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مقدمة

بع�ص  كان يف  �لنبهار  �أن هذ�  �أعرتف  �أن  بد  ل  �أنني  مع  �لعمل،  �أبهرين  لطاملا 
�لأحيان هو�ًسا مر�سيًّا نوًعا ما.

�أتذكر عندما كنت غالًما �أنني بهت و�نزعجت عندما عرفت �أن �لبالغني 
�أطول  وقًتا  هذ�  كان  و�أكرث.  �ساعات  ثماين  يوميًّا  وظائفهم  يعملون يف  �أبي  مثل 

مما �أق�سيه يوميًّا يف �ملدر�سة، وهو ما كنت �أحتمله بالكاد!
كان  وظائفهم،  يحبون  ل  �لبالغني  هوؤلء  من  كثرًي�  �أن  علمت  وعندما 
عن  بعيًد�  �لوقت  من  �لكثري  �لنا�ص  يق�سي  ملاذ�  �أدرك  فلم  �أعظم،  �ندها�سي 
عائالتهم و�أ�سدقائهم دون �أن يكونو� �سعد�ء مبا يقومون به. �أعتقد �أنني خ�سيت 

�أن �أ�سبح يف نف�ص �ملوقف يوًما ما.
ا �إىل �لقوى �لعاملة يف  لقد بد�أ �نبهاري بالوظائف عندما �ن�سممت �أنا �أي�سً
�سن �لثالثة ع�سرة، وكنت �أعمل يف رفع �لأطباق �لفارغة يف �أحد �ملطاعم �لكبرية 
يف فرتة �ل�سيف، مع �لنادلت ومن يغ�سلون �لأطباق و�لطباخني و�ل�سقاة، �لذين 
كان معظمهم يحرتف هذ� �لعمل. وبعد ذلك وخالل �جلامعة كنت �أق�سي فرتة 
دو�ًما  يعملون  من  مع  �أخرى  مرة  �لبنوك،  �أحد  يف  ك�سر�ف  �لعمل  يف  �ل�سيف 
�لعمل  �إذ� كان زمالئي يف  �أت�ساءل د�ئًما عما  �لوظيفتني، كنت  كاماًل. ويف كلتا 
ي�ستمتعون بوظائفهم �أم ل، ومبرور �لوقت تو�سلت �إىل ��ستنتاج ل مفر منه، وهو 

�أن �لكثري منهم ل ي�ستمتعون بعملهم بها، �لأمر �لذي ظل يوؤرقني.
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و�سل �نبهاري بالعمل �إىل م�ستوى جديد متاًما عندما تخرجت يف �لكلية 
وخربت   - عرفت  وحينها  �إد�ري،  كم�ست�سار  كامل  لدو�م  وظيفة  �أول  وت�سلمت 

بنف�سي - ما ُيعرف باكتئاب �لعودة �إىل �لعمل بعد يوم �لأحد.
و�كتئاب يوم �لأحد هو م�ساعر �خلوف و�لإحباط �لرهيبة، �لتي ي�ساب 
بها معظم �لنا�ص قرب نهاية �لعطلة �لأ�سبوعية؛ حيث يخ�سون فكرة �لعودة �إىل 
حياتي  بد�ية  يف  علي  مرت  �أوقاًتا  �أن  �أعرتف  �أن  يجب  �لتايل.  �ليوم  يف  �لعمل 

� منذ م�ساء �ل�سبت. �ملهنية �سيطرت علّي فيها هذه �لهموم مبكًر� جدًّ
�إىل  �لذهاب  لي�ص فقط خويف من  �آنذ�ك  بالتحديد  �إن ما كان يزعجني 
�لعمل، ولكن �سعوري باأنه كان يجب علّي �أن �أ�ستمتع مبا �أفعل، فقد ح�سلت على 
�أكرث �لوظائف �ملرغوبة، و�لأعلى ر�تًبا بني �حلا�سلني على نف�ص درجتي �لعلمية. 
بالتاأكيد مل �أكن �أعمل يف مطبخ �أحد �ملطاعم �أزيل بقايا طعام �لآخرين و�أ�سعها 
يف �أكيا�ص بقايا �لطعام �لتي ُيطلق عليها doggy bags، ومل �أقف وحيًد� يف قبو 
�أحد �لبنوك �أعد �سيكات �ل�سر�ف؛ بل كنت �أقوم بالعمل �ملمتع بالن�سبة يل، وكنت 

�أقوم به يف مكتب فاخر ذي مناظر �أّخاذة يطل على خليج �سان فر�ن�سي�سكو.
وهنا قررت �أن �كتئاب �لعودة �إىل �لعمل بعد يوم �لأحد لي�ص له معنى.

وكما ترى، حتى ذلك �لوقت كنت �أتبنى نظرية تقول �إن �سبيل �لتخل�ص 
�ل�سيئة  فالوظيفة  �ملنا�سبة،  �لوظيفة  على  �لعثور  هو  بالعمل  �لر�سا  عدم  من 
كريهة،  عمل  بيئة  يف  قليلة  رو�تب  مقابل  ومملة  مهينة  باأعمال  �لقيام  تت�سمن 
ممتعة  وظيفة  على  �لعثور  يف  يكمن  �لوظيفي  �لر�سا  مفتاح  �أن  قررت  ولهذ� 
ر�تبها جيد ويكون �لعمل د�خل �ملكتب فقط، ولكن حتى بعد �أن حققت كل هذه 
�ملعايري، ما زلت �أ�سعر بالتعا�سة، وهذ� ما جعلني �أت�ساءل �إن كنت يف �لأ�سل �أحب 

عملي كم�ست�سار.
لذلك غريت مهنتي، ومل �أ�سعر ب�سعادة �أكرث مما كنت من قبل.



قابلت  ب�سرعة، خا�سًة عندما  تنهار  �لوظيفي  �لر�سا  كانت نظريتي عن 
�أنها ر�ئعة، ويرهبون - مثلي -  �ملزيد و�ملزيد ممن يعملون يف وظائف يفرت�ص 
�لعودة �إىل �لعمل، كان هوؤلء من �ملهند�سني و�ملوظفني �لتنفيذيني و�ملعلمني ممن 
تلقو� م�ستويات عالية من �لتعليم، وقد �ختارو� وظائفهم بدقة على �أ�سا�ص ميولهم 

و�هتماماتهم �حلقيقية، ومع ذلك كانو� دون �سك ي�سعرون بالتعا�سة.
حتطمت �لنظرية متاًما عندما لقيت �أنا�ًسا يعملون يف وظائف �أقل جاذبية 
�لب�ستاين  مثل   - وظائفهم  يف  بالر�سا  ي�سعرون  �أنهم  يبدو  ولكن  �لظاهر؛  يف 
و�لنادلت وعمال خدمة �لغرف يف �لفنادق. ومن هنا �ت�سح يل وجود �سيء �أكرب 
حتى  ماهيته  �أعرف  �أن  و�أردت  �لوظيفي،  �لر�سا  بخ�سو�ص  �أت�سور  كنت  مما 

ا. � ملاأ�ساة �لتعا�سة �لوظيفية، لنف�سي ولالآخرين �أي�سً �أ�ستطيع �أن �أ�سع حدًّ
ول �أبالغ عندما �أطلق عليها لفظ ماأ�ساة.

يعاين ع�سر�ت �لنا�ص يوميًّا معاناة حقيقية عندما يبتعدون عن عائالتهم 
و�أ�سدقائهم ويجرون �أقد�مهم �إىل �أعمال جتعلهم �أكرث ت�ساوؤًما وتعا�سة و�إحباًطا 
مما كانو� عليه عندما توجهو� �إىل �أعمالهم. ومبرور �لوقت يوؤدي �لأمل �ملت�سل 
�إىل تاآكل �لثقة بالنف�ص و�حلما�ص، حتى يف �أ�سد �لنا�ص قوة، وهو ما يوؤثر بدوره 
على �لأزو�ج و�لزوجات و�لأطفال و�لأ�سدقاء على نحو خفي ولكنه عميق. بالطبع 
يف بع�ص �حلالت ل يكون تاأثري �لتعا�سة �لوظيفية خفيًّا على �لإطالق؛ فهي توؤدي 
�إىل �لكتئاب �حلاد وتعاطي �ملخدر�ت و�لإ�سر�ف يف �ل�سر�ب، وحتى �إىل �لعنف 

يف �لعمل �أو يف �ملنزل.
وبالإ�سافة �إىل �لتعا�سة �لب�سرية �لتي ت�سببها هذه �لظاهرة، فاإن �لتاأثري 
على �ملوؤ�س�سات �سخم بال �سك، فاإن عدم ر�ساء �ملوظفني له تاأثري مبا�سر على 
�لإنتاجية ومعدل دور�ن �لعمالة و�ملعنويات، على �لرغم من �سعوبة قيا�سه، مما 

يوؤثر يف نهاية �لأمر �سلًبا على �سايف �أرباح �ل�سركة.

9  مقدمة
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ل  ا، عالج  فعال حقًّ تو�فر عالج  هو  للعقل  منافًيا  كل ذلك  يجعل  ما  �إن 
يكاد ي�ستخدمه �أحد، لي�ست له �أي تكلفة مبا�سرة وي�ستطيع �أن يحقق منفعة فورية 
ميزة  ت�ستخدمه  �لتي  �ل�سركات  يعطي  ثم  ومن  و�لعمالء،  و�ملديرين  للموظفني 

تناف�سية قوية وفريدة.
�سيبدو  هنا  �أقرتحه  �لذي  فالعالج  ما؛  �أمًر�  لكم  �أو�سح  دعوين  ولكن 
�أن  ويجب  �أدرك ذلك،  �إنني  �لتفاهة،  �إىل درجة  وب�سيًطا  و��سًحا  �لأوىل  للوهلة 
عدد  �أتاأمل  عندما  ولكن  ما،  حد  �إىل  �لأمر  هذ�  جر�ء  من  قلق  �أنني  �أعرتف 
�ملديرين �لذين يف�سلون يف و�سع هذه �لأفكار قيد �لتنفيذ، وعدد �لنا�ص �لذين ل 
تنتهي معاناتهم يف مهن ت�سيبهم بالتعا�سة كنتيجة لذلك؛ �أ�ستنتج �أنه رمبا تكون 
مقتنع  �أنني  و�لو�قع  �حلايل،  �لوقت  يف  �إليه  نحتاج  ما  هما  و�لو�سوح  �لب�ساطة 

متاًما بهذ� �لأمر.
�لثامن  �لقرن  Samuel Johnson يف  �ملوؤلف �سامويل جون�سون  وكما كتب 
ع�سر ذ�ت مرة: »يحتاج �لنا�ص للتذكري �أكرث من �حتياجهم للتوجيه.« كما �أمتنى 
�أن يكون هذ� �لكتاب �ل�سغري مبثابة تذِكرة ب�سيطة وقوية، تذِكرة ت�ساعدك لتجعل 

وظيفة �أحد �لأ�سخا�ص - ورمبا وظيفتك �أنت �سخ�سيًّا - جمزية و�أكرث �إر�ساًء.



