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هذا الكتاب بجمیع أجزاءه محمي بموجب حقوق النشر والتألیف، وال یمكن إعادة إنتاجه، أو إعادة بیعه أو نقله، بدون إذن المؤلف.
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مختصر السیرة الشخصیة: ولد ألدیڤان تیكسیرا توریس في اركوفیردي- بوالیة بیرنامبوكو
البرازیلیة، وقام بتألیف سلسلة من الروایات "الرائي"، والشعر، وكتب في مجال المساعدة الذاتیة،

والدین، والحكمة، إلى غیر ذلك. وحتى اآلن تم نشر أعمال مترجمة باللغة البرتغالیة، واألسبانیة،
واإلنجلیزیة، والفرنسیة واإلیطالیة. ومنذ نعومة أظافره، كان دائماً مولعاً بفن الكتابة وعزز مسیرته

المهنیة منذ الفصل الدراسي الثاني من عام 2013. ویأمل في أن تكون له مساهمة في ثقافة
بیرنامبوكو والثقافة البرازیلیة بشكل عام، من خالل إیقاظ سعادة القراءة لدى من یفتقدون هذه العادة.

وهو یرى أن مهته هي أن یكسف قلب كل قارئ. باإلضافة إلى األدب، فإن میوله األساسیة هي
للموسیقى، والسفر، واألصدقاء، واألسرة، ومتعة الحیاة. "أما فیما یتعلق باألدب، فإن المساواة،

واإلخاء، والعدالة، والكرامة، وشرف اإلنسان" هي دوماً شعاره.
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إهداء وشكر
 

أهدي هذا الكتاب لكل العاملین الذین ساهموا في تطور البلد. وسواء
كانوا كباراً أم صغاراً، فقد لعبوا دورًا مهمًا. أتقدم بالشكر لك یارب في
المقام األول على هذا اإلنجاز الجدید، ثم لعائلتي، وزمالئي،
وأصدقائي، ومعارفي، والمعجبین بأعمالي ولمن یشجعون األدب

الوطني ولنجعل من هذا البلد مكانًا مفعمًا بالثقافة.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

"العمل حب تجسم للعیون. فإذا كنت تعمل كارها وحلیفك النفور ال
الحب ، فخیر لك أن تهجر العمل ، فتقعد على باب المعبد تتلقى

الصدقات ممن یعملون مبتهجین". (جبران خلیل)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



المقدمة
 
 

یعرض "سر السعادة" بعض أهم المهن في السیناریو الحالي لسوق
العمل. إنه لیس مجرد دلیل للطالب والباحثین بصفة عامة، بل إنه نص

أساسي في البحث عن هویتك المهنیة. وأتمنى للجمیع قراءة ممتعة.
المؤلف

 



 

المدیر
 

لقد كان هینز رافاز شاًبا مندمًجا في العامل االجتماعي، والتقني والمالي. وهو مواطن من
الطبقة الوسطى، وجد فرصة في التخصص في إحدى الكلیات. واختار اإلدارة بیقینه في الدنیا.

ونظًرا ألنه كان یعیش في ساو باولو، فإن فرص سوق العمل لم تكن منعدمة.
في مرحلة التخرج، بحث عن مزید من المعلومات في مجاله. ونتیجة لهذا البحث، وجد أن المدیر
هو المسئول عن إدارة الموارد اإلداریة، أو المالیة، أو البشریة للشركة. ومجال نشاط هذه المهنة هو
في المؤسسات العامة أو الخاصة حیث توجد في جمیع األقسام تقریبًا. إن الشرط األساسي لها هو
معرفة كیفیة إدارة أهداف العمل من تخطیط، وتنفیذ، وتصحیح، ومراقبة، وتحلیل للنتائج. ومن
خالل المعرفة التي اكتسبها في الكلیة وخبرته الذاتیة، أمكنه أن یعرف بالضبط كیفیة التصرف في

