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 اإىل زوجتي الرائعة لورا 
على ثقتك وتفاوؤلك الدائمني



مقدمة

حببت عملي اأكرث.« »لو مل يكن عليَّ ح�سور االجتماعات، الأ
�سمعت هذه العبارة مراًرا من القادة الذين عملت معهم يف �سنوات حياتي 
ال�سحك،  على  باعثة  حتى  اأو  مفهومة  عبارة  مر  االأ اأول  اأظنها  وكنت  العملية، 
ولكنني تو�سلت يف النهاية اإىل اأنها لي�ست اإال تعبرًيا عن الرثاء حلال ثقافة العمل 

لدينا اليوم.
فتخيل مثال جّراًحا يقول ملمر�سة قبل اإجراء عملية جراحية: »لو مل يكن 
اأو تخيل قائد  ا.«  حببت عملي هذا حقًّ عليَّ اإجراء عمليات جراحية للمر�سى، الأ
بعملي  ال�ستمتعت  احلفالت،  هذه  »لوال  ويقول:  مو�سيقي  حلفل  يعد  اأورك�سرتا 
اأكن ملزًما باللعب يف  اأو حتى تخيل العب بي�سبول حمرتًفا يقول: »لو مل  اأكرث.« 

حببت عملي.« هذه املباريات، الأ
األي�ص كذلك؟ ولكن هذا بال�سبط هو ما نفعله عندما  اأمر م�سحك،  اإنه 

ن�سكو من اجتماعاتنا.
تية: متثل االجتماعات جزًءا كبرًيا من  مر بالطريقة االآ دعنا نفكر يف االأ
عمل اأمثالنا ممن يعملون يف قيادة واإدارة ال�سركات، فنحن – على اأية حال – ال 
نتلقى اأجورنا لقاء قيامنا باأعمال ملمو�سة على نحو كبري اأو تتطلب قدرا مفرًطا من 
هداف يف كرة القدم اأو اأداء عرو�ص  مهات اأو اإحراز االأ القوة البدنية، كتوليد االأ
اأم  اأحببناها  �سواء  القائمة على احلوار مع اجلمهور. ولكن  املبا�سرة  الكوميديا 



�  االجتماعات القاتلة

ال، فالواقع اأن االجتماعات هي اأقرب �سيء لغرفة العمليات اأو ملعب كرة القدم 
اأو خ�سبة امل�سرح.

ومع ذلك، يكره معظمنا االجتماعات؛ فنحن ن�سكو منها ونحاول جتنبها 
األي�ص  ونتوق اإىل حلظة انتهائها، حتى لو كنا نحن على راأ�ص هذه االجتماعات! 
ن�سطة اأهمية يف اإدارة �سركاتنا  من املحزن اإذن اأن ن�سطر للت�سليم باأن اأكرث االأ

هو ن�ساط مرهق وغري مثمر بطبيعته؟
االجتماعات  فم�ساألة  احلقيقة،  بهذه  ت�سليمنا  من  نخجل  ن  الأ داعي  وال 
مهمة؛ ففي االجتماعات، يجل�ص قادة الدولة ليقرروا اإعالن احلرب من عدمه، 
اأو تخفي�سها، ويبحث  ال�سرائب  ويناق�ص املحافظون وم�ساعدوهم مميزات رفع 
الروؤ�ساء التنفيذيون والعاملون معهم اتخاذ قرار بدء عالمة جتارية جديدة، اأو 

�سواق، اأو اإغالق اأحد امل�سانع. طرح منتج جديد باالأ
وقيادة  ال�سديدة  القرارات  اتخاذ  ن�ستطيع  هل  هو:  ف�سوؤايل  ولذلك، 
موؤ�س�ساتنا بنجاح اإذا كنا نكره االجتماعات؟ ال اأظن ذلك، فبب�ساطة لي�ص هناك 
واحلما�ص  بالفعالية  تتميز  التي  امل�ساركة  فهي  املثمرة،  االجتماعات  عن  بديل 
ذلك  اإىل  واإ�سافة  الفريق،  اإمكانات  اإىل ح�سد  مر  االأ يحتاج  عندما   – والرتكيز 
اإىل  اإالَّ  تقود  ال�سيئة ال  اأن االجتماعات  اإنكارها هي  التي ال ميكن  فاإن احلقيقة 

القرارات ال�سيئة، التي ال تقود بدورها اإال اإىل اأداء غري متميز.
مل موجود؛ فبتبني نظرة خمتلفة وغري تقليدية لالجتماعات،  ومع ذلك فاالأ
برامج  اأو  بالفيديوكونفران�ص  تتعلق  ال  التي  املحددة  ر�سادات  االإ بع�ص  واتباع 
ميكننا  لالجتماعات«؛  التنظيمية  روبرت  »قواعد  كتاب  اأو  التفاعلية  الكمبيوتر 
بل  وممتع،  مثمر  ن�ساط  اإىل  حالًيا  وممل  م�سن  ن�ساط  من  االجتماعات  حتويل 
وحمفز، ون�ستطيع – يف الوقت نف�سه – اأن نتفوق على مناف�سينا الذين ي�ستمرون 

يف اإهدار الوقت واحليوية واحلما�ص وهم ي�سكون م�سقة االجتماعات.



م�سئول  حول  تدور  خيالية  ق�سة  كتبت  ذلك،  حتقيق  كيفية  ولبيان 
تنفيذي يواجه �سراًعا فريًدا مع االجتماعات، و�ستجد بعد الق�سة و�سًفا عمليًّا 

فكار يف موؤ�س�ستك. القرتاحاتي لتطبيق هذه االأ
فعالية،  اأكرث  اجتماعاتك  جلعل  حماولتك  يف  �سعيًدا  ا  حظًّ لَك  اأمتنى 

وال�ستعادة بع�ص من احلما�ص الذي ت�ستحقه اأنت ومن يعملون معك.

�  مقدمة





الق�صــة





نظرة عامة

�سعر كي�سي ماك دانيال بتوتر مل ي�سبق اأن �سعر مبثله من قبل؛ ال عندما بلغ من 
والده، وال عندما  كلمة يف جنازة  لقاء  الإ نف�سه  يعد  وكان  �ستة ع�سر عاًما  العمر 
اأقدام من  كان على و�سك طلب يد زوجته، وال عندما كان يقف على بعد ت�سعة 
حفرة اجلولف متاأهًبا ل�سرب الكرة؛ تلك ال�سربة التي �ستحدد فوزه اأو خ�سارته 

كرب م�سابقة جولف يف حياته كالعب. الأ
ال، مل يكن كل ذلك �سيًئا اإىل جانب تلك اللحظة، فبعد ع�سر دقائق فقط، 
�سيبداأ االجتماع، وكان لدى كي�سي ما يحمله على االعتقاد باأن اأداءه يف ال�ساعتني 
بناها  التي  ال�سركة  واملايل، وم�سري  املهني  م�ستقبله  �سيحدد م�سري  القادمتني 

ا ع�سويًّا. بنف�سه من ال�سفر. وللحظة ظن اأنه على و�سك اأن مير�ص مر�سً
وت�ساءل يف نف�سه: »كيف تدهورت حياتي بهذه ال�سرعة؟«





ول اجلزء الأ

ا�صرتجاع املا�صي





الرجل

، ولكنه جمرد رئي�ص  اأنه رجل فذٌّ يرى معظم املوظفني الذين يعملون مع كي�سي 
تنفيذي عادي.

فهم – على امل�ستوى ال�سخ�سي – يحبون قائدهم ب�سدق، فقد كان كي�سي 
ربعة، وع�سًوا ملتزًما بكني�سة القلب املقد�ص،  بنائه االأ ا الأ ا، واأًبا حمبًّ زوًجا خمل�سً
�سدقائه وجريانه، وقد كان من الع�سري اأال حت�ص  وكان ال يتوانى عن مد يد العون الأ

عجاب واحلب نحو هذا الرجل. مب�ساعر االإ
بكل هذا، وميتلك يف  لغًزا حمرًيا كرجل يحظى  كي�سي  كان  فقد  وهكذا 

الوقت نف�سه قدرات قيادية حمدودة. 



ق�صته

على  بكاليفورنيا  كارمل  مدينة  يف  متوا�سعة  حياة  دانيال  ماك  عائلة  عا�ست 
عوام اخلم�سني املا�سية، وقد ن�ساأ كي�سي وترعرع و�سط مالعب اجلولف  مدار االأ
الكثرية التي متالأ املكان وحولها، حيث كان يعمل يف هذه املالعب اإما م�ساعًدا 
حبه  �سوى  للجولف  ع�سقه  ي�ساهي  �سيء  يكن  ومل  ب�ستانيًّا،  اأو  اجلولف  لالعبي 
بجامعة  والتحق  الثانوية  درا�سته  انتهاء  بعد  بلدته  ترك  فقد  لذا  للكمبيوتر، 
اأريزونا بعد ح�سوله على منحة درا�سية لتفوقه يف ريا�سة اجلولف، حيث در�ص 
م�ستوى  وكان  �سنوات  اأربع  بعد  تخرج  وقد  الكمبيوتر.  وعلوم  الكهرباء  هند�سة 
تن  باك  م�سابقة  يف  الفائزين  قمة  على  كان  ولكنه  متو�سًطا  الدرا�سي  اأدائه 

كونفرن�ص Pac -10 Conference لريا�سة اجلولف.
اجلولف  العبي  احتاد  اإىل  االن�سمام  اإغراء  مقاومة  كي�سي  ي�ستطع  مل 
اأ�سدقائه  اأمام   Pebble Beach بيت�ص  بيبل  بلدته  يف  ما  يوًما  ليلعب  املحرتفني 
الالعبني يف هذه  اأ�سهر  اأحد  واأ�سبح  للتاأهل  ا�سرتك يف دورة  لذا فقد  وعائلته؛ 
الدورة ب�سبب مرحه الهادئ وكرمه، فقد كان ال يبخل بالن�سح على من يحتاج 

