدي اللبس الكامل لالعبي هذا الفريق ويسير به في الشارع دون أن يكون العبًا في الفريق بالفعل، وهو 



 
 

 2021يونيو – الثامن العدد

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University 

– Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 (452) 
 

 ن للخمور؛ حيثيفعل هذا حتى يشتهر، أو هي محاولة للبحث عن الذات، ثم بعد فترة من الزمن يتحول إلى مدم

 يذهب إلى كل يوم في وقت الظهيرة إلى أحد البارات في حي الزمالك لكي يشرب البيرة :

... لقد أصبح يتردد كل يوم عند الظهر إلى بار في حي الزمالك،... وقد شرب زجاجة البيرة   الرواي:

أنصحه بأن يكف بسرعة وطلب زجاجة ثانية ثم ثالثة ثم زجاجة رابعة دون أن يستمع إلىَّ وأنا 

 (.15الرواية، ص)عن شرب البيرة..

في حالة جديدة؛ فقد انتابته حالة من التدين الشديد، والتي ينتقدها  عبد الوهاب ثم بعد فترة من الزمن دخل    

الراوي ويصفها بالتزمت الشديد؛ حيث كان يقضي كل وقته بعد المدرسة في المسجد، يتلو القرآن والتفسيرات، 

أوروبا  ىوأطلق لحيته، ولم يخرج من هذا حتى انتهت الرواية. وقد سافر عبد الوهاب قبل حصوله على الثانوية إل

بحثًا عن الذات، وأقام هناك عدة سنوات، ولم يجد ذاته؛ فعاد إلى القاهرة دون أن يحقق أي نجاح، ولم يكن لعبد 

الوهاب أي تجارب عاطفية مع الجنس اآلخر، حتى مجرد الحديث عنهن لم يكن يشارك اصدقائه فيه. ولكن سفره 

أوربية مسلمة؛ ألنه وجد فيهن الشخصية المستقلة والالئي  إلى أوربا جعل عبد الوهاب يتمنى أن يتزوج من امرأة

 عن أوربا: -الراوي في هذه الرواية  -يجدن ذاتهن. وفي هذا الصدد يقول حسين 

... لقد تركت أثرا في عقلية عبد الوهاب وأحاسيسه بالمرأة ، لقد بدأ في أحاديثه معي يمتدح المرأة  الراوي:

نة كاملة الشخصية، واستطاعت أن تصل إلى القوة التي تصون بها األوروبية، إنه يقول إنها إنسا

 .(18الرواية، ص)نفسها وتفرض إرادتها على الرجل"

ولكن عبد الوهاب رغم إعجابه بفتيات أوروبا في شخصيتهن وعقلهن، إال أنه رأي أنهن ناقصات دين؛ لذلك    

تمنى عبد الوهاب الزواج من فتاة مصرية مسلمة لها سمات شخصية الفتاة األوروبية "في قوتها، وعلمها، واحتمالها 

. وبالفعل تزوج عبد الوهاب من روزالين، (19اية، صالرو)للمسؤولية؛ فاإليمان هو أساس سالمة كل بناء للشخصية"

ولكن زواجه هذا لم يستمر طوياًل؛ فقد طلقها بعد أن أصرت على الطالق منه. وبعد انفصال عبد الوهاب عن 

زروجته روزالين )أمينة( لم يذكر الراوي شيئًا يُذكر عنه، ولم يذكر لنا ماذا كان مستقبل عبد الوهاب بعد انفصاله 

وذلك بخالف ما حدث في المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، كما سنعرف عندما  الين.عن روز

 تتناول الباحثة تحليل شخصية عبد الوهاب في أحداث المسلسل التليفزيوني المأخوذ من الرواية، عينة هذا البحث.

، ولم يحدد الكاتب  لكنه لم يستطعوقد ظل عبد الوهاب يحاول حتى انتهاء الرواية للخروج من جلباب أبيه، و

 مصيره في نهاية الرواية.

وقد دخل عبد الوهاب في حالة من التدين الشديد والمتزمت؛ فمثاًل، كان يصر على ارتداء الجلباب ويخرج به    

إلى الشارع؛ حيث كان يرى أن ارتداء البدلة حرام، ولكنه كان يضطر إليها عندما يذهب إلى مدرسته، وقد زاد 

عبد الوهاب من تطرفه وأصبح ينتهج في حياته منهج الجماعة السلفية. وهذا عكس ما سيظهر عليه في المسلسل 

 التليفزيوني، كما سنرى عند تحليل شخصيته في المسلسل.

كما أن عبد الوهاب في الرواية، عينة هذا البحث، كان غير متفوق في دراسته األساسية؛ فقد رسب فيها عدة  

قرر السفر إلى أوروبا دون أن يحصل على الثانوية العامة، ثم عاد بعد أربعة أعوام دون أن يحصل مرات، كما 

على أي شهادة علمية. وعبد الوهاب، لم يكن له أي عالقات نسائية سواء عاطفية أو جنسية، بل أنه كان يتحاشى 

 الكالم عن الجنس اآلخر، وعن هذا يقول الراوي:
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كون واثقًا متأكدًا أن عبد الوهاب رغم أنه اآلن في الثالثين من عمره ال يزال بكًرا : ... وأنا أكاد أالراوي

 .(18الرواية، ص)لم يمس امرأة.

إن عبد الوهاب في هذه الرواية، عينة البحث، شخصية غير طبيعية، مثله مثل وزالين تماًما، وعن سمات    

أن ما جمع بينهما هو أنهما االثنين من الشواذ.. ال أقصد شخصيتهما تقول نظيرة موجهة كالمها لحسين: "إني أعتقد 

الشذوذ الجنسي طبعًا، ولكنه شذوذ في الشخصية.. فأخي عبد الوهاب ليس في شخصية طبيعية وال هي في شخصية 

، الرواية)طبيعية.. فاتفقا على أن يعيشا معًا كأن كال منهما قرر أن يبحث عن شخصيته في اآلخر.. يبحث عن الغيب.."

 .(58-57ص ص

لبطل اوترى الباحثة أن شخصية عبد الوهاب في رواية "لن أعيش في جلباب أبي" هي شخصية تراجيدية ف  

 أرسطو،)هو "ذلك الذى يتحول حظه من حال السعادة إلى حال التعاسة، بسبب خطأ ما، أو سوء تقدير"التراجيدي 

؛ حيث أن عبد الوهاب ارتكب خطأ -عينة البحث–الرواية ، وهذا ما ينطبق على شخصية عبد الوهاب في  (133ص

وهو زواجه من األمريكية روزالين دون سابق معرفة، فقط لمجرد أنها فتاة أمريكية اعتنقت الديانة  اتراجيديً 

اإلسالمية؛ لذلك فشل في زواجه، وتحول من شخص سعيد إلى شخص تعس، كما أنه كان يعيش حياة مرفهة 

 اعن اآلخرين، متفردً  ان، وهذا من سمات البطل التراجيدي الذي من سماته أن يكون "متميزً ومتميزة عن اآلخري

 . (12أحمد العشري، ص)في سلوكه، وإن أدى هذا التميز إلى الوقوع في الهالك"

 

شخصية أوروبية مستقلة عن أبيها وعائلتها. طموحة، حريصة على أن تحقق أحالمها، ال تستسلم : روزالين )أمينة(

للفشل، تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها، وهي طبيبة متخصصة في عالج اللثة، ولكنها تعمل في أي شيء يحقق لها 

هناك  المجتمع األمريكي؛ فالناسوهذا يرجع إلي طبيعة نشأتها في دخاًل مناسبًا، فلم تتحرج في أن تبيع األحذية، 

ي ففي مصر ، كما عملت ال يجدون غضاضة في أن يقوموا بأي عمل، فالمهم عندهم هو إتقان عملهم والتميز فيه

وظيفة سكرتيرة. وبعد زواجها من عبد الوهاب حاولت مراًرا وتكراًرا أن تعمل مع والده دون جدوى، فهي تزوجت 

، وقد حاولت أن تقنع عبد الوهاب أن يعمل مع والده أو في أي عمل لكن رهذا األممن عبد الوهاب من أجل 

محاوالتها باءت بالفشل؛ فقررت االنفصال عنه. وبعد طالقها من عبد الوهاب تزوجت روزالين )أمينة( من طبيب 

 أسنان مصري، وهو صديق لحسين، وقد تبدلت مالبسها من حال إلى حال.

وب اإلسالمي الذي ينسدل حتى يغطي قدميها وال يكشف عن ذراعيها، إنه الراوي: ... لم تعد ترتدي الث 

الثوب الذي عادت به بعد سفرها إلى أمريكا والذي يرتفع إلى تحت ركبتها ويكشف عن ذراعيها 

 (129الرواية ، ص)وإن كان يغطي كتفيها. إنها لم تعد إلى التطرف في المظاهر اإلسالمية."

 –تصرفات وأفعال روزالين في الرواية متسقتين مع مقومات شخصيتها؛ فهي جاءت  بناء شخصية روزالين:

نشأت في مجتمع يقدس الحياة العملية، وكل فرد فيه مسئول عن نفسه وحياته، كما أن عائلتها  -كما ذكرت الباحثة

نها ة فيها، كما أكانت تعمل في مجال تجارة األحذية، وهذا ما يبرر جلبها لحقيبة أحذية كبيرة من أمريكا والتجار

من واألمان في المجتمع كانت من عائلة مسيحية متزمتة، وكانت روزالين تعان عقدة الخوف، بسبب غياب األ

، ولعل هذا السبب هو الذي جعلها تتمسك بأسرة الدكتورة فوزية وتأتي إليهم لتعيش معهم في مصر؛ ألنها األمريكي

ها، خيألأمريكا؛ باإلضافة إلى الحادثة التي وقعت لها وألمها و شعرت معهم باألمان عندما كانت تعيش معهم في

وأسفر عن إصابة األم واألخ بخلل في العقل. وعندما التحقت روزالين في الجامعة بأمريكا توطت عالقتها بالدكتورة 

عتناق اب افوزية، وارتبطت معها بعالقة صداقة حميمية، جعلتها تكون أسيرة للدكتورة فوزية. ولعل هذا أهم أسب
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روزالين لإلسالم، وتخليها عن ديانتها األصلية؛ حيث أنها شعرت باألمان مع أسرة فوزية المسلمة. كما أن طموح 

روزالين ورغبتها في اإلقامة في مصر، باإلضافة إلى إيمانها بالدين اإلسالمي، كان مبرًرا مقنعًا للقارئ؛ لكي 

فور البرعي؛ كما كان طموحها وعقليتها العملية وعدم نجاحها في تتزوج من عبد الوهاب ابن المليونير عبد الغ

استغالل الحاج عبد الغفور وعدم حبها لعبد الوهاب مبرًرا منطقيًا كذلك في إصرارها على الطالق من عبد الوهاب. 

 منطقيًا لعدم تفاعلها مع أسرة زوجها. اكما كانت مقومات شخصيتها هذه سببً 

الين تعيش في والية أمريكية، ومع أبيها وأمها وأخيها، وكان أبوها يمتلك محاًل متواضعًا كانت روز عائلة روزالين:

وأمها  هامع أخي السيارةلبيع األحذية، وكانت روزالين تعمل به منذ أن كانت طفلة، وفي ذات يوم كانت فيه تركب 

الجنون، األم واألخ ب إصابةهذا الحادث  وقع حادث أليم لهم، أصيب فيه الثالثة، ونتج عنالتي كانت تقود السيارة، ف

تعافت وعادت إلى حياتها سالمة، وقد دفع الجنون باألم إلى التطرف في التدين والتزمت، "ووصل  فقد روزالين أما

بها الجنون إلى أن قامت من نومها ذات صباح باكر وخرجت من البيت كما هي وحتى دون أن تضع حذاءها في 

يسة، ثم دخلت وأخذت تحطم كل شيء، الصلبان، والشمعدانات، حتى حطمت ع إلى الكنقدميها وسارت في الشار

. وقد (29الرواية ، ص)وكأنها فعلت كل ذلك وهي نائمة" تمثال السيد المسيح، ثم سقطت على األرض تصرخ وتبكي،

المتوتر، وأمدها أشفق أبو روزالين عليها، وأرسلها لتستكمل دراستها في مقاطعة أخرى بعيدًا عن جو األسرة 

ببعض المال. ورغم أن ألسرة روزالين دور رئيس في هذه الرواية، عينة البحث، إال أن هذه األسرة لم يكن لها أي 

 دور في المسلسل التليفزيوني، عينة البحث، بل لم يرد ذكر أحد أفرادها به، كما سنعرف في حينه.

ليست جميلة، ولكنها ذكية  -كما وصفها الراوي –شخصية رئيسة في هذه الرواية، وهي شخصية  فوزية :

لديها حب السيطرة على من حولها، ولعل هذا يبرر استحواذها على تمتع بشخصية قوية منذ صغرها، وومثقفة، وت

اسية القتصاد والعلوم السيروزالين، وبرغم تفوقها في دراستها وحصولها على درجة الماجستير والدكتوراه في ا

 إال أنها قررت التفرغ لبيتها ولزوجها:

... وكان ذكاء فوزية يوفر لها النجاح في دراستها إلى أن التحقت بكلية االقتصاد والعلوم السياسية..  الراوي :

 .(39الرواية، ص)ولكنها بعد أن تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها وال من احتياجاتها أن تعمل

ما عدا صديقتي فوزية.. إنها رغم كل ما تعلمته ورغم كل الشهادات التي تحملها ال تحب أن  روزالين :

 .(136الرواية، ص)تعمل

زوج فوزية، وهو متأثر بالشخصية األوربية، ولعل هذا ما يبرر حبه لحياة الحرية، وهذا واضح من   د/ مؤنس:

ي عدم لبيته ف -مثل حسين –لزيارة شخص غريب  تراضهعدم اعتقديمه للمشروبات الكحولية لضيوفه، وفي 

وجوده، ويسمح لزوجته أن تجالس الرجال األغراب في بيته دون اعتراض منه. وهو حاصل على الدكتوراه ويعمل 

 في الجامعة.