الأ�سباب الثالثة للتعا�سة يف العمل 





الق�سة





ال�سدمة

مل يتوقعها بريان بيلي Brian Bailey قط.
جيه  �إم  جيه  ل�سركة  تنفيذي  كرئي�ص  �لعمل  من  عاًما  ع�سر  �سبعة  بعد 
�أن  �أن يتخيل  لأجهزة �للياقة �لبدنية JMJ Fitness Machines، مل ي�ستطع بريان 
كل ذلك قد �نتهى، دون �أي حتذير، يف ت�سعة ع�سر يوًما فقط، ت�سعة ع�سر يوًما!

عليه  كانت  �أف�سل مما  �ملادية  حالته  �أن  ومع  بالفعل،  �لأمر  �نتهى  ولكن 
عندما  �لأمر  كان  كما  هدف،  بال  باأنه  فجاأة  �سعر  فقد  حياته،  يف  وقت  �أي  يف 

ترك �لكلية.
ولكن ما كان يجهله هو �أن �لأمر �سيزد�د �سوًء� قبل �أن يتح�سن.





 اجلزء الأول

املدير





بريان

�أن  يحب  �إنه  منه:  مفر  ل  قر�ر  �إىل  بيلي  بريان  تو�سل  �ملهنية  حياته  بد�ية  يف 
يكون مديًر�.

فكل جو�نب هذه �ملهنة تبهره، كان بريان ي�سعر باأنه ُخلق لي�سبح مديًر� 
�ل�ست�سار�ت  يبا�سر  �أم  �ملو�زنة  ويعد  ��سرت�تيجي  بتخطيط  يقوم  �أكان  �سو�ء 
�سغر  من  �لرغم  على  �لنجاح  من  مزيًد�  حقق  وعندما  �لوظيفي،  �لأد�ء  ويقّيم 
مل  �لكلية  يف  �لدر��سة  عن  بالتخلي  قر�ره  �أن  ب�سرعة  �أدرك  كقائد؛  ن�سبيًّا  �سنه 

يجعل موؤهالته �أقل من �أقر�نه �لذين �لتحقو� بكلية �إد�رة �لأعمال.
غري �أنه مل يكن ميلك خياًر� يف ترك �لكلية، فقد كانت �أ�سرة بريان من 
�لطبقة �ملتو�سطة �لفقرية، وكانت تعاين �أوقاًتا ع�سيبة لعامني متعاقبني عندما 

غطى �لثلج حد�ئق �جلوز �لتي كانت عائلة بيلي متلكها يف �سمال كاليفورنيا.
ولأنه �أكرب �إخوته �خلم�سة، و�أول �سخ�ص يخرج من �لبيت، فقد �سعر بريان 
مب�سئولية �أل ي�ستنزف مو�رد �لأ�سرة، فقد كان ��ستمر�ره يف �لدر��سة ي�سكل عبًئا 
خطرًي� على �آل بيلي حتى مب�ساعدة بر�مج �لدعم �ملايل �لتي كانت توفرها كلية 
وعلم  �لالهوت  علم  در��سة  يف  رغبته  �أن  كما   ،St. Mary College ماري  �سانت 

�لنف�ص مل توفر �ملربر �لقت�سادي لال�ستمر�ر يف �لدر��سة.
ونتيجة لرده على �إعالن يف جريدة، توىل بريان من�سب مدير خط �إنتاج 
عمال  مع  �لتاليني  �لعامني  وق�سى   ،Del Monte للتعليب  مونت  دل  م�سنع  يف 
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يجري  �لفو�كه  وكوكتيل  �خل�سر�ء  و�لفا�سوليا  �لطماطم  �أن  يتاأكد  �مل�سنع، 
تعليبها على �أف�سل وجه ممكن، لقد كان بريان يحب �أن ميازح مرءو�سيه ويقول 

لهم �إنه يرغب د�ئًما يف زيارة »مزرعة كوكتيل �لفو�كه«.
كان  �ملايل،  �لأ�سرة  و�سع  وحت�سن  للعائلة  و�لده  ب�ساتني  عادت  �أن  وبعد 
�أو  �لعلمية،  �لدرجة  على  و�حل�سول  للدر��سة  �لعودة  �إما  يقرر،  �أن  بريان  على 
نحو  �سريًعا  تقدًما  يحرز  كان  حيث  مونت،  دل  م�سنع  يف  �لعمل  يف  �ل�ستمر�ر 
�أحزن  وما  ما.  يوم  يف  �خلا�ص  م�سنعه  �إد�رة  �إمكانية  �إىل  بالإ�سافة  �لرتقية 

و�لديه �أنه مل يخرت �أيًّا منهما.
لت�سنيع  �لوحيد  �أ�سبع ف�سوله، و�تخذ وظيفة يف �مل�سنع  وبدًل من ذلك 
�ل�سيار�ت يف منطقة خليج �سان فر�ن�سي�سكو، وتنقل على مد�ر �لأعو�م �خلم�ص 
بني  بالت�ساوي  وقته  وق�سم  �ملوؤ�س�سة،  د�خل  وظيفة  من  �أكرث  بني  �لتالية  ع�سرة 

جمالت �لت�سنيع و�ملو�رد �ملالية و�لإد�رة.
لفرتة  بها  عالقة  على  كان  �مر�أة  من  بريان  تزوج  �لعمل،  عن  وبعيًد� 
ماري  �سانت  بكلية  �لتحقت  �أنها  �ملفارقة  ومن  �لثانوية.  �لدر��سة  �أثناء  ق�سرية 
بعد �أن تركها بريان، وقد �نتقال للعي�ص يف جمتمع �سغري ناٍم، يف مدينة بليز�نتون 

Pleasanton، ون�ساأت عائلة تتكون من �سبيني وفتاة �سغرية.

ق�سم  رئي�ص  من�سب  ي�سغل  كان  و�لثالثني،  �خلام�سة  بريان  بلغ  وعندما 
بيرت�سن  كاثرين  �لعمليات  عام  مدير  قيادة  حتت  ويعمل  �مل�سنع،  يف  �لت�سنيع 

.Kathryn Petersen

بريان  تويل  كاثرين  كانت  �مل�سنع  �إىل  �لن�سمام  �أعو�م من  ب�سعة  وبعد 
ورغبته  �لعمل،  يف  ومبادئه  �ملتو��سعة،  �لتعليمية  خلفيته  ب�سبب  ا  خا�سًّ �هتماًما 
يف �لتعلم. لقد كانت د�ئًما تكلف بريان مبهمة تلو �لأخرى يف �لق�سم �لذي تعمل 



فيه يف �ملوؤ�س�سة لأطول فرتة ممكنة، ولكن كاثرين كانت تعلم �أن ذلك لن ي�ستمر 
�إىل �لأبد.
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الفر�سة

بالت�سال  �لتوظيف  جمال  يف  يعملون  �لذين  كاثرين  �أ�سدقاء  �أحد  قام  عندما 
رئي�ص  من�سب  ل�سغل  �سخ�سية  مقابلة  باإجر�ء  �هتمامها  مدى  عن  و�ساألها  بها، 
�لو�دي؛  و�سط  �لريا�سية يف  �لأجهزة  ل�سناعة  ن�سبيًّا  �سغري  تنفيذي يف م�سنع 

رف�ست، و�أ�سرت �أن يو�سي �سديقها برت�سيح بريان لهذه �لوظيفة.
�سهادة  على  ح�سوله  لعدم  ونظًر�   - �لذ�تية  �سريته  على  �لطالع  وبعد 
جامعية - فقد قرر �سديق كاثرين �أن بريان لي�ست لديه �أي فر�سة يف �لتعيني؛ 
�ل�سخ�سية،  �ملقابلة  فر�سة  مينحه  �أن  على  و�فق   - لكاثرين  جماملة   - ولكنه 
»�أف�سل  كان  بريان  �إن  له  وقال  �أ�سبوعني  بعد  �لعميل  به  �ت�سل  عندما  دم  و�سُ
�ملتقدمني دون �سك«، وقد ُعني كرئي�ص تنفيذي ل�سركة جيه �إم جيه JMJ لأجهزة 

�للياقة �لبدنية.
�أجز�ء  كل  �لنا�ص يف  مع  و�لتفاهم  �لتو��سل  على  بريان  قدرة  كانت  لقد 
جيه،  �إم  جيه  �سركة  يف  بريان  ممتحني  �إعجاب  �أثار  ما  هي  �لجتماعي  �ل�سلم 
نف�ص  على  يكون  �أنه  يبدو  كان  عمله.  �أثناء  �لقدرة  بهذه  �إبهارهم  يف  و�سي�ستمر 
�أو عندما يكون يف  �لعمال يف �مل�سنع،  �لر�حة �سو�ء عندما يكون مع  �لقدر من 
�للذين  و�لتو��سع  �لكفاءة  بني  يجمع  كان  فقد  �لإد�رة،  �جتماعات جمل�ص  قاعة 

كانا نادرين بني �ملوظفني �لتنفيذيني، حتى يف عامل �لت�سنيع.



كان  فقد  �حللوى،  حمل  يف  كالطفل  باأنه  ي�سعر  فكان  لربيان،  وبالن�سبة 
و�ست�ستفيد  به.  ي�ستمتع  ب�سيء  ليقوم  �لفر�سة  حمظوًظا بح�سوله على مثل هذه 

�سركة جيه �إم جيه من ذلك �حلظ.
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�سركة جيه اإم جيه

�سغرية،  زر�عية  مدينة  وهي  كاليفورنيا،  يف   Manteca مانتيكا  مدينة  يف  تقع 
حديثة  جيه  �إم  جيه  �سركة  كانت  فر�ن�سي�سكو،  �سان  �سرقي  مياًل  �ستني  تبعد 
�أول ع�سر �سنو�ت لها - تنا�سل من  �لعهد ن�سبيًّا، فقد كانت - ملعظم �لوقت يف 
�لعمالة  على  بعيد  حد  �إىل  بالعتماد  �لبقاء  و��ستطاعت  فح�سب،  �لبقاء  �أجل 
�ل�سركة  �أن  ومع  �إبد�ًعا،  �لأكرث  مناف�سيها  وتقليد  �ملنطقة،  يف  ن�سبيًّا  �لرخي�سة 
منظومة  يف  �سغري  لعب  جمرد  كانت  فقد  متو��سعة،  �أرباح  حتقيق  يف  جنحت 
ا، �إذ كانت حتقق �أقل من 4٪ من �أرباح �ل�سوق، وكانت حتتل  �سناعية مفككة ن�سبيًّ

مكانة ل تزيد عن �ملرتبة �لثانية ع�سرة من حيث ح�ستها يف �ل�سوق.
وحينئذ قرر موؤ�س�ص �ل�سركة ورئي�سها �لتنفيذي �أن يرحل بعد �أن �سئم كل 

ذلك، فات�سلت �ل�سركة مبكتب �لتوظيف، و�نتهى �لأمر بتعيني بريان.
يف �أول عام من تعيني بريان مل تكن �ملهمة �سهلة؛ فقد كانت �سركة جيه 
هذ�  �أن  �لغريب  ومن  مربكة.  ولكنها  تافهة  ق�سائية  دعوى  يف  متورطة  جيه  �إم 
بع�ص  ليجري  و��ستفزه  كقائد،  نف�سه  ليثبت  فر�سة  �أول  لربيان  �أتاح  قد  �ملوقف 

�لتغيري�ت �ل�سرت�تيجية.
�إم جيه  �أو�ساع �سركة جيه  وخالل �لعامني �لتاليني قام بريان بت�سحيح 
بكل �لو�سائل �ملمكنة، وكان من �أبرز �لتغيري�ت �لتي قام بها �أنه حول بوؤرة �هتمام 



تقريًبا،  وحدها  �ملوؤ�س�سات  مع  �لتعامل  على  �لرتكيز  �إىل  �لأ�سا�سية  �ل�سركة 
ويت�سمن ذلك �مل�ست�سفيات و�لفنادق و�لكليات و�لأندية �ل�سحية.