اإليه من زمالئه من الالعبني.
عوام اخلم�سة التالية، فاز كي�سي بن�سيب وافر من بطوالت  وعلى مدار االأ
ولكن  رغيدة،  حياة  يحيا  جتعله  ن  الأ كافية  اأموااًل  وجمع  الثانية،  الدرجة  دوري 
توتر  بحالة  اأ�سيب  الكربى  البطولة  اإىل  للو�سول  التقدم  و�سك  على  كان  بينما 



َمر�سية مزمنة ي�سميها العبو اجلولف ِيب�ص  Yips – وهو ا�سطراب يو�سك اأن يكون 
الكرة، وقد  اأثناء �سرب  الثبات  ال�سعب على العبي اجلولف  ا يجعل من  ع�سويًّ
انتهت امل�سرية االحرتافية لكثري من العبي اجلولف الواعدين نهاية مبكرة ب�سبب 

هذا اال�سطراب �سبه النف�سي، وعلى م�س�ص عدَّ كي�سي نف�سه واحًدا منهم.
ينبغي، فعاد  اأطول مما  ي�سيطر عليه ملدة  حباط  االإ ليدع  ومل يكن كي�سي 
اإىل بلده وقد جتددت همته و�سغلت ذهنه فكرة جديدة. ويف ب�سعة اأ�سهر، تزوج 
ادخرها،  التي  موال  باالأ واحد  طابق  من  مكوًنا  �سغرًيا  بيًتا  وا�سرتى  كي�سي، 
�سي�سبح  اأنه  راأى  ما  تنفيذ  يف  و�سرع  املحليني،  املربجمني  من  اثنني  وا�ستاأجر 

�سواق واقعية. لكرتونية التي �سهدتها االأ اأكرث األعاب اجلولف االإ
توقعات  ذلك  يف  مبا  بكثري،  التوقعات  كل  ولية  االأ النتائج  فاقت  وقد 

كي�سي نف�سه.

1�  ق�صته



االنطالق

يب  �سركة  ا�سم  عليها  اأطلق  التي  كي�سي  �سركة  ن�ساط  بدء  يف خالل عامني من 
ول الذي �سرعان ما اأ�سبح معياًرا للواقعية يف  �سوفت وير، طرح كي�سي منتجه االأ
لعاب الريا�سية. ونظًرا خللفيته الريا�سية  جميع األعاب الكمبيوتر التي حتاكي االأ
الوا�سعة، فقد عك�ست اللعبة معرفته العميقة بكثري من النواحي املعقدة للتفا�سيل 
الفعلية للعبة اجلولف، مبا يف ذلك بالطبع امللعب وامل�ساحات اخل�سراء املحيطة 

بفتحات امللعب.
لدى  املف�سلة  اللعبة  هي  لكرتونية  االإ اللعبة  هذه  اأ�سبحت  ما  و�سرعان 
ت�سويق  امل�ستهدف  املجموعات  من  اأهم جمموعة  وهم  اأنف�سهم،  اجلولف  العبي 

هذه اللعبة لها.
يف  امل�ساركني  الالعبني  من  لكثري  مقرًبا  �سديًقا  اأ�سبح  نه  الأ ونظًرا 
تقوم مبوجبها  التكلفة  ومنخف�سة  ناجحة  كي�سي عقد �سفقات  ا�ستطاع  الدورة، 
ال�سدفة  فاإن  احلقيقة  ويف  ال�سبان.  الالعبني  اأف�سل  من  عدد  برعاية  �سركته 
البحتة هي التي دفعت �سركة ِيب للنجاح، ولت�سبح اأكرث من جمرد �سركة منتجة 
الريا�سية  املجلة  �سفحات  على  تظهر  وجعلتها  متخ�س�سة،  اإليكرتونية  للعبة 

اإل�سرتيتد«. املتخ�س�سة »�سبورت�ص 
�سواق، فاز اأحد اأ�سدقاء كي�سي  فبعد اأقل من عام من طرح املنتج يف االأ
ول مرة بالدورة التي ينظمها احتاد العبي اجلولف املحرتفني، واأثناء املوؤمتر  الأ



ال�سحفي الذي عقده بعد الدورة، �ُسئل عن �سر التح�سن الذي طراأ على مهارته 
اأنني  اأ�سدق  »ال  قائاًل:  احلرج  م�ساعر  انتابته  وقد  فاأجاب  الكرة،  ت�سويب  يف 
كنت  الكمبيوتر  األعاب  من  بلعبة  يتعلق  مر  االأ اأن  اأعتقد  ولكنني  ذلك،  �ساأقول 

األعبها موؤخًرا ...«
وهكذا انك�سف ال�سر.

21  االنطالق



امل�صرية

و�سرعان ما ات�سل العبو اجلولف اجلادون من كل مكان برقم االت�سال املجاين 
يف  كمبيوتر  لعبة  يلعبوا  مل  منهم  الكثريين  اأن  مع  اللعبة،  �سراء  لطلب  لل�سركة 
حياتهم. فاأ�سرع كي�سي بافتتاح مكتب �سغري وعنيَّ اثني ع�سر موظًفا، وبذل جهًدا 

كبرًيا ليحافظ على هذا النجاح.
بيع  يف  املتخ�س�سة  املتاجر  كل  يف  متوفرة  اللعبة  باتت  ما  و�سرعان 
واأ�سبحت  البالد،  يف  الكمبيوتر  األعاب  ومتاجر  اجلولف  ريا�سة  م�ستلزمات 
بتوظيف  فيه  يقوم  متكرًرا  �سيناريو  كي�سي  حياة  من  التالية  الثماين  ال�سنوات 
املزيد من املوظفني، وبرجمة األعاب جديدة، وت�سويق منتجاته يف عدد اأكرب من 

بناء. املتاجر، واالنتقال اإىل مكاتب اأو�سع، ناهيك عن اإجناب املزيد من االأ
ا،  اأي�سً ولزواجه  ال�سركة  لتاأ�سي�ص  العا�سرة  ال�سنوية  الذكرى  حلول  ومع 
اأبناء، وكانت �سركته قد  اأربعة  باتري�سيا يقومان على تربية  كان كي�سي وزوجته 
يف  متخ�س�سة  األعاب  وهي  �سواق،  باالأ وطرحتها  ناجحة  األعاب  ثماين  اأنتجت 
ريا�سات اجلولف والدراجات واأخرًيا التن�ص. وبف�سل اهتمام كي�سي بالتفا�سيل، 
لعاب باأنها ت�سور بدقة املواقع احلقيقية حول العامل، بدًءا من  ا�ستهرت هذه االأ
مالعب اجلولف يف مدينة �سانت اأندروز با�سكتلندا، اإىل تالل جبال الربان�ص يف 
�سباق فرن�سا الدويل للدراجات »تور دي فران�ص«، اإىل مالعب التن�ص اخل�سراء 

يف وميبلدون.



اأو تركز  طفال تت�سم بالعنف  األعاب لالأ اإنتاج  البداية، رف�ص كي�سي  ومن 
على  �سركته  منتجات  تركز  اأن  على   – ذلك  من  بداًل   – واأ�سر  اخليال،  على 
يب  �سركة  حازت  وقد  ومبتكرة.  واقعية  دائًما  تكون  واأن  الريا�سية،  لعاب  االأ
بف�سل ذلك اإعجاًبا كبرًيا من الكبار وال�سباب الذين ياأخذون ممار�سة الريا�سة 

ماأخذ اجلد.
هم من ال�سمعة التجارية التي بناها كي�سي، فخره باأنه قام  ولكن كان االأ
بتوظيف اأكرث من مائتي �سخ�ص، تقدم كثري منهم يف العمر مع منو ال�سركة. ومل 
مبنى  فهو  ل�سركته؛  الرئي�سي  املركز  مبوقع  بالفخر  �سعوره  اإنكار  ا  اأي�سً ي�ستطع 

تاريخي يف مدينة »اأولد مونتريي« جرى جتديده بطريقة جميلة.
املجتمع،  يف  �ساطًعا  جنًما  يب  �سركة  اأ�سبحت  املحلي،  امل�ستوى  وعلى 
و�سارت توفر وظائف اأكرث من اأي م�سروع اآخر يف املنطقة با�ستثناء امل�سروعات 
ل  حياء املائية ال�سهري يف خليج مونتريي. وهكذا فقد حوَّ ال�سناعية، ومتحف االأ
كي�سي جمرد فكرة اإىل �سركة ذات مكانة مرموقة، واأ�سبحت �سركته اأثرية لدى 

اأبناء مدينته، ناهيك عن ق�سة جناحها منقطعة النظري يف جمال ال�سناعة.
ا من ق�س�ص النجاح، كان هناك وجه اآخر ل�سركة يب  ولكن مثل كثري جدًّ

ورئي�سها التنفيذي، وكان هذا الوجه حمرًيا بقدر ما كان حقيقيًّا.
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اأداء متو�صط

اأن  اأنف�سهم  وبني  بينهم  يعرفون  كثريون،  وهم  كي�سي،  م�ساندي  اأكرب  حتى 
اأكرث  اآخر  �سخ�ص  يقودها  كان  لو  يت�ساعف  اأن  ميكن  كان  ال�سركة  حجم 

تركيًزا وان�سباًطا.
كانت  فقد  بالعمل،  ا  مهتمًّ اأو  كفًئا  يكن  مل  كي�سي  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن 
ح�سا�ص مبتطلبات العمالء، وكان يقوم باإدخال  لديه يف الواقع موهبة فذة يف االإ
اإدراك  من  طويل  وقت  قبل  احتياجاتهم  تنا�سب  كي  املنتجات  على  التعديالت 
الذي  لل�سوق  بفهمه  م�سهوًرا  كي�سي  اأ�سبح  لذلك،  ونتيجة  يحدث.  ملا  مناف�سيه 

يعمل فيه �ساأنه �ساأن اأي حملل اأو �سحفي اأو مدير موؤ�س�سة يف هذا املجال.
ف�سركة يب مل  نف�سها؛  تتحدث عن   – ا  – نظريًّ ال�سركة  اإجنازات  وكانت 
رباح امل�ستهدفة، وكانت منتجاتها دائًما حت�سد اجلوائز،  تف�سل قط يف حتقيق االأ

