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 ...إهداء

 أحب كثٌر ناس فٌه ألن... جدا محتارة كنت لمٌن دي المقاالت أهدي فكرت لما

 ... علٌا الفضل لهم كثٌر وناس ... نجاحً ٌشاركونً إنهم

 ... ده العمل أهدي

 ألمً؛

 ... النسٌان طً فً اآلن أصبحت قٌم علمتنً اللً

 رخا؛ مروة

 ...بحبها أنا حاجة أعمل شجعتنً ألنها

 أٌمان /د وأخا  جدٌادة؛ حاجاة وعلمناً سانة 31 طاوال معااه اشتغلت مدٌر كل

 ... توجٌهات من ٌحتوٌه وما الخمٌس وحدٌث ... طنطاوي

 ...عمل عن ٌبحث وشابة شاب كل

 خليفة رشا
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 ...فروع الشركة

 

 سّوقها صح تعٌشها صح. 

 سّوقت صح وال لسه؟! 

 ورجعنا بعد الفاصل ومكملٌن المشوار. 

 شغالنة األحالم تعمل إٌه وتٌجً لك أوام!! 

 أكٌد فٌه أكتر! تفتكر فٌه أكتر. 

 مٌعاد مع شغالنة األحالم. 

 تتعامل ازاي مع معارض التوظٌف. 

 شبٌك لبٌك تطلب إٌه؟؟ 

 جواب علً قد السؤال. 

 شركة اسمها أنا... 

 ما اشتغلش فً السٌلز أقعد فً البٌت أنا... 

 لكل اللً بٌقول أدور علً شغل فٌن؟؟ 

  شًء غرٌب عجٌب!! 

 الخاسر األكبر. 

 نظري  وجهة..... 
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 مقدمة
كل المقاالت تم ،شهور 01الكتاب ده عبارة عن مجموعة مقاالت اتكتبت علً مدار 

علااً جااروب نصاااٌ  رشااا، وكااان فٌااه داٌمااا تفاعاال ماا   نشاارها علااً الفااٌس بااو 

حسٌت إن ده الوقت المناسب لتجمٌعها علشان أكبر عدد ممكن ٌقدر ٌساتفٌد  .الشباب

 .منها

نابعااااة ماااان تجااااارب سااااواأ أنااااا مرٌاااات بٌهااااا أو ماااار بٌهااااا  المقاااااالت دي كلهااااا

وترجمته  والفكرة كانت إنً أخدت الخبرات العملٌة واللً درسته واتعلمته،أصدقائً

 .ٌا رب أكون نجحت... بطرٌقة توصل للناس 
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 ...جعيطها صح...سّىق ىها صح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الشٌخ إسماعٌل أبو داود للتدرٌبهذا الكتاب برعاٌة 

This book is sponsored by Abudawood Training Center 

 

 

 

 

http://abudawoodtc.com/
http://abudawoodtc.com/
http://abudawoodtc.com/


www.rashakhalifa.net 

 

ً علشان تسألنً تعمل إٌه بعد ما سابت الشغل ومش فً ٌوم اتصلت بٌا واحدة من صاحبات

وٌا ... تعمل إٌه فقلتلها ابعتٌلً السٌرة الذاتٌة وأنا أحاول أساعد  وقرأت السٌرة  عارفة

  .رٌتنً ما قرأت

 ...هـاحكً لكم الحكاٌة 

أصال هً خرٌجة كلٌة تجارة عربً وما كانتش فً مدارس لغات، أول ما اتخرجت اشتغلت 

طبعا علشان ما بـ ٌطلبوش خبرة وبعدها Call Center الـ  فً إحدى شركات خدمة عمالأ

بعدٌن سكرتٌرة فً شركة وبعدٌن تانً خدمة عمالأ وبعد  telemarketing بسنة اشتعلت

أنت أصال ... إٌه ٌا بنتً ده :"إلخ؛ بعدٌن اتصلت بٌها ... كده رٌسٌبشانٌست فً شركة تانً

طب ٌا بنتً أنت بتحبً "،"أي حاجة المهم أشتغل وخال :"ردت علٌا" عاٌزة تشتغلً إٌه؟؟

فسكت " ٌا سالم ٌعنً لو قلت ل  بحب أشتغل إٌه هتشغلٌنً؟؟:"فضحكت أوي وقالتلً" إٌه

شوٌة أفكر فً كالمها؟؟ صحٌ  ٌعنً لو عرفت هً بتحب إٌه هشغلها، ولقٌت نفسً بفكر 

ل ما أبعت السً فً فً حتة ٌا بنتً الزم ٌكون عند  هوٌة،أنا ك"معاها بصوت عالً؛ 

 وافتكرت كالم مدٌر لٌا!!" ٌقولوا لٌهً بتتنطط كتٌر لٌه؟؟ دي أكٌد ما تعرفش تعمل حاجة

اشتغلً أي حاجة بس مهم أوي إن  تكونً أحسن واحدة فً الشغالنة "قال لً كلمة حكمة؛

سبوي، دٌساعتها الناس هً اللً هتجري ورا  وٌطلوبو  باالسم، ٌعنً ممكن تشتغلً أوفٌ

 ".وتنجحً جدا فً مجال ، الشغل هو اللً هٌجري ورا 

بعدٌها بٌومٌن نازلة راٌحة الشغل قابلت جارتً، وابنها فً الجامعة ومش عارفة تعمال معااه 

إٌه، الولد بٌروح الكلٌاة وٌرجا  ٌماتحن  خار السانة وباس طاب ٌاا ابناً هتشاتغل ازاي وأنات 

 أصال ما عندكش خبرة؟؟

هو اللً بندرسه فً الجامعة غٌر الحٌاة العملٌة طب هنوج  دماغنا لٌه،  ما"كان الرد المعتاد؛

 ".وبعدٌن أنا عاٌز كورس إنجلٌزي وكمبٌوتر، لوباعرفهم هاشتغل

فالست طلبت منً أرش  لها مكان ٌدي كورسات إنجلٌازي وكمبٌاوتر، ودي  خار طموحاتاه، 

بٌاوتر، ٌااااه ده كاالم قادٌم أو بمعنً أص  المتعارف علٌاه، عااٌز تشاتغل اتعلام إنجلٌازي وكم

 .أوي
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ألن ! طب إٌه؟؟ الكالم ده ص  وال نعمل إٌه؟ الحقٌقة الكالم ده ما ٌنفعش الٌاومٌن دول، لٌاه؟

طب والحل نعمل إٌه؟ هو . الناس اتغٌرت والشركات اتغٌرت وحتً النظرة للعاملٌن اتغٌرت

 .ده الكالم

أنات ... عاا بتعمال حملاة إعالنٌاة؟ تماام دلوقت لما كوكاكوال بتنزل منتج جدٌد بتعمل إٌه؟ طب

 لنفس  ازاي وفٌن وامتً؟ تعرفوا إن الشغل مواسم زٌه زي أي حاجة بقى المنتج ده، هتسوق

تانٌة، ٌعنً رمضان مثال التوظٌف فٌه بٌكون معدالته أقل، ألن الٌوم بٌكون قصٌروالشركات 

ان معظمالشااركات مااا بتعٌاانش حااد غٌاار نااادر أوي فااً رمضااان، وكمااان فتاارة الصااٌف علشاا

وكمانطلباات الساوق بتختلاف .بتعمل تدرٌب صٌفً لطلبة الجامعة وما بتحتااجش عمالاة كتٌار

من فترة للثانٌة، ٌعنً مان كاام سانة كاان وظٌفاة التنمٌاة البشارٌةمطلوبة جادا، والٌاومٌن دول 

 إٌه؟؟ وهكذا؛ طٌب احنا بقى نعمل... اإللٌكترونٌات مطلوبة جدا 

مساتقبلً،  أناا دلاوقتً باادرس فاً الجامعاة وبخطاً أول خطاوة فاً بساطة ومن غٌار تعقٌادب

الماواد اللاً  إناً أفهام عالقاة ىأشوف المواد اللً بادرسها إٌه؟؟ وأنا بحاب إٌاه؟؟ وأركاز علا

 بادرسها دي بالواق  العملً، طب لو الخطوة دي وقعت منً؟؟

شاغل، أدرس مفٌش مشكلة لسه الموضوع فً إٌادٌنا، اتخرجات خاال  وهابتادي أدور علاً 

طااب هاااعرف منااٌن أصااال؟؟ بسااٌطة جاادا، أناازل أجٌااب . السااوق وأشااوف السااوق طالااب إٌااه

الجراٌد والمجالت اللً فٌها فار  عمال وكماان أشاوف علاً اإلنترنات إعالناات الوظاائف، 

وسائل الدراسة كتٌر ما بٌن إنترنت ومنتادٌات وجراٌاد وكال حاجاة، أمسا  بقاى الجراٌاد دي 

إعالناات وأعمال إحصاائٌات بنفساً  علـم علً أكتر وظٌفة ناازل لهااكلها واذاكرها كوٌس وأ

إلاخ؛ وأشاوف إٌاه أكتار وظٌفاة 01والساكرتارٌة  011والمبٌعاات  01وأشوف ماثال التساوٌق 

 .نزل لها إعالنات، خال  حددت متطلبات السوق

بٌشاتغلوها  الخطوة اللى بعاد كاده أناا لساه متخار  وماش عاارف أصاال كال شاغالنة مان دول

 .... بسٌطة وال تشغل بال  ازاي،

طلاب التوصاٌف الاوظٌفً بتااع أالصادوق جوجال، و صادٌقً ىدخال علاأمس  كال وظٌفاة وأ

نٌجاً بقاى للخطاوة .متطلباتها إٌه، عجبتنً الشاغالنة الوظاٌف دي، بكده هاعرف كل شغالنة

اللااً بعااد كااده؛ إنااً أتاادرب علااً إنااً أشااتغل الشااغالنة دي،أشااوف الاادورات التدرٌبٌااة اللااً 
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كااده أناات جاااهز للشااغل وكاال ده كااان .هلنً للوظٌفااة دي، وده برضااه ماان علااً اإلنترنااتتاا 

 .مرحلة إعدادلحملة التسوٌق لنفس 

 .نكمل بقى فً بقٌة الحملة
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 وال ىسه؟؟.... سّىقث صح 
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  رٌبة؛ لقٌتنً باكتبمن كام ٌوم كده وأنا فاتحة الفٌس بو  ما أعرفش جت فً دماغً فكرة غ

  "هتطلب إٌه؟... طلبات  0اطلب ... شبٌ  لبٌ  ... عووو أنا العفرٌت " 

وسألت كل الناس اللً فً الٌاهوو والفٌس بو ، كان الرد لطٌف أوي؛ مش عارف؟ وده كان 

رد الغالبٌااة العظمااً ماان ناااس كتٌاار جاادا، ٌااا إمااا بقااى اإلجابااات التقلٌدٌااة؛ السااتر والصااحة 

 .إلخ... احة البال والفلوس ور

ٌعنً باختصاار محادش عاارف هاو عااٌز إٌاه؟ طاب هٌوصال !! بسٌط إٌه ٌا جماعة ده س ال

فكرة مش مشكلة خال  إن  تكون تاٌه فً شارع زحماة، باس المشاكلة إنا  ماا  ىعل! ازاي؟

اللاً أنات أصاال عااٌز تروحلاه، طاب لاو اساتنجدت بحاد فاً الطرٌاق  ٌكونش معاا  العناوان

 فاكرٌن احنا وقفنا فٌن؟ ىطٌب ٌاتر!! ا أنت أصال مش عارفهٌدل  ازاي؟؟ م

احنا  خار حاجاة اتفقناا علٌهاا إنناا نشاتري جراٌاد التوظٌاف ونراجا  مواقا  التوظٌاف برضاه 

علشااان نعاارف متطلبااات السااوق، طٌااب خااال  عرفنااا متطلبااات السااوق  ونعماال إحصااائٌات

ورحات  خاد ( كاذا)أشاتغل  بتحتا  إٌه؟؟ وحاددت بقاى خاال  أناا عااٌز وعرفنا الوظٌفة دي

كورسات، بس مش بس إنجلٌزي وكمبٌوتر دلوقتى الكورسات بقت حاجاات تانٌاة كتٌار، فٌاه 

فً اإلدارة وإدارة الوقت والسكرتارٌة ومهارات العرض ومهارات االتصال وخدمة العماالأ 

ودي علشاان أكتبهاا محتاجاة  (RESUME , CV) أكتب السٌرة الذاتٌة بتاعتً بقاى. إلخ... 