�إح�سار ب�سعة مهند�سني  �إبد�عية عن طريق  �ل�سركة بلم�سة  م بريان  طعَّ
�أخرى،  موؤ�س�سات  من  �لريا�سي  �لتدريب  ف�سيولوجيا  يف  و�أخ�سائيني  مبدعني 
زيادة  �سكل  يف  ظهرت  �لتغيري�ت  هذه  �أن  هي  لذلك  �لنهائية  �لنتيجة  وكانت 

ا. �أ�سعار بيع منتجات �سركة جيه �إم جيه، و�ملده�ص �أن �لطلب عليها ز�د �أي�سً
جناح  يف  يوؤثر  مل  �سيًئا  فاإن  �لتغيري�ت،  هذه  �أهمية  من  �لرغم  وعلى 

�ل�سركة على �ملدى �لطويل بقدر ما قام بريان به فيما يتعلق بثقافة �ل�سركة.
ومثل معظم �ل�سركات يف �ملنطقة، �بتليت �ل�سركة بزيادة يف معدل دور�ن 
�لعمالة، و�نخفا�ص يف �لروح �ملعنوية، وتذبذب يف معدل �لإنتاج، و�لعي�ص حتت 
�أن  يعلم  بريان  وكان  �لنقابية،  �لتنظيمات  يف  بالدخول  ثابت  لكنه  خفي  خطر 

�إجناح هذه �ملنظمة �سيتطلب منه تغيري كل ذلك.
�ملوظفني  �لتز�م  رفع  يف  عمله  وفريق  بريان  جنح  فقط،  عامني  ويف 
ن�سبيًّا  �ملغمورة  �ل�سركة  لهذه  �سمح  مل�ستويات عالية ل ت�سدق، مما  ومعنوياتهم 
وثباتها.  بها  �لعاملة  �لقوى  ر�سا  حيث  من  �سمعة  تبني  �أن  �لو�دي  و�سط  يف 
ونتيجة لذلك ح�سلت �سركة جيه �إم جيه على عدد هائل من �جلو�ئز باعتبارها 
يف  �ملو�سوعة  �لزجاجية  �جلو�ئز  خز�نة  بها  �ساقت  حتى  للعمل«  ر�ئع  »مكان 

ردهة �ل�سركة.
كان  ذلك،  حتقيق  �سر  عن  بريان  �ل�سحفيون  �ملر��سلون  �ساأل  وعندما 
�أنه كان يعامل �لنا�ص بالطريقة  عادًة ما يقلل من قدر دوره ويخربهم بب�ساطة 
�لتي يرغب يف �أن ُيعامل بها، وكان ذلك على �لأرجح �سحيًحا، نظًر� لأنه مل يتبع 

ا. قط �أ�سلوًبا خا�سًّ
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وبقدر ما كان بريان ينكر دوره يف �لنقالب �لفكري يف �سركته، كان ي�سعر 
�لمتياز�ت - وظائف جمزية  �أقلهم يف  لأنه منح موظفيه - خا�سًة  بفخر كبري 
وكان  كلها،  �ملنطقة  يف  �آخر  مكان  �أي  يف  مثلها  على  ليعرثو�  كانو�  ما  وُمر�سية 
�بتكارها  �أو  لالأرباح  �ل�سركة  �أكرث من حتقيق  باأهمية وظيفته  بريان  ي�سعر  هذ� 

ملنتجات �جلديدة.
وهذ� هو �ل�سبب يف �أن بيع �ل�سركة �سيكون موؤملًا له.



اهتزازات

كانت �سركة جيه �إم جيه �سركة م�ستقرة من �لناحية �ملالية، وقد حققت �ل�سركة 
حتت رئا�سة بريان نتائج ثابتة طو�ل خم�سة ع�سر عاًما، وخطت خطو�ت و��سعة 
لتحتل �ملركز �لثالث - و�أحياًنا �ملركز �لثاين - بني �ل�سركات �لعاملة يف جمالها، 
تتعر�ص لأي  �ل�سركة �خلا�سة  �أن هذه  لل�سك يف  �أي �سبب يدعو  ومل يكن هناك 
من  وفرة  ولديها  �حرت�مه،  له  جتاري  ��سم  لها  وكان  مديونة،  تكن  فلم  خطر، 

�لنقود �ل�سائلة يف �لبنك.
 Wall Street Journal وذ�ت يوم حدث ما حدث. ن�سرت �سحيفة وول �سرتيت
مقاًل من فقرتني تعلن فيه �أن �سركة نايك Nike تفكر يف �قتحام �سوق �لأجهزة 
�أما بالن�سبة  �لريا�سية، وكان �خلرب غري مهم ملعظم من قرءوه يف ذلك �ليوم، 

�إىل بريان فكان نذيًر� بحدوث هزة عنيفة.
كانت �لبد�ية �لفعلية للتفاعل �ملت�سل�سل بعد ذلك بيومني، عندما �أعلنت 
برو  فليك�ص  �سركة  ل�سر�ئها، وهي  �لتي تخطط  �ل�سركة  ر�سميًّا عن  نايك  �سركة 
�ل�سركات  ��ستعدت  ما  و�سرعان  �إم جيه.  ل�سركة جيه  �لأكرب  �ملناف�ص   ،FlexPro

�لتي ظلت طيلة عقود تعمل م�ستقلة لالن�سمام �إىل تكتالت جتارية ت�سم �سركات 
�لأمر  كان  �لريا�سية.  �لأجهزة  ب�سوق  مهتمة  �لآن  �سارت  متنوعة  جمالت  من 
وقت  م�ساألة  موظًفا   550 عددهم  بلغ  �لذين  ومرءو�سيه  بريان  �إىل  بالن�سبة 

ل �أكرث.



اندماج

�سرتيت،  وول  �سحيفة  يف  �مل�سريي  �ملقال  قر�ءة  من  فقط  �أيام  ب�سعة  وخالل 
عرف بريان وجمل�ص �إد�رته �أن عليهم بيع �سركة جيه �إم جيه، وب�سرعة.

بريان  ي�ستطيع  �سيًئا  �لرف�ص  يكن  مل  �ملوقف،  �سعوبة  من  �لرغم  وعلى 
�أو �سركته �لإقد�م عليه، فلم يكن بريان يرغب يف �أن تكون �سركته هي �ل�سركة 
�لوحيدة �لتي خرجت من �للعبة، ليجد نف�سه و�ملوظفني - وكلهم ميتلكون �أ�سهًما 
�جلاد،  �لعمل  يف  ق�سوها  �لتي  �ل�سنو�ت  كل  عن  مكافاأة  �أي  دون   - �ل�سركة  يف 
فر�ن�سي�سكو  �سان  يف  �ل�ستثمارية  �لبنوك  �أحد  يف  �أ�سدقائه  باأحد  �ت�سل  لذلك 

وطلب منه �أن ي�ساعده يف �لبحث عن م�سرت لل�سركة �لتي �أحبها.
Rick Simpson �سديًقا بقدر  �لأمر، مل يكن ريك �سيمب�سون  ويف حقيقة 
ما كان و�حًد� من معارفه �لقد�مى، فقد �سكن �لثنان ملدة عام يف حجرة و�حدة 
يف �ملدينة �جلامعية يف كلية �سانت ماري، ومع �أنهما مل يكونا مقربني كثرًي�، فقد 

��ستطاعا �أن يظال على �ت�سال من وقت �إىل �آخر منذ ذلك �حلني.
كان بريان يعترب ريك ذكيًّا ويف بع�ص �لأحيان كان يجده مرًحا، بالإ�سافة 
هذ�  يكره  �أن  ي�ستطع  مل  ما  ل�سبب  لكنه  �لقلب،  قا�سي  متعالًيا  يعتربه  �أنه  �إىل 
�لرجل، وكما ف�سر بريان �لأمر لزوجته �ملتحرية: كان و��سًحا �أن ريك يعرف متى 

يتجاوز حدود �لإهانة، ومن ثم يتد�رك �لأمر بفعل �سيء يعو�ص به ما حدث.



ريك  جنح  �سخ�سيته،  يف  �لغريبة  �ل�سمات  هذه  وجود  من  �لرغم  وعلى 
�أف�سل روؤ�ساء �لبنوك  جناًحا كبرًي� يف حياته �ملهنية، وبنى لنف�سه �سهرة كاأحد 

�ل�ستثمارية يف �لدولة، و�لو�قع �أنه �أ�سبح و�حًد� من �مل�ساهري يف جماله.
ا: »هل �سئمت �إذن تلك �ملدينة  كان رده على مكاملة بريان �ملبدئية تقليديًّ
�ملز�جية  بريان  حالة  تكن  فلم  �لدعابة،  من  نوًعا  كان  ذلك  �أن  ومع  �لرعوية؟« 

ت�سمح بذلك.
- »�لو�قع �أين �أ�سكن يف منطقة �خلليج و�أح�سر �إىل هنا يوميًّا، ول يعنيني 

�لو�دي بقدر كبري، ولكنني �أحتاج لأن �أبيع �ل�سركة.«
- »ملاذ�؟«

- »لي�ص لدي �أي �ختيار، فقد ��سرتت نايك �سركة فليك�ص برو و�إذ� حاولنا 
�أن نناف�ص �سركات لها هذ� �لنوع من �لقوة �لت�سويقية، ف�سوف ُن�سحق.«

- »معك حق، لقد قر�أت عن ذلك يف مكان ما.« كان يبدو �أن ريك يقلب يف 
بع�ص �لأور�ق على مكتبه، و�ساأل: »ولكن �أل�ستم مت�سرعني يف هذ� �لقر�ر؟«
- »�سيلوذ �جلميع بالفر�ر يف �لنهاية، و�لأذكياء عادة يفرون �أوًل.«

وقد علق ريك مو�فًقا: »ل �أ�ستطيع �أن �أجادل يف هذ� �لأمر، لذ� تريد مني 
�أن �أ�ساعدك يف �أن جتد م�سرتًيا؟«

ويفهم  �ل�سرت�تيجية،  �ملو�ءمة  �سركتنا  يرى يف  ا  �سخ�سً ويكون  »نعم،   -
قيمتنا �لفريدة.«

- »وما هي هذه �لقيمة بالتحديد؟« مل يكن ريك م�سكًكا، لكنه كان يريد 
فقط �أن يعرف.