المواقف الخطرة وفي حاالت الحظ السعید. وبفضل اهللا قد كان اختیاره صحیًحا.
لقد كانت السنوات األربع التي طور فیها حیاته المهنیة ثریة أیضًا من الناحیة الشخصیة: فلقد أقام

عالقة جیدة، وقام بتوسیع دائرة معارفة وتراكمت لدیة تجارب جیدة وأخرى سیئة، وعرف المزید
عن الحیاة والدین، وكانت له جوالت، وتأمالت. ما تبقى من كل هذا هو الیقین بأن الحیاة عبارة عن
تحد عظیم وأن معناها یتغیر تمامًا حسب طریقة التعاطي معها. من هنا كان إحساسه باإلدارة كمهنة.

وحالیًا، قد أنهى دراسته في الجامعة، وتزوج وبدأ التخطیط في خطوات حیاته التالیة.

إن حیاة شخصین تعد من أكبر التحدیات التي قد یواجهها زوجان. لقد مر هنري وماركیال بهذه
المرحلة بعد عامین من المواعدة والخطوبة. لقد تقابالت في كافتیریا الكلیة وكان حًبا من النظرة

األولى. أما من أخذ زمام المبادرة فقد كانت هي من تقدم لیبدأ التعارف وطلبت معلومات عن المدینة.
فقد كانت ماركیال من بورتو سیكو- باهیا وانتقلت إلى ساو باولو بسبب مشكالت أسریة. لقد كانت

بشرتها الشاحبة، ووجها الشاحب، وجسدها المنحوت، وعیناها الواسعتان أمور جذبت اهتمام المدیر
الصغیر. ولكي یظهر بمظهر الطیب والمهتم، قدم لها أفكار مفیدة ونصائح عن المدینة والناس بصفة

عامة. كم كان ودوًدا معها، حتى أنها في نهایة المحادثة كانت قد حصلت على رقم هاتفه الشخصي
وحسابه على شبكات التواصل. ومن ذلك الیوم، بدأت المقابالت، وتبادال أولى القبالت والعناق،

وأخذ التودد شكله الرسمي، وبعدها، تمت الخطوبة. حالیًا هما متزوجان وعلیهما التوفیق بین
مصالحهما الشخصیة وهو أمر لیس بالهین. لحسن الحظ، كانا متزنین. فقد كانا من النمط الحدیث من

الزوجان حیث یعمل كالهما ویقومان معًا باألعمال المنزلیة الروتینیة. وباالتفاق المشترك، أصبح
لدیهما خطط للتقدم.

كانت خطوتهما التالیة هي التخطیط إلنجاب األطفال. وألنها كانت رغبتهما، فقد أنجبا ثالثة أطفال.
ونظًرا لعدم قدرتهما على االعتناء بهم بشكل مباشر ألسباب مهنیة، استئجرا مربیة أطفال أمینة
اسمها ریبیكا تربطها بماركیال عالقة قرابة. وفي نفس الوقت، واصال التخصص في مهنتیهما:



اإلدارة واللغویات. لقد كان كل شيء في حیاتهما یسیر على ما یرام إال صلتهما بأبنائهما. ولكن ذلك
كان خیارًا ضروریًا من أجل صالحهم. وهذه حقیقة شائعة في األسر المقیمة في مدینة كبیرة.

لقد كبر األبناء، وواصل الزوجان التقدم في مجالهما وهو األمر الذي كان مصدر فخر لألسرة
بأكملها. لقد تعثرا ولكنهما نجحا في النهوض مرة أخرى.