فكانت �سركة يب تبدو من اخلارج �سركة طموحة ذات اأهداف حمددة.
داء املطلوب، بدًءا بكي�سي نف�سه،  ولكن الواقع اأن ال�سركة مل تكن حتقق االأ
نف�ص واإحراز الن�سر املوؤزر، فاإذا  الذي كان ي�ستوي عنده حتقيق النجاح ب�سق االأ
اأن يلعب بع�ص مباريات اجلولف كل  اأرباًحا ربع �سنوية معقولة، وا�ستطاع  حقق 

اأ�سبوع، كان ذلك ي�سعره بالر�سا، بل بال�سعادة.
عن  را�سني  وكانوا  فح�سب،  بالر�سا  ي�سعرون  كانوا  املوظفني  ولكن 
لتحقيق  �سبياًل  باأخرى  اأو  بطريقة  ال�سركة  جتد  اأن  على  تعودوا  فقد  اأنف�سهم، 



معقولة  �سنوية  زيادات  لهم  ي�سمن  ما  لديها  ويتبقى  الرواتب،  ودفع  اأهدافها 
للرواتب يف نهاية كل عام، وكذلك القيام بنزهة �سيفية جيدة. ومل ي�ساور اأحًدا 

منهم قط قلٌق على م�سري �سركة ِيب.
ولكن كان هناك خلل ما بالتاأكيد؛ فمع اأن ال�سركة �سنعت األعاب كمبيوتر 
عالية اجلودة ووا�سعة االنت�سار يف مكان جميل مثل مونتريي بوالية كاليفورنيا، 
ا ملحوًظا يف الروح املعنوية لدى موظفيها، وال يحتاج  فقد كانت تعاين انخفا�سً
التنفيذي  للمجل�ص  �سبوعي  االأ اأكرث من متابعة خم�ص دقائق من االجتماع  مر  االأ

ل�سركة يب للتاأكد من �سحة هذه املالحظة.
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الطق�س الروتيني

خامل، م�ستت الرتكيز، يفتقر اإىل احلما�ص، هذه هي الكلمات التي ا�ستخدمها 
للفريق  اجتماع  من  فقط  جزء  ح�سور  بعد  �ساهدوه  ما  لي�سفوا  الزوار 

لل�سركة. التنفيذي 
كان اأع�ساء الفريق التنفيذي ل�سركة يب على وعي تام بطق�سهم الروتيني 
�سرر  ال  م�سكلة  اأنها  طويل  وقت  منذ  قرروا  قد  كانوا  ولكنهم  اململ،  �سبوعي  االأ
عمال،  االأ عامل  يف  منها  مفر  ال  التي  ال�سرور  اأحد  هي  االجتماعات  واأن  منها، 
على  تكون  رمبا  خرى  االأ ال�سركات  كل  يف  االجتماعات  اأن  ا  اأي�سً يدركون  وكانوا 

نف�ص الدرجة من ال�سوء.
روا هذه امل�سكلة حق قدرها، ومل يخطر ببالهم قط اأن هذه  ولكنهم مل يقدِّ

االجتماعات �ستنعك�ص على الروح ال�سائدة يف ال�سركة.



توعك

قوياء من مناف�سيهم، مل ي�سعر املوظفون يف �سركة يب قط باأنهم  على عك�ص االأ
�سبوعية،  االأ العطالت  اأثناء  للعمل  اأو  امل�ساء  حتى  ال�سركة  يف  للبقاء  م�سطرون 
اإىل جانب اأنهم مل يكونوا يتحدثون كثرًيا يف �سئون العمل خارج جدران ال�سركة، 
ونادًرا ما كانت املعلومات عن ال�سركات املناف�سة اأو اأخبار ال�سناعة جتد طريقها 
روقة بني عامة املوظفني، ويبدو اأنهم كانوا مييلون  اإىل املناق�سات التي تدور يف االأ
اأهمية بالن�سبة لهم كالتليفزيون ومباريات  اأكرث  اأخرى  للحديث عن مو�سوعات 

كرة القدم.
وعندما كان املوظفون يغادرون مونتريي حل�سور معر�ص جتاري اأو موؤمتر 
�سناعي، كانوا يعودون دائًما منبهرين بحما�ص العمالء واملوزعني ملنتجات �سركة 

يب، ومدى تناق�ص هذا مع موقف موظفي �سركة يب اأنف�سهم.
ا ملا يرونه من فتور الهمة  اأي�سً وكان املوظفون املعينون حديًثا ينده�سون 
اأن  تعلموا  ما  �سرعان   – العمل  – كزمالئهم يف  ولكنهم  لل�سركة،  االن�سمام  بعد 
يتقبلوا حقيقة اأن �سركة يب لن ت�سل لتحقيق النجاح الذي ت�ستحقه منتجاتها، 

داء املتو�سط الذي عم اأرجاء ال�سركة. وذلك نتيجة ملا و�سفوه باالأ
كان  فقد  ال�سركة؛  يرتكون  املوظفون  كان  ما  نادًرا  هذا،  كل  مع  ولكن 
التنفيذيني  الروؤ�ساء  من  كغريه  �سيًئا  يكن  ومل  الطيبة،  غاية  يف  رجاًل  قائدهم 
�سافة اإىل ذلك، اإىل اأين كانوا ي�ستطيعون اأن  الذين عملوا معهم من قبل، وباالإ



� 2 االجتماعات القاتلة

يذهبوا؟ فلم تكن هناك فر�ص اأف�سل للعمل يف هذا املجتمع ال�ساحلي الذي يغلب 
عليه الن�ساط ال�سياحي.

نهم مل ي�ستطيعوا  وحتى اأكرث املوظفني طموًحا تعلموا اأن يتقبلوا و�سعهم الأ
ت�سوُّر العي�ص يف مكان اآخر، ومادام كي�سي هو املالك الوحيد ل�سركة يب، فلي�ص 

حوال. هناك اأمل يف تبدل االأ
ولكن دوام احلال من املحال.



اجلزء الث�ين

نقطة التحول





ول حجر الدومينو االأ

مل يكن هناك اأي �سك على االإطالق لدى اأع�ساء الفريق التنفيذي بال�سركة اأن 
ا مما يودون اأن تكون عليه، ولكنها  الروح املعنوية للموظفني كانت اأكرث انخفا�سً

يف راأيهم مل تكن اأبًدا �سيئة اإىل احلد الذي ي�ستدعي مزيًدا من االهتمام .
كان هذا هو احلال حتى قام كي�سي بتعيني مي�سيل حنا كاأول نائبة للرئي�ص 
ل�سئون املوارد الب�سرية، ويف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع من ان�سمامها لل�سركة، اأجرت 
وقد  اجلديدة،  �سركتها  على  قرب  عن  لتتعرف  املوظفني  عن  درا�سة  مي�سيل 
دلت البيانات التي ح�سلت عليها اأن الروح املعنوية للموظفني يف ال�سركة كانت 
هم من  واالأ بها،  التي عملت  خرى  االأ ال�سركات  ا عما هي عليه يف  منخف�سة حقًّ
– غري مكرتثني  – ب�سورة عامة  اأن املوظفني جميعهم يف �سركة يب »بدوا  ذلك 

مبا يحدث لل�سركة«، على حد و�سفها.
واملده�ص اأن البيانات التي قدمتها مي�سيل نبهت اأع�ساء الفريق التنفيذي، 
اأن هناك م�سكلة  اأن اجلميع كانوا يعلمون  ال�سيء، فمع  واأثارت خماوفهم بع�ص 
ثارة قلقهم،  الإ اأكرب  �سبًبا  امل�سكلة كان  بيانات حقيقية عن حجم  فاإن وجود  ما، 
ويف حني اأن اأحًدا مل ُيبد من قبل اهتماًما بالتعامل مع هذه امل�سكلة، فقد حتم�ص 

بداء راأيه. كل منهم فجاأة الإ
وقد رجح مات مكينا – الرئي�ص املت�سكك لق�سم تطوير املنتجات و�ساحب 
لعاب التي اأنتجتها �سركة يب طوال ال�سنوات  العقلية التقنية التي وقفت وراء االأ
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حباط اأ�ساب املوظفني نتيجة ل�سعي ال�سركة الدائم لتطوير  ال�سبع املا�سية – اأن االإ
اإىل  مييلون  النا�ص  اأن  يعتقد  اإنه  وقال  اإليها،  جديدة  ميزات  واإ�سافة  املنتجات 
اال�ستمرار يف ا�ستخدام �سيء واحد لفرتة طويلة مع الرتكيز على اجلودة، وكان 

يبدو من كالمه اأنها �سكواه اخلا�سة ولي�ست �سكوى املوظفني ب�سورة عامة.
وكان ل�سوفيا نيكوال�ص نائبة رئي�ص ق�سم املبيعات ب�سركة ِيب راأي خمتلف 
بكلمات طاملا  الفريق  اإقناع  املعهود  مر، فقد حاولت بحما�سها  االأ متاًما يف هذا 
ن نعيد النظر يف قرارنا بعدم اإنتاج  رددتها على اأ�سماعهم فقالت: »رمبا نحتاج الأ
دائًما نرف�ص ذلك،  كنا  اأننا  اأعلم  طفال،  املوجهة لالأ واملغامرات  األعاب اخليال 
كرث رواًجا يف  ولكنني اأتابع ال�سوق يوميًّا عن كثب، واأرى اأن هذه النوعية هي االأ

لعاب.« �سوق االأ
بحاجة  موظفينا  اأن  »اأعتقد  قائاًل:  عاٍل  ب�سوت  وفكر  راأ�سه  كي�سي  هزَّ 
اإىل هدف اأو حتدٍّ جديد يلتفون حوله.« اأوماأ البع�ص برءو�سهم موافقني، وبدا اأن 
كي�سي قد اقرتب اإىل اأق�سى حد من الوقوف على �سبب امل�سكلة. ول�سوء احلظ، 