قواعاد الزم  مهارات وطرٌقة زي ما اتكلمناا قبال كاده، ٌعناً إٌاه الكاالم ده؟ ٌعناً فٌاه شاوٌة

 هم إٌه؟؟... لذاتٌة  نراعٌها فً كتابة السٌرةا

 ٌعنً ما ابقاش ما باعرفش أتكلم إٌطالً وكاتب ... ألمانة والصدق فً المعلومات المذكورة ا

سانة وأناا أصاال  01أو إنً عندي خبارة  .إنً أتحدث اإلٌطالٌة بطالقة، ال مش هٌنف  خال 

 . 10ما اشتغلتش غٌر

  الحالاة دي  مش الزم تحط الصورة إال لو كاان مطلاوب وضاعها وفاً... الصورة الشخصٌة

أحط صاورة زي بتاعاة  ،ٌعنً ما ٌنفعش أحط صورتً فً رحلة مثال ؛اختار صورة مناسبة

 .جواز السفر كده هادٌة ومرٌحة ومش مبهرجة

 ورق أبٌض ٌا جماعة مش ألوان، لو تفتكروا معاٌا فٌلم ىٌة بتتكتب علالسٌرة الذات legally 

blonde ورق روز المشاارف علٌهااا بصاالها  ىالسااٌرة الذاتٌااة بتاعتهااا علاا اّدت لمااا البطلااة

 !باستغراب، وقال لها إٌه ده؟
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  ل العناوٌن ممكن أستخدم خط أثق لكن 00الخط؛ الخط الزم ٌكون واض  والفونت واحد غالبا

نساش المراجعة بعد الكتابة دي أهام حاجاة علشاان األخطااأ اإلمالئٌاة ومراجعاة قواعاد أ اوم

 .اللغة كمان

  مهم جدا أتكلم عن هواٌاتً، األنشطة اللً كنت بقوم بٌها فً الجامعة، لو مشتر  فاً أنشاطة

عاٌزة مجتمعٌة الحاجات دي بتفرق جدا فً السٌرة الذاتٌة، ألن فً األول وفً اآلخر الشركة 

 .تشغل إنسان مش  لة

  أرجوكم ٌا جماعة بالش نبتدي الصفحة بعنوان كبٌر فً الن Curriculum Vitae   ماش

 .ذاتٌة محتاجٌن هً الشركة اللً أنت متقدم لها عارفة علً فكرة إن دي سٌرة

 تفتكروا لغتً األولى تكون إٌاه؟ أكٌاد ماش !! أنا مصري ومولود فً مصر وعاٌش فً مصر

 .الثانٌة عربً طب باكتبها لٌه؟ خلٌنا نركز علً اللغات صٌنً، طبعا

 :السٌرة الذاتٌة مهمة جدا ٌا جماعة

  المهنً أو األكاادٌمً، ٌمكنا  اساتخدامها لتعاّرف عان نفسا  عان  هً مـُـلخ  لتارٌخ حٌات

 .إلخ... ومهارات  وقدرات   وإمكانٌات  وإنجازات  خبرات  طرٌق كتابة بٌانات  الشخصٌة

 بٌها نفس ، الشركة ما عندهاش وقت تقابل كل الناس اللاً متقدماة  ة اللً بتعرضهً الطرٌق

 .للوظٌفة

 السٌرة الذاتٌة انعكاس لشخصٌت ، منها باقدر كـشركة أعرف أنت مٌن؟ 

 أنات اللاً بتحادد علاى فكارة كال ماا ! السٌرة الذاتٌة هاً أنات، ٌااترى عااٌزنً أشاوف  ازاي؟

هااش غلطاات، بقٌات أنات صا  وواضا  ومفاٌكش الذاتٌاة صا  وواضاحة ومفٌ كانت سٌرت 

  . غلطات

 اللً عملناه ده كان مجرد تسخٌن احنا لساه ماا نزلنااش الملعاب علاى فكارة، طاب هنلعاب كل

 امتً؟ 

 . فً التوبٌ  الجً أقول ل  هنلعب امتً وازاي وفٌن

 كل ده هننزل الملعب ونالعب مٌن؟ واألهم من



 

 

 

 ...ورجعىا تعذ اىفاصو 

 طىارومنمييه اىم
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ماش !! سامعتها كاده وال قرٌتهاا كاده كل الناس بتسألنً اشمعنى الصٌن ٌعنً؟ الحقٌقة ما اعرفش، ٌااترى

بخطاوة، باس شارط أساساً إناه ٌكاون فاً االتجااه  داٌماا عارفة، عموماا أقصار طرٌاق ألي حتاة بٌبتادي

 -لاً أناا أصاال ماا اعارفش هاو ماٌن ال -الصحٌ ، منطقً الكالم ده، ٌعنً الخواجة اللً قال المقولة دي 

 .هنوفر وقت ومجهود ٌقصد إننا

 :نفتكر بس كده بسرعة احنا عملنا إٌه قبل كده -أقصد للشغل -طٌب مكملٌن بقى الطرٌق للصٌن 

 (.ٌعنً من اآلخر عرفنا السوق عاٌز إٌه) احنا جمعنا بٌانات وعملنا إحصائٌات  :أوال 

 ٌعناً لاو عجبناا الموضاوع نتادرب كاوٌس علٌاه علشاان نلٌقاب) فاة بتاعاة كال وظٌ عرفنا المهاام :ثانٌا 

 (.المكان 

ما تنسوش م  كال ( نكتب إٌه وما نكتبش إٌه وناخد بالنا)ابتدٌنا أول خطوة، إننا نعمل سٌرة ذاتٌة :  ثالثا

ما ٌتأخرش علٌنا فً حاجة، الحقٌقه عامل الواجب وزٌادة ٌعناً أساأله السا ال مان هناا  ده حبٌبنا جوجل

 . ٌطل  اإلجابة فً ثوانً، أحٌانا بافتقده فً االمتحانات، أقصد جوجل طبعا

قاعادة بٌاناات، هاو ماش  ازاي ٌعنً؟؟ أعمال. فاضل إنً أبتدي أنزل الحملة بتاعتً بقىطٌب فاضل إٌه؟

 اازاي؟ لما بحب أبٌ  حاجة لحد أعرف هو مٌن وأوصله

االس ال أجٌبهم منٌن؟ عندنا مصادر كتٌر  د، طب أجم  أرقام تلٌفونات كل شركات التوظٌف اللً فً البل .0

التوظٌاف علاً الفاٌس بو ،مواقا  التوظٌف،وجوجال اوعاوا  أون الٌن،ٌٌلو بٌادجز، جروباات 041منها 

 .تنسوه

 .التجارة األمرٌكٌة وأجٌب أرقام التلٌفونات والبٌانات بتاعة الشركات الكبٌرة أدخل علً غرفة .0

 .ً جٌران علً قراٌب كله بٌنف صحاب عل،أأعمل عالقات عامة لنفسً .0

 :طٌب جمعت كل ده، نمسكهم واحدة واحدة

 :شركات التوظٌف 

شاركات التوظٌاف أبعات لهام الساٌرة الذاتٌاة وبعاض الشاركات الزم أعمال مقابلاة هناا ، أعارف السااٌرة 

 فااكرنً، بتاعتً م  مٌن؟؟ وأوطد عالقتً معاه، ٌعنً أتصل بٌه مان وقات للتاانً علشاان ٌفضال الذاتٌة

عااارفٌن أنااا عناادي أصاادقاأ فااً شااركات التوظٌااف وأعاارفهم معرفااة قوٌااة ونااتكلم وٌبعتااوا لااً حاجااات، 

 .ال أبدا ألنً باحتاجهم وعمرنا ما شفنا بعض، لكن عالقتنا طٌبة، ومش لما أشتغل أقطعها
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 :ىأرقام الشركات الكبٌرة بق

بتاااعتهم، وبكااده بٌبقااى لااى  اناااتبادخاال علااى الموقاا  اإللكترونااً للشااركات وأسااجل نفسااً فااً قاعاادة البٌ

فرصة إن السٌرة الذاتٌة بتاعتً تظهر لما ٌحتاجوا موظفٌن، لاو مفاٌش موقا  إلكتروناً للشاركة باتصال 

بالتلٌفون وباسأل عن إدارة الموارد البشرٌة فً الشركة وبشاٌاكة ولباقاة أعارف نفساً وأقاول إناً عااٌز 

 اعتكم، ٌدونً اإلٌمٌل أو الفاكس وأبعت، بعد ما أبعت أتاب أحط السٌرة الذاتٌة بتاعتٌفً قاعدة البٌانات بت

وصلت وال أل، واللً أنا كلمته أعرف هو مٌن واسمه إٌه وأعمل معاه زي ما عملت م  بتوع التوظٌاف 

 .بالضبط،؛ عالقات عالقات

 :أصحابً وأهلً وجٌرانً

معاه فً الشركة، تقول لاه  الموضوع ده أسهل شوٌة، ما تقولش لحد إن  عاٌزه ٌتوسط ل  علشان تشتغل

عملناهاا ما  الشاركات  قول لً مٌن مسئول التوظٌف وادٌنً رقمه، وتعامال برضاه بانفس الطرٌقاة اللاً

إن هللا الٌضٌ  أجر من أحسن عمال، ٌعنً مثال لو احنا عملنا . الكبٌرة والتوظٌف، ٌعنً عالقات عالقات

ركات أكٌد ربنا هٌدٌنا علً قد مجهودنا، ٌعنً ش 01شركة، وكلمنا كل ٌوم 011قاعدة بٌانات مكونة من 

إن شاأ هللا تعاالى، نكمال ما  بعاض % 011الطرٌقة دي متجربة .توصل أسرع، كده ٌعنً 20 لو كلمت

 .الطرٌق، مستنٌة تعلٌقاتكم
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 ضغالوة األحالً 

 جعمو إيه وججييل أواً

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الشٌخ إسماعٌل أبو داود للتدرٌبهذا الكتاب برعاٌة 

This book is sponsored by Abudawood Training Center 

 

 

 

 

http://abudawoodtc.com/
http://abudawoodtc.com/
http://abudawoodtc.com/


.....شركة أسمها أنا  14  

www.rashakhalifa.net 

 

هم اجعله خٌر، كلمنً صدٌق لً على الشات، دخلنا نقاش فاً امبارح كنت قاعدة ال بٌا وال علٌا، خٌر الل

 .إلخ... نقاش؛ الواسطة وال مش واسطة، والشغل، والشركات بتطلب خبرة 

ماان ساااعتها وأنااا عقلااً زي المكنااة؟ طااب أنااا عارفااة أعماال، ألنااً متمرنااة علٌااه، وعملتااه ملٌااون ماارة، 

غٌر طرٌقاة فتافٌات، ٌعناً نكتاب المقاادٌر  تعمل إٌه، قلت مفٌش فالحكاٌة بقت عادي ٌعنً، طب والناس

 .والطرٌقة، والباقً على النفس بقى

 .وظٌفة األحالم... طبق الٌوم 

 :المقادٌر

 .تجهٌز هدف ومحدد أنا عاٌز أشتغل إٌه .0

 .سٌرة ذاتٌة متحدد فٌها أنا عاٌز أشتغل إٌه ومكتوبة كوٌس ومفٌهاش أخطاأ إمالئٌة وال لغوٌة .0

إلاخ، ... أون الٌان، ٌللاو بٌاد   041اللً ممكن تق  تحت إٌدي مصادرها قلنا  قاعدةبٌانات بكل الشركات .0

 .الزم نجهز كل المعلومات المطلوبة علشان الطبخة ما تبوظش

 .جنٌه 00تلٌفون وموباٌل، مشحون كارت بـ  .4

 .كمبٌوتر .0

 .البٌت وصلة إنترنت، من الساٌبر اللً تحت .6

 .نوتة وقلم علشان ما انساش .7

 

 :الطرٌقة 

خالٌاة  والزم تكاون واضاحة -سٌرة ذاتٌة ٌعنً  -هٌز الهدف وأنا عاٌز أشتغل إٌه، أعمل سً فً بعد تج

كاتبهاالً، متراجعاة أكتار مان مارة،  من األخطاأ اإلمالئٌة واللغوٌة، صادقة، أناا كاتبهاا بنفساً ماش حاد

 .الموضوع ده خلٌه ٌاخد وقته ٌعنً نسوٌها على نارهادٌة

امج الشات، وأبطل معاكساة البناات والبناات ٌبطلاوا معاكساة الاوالد، وأفات  أقعد على الكمبٌوتر وأقفل بر

أرقام تلٌفون الشاركات ونركاز علاى الفارع الرئٌساً داٌماا، ألن غالباا ده  المواق  اللً قلت علٌها، نجٌب

بٌبقااى فٌااه إدارة المااوارد البشاارٌة، خااال  جمعنااا البٌانااات، الخطااوة دي ممكاان تاخاادحوالً  الفاارع اللااً

 .شغل تقرٌبا وده متوقف علٌ  ٌاترى بتشتغل بجد وال أٌكالم ٌومٌن

أمس  النوتاة بقاى، أفات  أول صافحة، أبتادي أكتاب؛ أناا فاالن وأكتاب كال اللاً عااٌز أقولاه للشاركة اللاً 

فأكتاب اساكرٌبت، . اللخماة الواحاد بٌنساى هاو عااٌز ٌقاول إٌاه هكلمها، الخطوة دي مهمة ألن أحٌاناا مان
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مادٌر أو مساائول الماوارد البشاارٌة وأكتباه قاادامً، أفتكار الخطااوة دي ممكان مااا  ٌعناً أتخٌاال الحاوار ماا 

  ً باهلل وأتصل، اللًـأمس  التلٌفون، قدامً بٌانات الشركات، أسمّ . كتٌر تاخدش

 

 :هٌحصل كالتالً

هاتصاال، ماان فضاال  ممكاان أعاارف اساام ماادٌر المااوارد البشاارٌة؟ أواساام مساائول المااوارد البشاارٌة؟ مااٌن 

لكان احناا عاادي وال الهاوا . نفسها مهماة، فتساأل أسائلة غلساة السكرتٌرة بتبقى عاٌزه تعمل عاٌزه، داٌما

وأناا بااتكلم .برضه هاعرف اللً أناعاٌزه، أنا فالن وعاٌز أبعت له فاكس ماش عاارف أكتاب عناٌاة ماٌن

 .أكونواثق فً نفسً، عرفت اسمه أكتبه جنب البٌانات

، ٌعنً 0للساعة  9الشركات بتشتغل من الساعة  الشركات، طبعاأتصل ب. كده أنت جاهز، الٌوم اللً بعده

قادامنا . الزم الناس اللً بتصحى متاأخر تٌجاً علاى نفساها شاوٌة وتصاحى بادري، ماش هٌجارى حاجاة

 :البٌانات، واالسكرٌبت، أتصل

 .فالن ممكن أكلم/ أنا 

 نقول له مٌن؟/ الشركة 

 (.ًاسم ثنائ) فالن الفالنً / أنا 

 ؟لٌه عاٌزه/الشركة 

 .مكالمة شخصٌة/ أنا 

فاالن، وأر  االساكرٌبت اللاً أناا كاتباه، وأناا بااتكلم ابتساامة  ٌحولونً على فاالن ده، مسااأ الخٌار أناا

الزم تقادم  ده غٌر إنا  عرٌضة من ودانً لودانً، صدقونً هٌبان على صوت ، فبٌخلً المكالمة أحسن

ماا عنادٌش مشاكلة أشاتغل معااكم بابالش،  سلهم عروض، زي مثال؛ أنا خرٌج جدٌد وما عندٌش خبرة ب

. وبادور علاى فرصااة أطباق فٌهااا اللاً درسااته وأتادرب معاااكم أنااا خارٌج جدٌااد. أحسان مان قاعاادة البٌات

هتساااتفٌد هاااً كماااان، ٌعناااً هٌاااوفر فلاااوس، وهٌاخاااد شااااب عناااده طاقاااة وطماااوح  أوضااا  إن الشاااركة

 .وعاٌزٌشتغل
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أناا عنادي خبارة . ادرس فاً دبلوماة وهفٌاد الشاركةأو إنً ممكن أشتغل بمرتب أقل من السوق، أو إنً ب