 

 :لبنات الثالثة )سنية، بهيرة، نفيسة( 

ل الراوي. فقد ذكر الراوي أنهن لم يظهرن في الرواية سوى بذكر تفصيالت بسيطة عن شخصياتهن من قب  

تزوجن قبل استكمال تعليمهن في المرحلة الثانوية، وقد جاء وصف سنية وبهيرة بأنهما سلبيتان مستسلمتان 
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لقدرهما، هذا بخالف نفيسة التي تمردت على اسمها ورسمت لنفسها شخصية مستقلة إلى حد ما. أما أزواج الثالثة 

م، وقد تم طالق سنية وبهيرة عندما فشال زوجيهما في الحصول على ما كان فقد كانوا يطمعون في ثروة أبيه

يطمعان فيه من ثروة أبيهما، أما زوج نفيسة فقد كان ينظر إلى المستقبل بعد وفاة والد زوجته؛ وقد استمر زواجه 

 ولم ينفصل عن نفيسة:

لثانوي.. وكان أزواجهن من شباب ... أما البنات الثالث فقد تزوجن دون أن يستكملن التعليم ا الراوي :

العائالت الراقية، وال شك أن أقوى ما دفعهم إلى الزواج منهن هو ما يعرفونه عن ثراء عبد 

 .(12الرواية، ص)الغفور

لم يرد ذكرها في الرواية كثيًرا، سوى بعدة عبارات عن لسان أختها نظيرة، حيث وصفتها نظيرة أنها  نفيسة :

مختلفة عن أختيها الكبيرتين؛ حيث وصفتها لحسين بقولها: "أما أختي الثالثة نفيسة فشيء آخر.. إنها شخصية 

 .(100ة، صالرواي)بحت تحمل اسم نوفا"مختلفة عنا حتى أنها لم تقبل منذ كانت صغيرة أن تعرف باسم نفيسة وأص

"مصطفى" هو زوج البنت الثالثة في بنات عبد الغفور البرعي، وهو الوحيد من بين أزواج البنات  زوج نفيسة:

الكبريات لعبد الغفور البرعي الذي ورد ذكر بعض من خصائص شخصيته في الرواية، فقد وصفه الراوي بقوله: 

الذي استمر بزواجه فقد كان خبيثًا صابًرا.. استطاع أن يقنع عبد الغفور بأن يعمل "وكان زوج البنت الثالثة هو 

. وقد قالت (12الرواية، ص)معه في شركاته بصفته محاسبًا من خريجي التجارة.. واألهم أنه قادر على انتظار اإلرث"

س أنك تستطيع أن تحعنه نظيره وهي تصفه لحسين: "مصطفى هو شاب من خريجي كلية التجارة وذكي إلى حد 

بذكائه في كل كلمة يقولها، وقد استطاع بسرعة أن يكتشف عقلية وشخصية بابا، بل استطاع أن يتسلل إليه حتى 

أخذه أبي للعمل معه وخصوًصا فيما يخص الحسابات.. وأعتقد أن مصطفى بلغ من ذكائه أنه ال يعيش واقع اليوم 

 .(100الرواية، ص)صبح مسيطًرا على كل ما ترثه زوجته"ولكنه يعيش المستقبل.. بعد أن يموت أبي وي

لم يرد اسمه في الرواية، ولكن نظيرة ذكرت أنه خريج كلية الحقوق، ويعمل في وظيفة محترمة في  زوج سنية:

الحكومة، كما أنه ابن وزير، ومن عائلة كبيرة معروفة، باإلضافة إلى ذلك "كان شاب رائع ووسيم يفتح النفس، 

، ولكنه كان طامعًا في أموال أبيها، لذلك طلق سنية  (96الرواية، ص)سنية.. أعجبها إلى حد اإلصرار عليه"ورحبت به 

بعد عام واحد من زواجه منها عندما أيقن أنه لن يحصل منها على شيء. وخاصة عندما علم أن الشقة التي اشتراها 

 .ها باسم ابنه عبد السالم الذي يقيم في انجلتراوالد زوجته سنية ليتزوجا فيها لم يكتبها باسم سنية، بل كتب

لم ترد تفاصيل كثيرة عنه في الرواية، فقط قالت عنه نظيره أنه ابن رجل تاجر زميل أبيها في وكالة  زوج بهيرة:

البلح، وأن هذا الشاب تزوج من بهيرة من أجل أن يساعده أبيها على إنشاء مصنع بالستيك خاص به، وعندما 

 بد الغفور أن يمده بالمال إلنشاء المصنع، قام بتطليق بهيرة بعد سنتين من الزواج.رفض الحاج ع

بالرغم من أن حسين ) الراوي( لم يقابل الحاج عبد الغفور البرعي، إال في نهاية الرواية عبد الغفور البرعي: 

نسان جزة الخارقة، يصفه باإلعندما ذهب ليطلب منه يد ابنته نظيرة، إال أنه يصفه كما سمع عنه؛ حيث يصفه بالمع

المكافح الذي بنى نفسه بنفسه، واستطاع أن يُصبح من أكبر رجال األعمال في مصر، بالرغم أنه كان ال يملك شيئًا 

في بداية حياته، حيث عمل في البداية كعامل أجير في وكالة البلح، واستطاع بذكائه وإخالصه في عمله أن يُصبح 

البلح، وعلى الرغم من ذلك ظل متمسًكا بأصالته، رافًضا لمظاهر التباهي، وحياة الترف  من أكبر التجار في وكالة

والبذخ، مصًرا على ارتداء الجلباب الواسع واللبدة الملفوفة. كما وصفه الراوي بأنه شخص بخيل، ويتعامل في 
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 ب ولكنه في نفس الوقت كانحياته العملية بالرشوة والسرقة. ورغم أن الحاج عبد الغفور كان ال يقرأ وال يكت

 حريص أن يعلم أبنائه:

... إنه ال يحب المظاهر وال يحب التباهي بثرائه، بل إنه ليس معروفًا بشخصه في المجتمعات  الراوي :

الراقية، ...، إنه بجلبابه ولبدته ال يتحرك وال يقول السالم عليكم إال إذا وجد كل ما تقوم عليه دنياه 

 .(9الرواية، ص)خذ وهات.. ماذا تساوي الدنيا بال خذ وهات..

 .(11الرواية، ص)كما أن بخل الحاج عبد الغفور الغفور لم يؤثر في حرصه على تعليم أوالده الراوي :

وتصحح نظيرة للراوي )حسين( ما أشيع عن أبيها كذبًا، وتنفي عنه صفة البخل، وتصفه بالحكيم في تربيته    

ف أبيها كما تص ه كما فعل هو،سه، ويبني ذاته بنفسألبنائه؛ حيث يريد أن يعلمهم أن يعتمد كل فرد منهم على نف

بالرجل المعجزة والرجل العاقل الذكي الذي يدير أسرته بأسلوب ديمقراطي ومثالي؛ فهو ال يتدخل في شئون أبنائه، 

ويترك لهم تحديد مستقبلهم ومصيرهم، ما دام هذا األمر ال يسبب ضرًرا ألحد. كما أنه يقدس الحياة الزوجية، 

ويقدر وقوفها بجواره سندًا وداعًما له طوال مشوار حياته. كما أنه يحب كل أبنائه بمقدار ويقدر قيمة زوجته فاطمة، 

 واحد باستثناء ابنته نظيرة، ربما ألنها أصغر أبنائه.

لم تظهر في الرواية بشكل مباشر، وإن كانت تحدثت الرواية عنها، وعرفنا  فاطمة )زوجة عبد الغفور البرعي(:

ا نموذج للزوجة الصالحة المطيعة لزوجها، المحافظة على أصالتها وعلى تقاليدها من خالل سرد الراوي أنه

وعاداتها التي ورثتها من بيئتها االجتماعية، وكان والدها يعمل عاماًل شيااًل مع عبد الغفور البرعي في وكالة البلح، 

إلى مستوى آخر أو تعيش مجتمعًا  "وكانت فاطمة تقيم في دخانيق بوالق، ومن يومها لم تحاول أن أبدًا أن ترتفع

إنها ال تهتم بأن تتعرف بسيدات الزمالك وال بسكان العمارة التي يملكها زوجها، إنها تكتفي بأنها زوجة  (...)آخر، 

 .(11-10الرواية، ص ص)صاحب العمارة، وتتباهي باألساور الذهبية التي تكسو بها رسغيها"

كما أنها شخصية استغنى عنها مصطفى محرم  -نوية في الرواية هي ابنة عم حسين، وهي شخصية ثا خيرية:

وهي صديقة فوزية، وقد حاول حسين أن يعرف منها  –عندما كتب المسلسل التليفزيوني المأخوذ عن نفس الرواية 

بعض المعلومات عن روزالين بحكم أنها تعرفها من خالل فوزية، وبالفعل حصل منها حسين على بعض المعلومات 

 مة عن شخصية روزالين )أمينة(:الها

 (.32-31الرواية، ص ص)ليس لديَّ المزيد.. إن روزالين شخصية ال تستطيع أن تكتشفها بسهولة.. خيرية :

 

هو االبن األكبر لعبد الغفور البرعي، وقد تعلم في المدارس حتى وصل إلى المرحلة : (عبد الستار)عبد السالم أو 

الهندسة، ولكنه لم يكملها؛ حيث تركها بعد سنتين من دراسته بها، وسافر إلى انجلترا ليتم الجامعية، والتحق بكلية 

تعليمه فيها، ولكنه استقر وتزوج هناك. وكان عبد الستار مثله مثل أخيه عبد الوهاب يعيدًا عن أبيه، وعالقته بأبيه 

 يسودها الجفاء:

وقد قيل أنه تزوج هناك زوجة انجليزية وأنه يعمل  ... زمن يومها لم يعد عبد الستار إلى مصر.. الراوي:

 .(12الرواية، ص)ويكسب وال أحد يدري ماذا يعمل وكم يكسب..
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وقد وقع إحسان عبد القدوس في خطأ كبير، عندما لم يراجع روايته بشكل دقيق؛ حيث أطلق اسمين مختلفين    

الستار، وتارة أخري يذكر أن اسمه عبد السالم، على ابن عبد الغفور البرعي األكبر، فتارة يكتب أن اسمه عبد 

وهذا األمر من شأنه أن يوقع القارئ في حيرة من أمره. وتستبعد الباحثة أن يكون هذا الخطأ بسبب كاتب الرواية 

 على اآللة الكاتبة أو الكمبيوتر في المطبعة، ألن من الطبيعي أن يراجع المؤلف ما كتبه قبل طباعته:

 .(9الرواية، ص)من معاونيه.. عبد الستار... ولم يكن ابنه عبد الوهاب وال ابنه  -

وعبد الوهاب ابنا الحاج عبد الغفور مدارس روضة األطفال وهما بعيدان عن  عبد الستار... ومنذ أن دخل  -

 (12الرواية، ص)والدهما..

أن يستمر في التعليم حتى دخل كلية الهندسة، ولكن بعد سنتين فقط وهو طالب في  عبد الستار... وقد استطاع  -

 .(13الرواية، ص)كلية الهندسة سافر فجأة ليتم تعليمه في انجلترا..

نشأ وهو يريد أن يعتمد على نفسه كما كان بابا معتمدًا على نفسه... ولكنه سافر إلى أوربا  عبد السالم... أخي  -

 (.73الروايةـ ص)وقيل إنه نجح..

ي الذي يقيم ف عبد السالم... ولم يكتب الشقة باسم العريس وال باسم العروسة ولكنه كتبها باسم أخي  -

 .(97الرواية، ص)انجلترا..

 .(103الرواية، ص)الذي هاجر إلى انجلترا عبد الستار... والغرفة الملتصقة التي كانت سابقًا غرفة نوم أخيها  -

 .(109الرواية، ص)إلى السفر إلى انجلترا... عبد السالمخي ... العقد التي دفعت أ -

 .(131صالرواية،)يتزوج أمريكية كما تزوج أخية انجليزية ،عبد السالم... وهو تزوجها ألنه يريد أن يكون كأخيه  -

وترى الباحثة أن شخصيات الرواية شخصيات باهتة، ال معالم لها ، تصرفاتها غير مبررة أحيانًا، ولم يتوغل 

 إحسان عبد القدوس داخل نفوس شخصيات روايته.

 مسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي":ال

"لن اعيش في جلباب أبي" مسلسل تليفزيوني اجتماعي مصري، من إنتاج التليفزيون المصري، تم عرضه ألول 

، dmcم على قناة 2018سنة  ام، أعيد عرضه مؤخرً 1996مرة على شاشة التليفزيون المصري في يناير سنة 

ه لوالمسلسل مأخوذ من رواية "لن أعيش في جلباب أبي" للكاتب إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار 

الكاتب مصطفى محرم، وأخرجه أحمد توفيق، وقام ببطولته: نور الشريف، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، 

 ومحمد رياض وآخرون.