�إن ح�ستنا يف �ل�سوق ل ميكن جتاهلها، فهي تبلغ نحو 20٪، ونحن   «  -
نحتل �ملرتبة �لثانية �أو �لثالثة يف �سوق مفكك نوًعا ما، وفًقا لنظرتك لالأمور.«
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مل يرد ريك، ولكن بريان ��ستنبط �أنه كان ُيدون ما يقول، لذلك ��ستاأنف 
جيدة،  جتارية  وعالمة  للميز�نية،  دقيقة  ح�سابات  »ولدينا  قائاًل:  حديثه 
وتقدير�ت قوية للمبيعات خالل �خلم�سة ع�سر �سهًر� �لقادمة، وحقوق ح�سرية 

لإنتاج بع�ص �ملنتجات لن تنتهي قبل عامني.«
- »كل ذلك يبدو جيًد� حتى �لآن، هل �ل�سوق يف حالة منو؟«

مل يرتدد بريان، فقد كان يعرف عن هذه �ل�سناعة ما يعرفه �أي �سخ�ص 
يف هذ� �ملن�سب وقال: »من �ملقدر �أن يكون معدل �لنمو 9٪ يف �لعام �لقادم، مع 

�أنني �أعتقد �أننا �سنقرتب من ٪12.«
- »يبدو �أنكم حققتم �إجناًز� ر�ئًعا يف هذه �ملدينة �ل�سغرية.«

ر هذه �ملجاملة �ل�ساخرة. كان بريان يعرف ريك جيًد� لكي ُيقدِّ
- »لقد قمنا بعمل جيد. على كل حال هناك �سيء �آخر �أعتقد �أن �مل�سرتي 
�ملرتقب يجب �أن يعرفه عنا.« �إل �أنه تردد قبل �أن يكمل حديثه، فلم يكن يرغب 
يف ��ستثارة تعليق �ساخر �آخر، ثم قال: »لدينا �أكرب قدر من �لر�سا �لوظيفي يف 
فنا  نِّ م�سنعنا، �إننا نعد يف �لو�قع و�حًد� من �أف�سل �مل�سانع يف �أي �سوق، وقد �سُ

�سمن �أف�سل خم�سني �سركة متو�سطة �حلجم يف �أمريكا.«
وقال:  خافتة  �سحكة  �سحك  ثم  �لبد�ية،  يف  �سفة  ببنت  ريك  ينطق  مل 

»ح�سًنا، عندئذ يجب �أن �أعدل تقييمي و�أرفعه مبقد�ر مائتي دولر.«
- »ماذ� تق�سد بذلك؟«

بدت نربة �ل�سيق و��سحة يف �سوت بريان، لذلك تر�جع ريك قلياًل.
�أنك قد عملت بكد لكي  فاأنا متاأكد  يا بريان،  �أمازحك فح�سب  »�إنني   -
تبني فكًر� يف هذ� �ملكان، وبالطبع �ساأ�سع ذلك يف �حل�سبان.« ثم توقف هنيهة، 
�أن ذلك �سيوؤثر تاأثرًي� ملمو�ًسا يف  �أعتقد  �أكذب عليك، فاأنا ل  وقال: »لكنني لن 

�سعر �لبيع.«



- »�أعتقد �أنه يجب �أن يوؤثر.« كان بريان يعرف �أنه يبدو متباهًيا ودفاعيًّا، 
لكنه مل ي�ستطع جتنب ذلك.

�أنني  مبعنى  يوؤثر،  ل   - ر�أيي  يف   - »�إنه  فقال:  ا  فظًّ ريك  كان  وكاملعتاد 
عندما �أدر�ص �سركة ما، فاإن ما �أبغي معرفته فقط هو معدل منو �ل�سوق، وح�سة 
هذه �ل�سركة يف �ل�سوق، وما �إذ� كانت يف موقف قد تزيد فيه ح�ستها �أم ل. ل�سُت 
�أد�ء  على  لنعك�ص  ا  مهمًّ �لأمر  كان  لو  ولكن  �لعاطفية،  �مل�سائل  هذه  يف  خبرًي� 

�ل�سركة على �أي حال.«
يف  برغبة  و�سعر  بالعاطفي،  و�سفه  من  �أكرث  ما  �سيء  بريان  ي�سايق  مل 
يف  لي�ص  ذلك  �أن  �أيقن  لكنه  �آخر،  ب�سخ�ص  و�لت�سال  �حلال  يف  �ملكاملة  �إنهاء 
�أن  بعيد يف عقله من  �أ�سد�وؤه من مكان  و�ساوره خوف جاءت  �سركته،  م�سلحة 

�سخرية �سديقه قد تكون يف حملها.
�أحمق يف  �أنك قد تكون  يا ريك  نف�ًسا وقال: »هل تعرف  �أخذ  لذلك فقد 

بع�ص �لأحيان؟«
يا  كذلك  �ألي�ص  حال،  �أي  على  حتبني  »ولكنك  وقال:  ريك  �سحك 
�أي  �أعلى مما �ستح�سل عليه من  �أتعرف؟ �ساأجعلك تبيع �ل�سركة ب�سعر  بريان؟ 

�سخ�ص �آخر.«
مل يرد بريان، و��ستطرد ريك بنربة ��سرت�سائية قائاًل: »مهاًل، ل ت�سئ 
فهمي، �إنني �أعرتف مبتابعة �أخبارك و�سركة جيه �إم جيه بني حني و�آخر طو�ل 
ولدي  هناك،  به  قمت  عما  طيبة  فكرة  ولدي  تقريًبا،  �ل�سابقة  �لع�سر  �ل�سنو�ت 
يف �لو�قع و�حد من �لأجهزة �لريا�سية بي�ساوية �ل�سكل �لتي تنتجونها، وهي يف 

قبو منزيل.«
حال،  �أي  »على  وقال:  �ل�سريح،  غري  �لعتذ�ر  هذ�  بهدوء  بريان  فتقبل 

�أخربين يف نهاية �لأ�سبوع مبا تريدنا �أن نفعل.«
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- »�ساأت�سل بك يوم �خلمي�ص، و�سنقوم بذلك على �أكمل وجه من �أجلك 
يا �سديقي.«

ودعه بريان و�أنهى �ملكاملة، وكان منده�ًسا �أن ريك مل يتغري على �لإطالق، 
لكنه مل ي�ستطع مع ذلك �أن يكره هذ� �ل�سخ�ص.



متت

عندما �ت�سل ريك يوم �خلمي�ص، كان بريان يتوقع �أن ي�سمع منه حدوث تقدم، 
فقد كان و�حًد� من �أف�سل من يعملون يف هذ� �ملجال، لكن بريان مل يكن يتوقع 
�أن ريك قد حدد م�سرتًيا بالفعل، وبد�أ بالتفاو�ص معه على �سعر بيع تقريبي غري 

ر�سمي، �سعر فاق �أي �سعر كان يتخيله.
 first mover advantage »كانت �سيا�سة ريك �أن ي�ستغل »ميزة �ملوؤ�س�ص �لأول
فاأقنع  برب�عة،  �لدور  لعب  وقد  �ملفاو�سات،  طاولة  على  �لطرفني  كال  على 
�مل�سرتي �ملحتمل ب�سرعة �لتحرك قبل �أن يرفع �لآخرون �ل�سعر، مما جعل هوؤلء 
ا �سخية مل تكن يف نيتهم من �لبد�ية، كما �سجع بريان  �مل�سرتين يقدمون عرو�سً
على �أن يت�سرف قبل �أن يدخل مناف�سوه �للعبة، مما �سيوؤدي �إىل �زدحام �مللعب 

بالالعبني، ومن ثم تقل قيمته يف �ل�سوق �ملفتوحة.
ولذلك فبعد �أ�سبوع ون�سف فقط من عقد �لجتماعات عن طريق �لهاتف 
�إد�رة  حق  منحت  �لتي  �لأور�ق  على  بريان  وقع  �لتفاو�ص،  وجل�سات  و�لزيار�ت 
�سركته لأكرب �سركة موردة لالأجهزة �لطبية يف �لدولة، و�سيعرتف بعد ذلك �أنه 

مل يكن م�ستعًد� على �لإطالق ملو�جهة عو�قب هذ� �لتوقيع.



اإزالة ال�سمادة

وقد  �ل�سركات،  �سر�ء  لعبة  يف  جديًد�  جيه  �إم  جيه  �سركة  ��سرتى  من  يكن  مل 
� فيما يتعلق مبو�سوع �لندماج، وكان  �تبع �لفريق �لتنفيذي له �سيا�سة عنيفة جدًّ
مبدوؤهم �أنه من �لأف�سل �أن تزيد �سرعة �لتحول عن طريق زيادة �سرعة �لتحرك، 
حتى لو �سبب ذلك خلاًل، بدًل من �لنتظار وترك �لك�سل و�خلوف يتملكان زمام 
ي�سبه  �لأمر  »�أن  �لعقد:  حرب  يجف  �أن  قبل  �لتنفيذي  رئي�سهم  قال  فقد  �لأمور، 

�إز�لة �ل�سمادة يف حركة و�حدة.«
ذلك  وي�سمل  �حلال،  يف  �ل�سركة  ��سم  تغيري  تقت�سي  خطتهم  كانت 
بالطبع كل �سيء بدًء� من �لطريقة �لتي يرد بها موظفو �ل�ستقبال على �ملكاملات 
ا  �لهاتفية، و�نتهاء بو�سع لفتة جديدة على و�جهة �ملبنى، وكان ذلك يعني �أي�سً
�أن �ملوظفني �لتنفيذيني �لذين لي�سو� �سمن خطط �ل�سركة طويلة �لأجل - و�لتي 
ت�سمل غالًبا �لرئي�ص �لتنفيذي - يجب �أن يرتكو� �أماكنهم يف �أقرب وقت ممكن، 

وكان �آخر يوم لربيان بعد �سبعة �أيام فقط من توقيعه عقد بيع �ل�سركة.
�أقيمت  غد�ء  حفالت  من  عدًد�  بريان  ح�سر  �لتايل،  �لأ�سبوع  وخالل 
بنهاية  لالحتفال  �ل�سركة  �أقامتها  �لتي  �حلفالت  من  وعدًد�  توديعه،  بغر�ص 
�سركة كانت يوًما ما �سركة �سغرية م�ستقلة ومتو��سعة، على �لرغم من �أنه كان 
�مل�سنع  عمال  وخا�سة  �ملوظفني،  من  �لغامرة  و�لود  �لمتنان  م�ساعر  كل  ر  ُيقدِّ
�لقد�مى �لذين تغريت حياتهم تغرًي� كبرًي� خالل فرتة عملهم بال�سركة، و�سعر 



�أن ت�سل  نف�سه  يتمنى يف  �لتجربة مرهقة عاطفيًّا ومربكة مما جعله  �أن  بريان 
�إىل نهايتها.