 ومان خاالل كاده ٌعناً)...(، أنا كان عنادي أنشاطة وأناا فاً الجامعاة واشاتركت فاً)...(كبٌرة فً مجال

المكالمة  خد اإلٌمٌل، طبعا أكتبه عندي فً البٌانات، وأبعت السً فً بتاعتً على طول، نسٌت أقول لكم 

 .طبخة لوحدها، قصدي، توبٌ  فً، ده هنتكلم عنه فًالزم ٌكون فٌه خطاب مرفق بالسً 

نسٌب الطبخة تستوي على نار هادٌة، وما ٌمنعش متابعة على خفٌف، لحد ما الطبخة تساتوي، المتابعاة  

 .ٌعنً أحاول أنسق عالقات عامة م  بتوع الموارد البشرٌة

 وبالهنا والشفاأ
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 .جفحنر فيه أمحر؟؟ أميذ فيه
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بعد ٌوم عمل طوٌل، زحمة الطرٌق، ده غٌر قواعد المرور اللً محدش بٌلتزم بٌهاا، وصالت البٌات، ماا 

أحلى الرجوع إلٌاه، دش باارد، وٌاا ساالم لاو فنجاان نساكافٌه فاً البٌات لاه طعام تاانً، فتحات الكمبٌاوتر 

 .وبدأت أشوف األسئلة اللً اتبعتت فً الكام ٌوم اللً فاتوا على الجروب

 ة بجد غرٌبة، إٌمٌالت كتٌر جدا اتبعتت فً موضوع واحد، اللً هو حاج

  "بابعت السٌرة الذاتٌة بتاعتً ومحدش بٌرد علٌا؟ ٌاترى لٌه؟"

 011فقلت ابعتوا لً السٌرة الذاتٌة أشوفها، بس أشوفها األول، وقد كان، خٌر اللهم اجعله خٌر أكثر مان 

وأشوف إٌه الحكاٌاة؟ معقاول ٌعناً الواحاد مان دول ٌتعاب  سٌرة ذاتٌة اتبعتوا لً، قلت خال  أفت  بقى

 .ده حتى ظلم!! نفسه وٌتعب اللً حوالٌه علشان ٌكتب السٌرة الذاتٌة ومحدش ٌعبره

اللً ألوان ألوان ألوان؛ فرٌم ملون وكال حاجاة عنوانهاا ملاون، قلات !المهم مش هطول علٌكم، لقٌت إٌه؟

 .معلش ٌمكن فاكرٌن ده جذب للقارئ

مالئٌة ال حصر لها، قلت إٌه ده هو ٌعناً اللاً كاتاب ماا عملاش مراجعاة علاى اللاً كتباه، طاب أخطاأ إ

بالش ده الكمبٌوتر مش مخلً حد نفسه فً حاجة اللً بٌشوفه غلط بٌحط تحته خط، ٌاال معلش ٌمكن ما 

 .أخدوش بالهم

مش عٌاب، لكان  البنات بقى، مش مصدقة اللً شفته، كل بنوتة حاطة صورة  خر شٌاكة، عرض أزٌاأ،

مش بالشكل ده دي ماش صاورة علشاان تشاتغلً مودٌال فاً شاركة إعالناات، ال والمفاجاأة بنوتاه جمٌلاة 

 !!حاطة صورة زفافها؟ ومقدمة تشتغل سكرتٌرة، ٌاترى لٌه

قلت خال  سٌبنا من الشكلٌات، ندخل بقى على المضمون، احنا ٌهمنا أنات بتشاتغل وال ال، أصاال ماش 

 نا عاٌز أشتغل إٌه؟متحدد من البداٌة أ

 . ٌعنً أول السٌرة الذاتٌة بنكتب أهدافنا، أهدافنا دي ٌعنً أنا عاٌز أشتغل إٌه، مفٌش

طٌب ٌاترى نعمل إٌه؟ ده فعال موضوع مش بسٌط، افتكرت أفالم زمان لما كانت الخاطبة ماشاٌة شااٌلة 

ٌ  هاو الموضاوع كاده صور البنات وتفرجها للعرٌس عجبته ٌتقدملها ما عجبتوش ٌشاوف غٌرهاا، صاح

 عرض وطلب، لو أنا ما عرفتش أعرض كوٌس ٌاترى النتٌجة هتبقى إٌه؟
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ندخل بقى فً الموضوع، دلوقت أنا بدور على شغل وعاٌزة أكتب السٌرة الذاتٌة بتاعتً، طب أعمل إٌه 

تٌاة أو اللاً هاو فاً األول إٌاه هاً الساٌرة الذا.وأبتدي منٌن؟ ده اللً عاٌزة أتكلم فٌه معااكم فٌاه النهاارده

 ؟CV بٌقولوا علٌها

قصاة "هً مصطل  التٌناً معنااه  CV والتً تــُـعرف اختصارا بـ Curriculum Vitae السٌرة الذاتٌة

بااس ده ماش معنااه إناً أكتااب قصاة حٌااتً فعاال، ال باكتااب " The story of your life"أو" حٌاتا 

 .إلخ... حكاٌتً المهنٌة، مهاراتً، دراستً 

 إٌه هم؟... قواعد مهمة الزم نراعٌها فً كتابة السٌرةالذاتٌة  طٌب فٌه مجموعة

  األمانة والصدق فً المعلومات المذكورة، ٌعنً ما ابقاش ما بااعرفش أتكلام إٌطاالً وكاتاب إناً أتحادث

 .01سنة وأنا أصال ما اشتغلتش غٌر  01اإلٌطالٌة بطالقة، ال مش هٌنف  خال  أو إن عندي خبرة 

 الزم تحط الصورة إال لو كان مطلوب وضعها، وفاً الحالاة دي أختاار صاورة  الصورة الشخصٌة، مش

مناسبة، ٌعنً ما ٌنفعش أحط صورتً فً رحلة ماثال، أحاط صاورة زي بتاعاة جاواز السافر كاده هادٌاة 

 .ومرٌحة ومش مبهرجة

 السٌرة الذاتٌة بتتكتب على ورق أبٌض مش ألوان، لاو تفتكاروا معاٌاا فاٌلم legally blonde  البطلاة لماا

 .ادت السٌرة الذاتٌة بتاعتها على ورق روز، المشرف علٌها بصلها باستغراب

  لكن العناوٌن ممكن أستخدم خط أثقل وما انساش  00الخط؛ الخط الزم ٌكون واض  والفونت واحد غالبا

 .المراجعة بعد الكتابة

 مشاتر  فاً أنشاطة مجتمعٌاة  مهم جدا أتكلم عن هواٌاتى، األنشطة اللً كنت بقوم بٌها فاً الجامعاة، لاو

الحاجات دي بتفرق جدا فً السٌرة الذاتٌة، ألن فً األول وفً اآلخار الشاركة عااٌزة تشاغل إنساان ماش 

 . لة

  أرجوكم ٌا جماعة بالش نبتدي الصفحة بعناوان كبٌار فاً الان Curriculum Vitae   ماش محتااجٌن

 .ذاتٌة هً الشركة اللً أنت متقدم لها عارفة على فكرة إن دي سٌرة

  أنا مصري ومولود فً مصر وعاٌش فً مصر، تفتكروا لغتً األولى تكون إٌه؟ أكٌد مش صٌنً، طبعا

 .عربً، طب باكتبها لٌه؟ خلٌنا نركز على اللغات الثانٌة
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 :السٌرة الذاتٌة مهمة جدا ٌا جماعة

 سا  عان طرٌاق كتاباة هً مـُـلخ  لتارٌخ حٌات  المهنً أو األكادٌمً ٌمكن  استخدامها لتعاّرف عان نف

 .إلخ… ومهارات  وقدرات   وإمكانٌات  وإنجازات  بٌانات  الشخصٌة خبرات 

 هً الطرٌقة اللً بتعرض بٌها نفس ، الشركة ما عندهاش وقت تقابل كل الناس اللً متقدمة للوظٌفة. 

 السٌرة الذاتٌة انعكاس لشخصٌت ، منها باقدر كشركة أعرف أنت مٌن؟ 

 سٌرة الذاتٌة بنفس ، خطأ بٌقا  فٌاه نااس كتٌار إنهام ٌروحاوا لحاد ٌكتاب لهام الساٌرة مهم جدا إن  تكتب ال

الذاتٌة، السٌرة الذاتٌة زي ما قلنا بتعبر عن نفس ، تفتكر اللً هتروح له علشاان ٌكتاب لا  ٌعرفا  أكتار 

ماان وك. من نفسا ؟ ٌعارف قادرات ، إمكانٌاتا ، المهاارات اللاً بتتمتا  بٌهاا، أكٌاد ال ٌبقاى اكتاب بنفسا 

 .اإلنترنت ما خالش حد نفسه فً حاجة، أول كلمة ربنا أنزلها فً القر ن كانت إقرأ

 .نٌن وثالثةتفتكروا لٌه، أكٌد ده له معنى،الزم نحاول مرة واث
 

 ...ونغلط ونتعلم من أخطائنا، هً دي الحٌاة 
 
 ....ٌاال بقى نبتدي نكتب قصة حٌاتنا 
 
 أقصد السٌرة الذاتٌة 
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 ؟؟؟؟و ازايجحعام

 مع معارض اىحىظيف 
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وٌمكن اتكلمت عن الموضوع ده كتٌار ، ناس كتٌر بتسأل، أدور على شغل ازاي وأعمل إٌه، وأروح فٌن

 .موضوع مهم أوي الفترة اللً فاتت، النهارده أنا عاٌزة أتكلم عن

 . مهرجانات التوظٌف 

كده ابتدت تنتشر أوي فكارة إن الشاركات تتجما  كلهام  سنوات 0تمن حوالً  الحقٌقة فً الفترة اللً فات

وخاصاة فً مكان واحدوٌعملوا مهرجان توظٌف، أكتر مهرجانات أنا فعال بحس إن مهم إنً أحضارها، 

، لكن ده ما ٌمنعش إنً باحضر برضه الباقً، ألنها بتكون فعال مفٌدة جدا بتاع غرفة التجارة االمرٌكٌة 

 .ا تحسش بأهمٌتهافً حاجات كتٌر ٌمكن الناس م

 !طٌب أهمٌة الموضوع ده إٌه؟

وبٌدوروا على شغل، فئة اللً عاٌز ٌغٌر  الحقٌقة هً مفٌدة ألكتر من فئة؛ ٌعنً فئة اللً لسه متخرجٌن 

 .نشوف بقى كل فئة فً دول هتستفٌد ازاي. مجاله، فئة اللً بٌشتغل فعال

 :لى حاجتٌن مهمٌن جدامتخرجٌن جداد، المعارض دي بتساعدهم ع اللً لسه: أوال 

ثاانً حاجاة . أول حاجة إنهم ٌعرفوا احتٌاجات السوق إٌه والشركات بتطلب إٌه، وطبعا بكده ٌطورمن نفسه

إن ٌكون عندهم فرصة ٌحطوا السً فً بتاعهم فً أكثرمن مكان، وٌاخدوا بٌاناات شاركات كتٌار وٌتعرفاوا 

 .جدا على مراكز التدرٌب والتطوٌر، ٌعنً هٌعرف حاجات كتٌرة

فً أكتر من مكان، " السً فً"فئة اللً عاٌز ٌغٌر مجاله، برضه هٌبقى عنده فرصة هاٌلة إنه ٌقدم : ثانٌا

موجااود، فطبعااا أتعاارف وأعماال  HRوٌتعاارف علااى الشااركات دي، خاصااة إن غالبااا بٌكااون مساائول الااـ 

 .عالقات عالقات ٌعنً...وأعرض خدماتً  عالقات

الباا فٌاه نااس كتٌار بتبقاى بتشاتغل، وعاجبهاا شاغلها، وماش عااٌزة تغٌاره، فئة اللً بٌشتغل فعال، غ: ثالثا

طٌب ما ٌروحش ٌعنً وال إٌه؟ ال الحقٌقة هو هٌروح، بس هٌروح علشان ٌتعرف على الشركات التانٌة 

اللً بتشتغل فً نفس المجال، ٌتعرف على إٌه الجدٌد فً السوق، ممكن ٌطل  بفكرة ٌطور بٌها شغله هو 

ده غٌر إناه ممكان . هٌبقً عالقات عامة وتطوٌر نفسه رف على ناس جدٌدة، ٌعنً الهدفشخصٌا، وٌتع

إٌه، ٌعنً لو بٌشتغل فً المبٌعات مثال ممكن ٌفت  لنفسه أسواق جدٌدة،  ٌتعرف على احتٌاجات الشركات

 .ممكن ٌقدملهم خدمات تدرٌبٌة، أو على األقل ٌتعرف على طلبات السوق إٌه ولو بٌدرب
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 :منٌن بقى أخبار المعارض دي؟ وأجٌبها منٌنطٌب أعرف 

 .متابعة الجراٌد والمجالت اللً بتهتم بالتوظٌف .0

 متابعة اإلنترنت، ٌعنً أعمل بحث كل مدة أخبار معارض التوظٌف إٌه وفٌن؟ومٌن عاملها؟ .0

 .امعارض توظٌف الجامعات، الجمعٌات األهلٌة، النوادي، الجامعات الخاصة، كل دول بٌعملو .0

 .إلخ... ل األماكن اللً فٌها قاعات، قاعة الم تمرات، دار األوبرا متابعة ك .4

 

 :أعمل إٌه بقى علشان أروح

 .كاتب سً فً كوٌس .1

 .نسخة من السً فً بتاع41ًلـ  01أعمل منها نسخ كتٌر ألن هنا  بٌكون تصوٌر النسخ غالً، ٌعنً  .2

 .ٌه معارض زي دي فً المستقبلٌبعتوا لً لما ٌكون ف أروح أعمل تسجٌل برا األول، وأكتب إنً أحب .3

 .الموقف، ٌعنً أشوف كل الشركات و خد فكرة عن الوظائف فٌها أدخل ألف لفة، أدرس .4

فٌهاا، أعارف  مكان مكان، أتعرف علٌهم، أقدم السً فً، أسألهم عن األسئلة اللاً نفساً بعدٌن أروح عند .5

 المعلومات، مٌن المسئول عن إٌه؟

 .عرفت علٌهم، أشكرهم على وقتهماللً ات بعد المعرض، أبعت للناس .6
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 جطية إيه؟... ضثيل ىثيل 
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 من كام ٌوم كده وأنا فاتحة الفٌس بو ، ما اعرفش جت فً دماغً فكرة غرٌبة، القٌتنً باكتب