 جلباب أبي":ملخص مسلسل "لن أعيش في 

بدأت أحداث المسلسل منذ لحظة قدوم عبد الغفور البرعي إلى وكالة البلح، حيث كان أول مشهد في المسلسل في 

وكالة البلح؛ حيث يظهر عبد الغفور البرعي )نور الشريف( وهو يرتدي جلباب مهلهل، ويذهب إلى قهوة بلدي 

ة(، الذي جاء ليعمل عنده بتوصية من الشيخ "حنفي ويسأل عن الحاج إبراهيم سردينه )عبد الرحمن أبو زهر

لحقه بالعمل عنده على الفور، ويبدأ عبد الغفور عمله العنبري"، ويرحب الحاج إبراهيم سردينه بعبد الغفور، ويُ 

ل بخلص في عمله، ويكتسب ثقة وحب الحاج إبراهيم سردينة، ولكنه يتعرض لالضطهاد من ق  بهمة ونشاط، ويُ 

ال الحاج سردينه، ويدعى "مرسي" )خليل مرسي(، ألن األخير حقد على عبد الغفور بسبب المشرف على عم



 
 

 2021يونيو – الثامن العدد

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University 

– Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 (458) 
 

 -ابن الحاج إبراهيم )مصطفى متولي(  -، ونجح مرسي في تحريض المهندس محفوظ بهإعجاب الحاج سردينه 

تل عبد ط مرسي لقعلى عبد الغفور، وتحالف االثنان لطرد عبد الغفور من العمل في الوكالة، وعندما لم ينجحا خط

الغفور، ولكن عبد الغفور نجا من هذه المحاولة، وعندما عرف الحاج سردينه بأن مرسي وراء هذه المحاولة طرده 

 من الوكالة ودخل مرسي السجن:

 ال إله إال هللا ! بقا كل ده يحصل من مرسي، وأنا مش دريان؟!. عبد الغفور:

 سيد وال فاطمة قالولك؟!أنا كنت فاكرك عارف.. بقا ال  فهيم أفندي:

 . ربنا يسامحه.حدش منهم قاللي وال جابلي سيرة .ما عبد الغفور:

شوف بقا.. انت أصلك طيب.. واللي ييجي عليك مايكسبش.. تقدر تقولي هو استفاد ايه.. آدي  فهيم أفندي:

 أخرتها.. مرمي في السجن.

 .(1، مشهد8المسلسل التليفزيوني، ح)يستره ما يفضحهوش عبده: معاك حق.. شوف يا فهيم أفندي.. اللي ربنا عبد الغفور

وكان عبد الغفور قد تعرف على فاطمة التي تبيع الكشري في منطقة بوالق الدكرور بمشاركة أخيها سيد، وقد 

عن  انشأت قصة حب بين عبد الغفور وفاطمة، ثم تزوجها عبد الغفور بعد أن اشترى محل واستقل بعمله بعيدً 

حتى أصبح أكبر تاجر خردة في وكالة  ارويدً  االحاج إبراهيم سردينة، وبدأ عبد الغفور يعرف أسرار المهنة رويدً 

من فهيم أفندي وسيد )شقيق زوجته فاطمة( للعمل معه في محله الجديد. كما  بلح، وقد استعان عبد الغفور بكلال

سنية، بهيرة، نفيسة، ونظيرة. وقد تعثر عبد الوهاب في  أنجب عبد الغفور ولد وأربعة بنات، هم: عبد الوهاب،

دراسته، بينما اكتفت الثالث بنات الكبريات بالحصول على مؤهل متوسط، أما نظيرة فقد أحبت التعليم حتى أنها 

دخلت الجامعة األمريكية وتخرجت منها بتفوق. وتزوجت نظيرة من نبيل ابن الوزير الذي يسكن معهم في نفس 

أنه يحبها، وقد طلقها بعد الزواج بشهور قليلة عندما لم يستطع أن يأخذ  -على غير الحقيقة –بعد أن أقنعها  العمارة

. وقد تزوجت سنية في نهاية حلقات المسلسل من ابن الحاج بدوي وسافرت معه خارج البالد. شيئًامن أموال أبيها 

في أن يقوم أبيها بتمويل مشروعه الذي  اه كان طامعً أما بهيرة فقد تزوجت من ابراهيم ابن محفوظ سردينه، ولكن

وحاول  ،ذلكطلقها، لكنه عاد بعد فترة من الوقت وندم على  اشيئً كان يحلم به، وعندما عرف أنه لن ينال من أبيها 

أن يعيدها مرة أخرى إلى عصمته حتى نجح في أخر المطاف أن يعيدها، لكن بعد أن رضخ لكل  اوتكرارً  امرارً 

 ا:شروطه

 إبراهيم : طب اقعدي بس نتفاهم

 بهيرة  :  وهللا أنا قولت لك شروطي.. الشقة هاتكتب باسمي وكل حاجة هاتكتب باسمي.. قولت إيه؟

 إبراهيم : خالص يا ستي.. موافق.. فيه حاجة كمان؟

 بهيرة : أيوه .. 

 إبراهيم : طيب ممكن تقعدي عشان نعرف نتكلم.

 بهيرة : أديني قعدت.



 
 

 2021يونيو – الثامن العدد

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University 

– Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 (459) 
 

 عاوزة تقولي إيه تاني؟.إبراهيم: 

 (.33المسلسل، ح)بهيرة : عاوزة أقول إن مافيش اكل برة البيت....

أما نفيسة فقد تزوجت خضير ابن خالها، وهو شاب مهذب غير طامع في ثروة أبيها، وحاصل على بكالوريوس 

رضه تح -زوجته–سة ه نفيتجارة، وعمل مع أبيها، وأخلص لعمله وللحاج عبد الغفور، في الوقت الذي كانت في

أبيها وتحقيق أكبر عائد لهما من وراء عمله عنده، ولكنه كان يرفض. أما األخت الصغرى نظيرة فقد  على ابتزاز

كانت مختلفة عن الجميع، فقد أخلصت لدراستها حتى دخلت الجامعة األمريكية وتخرجت منها بتفوق، وقد كانت 

دخلت في قصة حب مع حسين صديق  أقرب أخواتها إلى أبيها، كما كانت قريبة من أخيها عبد الوهاب. كما أنها

أخيها عبد الوهاب، ثم تزوجت منه في نهاية أحداث المسلسل. وحسين هذا أحبها لشخصيتها هي، وكان غير طامع 

 في ثروة أبيها.

أما عبد الوهاب فقد كان ضحية نجاح أبيه وضحية انشغال أبيه عنه وابتعاده عنه طوال الوقت، كما كان ضحية 

فضيلها له عن بقية اخوته البنات؛ لذا نجده قد فشل في التعليم ولم يحصل علي أي شهادة، حتى تدليل أمه له، وت

الثانوية العامة لم يحصل عليها، ثم سافر إلى خارج البالد بحجة الدراسة، ثم عاد ولم يحصل على شيء، ثم قرر 

 هذا الزواج بعد فترة قصيرة من الوقت تدعى روزالين، ثم فشل - ااعتنقت اإلسالم مؤخرً  -الزواج من فتاة أمريكية 

صرت على طلبها حتى طلقها. وأألنها كانت طامعة في أموال أبيه، وعندما لم تحقق غرضها، طلبت منه أن يطلقها 

على أسرار مهنة أبيه،  اولكن عبد الوهاب بدأ يعرف طريقه وقرر العمل مع والده في الوكالة، وتعرف سريعً 

 خالل فترة قصيرة، لدرجة أنه أصبح ينافس والده في التجارة: اكبيرً  اى حقق نجاحً واستقل بالعمل بمفرده حت

 خير كنت عاوز ايه؟ عبد الغفور:

 أنا بصراحة كده يا حاج.. كنت عاوز أخلع من الوكالة. عبد الوهاب :

 اخلع من الوكالة وامسك المصنع. عبد الغفور :

 ال يا حاج أنا مش فاضي للمصنع. عبد الوهاب:

 مش عاوز الوكالة وال المصنع .. أومال عايز ايه؟! عبد الغفور:

 بصراحة كده يا حاج أنا عاوز اشتغل لوحدي. عبد الوهاب:

 ليه يا بني عاوز تشتغل لوحدك ليه؟!.. مش مرتاح للشغل معايا؟! عبد الغفور:

 بسرعة ومشيت فيه. ال يا حاج أنا مرتاح.. ولو ماكنتش مرتاح كنتش اتعلمت شغل الوكالة عبد الوهاب:

 أومال انت عايز ايه بالظبط يابني؟! عبد الغفور:

 عاوز أخد محل واجرب حظي.عبد الوهاب: 

آه.. يعني بعد ما شربت الكار وعرفت أسراره عاوز تسيبني.. في ستين داهية.. ما انت طول  عبد الغفور:

 ونك؟عمرك ماوراكش غير وجع القلب.. المهم انت معاك فلوس وال عاوزني أم
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 مستورة يا حاج.. مستورة والحمد هلل. عبد الوهاب:

 ايه ده.. انت فاكر هاديهملك كده.. هاحسيهم عليك. عبد الغفور:

ههههه.. ال يا حاج متشكر أوي.. وبعدين كده ياحاج وبصراحة بقا .. أنا مش عاوزك تزعل  عبد الوهاب:

 مني لما تالقيني واقف قصادك في أي مزاد.

 المسلسل، ح األخيرة()يا سالم.. بس إياك انت تسد. عبد الغفور:

 الفكرة األساسية )المقدمة المنطقية للمسلسل(:

هي فكرة المسرحية "التى يهدف كل شئ فى المسرحية من فعل أو قول أو حركة أو تصوير المقدمة المنطقية: 

صحتها وإقامة الدليل على أنها الحق  للمشاعر بالكالم أو الرمز أو اإليحاء أو بأى وسيلة من الوسائل إلى اثبات

. ومن خالل العرض السابق للدراما التليفزيونية "لن أعيش في جلباب أبي" يتضح (8الجوس آجري، ص)والقول الفصل"

 أن المقدمة المنطقية لهذا المسلسل تتبلور في الجملة األتية: "لكل مجتهد نصيب".

 داللة العنوان العمل الدرامي "لن أعيش في جلباب أبي": 

العنوان  تليفزيون؛ حيث أنللعنوان داللة كبرى  فهو الذى يشد انتباه المتلقي سواء كان قارئ الرواية أو مشاهد ال 

و أالمكان الذي يشرف علي الشيء، " :"لغة" هيعتبة النص األدبي وعتبة النص الدرامي. والمقصود بالعتبة  هو

يُرقى إليه من خالله، وهو معنى محوري لمعان معجمية كثيرة تحوم حول األبواب والمداخل والدرج والمصاعد 

تحتوي بين  -سواء كان رواية أو قصة أو شعر أو دراما -. وعتبات النص األدبي (21صادق القاضي، ص)والمشارف"

والبعد الجمالي، والبعد اإلعالمي والبعد االقتصادي طياتها على أبعاد مختلفة، والذي يتمثل في العنوان والمقدمة 

. والعنوان يكشف عن أغوار العمل الدرامي العميقة، بل يُعد هو مفتاح العمل (156محمود الضبع، ص)والبعد اإليحائي"

دوح مم)اإلبداعي بشكل عام والعمل األدبي بشكل خاص، "وال يمكن الدخول إلي العمل األدبي إال بالمرور على عتبته"

؛ حيث يُعد العنوان العتبة األساسية في العمل األدبي أو الدرامي، فهو يشير إلى مضمون العمل الفني (64فراج، ص

. (20محمد عويس، ص)وفق رؤية وأهداف المبدع، فهو بمنزلة المفتاح من الباب، كما أن "عنونة الشيء تبرز قيمة معناه"

لمعاطي أبو ا)من النقاد أن كل قراءة بدونه قراءة ناقصة مشوهة النص" وألهمية العنوان للنص األدبي، "اعتبره كثير

والعنوان هو الذى يقود يقود القارئ للرواية أو المشاهد للمسلسل التليفزيوني إلى مضمون وفكرة العمل . (5خيري، ص

عنوان عمله، فإنه  الفني، فالعنوان هو الذى يوجه األحداث في العمل الدرامي أو األدبي، بحيث "إذا غير المؤلف

وقد  .(207أحمد عبد العزيز،ص)قد يضطر إلى إجراء بعض التعديالت الداخلية في عمله اإلبداعي حتى تتوافق مع العنوان"

ُ لروايته أسماه "لن أعيش في جلباب أبي"؛  وكذلك فعل مصطفى محرم في وضع إحسان عبد القدوس عنوانا

 بشكل كامل؛ فأحداث  -عينة هذا البحث –عن مضمون العملين  اوهو عنوان ليس معبرً المسلسل التليفزيوني، 

الرواية تتمحور حول قصة الحب التي نشأت بين حسين ونظيرة، ولم تتمحور على حياة عبد الوهاب وتمرده على 

حياة أبيه. وكذلك الحال في المسلسل التليفزيوني؛ حيث أن أحداث المسلسل تتمحور حول حياة األب ذاتها، وليس 

ياة ابنه عبد الوهاب، وحتى عبد الوهاب الذي رفض أن يعيش في جلباب أبيه انتهى به األمر بأن امتهن نفس ح