�ن�سرف  �أن  وبعد  �جلمعة،  �أيام  �أحد  يف  ممطر  م�ساء  يف  �لنهاية،  ويف 
�ملبنى لآخر مرة، وهو مي�سح  �حلر��ص، حزم بريان متعلقاته من �ملكتب وغادر 
بعيًد� مت�سائاًل كيف �ست�سري  �أن ت�سقط منهما دمعة، وقاد �سيارته  عينيه خ�سية 

بقية حياته.
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ا�سرتاحة

Leslie Bailey - زوجة بريان منذ ثمانية وع�سرين عاًما -  �نتزعت ليزيل بيلي 
منه وعًد� بالبتعاد عن �ملنزل ملدة �أ�سبوع �أو �ثنني لينال ق�سًطا من �لر�حة �لتامة 
نابا  و�دي  يف  �سغري  فندق  �إىل  وذهبا  تقاعده،  م�ساألة  لتقبل  منه  حماولة  يف 

.Napa Valley

�إبعاده عن �حلديث عن م�ستقبله،  ون�سف يف  يومني  ملدة  ليزيل  جنحت 
يتناولن طبق �حللو يف  كانا  �لنهاية، وحدث ذلك عندما  عليها يف  تغلب  ولكنه 

مطعمهما �لإيطايل �ملف�سل.
�أكرث  �لنتظار  �أ�ستطيع  ولكنني ل  ليزيل،  يا  �آ�سف  »�أنا  ا:  بريان فظًّ  كان 

من ذلك.«
حتريت ليزيل وقالت: »�نتظار ماذ�؟«

- »�حلديث عن �لعمل، ماذ� �ساأفعل بعد �لآن؟«
�سحكت ليزيل وقالت: »ظننت للحظة �أنك �ستبد�أ مبغازلتي هنا.«

فاأجاب بريان بوجه خال من �أي تعبري: »ح�سًنا، قد يكون ذلك �أف�سل، هل 
تريدين مقابلتي يف �ل�سيارة؟«

فلنتحدث  �لآن  �أما  بعد،  فيما  »رمبا  وقالت:  �أخرى  مرة  �سحكت 
عن �لعمل.«
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تكون  �أن  �ملفرت�ص  من  �آ�سف،  »�أنا  قال:  ثم  برهة  بريان  �سكت 
هذه رحلة دون ...«

فقاطعته قائلة: »ل باأ�ص، �أعرف �أنك جتاهد نف�سك منذ جئنا �إىل هنا، 
وقد بذلت ما يف و�سعك، قل ما يف نف�سك.«

وطيلة �ل�ساعتني �لتاليتني - وحتى جاء م�ساعد �لنادل ليطردهم باأدب من 
�ملطعم �خلايل من �لزبائن - ظل �لزوجان يتحدثان عن حالة بريان �لنف�سية، 
و�خليار�ت �ملتاحة �أمامه، كان بريان قد بد�أ ي�ساب بال�سطر�ب، وت�ساءل عما 
�إذ� كانت حياته �لعملية م�سيعة للوقت �أم ل، رمبا يجب عليه �أن يتقدم للعمل يف 

�سركة �أخرى.
بع�ص  ففي  متفقني،  غري  وليزيل  هو  �أنه  �لو��سح  من  �أ�سبح  فرتة  وبعد 
�لأوقات كانت �ملناق�سة تتحول �إىل حو�ر عاطفي، ومعظم �لوقت كانت ليزيل هي 

من يتكلم عن �لعو�طف.
�ملا�سية،  �سنة  ع�سرة  �خلم�ص  خالل  كثرًي�  �أ�ستك  مل  �إنني  »�نظر،   -
وكنت جتري  كثرًي� يف رحالت عمل،  وت�سافر  �مل�ساء،  كثرًي� يف  تتاأخر  كنت  لقد 
عظيًما،  �أًبا  كنت  فقد  فهمي،  ت�سئ  ل  لكن  �ملنزل،  من  �لهاتف  عرب  �جتماعات 

ولكن فاتك ح�سور �لكثري من �حلفالت ومباريات �لكرة.«
خيبة  متلوؤها  ولكن  هادئة  بطريقة  رد  �لذي  بريان  �لتعليق  هذ�  ��ستفز 
�أح�سر  لكي  جهدي  ق�سارى  بذلت  لقد  عدل؛  هذ�  �أن  �أعتقد  »ل  قائاًل:  �لأمل 
�لكثري من هذه �ملنا�سبات �أكرث من �أي �أب �آخر، ول �أعتقد �أنني يجب �أن �أجل�ص 

هنا �ساعًر� بالذنب من �أجل ...«
توقف بريان عن �حلديث عندما ر�أى �أن زوجته على و�سك �لبكاء.

- »ماذ� حدث؟«
ت�سعر  �أل  يجب  حق،  »معك  وقالت:  نف�سها  تتمالك  لكي  حلظة  �سكتت 



موجوًد�  تكون  لكي  عادة طريقة  كنت جتد  لقد  �ل�سدد،  هذ�  بتاأنيب �سمري يف 
من �أجل �لأطفال.«

�سعر بريان للحظة ب�سيء من �لر�حة، حتى فرغت من حديثها، ثم قالت: 
»يف و�قع �لأمر، لقد كنت �أنا �لتي مل تكن موجوًد� من �أجلها.« وبعد ذلك بد�أت 

دموعها تتدفق.
ت�ستِك  مل  ولأنها  حمقة،  �أنها  يعرف  لأنه  وذلك  بالذنب،  بريان  فاأح�ص 

بالفعل حتى �لآن، وت�ساءل يف نف�سه: »منذ متى وهي حت�ص بهذ� �ل�سعور؟«
ويف هذه �للحظة �أخذ على نف�سه عهًد� باأن ي�سبح زوًجا �أف�سل، و�أن يكون 
ليزيل  كانت  �لعمل  من  عاًما  وع�سرين  ثمانية  وبعد  زوجته،  �أجل  من  موجوًد� 

ت�ستحق ذلك بالتاأكيد.
بالإ�سافة �إىل �أن بريان مل تعد لديه �أعذ�ر حقيقية �لآن؛ فبعد بيع �ل�سركة 
حاجتهم،  عن  يزيد  ماًل  ميلكون  فجاأة  بيلي  �آل  �أ�سبح  �أ�سهمه  على  وح�سوله 
وبانتهاء م�ساريف �لتعليم �أو �سر�ء �ملالب�ص، �أ�سبح باإمكانهم �لعي�ص يف م�ستوى 

مريح دون �أن ي�سطر بريان للعمل مرة �أخرى.
عاًما  وع�سرين  �ثنني  فبعد  تعمل،  لأن  حاجة  يف  تكن  فلم  ليزيل  �أما 
�ليوم  طو�ل  و�لعمل  و�لكني�سة،  �ملدر�سة  يف  وجمدة  ن�سطة  كمتطوعة  �لعمل  من 
كم�ساعد تدري�ص خالل �ل�سبع �سنو�ت �ملا�سية، كانت م�ستعدة متاًما للتغيري، ما 

د�م هذ� �لتغيري ي�سمل زوجها.
كانت �بنتهما يف �لعام �لأخري لها يف �جلامعة، وكان ولد�هما يعمالن يف 
�سان دييجو San Diego و�سياتل Seattle، ومن ثم �أ�سبح �آل بيلي �أحر�ًر� يف ع�سهم 

بال قيود �أو حدود.
ثم قال بريان مم�سًكا بيديها عرب �ملائدة: »ن�ستطيع خالل �لعام �لتايل �أن 

نقوم مبا نريد. ولكن �لتحدي هنا هو فقط معرفة ما نريد.«
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فكرة بارعة

عرب  بال�سيارة  طويلة  نزهات  يف  �لتالية  �لقليلة  �لأيام  يف  وليزيل  بريان  ذهب 
حقول �لكروم وهما يتبادلن �لأفكار عن مو�سوع �لتقاعد.

�سر�ء  فكرة  ��ستبعد�  فقد  �حلال،  يف  �سيًئا  يرف�سا  �أل  حاول  �أنهما  ومع 
ي�ستمتعان  �لأجنحة. فبقدر ما كانا  �أو طائرة مزدوجة  للتخييم  �سيارة  �أو  قارب 
�لنوع  من  لي�سا  �أنهما  يعرفان  وليزيل  بريان  كان  �ملنزل،  خارج  �لوقت  بق�ساء 

�ملغامر، �أو ذلك �لنوع من �لب�سر �لذي يعي�ص حياة �لرتحال.
�جلبل  على  �سغرًي�  لطيًفا  منزًل  يجد�  �أن  �لنهاية  يف  ليزيل  فاقرتحت 
�ل�ستاء،  بالتزلج على �جلليد يف  �لتمتع  ي�ستطيعان  تاهو حيث  يف منطقة بحرية 
�لتي  �لأن�سطة  وممار�سة  �جلولف  ولعب  �لقو�رب  ركوب  يف  �لعام  بقية  وق�ساء 
كانا ي�ستمتعان بها قبل �أن يرزقا باأطفال. مل يتطلب �لأمر �لتحدث كثرًي� ليقتنع 
بريان؛ فقد كان يتوق طو�ل �خلم�ص �سنو�ت �ل�سابقة �إىل �لعودة ملمار�سة �لتزلج 
من جديد، وبال �سك كانت فكرة �سيد �لأ�سماك ولعب �جلولف بعد �نتهاء مو�سم 

�لتزلج تروق له.
�لذي  ذ�  فمن  بذلك،  نقم  »هيا  وقال:  �بت�سامة  وجهه  على  �رت�سمت 

�سري�سى بذلك �ل�سباق �ملحموم حول م�سائل تافهة؟«
�ل�سوؤ�ل  لهذ�  �ل�سحيحة  �لإجابة  �أن  بريان  �سيدرك  �لعاجل  �لقريب  ويف 

هي »�أنا«.