 " طلبات هتطلب إٌه؟ 0اطلب ... شبٌ  لبٌ  ... عووو أنا العفرٌت " 

وو والفٌس بو ، كان الرد لطٌف أوي، مش عارف؟ وده كان رد الغالبٌة وسألت كل الناس اللً فً الٌاه

. إلاخ... العظمى من ناس كتٌر جدا، ٌا إما بقى اإلجابات التقلٌدٌة، الساتر والصاحة، فلاوس، راحاة الباال 

 !! بسٌط، ٌعنً باختصار محدش عارف هو عاٌز إٌه ؟ طب هٌوصل ازاي إٌه ٌا جماعة ده س ال

 خال  إن  تكون تاٌه فً شارع زحمة، بس المشكلة إن  ما ٌكونش معا  العنوان على فكرة مش مشكلة

أصاال ماش   اللً أنت أصال عاٌز تروحله، طاب لاو اساتنجدت بحاد فاً الطرٌاق؟ هٌادل  ازاي؟ ماا أنات

 !!عارف

طٌب ٌاترى فاكرٌن احنا وقفنا فٌن؟ احنا  خر حاجة اتفقنا علٌهاا إنناا نشاتري جراٌاد التوظٌاف ونراجا   

علشان نعرف متطلبات السوق، طٌب خال  عرفنا متطلباات  واق  التوظٌف برضه ونعمل إحصائٌاتم

ورحاات  خااد ( كااذا)بتحتااا  إٌااه، وحااددت بقااى خااال  أنااا عاااٌز أشااتغل  السااوق وعرفنااا الوظٌفااة دي

كورسات، بس مش بس إنجلٌزي وكمبٌوتر دلوقت الكورسات بقات حاجاات تانٌاة كتٌار، فٌاه فاً اإلدارة 

 . إلخ... الوقت والسكرتارٌة ومهارات العرض ومهارات االتصال وخدمة العمالأ وإدارة 

محتاجة مهارات وطرٌقة زي  ودي علشان أكتبها (RESUME , CV) أكتب السٌرة الذاتٌة بتاعتً بقى

 :همالذاتٌة،  ما اتكلمنا قبل كده، ٌعنً إٌه الكالم دا؟ ٌعنً فٌه شوٌة قواعد الزم نراعٌها فً كتابة السٌرة

  األمانة والصدق فً المعلومات المذكورة، ٌعنً ما ابقاش ما بااعرفش أتكلام إٌطاالً وكاتاب إناً أتحادث

 .01سنة وأنا أصالما اشتغلتش غٌر  01ال مش هٌنف  خال  أو إنً عندي خبرة ! اإلٌطالٌة بطالقة

 ختاار صاورة وضعها، وفاً الحالاة دي ا الصورة الشخصٌة، مش الزم تحط الصورة إال لو كان مطلوب

مناسبة، ٌعنً ما ٌنفعش أحط صورتً فً رحلة ماثال، أحاط صاورة زي بتاعاة جاواز السافر كاده هادٌاة 

 .ومرٌحة ومش مبهرجة

 ماش ألاوان، لاو تفتكاروا معاٌاا فاٌلم السٌرة الذاتٌة بتتكتب على ورق أبٌض ٌا جماعةlegally blonde  

إٌاه "باساتغراب وقاال لهاا  المشارف علٌهاا بصالهالما البطلة ادت السٌرة الذاتٌة بتاعتها على ورق روز، 

 ".ده؟

  لكن العناوٌن ممكن أستخدم خط أثقل وما انساش  00الخط، الخط الزم ٌكون واض  والفونت واحد غالبا

 .الكتابة، دي أهم حاجة علشان األخطاأ اإلمالئٌة ومراجعة قواعد اللغة كمان المراجعة بعد
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 اللً كنت بقوم بٌها فً الجامعة، لاو مشاتر  فاً أنشاطة مجتمعٌاة،  مهم جدا أتكلم عن هواٌاتً، األنشطة

الحاجات دي بتفرق جدا فً السٌرة الذاتٌة، الن فً األول وفً اآلخار الشاركة عااٌزة تشاغل إنساان ماش 

 . لة

 كبٌار فاً الان  أرجوكم ٌا جماعة بالش نبتدي الصفحة بعناوان Curriculum Vitae   ماش محتااجٌن

 .فكرة إن دي سٌرة ذاتٌة متقدم لها عارفة علىهً الشركة اللً أنت 

  أنا مصري ومولود فً مصر وعاٌش فً مصر، تفتكروا لغتً األولى تكون إٌه؟ أكٌد مش صٌنً، طبعا

 .عربً طب باكتبها لٌه؟ خلٌنا نركز على اللغات الثانٌة

 

 :السٌرة الذاتٌة مهمة جدا ٌا جماعة

 مً ٌمكن  استخدامها لتعّرف عان نفسا  عان طرٌاق كتاباةلتارٌخ حٌات  المهنً أو األكادٌ هً ُملخ  •

 .الخ… مهارات  وقدرات  , انجازات , إمكانٌاُت , بٌانات  الشخصٌة خبرات 

 .للوظٌفة الشركه معندهاش وقت تقابل كل الناس الً متقدمه... الطرٌقه الً بتعرض بٌها نفس   هً •

 ركه اعرف انتمٌن؟؟؟؟منها بقدر كش....السٌره الذاتٌه انعكاس لشخصٌت   •

 ..... السٌره الذاتٌه هً انت

 ٌا ترى عاٌزنً أشوف  أزاي ؟؟؟؟ 

بقٌات .... بتحادد علاً فكاره كال ماا كانات ساٌرت  الذاتٌاه صا  وواضاحة و مفٌهااش غلطاات  أنت الاً 

 ...  انتصااااااااااااااااااااا  وواضااااااااااااااااااااا  و مفكاااااااااااااااااااااش غلطاااااااااااااااااااااات

 

 

 

 

 

 



.....شركة أسمها أنا  27  

www.rashakhalifa.net 

 

 

 جىاب عيً قذ اىسؤاه
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ٌبٌكون معاها خطاب مرفق،  تٌر جدا، المفروض لما أكتب السٌرة الذاتٌة بتاعتده موضوع اتكلمنا فٌه ك

الخطاب دهمهم جدا، من وجهة نظري بشوف إن الخطاب المرفق حاجة أساسٌة، ده باإلضافة ألناه فعاال 

 .مهم

 طب إٌه أهمٌته؟

 .وعلشان أنا بحب الشٌاكة، فالخطاب ده من باب الشٌاكة واإلتٌكٌت :أوال

 .ه فرصة إنً أقول أنا عاٌز أشتغل إٌه وأتكلم باختصار عن لٌه الشركة ممكن تاخدنًفٌ :ثانٌا 

 .هم علمونا كده، علمونا إن السٌرة الذاتٌة بٌكون معاها جواب مرفق: ثالثا

 طٌب أكتب إٌه فً الجواب ده؟ 

فقرات،  0ة وطبعا تارٌخ وتحٌ. الحقٌقة الجواب ده شكله بٌختلف عن السٌرة الذاتٌة، بٌكون جواب عادي

فٌهم إٌه؟أنا قبل ما أبتدي أكتاب الجاواب ده، أساترج  مهااراتً فاً كتاباة ... سطور  0لـ  0كل فقرة من 

ثااانوي ومدرسااٌن العربااً طااال  عٌاانهم ٌعلمونااا أكتااب  0موضااوعات التعبٌاار، ماان أولااى إعاادادي لحااد 

المهام هام علموناا إنناا  موضوع تعبٌر ازاي، وشرحه فً اإلنجلٌزي، الناس دي كانت بتتعب معانا أوي،

نحدد العناصر، وبعدٌن أبتادي أكتاب فاً العناصار دي ما  مراعااة الترتٌاب المنطقاً، طاب ٌعناً أكتاب 

 .إٌه؟هنبتدي الفقرة األولى، أكتب أنا مٌن وعرفت الوظٌفة دي منٌن وعاٌز أشتغل إٌه، بس كده

طور، باالش نطاول علشاان بتااع س 0لـ  0اللً بعده أتكلم عن خبراتً ومهاراتً وإنجازاتً، برضه من 

 .الموارد البشرٌة خلقه ضٌق بٌزهق بسرعة، ٌعنً ٌا بخت من زار وخفف

. األخٌر بقى، أقول إنً منتظر موعاد، وممكان تكلماونً علاى األرقاام دي أو علاى البرٌاد اإللكتروناً ده

 طٌب إٌه اللً  خد بالً منه وأنا باكتب الجواب ده؟.وخاتمة وتوقٌ ،خل  الخطاب

 د من عدم وجود أخطاأ إمالئٌة أو نحوٌةتأك. 

 اطب  الجواب على طابعة محترمة لو هسلمه بالبرٌد أو بالٌد. 

  ،الجواب ده أنت بتبٌ  فٌه نفس  وتظهر كٌف ستكون إمكانٌات  ومهارات  مفٌادة لتحقٌاق أهاداف الشاركة

 .وأنت وشطارت 
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 استخدمstandard format . 

 استخدم single line space ر وبٌن السطو doubleبٌن الفقرات. 

 ٌجب أن ٌكون جواب  قصٌر الٌزٌد عن صفحة. 

  اجعل فقرات  قصاٌرة وفاى الموضاوع، خٌار الكاالم ماا قال ودل، وبكاده نكاون خلصانا كاالم عان الساٌرة

 .الذاتٌة والخطاب المرفق وازاي ندور على شغل وازاي نسوق نفسنا
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 ...ضرمة اسمها أوا 
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كل ما أقول إنً هبطل أتكلم فً موضاوع البحاث عان عمال أالقاً إن الموضاوع ٌتفات  بشاكل أو با خر، 

 .حلوة ب خر دي، ما علٌنا

الجمعة اللً فات، حسٌت إن لسه الفكرة مش واصلة للشباب، فكرة إنه  فً  خر صالون لنصاٌ  رشا ٌوم

نعمال  نه ٌتم بطرٌقة عشوائٌة، أماللما ٌدور على شغل فٌه طرٌقة للبحث، ٌعنً البحث مش المفروض إ

 إٌه؛

 .نفتح شركة

أو باشااتغل الصااب  . مااا هااو طالمااا فااً الوقاات الحااالً أنااا قاعاادفً البٌاات مااا باشااتغلش، ٌبقااى أفاات  شااركة

 عاجبانً، أفت  شركة برضه بعد الشغل، ٌجرى إٌه ٌعنً؟ والشغالنة مش

طاب أعميٌاه؟أقول لا  تعمال ! أي حاجاةمعاٌا رأس مال، وال مكان، وال موظفٌن، وال  طٌب ما أنا مش

 .إٌه

رأس . مقر الشركة هٌبقى مقر سكن ، وبٌانات االتصال بٌ  هتبقى رقم تلٌفون  وإٌمٌل ، كده حلٌنا حاجة

موضاوع مهام، درسانا فاً اإلدارة إن رأس الماال ده ماش باس الفلاوس، فٌاه ماوارد مادٌاة  المال، ده بقى

 .إلخ... وبشرٌة واألدوات 

 .بدل ماٌضٌ  فً أي كالم اصرفه فً حاجة مفٌدة المادٌة، مصورف  طٌب الموارد

ٌعناً اشاتغل مادٌر عالقاات عاماة .الموارد البشرٌة، هو مش أنتما بتشاتغلش؟ خاال  اشاتغل عناد نفسا 

لشركةأنا، ومدٌر تسوٌق لشركة أنا، ومدٌر مالً لشركة أنا، ومدٌر إداري لشركة أنا، معلش تعالى على 

الدعائٌة، وإٌه اللً هتقدمه للجمهور، ومٌن  جة فً األول، ٌعنً اختار اسم الحمالتنفس  واشتغل كل حا

أوراقا ،  الفئة اللً أنت تقدر تقدملها خدمات، وأسلوب الدعاٌة، ورتب مواعٌد ، وظابط ملفاتا ، وجهاز

 .مٌزانٌت ، كل حاجة واعمل

وتر، هااو ده األداة اللااً األدوات، مااا هااو أناات قاعااد علااى الفااٌس بااو  لٌاال ونهااار، ٌعنااً عنااد  كمبٌاا

 طٌاب.بٌه اتصاالت ، وأكٌد بتشتري الجراٌاد والوساٌط فاً كال مكاان هتستخدمها، وعند  موباٌل هتعمل
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هتفت  شركة، تعمال إٌاه ٌعناً الشاركة دي؟ طالماا هتفات  مشاروع ٌبقاى الزم أعارف إٌاه هاً المشاارٌ  

 .أفتحهالناجحة فً السوق علشان أعمل زٌها، أو أشوف السوق محتا  إٌه و

طب لما أفات  الشاركة دي هشاغلها ازاي؟ ماا هوطالماا هتساتثمر بقاى ٌبقاى الزم تكاون م هال إنا  تفات  

 .وتقفل بعد ٌومٌن علشان مش عارف تشغلها، طبعا ما ٌنفعش شركة، أمال تفت  الشركة

  حد ٌسألنً أسمً الشركة إٌه؟

 الشركة اسمها أنا

 .....الشركة دي هً أنت

 هاه مستنً إٌه؟ 

 ......تفت  الشركة تقومما 
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 ...ما اضحغيص في اىسييس 

 .أقعذ في اىثيث أوا
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طبعا العنوان مش مفهوم مش كده؟ ٌعنً هً جت على العنوان، ما هً حاجات كتٌر بقات ماش مفهوماة 

لفتارة اللاً باس ده اللاً أناا شافته الحقٌقاة، ودي تجربتاً الشخصاٌة خاالل ا. دلوقت، غرٌب عجٌاب وهللا

فاتت اللً هٌما بقولش إنها كبٌرة، وبرضه ما اقدرش أقول إن اللً مرٌت بٌه ده ٌعمام علاى كال النااس، 

ٌٌجاى لا  الشاغل اللاً  بس هو الس ال لكم ٌاترى تختار إٌه؟ تقعد فً البٌت وما تشتغلش خال  لحد لماا

 عاٌزه؟ الشغل المتاح لحد ما توصل للً أنت أنت عاٌزه؟ وال تشتغل

ٌـُـصقل فً مهاراتاه، أكٌاد هٌوصال للاً  ما ٌبقى الواحد عارف هو عاٌز إٌه وشغال على نفسه، وعمالل