 في نفس الطريق الذي سلكه أبيه.    اباهرً  امهنة أبيه وعمل معه ونجح نجاحً 

 القضية التي يناقشها المسلسل:
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و بناء والبناء، سواء على مستوى بناء الحبكة أبالدقة في التصميم  -عينة البحث–ل التليفزيوني المسلس اتسم 

الشخصيات الدرامية، فكل عناصر هذا العمل الدرامي انصهرت في بوتقة واحدة شكلت في النهاية موضوع 

المسلسل الرئيس، وهي قصة كفاح عبد الغفور البرعي. والقضية التي يتناولها أي عمل درامي أو أدبي هي األهم 

دبي، أما عن كيفية طرح أو تقديم قضية المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، فهذا في النقد الفني أو األ

 انادً ؛ "فالعمل يجب أن يفهم ال استاونقديً  افنيً  ما سيحاول هذا البحث معرفته من خالل تحليل هذا المسلسل تحلياًل 

 .(73رشدي، ص رشاد)إليه من داخله وفى إطاره الخاص" اإلى قواعد ثابته بل استنادً 

 

 الحبكة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

، كما أن الحبكة هي "بنية التفاعل أو ترتيب األحداث (99محمد شبل، ص)من المعروف أنه "ال حبكة بدون صراع"   

-158 آرثر آسا، ص ص)يتم فيها الوصول إلى حل لألحداث" –للقصة. ويتطلب أن يكون فى الحبكة بداية ووسط ونهاية 

بحيث  اوالدراما ذات الحبكة الجيدة هي التي تبنى على جملة أحداث يرتبط بعضها ببعض ارتباًطا عضويً  .(159

تسير في حلقات متتابعة، حتى تؤدى إلى نتيجة منطقية، "فالعمل الدرامي هو أحداث متتابعة منظمة، مترابطة 

كما أن المقصود  . (134محمد غنيمي هالل، ص)بريًرا مقنعًا"ترابًطا وثيقًا مع مسلك الشخصيات، بحيث تبرر هذا المسلك ت

بالحبكة هو التنظيم العام للعمل األدبي، أي أنها عملية البناء لتفاصيل العمل الدرامي،  وكل عمل درامي أو أدبي 

داية، ة لها بالبد وأن يكون له حبكة درامية، ألنها بمثابة الروح في جسد العمل الدرامي واألدبي، "والحبكة الدرامي

ووسط، ونهاية. واالتصال بين حادثة وأخرى ينبغي أن يبنى على المعقولية واالحتمالية، كما ينبغي أن تلتزم كل 

 .(93إبراهيم حمادة، ص)حادثة بضرورة وجودها"

 نجاًحا باهًرا في تحويل رواية -كاتب السيناريو والحوار التليفزيوني لهذه الرواية–مصطفى محرم  قد نجحل

احسان عبد القدوس إلى مسلسل تليفزيوني، بل أنه تفوق في حبكته الدرامية ؛ حيث أن حبكة المسلسل التليفزيوني 

 س االسم. فقد كانت أحداث الرواية غير"لن أعيش في جلباب أبي" أفضل كثيًرا من حبكة الرواية التي تحمل نف

 .منطقية إلى حد ما، وجنحت أحداثها إلى الميلودراما

أما حبكة المسلسل فقد جاءت أكثر منطقية وأكثر واقعية، وخاصة في بناء شخصية عبد الغفور البرعي وباقي 

اهيم هم مساندة الحاج إبرشخصيات المسلسل؛ حيث جعل عبد الغفور ينجح بجهده وإخالصه وتفانيه في عمله، واأل

سردينه له؛ حيث أن إبراهيم سردينه هو كبير تجار وكالة البلح، ولوال وقوفه وحبه ومساندته لعبد الغفور البرعي 

ما استطاع األخير أن ينجح ويشق طريقه وسط كبار تجار وكالة البلح، فقد أمده الحاج سردينه بخبرته وسانده بقوة 

 ده بالمال لكي يزيد من تجارته وينجح.نفوذه بين التجار، كما أم

وقامت حبكة المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" على شخصية واحدة وهي شخصية عبد الغفور    

البرعي، فهذه الشخصية هي شخصية محورية تستأثر بموضوع المسلسل الرئيس، وتتولى هي عملية الصياغة 

كله وصراعه مع الذات وصراعه مع الشخصيات األخرى في المسلسل، الدرامية للمسلسل من خالل همومه ومشا

وهذا على عكس الرواية المأخوذ منها المسلسل، فبالرغم من أنها تعتمد في حبكتها على شخصية عبد الغفور 

في أحداث الرواية، عينة البحث؛ حيث أن هناك عدة شخصيات مؤثرة في  االبرعي إال أن شخصيته ال تظهر كثيرً 

 ث الرواية، ولكل شخصية لها تركيبتها ومقوماتها، التي تساهم في الحبكة الدرامية للرواية.أحدا

فالحدث هو "على الحدث الدرامي؛  -عينة البحث–ارتكز مصطفى محرم في حبكته للمسلسل التليفزيوني وقد    

يات أو الفني سواء كانت الشخصالعمود الفقري في العمل األدبي والدرامي، وعليه ترتكز الجوانب المختلفة للعمل 
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. والحدث الدرامي في المسلسل ال يعنى بالضرورة الحركة (552: قاموس المسرح، صمحمود فاطمة موسى)الحبكة أو البناء العام"

درامي، مفعمة بالحدث ال -عينة البحث–البدنية سواء كانت هادئة أو عنيفة، فقد كانت لحظات الصمت في المسلسل 

ت عبد الغفور البرعي )نور الشريف( في مواقف كثيرة من المسلسل، فعلى سبيل المثال: وخاصة لحظات صم

 لحظات صمت عبد الغفور عندما علم بوفاة فهيم أفندي كانت أبلغ من أي كالم:

 وبعدين معاك؟!.. عاجبك اللي عامله في نفسك ده؟!.. يعني احنا كلنا هنروح فين؟!.  :  فاطمة    

المسلسل، )الفراق هو اللي صعب يا فاطمة.. ماتعرفيش فهيم افندي ده كان بالنسبة لي إيه؟.. عبد الغفور:

 (.2، مشهد26ح

جابر )إن الحبكة الدرامية تشبة العمل الهندسي المنظم، "فالمرء ال يستطيع في الحقيقة أن يتصور بنية غير منظمة" 

ث من خالل وبناء العقدة حيث تنكشف األحدا؛ لذلك يصعب الفصل بين عملية رسم الشخصية (297عصفور، ص

المصادفة في العمل الدرامي أو العمل األدبي ليست في كل األحوال عيبا؛ ألن والرغم أن الشخصيات وبواسطتها. 

، إال أن (35توفيق الحكيم، ص)"المصادفة ليست خرافة، ولكنها نتيجة قانون خفى من قوانين الحياة لم نكشف بعد سره"

عن المصادفة الدرامية، هذا على عكس الرواية التليفزيوني استطاع أن يبتعد بأحداث مسلسله  مصطفى محرم

المأخوذة منها قصة المسلسل؛ فقد الحظت الباحثة أن المصادفة في الرواية موجودة بقوة، حيث كان حسين يقابل 

 ادفة.عبد الوهاب مصادفة، ويقابل نظيرة مصادفة، كما أن عبد الوهاب قابل نظيرة مص

في الوقت الذي برر فيه إحسان عبد القدوس سبب معرفة نظيرة بروزالين بأنها عرفتها عن طريق احدى و

زميالتها، فقد برر مصطفى محرم هذا األمر، بأن جعل فوزية تعمل مدرسة في الجامعة األمريكية التي تتعلم فيها 

م من هنا تعرفت نظيرة على روزالين، ومن ثنظيرة، وبالتالي كان طبيعيًا أن تنشأ عالقة بين نظيرة وأستاذتها، و

 اختارتها عروسة ألخيها عبد الوهاب، الذي كان يبحث عن عروس مسلمة بمواصفات الفتاة األوربية. 

 المكان في المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي":

ن أداة من أدوات من أدوات مالمح المكان في العمل الدرامي من أهم عناصر العمل الفني؛ حيث يُعد "المكاإن 

دارت أغلب أحداث المسلسل في حي بوالق الدكرور، فمنذ بداية المسلسل . وقد (157حاتم عبد العظيم، ص)بناء الشخصية"

 ستمراوحتى الحلقة الرابعة عشر لم تكن أسرة عبد الغفور قد انتقلت إلى حي الزمالك، كما أن عمل عبد الغفور بدأ و

في حي بوالق الدكرور، في محالت بيع الخردة هناك، وصنع مجده في هذا الحي، فقد بدأ حياته عاماًل في احدى 

وكاالت البلح ، كما أن فاطمة )زوجة عبد الغفور( نشأت وترعرت في هذا الحي، وكانت تعمل كبائعة للكشري مع 

ل حظت الباحثة أن كاتب السيناريو نجح في أن يجعأخيها سيد في وكالة البلح، وتعرفت على عبد الغفور هناك. وال

ماعية ؛ فكالهما ظل يعبر عن هذه البيئة االجت -بد الغفور وفاطمة ع–المكان يؤثر على طبيعة وتكوين الشخصيتين 

لهما ن بتقاليده وبساطته، حتى بعد انتقاالته وشعبيته، وظل االثنان متمسكاوعن طبيعة حي بوالق الدكرور بأص

 حي الزمالك كانوا رافضين من داخلهم التخلي عن طبيعة مكان حي بوالق الدكرور نفسيًا ومعنويًا. للسكن في

 :الزمان في المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"

دقيقة )صافي األحداث دون تتر  40حلقة، متوسط زمن الحلقة حوالي  36استمر عرض المسلسل على مدى 

ساعة  24دقيقة أي حوالي  1440لمسلسل استغرقت على شاشة التليفزيون حوالي المسلسل(، أي أن أحداث ا

صفحة من السناريو والحوار المكتوبين على  ادرامية، ومن المعروف أن كل دقيقة درامية مرئية تساوي تقريبً 

في  ورقة درامية، في حين أن إحسان عبد القدوس كتب روايته 1440الورق، أي أن مصطفى محرم كتب حوالي 

مرات. وهذا يتطلب  10صفحة فقط، وبالتالي فإن أحداث المسلسل أكثر من أحداث الرواية بحوالي  150حوالي 

خلق أحداث أكثر وشخصيات أكثر من الموجودتين في الرواية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الرواية 

التقاء حسين بصديقه عبد الوهاب البرعي،  وقعت أحداثها في حوالي ثالث سنوات؛ حيث بدأت أحداث الرواية لحظة

، االرواية بعد هذا اللقاء بحوالي ثالث سنوات تقريبً  هتلرغبة األخير في اصطحاب حسين لخطبة روزالين، وانت
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في حين بدأت أحداث المسلسل منذ أن وطئت قدمي عبد الغفور البرعي وكالة البلح؛ ليعمل فيها، واستمرت أحداثه 

؛ حيث انتهت أحداث المسلسل بزواج كل بنات عبد الغفور البرعي، ازمن، اقتربت من أربعين عامً فترة كبيرة من ال

 وكذلك ابنه الوحيد عبد الوهاب.

 :الصراع في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

مادة، إبراهيم ح)"الصراع الدرامي هو مناضلة بين قوتين متعارضتين، ينمو بمقتضى تصادمهما الحدث الدرامي"

، ويُعد الصراع بمثابة الحياة في العمل الدرامي. والصراع في المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب (162ص

أبي" صراع من النوع الصاعد المتدرج؛ حيث نجد الصراع الرئيس في المسلسل هو صراع بين عبد الغفور 

في ليثبت وجوده بين تجار وكالة البلح، والبرعي وبين ذاته؛ فهو يريد أن يثبت ذاته، وأن تنمو تجارته وثروته 

سبيل هذا الهدف يدخل في صراعات جانبية مع العديد من الشخصيات، ففي بداية المسلسل يدخل صراع مع الريس 

مرسي، وصراع مع محفوظ سردينه، ثم يدخل صراع مع تجار الوكالة، ثم بعد ذلك يدخل في صراع نفسي مع 

أن ينتصر فيها، وبالفعل ينتصر في  احيث يدخل مشاكل األبناء ويحاول جاهدً ابناءه وخاصة ابنه عبد الوهاب؛ 

 نهاية حلقات المسلسل.