انهماك

ذهاًبا  يتنقالن  بالطاقة  �ملفعمان  �لزوجان  كان  �لتالية  �لقليلة  �لأ�سابيع  يف 
متو��سع  منزل  على  ��ستقر�  �لنهاية  ويف  �ملنازل،  عن  يبحثان  �جلبال  يف  و�إياًبا 
�أميال د�خل  ُبعد ب�سعة  تاهو، على  لكنه ع�سري على �لطرف �جلنوبي لبحرية 
نيفاد� Nevada، وبعد �أ�سبوعني - �أي بعد مرور �أكرث من �سهر على »�حلو�ر �لذي 
جرى يف نابا« - كما �أطلقا عليه بعد ذلك، �نتقال �إىل هذ� �ملنزل �جلديد وقاما 

بتاأثيثه وتزيينه.
�أولده  باإخبار  ي�ستمتع  وكان  يتوقع،  كان  مما  �أكرث  متحم�ًسا  بريان  كان 
�سكي  هيفينلي  يف  �ملنحدر�ت  وم�سهد  �جلديد،  �ل�سغري  منزله  عن  و�أ�سدقائه 

ريزورت Heavenly Ski Resort، ومنظر �لطرف �جلنوبي للبحرية.
على  نتزلج  نكون  قد  زيارتنا،  فيه  تقرر  �لذي  �لعام  من  للوقت  »وفًقا 
�ملنحدر�ت، �أو يف بد�ية بطولة يف لعب �جلولف، �أو ن�سطاد يف بحرية تاهو �لتي 

تبعد عن �ملنزل �ثنتي ع�سرة دقيقة �سرًي� على �لأقد�م.«
وعند هبوب �أول عا�سفة ثلجية على �ملنطقة يف نوفمرب، بد�أ بريان وليزيل 

بحما�ص �أول مو�سم حافل بالتزلج، لكنه �سيكون ق�سرًي� وموؤملًا.



اإ�سابة

�أف�سل من �ل�سخ�ص �لعادي  كان بريان يتمتع يف �سن �لثالثة و�خلم�سني ب�سحة 
خم�سة  من  لأكرث   - يدير  كان  �إذ  �لغريب،  بالأمر  ذلك  يكن  ومل  �سنه،  مثل  يف 
ق�ساء  يكن  فلم  هذ�  ومع  �لبدنية،  �للياقة  جمال  يف  تعمل  �سركة   - عاًما  ع�سر 
�أي مقد�ر من �لوقت على �لدر�جة �لثابتة �أو �لب�ساط �ملتحرك، ��ستعد�ًد� كافًيا 

للجهد �ملفاجئ و�لعنيف يف ممار�سة �لتزلج.
مهياأ  بريان  �أ�سبح  �جلبال،  منحدر�ت  على  متتابعة  �أيام  ثالثة  وبعد 
وثقته  لياقته  ب�سرعة  ي�ستعيد  كان  �أنه  من  �لرغم  فعلى  كربى،  �سقطة  لي�سقط 

بنف�سه كمتزلج، فقد كان مرهًقا ومتاأملًا �أكرث مما كان عليه من �سنني م�ست.
وبينما كان متوجًها �إىل �أ�سفل �ملنحدر يف جولته �لأخرية يف �ليوم �لر�بع، 
على  فاأقدم  �لوقت،  لبع�ص  ي�ستمتع  �أن  فقرر  �ملتزجلني،  بخلو �جلبل من  فوجئ 
�ملتوجه  �لرئي�سي  �ملنحدر  �لثلج على  فيها  �لتي ذ�ب  �لأخاديد  �لتزلج فوق  ترك 
بطريقة  �ملتجمد  �ملتعرج  �ملنحدر  على  �لتزلج  ذلك  من  بدًل  و�آثر  �لُنزل،  نحو 

خادعة �لذي ُي�ستخدم يف �ل�سباقات �ملحلية للتزلج.
وعندما �أ�سبح يف منت�سف �لتل، �سعر بريان باأمل يف �ساقيه، ووجد نف�سه 
يكافح للمحافظة على تو�زنه عند �لدور�ن حول �لأعالم، وعندما ��ستعاد �ملوقف، 
�أدرك �أنه كان يجب عليه �أن يخرج عن �لطريق ويتجه ببطء نحو �أ�سفل �جلبل، 
لكنه كان يعلم �أن �لُنزل يقع �أ�سفل �جلبل مبا�سرة، و�أنه على �لأقل قد ي�ساهده 



بع�ص �لنا�ص �لذين يحت�سون �ل�سكولتة �ل�ساخنة ويرون تلك �للحظة �لأوليمبية 
�خلا�سة، فقرر �ل�ستمر�ر يف هذه �ملغامرة.

من  �ليمنى  �لزلجة  �نزلقت  �لأخري،  قبل  �لعلم  من  �قرتب  وعندما 
حتت قدمه وبد�أ تفاعل مت�سل�سل من �ختالل �لتو�زن، تبعته حماولت ل�ستعادة 
�، و�سرعان ما وجد بريان نف�سه ينزلق �إىل �أ�سفل  �لتز�ن، تبعها �سقوط حاد جدًّ
�لو�قية  ونظارته  تزلج،  ع�سي  ودون  و�حدة،  زلجة  على  لأ�سفل،  ور�أ�سه  �جلبل 

ملتوية ر�أ�سيًّا على وجهه.
و�لأهم من ذلك �أن ركبته كانت ت�ستعل من �لأمل.
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�سجر واكتئاب

عكازه،  على  �لعام  �مل�ست�سفى  بريان  ترك  معاجلته،  من  �لأطباء  �نتهى  وعندما 
ويف بادئ �لأمر �سعر بالرتياح عندما �أكدو� له �أنه كان حمظوًظا لعدم �إ�سابته 
باإ�سابة خطرية قد تتطلب �إجر�ء عملية جر�حية، لكن عندما �أخربوه �أنه �سريقد 

لعدة �أ�سابيع، و�أن مو�سم �لتزلج قد �نتهى بالن�سبة له، بد�أ ي�ساوره �لقلق.
مل يكن ما يقلق بريان هو �أنه �سيفتقد �لتزلج - مع �أنه �سيفتقده بالتاأكيد - 
�أو �أنه لن يجد ما يقوم بعمله، فقد كانت فكرة �لر�حة �لبدنية تروق له، وكانت 
لديه كمية كبرية من �لكتب �لتي كان ينوي منذ عدة �سنو�ت قر�ءتها، لكن �أكرث 
مرة  بالتفكري  �سيغريه  ذلك  �أن  يعلم  كان  لأنه  �لفر�غ،  وقت  هو  يخيفه  كان  ما 

�أخرى يف �لعمل.
ويف �أول �أ�سبوعني بذل �أق�سى جهده لكي ُي�سلي نف�سه وي�سعر بالر�سا.

�لزوجان  ��ستطاع  فقد  ذلك؛  كل  يف  �لوحيدة  �حل�سنة  ليزيل  وجود  كان 
�لأفالم، وق�ساء مزيد من  �لوقت يف �حلديث، وم�ساهدة  �أن يق�سيا مزيًد� من 

�لوقت مًعا �أكرث مما كانا عليه منذ ولدة �أول طفل لهما.
�لكتئاب،  متو�سطة من  يعاين حالة  نف�سه  بريان  �لنهاية، وجد  ولكن يف 
وعز� ذلك �أول �لأمر �إىل نق�ص �لن�ساط �لبدين، ومع �أنه مل يكن ممن ميار�سون 
بانتظام،  �لتمرينات  بع�ص  ممار�سة  على  بريان  تعود  فقد  �لقوى،  �ألعاب 



�أية مترينات على �لإطالق  وللمرة �لأوىل يف حياته مل يكن قادًر� على ممار�سة 
لفرتة طويلة.

ثم جاء دور �لطق�ص، فقد كان هذ� �لوقت و�حًد� من �أكرث مو��سم �سقوط 
�لثلج �ملبكرة كثافة خالل �خلم�سني عاًما �لأخرية، مما �أبقى �لرئي�ص �لتنفيذي 
�أيام متو��سلة مل يتمكن من ق�ساء  قعيد �ملنزل. ويف �إحدى �ملر�ت وملدة خم�سة 

�أكرث من خم�ص ع�سرة دقيقة متو��سلة يف �خلارج.
م�سكلته  �أن  وهو  عجيب،  ��ستنتاج  �إىل  �لنهاية  يف  بريان  تو�سل  ولكن 
�لكربى كانت حاجته �إىل �مل�سكالت، فقد كان يتوق �إىل �أحد �لتحديات �خلا�سة 

بالعمل ليعمل على حلها.
�إىل  مفاجئة  عودة  حال  باأية  تتحمل  لن  ليزيل  �أن  يعرف  كان  بالطبع 
ا،  حمقًّ وكان  �أمريكا،  يف  �ملوؤ�س�سات  عامل  و�إىل  فر�ن�سي�سكو  �سان  خليج  منطقة 
ومل ي�ستطع جمرد �لتلميح �إىل هذه �لفكرة، لكن كان عليه �أن يجد �سيًئا و�قعيًّا 
ليفعله، لأنه �إن مل يفعل ف�سي�ساب باجلنون من طول مكوثه باملنزل كال�سجناء، 
�أن  له  يحلو  كان  فقد  �لأحو�ل،  من  بحال  �ل�سجن  ي�سبه  يكن  م�سكنه مل  �أن  ومع 
يقول لزوجته: »�ل�سجن �سجن حتى لو كان به تليفزيون مت�سل بالقمر �ل�سناعي 

ونافذة تطل على بحرية تاهو.«
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اإجازة

ويف �أول يوم له دون عكاز، حت�سن �لطق�ص على نحو غري متوقع، لذلك �نتهز بريان 
وليزيل �لفر�سة وذهبا يف نزهة طويلة بال�سيارة. وعندما كانا يف �لن�سف �لثاين 
يف  للع�ساء  �سيًئا  ي�سرتيا  �أن  �لزوجان  قرر  �لبحرية،  حول  �لفرعي  �لطريق  من 
طريق �لعودة �إىل �ملنزل، وكاملعتاد كانت ليزيل هي من فاز بتقرير ما �سيطلبونه، 

و�ختارت �لطعام �لإيطايل، وهو قر�ر �سرعان ما ندمت عليه.
فقد قرر� �أن يذهبا �إىل مطعم جني وجو Gene and Joe’s، وهو مطعم فقري 
�حلال يقدم �لوجبات �لإيطالية، ويبعد ب�سعة �سو�رع عن �لطريق �ل�سريع بالقرب 

من منزلهما. �ت�سلت ليزيل وطلب �لطعام حتى يكون جاهًز� عندما ي�سالن.
ويف و�قع �لأمر مل يكن بريان وليزيل قد ذهبا �إىل هذ� �ملطعم من قبل، 
�أثناء  �أو �ملكرونة �إىل منزلهما ب�سع مر�ت  �إنهما طلبا منه تو�سيل �لبيتز�  حيث 
�لفرتة �لتي كان يتعافى فيها بريان موؤخًر�، وكان يبدو �أن �ملطعم يفتح يف فرتتي 

بعد �لظهرية و�مل�ساء فقط.
بالقرميد  مغطى  �سقف  وله  �لأبي�ص،  باجلب�ص  مغطى  نف�سه  �ملبنى  كان 
و�لأعالم  �لكروم  ر�سوم  �خلارج  من  ويزينه  �لأ�سباين،  �لطر�ز  على  �لأحمر 
كان جيًد�،  �لطعام  لكن  بالًيا.  يكن  �إن مل  قدمًيا،  �سكاًل  يعطيه  �لإيطالية، مما 
تقدم كميات وفرية  �لتي  �لب�سيطة  �ملطاعم  يف�سالن  د�ئًما  وليزيل  بريان  وكان 

من �لأطعمة، على �ملطاعم �لكبرية �لفاخرة �لتي تخرج منها و�أنت جائع.