قبل اأن يتمكن اأي �سخ�ص من م�ساندة راأي كي�سي، ُطِرح راأي اآخر على املائدة.
كان تيم كارتر – املدير املايل ل�سركة ِيب – هو �ساحب هذا الراأي، وهو 
وكان  اأقرانه،  من  لنظريته  حما�ًسا  اأكرث  كعادته  وكان  و�سريح،  ب�سيط  �سخ�ص 
�سهد موظفونا منتجاتنا حت�سد  »لقد  قال:  اإذ  املايل،  راأيه يرتكز على اجلانب 
اجلوائز على مدار ال�سنوات الع�سر املا�سية، واأعتقد اأنهم يت�ساءلون فيما بينهم 

اأين تذهب العائدات املالية.«
مل   – ناحية  من   – نهم  الأ تيم،  مالحظة  على  التعقيب  يف  اأحد  يرغب  مل 
مدى  اأي  اإىل  يعرفون  كانوا   – اأخرى  ناحية  من   – نهم  والأ راأيه،  ب�سحة  يقتنعوا 
خا�سة  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  مدى  على  ح�سا�ًسا  املو�سوع  هذا  اأ�سبح 

لكي�سي. بالن�سبة 



الريا�سية  بحاث  واالأ الت�سويق  ق�سم  رئي�ص  مايكلز،  كونر  هز  وعندئذ 
ب�سركة ِيب، راأ�سه قلياًل، مما جعل اأنظار احلا�سرين يف القاعة تتجه اإليه، واأقر 
كونر باأنه بداأ يتفق مع تيم يف بع�ص وجهات النظر، ولكنه قال مازًحا بلطف: اإنه 

و�سل اإىل الر�سا مبا اأ�سماه »قدره«.
راء التي ُعر�ست مل�ست وتًرا يف نف�ص كي�سي، فاإن تعليق كونر  ومع اأن كل االآ
هو الذي اأرقه طوال تلك الليلة، فمع اأن جني املال مل يكن اأبًدا حافزه احلقيقي، 
اأق�ساط الرهن العقاري، والتمتع  فاإنه كان يفخر باأنه ي�ساعد موظفيه على دفع 
ن�سطة اخلريية.  االأ وامل�ساهمة يف  اأبنائهم،  تعليم  نفقات  ودفع  لطيفة،  باإجازات 
ولذا فقد اآملته ب�سدة فكرة اأنهم رمبا ي�سعرون باأنهم ال يتلقون املكافاآت املنا�سبة، 
الق�سور  اأوجه  جميع  عن  املبا�سرة  امل�سئولية  يتحمل  اأنه  اإنكار  ي�ستطع  ومل 

يف �سركة يب.
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اأنف�سهم  عن  الوا�سح  موظفيه  ر�سا  دائًما  يربر  كي�سي  كان  اللحظة،  تلك  حتى 
وىل منذ تاأ�سي�سه لل�سركة  برغبتهم يف حتقيق التوازن يف حياتهم؛ ولكن للمرة االأ

ا اآمال موظفيه. ت�ساءل كي�سي يف قرارة نف�سه اإن كان قد خيب حقًّ
يقع  نف�سه  كي�سي  الهاج�ص، وجد  اأن يطرد هذا  البداية  اأن قرر يف  وبعد 
لقي  كلما  وكان  اأكرب،  بدرجة  انتباهه  ي�ستت  اأ�سبح  حتى  الهاج�ص  لهذا  فري�سة 
مور املالية التي اأ�سار  ا ال يتحم�ص لعمله، ظل يت�ساءل يف نف�سه اإن كانت االأ �سخ�سً
اإليها تيم وكونر هي ال�سبب يف هذا الفتور، و�سيًئا ف�سيًئا اأدرك كي�سي اأن عليه اأن 

يفعل �سيًئا ما.
لالحتفال  رو«  »كانري  �سارع  يف  املطاعم  اأحد  كي�سي  ا�ستاأجر  ولذلك، 
مع موظفيه  �سرب  الع�ساء،  وبعد  يب.  �سركة  ن�ساء  الإ العا�سرة  ال�سنوية  بالذكرى 
اأ�سهم  طرح  وهو  عليه؛  �سيندم  ما  �سرعان  قراًرا  واأعلن  االحتفال،  نخب 

ال�سركة للبيع.
املكافاأة  موظفيه  ملنح  حان  قد  الوقت  اأن  خماوفه  متخطًيا  كي�سي  وقرر 
املالية التي ي�ستحقونها. ول�سوء احلظ، كان كي�سي عندما يعلن اأنه �سيقوم باأمر 

ما يجد دائًما طريقة ي�ستطيع بها تنفيذه.



ال�صراب

مب�سئويل  لالجتماع  الالزمة  جراءات  االإ باتخاذ  الفور  على  وتيم  كي�سي  قام 
�سهم لالكتتاب العام، وهو اأمر كان كي�سي  البنوك لو�سع اأ�س�ص الطرح املبدئي لالأ
قد اأخذ على عاتقه اأال يفعله اأبًدا، حتى ال ي�سع نف�سه رهن اأهواء جمل�ص اإدارة 
وراق املالية، ولكنه  هم – اأال ي�سع نف�سه حتت رحمة �سوق االأ ر�سمي، اأو – وهو االأ
مر بطريقة ما ملوظفيه املخل�سني، وبرر كي�سي ذلك  ن باأنه يدين بهذا االأ �سعر االآ

لنف�سه دون اقتناع بقوله: »ورمبا اأكون يف حاجة اإىل حتدٍّ جديد.«
فر�سة  بامل�سادفة  كي�سي  اكت�سف  املرتدد،  التخطيط  من  اأ�سبوع  وبعد 

�ساوره ال�سك يف اأن تكون حقيقية، وكان عليه اأن يثق بحد�سه.
عمال  تلقى كي�سي ات�سااًل من جي. تي. هاري�سون، رئي�ص ق�سم تطوير االأ
يف �سركة بالي �سوفت التي تعد الثانية من حيث احلجم بني �سركات اإنتاج األعاب 
مريكية، وتقع يف مدينة �سان خوزيه بكاليفورنيا،  الكمبيوتر يف الواليات املتحدة االأ
طفال،  وقد قامت هذه ال�سركة على اإنتاج األعاب الكمبيوتر التقليدية املوجهة لالأ
لعاب الريا�سية، ولكن يف الوقت الذي بداأ فيه  وكان متثيلها �سعيًفا يف �سوق االأ
عمالوؤها امل�ستهدفون يتقدمون يف العمر، بدا من احلكمة بحث االنتقال اإىل فئة 
�سارة اإليهم با�سم  رمبا جتذب امل�سرتين الذين كان العاملون بال�سركة يحبون االإ

طفال الكبار«، ومن هنا دخلت �سركة ِيب اللعبة. »االأ
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ولية التي قام بها فريق هاري�سون يف بالي �سوفت اإىل  بحاث االأ اأ�سارت االأ
اأن اأداء �سركة كي�سي ماك دانيال لي�ص على امل�ستوى املطلوب، خا�سة عند اأخذ 
�سرائها  من  يجعل  وهذا  االعتبار،  يف  ال�سركة  متتلكه  الذي  التكنولوجي  التفوق 
منخف�سة،  وبتكلفة  �سريًعا  الريا�سية  لعاب  االأ �سوق  اإىل  للدخول  رائعة  �سفقة 
وفريقه  هاري�سون  متكن  فاإذا  املُنَتج.  تطوير  يف  عامني  �ساعة  الإ احلاجة  ودون 

فقط من حت�سني اأداء �سركة ِيب، ف�سوف حتقق ال�سفقة جناًحا مبهًرا.
لعاب  اأن يكون جزًءا من اإحدى �سركات االأ اأن كي�سي مل يحب فكرة  ومع 
التقليدية، فاإنه قرر اأن يبحث فكرة بيع �سركة يب اإىل �سركة بالي �سوفت، ولكن 
اإدارة �سركته بنف�سه با�ستقاللية، واأن يحتفظ  اأن ي�ستمر يف  ب�سروط ثالثة هي: 
داري كاماًل، واأن ُي�سمح له باالحتفاظ با�سم �سركة يب كعالمة جتارية  بفريقه االإ

منف�سلة يف جمال األعاب الكمبيوتر الريا�سية.
بالي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص   – جا�سنت  ويد  وافق  اإذا  اأنه  كي�سي  راأى 
�سوفت – على هذه ال�سروط، ف�ستكون فر�سة عظيمة ملنح موظفيه املكافاأة املالية 
هذا  ببنائها.  قام  التي  ال�سركة  على  �سيطرته  يفقد  اأن  دون  ي�ستحقونها،  التي 
�سافة اإىل جتنب املخاطرة والتوتر اللذين �سينتجان عن طرح اأ�سهم ال�سركة  باالإ
مر لزوجته يف اليوم الذي قدم فيه العر�ص لهاري�سون على  للبيع. و�سرح كي�سي االأ
يجابية لكال اخليارين«، واأ�ساف: »ولكنهم  اأنه ميثل »اال�ستفادة من اجلوانب االإ

لن يقبلوا به.«
اأع�ساء الفريق التنفيذي ل�سركة بالي �سوفت وافقوا  اأن  مر املده�ص  واالأ
على ال�سروط دون تردد، واأكد ويد جا�سنت �سخ�سيًّا لكي�سي اأن �سركته ال تعرف 
لعاب الريا�سية واأنهم ال يريدون التدخل يف �سئون ُمنتج ناجح  الكثري عن �سوق االأ
اأخرى داخل �سركة بالي �سوفت  اأق�ساًما كثرية  اأن هناك  ا  اأي�سً بالفعل، واأو�سح 

تتمتع با�ستقاللية كاملة ولديها كيانات جتارية منف�سلة.