 الحوار في المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي":    

من المعروف أن "الدراما تمثل نموذًجا نقيًا للمحادثة االجتماعية، ويقترب الحوار على نحو محدود جدًا مما    

، والحوار الدرامي التليفزيوني هو "حوار يعبر  (276-275كير إيالم، ص ص )يحدث من لقاءات كالمية في الحياة اليومية"

. وقد امتاز (185ماري كارمن، ص)المتحاورون كما هو متعارف عليه" عنه دائًما في الزمن الحاضر، وينمى قصة يعيشها

بالتعبير عن الجانب النفسي لشخصيات المسلسل، وقد جاءت عبارات الحوار بسيطة  -عينة البحث–حوار المسلسل 

لون ضوسهلة، وهذا نجاح لكاتب الحوار، ألن مشاهدي التليفزيون أغلبهم من محدودي الثقافة، كما أن "المثلين يف

 .(269روجر.ك.بسفيلد، ص)الجمل والعبارات السهلة، القصيرة، المستقيمة التي ال تلف وال تدور، وذلك لسهولة إلقائها

 :الشخصيات في مسلسل "لن أعيش في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

داخل الفرد له قدر من الثبات والدوام لمجموعة من  االشخصية هي "تنظيمً عبد الغفور البرعي )نور الشريف(: 

الوظائف أو السمات أو األجهزة اإلدراكية النزوعية واالنفعالية والمعرفية والدافعية والجسمية التي تحدد طريقة 

 وشخصية عبد. (6أحمد عبد الخالق، ص)الفرد المتميزة في االستجابة للمواقف وأسلوبه الخاص في التكيف مع البيئة"

الغفور البرعي هو الشخصية الرئيسة في المسلسل التليفزيوني، وعليه تدور كل أحداث المسلسل، بل إن حبكة 

المسلسل مبنية على هذه الشخصية، فأحداث المسلسل كلها نابعة من هذه الشخصية، على عكس شخصية عبد 

عبد و ل مباشر سوى ثالث مرات فقط.الغفور في الرواية؛ فقد كانت شخصية ثانوية، ولم تتحدث الرواية عنه بشك

مة هو نموذج للشخصية الدرامية التليفزيونية المرسو -عينة البحث –الغفور البرعي في المسلسل التليفزيوني 

بعناية؛ حيث أنه من المعروف أن الشخصية الدرامية "تتكون بشكل متقطع من معلومات موزعة على طول النص 

وشخصية عبد الغفور اكتملت بناءها مع اكتمال المسلسل؛ فكل حلقة من حلقات المسلسل ؛  (27ماري كارمن، ص)األدبي"

وقد جسد هذا الدور الفنان نور الشريف، وعبد  من األجزاء المكونة لشخصية هذا الرجل. اجديدً  اكانت تضيف جزءً 

نة، الحاج إبراهيم سرديالغفور البرعي بدأ حياته في المسلسل عامل بسيط )شيال( في وكالة البلح، وعمل عند 

واستطاع أن يكتسب ثقته، ألمانته وإخالصه في العمل، وبمساعدة الحاج سردينة استطاع عبد الغفور أن يعرف 

في البيع والشراء،  محاوالتأسرار مهنة تجارة الحديد الخردة، ورغم عدم معرفته للقراءة والكتابة دخل في عدة 

وعمله عن الحاج سردينه، واشترى محل خاص به، وتزوج من فاطمة )بائعة ، واستقل بتجارته اكبيرً  اونجح نجاحً 
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الكشري( ، واستعان لمساعدته في عمله بكل من سيد )أخو زوجته(، وفهيم أفندي، وزادت أرباح عبد الغفور 

 وتوسع في تجارته حتى أصبح من أكبر تجار وكالة البلح، بل تعدى هذا وأصبح من أكبر رجال األعمال في مصر؛

حيث أنشأ مصنع للحديد بالشراكة مع محفظ ابن الحاج سردينة. وقد أسفر زواج عبد الغفور من فاطمة عن ولد 

وأربعة بنات. ورغم ثراء عبد الغفور الفاحش إال أنه ظل يرتدي الجلباب الواسع واللبدة التي يضعها ملفوفة فوق 

 نيهمغعدم تبذير أمواله، وكان يعطي ألوالده ما يرأسه. وقد اشتهر عبد الغفور بين الناس بالحرص واالعتدال و

عن السؤال، كما كانت عالقته بابنه عبد الوهاب عالقة يشوبها الجفاف، كما أنه كان يترك الحرية لكل أبناءه في 

اختيار شريك حياته وتقرير مصيره. وكانت عالقته بزوجته عالقة مستقرة منذ البداية قائمة على الحب والتفاهم 

 دلين.المتبا

تع المشاهد يقتنع بها ويستم ، مما جعلاجيدً  اأن يرسم شخصية عبد الغفور البرعي رسمً  السيناريست وقد نجح 

من ناحية القيم الخاصة بها، استطاع الكاتب أن يشكل هذه  ابمشاهدتها؛ ألنه "كلما كانت الشخصية مرسومة جيدً 

  .( Horce Newcomb. p255)للمتلقي" االشخصية التي رسمها في أكثر من موقف، وكيفما شاء، وجاء تشكيلها مقنعً 

، وكان دورها أساسيًا في المسلسل هي زوجة عبد الغفور البرعي وأم أبناءه، فاطمة كشري )عبلة كامل(: 

وقد  ، التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، حيث ظهرت من الحلقة األولي من المسلسل وحتى الحلقة األخيرة

نانة د جسدت هذه الشخصية الفسميت بهذا االسم ألنها كانت تبيع الكشري مع أخيها "سيد" في بداية المسلسل، وق

 إنسانة بسيطة، وهيها، المخلصة له وألسرتها، هي نموذج للزوجة البسيطة المطيعة لزوج، وفاطمة كامل" "عبلة

عملت منذ طفولتها في عمل الكشري لسكان حي بوالق الدكرور، لكي توفر قوت يومها لنفسها وألخيها سيد، ثم 

تعرفت على عبد الغفور البرعي وأحبته، ثم تزوجته، ووقفت بجواره تسانده في مشوار نجاحه، وال تريد من هذا 

سرتها، وهي تُعد نموذج للمرأة القدرية المستسلمة؛ حيث ظلت متمسكة بشخصيتها البسيطة حتى إال الستر لها وأل

بعد أن أصبح زوجها مليونير كبير، وحتى بعد أن سكنت حي الزمالك، لم تفكر يوما في أن تختلط أو تتعرف على 

ت في عمارة زوجها الحاج سيدات الطبقات الراقية، وهذا واضح من عالقتها بزوجة الوزير وأسرتها التي سكن

اطمة بالرغم من أن فعبد الغفور، وكل ما كانت تبديه من مظاهر حياتها الجديدة هو التباهي بالذهب التي ترتديه. و

تُعد الشخصية الرئيسة الثانية في المسلسل التليفزيوني إال أنها غير موجودة في الرواية بشكل مباشر؛ حيث اكتفى 

 رة إليها بإشارات عابرة.إحسان عبد القدوس باإلشا

الشخصية الدرامية يجب أن تتيح للمشاهد التنبؤ بما ستفعله في موقف معين، "فالشخصية تختص  إنعبد الوهاب: 

وشخصية عبد الوهاب ظهرت في المسلسل، . (11ماجدة مراد، ص)"اأو خفيً  ابكل سلوك يصدر عن الفرد سواء كانت ظاهرً 

جاءت في الرواية باستثناء بعض األحداث التي ستوردها الباحثة في السطور تقريبًا، بنفس سمات شخصيته كما 

التالية؛ فمثاًل، في المسلسل لم يتناول عبد الوهاب الخمور ولم يذهب إلى بارات، كما ورد في الرواية، كما أن 

ي وكالة ع أبيه فالمسلسل كشف لنا عن مستقبله؛ حيث انتهى به المطاف، بعد طالقه من روزالين أن يذهب ليعمل م

البلح، وينجح في عمله نجاًحا كبيًرا، بل استقل بتجارته عن أبيه وأصبح من كبار تجار الوكالة، كما تزوج من 

"فاطمة"، ابنة خالة التي كانت تحبه. كما أن الرواية أظهرت عبد الوهاب بأنه اعتنق الفكر السلفي، أما في المسلسل 

المعتدل، بل بالعكس كان في المسلسل يعارض الفكر السلفي، ويدخل معهم في التليفزيوني؛ فظهر بصورة المتدين 

نقاش الحجة بالحجة، لدرجة أن بعض األفراد المنتمين للفكر السلفي حاولوا قتله، ولكنه نجا منهم بأعجوبة شديدة 

 بعد أن أصابوه إصابات قاتلة كادت أن تؤدي إلى وفاته.

حصول على الثانوية العامة، ولكن في المسلسل التليفزيوني حصل عليها وفي الرواية، فشل عبد الوهاب في ال

بتفوق، ودخل كلية االقتصاد والعلوم السياسية، وقضي بها عامين ثم تركها وسافر إلى أوربا الستكمال دراسته، 
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ية لولكنه لم يحصل على شهادة في تخصص ما، وإن كان قد درس هناك عدة علوم مختلفة؛ فقد كان ينتفل من ك

 إلى أخرى. 

حيث  هي شخصية مغتربة؛ -عينة البحث–وترى الباحثة أن شخصية عبد الوهاب في المسلسل التليفزيوني    

الدالة على  Aliênationونجدها فى اللغة الفرنسية  Alienatiaأن "كلمة االغتراب إشتقت من الكلمة الالتينية 

كل هذه الكلمات تعنى "الشرود الذهنى أو التوهان  (5رجب، ص محمود)"Alioationاالغتراب، وفى اللغة االنجليزية 

. ا، وعبد الوهاب في المسلسل كان طوال حلقات المسلسل شارد الذهن، وغير مستقرنفسيً  (27أيمن منصور، ص)العقلى"

 سوى في الحلقة األخيرة من المسلسل. اولم يستقر ذهنيً 

الجدير بالذكر أن شخصية عبد الوهاب مرت في المسلسل بثالثة مراحل، مرحلة الطفولة، وقد جسدها الفنان    

الطفل "حسام عادل"، ومرحلة الصبا وجسدها الفنان "معوض إسماعيل"، ومرحلة الشباب، وهي المرحلة األطول 

 واألكبر من حيث مساحة الدور وجسدها الفنان "محمد رياض".

 

ال وجود لها في الرواية، واقتصر ذكرها في الرواية على أنها تزوجت من ابن وزير، أما  اهد رشدي(:سنية )ن

في المسلسل التليفزيوني، فقد ظهرت منذ طفولتها وحتى زواجها الثاني من ابن الحاج بدوي، الذي تزوجها وسافر 

شخصيتها وهي صغيرة لطفلة إلى حيث يعمل خارج البالد، وقد ظهرت شخصية سنية وهي طفلة وقد جسدت 

"والء صالح الدين"، وفي فترة الصبا والشباب الفنانة "ناهد رشدي"، وفي المسلسل دخلت سنية في قصة حب 

، وضغطت على أبيها عبد الغفور لكي يزوجها من نبيل هذا، بالرغم من أن الحاج -ابن الوزير–مع جارها نبيل 

لها، ألنه طامع في ثروة أبيه. وبعد عدة شهور من الزواج طلق نبيل   عبد الغفور كان يعلم أن نبيل هذا ال يصلح

سنية؛ ألنه عرف أنه لن يحصل من ورائها على شيء. ودخلت سنية في حالة نفسية سيئة، لم تخرج منها إال بعد 

 زواجها الثاني من "عبد المنعم" ابن الحاج بدوي.

أختها سنية، مجرد إشارة بسيطة، أما في المسلسل التليفزيوني، كان وجودها في الرواية مثل بهيرة )وفاء صادق(:  

فقد كانت موجودة بقوة في أحداث دراما المسلسل، فهي االبنة الثانية لعبد الغفور البرعي، وقد ظهرت في األحداث 

اء وهي طفلة، وجسدت هذه المرحلة الطفلة "هاجر حماد"، أما مرحلة الصبا والشباب فقد جسدتها الفنانة "وف

صادق"، وقد تزوجت بهيرة من إبراهيم ابن محفوظ سردينة، وقد كان زواج مصلحة؛ حيث كان األخير طامع في 

للبالستيك، وعندما رفض عبد الغفور؛ طلق إبراهيم بهيرة، ودخلت بهيرة  اأن يبني له عبد الغفور البرعي مصنعً 

عن أموال عبد الغفور البرعي، وشعر أنه  ايدً في حالة اكتئاب نفسي، ولكن إبراهيم استطاع أن يبني مصنعه بع

يحب بهيرة، وندم على طالقها، وذهب ليتزوجها من جديد ولكنها رفضته، ولكن بعد إصراره ومحاوالته العديدة 

 وافقت أن تتزوجه مرة ثانية ولكن بشروط، ورضخ هو لكل شروطها، وعاشت في هدوء وحب وسالم معه.