�ساحة  يف   Explorer  93 طر�ز  �لإك�سبلورر  �سيارتهما  �أوقفا  �أن  وبعد 
�لنتظار، لحظا »نافذة خدمة �ل�سيار�ت« يف جانب �ملبنى، وهو �سيء مل يره �أي 

منهما من قبل يف �ملطاعم �لإيطالية، ولكنهما قرر� �أن يجرباه.
وبعد �أن �نتظر� هنيهة �أمام �لنافذة، �ت�سح لربيان عدم وجود �أحد لتلقي 
طلبهما، ولحظ عندما تطلع عرب هذه �لنافذة �إىل د�خل �ملطعم عدم وجود �أي 
�سخ�ص بالد�خل، و�تفق بريان وليزيل على �أن �لوقت ما ز�ل مبكًر� على زحام 
تناول �لع�ساء، و�أن �ملكان رمبا يكتظ بالنا�ص يف وقت لحق من �مل�ساء عندما ياأتي 
�لتزلج  كامل من  يوم  بعد  منازلهم  �إىل  �ملتزجلون �جلائعون يف طريق عودتهم 

على �ملنحدر�ت.
- »يذكرين ذلك بعملي �لأول يف �إجازة �ل�سيف خالل در��ستي �لثانوية.« 

كانت نربة �سوت بريان تك�سف عن حنني و�أ�سى على حد �سو�ء.
- »مطعم مي�سرت هامربجر Mr. Hamburger؟«

لكن بريان �سحح خطاأها قائاًل: »تق�سدين كابنت هامربجر.«
ا.« - »لقد كان مكاًنا رخي�سً

- »نعم، ولكن �لعمل هناك كان جتربة ناجحة.«
- »�أمل تتعر�سو� لل�سرقة مرة؟«

- »بل مرتني، ولهذ� تركت �لعمل وعملت يف وردية ليلية يف م�سنع ل�سر�ئح 
�لبطاط�ص. قد يبدو ذلك �سيًئا يف ظاهره، لكن و�قعه كان �أ�سو�أ.«

�سحكت ليزيل على هذه �لنكتة �ملاألوفة.
و��سل بريان قائاًل: »كان ذلك �سيًفا طوياًل وباعًثا على �لتعا�سة.«

- »ولكن �لأمور �سارت �إىل �لأف�سل.«
عب�ص وجه بريان بينما كانت زوجته تو�سح ما تقول.
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يف  نادل  وظيفة  على  حت�سل  �أن  يف  �سبًبا  ذلك  كان  »�إذ   -
لأنك  حياتك،  يف  عليها  ح�سلت  وظيفة  �أف�سل  وهي   ،Carrows كاروز  مطعم 

قابلتني هناك.«
هامربجـر  كابنت  �أن  متاأكـد  �أنا  »ل،  قـال:  ثم  للحظــة  بريــان  فكــر 

كان �أف�سل.«
ما جاء  ليزيل يف ذر�عه، قطع خيط ذكرياتهما �سخ�ص  لكزته  وعندما 

�أخرًي� �إىل �لنافذة.
منت�سف  يف  رجل  و�إمنا  �سبًيا  لي�ص  �أنه  ر�أى  عندما  بريان  يفاجاأ  مل 
على  و�سًما  ويحمل  زو�ج،  خامت  �إ�سبعه  يف  يلب�ص  وكان  عمره،  من  �لأربعينيات 
ا مطبوًعا عليه �سورة لرجلني �أ�سلعني يبت�سمان، فا�ستنتج  ذر�عه، ويرتدي قمي�سً
�لأخ�سر و�لأحمر  باللونني  �لقمي�ص  �أنهما جني وجو، وكان مطبوًعا على  بريان 

عبارة: »بيتز� ومكرونة، هنا وهناك ويف كل مكان.«
ُده�ص بريان وت�ساءل يف نف�سه: »ماذ� يفعل رجل متزوج يف منت�سف �لعمر 

يف مكان كهذ�؟«
ثم �ساأله �لرجل بنربة جافة: »هل ميكنني م�ساعدتك؟«

- »نعم، لقد طلبنا طعاًما با�سم ليزيل.«
ودون �أن ينطق �لرجل بكلمة و�حدة، تر�جع �إىل د�خل �ملبنى ثم عاد بعد 

ب�سع حلظات ومعه كي�ص وعلبة بيتز� �سغرية وقال: »تكلفة ذلك 15.80.«
�لرجل  بريان  �أعطى  �لنافذة،  خالل  من  �لطعام  على  ح�سال  �أن  وبعد 

ورقة من فئة �لع�سرين دولر، وقال: »ميكنك �لحتفاظ بالباقي.«
- »�سكًر�.« وبد� �لرد معرًب� - نوًعا ما - عن �لمتنان.

وبعد �أربع دقائق كان �لزوجان �ملتقاعد�ن قد و�سال �إىل منزلهما �ل�سغري 
وبد�أ� يف �إخر�ج �لطعام من �حلقائب عندما �أطلقت ليزيل �سيحة تذمر.



- »�للعنة، لقد ن�سو� طبق �ل�سلطة �خلا�ص بي مرة �أخرى.«
�أخذ بريان نف�ًسا ثم قال: »�ساأذهب و�أح�سره.«

- »ل عليك، �إنه لي�ص بالأمر �ملهم.« لكن قولها مل يكن مقنًعا.
�لأمر  �سي�ستغرق  ذلك،  فيها  يفعلون  �لتي  �لثانية  �ملرة  فهذه  »ل،   -

ع�سر دقائق.«
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عندما و�سل بريان �إىل �ملطعم، قرر �أن يرتك �ل�سيارة ويتجه �إىل �لد�خل.
يجل�ص  كان  �ملطعم  ركن  يف  و�حدة  طاولة  با�ستثناء  خالًيا،  �ملكان  كان 
�إىل طاولة  بريان  توجه  �لع�ساء مبكًر�.  يتناولن طعام  �لزبائن  �ثنان من  عليها 

طلب �لطعام، و�نتظر جميء �أي �سخ�ص لي�ساعده، لكن مل يظهر �أحد.
مطعم  �أن  �ت�سح  �لطاولة  خلف  للمكان  �سريًعا  م�سًحا  �أجرى  �أن  وبعد 
ا، ل بد �أن عمر �آلة ت�سجيل �ملدفوعات �لنقدية  جني وجو مكان بال ومهجور �أي�سً
�لأقد�م  تطوؤها  �لتي  �ملناطق  يف  بالية  �ل�سجادة  وكانت  عاًما،  وع�سرون  خم�سة 
على  ومل�سقة  �ليد  بخط  مكتوبة  لفتة  هناك  وكانت  �لأطر�ف،  عند  ومهرتئة 
�لطاولة تقول: »مطلوب عمال يف �لوظائف �لآتية: طباخ، و�سائق تو�سيل طلبات، 
�أن �لكلمة �لأخرية  ومدير للعمل خالل عطلة نهاية �لأ�سبوع.« لكن بريان لحظ 

.Weakend Manger »بها خطاأ هجائي وقد ُتفهم على �أنها »�ملدير �ل�سعيف
ا باحلياة،  �أدرك بريان �أن �ملطعم �لذي كان يوًما ما مطعًما �سغرًي� ناب�سً
بجانب  �ملنا�سب  موقعه  �إل  ينقذه  ورمبا مل  �لبقاء،  �أجل  من  ينا�سل  �لآن  �أ�سبح 

�لطريق �ل�سريع.
ميكنني  »هل  وقال:  �ل�سن  �سغري  �أ�سباين  موظف  ظهر  �لنهاية  ويف 
م�ساعدتك؟« وحيا بريان بنربة �أكرث حما�ًسا من �ل�سخ�ص �لذي قابله يف »نافذة 

خدمة �ل�سيار�ت«.



- »نعم، لقد ح�سلت لتوي على بع�ص �لطعام من »نافذة خدمة �ل�سيار�ت«، 
ويبدو �أننا مل نح�سل على �أحد �أطباق �ل�سلطة.«

ونادى  ��ستد�ر  لربيان،  �سيًئا  يقول  �أن  دون  معتذًر�  ر�أ�سه  هز  �أن  وبعد 
قائاًل: »كارل!«

�ل�سيار�ت«،  خدمة  »نافذة  يف  كان  �لذي  �ل�سخ�ص  ظهر  حلظات  وبعد 
�ل�سلطة  �أطباق  �أحد  على  �لرجل  هذ�  يح�سل  »مل  �لأ�سباين:  �ملوظف  قال  ثم 

�لتي طلبها.«
ودون �أن ينطق باأي كلمة، �ختفى كارل للحظات ثم عاد قائاًل: »هل كان 

هذ� �لطلب با�سم �سارون؟«
ولكن بريان �أو�سح �لأمر ب�سرب قائاًل: »ل لقد كان با�سم ليزيل، وكنا هنا 

منذ خم�ص ع�سر دقيقة فقط.«
هنا متتم �ملوظف ب�سيء غري م�سموع، ويبدو �أنه ي�سبه: »�ساأتاأكد ثم �أعود 

حاًل« ثم �ختفى.
ويف تلك �للحظة �نفتح �لباب �لأمامي و�لتفت بريان ليجد رجاًل متقدًما 

يف �ل�سن يبدو �سكله �إىل حد ما ماألوًفا.
عندما عاد رجل »نافذة خدمة �ل�سيار�ت«، كان وجهه عاب�ًسا: »ل �أجد �أي 

طلب با�سم ليزيل، هل �أنت متاأكد ...«
تلميح  مع  ولكن  عابًثا،  بريان  قاطعه  حديثه،  تكملة  من  يتمكن  �أن  وقبل 
مرة  هنا  �إىل  �أنني عدت  تظن  متاأكد، هل  »نعم  نفاذ �سربه:  �إىل  �ساخر  ب�سيط 
�لتي  �لثانية  �ملرة  تلك هي  �إن  �ل�سلطة؟  بع�ص  عليك يف  �أحتال  �أن  �أخرى ملجرد 