بعد ذلك بقلیل، كانا قد تقاعدا وجعلها أبناءهما یعیشون في سعادة تامة. من الواضح أن من یعد لألمر
عدته ویحسن في مهنته سوف یحصل دائمًا على مكانه في سوق العمل حتى على الرغم من وجود

أزمة طاحنة. فالخبراء یجمعون على أنه ما ینقص العامل البرازیلي هو التأهیل. لحسن الحظ، لم
یكن األمر كذلك بالنسبة لهذین الزوجین اللذین عرفا كیف یتغلبان على الصعوبات، ویوجدا الحلول،

ویخططان لكل مرحلة من مراحل العمر. فعلى الرغم من عدم وجود أحداث غیر متوقعة، إال أن
الشيء الهام هو وجود نقطة انطالق وعدم الیأس. فإذا كنت من النوع المثالي، فإن مجال اإلدارة یعد

رائًعا لتحقیق أحالمك.



حالة ریتشارد كول وسیالنا بیك
 

لقد ولد ریتشارد وسیالنا وترعرعا في نفس المنطقة بوسط مدینة تورنتو بكندا. ومنذ نعومة
أظافرهما، ظال على تواصل بسبب الصداقة القویة التي ربطبت بین أسرتیهما. لقد كان الفتى نموذًجا

للشاب المدلل، غیر المسئول، والمتحرر. وكانت طریقته الرقیقة تجذب اهتمام الفتاة. باإلضافة إلى
ذلك، فقد كان وسیًما جًدا جًدا. والشك أن ذلك كان یمثل مشكلة ألیة فتاة تهتم بشرفها.

هل من الممكن غزو ذلك القلب غیر المروض؟ كان ذلك هو هدف تلك الفتاة العاطفیة.

نظرًا لقربهما، فقد الحت العدید من الفرص لها ألن تعلن عن حبها، ولكنها رغبت دوًما في تثور
على جبنها ورد فعل والدیها المتوقع. لقد كانت شبه متأكدة من أن عالقتها قد ال تكون مقبولة بسبب

أسلوب الفتى البسیط ألنه ینتمي إلى عائلة أرستقراطیة لها مبادئها. وعلى ذلك مرت األیام وظل
الموقف كما هو: صداقة جمیلة.

وفي مرحلة ما، حدث تغیر جذري في حیاة ریتشارد: فقد اصطحب فطتنه وذهب لیمارس عمل
العائلة ویعیش داخل المقاطعة على مزرعة الماشیة المملوكة لوالدیه. وبهذا القرار، كان االتصال

بعائلة الفتاة نادًرا. وألن الحنین إلى الماضي كان یغمرها، كانت الفتاة تستفید من أیة فرصة وتختلق
أي سبب لزیارة مكانها السري.

في الیوم الموعود، حدث اللقاء وتحدثا كثیًرا. فقد تحدث الشاب عن خططه للمستقبل بل وأعرب عن
حلمه بشأن ترتیبات الزواج. وفي ذلك المكان الحت لها فرصة كي تكشف عن رغبتها في معرفته

بشكل أفضل. ولدهشته، فقد رجع للخلف، وقبلها وعانقها. ومن ثم، بدأت المغازلة الرسمیة بین
االثنین من أجل السعادة المشتركة لكلیهما.

معًا، أقاما عالقة نظیفة، ومتحفظة، وواعدة، ورقیقة. ومتابًعا تحقیق حلمه، التحق ریتش بكلیة
األعمال الزراعیة والزراعة. وكان لذلك عالقة كبیرة بوظیفته الحالیة في المزرعة حیث كان من

المفترض أن یقوم بإدارة النواحي اإلداریة، والمالیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة المتعلقة باألنشطة
الزراعیة واإلنتاج الحیاواني. وفي خالل أربع سنوات، أنهى تدریبه وأصبح قادًرا من الناحیة

الرسمیة على تولي هذه المسئولیات. وفجأة، خطبها وسرعان ما تزوج بعد ذلك. ولقد كانت من
بجواره متقلبة المزاج توأم روحه. كان متأكًدا من ذلك. لقد اشتملت خططهما على انجاب األطفال،

وامتالك مشروع ومنزل، وكثرة السفر، وأن یكبرا معًا. الشك أنهما استحقا أن یسعدا إلى األبد.
 