ة الثالثة لعبد الغفور البرعي، ولم يكن لها وجود كبير في الرواية، إال من إشارات وهي االبن نفيسة )منال سالمة(:

عابرة، لم توضح لنا معالم شخصياتها، وال أي تفاصيل من حياتها، سوى أنها تزوجت شخص ذكي انتهازي ، 

بد روة الحاج عاستطاع أن يُقنع أبيها بأن يعمل معه، كما استطاع أن يكتسب ثقته، ويعرف كل أسرار تجارة وث

ينتظر ميراث زوجته بعد موت أبيها. أما في المسلسل التليفزيوني، فوجدت الباحثة  اصبورً  االغفور، وكان شخصً 

العكس، فقد كانت نفيسة هي الشخصية الذكية الصبورة التي تحرض زوجها أن يعرف كل كبيرة وصغيرة عن 

بحقوقه  ، وأن يطالباوكانت تطالب زوجها بأن ال يكون طيبً ثروة أبيها، حتى تحافظ على ما سترثه بعد موت أبيها، 

فقد جاءت شخصيته في المسلسل عكس الرواية؛ فقد  -زوجها–وحقوق زوجته، بل تحرضه على الطمع. أما هو 
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، كما سنرى عند رصد مالمح شخصيته في السطور التالية. كما أن نفيسة كانت ا، مخلصً ا، متسامحً اكان طيبً 

 حب الحياة وتحب المظاهر، بدليل أنها كانت ال تحب اسم نفيسة، وأطلقت على نفسها اسم "نوفا".شخصية متطلعة ت

الشخصية هي "التنظيم الذي يتميز بدرجة من الثبات واالستمرار لطباع الفرد ومزاجه وعقله  نظيرة )حنان ترك(:

خصية نظيرة من الشخصيات الرئيسة في . وش(41عبد العزيز محمود، ص)وبنية جسمه والذي يحدد توافق الفرد لبيئته"

جسدت الفنانة حنان ترك هذه الشخصية في المسلسل التليفزيوني، وبالرغم أن  الرواية المأخوذ منها المسلسل، وقد

شخصية نظيرة كانت بطلة األحداث في الرواية إال أنها ظهرت في حلقات المسلسل كشخصية مكملة ألحداث 

ث يالمسلسل؛ حيث ظهرت في النصف الثاني من المسلسل تقريبًا. واختلفت شخصيتها في المسلسل عن الرواية؛ ح

نجح مصطفى محرم أن يجعل سلوكها وأفعالها متسقة وناتجة عن مقومات شخصيتها المادية واالجتماعية، ولم 

يجعلها تقابل حبيبها حسين في شقته الخاصة، وتنفرد به وينفرد بها وتتبادل معه األحضان والقبالت، بل جعلها فتاة 

حيث حول مصطفى محرم شقة حبيبها  مها وأبيها،وقورة، محافظة على عاداتها وتقاليدها التي ورثتها عن أ

"حسين" إلى مكتب هندسي كبير يضج بالموظفين والموظفات، وبالتالي فإن ذهابها معه إلى هذا المكتب ال يخل 

ل ، ولم يجع-كما في الرواية  –من مقومات شخصيتها، كما لم يجعلها تنفرد به وال أن تذهب لتذاكر معه دروسها 

في المسلسل، كما جاء حوارهما مع بعضهما البعض حوار مهذب ومحترم، يتسق مع طبيعة يدها تالمس يده 

 شخصيتهما المحافظة. 

وبناء مصطفى محرم لشخصية نظيرة في المسلسل أكثر منطقية من بناء إحسان عبد القدوس لها في روايته؛ فقد 

 ي وتكوينها االجتماعي؛ فهي ابنه عائلةجاءت تصرفاتها في الرواية غير متسقة وغير ناتجة عن تكوينها الوراث

، وعائلة متدينة ولها عادات وتقاليد شرقية أصيلة، وسمعة البنت وكرامتها وشرفها من امحافظة ومحترمة أخالقيً 

أعز ما تملك، كما نشأت نظيرة في بيئة شعبية محافظة، يأتي شرف وسمعة والسلوك الطيب للفتاة في مقدمة 

لك نجد نظيرة في الرواية تضرب كل هذا عرض الحائط، وتذهب إلى شقة شخص غريب أولويات حياتهم، ورغم ذ

، وتمنحه كل جسدها ما عدا الدخول بها بحجة اعنها وتختلي به وتمنحه قبالتها وأحضانها، بل تتعرى أمامه تمامً 

 ية نظيرة الوراثيعن مقومات شخص ابعيد تمامً  قاليدها وبتعاليم دينها. وهذا السلوكأنها تتمسك بعاداتها وت

 ، وجعلها ال تفعل ما يسيءاواالجتماعي. أما في المسلسل، فقد ابتعد بها مصطفى محرم عن هذه التصرفات تمامً 

 مع تكوينها المادي واالجتماعي،  الها وال ألهلها، وجاءت تصرفاتها متسقة تمامً 

مد عزمي"، وفي مرحلة الشباب الفنان جسدَّ هذه الشخصية في مرحلة الطفولة الفنان "أح حسين )أحمد سالمة(:

"أحمد سالمة"، وبالرغم من أن حسين كان بطل رئيس من أبطال الرواية، بل هو راوي أحداث الرواية نفسها، إال 

أنه ظهر في المسلسل كشخصية مكملة لألحداث، وانحصر دوره في مشاهد قليلة مقارنة بدوره في الرواية، بل أنه 

فور البرعي في المسلسل اطالقًا، حتى لقاؤه معه لكي يطلب منه الزواج من نظيره، والذي لم يقابل الحاج عبد الغ

كان موجودًا في الرواية، لم يتم في المسلسل التليفزيوني، حتى حفل خطوبته وحفل زواجه من نظيره لم يظهرهما 

 -ة في الروايلتي ذكرها الراوي وا -حياتهما معًا بعد زواجهما طبيعة لمسلسل، كما أن السيناريو والحوار ل كاتب

في المسلسل التليفزيوني. وقد ظهر حسين في المسلسل التليفزيوني بصورة الشاب من تفاصيلها لم يظهر أي ملمح 

الوقور الناجح المحترم، على عكس الرواية التي أظهرته بصورة الشاب المستهتر الذي يمتلك شقة خاصة لمقابلة 

 زيلة فيها.البنات والنساء لممارسة الر
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وقد جسدت شخصيتها في المسلسل الفنانة "إيناس مكي"، ولم تختلف شخصيتها في المسلسل روزالين )أمينة(: 

عن شخصيتها في الرواية؛ فنفس مقومات شخصيتها في المسلسل هي نفس مقومات شخصيتها في الرواية، ولكن 

فة تفاصيل حياتها، منذ نشأتها في أمريكا مع أسرتها ، وتحدثت الرواية عن كا ايً محور ادورها في الرواية كان دورً 

بانتقالها للدراسة في الجامعة وقصة تعارفها مع الدكتورة فوزية في  احتى طالقها من زوجها عبد الوهاب، مرورً 

أمريكا، ثم مجيئها إلى مصر، واعتناقها اإلسالم، ثم زواجها من عبد الوهاب، ومحاولة استغالل الحاج عبد الغفور 

 لبرعي، وفشلها في هذا، ومن ثم اتخذت قرارها بالطالق من عبد الوهاب.ا

جسد شخصية أمين أفندي في المسلسل الفنان "فاروق الرشيدي"، وقد وثق فيه عبد الغفور البرعي  فهيم أفندي:

ل، ضثقة كبيرة، ولكن لم يكن لفهيم أفندي أي طموح ، فهو شخص يؤمن باالستقرار، وال يتطلع إلى مستقبل أف

ويحب األمان وال يعشق المغامرة،  ومؤمن بأن الوظيفة هي األمان، لذلك عاش طوال حياته موظف ومات موظف، 

سيرته في الرواية تحت اسم "مدبولي أفندي"، ولكن في جملة واحدة  تجاء أنه كان إنسان مثقف، وفهيم أفندي مع

فقط دون سمات ومعالم لشخصيته، فقط تحدث عنه الراوي بقوله: "فقط عليهم أن يوقعوا على األوراق "التي 

 .(11الرواية، ص)يحملها لهم "مدبولي أفندي" سكرتير أبيهم وهم صامتون ال يسألون وال يفهمون"

صديقة روزالين، وقد جسدت هذه الشخصية في المسلسل الفنانة " سهام فتحي". وهذه  جوري:د. خيرية البا

الشخصية هي نفس شخصية "د. فوزية" في الرواية، ولكن في المسلسل جاءت على عكس شخصيتها في الرواية؛ 

 ت تعمل كمدرسةحيث جاءت شخصيتها مهمشة، وليس لها معالم كما جاءت في الرواية؛ كما أنها في المسلسل كان

 في الجامعة األمريكية، في حين أنها لم تكن تعمل في الرواية.

وقد جسدها في المسلسل الفنان "عبد الرحيم حسن"، وهو كما جاءت شخصيته في الرواية، أستاذ  د. مؤنس :

عكس  ىجامعي ، ومتزوج من خيرية )فوزية في الرواية(، ولكنها شخصية هامشية في المسلسل التليفزيوني، عل

 الرواية.

في  اعً وطم الها، ولكن حبً  اشاب وسيم، انتهازي، طماع مثل والدته، وقد قرر أن يتزوج من سنية ليس حبً  نبيل :

أة طلقها، وتزوج من امر اثروة أبيها، وقد أقنعها بأنه يحبها، ولكن بعد أن اكتشف أنه لن يأخذ من أموال أبيها شيئً 

 ة. وقد جسد هذا الدور الفنان "ياسر جالل".أخرى تكبره في العمر بسنوات عديد

وقد جاءت شخصيتها في المسلسل أقل من حيث التأثير ومساحة الدور عن دورها في الرواية، وقد  أم حسين:

 جسدت شخصيتها الفنانة "عواطف حلمي".

ة في ثرمؤ م تكن هذه الشخصية الدراميةجسد هذه الشخصية في المسلسل الفنان "مصطفى هاشم"، ول أبو حسين:

 .المسلسل، وال في الرواية، وإن كانت قد ظهرت في االثنين

 

 شخصيات تم االستغناء عنها في المسلسل التليفزيوني رغم وجودها في الرواية:

ن السيناريست مصطفى محرم كهذه الشخصية موجودة بقوة في الرواية، ول شخصية عبد الستار )عبد السالم(:

لشطب هذه الشخصية من المسلسل؛  ا. وترى الباحثة أن مصطفى محرم كان موفقً في دراما المسلسل استغنى عنها

ألن طبيعة هذه الشخصية رسمها محرم  األنها كانت ستؤثر على شخصية األم "فاطمة" )زوجة عبد الغفور(، نظرً 
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كانت تدلل ابنها عبد الوهاب، الذي ، وال تستطيع أن يفارقها ابنها كل هذه السنوات، كما أنها اشخصية عاطفية جدً 

كاد يفشل في حياته بسبب تدليلها له، فإذا كانت شخصية عبد الستار موجودة في المسلسل كان سيسلك نفس مسلك 

 أخيه عبد الوهاب، ولن ينجح في حياته كما نجح في الرواية.

 شخصيات غير موجودة في الرواية، وتم استحداثها في المسلسل التليفزيوني:

شخصية الحاج سردينة، والتي جسدها الفنان "عبد الرحمن أبو زهرة" لم تكن لها وجود الحاج إبراهيم سردينة: 

في الرواية، فهي من خيال مصطفى محرم، كاتب السيناريو والحوار، وقد وفق مصطفى محرم في خلق هذه 

اب نجاح كر لنا إحسان عبد القدوس أسبالشخصية في المسلسل، حتى تساعده في حبكته الدرامية، ففي الرواية لم يذ

عبد الغفور البرعي في حياته العملية، وكيف كونَّ هذه الثروة الكبيرة، وال كيف أصبح من كبار رجال األعمال في 

مصر، ولكن مصطفى محرم صنع شخصية الحاج إبراهيم سردينه، وجعله كبير تجار وكالة البلح، وصاحب جاه 

اعدة أي إنسان إذا رغب في ذلك، كما جعله إنسان عصامي، بنى نفسه بنفسه؛ حيث ومال ونفوذ، حتى يستطيع مس

، حتى إذا جاء عبد الغفور إلى وكالة البلح، ويعمل معه، يحبه ويساعده؛ ألنه يذكره بمسيرة حياته امعدمً  اكان فقيرً 

، هذا اة حياته من يساعده أيضً هو، ويرى فيه نفسه عندما جاء إلى وكالة البلح، كما أن الحاج سردينة وجد في بداي

باإلضافة إلى أن مصطفى محرم جعل عبد الغفور البرعي يأتي إلى الحاج إبراهيم سردينة بوساطة شخص يدين 

 له الحاج إبراهيم بكثير من الفضل والعرفان، وهو الشيخ "حنفي العنبري".

لم تكن موجودة في الرواية،   -يالتي جسدها الفنان مصطفى متول –شخصية محفوظ محفوظ إبراهيم سردينة: 

ولم يتطرق لها احسان عبد القدوس من قريب أو بعيد. ورغم ذلك وجدتها الباحثة موجودة بقوة في المسلسل 

من بداية الحلقات إلى نهايتها، وكانت شخصية محفوظ شخصية رئيسة في المسلسل،  تالتليفزيوني؛ حيث ظهر

في  اصراع منذ بداية المسلسل مع عبد الغفور البرعي، وقد حاربه كثيرً  فهو ابن الحاج إبراهيم سردينة، ودخل في

رزقه؛ وكانت العالقة بينهما متوترة للغاية في النصف األول من حلقات المسلسل، ثم بدأت تتحسن عندما لم يجد 

كته؛ مشار ه؛ وطلب مناإبراهيم سردينه من يشاركه في أحد المزادات سوى عبد الغفور البرعي، فذهب إليه مضطرً 

وبدأت العالقات تتحسن بين االثنين حتى تحوال من عدوين  غفور من أجل فضل والد محفوظ عليه،فوافق عبد ال

فور. ابنة عبد الغ من إلى صديقين، بل تطورت العالقة بينهما إلى عالقة مصاهرة ونسب عندما تزوج ابن محفوظ

؛ اإضافيً  اميً درا افي صناعة هذه الشخصية في مسلسله التليفزيوني حتى يصنع خطً  اوقد كان مصطفى محرم موفقً 

 .الدراميةحلقات كبير من العدد  تتطلبلطبيعة المسلسالت التليفزيونية الحديثة التي  انظرً 

وقد جسد هذه الشخصية الفنان "خالد العيسوي"، وهي شخصية متشابهة مع إبراهيم محفوظ إبراهيم سردينة: 

دى شخصيات الرواية، وهو زوج بهيرة في الرواية، وزواجه من بهيرة من أجل أن يساعده أبيها في عمل اح

مصنع بالستيك، وعندما لم يحقق له عبد الغفور هدفه طلق ابنته، ولم تشر له الرواية أي إشارات أخرى، بينما في 

اع ه في بعض المشاريع ليزيد من الصرالمسلسل التليفزيوني جعله مصطفى محرم ابن أحد أصدقاء والده وشريك

، ويتزوجها مرة أخرى، بعد محاوالت عديدة افي المسلسل، كما أنه جعله يندم على طالق زوجته ويعود إليها نادمً 

 كللت بالنجاح في نهاية المسلسل، وعاش مع بهيرة حياة مستقرة هادئة.