طب اللً قاعد جنب ماما وأخد البكالورٌوس، وال مهارات شغال علٌها، وال محادد هاو عااٌز . هو عاٌزه

 ٌشتغل إٌه؟

ول أناا خارٌج ماش عاارف علشان الكورسات غالٌة، طب لما أشتغل أبقى أتعلم، وٌٌجً ٌشكً هماه، وٌقا

أجٌب له شغل فً شركة كوٌسة، بس مبٌعات مش بمعنىإنه هٌلف علاى .وبدور على شغل، بس مفٌش إٌه

 0111لكن فٌه خطة لتوزٌ  المنتج علاى أمااكن محاددة، وعربٌاة معااه ومرتاب ٌوصال لاـ ، البٌوت ٌعنً

 !!وتأمٌن صحً، ٌقول حضرته ال  سف اجتماعٌة جنٌه فً الشهر، وتأمٌنات

 ...شغالنة بهدلة أصل دى

باس مان فضال  ماا تجاٌش تقاول . لحد مانجٌاب المكتاب طٌب خلٌ  بقى قاعد، أنا عاٌز أقعد على مكتب 

!! أصلً مفٌش شغل، أصلً بدور ومش القً، بجد لسه ما اخترعناش الشغالنة اللً تٌجً ل  لحد البٌت

باس مان .، حتاى لاو كنات صااحب شاركةالشباب كله عاٌز ٌشتغل إٌه؟ كل شغالنة لها إٌجابٌات وسلبٌات

الواض  إن الناس ما بقتش عاٌزة تتعب، الشباب عاٌز كال حاجاة تٌجاً لاه علاى الجااهز مان غٌار تعاب 

 والمجهود مش عارفة لٌه؟

 . ده حتى لو ما تعبتش، مش هحس بحالوة الراحة

 ...بدون تعلٌق
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 ....ىنو اىيي تيقىه 

 مص عارف أدور عيً ضغو فيه
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الفتٌات اللً كنت باشتغل فٌه  النهارده جاٌة أحكى لكم على حاجة حصلت معاٌا شخصٌا، بعد ما مشروع

 .عةتب  األمم المتحدة، طبعا كنت من اللً محسوبٌن بطالة مقنن

مش هانكر إناً طبعاا موزعاة الساً فاً بتااعً علاى كال شاركات  المهم طب أعمل إٌه؟ وأشتغل ازاي؟

 ...ترنت أو غٌره التوظٌف، سواأ على اإلن

فتحت دوالب الخزٌن اللً فً المطبخ وطلعت أكٌاس الارز والمكروناة والتوناة، وكال ماا  المهم، فى ٌوم

ثاانً ٌاوم . الشاركة، واإلدارة وكال حاجاة تشتهٌه األنفس من منتجات، على ظهر العلبة كاان فٌاه عناوان

د البشرٌة، هو اسمه إٌه؟ طبعا ٌقولوا ابتدٌت أتصل بالشركات دى وأقول عاٌزة أبعت إٌمٌل لمدٌر الموار

 .لً االسم أقول طٌب شكرا مٌرسً وأقفل

فالساكرتارٌة كاانوا  -ما أنا عرفت اسمه الٌوم اللً قبله  –المدٌر باالسم  الٌوم اللً بعده اتصلت، وطلبت

 لً وطبعا شوٌة ثقة فً النفس م  لباقة كنت بوصل، ناس كانت بتزحلقنً، وناس تقول بٌفتكرونً مهمة

 .بكره، وناس تقول لً سٌبً رقم  وهو هٌتصل بٌ  فوت علٌنا

اتصلت بشاركة ، وكلمات مادٌر الماوارد البشارٌة؛ قلات لاه أناا رشاا، باساتخدم المناتج بتااعكم مان  لحد ما

زمان والحقٌقه المنتج فظٌ  مرٌ ، جامد  خار حاجاة ومان شادة إعجاابً باالمنتج اتمنٌات إناً أشاتغل فاً 

 .ا كدهشركة الناس بتثق فٌه

 .قلت الجد طبعا ٌا فندم الراجل قال لً هو حضرت  بتتكلمً جد وال بتهزري؟

 .معا  قال لً طب تعالً قابلٌنً بكره، وهاتً السً فً

 .لبست الحتة الزفرة ورحت الشركة 

 .المدٌر قال لً على فكرة أنا قابلت  بس ألنً لقٌت  مختلفة واللً بٌدور على الفرصة ٌستحق إنه ٌاخدها

 .عال اشتغلت منسقة مبٌعات، واتعلمت هنا  أكتر مما كنت أتخٌلوف

ماا بٌساتناش لماا حاد ٌقاول لاه  عااٌز ٌتصارف بٌتصارف أنا باحكً لكم الحكاٌة دي علشان أقول إن اللاً

 . ٌعمل إٌه
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عناوٌن الشاركات مالٌاة الادنٌا، جارب وحااول ؟؟؟؟ بتبعت لً وتقول لً أروح ازاي؟  ٌعنً الشباب اللً

 .ً ٌسأل ما ٌتوهشودور،والل

 .خلً س ال  ذكً........... بس وأنت بتسأل  
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 اىمقاتية اىطخصية
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الشركة جالها السً فً بتاع  واتصلوا بٌ  علشان تعمل إنترفٌو؛ الحقٌقة الموضوع ده هنتكلم فٌاه علاى 

اللاً شافتها بعٌناً، المارة الثانٌاة المفاروض  هناتكلم عان األخطااأ( النهارده ٌعناً)مرتٌن، المرة األولى 

 .نعمل إٌه

األخطاأ، قبل ما نبتدي نتكلم، دي ماش ترٌقاة وال ساخرٌة مان حاد، لكان احناا بناتكلم هناا بحرٌاة علشاان 

األسابوع اللاً فاات عملات إعاالن طلبات فٌاه وظااٌف معٌناة للشاركة اللاً باشاتغل فٌهاا، وبعاد ماا . نتعلم

هااا الناااس اللااً مناساابٌن للوظٌفااة، المفااروض إنااً أدي السااً فٌهااات اسااتقبلت السااٌفٌهات وطلعاات من

للسكرتارٌة علشان ٌتصلوا بالناس ٌحددوا مواعٌاد، لكان أناا اتصالت بنفساً، كنات عااٌزة أعارف النااس 

 :هتتصرف ازاي؟ وكانت التصرفات كالتالً

 مفٌش حد من اللً اتصلت بٌهم سألنً هً الشركة دي بتشتغل فً مجال إٌه؟ .0

 من اللً اتصلت بٌهم سألنً أنتم عندكم موق  إلكترونً وال أل؟ مفٌش حد .0

 مفٌش حد سألنً هً الشركة دولٌة وال مصرٌة؟ .0

 مفٌش حد سألنً أنا هقابل مٌن؟ ووظٌفته إٌه؟ .4

 مفٌش حد سأل هل دي مقابلة على طول وال فٌه اختبارات؟ ولو فٌه اختبارات إٌه هً؟ .0

 !!غرٌبة دي... شٌرت  ٌوم المقابلة، واحد جالً البس جٌنز وتً  .6

مان اللااً المفااروض أقاابلهم جاام بعااد الشاركة مااا قفلاات أصاال، بااس الحمااد هلل كاان عناادهم فرصااة لمقابلااة  .7

 .األوفٌس بوي

أناا !! دجه قال لً أنا جٌت بس مش عارف أصال أنتم جبتوا السً فً منٌن ومٌن بعتها الغرٌب بقى واح .8

 .احترمت صراحته!!  جً أشوف الجوأصال ما بعتش السً فً لحد؟ ولما اتصلتوا قلت 

التوبٌاا  الجاً الكتااب بٌقااول إٌاه علشاان ناانج  فاً المقابلاة الشخصااٌة، " ناو كومنات"بعاد اللاً كتبتااه ده 

 .ٌارٌت نسم  ونعمل علشان نبقى أحسن
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 ميعاد مع ضغالوة األحالً
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لاو تفتكاروا . المقابلاة الشخصاٌة ده عانبناأ على طلب الجماهٌر العرٌضة وبعد طول غٌاب ناتكلم النهاار

السالبٌات اللاً شافتها مان شاباب مقدماة علاى شاغل،  معاٌا من فترة كنات كتبات ناوت واتكلمات فٌهاا عان

 .عن نعمل إٌه علشان المقابلة الشخصٌة تكون ناجحة النهارده أنا هاتكلم معاكم

بااٌن م ٌااد ". طباااع األول ٌاادوماالن: "لكاان بتقااول -اخترعهااا  مااش عارفااة مااٌن اللااً -فٌااه مقولااة داٌمااا 

ومعاارض، لكان خلٌنااا نقاول إن فاً المقابلااة الشخصاٌة االنطباااع األول دائماا ٌادوم، مفااٌش فرصاة تانٌااة 

 .صابت برضه الحقٌقة، ألن هً مرة واحدة وٌاصابت ٌا إن شاأ هللا

 .وعلشان كده المفروض علٌنا ناخد بالنا جدا ونركز، ونبقى عارفٌن احنا بنعمل إٌه

ٌعنً أعمل إٌه ٌعنً؟؟ وال حاجة، بسٌطة جدا، لما الشركة تتصل بٌ  علشان .كن مستعدا: حاجةأول 

 .تسأل األسئلة دي، ما ننساش ورقة وقلم جنب  علشان تكتب المعلومات اللً هٌقولوها تحددل  مٌعاد

 نتم جبتوا السً فً بتاعتً منٌن؟أ .1

 الشركةاسمها إٌه؟ .2

 على اإلنترنت؟ عندكم موقع .3

 ل مٌن؟ ووظٌفته إٌه؟أنا هقاب .4

بعد ما سألت األسئلة أقعد أذاكرها، ٌعنً أدخل على اإلنترنت أعرف أخبار الشركة دي إٌه، ووزنهاا إٌاه 

 .فً السوق، ومدة عملها، ومٌن صاحبها، لها فروع وال أل، كده ٌعنً

بنطلاون  ٌعناً الاوالد تلابس كالساٌ  ماش الزم بدلاةلكن ممكان. اللبس والشٌاكة واألناقاة: ثانً حاجة

مقابلاة ماش  احناا راٌحاٌن قماش وقمٌ  بسٌط، البنات بقى ألن دول الطامة الكبرى، ٌاا بناات ٌاا حلاوٌن

إلاخ، باالش ... فرح، ٌعنً المكٌا  خفٌف واللابس بساٌط وغاامق، ٌعناً ألاوان الرماادي، األساود، البناً 

مش دعاوة، الزم شاوز مشصاندل ٌعناً، صاٌف أو شاتا مااله األلوان الفاتحة، والشوز الزم ٌكاون مقفاول

 .البرفان ٌكون رٌحته قوٌة أوي، ٌعنً ٌكون هادي ومش كتٌر سواأ والد أوبنات مقفول، البرفان؛ بالش

 .ما ندخلش بٌه المقابلة طبعا ناخد بالنا من رٌحة النفس؛ ٌعنً كلورتس قبل ما نطل  المقابلة، بس
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ابعاد التاوتر  المكان وكمان  خد علًساعة، ده هٌخلٌنً  أروح بدري قبل مٌعادي برب : ثالث حاجة

 .شوٌة

نرتب أولوٌاتنا، ٌعنً قبل ما أدخل المقابلة أكون محدد أنا عاٌز أشتغل إٌه، ولٌه؟ ألن ده : رابع حاجة

هٌسااعد  توصال للاً أنات عااٌزه وماش هٌخلٌا  قلقاان أو متاوتر، وكماان ٌخلٌا  تركاز علاى مهاراتا  

دقة وبشكل كوٌس كمان، بالنسبة ليجابة على األسائلة ٌارٌات وإمكانٌات ، وٌخلٌ  تجاوب على األسئلة ب

 .تكون مباشرة ومن غٌر رغً كتٌر، ٌعنً ادخل فً الموضوع

الزم تكون محدد معاهم المرتب بس بطرٌقة غٌر مباشرة، ٌعنً حط توقعات للمرتب : خامس حاجة

ً نصاٌب  هٌصاٌب ، لكان الزم من كذا، ماا تخاافش، اللاً فا اللً أنت عاٌزه أو مثال، أنا مش هاقبل بأقل

 .تكون محدد

إلاخ، ... باالش الادخول فاً مواضاٌ  فٌهاا جادال، زي فكارق الكارة، الماذاهب الدٌنٌاة : سادس حاجةة

 .مالناش دعوة بالمواضٌ  دي ولو سئلت جاوب بشٌاكة، ٌعنً بشج  اللعبة الحلوة، كده ٌعنً

 .لف ودوران غٌر منجاوب بصراحة وودي مهمة جدا، اوعى تكدب، :سابع حاجة

الزم تقفل تلٌفون  قبل ماا تادخل المقابلاة، اوعاى ٌارن وأنات قاعاد ما  النااس، عٌاب ماا ، ثامن حاجة

 .ٌصحش خال 

 .تاخد من اللً قابلته، كارت شخصً، ده مهم جدا ما تنساش:تاسع حاجة

ره بٌا ، بعد المقابلة تبعت رسالة لطٌفة لينسان اللً أنت قابلته تشاكره علاى وقتهاوتفك: عاشر حاجة

... وربنا معاكم ٌا رب .على فكرة الرسالة دي بتفرق كتٌر م  الشركات، أو م  الشخ  اللً أنت قابلته

 وٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوفقكم جمٌعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ...اىخاسر األمثر 
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إن الناس أول ما ابتدٌت الجروب، كنت بابعت مواضٌ  أحاول أفوق فٌها الشباب من الغٌبوبة، ولما لقٌت 

بتبعت لً عاٌزة شغل ومش القٌة، وأنا فً وقت من األوقات مرٌت باده، صاحٌ  ماا كناتش بمار باالفترة 

دي كتٌر لكن كانت بٌعدي علٌا برضاه كاام شاهر كاده قاعادة فاً البٌات مان غٌار شاغل، باس الحقٌقاة ماا 

 .كنتش بطول، ما علٌنا نرج  مرجوعنا تانً لموضوعنا

 

 :الموقف األول

 

، كلمااتهم، شاارفنً 06عضااو بعاات لااً  0111علااى الجااروب أدور علااى سااكرتٌرة، ماان  بعاات إعااالن