حتى  املبدئي  العر�ص  تقدمي  على  اأ�سابيع  ب�سعة  متر  تكد  فلم  ولذلك، 
الف من اأ�سهم �سركة بالي �سوفت  اأُبرمت ال�سفقة، على اأن يت�سلم كي�سي مئات االآ
بال�سركة.  العمل  منهم يف  كل  اأم�ساها  التي  املدة  موظفيه ح�سب  على  ويوزعها 

�سهم بعد مرور �ستة اأ�سهر على �سرائها. وي�ستطيع املوظفون بيع هذه االأ
من  بقليل  مر  االأ هذا  �سي�ستقبلون  موظفيه  اأن  يتخيل  كي�سي  يكن  ومل 

االمتنان عندما ياأتي ذلك الوقت.
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ال�سراء، كان موظفو يب قد  اإمتام �سفقة  وىل من  االأ القليلة  �سابيع  االأ يف خالل 
ا، كان  اأو�سكوا اأن ُي�سابوا بالُدوار، فمع اأن �سيًئا من روتينهم اليومي مل يتغري حقًّ
ثر يف  لرثوتهم التي ح�سلوا عليها لتوهم – والتي مازالت على الورق – عظيم االأ
بالتاأكيد  ي�ستمتعون  كانوا  بال�سركة  القدامى  املوظفني  اأن  حني  ويف  معنوياتهم، 
كيد باأن  هم هو �سعورهم االأ بفكرة �سراء منازل و�سيارات جديدة، كان ال�سيء االأ

�سربهم قد اآتى ثماره اأخرًيا.
َ كل �سيء. ثم حدث اأمر غريَّ

خبار؛ فقد  لن ين�سى كي�سي قط اأين كان وماذا كان يفعل عندما �سمع االأ
يام عندما كان يتحدث  جاء مديره املايل، تيم كارتر، اإىل مكتبه يف �سباح اأحد االأ

ًة. اإىل الو�سيط العقاري. بدا تيم �ساحب الوجه، لذا اأنهى كي�سي املكاملة فجاأ
وقبل اأن يتمكن تيم من التحدث، طلب منه كي�سي اأن يغلق الباب.

ثم بداأ تيم احلديث قائاًل: »اأنت مل تقم بت�سغيل جهاز الكمبيوتر اخلا�ص 
ن تيم كان يعلم  بك بعد، األي�ص كذلك؟« كان هذا اأ�سبه باخلرب منه بال�سوؤال، الأ

ا. اأن رئي�سه لو كان قد ا�ستخدم جهاز الكمبيوتر، لبدا �ساحًبا اأي�سً
�سواأ، وقال: »ال، ملاذا؟ ماذا يجري؟ هل وقع هجوم  اأ كي�سي ل�سماع االأ تهيَّ

اإرهابي جديد؟«
تيم: »ال �سيء من هذا، حمًدا هلل.«



تنهد كي�سي بطريقة تدل على الراحة وقال: »يا اإلهي، لقد اأخفتني.«
�سهم بن�سبة تزيد على 12 باملائة منذ  تابع تيم: »لقد انخف�ست اأ�سعار االأ

رنني جر�ص بدء التداول يف البور�سة.«
كي�سي: »وماذا عن ...«

اأ�سهم  »انخف�ست  تيم:  اأجابه  ال�سوؤال،  اإكمال  كي�سي  ي�ستطيع  اأن  وقبل 
بالي �سوفت بنحو ت�سع.« 

قل اأداوؤنا اأف�سل من ...« كي�سي: »ح�سنا، على االأ
اأو�سح تيم: »اأق�سد ت�سع نقاط.«

�سحب وجه كي�سي تقريًبا، وقال: »هذا �سيئ.«
ولكن ما خفي كان اأعظم. 
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وكذلك  �سهم  االأ �سوق  موؤ�سرات  ا�ستمرت  التالية،  الثالثة  �سابيع  االأ مدار  على 
اأ�سهم �سركة بالي �سوفت يف االنخفا�ص، وانخف�ست معنويات العاملني يف ال�سركة 
اأمله  بدرجة غري م�سبوقة منذ �سنوات، وكان كي�سي ممزًقا بني عاطفتني: خيبة 
لعدم  �سوفت  ل�سركة بالي  التنفيذي  الفريق  على  وغ�سبه  ال�سركة،  ببيع  لقيامه 
ي�ستطع  فلم  من�سًفا  رجاًل  كان  ولكنه  اأف�سل.  بطريقة  �سركتهم  باإدارة  قيامهم 
اأمًرا ميكن التنبوؤ به، وما من  �سهم مل يكن  �سعار يف �سوق االأ اأن انهيار االأ اإنكار 
موظفوه  يرى  اأن  فقط  ومتنى  مر.  االأ هذا  عن  امل�سئولية  يتحمل  بعينه  �سخ�ص 

مر على هذا النحو.  االأ
عندما تلقى كي�سي اأخرًيا مكاملة من جي. تي. هاري�سون، توقع اأن يلحظ 
اأنها  فجاأة  ثبت  التي  ال�سفقة  هذه  يف  تو�سط  الذي  الرجل  من  تعاطف  لهجة 
كانت غري حكيمة، وقرر بالفعل اأن يكون لطيًفا مع هاري�سون، واأن يوؤكد له اأنه ال 

حداث.  ي�ستطيع اأن يلومه ب�سبب هذا التغري املفاجئ يف م�سار االأ
وهذا هو �سبب ده�سته من تعليقات هاري�سون غري املبالية تقريًبا، وطلبه 
الذي جاء بعد ذلك: »نعم، اإنه �سوء احلظ يف ال�سوق. اأظن اأن من عا�ص بال�سيف 

�سبوع القادم.« مات به. على اأية حال، اأود اأن األقاك االأ
كان هذا هو اأول حوار حقيقي بني االثنني منذ اإمتام �سفقة ال�سراء، لذا 

مر؟«  ا مبعرفة طبيعة هذه الزيارة املقرتحة، ف�ساأل: »ما االأ كان كي�سي مهتمًّ



بزيارتك  القيام  يف  فقط  فكرت  لقد  �سيء.  »ال  قائاًل:  هاري�سون  رد 
اأحيط  اأن  اأريد فقط  اإذا مل يكن هناك مانع،  القادم  وح�سور اجتماع املوظفني 

علًما بدرجة اأكرب مبا يجري يف ال�سركة.«
اأح�ص كي�سي باملفاجاأة، لكنه حاول اأال يتخذ موقف املدافع، فرد بالقول: 
»ح�سًنا، ال مانع بالتاأكيد اإذا كنت ترغب يف ذلك، ولكنني اأخ�سى اأنك لن تتمكن 
واأخربك مبا  لنتحدث  مًعا  ملاذا ال جنتمع  لالهتمام.  مثري  �سيء  اأي  معرفة  من 

تريد اأن تعرفه.«
اإذا كان جي. تي. قد اأح�ص باأي انزعاج لدى كي�سي، فهو مل يلق له بااًل، 
ل اأن اأح�سر االجتماع اإذا كان ال باأ�ص يف ذلك.« ومل تكن لهجته  وقال: »ال، اأف�سِّ
لهجة من يلتم�ص طلًبا، واإمنا من ي�سدر اأمًرا، فرد كي�سي بالقول: »ح�سًنا اإذن، 
عادة  االجتماع  وي�ستمر  االثنني،  �سباح  العا�سرة  ال�ساعة  يف  االجتماع  �سنبداأ 
على  بي  االت�سال  يحاول  من  هناك  »عفًوا،  قائاًل:  تي.  جي.  فقاطعه  حتى ...« 
كان  وعندئذ  املكاملة.  اأنهى  ثم  القادم«،  �سبوع  االأ �ساأراك  الثاين،  الهاتف  خط 

�سوات التي تنبئ عن انهيار عامله. كي�سي يكاد يق�سم اأنه �سمع اأول االأ
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يف �سباح يوم االثنني، �سعر كي�سي اأنه غري راغب يف الذهاب اإىل العمل، وعرف اأن 
لذلك عالقة بزيارة جي. تي. هاري�سون، ولذا مل يكن م�سروًرا عندما راأى �سيفه 

جال�ًسا يف مكتبه عندما و�سل اإىل ال�سركة يف ال�ساعة العا�سرة اإال ع�سر دقائق.
كان جي. تي. ينظر اإىل ال�ساحل عرب النافذة، عندما قال: »يبدو املنظر 

ا من هنا.« جمياًل جدًّ
ف�سعر كي�سي كما لو كان ي�ست�سيف غازًيا اأجنبيًّا، لكنه ظل لطيًفا، وقال: 
»يجب اأن تكرث من زيارتنا هنا؛ اإنه تغيري رائع للمناظر.« اأح�ص كي�سي اأن تعليقه 

كان لطيًفا بدرجة اأكرب مما ينبغي.
وبعد  لذلك.«  الكايف  الوقت  اأملك  كنت  »ليتني  قائاًل:  هاري�سون  فرد 
الوقت قد حان للذهاب  حمادثة ق�سرية و�سطحية عن م�ساغل كل منهما، كان 

اإىل اجتماع الفريق.
االجتماعات،  قاعة  يف  متواجًدا  فقط  الفريق  ن�سف  كان  العا�سرة  ويف 
ومل يكن ذلك اأمًرا نادًرا، اإال اأنه جعل كي�سي ي�سعر ببع�ص الع�سبية ب�سبب وجود 
تقريًبا ح�سر جميع من كان عليهم  ولكن يف غ�سون خم�ص دقائق  املهم.  زائره 
الفريق، هما  وكان هناك ع�سوان يف  للبدء.  م�ستعدين  وكانوا  االجتماع  ح�سور 

مات ومي�سيل، لديهما التزامات اأخرى يقومان بها.