الشخصية هي صنيعة السيناريست مصطفى وهذه الشخصية غير شخصية "فوزية" في الرواية، فهذه  فوزية :

 محرم، وهي زوجة محفوظ سردينه األولى، وأم إبراهيم محفوظ.
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وهي زوجة محفوظ سردينة الثانية، وبطبيعة الحال لم تكن موجودة في الرواية؛ فهي تنتمي إلى عائلة لم يرد  لوال :

 انة "مروة الخطيب".ذكرها في الرواية، وهي عائلة سردينة. ةقد جسدت هذه الشخصية، الفن

بعيد، وشخصية سيد في المسلسل من أو  قريبأسرة سيد كشري لم تشر لها الرواية من سيد كشري وأسرته: 

في المسلسل؛ حيث أن سيد هو أخو فاطمة زوجة  اجسدها الفنان "مخلص البحيري"، وكان دور هذه األسرة محوريً 

ج مل سيد مع عبد الغفور بعدما تزولسل وحتى نهايته، وقد ععبد الغفور، وقد ظهرت هذه الشخصية منذ بداية المس

، غير امن أخته فاطمه، وأخلص سيد في عمله، كما أخلص لزوج أخته عبد الغفور البرعي، وكان أمينً  عبد الغفور

 طامع في ثروة عبد الغفور، وهكذا الحال في ابنه خضير وابنته فاطمة، ولكن كانت زوجته فتحية عكس ذلك.

هي زوجة سيد كشري في المسلسل، وكانت زوجة غير مريحة لسيد؛ حيث أنها إنسانة سهير البدراوي(: فتحية )

 طماعة، ال تحمد وال تشكر، لذلك كانت في صراع دائم مع زوجها وابنها وبنتها.

هو ابن سيد كشري، وقد ظهر في المسلسل منذ طفولته؛ حيث جسد هذه الشخصية في مرحلة طفولتها  خضير:

"نادر حسن" وجسدها في شبابها الفنان "مؤمن حسن". وهذه الشخصية كباقي أفراد اسرتها لم يكن لها وجود  الطفل

روة في ث اامعً ، مخلص في عمله، ليس طافي الرواية، وقد اتسم خضير بسمات أبيه في كل شيء، فقد كان هادئً 

 على الحمد والشكر هلل على ما هم فيه منعبد الغفور البرعي، وال ثروة زوجته نفيسة، بل كان يحض نفيسة حماة 

 نعمة كبيرة، وهذه الشخصية عكس الشخصية التي تزوجت من نفيسة في الرواية.

 اع أبيها، ولم تكن تطمع في شيء، وأحبت عبد الوهاب حبً اوهي ورثت سمات وطبفاطمة ابنة سيد كشري: 

 ، وتزوجته في نهاية المسلسل بعد أن طلق روزالين.اخالصً 

ية الم تكن موجودة في الروشريرة ليل مرسي"، وهي شخصية هذه الشخصية في المسلسل الفنان "خجسد  مرسي:

وذ ألن عبد الغفور استطاع أن يستح الحاج إبراهيم سردينه؛ منذ عمله عند مرسي يحقد على عبد الغفور كان ؛ حيث

قتله، ل خططد، حتى وصل به األمر أن على إعجاب وثقة الحاج سردينة، مما جعل مرسي يدبر لعبد الغفور المكائ

تهى ، وانج سردينة بطرد مرسي من العملولكن عبد الغفور نجا من األمر بأعجوبة، وكان نتيجة لذلك أن قام الحا

 ج في السجن بسبب تحريضه أحد اللصوص لسرقة عبد الغفور البرعي.الحال بمرسي بأن زُ 

جاءت إشارة عنه في الرواية، ولكن دون التطرق حتى  ق"، وقدجسدَّ هذه الشخصية الفنان "رشوان توفي: الوزير

اسمه في المسلسل "مصطفى عبد و، االسمه، فقط هو الوزير والد زوج سنية، ولكن في المسلسل كان دوره بارزً 

، غير طامع في شيء، على عكس زوجته وابنه وابنته. وقد جعله مصطفى اخلوقً  اطيبً  االمطلب"، وقد كان شخصً 

يشتري شقة من عبد الغفور البرعي، ويسكن معه في نفس العمارة، حتى يجد مبرر على تعارف ابنه نبيل محرم 

 بسنية ابنة عبد الغفور البرعي، وتحبه سنية وتصر على الزواج من نبيل بعد أن خدعها بكالمه المعسول لها.

ية مغرورة، وطماعة وجشعة. ولم زوجة الوزير، وقد جسدت دورها الفنانة "كوثر العسال"، وكانت شخص درية :

 يكن لها وجود في الرواية.

ابنة الوزير وأخت نبيل، ومقومات شخصيتها مثل مقومات أمها وأخيها، ولم يرد ذكرها في الرواية، وقد ميرفت : 

 جسدت شخصيتها في المسلسل الفنانة "عبير عادل".
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يز"؛ سل الفنان "أنور عبد العزالشخصية في المسللم يرد ذكره في الرواية، وقد جسد هذه الشيخ حنفي العنبري: 

شخصية أضافها كاتب المسلسل  لكي يبرر تمسك الحاج إبراهيم سردينه بعبد الغفور البرعي ، ويقربه منه،  وهي

فهذا الشيخ هو الذي  من أعز الناس لدى إبراهيم سردينة،ويدافع عنه ويساعده في أن ينجح، ألن هذا الشيخ كان 

وقد نجح مصطفى محرم في خلق هذه  اج إبراهيم سردينه لكي يعمل عنده،غفور البرعي إلى الحأرسل عبد ال

الشخصية في المسلسل ليُعطي مبرًرا مساعدًا في النجاح الكبير الذي حققه عبد الغفور البرعي في حياته؛ فلوال 

ه من نجاح؛ حيث أن إبراهيم فضل الحاج إبراهيم سردينه على عبد الغفور البرعي ما كان وصل إلى ما وصل إلي

سردينه كان داعًما لعبد الغفور بالنصيحة والمال ومساندته له ضد تجار وكالة البلح، وخاصة أن إبراهيم سردينة 

 كان كبير تجار وكالة البلح.

 شخصيات ثانوية في المسلسل:

نى له ى يتسرواية، وذلك حتأوجدَّ مصطفى محرم العديد من الشخصيات الثانوية، والتي لم يكن لها وجود في ال

م مع طبيعة المسلسل التليفزيوني الذي يحتاج إلى كم كبير من األحداث والشخصيات، خلق أحداث كثيرة تتالء

وتعدد األماكن، كما أن زيادة الفترة الزمنية ألحداث المسلسل دعت إلى أن يصنع السيناريست كثير من الشخصيات 

يل المثال: الحاج بدوي )أحد كبار تجار الوكالة(، الحاج سالم أبو خيشة )أحد الثانوية. ومن هذ الشخصيات على سب

 د نجحلق مة )صبي القهوة(، وغيرهم الكثير.(، الريس مديني )بائع الروبابيكيا(، حمااكبار تجار الوكالة أيضً 

أن يجعل كل شخصية من شخصيات المسلسل تسير حسب طبيعتها الخاصة، ولكن في حدود  مصطفى محرم

إلى  ازوعً على البناء أو ن ا، والء أو نفوراُ، وتعاونً اأو بغضً  االوظيفة التي تبين صالتها مع الشخصيات األخرى حبً 

 ي مكثف. بالواقع الكبير، ولكن بشكل فن االفرقة. وقد ظهرت شخصيات المسلسل شبيهة تمامً 

من السطور السابقة نستنتج أن مصطفى محرم أخذ من رواية إحسان عبد القدوس مالمح شخصية عبد الغفور و 

 ، ترى الباحثة أن المسلسل قد أضاف كثيًرا إلىاوأخيرً البرعي وبنى عليها أحداث وحبكة مسلسله التليفزيوني. 

بل إن البعض قرأ الرواية بعدما شاهد المسلسل، مثلما الرواية، فشهرة المسلسل زادت كثيًرا من شهرة الرواية، 

  فعلت الباحثة.

 نتائج البحث

يش التساؤل التالي: هل يع اإلجابة علىتتلخص في   "الفكرة األساسية لرواية "لن أعيش في جلباب أبي -

 يب".نص جملة "لكل مجتهدفي  تتلخص فكرة المسلسل ؟. بينمااته كما يريد أم كما أراد والديهاإلنسان حي

سل ع بنات، أما في المسلوأرب - عبد الوهاب وعبد السالم –في الرواية نجد أن عبد الغفور البرعي له ولدين  -

 ني فله ولد وحيد هو عبد الوهاب، وأربعة بنات.التليفزيو

 عن رواية "لن أعيش في جلباب أبي". امسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يختلف اختالفًا كبيرً  -

الولدين خرجا من عباءة والدهما، حيث سافر عبد السالم إلى خارج البالد واعتمد على نفسه في الرواية  -

ونجح في حياته مستقاًل عن والده، أما عبد الوهاب فخرج من عباءة والده وإن كان لم ينجح في حياته 

ن نجح بعيدًا عالشخصية، أما البنات فكلهن لم يخرجن من عباءة والدهن ما عدا نظيره التي استطاعت أن ت

أبيها. أما في المسلسل فلم يخرج عبد الوهاب من عباءة والده وعاش في جلباب أبيه؛ حيث أنه لم ينجح في 



 
 

 2021يونيو – الثامن العدد

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University 

– Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 (471) 
 

حياته إال بعد أن عمل مع والده. وكذلك الحال مع بناته الثالث الكبريات أما ابنته الصغرى نظيره فهي 

 الرواية.الوحيدة من بناته التي لم تعش في جلباب أبيها كما في 

أما  .وروزاليناألبطال الحقيقيون في رواية "لن أعيش في جلباب أبي" هم: حسين ونظيرة ، وعبد الوهاب  -

لرئيسة صية اهي الشخفشخصية عبد الغفور البرعي؛ فهي شخصية ثانوية في الرواية، أما في المسلسل 

 والمحورية في العمل.

نفسها في المسلسل، لكن مع الفارق أنها في الرواية مالمح شخصية عبد الغفور البرعي في الرواية هي  -

 .شخصية ثانوية أما في الرواية فهي الشخصية الرئيسة، وإن كانت المالمح في العملين واحدة

رة زمنية دارت في فتفقد التليفزيوني  أحداث المسلسلاستمرت أحداث الرواية حوالي ثالث سنوات فقط، أما  -

 تجاوزت األربعين عاًما.

حسان عبد القدوس في روايته "لن أعيش في جلباب أبي" نهاية لشخصية عبد الوهاب، وتركه تائه إدد لم يح -

 في الدراما التليفزيونية. ومشوش الفكر. أما مصطفى محرم فقد حدد نهاية لشخصية عبد الوهاب

كانت بطلة األحداث في الرواية إال أنها ظهرت في حلقات المسلسل  "نظيرة"أن شخصية من بالرغم   -

 بشكل مشوش وغير منطقي، القدوس في روايتهاحسان عبد  كشخصية مكملة ألحداث المسلسل، وقد صوّرها

يوني لم سلسل التليفز. أما في المحسين، وهذا يتعارض مع تربيتها متحررة في عالقتها معفتاة  فقد جعلها

فقد اختلفت شخصيتها في المسلسل عن الرواية؛ فقد نجح مصطفى محرم في بناء شخصيتها يحدث ذلك، 

بشكل سليم وأكثر منطقية من بناء إحسان عبد القدوس لها في روايته؛ حيث استطاع أن يجعل سلوكها 

 .والنفسية وأفعالها متسقة وناتجة عن مقومات شخصيتها المادية واالجتماعية

حسين يصر على االرتباط بنظيرة بالرغم أنها قبلت أن  -عينة البحث–في روايته  جعل احسان عبد القدوس -

تقضي معه وقتًا كبيًرا من حياتها في شقة واحدة قبل ارتباطها به، وهذا يتعارض مع تفكير شخصية الشباب 

 المصري. في حين أن هذا لم يحدث في المسلسل التليفزيوني.

اءت جعميقة المضمون إال أنه لم يحسن صياغتها بالشكل الجيد؛ حيث بالرغم من رواية احسان عبد القدوس  -

يقرأها أنه يدور في غرفة مغلقة؛ حيث لم يسرد مؤلفها األحداث   والرواية جامدة صلبة، يشعر القارئ وه

 بشكل جيد ولم يصف األماكن واألشخاص بشكل جيد ايًضا.

 لكنه استطاع أن يحافظ على مضمونها.أدخل مصطفى محرم تعديالت كثيرة على أحداث الرواية، و -

عنوان المسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ال يُعبر عن مضمونه، على عكس الرواية التي عبر عنوانها  -

 عن مضمونها.