حیاة تمیزت بمنعطفات رائعة
كاتي جرین من سكان والیة تكساس في أمریكا الشمالیة. ونظرًا ألصولها المتواضعة وبشرتها

السوداء، عانت منذ نعومة أظافرها من التحامل والتمییز بطریقة فجة. ربما إذا كنت غنیًا وأبیض
اللون فلن تدرك ما مرت به، ولكنه حقًا شيء یقلق في مجتمع نشأ وتعولم مثل مجمتعنا.

لقد ولدت في السبعینات من القرن العشرین وسط سیطرة شدیدة للذكور البیض والطبقة االجتماعیة
العلیا. واجتماع سواد اللون، والجنس النسائي، والفقر معًا كان حقًا انعدام حظ مریع. كانت هناك

درجة عالیة من الفصل بین الفئات المقبولة اجتماعًیا واألقلیات.

لقد ولدت في مجاورة صغیرة في ضواحي العاصبة، وكانت الكبرى بین سبعة أبناء. وقد قتل والدها
مجموعة من التجار السكارى عندما كانت في السابعة من عمرها، مما دفعها وأمها على العمل

ككاتبة یومیات في البیوت الراقیة بوسط المدینة. وهناك بدأ جزء من كابوس العمر.

في سن الخامسة عشرة كانت تعمل في األعمال المنزلیة الروتینیة، وتعرضت للضرب، والقذف، بل
واالغتصاب. مع ذلك، فقد كانت وظیفة الئقة كأیة وظیفة، وإنما المشكلة في أن كثیر من الناس لیس

لدیهم مبادئي ویشعرون بأنهم یملكون العالم بمن فیه. بالتأكید فإن نهایتهم لیست بالسعیدة.

بعد هذه الفترة، قررت أن تغیر حیاتها تماًما. أعدت كل شيء وفي لیلة جمیلة كان البدر فیها مكتمًال
تركب المنزل. قبل أن تنتقدها، فكر في أنها عانت من المشكالت والفقر الذي واجهته. لقد كبر

أخوتها وأمكنهم االعتماد على أنفسهم. لقد كان الهروب هو الحل الوحید لمحاولة تغییر الروتین
ومحاولة البحث عن طریق جدید.

مالم تعرفه أن الدنیا أسوأ بكثیر عما كانت تظن. لقد قضت أیامها األولى في الشارع وهي تعاني من
الجوع، والبرد، واالحتقار. وفي أحد األیام أنقذها شخص غریب ووعدها بوظیفة في المنطقة

الممتازة من المدینة. وقد تبعت الغریب بنشاط ومنظور جدید. آوت إلى بیت ریفي في غایة الفخامة
حیث عملت كنادلة، ومغنیة، وراقصة. وكانت أسوأ لحظة حین اكتشفت أن علیها أن تعمل أیضًا

كمرافقة جنسیة.

لماذا؟ ماذا ارتكبت في حیاتها كي تكون بهذا النحس؟ لقد كانت دائًما شخصیة جیدة، مخلصة في
عملها، وأمینة، ومتفهمة، ومؤمنة باهللا. إن لون طبقتها االجتماعیة لم یعرفها مطلًقا. إنها ال تزال

كاتي الصغیرة التي تعلمت من أبویها القیم الصحیحة التي تتبعها. لم تكن تعرف على وجه الیقین،
ولكنها لم تستطع أن تتخاذل في هذه اللحظة ألنها كانت دائمًا تثق في العنایة اإللهیة خاصة ألنها

كانت في حاجة ماسة إلیها.

وكما تسیر القصة الجمیلة، فإن اإلیمان دائمًا هو الذي یكسب وكل شيء یأخذ وقته. لقد حلت السعادة
بهذه الشابة عندما التقت في عملها برجل أعمال شاب ولطیف. وبعدما تحدثا لبرهة، ابتهج بها

وسرعان ما دعاها لتعیش معه. ولكي یتحقق هذا الحلم، فقد اشتر حقوقها وحررها من العبودیة.