بداأ كي�سي االجتماع كما كان يبدوؤه عادة، وذلك بالتحقق من اأنهم جميًعا 
مرح  باأ�سلوب  اللوم  اإليهم  وجه  ثم  ال�سابق،  االجتماع  حم�سر  من  ن�سًخا  تلقوا 
لعدم اإر�سال اأي منهم اقرتاحات لتو�سع على جدول اأعمال االجتماع احلايل، ثم 
عمال الذي اأعده بنف�سه، وكان ي�سمل خم�سة بنود: �سيا�سة  قام بتوزيع جدول االأ
اخلا�سة  والتقارير  دارة،  االإ تدريب  وبرامج  اال�سرتاتيجي،  والتخطيط  نفاق،  االإ

�سهم، والتقارير التي حتوي اأحدث البيانات عن املناف�سني. باالأ
بالنفقات  مت�سلتان  م�ساألتان  »هناك  قائاًل:  ول  االأ للمو�سوع  كي�سي  مهد 

يجب اأن نناق�سهما.« ثم التفت اإىل مديره املايل وقال: »تف�سل يا تيم.«
حتت  املتغرية  النفقات  ن�سع  اأن  علينا  »اأواًل،  قائاًل:  حديثه  تيم  فبداأ 
ا اأن ننتهي من ح�ساب النفقات يف اأقرب وقت، واأن نغري  ال�سيطرة. وعلينا اأي�سً
اأف�سل مع تلك امل�ستخدمة يف �سركة  النماذج التي ن�ستخدمها لتتوافق على نحو 

م. بالي �سوفت.« ونظر تيم اإىل زائرهم الذي ميثل ال�سركة االأ
نفاق  االإ و�سيا�سات  تقارير  املجموعة  ناق�ست  التالية،  ال�ساعة  وعلى مدار 
وكل ما له عالقة باإدارة النفقات ب�سرب وبحياد. كان جي. تي. يبدو غافاًل متاًما 

عما يجري، مما اأ�سعر كي�سي ببع�ص االرتياح.
الرغبة يف احلوار، قرر كي�سي  نوع من  اأي  اأن فقد اجلميع  وبعد  اأخرًيا، 
فيما  هذا  يكفي  »ح�سًنا،  قائاًل:  عمال  االأ جدول  يف  التايل  البند  اإىل  االنتقال 
التخطيط  عمال ثم قال: »لنتحدث عن  اإىل جدول االأ بالنفقات.« ونظر  يخت�ص 

اال�سرتاتيجي.«
اأن ت�سبح  اأمل  اأفاق من غ�سيته فجاأة متحفًزا على  وكاأنه  تي.  بدا جي. 

املناق�سة اأكرث اإثارة.
مكان، فقال:  كان كي�سي يحب اأن ُي�سرك فريقه يف هذه االجتماعات قدر االإ

ن فيما يتعلق بعملية التخطيط يا كونر؟« مور االآ »مل ال تخربنا كيف ت�سري االأ
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البيانات عما جرى اإجنازه فيما  اآخر  ا�ستغرق كونر ع�سر دقائق لتقدمي 
امللونة  ال�سرائح  بع�ص  ا�ستخدم  ثم  التمهيدية،  بحاث  واالأ البيانات  بجمع  يتعلق 
امل�سحوبة مبوؤثرات �سوتية لعر�ص اخلط الزمني لتطوير اخلطة اال�سرتاتيجية 

لل�سركة لل�سنة القادمة.
اأفكارهما  يعر�سا  اأن  وكي�سي  كونر  من  �سوفيا  ويف خالل حديثه، طلبت 
حول االجتاه العام للخطة، واأ�سافت: »اأو رمبا ميكنكما اأن تخربانا عن الق�سايا 

الرئي�سية التي �سنحتاج اإىل مناق�ستها.«
التناف�سية  ال�سغوط  حول  دقيقة  اأربعني  ا�ستغرقت  مناق�سة  ودارت 
واجتاهات ال�سوق، وكانت بالتاأكيد اأكرث ت�سويًقا من املناق�سة ال�سابقة، ومل يكن 
التي يناق�سونها، ولكن جي. تي.  اأن كي�سي وفريقه ملمون بالق�سايا  هناك �سك 
راأى اأن �سيًئا ما ينق�سهم، وهو احلما�ص وال�سعور باأهمية ما يفعلونه. وكان ل�سان 
�سركة  اأو�ساع  عن  درا�سة  يجرون  وكاأنهم  �سخا�ص  االأ هوؤالء  »يبدو  يقول:  حاله 

تخ�ص اأنا�ًسا اآخرين، ولي�ص عن م�ستقبل �سركتهم.«
اأن ينتهي االجتماع ومدته �ساعتان  كانت هناك ع�سر دقائق متبقية قبل 
عندما حاول كي�سي اأن يوقف هذه املناق�سة قائاًل: »ح�سًنا، �سيكون لدينا الكثري 
بع�ص  وهناك  املقبلة،  ال�سهور  اال�سرتاتيجية يف  للتحدث عن اخلطة  الوقت  من 

خرى التي علينا اأن نتناولها اليوم.« الق�سايا االأ
وبينما كان يلقي نظرة على القائمة التي لديه، قالت �سوفيا: »كنت اآمل 

عالنات يف املجالت يف الربع �سنة القادم.« اأن ن�ستطيع التحدث عن زيادة االإ
اتفقنا على هذه  اأننا  »اأعتقد  كي�سي من ذلك:  يتمكن  اأن  قبل  كونر  فرد 

�سبوع املا�سي.« الرتتيبات االأ
ا، ولكني مل اأكن مرتاحة حقيقة ملا اتفقنا  قالت �سوفيا: »اأعتقد ذلك اأي�سً
عليه، وعندما حتدثت مع فريقي عن ذلك، قالوا اإننا بحاجة اإىل اأن نزيد ب�سرعة 



من ن�سر اإعالناتنا يف جمالت التجارة اإذا كنا نريد اأن نعطي دفعة ملنتجاتنا قبل 
عيد امليالد.«

به  القيام  اأي �سيء ميكننا  تيم وقال: »هل هناك  اإىل  تنهد كي�سي ونظر 
بخ�سو�ص امليزانية لرتحيل التكاليف اإىل الربع الثاين؟«

من  البداية  يف  اأتاأكد  اأن  اأريد  ولكن  مر،  االأ يف  »�ساأنظر  قائاًل:  تيم  رد 
يف  امليزانية  يف  عجًزا  نواجه  اأن  اأريد  ال  نا  فاأ ا،  حقًّ ذلك  اإىل  بحاجة  اأننا 

�سهر نوفمرب.«
يف  ثقلهم  بكل  يدخلون  �سوف  مناف�سينا  اأن  »اأعتقد  وقال:  كي�سي،  وافق 

ا.« جازات هذا، وال نريد اأن ننفق اأموالنا مبكًرا جدًّ مو�سم االإ
»هذا  املبيعات:  رئي�ص  ب�سبب  لي�ص  ولكن  حمبط  وهو  بقوة  كونر  تدخل 
�سحيح، ولكن رمبا تكون �سوفيا على حق؛ فاإذا ا�ستطعنا اأن نعطي دفعة ملنتجاتنا 
قبل مناف�سينا، ف�سنكون قد انتفعنا مبا اأنفقناه يف عيد امليالد، ورمبا ال يعود ما 
مر منذ �سهر، اأو حتى قبل اأ�سبوع.« اأنفقوه بفائدة عليهم. ليتنا فكرنا يف هذا االأ

مل يكن جي. تي. يعرف الكثري عن عمل �سركة يب، ولكنه كان متاأكًدا اأن 
هذه املحادثة ال�سغرية كانت املحادثة الوحيدة املفعمة باحليوية التي دارت يف 

�سف كانت هذه املحادثة على و�سك اأن تنتهي. ال�ساعتني املا�سيتني، ولكن لالأ
نتحدث  ومل  دقائق،  خم�ص  لدينا  تبقى  »ح�سًنا،  قائاًل:  كي�سي  تدخل 
اأو�ساع  حتليل  اأو  �سهم  باالأ اخلا�سة  التقارير  اأو  دارة  االإ تدريب  برامج  عن  بعد 
و�سع  عن  عامة  فكرة  اأعطيتنا  هاّل  »تيم،  تابع:  ثم  للحظة،  َمَت  �سَ املناف�سني.« 

�سهم يف ثالثني ثانية.« االأ
رد تيم: »ح�سًنا، نحن امل�سئولني بال�سركة ال ميكننا اأن نبيع اأ�سهمنا يف هذا 
الوقت، ولي�ص هذا ما نريده يف الوقت احلا�سر، فعلينا االنتظار حتى ُتغلق دفاتر 
رقام، وي�سري هذا على اأي موظف لديه علم باإيراداتنا؛  بالي �سوفت وت�سدر االأ
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�سرار  ولذا فلتخربوين عن اأي فرد يف اأق�سامكم ميكن اعتباره من املطلعني على االأ
مر اإذا مل نقم  الداخلية لل�سركة. ول�ستم بحاجة اإىل اأن اأذكركم بعواقب هذا االأ

وراق املالية لن ت�سمح باأي خطاأ.« به على وجه �سحيح، فلجنة تداول االأ
فراد اجلال�سني حول املائدة يود اأن يوجه �سوؤااًل  كان اأكرث من فرد من االأ
�سئلة، خا�سة واأن االجتماع كان على  لتيم، ولكن اأحًدا مل يجروؤ على طرح هذه االأ

و�سك اأن ينتهي.
اأفراد الفريق متلهفون للخروج من االجتماع، ولكنه  اأن  كان كي�سي يعلم 
ا�ستطرد قائاًل: »مل ت�ستطع مي�سيل اأن تاأتي اليوم، ولكنها طلبت مني اأن اأخربكم 
اأكتوبر، ونتوقع  ول من  �سبوع االأ دارة يف االأ جراء تدريب االإ اأنها تخطط الإ جميًعا 
�ست�ستغرق  التي  التدريبية  الدورة  هذه  فريًقا  اأو  ق�سًما  يدير  فرد  اأي  يح�سر  اأن 

ثالثة اأيام كاملة.«
وللمرة الثانية، مع اأن معظمهم كان لديه اأ�سئلة واعرتا�سات، مل يكلف اأحد 

ن دقيقتان ون�سف. نف�سه عناء قول اأي �سيء، وبقى على انتهاء االجتماع االآ
تبدو  كيف  »ح�سًنا،  و�سوفيا:  لكونر  حديثه  موجًها  كي�سي  قال  اأخرًيا، 
واملبيعات  الت�سويق  ق�سمي  رئي�سي  من  كل  نظر  باملناف�سني؟«  اخلا�سة  التقارير 
اأين نبداأ؟« بداأت �سوفيا قائلة:  اإىل بع�سهما البع�ص ول�سان حالهما يقول: »من 
»لقد �سمعنا للتو من البع�ص اأن �سركتي جو بوك�ص وجيم �ستار �ستطرحان األعاب 