مل نفس االسم، التي تححبكة المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" أفضل كثيًرا من حبكة الرواية  -

كثر واقعية، وخاصة في بناء شخصية عبد الغفور البرعي وباقي شخصيات فقد جاءت أكثر منطقية وأ

، ارتكز في حبكته على الحدث الدرامي المسلسل؛ فقد جنحت أحداث الرواية إلى الميلودراما، أما المسلسل فقد

قامت على شخصية واحدة وهي شخصية عبد الغفور البرعي، وهذا على عكس الرواية المأخوذ منها و

فبالرغم من أنها تعتمد في حبكتها على شخصية عبد الغفور البرعي إال أن شخصيته ال تظهر المسلسل، 

  ا في أحداث الرواية، عينة البحث.كثيرً 
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أما  ،يتهرب من الضرائب، و بالرشوة والسرقة ، ويتعاملالبخلمن سمات عبد الغفور البرعي في الرواية  -

 .أو حرامي ا، كما لم يكن لصً مقتصد وغير مبذرفي المسلسل التليفزيوني فلم يكن بخياًل، بل 

 الموضوع. برر هذامصطفى محرم  ، لكنإحسان عبد القدوس سبب معرفة نظيرة بروزالين لم يبرر -

ر على رؤية القارئ ألحداث وشخصيات ثَّ أيعلن رأيه، األمر الذي كان ينقل األحداث بحيادية، بل  لمالراوي  -

 الرواية.

روايته لغة عربية فصيحة سهلة وبسيطة الفهم، وكان أسلوبه واضًحا ال غموض عبد القدوس في استخدم  -

أن ينقل للقارئ صورة مرئية جميلة ودقيقة؛ حيث اتسم في  كذلك وقد نجح .فيه، مما يُعد من مميزات الرواية

االقتصاد والسرد في روايته بالدقة في الوصف والتعبير عن الموقف وعن مكنون الشخصية، واتسم بالرشاقة 

  .افي العبارة، األمر الذي يجعل القارئ يعيش مع عالم الشخصية الخارجي والداخلي معً 

أحداث الرواية بسيطة وليست كثيرة ومتنوعة، بل اقتصرت على قصة زواج عبد الوهاب من روزالين،  -

 . الصراع المشوقوالعالقة العاطفية بين حسين ونظيرة التي انتهت بزواجهما. كما أن أحداثها ليست بها 

مصطفى محرم مؤلف السيناريو والحوار  عكس، روايته إنهاءفي  اإحسان عبد القدوس لم يكن موفقً    -

 .لمسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"ل

وأصبح ينتهج في حياته منهج الجماعة السلفية. وهذا عكس الديني ، عبد الوهاب تطرف اد دزفي الرواية ا -

 .المسلسل التليفزيوني ما ظهر عليه في

أن ألسرة روزالين دور رئيس في الرواية، عينة البحث، إال أن هذه األسرة لم يكن لها أي دور من رغم بال -

 .في المسلسل التليفزيوني، عينة البحث، بل لم يرد ذكر أحد أفرادها به

صياتهن تفصيالت بسيطة عن شخلم يظهرن في الرواية سوى بذكر  -ة بهيرة، ونفيس سنية، –البنات الثالث  -

 لهن أدوار رئيسة في المسلسل التليفزيوني.  انحين ك . فيمن قبل الراوي

"مصطفى" هو زوج البنت الثالثة في بنات عبد الغفور البرعي، وهو الوحيد من بين أزواج البنات الكبريات  -

 .لعبد الغفور البرعي الذي ورد ذكر بعض من خصائص شخصيته في الرواية

لشخصية الم تظهر في الرواية بشكل مباشر. أما في المسلسل التليفزيوني فقد كانت هي  ية "فاطمة"شخص -

 أحداثه. الرئيسة الثانية في

 ، ولكنها لم تظهر في المسلسل.وهي شخصية ثانوية في الرواية  -ابنة عم حسين - خيريةشخصية  -

مختلفين على ابن عبد الغفور البرعي األكبر، وقع إحسان عبد القدوس في خطأ كبير، عندما أطلق اسمين  -

 ه أن يوقع القارئفتارة يكتب اسمه عبد الستار، وتارة أخري يذكر أن اسمه عبد السالم، وهذا األمر من شأن

 في حيرة.

شخصيات الرواية شخصيات باهتة، ال معالم لها ، تصرفاتها غير مبررة أحيانًا، ولم يتوغل  أغلب جاءت -

 ، باستثناء شخصية حسين، فقد رسمها بإتقان شديد.س داخل نفوس شخصيات روايتهإحسان عبد القدو

ناء بالدقة في التصميم والبناء، سواء على مستوى بناء الحبكة أو ب -عينة البحث–اتسم المسلسل التليفزيوني  -

ضوع موالشخصيات الدرامية، فكل عناصر هذا العمل الدرامي انصهرت في بوتقة واحدة شكلت في النهاية 

 .المسلسل الرئيس، وهي قصة كفاح عبد الغفور البرعي
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مصطفى محرم استطاع أن يبتعد بأحداث مسلسله التليفزيوني عن المصادفة الدرامية، عكس الرواية  -

 المسلسل.المأخوذة منها قصة 

مصطفى محرم أخذ من رواية إحسان عبد القدوس مالمح شخصية عبد الغفور البرعي وبنى عليها أحداث  -

 وحبكة مسلسله التليفزيوني.

أي  ،ساعة درامية 24دقيقة أي حوالي  1440أحداث المسلسل استغرقت على شاشة التليفزيون حوالي  -

صفحة فقط، وبالتالي فإن أحداث  150في حوالي  جاءت الروايةورقة درامية، في حين  1440حوالي 

 مرات.  10المسلسل أكثر من أحداث الرواية بحوالي 

 ي" صراع من النوع الصاعد المتدرج.المسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبالصراع في  -

بالتعبير عن الجانب النفسي لشخصيات المسلسل، وقد جاءت عبارات  -عينة البحث–امتاز حوار المسلسل  -

 .الحوار بسيطة وسهلة

 .ومة بعنايةالتليفزيونية المرسعبد الغفور البرعي في المسلسل التليفزيوني هو نموذج للشخصية الدرامية  -

الرواية عبد الوهاب بأنه اعتنق الفكر السلفي، أما في المسلسل التليفزيوني؛ فظهر بصورة المتدين أظهرت  -

 ي.المعتدل، بل بالعكس كان في المسلسل يعارض الفكر السلف

نفسها، إال أنه ظهر بالرغم من أن حسين كان بطل رئيس من أبطال الرواية، بل هو راوي أحداث الرواية  -

د ظهر وق في المسلسل كشخصية مكملة لألحداث، وانحصر دوره في مشاهد قليلة مقارنة بدوره في الرواية،

حسين في المسلسل التليفزيوني بصورة الشاب الوقور الناجح المحترم، على عكس الرواية التي أظهرته 

 .معهمات والنساء ممارسة الرزيلة بصورة الشاب المستهتر الذي يمتلك شقة خاصة لمقابلة البن

في المسلسل عن شخصيتها في الرواية، ولكن دورها في الرواية كان ( روزالين )أمينةلم تختلف شخصية  -

 .دوًرا محوريًا ، وتحدثت الرواية عن كافة تفاصيل حياتها

فهيم أفندي جاءت سيرته في الرواية تحت اسم "مدبولي أفندي"، ولكن في جملة واحدة فقط دون سمات  -

 لشخصيته.ومعالم 

هي نفس شخصية "د. فوزية" في الرواية، ولكن في المسلسل جاءت ( صديقة روزالين) د. خيرية الباجوري -

 ، كما أنها في المسلسل كانتلفي المسلس على عكس شخصيتها في الرواية؛ حيث جاءت شخصيتها مهمشة

 تعمل كمدرسة في الجامعة األمريكية، في حين أنها لم تكن تعمل في الرواية.

 ن السيناريست مصطفىكشخصية عبد الستار )عبد السالم(: هذه الشخصية موجودة بقوة في الرواية، ول -

 محرم استغنى عنها. 

من خيال مصطفى محرم، كاتب السيناريو  لم تكن لها وجود في الرواية، فهيسردينة شخصية الحاج  -

  رامية.الدوالحوار، وقد وفق مصطفى محرم في خلق هذه الشخصية في المسلسل، حتى تساعده في حبكته 

شخصية محفوظ لم تكن موجودة في الرواية، ولم يتطرق لها احسان عبد القدوس من قريب أو بعيد. ورغم  -

 .يوني، وكانت شخصية محفوظ شخصية رئيسة في المسلسلموجودة بقوة في المسلسل التليفز كانتذلك 

هي شخصية متشابهة مع احدى شخصيات الرواية، وهو زوج بهيرة في الرواية،  "إبراهيم محفوظشخصية " -

ولم تشر له الرواية أي إشارات أخرى، بينما في المسلسل التليفزيوني جعله مصطفى محرم ابن أحد أصدقاء 

 .من الصراع في المسلسل ، مما زاداريع والده وشريكه في بعض المش
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شخصية "فوزية" في الرواية، فهذه الشخصية هي صنيعة في الدراما التليفزيونية غير  فوزيةشخصية  -

 األولى، وأم إبراهيم محفوظ. ةسردينالسيناريست مصطفى محرم، وهي زوجة محفوظ 

 .وهي زوجة محفوظ سردينة الثانية لم تكن موجودة في الرواية، "لوالشخصية " -

أو بعيد، وكان دور هذه األسرة محوريًا في المسلسل؛ حيث  قريبسيد كشري لم تشر لها الرواية من أسرة  -

 . أن سيد هو أخو فاطمة زوجة عبد الغفور، وقد ظهرت هذه الشخصية منذ بداية المسلسل وحتى نهايته

 وهذه الشخصية عكسطفولته، وتزوج من نفيسة، ل منذ هو ابن سيد كشري، قد ظهر في المسلس ،خضير  -

وهي لم تكن موجودة في الرواية  مرسيوكذلك شخصية  الشخصية التي تزوجت من نفيسة في الرواية.

 .في الرواية، ولكن في المسلسل كان دوره بارًزا عابرة إشارةعنه الوزير جاءت كما أن شخصية أيًضا، 

 ابنتها.  "ميرفت"وكذلك األمر مع  لم يكن لها وجود في الرواية. -رزوجة الوزي - دريةكما أن شخصية 

ية ، وقد ساعدت هذه الشخصأضافها كاتب المسلسلحيث في الرواية،  الم يرد ذكره ،الشيخ حنفي العنبري -

 في بناء الحبكة الدرامية للدراما التليفزيونية.

 .يكن لها وجود في الرواية أوجدَّ مصطفى محرم العديد من الشخصيات الثانوية، والتي لم -

نجح مصطفى محرم أن يجعل كل شخصية من شخصيات المسلسل تسير حسب طبيعتها الخاصة، ولكن في  -

حدود الوظيفة التي تبين صالتها مع الشخصيات األخرى حبًا أو بغًضا، والء أو نفوراُ، وتعاونًا على البناء 

 بيهة تماًما بالواقع الكبير، ولكن بشكل فني مكثف. أو نزوًعا إلى الفرقة. وقد ظهرت شخصيات المسلسل ش

يوصي البحث الحكومة المصرية العودة إلى إنتاج األعمال الدرامية الهادفة، وعودة نشاط قطاع  توصيات البحث:

ألهمية الدراما في نشر الوعي والثقافة في كل ربوع الوطن العربي، وتنمية  ااإلنتاج بالتليفزيون المصري؛ نظرً 

 عقول الشعوب العربية.
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Abstract: 

esearch problem: The problem of this research crystallized in the following 

main question: What are the similarities and differences between the novel “I 

will not live in my father’s gown” and the TV series “I will not live in my 

father’s gown?. 

Research importance: The TV series "I Won't Live In My Father's Jilbab" is one of 

the most popular TV series that was very successful when it was shown. The literature 

of Ihsan Abdul Quddus is also worthy of research and study.Many viewers were 

affected by the events and visions of the TV series "I Won't Live in My Father's 

Jilbab".The difference between the media medium between the television series and 

the literary novel. 
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Research aims: Identifying the points of agreement and difference in the intellectual 

vision presented by the television series and the novel, the two samples of the research. 

Identifying the extent to which the screenwriter and dialogue writer benefited from the 

events of the novel; The research sample. Identifying the dramatic structure of both the 

series and the novel, the two samples of the research. 

Research type and methodology: This research is a descriptive research, and the 

researcher used content analysis. The researcher also used the comparative method. 

Research sample: the novel "I will not live in my father's gown" by the author: Ihsan 

Abdel Quddous, and the television series "I will not live in my father's gown" taken 

from the same novel, for which the script and dialogue was written by the writer 

Mustafa Muharram. 

Research results: 

- The main idea of the novel "I will not live in my father's robes" is summed up in 

answering the following question: Does a person live his life as he wants or as his 

parents wanted? While the idea of the TV series is summed up in the phrase "Every 

hardworking has a share." 

- The series "I will not live in my father's gown" is very different from the novel . 

- The real heroes in the novel "I will not live in my father's jilbab" are: Hussein and 

Nazira Abdul Ghafour Al Borai, Abdul Wahab Abdul Ghafour Al Borai and Rosalyn 

(Amin). As for the personality of Abdel Ghafour Al-Borai; She is a minor character in 

the novel, but in the series, the character of Abdel Ghafour Al-Borai is the main and 

pivotal character in the work. 

- Mustafa Muharram made many modifications to the events of the novel, but he 

managed to preserve its content. 

- The plot of the TV series "I Won't Live in My Father's Gown" is much better than 

the plot of the novel of the same name. 

Keywords: I will not live in my father's gown ,  Ihsan Abdel Quddous, Mustafa Muharram 