 .0، بس الحمد أخدت منهم 4بالحضور 

واشتغلت فاً الماوارد البشارٌة، بعاد شاهر، قالات معلاش أناا هساٌب الشاغل أصالً ماش مساتحملة شاغل  

 . وضوعالمدارس، وشلت شغلها لحد ما أالقً حد تانً، بس الحمد هلل حد تانً جه شال الم

 .العقدة إن الم سسات بتطلب خبرة، والشركات بتقول عاٌزة ناس بخبرة سابقة

 

 . قلنا خال  هنقن  الشركات تاخد ناس ما عندهمش خبرة، وفعال الشركات ابتدت تاخد من الجروب

 

 :ده ٌنقلنا للموقف الثانً

 

وهللا كتر خٌرهم، الشاركة  ،0ٌروح  9أكتوبر من  6أتصل بالناس من تلٌفونً وأحدد مواعٌد لشركة فً 

فرصاة عمال، مبٌعاات  01عصرت على نفسها لمونة وقاالوا ٌطلباوا تاانً مان عنادي، وقاالوا إن عنادهم 

اسام ورقام تلٌفاون، وٌتصالوا باٌهمكلهم،  001جنٌاه ده غٌار العمولاة، اتبعات لهام  0011عقارٌة، مرتب 

ا تتكررش، معلش احنا مش هناخد من طبعا الشركة قالتلً، هً كانت مفاجأة جمٌلة ٌارٌت م!! 00ٌروح 

 .الجروب تانً دول غٌر متحملٌن للمسئولٌة

 

 :الموقف الثالث

، 9اتصلت بٌهم، راح منهم  00مدارس، عاٌزٌن مدرسٌن إنجلٌزي وحاجات كتٌر، طب إٌه اللً حصل؟ 

رس أول ٌاوم اتقبلوا، واتعمل لهم عقود، وتم تدرٌبهم على تقنٌات المدرساة، واتوزعاوا علاى المادا 9والـ 

فً التٌرم الثانً، وحضراتهم مشٌوا وما راحوش تانً، أصل هم مش عاٌزٌن ٌبتدوا السلم من أوله، مش 

 .وعاٌزٌن ثانويKGعاٌزٌن ٌدرسوا لـ 
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 :الموقف الرابع

 

شركة طلبت منً مبٌعات، شركة كبٌارة جادا، مبٌعاات وتاأمٌن صاحً واجتمااعً ومرتاب ثابات وكماان 

فً المواد الغذائٌة بعد الشركات العالمٌة، ومنتج باٌ  نفسه، واللً بٌعرف ٌسوق عمولة والشركة األولى 

شباب ظروفهم بجد صعبة  خر حاجاة،  4هٌدوا له عربٌة، واللً ما بٌعرفشهٌنزلوا معاه سواق، كان فٌه 

كنت واحد منهم عنده اثنٌن إخوات معاقٌن ومحتا  الفلوس، كلمنً وقال لً إنهم ما اتصلوش بٌه، ما أنا 

باعته كل األسماأ م  بعض، اتصلت بمدٌر الشركة، قال لً أنا  سف ألن الناس اللً عند  كال ماا نكلام 

حد ٌقول لنا هنفكر، فمش هنقدر ناخد حد تانً، ما عرفتش أعمل إٌه؟ صعب علٌا الولد اللً فعال محتا  

دي عٌنة من اللً . اقف كتٌركفاٌة كده وال عاٌزٌن مواقف كمان؟ عموما المو. الشغل واتاخد فً الرجلٌن

 واجهتها خالل الشهرٌن اللً فاتوا، باهلل علٌكم ده عدل؟

 

وٌقولوا مفٌش شغل، دلوقت كل الناس اللً بتبعت لاً علاى اإلنباوكس وال علاى الاوول ٌقولاوا محتااجٌن 

 !! شغل، طب أجٌب منٌن شركات، لما الناس اللً أنا جاٌة أساعدهم مش عاٌزٌن ٌساعدوا نفسهم

 كمان مش بس بٌضروا نفسهم، ده كمان بٌضٌعوا الفر  على غٌرهم، حرام ده وال حالل؟ده 
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 ... وجهة نظري 

 !موضوعات متفرقة
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 !!ضيء ال يصذقه عقو
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الحقٌقة النهارده قررت أنزل الشغل بدري علشان عندي شغل كتٌار جادا، وأناا ماشاٌة علاى الادائري بعاد 

كارفور بشوٌة لقٌات فاً نا  الطرٌاق عاربٌتٌن ماوقفٌن الادنٌا، باس مفاٌش حادثاة ٌعناً ربناا ساتر وماا 

وناازلٌن خنااق،  ماوقفٌن العاربٌتٌن فاً نا  الشاارع خبطوش فً بعض، بس االثنٌن أصحاب العربٌات

 .ال هم هناو هم وباقً الناس نازلة كلكسات علشان متأخرٌن على شغلهم 

. ٌعناً الزم نحال الموضاوع 8ودلوقت السااعة بقات  8:01ون فً المكتب الساعة المهم قلت أنا الزم أك

حبٌبة قلبً ونزلت أشوف إٌه الحكاٌة، وبابتسامة عرٌضاة، قلات لالثناٌن صاباح الخٌار،  "زئردتً"سبت 

 لقٌتهم سكتوا وبصوا لً باستغراب، قلتلهم أنا رشا خلٌفة، هم االثنٌن مش فاهمة سهم هللا اللً نزل علٌهم

قلت لهم هو إٌه الحكاٌة؟ فقالوا لً إن واحد فٌهم عدى الثانً وكان هٌخبط فٌاه، فقلاتلهم  !!ش عارفة لٌهم

حضرتكم شاٌفٌن كم العربٌات اللً واقفة؟ والناس دي متأخرة على شغلها؟ وأنتم الحمد هلل مفٌش مشكلة، 

ملاوا حناقاة عاادي، باس مان بس متسببٌن فً وقفة الشارع، عندي اقتراح، ممكن تٌجوا على الٌماٌن، وتك

غٌر ما تأثر على حاد، الحقٌقاة االثناٌن بنرفازة قاالوا ال خاال  ومشاٌوا وحلٌات أزماة المارور، صاحٌ  

 .دقائق، بس ماشً الحال 01رحت الشغل متأخرة 

حاارات، ٌعناً كال حاارة المفاروض ٌمشاً فٌهاا عربٌاة واحادة،  0طول الطرٌاق بفكار، الطرٌاق متقسام 

تٌن وبٌسابقوا بعض، كال واحاد هماه إناه ٌوصال وخاال ، اللاً جنباه ده ٌعمال لألسف ماشً فٌها عربٌ

 .حادث ٌخبط فً غٌره، مش مشكلته

والعربٌات الفخمة، اللً الزبالة بتترمً منها،واإلشارات الٌمٌن والشمال، اللً محدش بٌستخدمها، وفجاأة 

واجاة اللاً عمال العربٌاة، تالقً عربٌة معدٌة مان أقصاى الٌماٌن ألقصاى الشامال أو العكاس، ما  أن الخ

 !!عمل إشارات علشان اللً جً ورا  ٌعرف أنت راٌ  فٌن؟ فما ٌخبطش فٌ ، شًأ ال ٌصدقه عقل

والناس اللً فجأة تقف، ما هو فٌه إشارة انتظار علشان أعرف إن  هتقف دلوقت فأعمل حسابً وأهدي، 

 !!شًأ ال ٌصدقه عقل

علٌهاا حدٌاد علشاان الطرٌاق سارٌ ، فالمشااة ٌساخدموا اللاً معماول  وال الجزٌرة اللً فً نا  الطرٌاق

الكوبري أو أنفاق المشاة، لكن الناس تعادي وساط العربٌاات السارٌعة وتانط مان فاوق الساور، طاب ماش 

خاٌفٌن من العربٌات اللً جاٌة بسرعة وال خاٌفٌن من وهو بٌنط مان فاوق الساور ٌقا  ٌتعاور، المصاٌبة 

 .قه عقلإنً شفت بنات بتعمل كده، شًأ ال ٌصد
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 !!ده غٌر الناس اللً فً وسط البلد اللً بتركن صف ثانً

 !!والناس اللً ساٌبة الرصٌف وماشٌة وسط العربٌات

واألطفال اللً ساٌقة عجلة وماشٌة فً ن  الشارع، طب امشاً علاى الٌماٌن، واللاً راكاب موتوساٌكل 

 !!وماشً على الشمال اللً هو أصال للسٌارات على أقصى سرعة

 "!!نو كومنت"سواقٌن المٌكروبا ، دول بقى لسادةده غٌر ا

والعربٌات النقل اللً بتمشً فً الشوارع فً ن  النهار، على الرغم من إن أصال المفروض ٌمشوا من 

صباحا، غٌر كده أساسا مكانهم ٌمشوا على الٌمٌن، ماشٌٌن على الشمال لٌه؟طب أنتم مش معاٌا  7لـ  00

 إن ده شًأ ال ٌصدقه عقل؟
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 !35وإيه يعىي 
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الكام ٌوم اللً فاتوا كان فٌهم أحداث كتٌر، بس إٌه اللً خالنً أكتب النهارده؟ مش هطول علٌكم هاحكً 

 .لكم الحكاٌة باختصار

وأنا راجعة من الشغل فً ثاانً ٌاوم رمضاان، قلات أسالً صاٌامً وأشاغل الرادٌاو، لقٌات خٌار اللهام ماا 

اسمه حكاٌة كبٌرة، القصة قصة مروة اللً أصحابها بٌقولاوا لهاا ٌاا ماوري، كال ٌاوم  اجعله خٌر برنامج

لشاغالنة، ماروة   سنٌن انتقلات مان شاغالنة 01تشرب فنجان القهوة باللبن وبعد كده تروح شغلها وطول 

حققت اللً هً عاٌزاه، شغل وسفر وفلوس وكله تمام، لحاد دلوقات مفاٌش مشاكلة أماال فٌاه إٌاه؟النهارده 

، المهم افتكرت إنها لحد دلوقت ما بقتش مدام مروة، غٌارت لبساها وعملات نٌاو لاو  00ٌد مٌالدها الـ ع

وراحت على النادي تدور علاى ابان الحاالل، تصادقوا لقٌاتهم كلهام ماش عااٌزٌن ٌتجاوزوا، ده غٌار بقاى 

د، مروة ٌا حكاٌات الطالق واللً متجوزة فً إٌجار جدٌد واللً مش عارفة تدف  مصارٌف مدارس الوال

عٌنً بعد اللً شافته ده قررت إنها ترج  للاً كانات علٌاه، فنجاان قهاوة الصاب  وشاغلها وخروجهاا ما  

 .أصحابها وحٌاتها ورضٌت بنصٌبها وحٌاتها

كل اللً بقوله ده كان مقدمة لسه ما دخلناش فً الموضوع، أمال إٌه الموضوع، الموضوع هاو حكااٌتً 

 ،أنا

قربت ٌعنً، الكام ٌوم اللً فاتوا حصل  04بس كمان كام ٌوم هتم الـ  00لـ صحٌ  أنا لسه ما وصلتش ل

 .فٌهم كتٌر، أحكً لكم بقى إٌه اللً جرى

سنة اللً فاتوا انتقلت من مكان لمكان،  00أنا شخصٌة ما تفرقش كتٌر عن مروة، طول الـ ... فً األول 

 .أعملها، أشتغل وأذاكر قرصات وشغل وبٌنً وبٌنكم هو ده الحاجة الوحٌدة اللً باعرف

المهم خٌر اللهم اجعله خٌر، وبعد طول غٌاب اتحقق حلمً إنً أشتغل عالقات عامة، ده كان نفساً فٌاه 

من زمان وبعدها لقٌت شركتٌن كنت مقدمة فٌهم بٌتصلوا بٌا علشان ٌسألونً أبتدي معاهم من امتى، ٌااه 

الها كتٌر ما كلمتنٌش بتقاول لاً جاٌبالا  عارٌس، كله كده فً كام ٌوم، وإٌه بقى لقٌت واحدة صاحبتً بق

 .ٌا سالم، كله جال  اختاري بقى!! واوو إٌه ده هو كله كده بٌٌجً مرة واحدة وال إٌه؟ شغل وعرٌس

المهم قلت أو  أنا مسافرة م  أهلً ٌومٌن لما أرج  بقى أشوف إٌه النظام، وأهً فرصة إن الواحد ٌفكر 

 .فً كل ده
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بٌا، هاه العرٌس عااٌز ٌقابلا ، طاب ومالاه حاددي مٌعاد،طاب هاو عااٌز ٌٌجاً رجعت صاحبتً اتصلت 

البٌت وال عاٌز إٌه حضرته؟ ال هو عاٌز ٌشوف  ولو فٌه قبول ٌٌجً البٌت، وماله طٌاب حاددنا المٌعااد، 

وفااً الطرٌااق استحضاارت كاال اللااً اتعلمتااه فااً مهااارات االتصااال، واإلجابااات الدبلوماسااٌة، والعالقااات 

 .ت قابلتهالعامة، ورح

 .وماله... الباشا عاٌش برا مصر واتجوز مرتٌن من أجانب وفجأة فكر فً بنت بلده 

طب أنت ممكن تعٌشً . ٌاال معلش ٌمكن ما حصلش نصٌب... عنده ولد وبنت بس عاٌشٌن م  أمهاتهم 

ا أناا طاب هتعملاً إٌاه فاً الفارام؟ ال ما. برا؟ ممكن طالما هنٌجً نزور أهلً كل مدة أو أهلً ٌزورونا

على فكارة أناا معجاب ، هاشتغل عادي ٌعنً، طب والحجاب؟ الحقٌقة أنا مقتنعة بٌه ومش هاقل  الحجاب

طٌب هقوم بقى علشان ما أتأخرش، وأنا هكلما  إن شااأ .جدا بطرٌقة تفكٌر ، مٌرسً ده بس من ذوق 

 .هللا، إن شاأ هللا

 .منًأستنى إنه ٌتصل مفٌش، صاحبتً تتصل تسألنً، قلتلها محدش كل

 

... وفً ٌوم لقٌتها بتتصل بٌا، على فكرة هو معجب جدا بطرٌقة تفكٌر ، وشكل  حلو ومالمح  جمٌلاة 