يحدث فيها ذلك.«
�أتول  »دعني  قائاًل:  �حلو�ر  بريان  خلف  �لو�قف  �لرجل  قاطع  وعندئذ 

�لأمر بدًل منك يا �سيدي.«
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�رتبك بريان و�لتفت لريى من يتحدث �إليه، وقبل �أن يقول �سيًئا، و��سل 
�لرجل حديثه قائاًل: »�أنا مالك هذ� �ملكان.«

كبرًي�  �سلطة  طبق  و��سنع  �ذهب  »كارل،  له:  وقال  للموظف  ��ستد�ر  ثم 
�آخر، و�أح�سر كوبوًنا لبيتز� جمانية.«

يحدث:  ما  لربيان  ي�سرح  كان  للم�سافحة،  يده  �لرجل  مد  وعندما 
»متاأ�سفون ملا حدث، لدينا نق�ص يف �لأيدي �لعاملة يف �لوقت �حلايل.«

ر بريان عمر �لرجل بنحو خم�سة و�ستني عاًما، على �لرغم من �سعوبة  قدَّ
�أم�سى  قد  كان  لو  كما  وجمعدة  خ�سنة  �لد�كنة  ب�سرته  كانت  �إذ  ذلك،  تقدير 
يبدو  �لرجل  هذ�  �سكل  كان  ملاذ�  بريان  �كت�سف  وهنا  �ل�سم�ص،  يف  طوياًل  وقًتا 
�للذين كانا مطبوعني  �أحد �لرجلني  �أكرب يف �ل�سن من  ماألوًفا، فقد كان ن�سخة 

على �لقمي�ص.
ثم �ساأل بريان بتاأدب »ل بد �أنك �إما جني �أو جو؟«

فاأوماأ �لرجل بر�أ�سه وقال: »�أنا جو.«
ول�سبب ما �ساأل بريان �ل�سوؤ�ل �لتايل: »و�أين جني؟«

»�إنه يف مكان ما يف فلوريد�، على ما �أعتقد، فقد خرج من �ل�سر�كة منذ 
ت�سع ع�سرة �سنة، لكنني قررت �أل �أغري �ل�سم، �إذن لقد حدثت هذه �مل�سكلة معك 

من قبل، �ألي�ص كذلك؟«
�أو  �سخ�ص  لأي  م�سكلة  ي�سبب  �أن  يف  يرغب  فلم  بريان،  تردد  عندئذ 
�خلطاأ  كان  رمبا  ولكن  و�حدة،  مرة  رمبا  »نعم،  فقال:  �لرجل  هذ�  عمل  ينتقد 

من جانبنا.«
فقال جو وهو يهز ر�أ�سه: »ل، عادًة يكون �خلطاأ من جانبنا.«

خفيًفا:  حو�ًر�  يجري  �أن  وقرر  �لكبري  �لرجل  جتاه  بالأ�سى  بريان  �سعر 
»منذ متى و�أنت متتلك هذ� �ملكان يا جو؟«



- »يف فرب�ير/�سباط �أكون قد �أمتمت �ثنني وثالثني عاًما، لقد كان �ملطعم 
فاخًر� يف �ل�سبعينيات.« وبد� على �لرجل �لإحر�ج من �حلالة �لتي �أ�سبح عليها 
مطعمه فقال: »ولكن بعد �سيوع نو�دي �لقمار وغريها، ��سطررنا �إىل �إجر�ء بع�ص 
فقط،  ع�ساء  وجبات  نقدم  و�أ�سبحنا  غد�ء،  وجبات  نقدم  نعد  فلم  �لتغيري�ت؛ 
ونحن نخدم يف �لوقت �حلايل جمموعة من �لزبائن �لأكرث حترًر�؛ من �ملتزجلني 

و�مل�سافرين ور�كبي �لدر�جات.«
�أوماأ بريان بر�أ�سه.

ويف هذه �للحظة ظهر كارل من خلف �لطاولة.
ب�سيطة من  �ملرة كانت هناك ملحة  و�أعتذر عن ذلك.« وهذه  »تف�سل،   -
رئي�سه  وجود  �إىل  بريان  و�أرجعها  �سوته،  يف  بالكاد  مالحظتها  ميكن  �لهتمام 

يف �لعمل.
�ساأر�كما  �أنني  متاأكد  �أنا  »�أ�سكركما،  وجو:  لكارل  بريان  قال  ثم 

مرة �أخرى.«
طلبك  بتجهيز  نقوم  و�سوف  ذلك،  »�آمل  قائاًل:  �لعجوز  �لرجل  �بت�سم 

بطريقة �سحيحة يف �ملرة �لقادمة.«
و�سافح بريان �لرجل مرة �أخرى وقال: »ل عليك.« ثم غادر.

وخالل رحلة �لعودة �لق�سرية �إىل �ملنزل، مل ي�ستطع بريان �لتوقف عن 
�أو �أي عامل  �لتفكري يف �ملطعم، وماذ� �سيكون �سعوره �إذ� حل حمل جو �أو كارل 

�آخر ممن يعملون هناك وتبدو عليهم �لالمبالة.
- »ترى ما �لذي يدفع هوؤلء للخروج من بيوتهم كل �سباح؟«
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يف وقت لحق من تلك �لليلة خرج بريان ل�سر�ء بع�ص �لبقالة، وقد تخل�ص �لآن 
من عكازه، و�أ�سبح يرحب بالقيام باأي رحلة ب�سيطة.

وول  ل�سحيفة  �لأوىل  �ل�سفحة  على  عيناه  وقعت  �ملتجر،  غادر  وعندما 
مرتدًد�  قرر  �لرئي�سية،  �لعناوين  مطالعة  وبعد  �ل�سحف،  حامل  على  �سرتيت 
بالنار، فقد كان  يلعب  �أنه  �إىل �ملنزل، مدرًكا متاًما  لياأخذها  �أن ي�سرتي ن�سخة 
متاأكًد� من �أن ليزيل لن تكون �سعيدة ل�ست�سالمه ملا تطلق عليه »�إدمان �لعمل«.

�لنقدية، وجد  �ملدفوعات  ت�سجيل  �آلة  �إىل  بريان �جلريدة  ياأخذ  �أن  قبل 
�أن يدري يف ممر �ملجالت، فا�سرتى ن�سًخا من جمالت بيزن�ص ويك  نف�سه دون 
Fast Company مما ز�د  Fortune وفا�ست كامباين  Business Week وفورت�سن 

من جمموعة �ملطبوعات �ملمنوعة لديه.
و�ل�سحف  �ملجالت  و�سع  منزله  بجو�ر  �سيارته  بريان  �أوقف  وعندما 
بعناية يف �أ�سفل حقيبة �لبقالة حتى ل تر�هم ليزيل، وبعد �أن �أخلدت �إىل �لنوم، 
لأخبار  نهمه  لإ�سباع  متلهًفا  �ملف�سل،  مقعده  �إىل  وذهب  �أخفاه  ما  بريان  �أخرج 

عامل �لأعمال.
وبعد �أقل من ن�سف �ساعة مع �سحيفة وول �سرتيت، كان بريان م�ستعًد� 
لأن ي�سعها جانًبا ويخلد �إىل �لنوم، فقد �سعر بالإحباط لأنه مل يجِن من تدبريه 



متعة �أكرب، وعندئذ ر�أى مقاًل �سغرًي� يف �ل�سفحة �لثالثة يف ق�سم �ل�سوق عنو�نه: 
»�سركة فليك�ص برو �لتابعة لنايك ب�سدد خف�ص �لعمالة وتقليل �لإنتاج.«

�أكرث  قر�أ بريان تفا�سيل �ملو�سوع �لذي تناول قر�ر �سركة نايك بت�سريح 
من خم�سني فرًد� من �لعاملني بال�سركة �لتي ��سرتتها، ووقف �إنتاج حو�يل ن�سف 
�أن »�ل�سائعات تقول  �لتي ت�سنعها، ويف نهاية �ملقال ذكرت �ل�سحيفة  �ملنتجات 
�إن مناف�سي فليك�ص برو يف طريقهم لتخاذ خطو�ت م�سابهة.« ومع �أن �ملقال مل 
و�حدة  �ل�سابقة  �سركته  �أن  بريان  بال�سم، فقد عرف  �إم جيه  �سركة جيه  يذكر 

من هوؤلء �ملناف�سني.
�لتفاق  جوهر  �نتهك  قد  و�أنه  �لنوم،  ي�ستطيع  لن  �أنه  يعرف  كان  وملَّا 
�سعوره  ونحى جانًبا  �لكمبيوتر،  �إىل جهاز  بريان  زوجته، ذهب  مع  �أبرمه  �لذي 
�أن  �لإنرتنت، وهناك عرف  �ل�سابقة على  ل�سركته  �ملوقع �جلديد  بالذنب، وفتح 
�لرئي�سي  �ل�سركة  �إىل مقر  مانتيكا  نقلهما من  و�لت�سويق يجري  �ملبيعات  ق�سمي 

خارج �سيكاغو.
��ست�ساط بريان غ�سًبا.

�لقر�ر�ت  هذه  �أن  فيها  ي�سرح  لريك  �لإليكرتوين  بالربيد  ر�سالة  و�أر�سل 
ر�سالتني  و�أر�سل  �لطبية،  �لأجهزة  �سركة  مع  عقده  �لذي  �لتفاق  جوهر  تنتهك 
لنقل  �نزعاجه  مبدى  فيها  يخربهم  �ل�سابق،  �لتنفيذي  فريقه  لع�سوي  �أخريني 

مكان عملهما.
يف تلك �للحظة كان �لأدرينالني يتدفق يف دمه، فاأخذ بريان يقلب �سفحات 
�ملجالت �لتي �أتى بها بعنف، وهو يقر�أ بنهم �أي �سيء له عالقة بعامل �لأعمال، 
ومع �أن تقاعده مل مير عليه �سوى ثمانية �أ�سابيع فقط، فقد �سعر �أنها �سنو�ت.ثم 
غلبه �لنوم يف �لنهاية وهو على مقعده يف �لر�بعة �سباًحا، وكانت جمالته مبعرثة 
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بجو�ره على �لأر�ص. وعندما ��ستيقظت ليزيل بعد ب�سع �ساعات، ر�أته يف ذلك 
�لو�سع، وكاأنه �سكري تناثرت حوله �لزجاجات �لفارغة.

ثم دق جر�ص �لهاتف، وبد�أ بريان ي�ستيقظ، وقبل �أن يعي ما يحدث، كانت 
ليزيل تعطيه �سماعة �لهاتف.

- »�إنه ريك �سيمب�سون.« مل تكن ليزيل بحاجة �إىل قول �ملزيد، فقد كانت 
تعبري�ت وجهها ُتظهر لربيان متاًما ما ت�سعر به.