جولف جديدة قبل نهاية هذا العام.«
واأ�ساف كونر: »يحاولون اأن ي�سعوا اأقدامهم يف ال�سوق بجراأة يف منطقتنا، 
ا، حتى  كرب �سنًّ فهم يريدون اأن ي�سورونا وكاأننا تقليديون ون�ستهدف اجلمهور االأ
حبهم  ب�سبب  اجلولف  يحبون  الذين  طفال  االأ جميع  من  اال�ستفادة  لهم  يت�سنى 

لالعب تيجر وودز.«
�ساأل تيم: »اإذن ماذا نفعل؟«



مر املرة القادمة،  اإىل �ساعته، وقال: »فلنتحدث عن هذا االأ نظر كي�سي 
ن وعلينا اأنا و�سوفيا اأن نت�سل ب�سركة »وول مارت« يف ال�ساعة  اإنه وقت الظهر االآ
الثانية اإذا كنت اأتذكر جيًدا.« فاأوماأت �سوفيا براأ�سها موافقة. وانتهى االجتماع 
يغادرون  الرابع  ال�سف  كانوا طلبة يف  لو  كما  وغادر احل�سور  الو�سع  على هذا 

حجرة الدرا�سة يف وقت الُف�سحة.
نظر اإليهم جي. تي بذهول وهم يغادرون.
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تاأويل

اأن  راأى  اأنه  اإال  االجتماع،  يف  للتو  �سهده  ما  كنه  يعرف  اأن  هاري�سون  ي�ستطع  مل 
هناك �سيًئا مده�ًسا فيه، وكان اأول ما اأثار ده�سته هو اأن هوؤالء التنفيذيني الذين 
اأن مي�سوا �ساعتني يف حمادثات مملة، كانوا  ال �سك يف كفاءتهم قد ا�ستطاعوا 
خر ثم يتوقفون عن مناق�ستها، ولكن  يتناولون فيها مو�سوعات مثرية من حني الآ

حتملهم كل ذلك دون كلل كان م�ساألة اأخرى متاًما.
يب  ل�سركة  التنفيذي  الفريق  اأع�ساء  اأن  هو  تي.  يعرفه جي.  يكن  ما مل 
املفزعة،  اجتماعاتهم  مع  للتعامل  طويلة  مدة  منذ  وهدوء  ب�سرب  ا�ست�سلموا 
وكانت القرارات املهمة واملناق�سات التي توؤدي اإليها جتري عادة يف مكتب كي�سي، 
�سافة اإىل واحد اأو اثنني اآخرين من اأع�ساء الفريق  وكان ي�سارك فيها بنف�سه باالإ

التنفيذي ح�سب املو�سوع حمل النقا�ص.
النافذة  ب�سريته  يلحظ  اأن  ي�ستطيع  اأحد  يكن  مل  كي�سي،  حظ  ول�سوء 

مور اإال يف هذه اجلل�سات فقط. وتقييمه اجليد لالأ
اأموًرا  اإال  تكن  التي مل  يفعل ذلك يف االجتماعات،  يكن  بالتاأكيد مل  فهو 
وكل  �سيء  اأي  وتتناول  االجتماعات مملة وجافة  كانت  �سف  ولالأ �سكلية فح�سب. 
دوات  واالأ الت�سويق،  وا�سرتاتيجية  نفاق،  االإ �سيا�سات  مثل:  ال�سم�ص  حتت  �سيء 
جازات، واجتاهات التكنولوجيا، واملرافق. وكان كل مو�سوع  املكتبية، وجداول االإ



يًّا من هذه املو�سوعات مل ُيَحّل اأبًدا على  اأ عر�سة لل�سخرية واالنتقاد، ويبدو اأن 
قل لي�ص قبل اأن يعقد كي�سي جل�سة يف مكتبه بعد ذلك. كمل، على االأ الوجه االأ

مر املثري لالنتباه اأنه مع اأن االجتماعات كانت بهذا القدر من ال�سوء،  واالأ
اإال اأنها مل تتجاوز اأبًدا الوقت املحدد لها؛ فب�سرف النظر عن عدد البنود املدرجة 
عمال، كان كي�سي ينهي االجتماعات دائًما يف متام ال�ساعة الثانية  على جدول االأ
مر على  ع�سرة، دون اأية �سكوى من احل�سور. وكان كي�سي ي�سعر بالفخر بهذا االأ
وجه اخل�سو�ص، خا�سة بعد مراقبته ل�سنوات لالجتماعات التي تتجاوز الوقت 

املحدد فت�سبب ا�ستياء التنفيذيني.
يت�سم باالن�سباط يف املواعيد، فلم يكن غريًبا  اأن فريق كي�سي كان  ومع 
�سبوعي. يف الواقع، كان  اأنهم كانوا يرحبون باأي عذر لعدم ح�سور االجتماع االأ
ال�ستة جميعهم مًعا، وهذا ما بات معروًفا  التنفيذيني  النادر تقريًبا ح�سور  من 

على �سبيل املزاح مبا ي�سمى »عدوى الفريق«.
ولكن االجتماعات مل تكن مزحة فيما يتعلق بتاأثريها على �سركة كي�سي، 
يب،  �سركة  يف  املعنوية  بالروح  املتعلقة  امل�سكالت  من�ساأ  االجتماعات  كانت  فقد 
يف  لينت�سر  واخلمول  والفتور  االرتباك  منها  ينبثق  كان  التي  الوحيدة  والنقطة 
مر يف االجتماعات،  اأرجاء املوؤ�س�سة، فقد كانت الق�سايا جميعها ُتناق�ص اآخر االأ
الفريق  اأع�ساء  طاقة  ا�ستنفاد  جرى  قد  يكون  �سبوعي  االأ الروتني  وبنهاية 

التنفيذي وحما�سهم.
اخلطر  تقدير  اأ�ساءوا  قد  وفريقه  كي�سي  اأن  �سك  هناك  يكن  مل 
يدبره  كان  عما  �سيء  اأي  يعرفوا  اأن  قبل  ذلك  وكان  اجتماعاتهم،  متثله  الذي 

جي. تي. هاري�سون.
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جي. تي. هاري�صون

حيان، ومل  ا، واأقرب اإىل الربود يف بع�ص االأ كان جي. تي. هاري�سون مبا�سًرا وجافًّ
ا اأو مت�سكًكا. ويف �سبع �سنوات فقط، ارتقى من مدير ت�سويق اإىل  يبُد اأبًدا ع�سبيًّ
اأن عقد  ويعني هذا  عمال،  االأ لتطوير  التنفيذي  الرئي�ص  من�سبه احلايل كنائب 

�سفقات يقع �سمن م�سئولياته املتنوعة.
و�سراء  االندماج  عمليات  على  �سراف  االإ م�سئولية  توليه  خالل  ومن 
ت�سوبها  كانت  واإن  اأ�سطورية،  �سمعة  لنف�سه  هاري�سون  �سنع  ال�سركات؛ 

بع�ص ال�سوائب. 
وقد كان مناف�سو �سركة بالي �سوفت يخ�سون هذا الرجل، الذي كان يف 
حوال ميثل ال�سركة يف الدعاوى الق�سائية واملفاو�سات. وكان املوظفون  اأغلب االأ
حتى  العمل  يف  ميانعون  يكونوا  ومل  اأجله،  من  عملهم  يف  يتفانون  معه  العاملون 
خارج  اأحد  ي�سمعهم  ومل  �سبوعية،  االأ العطالت  ويف  الليل  من  متاأخرة  اأوقات 
كرث اإثارة للده�سة هو اأن زمالءه يزعمون  مر االأ الق�سم ي�سكون من ذلك اأبًدا. واالأ
اأنهم يحبونه، يف حني اأن املوظفني يف ال�سركة كانوا يخ�سون فقط التحدث ب�سوء 

عن رجل رمبا ي�سبح رئي�سهم يوًما ما.
ومع اأنه اأ�سبح م�سهوًرا، فلم يعرفه حق املعرفة اإال قلة من النا�ص داخل 
اأو خارج �سركة بالي �سوفت، ومل يكن ينزعج لذلك، فقد كانت �سمعته وحدها 



ال�سركة،  خارج  يفزعهم  اأن  يود  الذين  �سخا�ص  االأ قلوب  يف  الرعب  لبث  كافية 
وال�سيطرة على من يود ال�سيطرة عليهم داخل ال�سركة. 

و�سرعان ما �سيعرف كي�سي املزيد عن هذا الرجل.
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وىل الطلقات االأ

�سبوع التايل، ومل تكن من هاري�سون  جاءت مكاملة هاتفية يف وقت متاأخر من االأ
هذه املرة، وليتها كانت منه، فقد جاءت من اأحد العاملني معه، وهو حا�سل على 
عمال، بداأ احلديث قائاًل: »اأهاًل بك يا �سيد ماك  درجة املاج�ستري يف اإدارة االأ
اأت�سل  اأنا  �سوفت،  بالي  �سركة  يف  عمال  االأ تطوير  ق�سم  من  توين  اأنا  دانيال، 
لعلها  اأو  االجتماعات،  من  ل�سل�سلة  عداد  لالإ هاري�سون  تي.  جي.  عن  نيابة  بك 

جل�سات، على مدار ال�سهور الثالثة القادمة.«
مل يعرف كي�سي كيف يرد على ذلك، فقال: »عفًوا؟ من اأنت؟«

هادًئا،  عمال  االأ اإدارة  يف  املاج�ستري  درجة  على  احلا�سل  توين  كان 
تي. هاري�سون يف  اأعمل مع جي.  �سوفت،  �سركة بالي  توين من  »اأنا  قائاًل:  ورد 

ق�سم تطوير ...«
ذلك.  فهمت  »نعم،  املعتادة:  وطبيعته  يتفق  ال  باأ�سلوب  كي�سي  فقاطعه 

ولكن ماذا تريد؟«
رد توين: »ل�ست متاأكًدا متاًما، كل ما اأعرفه هو اأن جي. تي. طلب مني اأن 
اأخربك باأنه �سوف يح�سر بع�ص اجتماعات موظفيكم حتى نهاية ال�سيف، حتى 
اخلام�ص ع�سر من �سبتمرب فيما يبدو، و�سيحاول اأن يخربك بذلك مقدًما، ولكنه 