 بس إٌه؟... هو فٌه بس ... بس 

طٌاب، ... أو ، مش هارج  أعاٌش فاً مصار ... ده قال لً سٌبً أهل  قلتله وماله، كملً دراست  برا 

كل ده .فرق السن مش مشكلة... سنٌن  01أكبر من  بـ  وماله،... معلش، عندي أوالد ... متجوز مرتٌن 

 .وقفلت السكة!!بتقولً إٌه!! إٌه...  ه ٌا حبٌبتً معلش أصله خاٌف تتخنً بعد الزوا  ! وفٌه بس؟

موقااف حقٌاار الواحااد بٌااتحط فٌااه، واحااد ٌٌجااً ٌعاااٌن البضاااعة، وٌشااوف عاجباااه ماشااً، فٌااه عٌااوب ال 

ألماال والمنااى، وفااً اآلخاار ٌالقااً فرصااة أحساان، طااب مااا  وال بقااى واحااد حااب وغاارام وأناات ا.أخلاا 

 .أعطلكٌش

 .الواحدة تعمل إٌه؟ تصاحب وتقضٌها، ٌتقال عنها سهلة وما تنفعش للجواز

 .تستنى العدل، كل من هب ودب ٌٌجً ٌتشرط 

 . تسكت وتعمل نفسها مش واخدة بالها، كل اللً ٌشوف وشها ٌب  لها بحسرة 
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 .بس كفاٌة بقى. الحاللربنا ٌرزق  ٌا حبٌبتً بابن 

مش هاعمل كده تانً، مش هارتبط بحد ٌجرحنً بعد شاوٌة أصاله شااٌفنً ساهلة، وال هاسام  لحاد ٌبٌا  

 .وٌشتري فٌا علشان هو راجل، ومش هاسم  لحد ٌتصعب علٌا

أنتم لٌه ما بتبصوش لنجاحً فً شغلً؟ لٌه ما بتبصوش إناً مان غٌار مسااعدة مان حاد حققات اللاً أناا 

 ه محتاجة مش هانكر، بس مش .  ه وحٌدة ومحتاجة لحد ٌطبطب علٌا وٌمس  دموعً... حٌدة عاٌزاه؟ و

 .محتاجة لحد ٌمس  دموعً بإٌد وٌجرحنً باإلٌد التانٌة، هً دي أنا، وبحبنً كده
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 ... وال يهمىي 

 ترضه سعيذ فرحان مثحهج
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ل وكوباٌاة النساكافٌه، وكالعاادة نزلات أقعاد فاً الحدٌقاة أماام ٌوم األجازة أخذت الكرساً وكتاابً المفضا

منزلً، سبحان هللا م  إنها حدٌقة عامة وخالٌة من أي شًأ إال بعض الشجٌرات الصغٌرة والنجٌل، لكن 

رائحااة الخضاارة تشااعر  بالراحااة والهاادوأ، وماا  إننااا مااش فااً األرٌاااف إال إنااً أحٌانااا أقاباال السااٌد أبااو 

مٌل، ما بتشوفش أبو قردان غٌر م  الخضرة ولونه أبٌض فً وسط الجناٌن بٌكاون قردان، طائر فعال ج

فعال شكلة جمٌل، المهم فً الٌوم ده قعدت وابتدٌت أقرا وبٌن السطور عقلاً ٌشات بعٌاد، ما  إن الجماال 

ده كله حوالٌنا طب احناا زعالناٌن لٌه؟لٌاه داٌماا مخناوقٌن؟ بجاد ماش عارفاة لٌه؟بجاد مفاٌش حاد عاجباه 

 .حاله

 .تتجوز تزن علشان عاٌزة والد. اللً أمنٌة حٌاتها تحب وتتحب، تالقً الحب تزن علشان تتجوز

وتعبات مان قارف الاوالد . تبتدي تلعن الدنٌا والعٌشة واللً عاٌشٌنها علشان اإلمكانٌات مش مكفٌة تخلف

 !والبٌت وأبوهم، هو مش ده اللً أنت كنتى عاٌزاه؟ عاٌزة إٌه تانً؟

 .غل، ٌشتغل ٌزن علشان ٌترقىاللً نفسه ٌشت

 .ٌترقى، طب عربٌة بقى 

 . جبنا العربٌة، طب شقة 

 . اشترٌناها، طب ممكن بقى أنٌس لوحدتً

 . جبنال  بنت الحالل اللً تراعٌ  وتصون بٌت 

ٌبتدي ٌلعن العٌشة واللً عاٌشٌنها أصل المدام طلباتها كتٌر، ومدٌري حافظ مش فاهم، إٌه هو أنا مكنة، 

 !!ه، طب مش أنت اللً كنت عاٌز تشتغل وتكبر وتفت  بٌتمفٌش كد

اللً ٌقول لً مش ده اللً كنت باحلم بٌه، واللً ٌقول أنا زي الثور ، وحكاٌات كتٌر كتٌر بقابلها كل ٌوم

ماا نعاٌش النهاارده !! اللً بٌدور فاً سااقٌة، واللاً ٌقاول لا  أصال البلاد بقات زحماة، فٌاه إٌاه ٌاا جماعاة

 ؟وهً الراحة لها طعم غٌر بعد التعب، وال الشب  هنحس بحالوته من غٌر جوع نستمت  بٌه ونفرح،
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: افتكرت مقولة اإلمام الحسن البصري؛ سئل الحسن البصرى عن سر زهده فى الدنٌا فقاال أربعاة أشاٌاأ

علمت أن رزقى ال ٌأخذه غٌرى فاطمأن قلبى، وعلمت أن عملى ال ٌقوم به غٌرى فاشاتغلت باه وحادى، 

ًَّ فاستحٌٌت أن ٌرانى عاصٌا، وعلمت أن الموت ٌنتظرنى فأعاددت الازاد للقااأ وعلمت أن  هللا مطل  عل

 إٌه ٌا جماعة الموضوع سهل أهو طب محبطٌن لٌه؟.ربى

طرٌقه علشان ما نبقاش محبطٌن، ماا تٌجاوا ننفاذهم ما  بعاض ومان النهاارده ٌبقاى ال 00قرٌت النهارده 

 وألف ال ليحباط

 :خال طب هنعمل إٌه؟ بسٌطة 

 .نروح كده نروق بالنا فً مكان مرٌ  وهادئ .0

 .ممكن ناخد جلسات استرخاأ م  اتباع عملٌة التنفس بأخذ شهٌق عمٌق وزفٌر بطًأ .0

 أكلم صدٌقً وأفرم شحنة اإلحباط معاه؟ .0

 .حسن الظن باهلل والدعاأ له م  محاولة البكاأ ألنه ٌرٌ  الضمٌر ٌسلى القلب .4

 فش؟أروح كده مكان مبهج أتفس  وأفر .0

 .تدرٌب الذات على الصبر والتحمل واستٌعاب المشاكل .6

مفٌش مستحٌل على فكرة وإذا عـُـرف السبب بطل العجاب، مهام نعارف أساباب المشااكل إٌاه؟ صادقونً  .7

 .هنوصل لحلها

 .كده ٌعنً... ٌكون عندي هواٌة بحبها؛ أزرع، أقرا، أبدع  .8

الناس، هاتحس قاد إٌاه أنات محظاوظ ألنا   اللً ٌشوف بالوي الناس تهون علٌه بلوته، فكر فً مشكالت .9

 .مش زٌهم

 .شوف ازاي ناس كتٌر واجهوا صعاب وعدوها، واللً فٌه عٌن وراس ٌعمل زي ما عملوا الناس .01

ربنا ادانا نعمة كبٌرة و هً الصحة، نحافظ علٌها بقى، ننام كوٌس، نلعب رٌاضة حتى لو كان مشاً لمادة  .00

 .اقًن  ساعة، ناكل كوٌس، ومش هوصٌكم على الب

 .أتكلم بقى م  نفسً وأقول لها إنً هاعمل من الفشل نجاح .21

 

 هاه اتفقنا هنقول ال ليحباط؟ 

 

 وال هنعمل إٌه؟
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 ...حذوجحي اىمصرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الشٌخ إسماعٌل أبو داود للتدرٌبهذا الكتاب برعاٌة 

This book is sponsored by Abudawood Training Center 

 

 

http://abudawoodtc.com/
http://abudawoodtc.com/
http://abudawoodtc.com/


.....شركة أسمها أنا  58  

www.rashakhalifa.net 

 

 

كل واحاد عناده حدوتاة مصارٌة مرتبطاة بمكاان، بمرحلاة مرٌناا بٌهاا، أي حاجاة، المهام ٌعناً أناا عنادي 

 .بورسعٌد...من وجهة نظري أحلى وأجمل مكان فً الدنٌا حدوتة مصرٌة ومرتبطة بمكان 

أوال أنا مش بورسعٌدٌة أنا طنطاوٌة، شً هلل ٌا بدوي، من وأناا فاً أولاى إعادادي ماماا عاودتنً إن كال 

. سنة أسافر رحلة م  المدرسة أسبوع فً الصٌف، وشاأت األقدار إن كال سانة تكاون الرحلاة لبورساعٌد

اتخرجت، كل صٌف على هللا ألم شنطتً وأسافر ما  المدرساة فاً أجاازة  فضلت فً الحكاٌة دي لحد ما

 .الصٌف

إحساس إن الواحد لوحده فً بلد ما ٌعرفش فٌها حاد، ومٌزانٌاة محاددة، طلعات نزلات تمشاً علاى قادها، 

 .بجد كانت أٌام جمٌلة أوي

ونتفاار  علااى بورسااعٌد فٌهااا أٌااام شااقاوتً؛ لمااا نتمشااى عنااد دلٌسااٌبس ساااعة المغربٌااة وناكاال تاارمس، 

 The Love المراكب فً القنال، وتقعد تفكار فاً حكاٌاات ورواٌاات، كنات داٌماا باافتكر المسلسال بتااع

Boatاللً كان بٌتعرض على القناة الثانٌة. 

أٌامها ما كانش فٌه غٌر الحاً التجااري، والحاً األفرنجاً، وماا كاانش فٌاه زحماة زي دلوقات، وكماان 

ٌر محل واحد فً مٌدان أنا مسمٌاه مٌدان القواقا  علشاان كاان فٌاه محالت األكل كانت معظمها سم ، غ

نافورة على شكل قواقا  وقادام الناافورة أول بٌتازا كلتهاا فاً حٌااتً، وأول فنجاان قهاوة، ماش بقاول لكام 

مش هاحكً لكم على قعدة البحار، والصاٌادٌن اللاً تالقاً السام  اللاً . بورسعٌد دي أحلى مكان عندي

وال بورفا اد والبٌاوت القدٌماة، تحاس وأنات .ال المعدٌة اللاً تاودي علاى البار التاانًو. لمعته زي الفضة

 .ماشً كأن  رجعت بالزمن لعهد ما شفتوش

من كل ده عاٌزة أقول إنً بجد استمتعت بحٌاتً، بس غٌر كاده كماان اتعلمات ازاي أعتماد علاى نفساً، 

كال األهاالً؛ ادواأوالدكام فرصاة إنهام ورساالة ل.عرفت أنا إٌه، شكر كبٌر ألمً اللً شاجعتنً علاى كاده

ٌتعلموا وٌعرفوا قدراتهم إٌه، ما تخافوش ده هٌخلٌهم واثقٌن فً نفسهم، وعندهم قدرة على اتخاذ قرارات 

 .ص 
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 .يىميات وىفا عيً اىفيس تىك
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مشااغبة اسامها  وكاان فٌاه واحادة" نساأ خطٌرات"زمان فً ثانوي كان فٌه مسلسل فً التلٌفزٌون اسمه 

مانٌرفا فً المسلسل، المختصر ٌعنً أصحابً المقربٌن أطلقوا علٌاا هاذا االسام  لدرجاة إن أحٌاناا كاانوا 

وأنا كمان بقى اسم نوفا ده له عندي معانً كتٌر، منها إنه ذكرى حلاوة، منهاا إن !! بٌنسوا اسمً الحقٌقً

لى جنب ومانٌرفا هتاتكلم، النهاارده حبٌات أحٌانا لما بحب أخر  نفسً برا الموضوع بقول نركن رشا ع

 .أعرفكم على نوفا وأحكٌلكم لما بنقعد م  بعض بنقول لبعض إٌه على الفٌس بو 

أول معرفتً بالفٌس بو  كانت لعبة، وأدخل أعمل كوٌز، وأرخم على والد عمً، و هً دي الحٌاة، لكن 

 .عنهم النهاردههكلمكم . الوض  اتغٌر كتٌر عن األول وده كان بسبب ناس كتٌر

 .مروة رخا: األول

الحقٌقة أنا باعتبرها صاحبتً، ٌمكن أكتر شوٌة كتٌر كتٌر حبتٌن كاده ٌعناً، المهام اتعرفات علاى ماروة 

فااً الجامعااة األمرٌكٌااة أصااال وأعجباات بٌهااا جاادا، وبعتلهااا، وحكٌتلهااا، زي أي حااد، وكنااا بنااتكلم كتٌاار 

ا جدا مروة رخا وساعدتنً فً البداٌاة وعرفتناً علاى ونتناقش، فكرة الجروب اللً عملته شجعتنً علٌه

ناس تساعدنً، ولما احتجت حاجات فً شغلً، كانت بتعلنلً عندها، وكفاٌة إنً لما عرفتها كنت مكتئبة 

 .جدا أوي خال ، بس دلوقت خال ، المهم ٌعنً مٌرسٌه مٌرسٌه مروة رخا

 .ٌاال وورك.. .أمٌنسامح : الثانً

دنً على فكرة الجروب، وشجعنً جدا، وكل ما كنت باكتب حاجة الحقٌقة كاان سام  ده ثانً واحد ساع

 .من غٌر كالم بٌبعتها على كوول لكل الناس اللً عنده، سام  أشكر  على كل حاجة

 .محمد زكرٌا... فارس أحالمً وفارس أحالم كل فتاة عربٌة : الثالث

محماد أول . الان  الثاانً رٌقتاً وهقابالهااتجوز بط... محمد زكرٌا ٌعنً من اآلخار قاانون الجاذب، و 

، وبعت لً علشان لما أكتب حاجة ٌنشرها عنده، صاحٌ  00مرة قرأ توبٌ  كنت كاتباه اسمه وإٌه ٌعنً 