أخذها إلى البیت وبدءا حیاتهما مًعا. لقد بدأت المرأة السوداء الجمیلة الدراسة وكانت ذكیة جًدا
لدرجة أنها تقدمت في جمیع مستویات التعلیم األمریكي بمفاهیم عالیة جًدا. تم اختیارها ألفضل

جامعة في والیتها حیث ذهبت لدراسة المحاسبة. إن وظیفة المحاسب هي القیام بالجزء المحسبي
للشركة من خالل السجالت ومراقبة العوائد، والنفقات، واألرباح. لقد شمل مجال العمل المشتریات،

واالستثمارات، والقرارات مما یعطي نظرة شاملة باإلنصاف. لقد كانت هذه المهنة رائعة لها ألنها
كانت لدیها خبرة في االقتصاد المنزلي.

لقد طورت كاتي من حیاتها من الناحیة االجتماعیة والشخصیة. وبالعودة إلى الوراء، كانت تزور
أسرتها وتشاهد أنهما في أفضل حال. لم یكن هناك داع لالعتذار عما فعلته، فبمجرد نظرة فهموا أها

لم تكن أبًدا لتنساهم وأنها تحبهم كثیًرأ. لقد تغیر المسار اآلن. والدرس المستفاد هو أنه لیس هناك
شيء محسوم، فال شيء سيء لدرجة أنه ال یمكن تغییره.



الرئیس االقتصادي
دیانا موالز هي شخصیة عالمیة شهیرة تمثل المؤسسة الدیمقراطیة في قارة نامیة. لقد تخللت قصتها

األلم، والصراعات، ورغبات الثرات، والتجارب الشخصیة الفظة التي شكلت شخصیتها المبجلة
واإلنسانیة.

منذ بدایة حیاتها، اهتمت بالمشاركة في الحركة السیاسیة لبلدها عن طریق التحرك ضد األنظمة
الفاشیة والمستبدة. وهذا التمرد كلفها االضطهاد، والتعذیب، وقضاء سنوات في السجن. وعندما

أصبحت البلد في وضع أكثر استقراًرا، تم إطالق سراح عائلتها وإعادة شملها. وبدأت في مواصلة
حیاتها. تزوجت، وأنجبت وتخرجت بعد حصولها على شهاد في االقتصاد، وهو مجال معني بدراسة

اإلنتاج وتوزیع السلع والخدمات في المجتمع بصفةعامة،وبین األفراد، والشركات، أو الدول. لقد
كان إعداًدا لمستقبلها كمواطن بمعنى الكلمة.

بعد ذلك بقلیل، عادة إلى العمل في السیاسة حیث شغلت مناصب هامة وأصبحت وزیرة للجمهوریة.
ولم یمض وقت طویل حتى تمت دعوتها لشغل منصب الرئیس. قبلت التحدي، وتم انتخابها

وبخبرتها األكادیمیة حققت تقدًما ملحوًظا لبلدها. ومن أبرزت ما حققته: زیادة حقیقیة في الحد األدنى
لألجور؛ زیادة االستثمار في التعلیم العام؛ منح دراسیة للشباب المحتاج؛ تحدیث الموانئ

والمطارات؛ زیادة استفادة الطبقة الوسطى من السلع االستهالكیة والفعالیات الترفیهیة؛ تشجع
الصناعة والتجارة مع إنتاج قیاسي للسیارات؛ تطویرات في العالقات الدوریة وتوسع في تدفق
التجارة األجنبیة؛ تطویر في اقتصاد العمال بصفة عامة؛ زیادة استفادة المواطنین العادیین من

شبكات المصارف؛ تحسن القیمة في االحتیاطات الدولیة؛ تمویل بنك الدولة مع عدم وجود حاالت
عجز عن السداد وتضخم في األهداف المحددة.