قد يح�سر دون حتديد موعد م�سبق اأحياًنا.«



ال�سمت  من  برهة  بعد  فتحدث  هدوئه،  على  يحافظ  اأن  كي�سي  حاول 
تابع  جابة،  االإ من  توين  يتمكن  اأن  وقبل  هذا؟«  من  الغر�ص  »وما  قائاًل:  الثقيل 
مر  اأنا وجي. تي. اأن نناق�ص هذا االأ كي�سي قائاًل: »اأال تعتقد اأنه رمبا يجب عليَّ 
»معذرة  قائاًل:  وا�ستطرد  جابة،  االإ كي�سي  ينتظر  مل  اأخرى،  مرة  مبا�سرًة؟« 

يا توم.«
رد توين: »اأنا توين.«

رد كي�سي قائاًل: »معذرة يا توين، ولكني �ساأحتدث اإىل جي. تي. عن هذا 
مر بنف�سي، من ف�سلك اأخربه اأن يت�سل بي عندما ت�سنح له الفر�سة.« االأ

توين: »�سوف اأفعل ذلك يا �سيد ماك دانيال.«
كي�سي: »ميكنك اأن تناديني كي�سي.«

توين: »�سكًرا جزياًل، واأنا اأتطلع ملقابلتك عندما تتاح يل الفر�سة للقدوم 
اإىل مونتريي بنف�سي.«

خر  االآ الطرف  يف  ال�ساب  هذا  اإىل  ي�سل  اأن  باإمكانه  كان  لو  كي�سي  َودَّ 
عرب الهاتف ليخنقه، ولكنه كان يعرف اأن هاري�سون هو من ي�ستحق اخلنق؛ لذا 
�سكًرا  رائًعا،  »�سيكون هذا  وقال:  اأق�سى حد ممكن،  اإىل  لطيًفا  يكون  اأن  حاول 
اأن يحدث اليوم  لك يا توين.« واأنهى املكاملة وهو ي�سائل نف�سه: »هل من املمكن 

ما هو اأ�سواأ؟«
بعد  بيلي  جيا  م�ساعدته  عليه  تدخل  عندما  اإجابته  �سيعرف  �سوؤال  وهو 

خم�ص دقائق.
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قالت جيا: »اأنا حامل!« ُمعلنة هذا اخلرب مبرح وبهجة لرئي�سها الذي عملت معه 
ثماين �سنوات.

فنه�ص كي�سي وم�سى نحو جيا وعانقها وهناأها باخلرب ال�سعيد، وهو ال�سيء 
الذي نادًرا ما قام به كي�سي مع اأي �سخ�ص يف العمل. ومع اأنه كان م�ستًتا ب�سبب 
مل�ساعدته  ُيظهر  اأن  طاقته  بكل  كي�سي  حاول  هاري�سون،  تي.  جي.  مع  م�سكالته 
اأنه كان �سعيًدا مثلها متاًما، فقد كان هو وباتري�سيا يدعوان جليا وزوجها طوال 

ال�سنوات اخلم�ص املا�سية اأن ينجبا اأطفااًل. فلماذا ال يكون �سعيًدا؟
ثم األقت جيا بالقنبلة، اإذ اأو�سحت اأنها حامل يف ال�سهر الرابع بالفعل، 

نها كانت تخ�سى اأن تفقد الطفلني. واأنها مل تعلن اأي �سيء حتى ذلك الوقت الأ
ف�ساألها كي�سي: »طفلني؟«

طباء اأن هذا احلمل  اأجابت جيا: »نعم، اأنا اأحمل تواأًما! ولقد اأخربين االأ
وهذا  احلمل،  قبل  �سحية  م�سكالت  من  عانيته  ملا  نظًرا  كبرية  خماطر  تتهدده 
عن  اأتوقف  اأن  »يجب  تابعت:  ثم  اجلملة،  تكمل  اأن  قبل  جيا  ترددت  يعني ...« 
األزم الفرا�ص متاًما يف غ�سون  اأ�سبوعني، فرمبا يكون عليَّ اأن  العمل يف غ�سون 

�سهر.« ثم غادرت جيا متمنيًة اأال تكون قد �سايقت رئي�سها.



وكما هو داأبه، مل ُيبد كي�سي يف هذه اللحظة املهمة اإال الهدوء واالبتهاج 
اأول ما  باأن  الليلة اعرتف لزوجته  تلك  اأجل جيا، ولكن يف وقت متاأخر من  من 

تبادر اإىل ذهنه هو: »ما الذي �ساأفعله ب�ساأن اإيجاد بديل جليا؟«
الالتي  النابهات  امل�ساعدات  من  واحدة  كانت  جيا  اأن  مر  االأ يكن  ومل 
مور، ولهن خربة بالعمل كاأي �سخ�ص اآخر يف ال�سركة، بل الواقع  يعرفن خفايا االأ
اأكرث  اإداري  توىل  اإذا  الو�سع  عليه  �سيكون  فيما  يفكر  ما  كثرًيا  كان  كي�سي  اأن 
طموًحا وذكاًء اإدارة مكتبه، ولكن جيا كانت خمل�سة ولطيفة، وكان لها ح�سور 

را�سخ يف حياة كي�سي، وكان ذلك وقت يرحب فيه باأي �سيء م�ستقر.
وهو يرتقب  الليلة  تلك  متاأخر من  وقت  باتري�سيا يف  لزوجته  كي�سي  قال 

ردها: »رمبا اأ�ستطيع اأن اأدير �سئوين ملدة بدون م�ساعد.«
من  مزيد  هذا؛  اإال  ينق�سك  يكن  مل  »�سحيح!  بتهكم:  باتري�سيا  اأجابت 
دارية. ملاذا ال تت�سل بجي. تي. هاري�سون وتعر�ص عليه وظيفتك؟! كن  املهام االإ

واقعيًّا يا كي�سي، عليك اأن تبحث عن �سخ�ص اآخر ليحل حملها.«
كان كي�سي يعلم اأنها حمقة، فقال: »�ساأطلب منها غًدا اأن تت�سل مبكتب 
العمالة املوؤقتة حتى يت�سنى يل البدء يف اإجراء مقابالت �سخ�سية للمر�سحني يف 

�سبوع القادم.« االأ
بفكرة  اخلروج  و�سك  على  اأنها  كي�سي  واأح�ص  عندئذ،  باتري�سيا  هداأت 
قائاًل:  الكالم  على  كي�سي  �سجعها  جيدة،  باأفكار  تاأتي  ما  كثرًيا  نها  والأ جديدة، 

»فيم تفكرين؟«
ردت باتري�سيا: »ح�سًنا، رمبا يجب عليَك اأن تفكر يف توظيف اإداري من 
ال  �سخ�ص  خمتلفة،  بطرق  منه  اال�ستفادة  ت�ستطيع  �سخ�ص  ملدة؛  خمتلف  نوع 
ميانع يف القيام مبا تقوم به جيا، ولكن بطاقة اأكرب، فرمبا يعطيك هذا ال�سخ�ص 

مور.« نظرة خمتلفة لالأ
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مر، ولكن قبل اأن يتمكن من الرد، كانت اإحدى بناته  ففكر كي�سي يف االأ
تناديه من احلجرة املجاورة، فذهب كي�سي ليجلب البنته كوًبا من املاء، وانتهى 

احلوار بينه وبني باتري�سيا. ولكنه مل ين�ص فكرة زوجته.



اكت�صاف بامل�صادفة

وهو  بيرت�سون،  كني  من  لكرتوين  االإ الربيد  عرب  ر�سالة  كي�سي  تلقى  يومني  بعد 
�سرة ومدرب جولف انتقل منذ �سنوات عرب التالل اإىل منطقة  �سديق قدمي لالأ
الثانوية، وكان كني  باإحدى املدار�ص  ال�سلة  ن مدرًبا لكرة  االآ اخلليج، ويعمل بها 
لهام واحلماية بعدما تويف والده،  الن�سح واالإ يلتم�ص عنده  ميثل مرجًعا لكي�سي 

وقد ظلت �سلتهما وثيقة منذ ذلك احلني.
اإنه قادم هو وزوجته كاثرين اإىل مدينة مونتريي ليلعبا  كتب كني يقول: 
اجلولف، واإنهما يتطلعان لتناول الغداء مع كي�سي وباتري�سيا. كان كي�سي قد عزم 
يب  ل�سركتي  املزرية  الق�سة  يروي  ن  الأ ي�سطر  كيال  الدعوة  يقبل  اأال  مر  االأ اأول 
هاري�سون،  تي.  وجي.  �سهم  االأ اأ�سعار  عن  يتحدث  واأن  بكاملها،  �سوفت  وبالي 
ثم ات�سلت به زوجته باتري�سيا قائلة: »لقد حتدثت اإىل كاثرين للتو، واأعتقد اأن 

باإمكاننا اأن ن�سحبهم اإىل ذلك املطعم املك�سيكي اجلديد م�ساء الغد.«
كانت باتري�سيا حتب كاثرين وكني بنف�ص قدر حمبة كي�سي لهما، وعرف 
كي�سي اأنه ال مفر من اللقاء، وقال اإنه ال يجد يف نف�سه الرغبة ملقابلة اأ�سدقائه 

القدامى يف هذه املرحلة من حياته العملية، ولكن زوجته مل توافقه على هذا.
قالت باتري�سيا: » كي�سي، اأرجوك ال تكن �سعيًفا، ثم اإنني اأعتقد اأن هذا 
�سدقاء القدامى. وعلى اأية حال، اأنت  هو الوقت الذي حتتاج فيه ب�سدة ملقابلة االأ

بحاجة اإىل ق�سط من الراحة و�سوف نق�سي وقًتا ممتًعا.« 
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اأي مدى �ستكون  اإىل  اللقاء على م�س�ص، وهو ال يدري  وافق كي�سي على 
ن�سيحة باتري�سيا ذات نفع له.