كان بٌعلق وٌقول رأٌه، لكن كان بٌنسى ٌنشرهم، لكن خلٌنً أقول إنه ساعدنً أقط  الحبل ودي حاجةما 

خرجات  سانٌن 4لت إن موضوع ماش عارفاة أخار  مناه كنتش مقتنعة بٌها أصال، مش هتصدقونً لو ق

 .فً قعدة ن  ساعة، بٌنً وبٌنكم ما بحبش أقول له إنً اقتنعت، محدش ٌقول له أحسن ٌتغر علٌنا بقى
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فتةةى الفةةٌس بةةوك األول رمةةز الشةةٌاكة واألناقةةة وعٌشةةها بةةدماغك  نهةةاد : الرابةةع

 .رجب

ة رخا وقرٌتها، وعجبتنً جدا، وبعدٌن عملت لاه الحقٌقة أول ما عرفت نهاد رجب كان توبٌ  بعتاه مرو

قبلها، ومرة شفته على الشات، فقلت أمسً، وطبعا قلت مش هٌرد، أحرجنً ورد علٌا، وبعت لاه  إضافة

لٌن  لتوبٌ  كنت كاتباه وقلتله ممكن تقراه، قال لً ممكن، وقاراه وعلاق علٌاه وطلاب مناً أبقاً مشارفة 

كنتش مصدقة، وهو اللً سااعدنً فاً إن عادد الجاروب ٌكبار،  عنده فً عٌشها بدماغ ، اتصدمت، وما

وبٌهتم بإنه ٌعلق على الكالم اللً باكتبه، واألهم من كل ده إنه كل ما ٌشوفنً بٌجٌب لً شوكوالتة، مش 

 .قلت لكم أخالق جنتل مان، مبقاش فٌه كده فً الزمن ده

 .الحاج الجمٌل وٌومٌاته  عم مرسً: الخامس

تقعد معاه على القهوة مش عاٌز تقاوم، حكاٌاات وجراٌاد . ل كده من الزمن الجمٌلعم محمد مرسً، راج

 .وٌومٌات، فعال بجد قلب وطل  له بنً  دم

 .الكلماوي الكبٌر  سعٌد محمود الفنان: سادسا

سعٌد كنت بحاول أتصل بٌه علشان جمعٌة أهلٌة كنت بعمل لهم عالقات عامة، مش كتٌر، تقرٌباا شاهر، 

لقٌتااه ضاااٌفنً  00السااكرتٌرة تقااول لااً عنااده اجتماااع، وبرضااه لمااا كتباات وإٌااه ٌعنااً كاال ٌااوم أتصاال و

فكرة بحاول أتصل بٌ  بقالً شهر وهللا، وحاددنا مٌعااد وقابلتاه فاً الٌاوم اللاً  فقلت له على...وااوو ...

ده، راٌحة أمضً فٌه عقد شغل جدٌد، ٌعنً وشه حلو علٌا، مش عارفة الجمعٌة األهلٌة عملوا إٌه بعاد كا

 .واالحترام، برضه بقى نادر فً الزمن ده لكن هو رمز لألخالق العالٌة

 .محمد تهامً... فارس هٌروبولٌس الجسور: أخٌرا ولٌس آخرا

، بجاد مان أحسان النااس اللاً "صاباح  ساكر زٌاادة"مش هقول غٌر إن أول رسالة جات لاً مناه كانات 

شاغله واللاً وراه وفضال معاٌاا نلاف شاوارع عرفتهم، كفاٌة إنً لما كنت فً السوٌس األسبوع ده ساب 

محماد، وربناا  السوٌس علشان الحملة اإلعالنٌة اللً باعملها، بجد مهما قلات ماش هاقادر أوفٌا  حقا  ٌاا

 .والكتاب الجدٌد معا  فً صالون هٌروبولٌس
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مٌرسٌه للجمٌلة مروة رخا  والرائع سامح أمٌن  وفارس األحالم محمد زكرٌا  والبةرنس نهةاد رجةب  

 .بحبكم كتٌر كتٌر كتٌر كتٌر قد الدنٌا  ربنا ٌخلٌكوا لٌا.وعم مرسً  وسعٌد  والفارس تهامً
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 !!ما يعرفىش
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 ....لبست وجهزت نفسها

ده كان الٌوم اللً هٌتو  كل إنجازاتهاا، كال اللاً اشاتغلت علشاان  كان الٌوم ده بالنسبة لهاٌوم مهم جدا، 

 .تحققه

 .داٌما كانت تستغل فرصة إن فٌه حد غٌرها متولً القٌادة علشان تسرح فً الطرٌق

 .الغرٌب النهارده إنه جه على بالها م  إنها كانت نسٌته أصال

 .أحٌانا تشتاقله، بس أحٌانا دي كانت بتٌجً كل كتٌر

 .بدأت من أول المشوار، فكرت فً كل اللً هً عملته ووصلت لفٌن

 .لة تتحقق قدام عنٌها حلم ورا حلم لدرجة إنها مش مصدقة اللً بٌحصلوأحالمها اللً عما

 .وكأن كل الظواهر الكونٌة اتفقت علٌها

 ابٌن أحضانه،الرادٌو وأغانٌهم اللً كانوا بٌسمعوها م  بعاض اللً كانت بتستخبا منه الٌل، ولسعة البرد

 .لما كانت تحكٌله، وتشكٌله، وهو ٌسمعها

بها، لما كانت عاٌشة له وبٌه، ما حساتش باالطرٌق، فوقتهاا دمعاة ساخنة، والساواق لما تعمل له أكلة بٌح 

 . بٌقول وصلنا

 ونزلت بكل حٌوٌة، واستعادت مرحها اللً اتعود علٌه كل اللً ٌعرفوها ابتسمت

 .ودخلت حفل التتوٌج
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 ...محر اىسالً يقو اىمعرفة

 وأوث تحعمو إيه هىا؟
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كانات لماا تٌجاً تناام تقفال الموباٌال وترفا  ساماعة . نٌن اتعرفات علاى صادٌقتً أناو سا 01ن حوالً م

، أنا طبعا ما اتوصاش، "لما بنام أو بكون مشغولة باقفل التلٌفونات"البٌت، خٌر ٌا بنتً لٌه كده، تقول لً 

عماري ماا الحقٌقاة أناا . أمسكها ترٌقة وأقول عاملة مهمة ٌعنً وتقفلً التلٌفون وتعملاً ماش عاارف إٌاه

وكنت داٌما بحس إن اللً بٌعمل كده ٌعنً، " انفٌزابل"قفلت تلٌفونً وال طلعت على الشات عاملة نفسً 

قبل ما أحكً لكم إٌه اللً ...لحد امبارح، كل ده اتغٌر،إٌه اللً حصل بقى . بٌتكبر، وعاٌز ٌحس إنه مهم

 !!باعمل إٌه حصل عاٌزة أعرفكم أنا هنا

 دمة عادٌة جدا، وأقل من العادي كمان، باس كال واحاد ربناا ادى لاه هباة ومهاارة بنً ... أنا رشا خلٌفة 

سنة ودي أكتر حاجة أنا ناجحة  00ربنا ادانً مهارة إنً أشتغل كوٌس، من . واجبه إنه ٌحمد ربنا علٌها

دلتها سنة دول والبهدلة اللً اتبه 00فٌها وباعرف أعملها، فً ٌوم كده قلت طب، من اللً اتعلمته فً الـ 

علشان أشتغل و أنتقل من شغالنة لشغالنة، أنقل خبرتً دي للشباب والبناات علاى الفاٌس باو ، وعملات 

ده حتى بدل ما البنت من دول تقعد على اإلنترنت تعمل شات، !! جروب وقلت أساعد الناس، لٌه أل ٌعنً

 !؟طٌب إٌه اللً حصل بقى. وال الولد ٌدور على بنات ٌصاحبها ٌقرا حاجة مفٌدة

أوال أنا كاتبة قصة حٌاتً على البروفاٌال، ماٌن وسااكنة فاٌن، ومرتبطاة وال أل وباشاتغل فاٌن، والصاور 

تالقاً بقاى نااس تادخل لمجارد إنهام ٌتعرفاوا . محطوطة، ٌعنً كل ما ٌتمناه أي حدهٌالقٌه فً البروفاٌال

اللاً ماش  نااس تانٌاة داخلاة علشاان المواضاٌ !! وخاال ، ٌعناً تهارٌج وخاال ، بجاد غرٌاب عجٌاب

عارف إٌه، اللً كلنا عارفٌنها، وماش بٌاخاد بالاه إناً محجباة، وبااتكلم بااحترام، وحاد محتارم، ال داخال 

ناااس بقااى محترمااة وكاال حاجااة لكاان مااا تااراعٌش !!وخااال  وٌااا صااابتٌا خاباات، برضااه غرٌااب عجٌااب

س ممكان ماا مش ٌراعً مثال إنه أون الٌان با. الظروف، ٌعنً متخٌلة إن  طالما أون الٌن ٌبقى خال 

بتحصال، ال بعتلا  هااي ٌبقاى غصاب عنا  تارد !! بٌشتغل ماثال، فماش عاارف ٌارد. ٌبقاش على الجهاز

 !!شًأ عجٌب بجد بجد الدنٌا تتقلب علٌا، ولو ما ردٌتش

نٌجً بقى للً حصل امبارح، واحد قابلنً على الشات، بعت لً رسالة أنا عاٌز أتصل بٌكً ضروري، 

بعتلاه النمارة، رد علٌاا . من أعضاأ الجاروب وعناده مشاكلة والزم ٌكلمناً ادٌنً رقم ، افتكرت إنه حد

قلت ال ده رقمً، المهم اتصل بٌا وكنت لسه خارجة من اجتماع م  مدٌري، وباقفل مكتبً  أنت بتهرجً

علشااان أروح، وكمااان أخوٌااا مسااتنٌنً فااً الشااارع نااروح سااوا، ردٌاات، أهااال وسااهال، الحقٌقااة أنااا مااش 

طٌاب ... أناا عااٌز أتعارف علٌا ك ... قلت ال عادي باس هاو إٌاه المشاكلة؟ ... رقم   مصدق إن  ادٌتٌلً

ردٌات باأدب طبعاا، فٌاه ! ... أهال بٌ  وأتمنى تقرا التوبٌ  اللً باكتبها وتستفٌد، طٌب أنا ممكان أقابلا ؟
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 ٌناٌر فً وساط البلاد، شارفنا وهناتكلم عان ازاي تساوق نفسا ، والموباٌال فصال 8صالون للجروب ٌوم 

شحن، فتحت الموباٌل، اتصال تاانً قلتلاه علاى فكارة، موبااٌلً مفٌهاوش شاحن معلاش لماا أشاحن هاابقى 

قلت ألف مبرو  ولو الوقت سم  إن شاأ هللا  جً، كل ... طٌب أنا باعزم  على كتب كتابً ... أكلم  

ٌة الموباٌل فاً قعد ٌتصل ٌتصل، وأنا ناس. ده وأنا فارضة حسن النٌة، نزلت من العربٌة وسبت التلٌفون

روحت وحطٌت التلٌفاون فاً الشاحن، باافت  لقٌات !بعت لً رسالة، أنت ما بتردٌش علٌا لٌه؟... العربٌة 

واتصلت بٌا صادٌقة بتكلمناً فاً موضاوع فعاال !" وأنت قفلتً تلٌفون ؟" ... "أنا باتصل بٌ "رسالتٌن، 

ماة أخلصاها وأكلما ، المهام عااٌزة مهم والسٌد الفاضل عمال ٌتصل، ردٌت، معلش أناا معاٌاا مكالماة مه

... أنام علشان عندي شغل بكره، ألول مرة فً حٌاتً أقفل تلٌفاونً متعمادة، ونمات، صاحٌت مان الناوم 

الحقٌقاة أناا " أنت كنت فاكرة إٌاه؟!!أنت قفلتً تلٌفون ، كل ده علشان قلت ل  إنً هاكتب كتابً"رسالة، 

 .أقول لكم أنا جاٌة هنا أعمل إٌه مش فاكرة حاجة، علشان كده النهارده أنا جاٌة

أناا شااٌفة إن الشاباب !شاغل، عااٌزة أسااعد النااس، بخبرتاً، غرٌباة دي ٌعناً؟ سانة 00أنا عندي خبارة 

محتاجٌن حد ٌدلهم على الطرٌق الص  علشان ٌبتدوا حٌاتهم العملٌة، عاٌزة الناس تشق طرٌقهاا غلطاناة 

 !دة العلملما نفٌد بٌه غٌرنا، مستغربٌن لٌه؟أنا أخدت كورسات وماجٌستٌر وشاٌفة إن فاٌ!أنا؟

بجااد فٌااه بنااات علااى الفااٌس .بجااد فٌااه بنااات علااى الفااٌس بااو  عاااٌزٌن ٌفٌاادوا غٌاارهم، بتحصاال وهللا

 .بوكمحترمٌن ومش همهم خروجة وفسحة م  واحد

بجاد فٌاه بناات علاى الفاٌس باو  نفساهم .بجد فٌه بنات على الفاٌس باو  نفساهم ٌعملاوا حاجاة فاً حٌااتهم

ممكان تسااعدوهم؟ممكن تحترماوهم؟ممكن ماا تفهماوهمش غلط؟ماش ... تعاملوا بااحترام، صادقونً فٌاهٌ

حاساة إناً باطلاب حاجاة صااعبة؟وال احتارام اآلخار وحسان المعاملاة بقاات مان اآلثاار اللاً هنشاوفها فااً 

المتاحف بعد كاده؟ٌا جماعاة كتار الساالم ٌقال المعرفاة، وٌاا بخات مان زار وخفاف، باالش تازن، وطبعاا 

 . لكالم للوالد، مش معنى إن  لقٌت بنت أون الٌن تبقى بنت مش عارف إٌه، وهللا محترمٌنا

 أنا قلت أنا باعمل إٌه على الفٌس بو ، أنتم بقى بتعملوا إٌه؟

 

 ** تمت** 
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 شكر خاص جدا 

و تقديرا مني اسمحولي عملت مجهود علشان الغالف   إليلكل الشباب شكر 

 ...لكتاب و اشكركم جميعا اعرض االفكار بتاعتكم في ا

 و شكر خاص جدا لعبد الرحمن للمراجعة اللغوية 

 ...و طبعا مننساش مروة رخا 

 ميرسي ميرسي          ...
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