في عالم تسوده العولمة، من المفترض وجود أزمات وتحدیات. مع ذلك، ال یمكن لشخص واحد أن
یتحمل مسئولیة الموقف الحالي في البلد. فالبد من محاربة الفساد الذي هو شر مستطیر على الجمیع.
وكما یقول المثل، علینا أن نستبعد الفاكهة الفاسدة لإلبقاء على الفاكهة الجیدة. وفي الیوم الذي یتحقق

فیه ذلك نكون على یقین بأن األمة على الطریق الصحیح.

وألن دیانا كانت تتمتع بالكفاءة والفاعلیة فقد أثارت حقد خصومها اللذین استطاعوا، باستخدام
امتیازاتهم الدستوریة، إزاحتها من منصب الرئیس. ونحن ال نعرف إن كان ذلك سیحل المشكلة،
ولكن علینا إدراك الدور العظیم الیي تمثله هذه المرأة في السیناریو العالمي. لیس لدینا شك بتأثر

كفاءتها بالظروف السیاسیة والمالیة. نتمنى لها حًظا سعیًدا.

إن المسار االقتصادي یناسب األشخاص الذین یتمعون باالبتكار والذین لدیهم الرغبة في تحویل واقع
قد یؤثر في المجال الخاص والعام على حد سواء.



أخصائي التجارة الخارجیة
لقد ولد بیرت كول في أسرة من الطبقة المتوسطة في لندن بإنجلترا. وكان یتمتع بصحة جیدة،

والقوة، والوسامة، وكان فًتا واعًدا. ومنذ أن جاء إلى الدنیا، رحبت به أسرته بفرحة ورضا ألنه كان
أكبر أبناء ستیفاني وأندرو وهوفمان.

لقد عاشوا في منطقة طبقة متوسطة بالعاصبة حیث استفادوا من كل شيء تقریبًا: المدارس،
األسواق، دور السینما، المسارح، البارات، أماكن االنتظار، المالعب الریاضیة، الصیدلیات،

وغیرها. ومنذ نعومة أظافره، تمت الولد الصغیر براحة البیت، وبالترحاب األسري، والظروف
المالیة والنفسیة الجیدة.

حتى جاء یوم في المدرسة وتحدیًدا في حمام الرجال حیث تم سحبه لمشاهدة ولد وهو یتبول. لقد
احتفظ بهذه التجربة لنفسه ألنه كان یخشى من رد فعل من یعیشون معه في البیت. كما أنه كان

أصغر من أن یفكر في جانبه الجنسي ألنه لم یكن یبلغ الثانیة عشرة حینها.

دار الزمن دورته وكبر الصغیر. وأصبح شاًبا وسیًما، مثقًفا، متفائًال، ومقاتًال، شخص جمیل جًدا.
كان یحاول االختباء من نزواته، وصورة الصبي الذي یتبول ال تزال تمأل عقله مما جعله یفكر في
أمر أكثر واقعیة. لقد كان ذلك هو محاولة البحث عن هویته الجنسیة الذي تركها مع الولد والبنت.

فمع البنت، لم یمر بالخطوات التمهیدیة حیث وجد األمر برمته مزعًجا جًدا. أما مع الولد فقد أحبها
كثیرًا حیث شعر أنه في السماء السابعة. لقد كان أمًرا مخجًال أن یعترف به ورغم كل شيء استطاع

أن یواجه حقیقة أنه شاذ. وعلى عكس ما یعتقد معظم الناس، لم تكن مسألة اختیار، وإنما تكیف
أحضره من مفهومه عن شيء أكبر من حیث التالءم الوراثي.

لقد تحقق أول هدف من األهداف. واآلن أمامه خیارین: انكار هذا الجانب الهام من حیاته ألن الجنس
إما صحة أو إما استیالء. وألنه كان مقاتًال صغیًرا، فقد اختار الخیار الثاني. منذ اكتشافه استمر في
التخطیط لكیفیة ووقت الكشف عن هویته لوالدیه. وبعد الكثیر من التفكیر، قرر أن یتحدث إلیهم في
یوم عید میالده. وقد تم ذلك. ففي تجمع حضره المقربین منه، احتفل بأهم تاریخ في حیاته. وعندما

هدأ الجمیع، استدعى والدیه ودخل ثالثتهم في غرفة محجوزة. وبرقة شرح لهم موقفه وأمنیاته،
مختتًما بأنه أحبهم جمیًعا كثیًرا. في هذه اللحظة، یبدو أن شیًئا ما قد انكسر، فقد تغیر لون والدیه

وخفضا رأسیهما في خزي. كیف لولدهم ذي العائلة المرموقة أن یجلب لنفسه ذلك الشيء؟ لقد تحدثا
بعنف وأجمعا على أن ذلك األمر غیر مقبول وقررا طرد اإلبن من البیت. ببساطة لم یرغبا في

االستمرار على عالقة بذلك الشاذ. لقد أطلقا هذه الكلمة على ابنهما الحبیب.

اضطر بیتر، وقد مأله الشعور باأللم والیأس، ألن یحزم حقائبه وعندما أصبحت جاهزة غادر دون
أن یقصد جهة محددة. كان ذلك لیًال ولم تكن لدیه فكرة عما یمكنه فعله وال إلى أین یتوجه. فكر

للحظة، وأخرج هاتفه وطلب عمته لیبیت عندها بضعة أیام. لم یذكر أیة تفاصیل ولكنه أخبرها بأن
لدیه مشكالت عائلیة. ومن حسن حظه أن عمته قبلته، وبالتالي ذهب إلى البیت الذي تفصله بضعة



عمارات. لقد كانت هذه هي المشكلة األولى التي حلها جزئًیا. وسارت به الحیاة وهو یحرس عالمات
جراح حیاته الماضیة. ربما لم یعد أبًدا نفس الشخص.

كانت العمة إیفلین شخًصا ودوًدا ألنها تفهمت أسبابه ورحبت به. ولكنه أدرك أن علیه التصرف على
الفور كي ال یعتمد على اآلخرین. تقدم بسیرته الذاتیة في الجوار، وحصل على بعض عروض

للوظائف. وانتهى به المطاف في وظیفة نادل. وبالمرتب استطاع أن ینتقل من بیت عمته ویحصل
على استقالله. وهذا ما قام به. ومع وجود صحبة، حضر امتحان قبول الكلیة وألنه كان ذكًیا جًدا

ومستعًدا واصل دراسة مقرر التجارة الخارجیة المزدحم. هذه المهنة تتناول طرق بیع وشراء
المنتجات والخدمات، بین الشركات، وحكومات دول متعددة. وعند تخرجه في هذا المجال، حصل

هذا الشاب على فرصة االستقرار في سوق العمل وتحقیق أحالمه.

كان من بین رحالته إلى الخارج تلك الرحلة التي عرف فیها حبه العظیم. ریكاردو، برتغالي من
لشبونة، أسمر طویل، نحیل، بعینین بلون بني فاتح، وبشرة ناعمة. كان سفیًرا دولًیا ووقع في حبه
من أول نظرة. تقابالت لبرهة، وسافرا كثیًرا مًعا واتفقا على العیش في باریس، بعیًدا عن نظرات

الشر لكال العائلتین. لقد أدركا أنهما یمكنهما الحصول على كل شيء، ولكن مع وجودهما مع
بعضهما یمكنهما االستمتاع بسعادة هائلة.

تقدم الزمن، وكبرا في السن، واجتهدا في الدراسة وقاما بتبتي بعض األطفال. واكتملت سعادتهما.
فقد كونوا أسرة بكامل الحقوق كاآلخرین ولن یسمحا ألحد بإهانتهما أو احتقارهما. لقد مضى كل

الماضي األسود. واآلن هما سیدا تاریخهما حتى یفرقهما الموت.
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