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 إلى أبي وأمي وزوجتي لورا 

وطفلينا اللذين رزقنا بهما مؤخرًا ماثيو وكونور.



مقدمة

واأ�سعب  اأكرب  من  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  لأية  التنفيذي  الرئي�ص  من�سب  تويل  اإن 
وكبري،  �سعب  حتد  اإنه  نعم،   … املهنية  حياته  يف  املرء  يقابلها  التي  التحديات 

ولكنه لي�ص معقًدا.
من  خا�سة  الراأي،  هذا  على  التنفيذيني  الروؤ�ساء  بع�ص  يوافق  ل  قد 
فتجدهم  امل�سكالت.  من  العديد  ويواجهون  عملهم  يف  كبرية  �سعوبة  يجدون 
النجاح  توقع  جتعل  التي  والتحديات  بالتعقيدات  مثقل  عملهم  اأن  من  ي�ستكون 
ذلك  يعزون  فتجدهم  النجاح،  ملوؤ�س�ساتهم  يقدر  مل  واإذا  م�ستحياًل.  �سيًئا 
ا�سرتاتيجية  يف  الأخطاء  بع�ص  مثل  الواهية،  الأ�سباب  من  قائمة  اإىل  الف�سل 
اأو عدم  اأو املناف�سة ال�سديدة،  اأداء عمله،  اأو تق�سري ق�سم الت�سويق يف  ال�سركة 
هذه  اأن  هو  يدركونه  ل  ما  ولكن  ذلك.  غري  اأو  احلديثة  بالتقنيات  ال�ستعانة 
ولي�ست  منها  اأنف�سهم  هم  يعانون  التي  للم�سكالت  اأعرا�ص  اإل  هي  ما  الأ�سياء 

نف�سها.  امل�سكالت 
 - عملهم  اأداء  يف  يف�سلون  الذين  التنفيذيني  الروؤ�ساء  جميع  يرتكب 
ومعظمهم كذلك - اخلطاأ نف�سه وهو الوقوع فري�سة يف �ِسباك واحد اأو اأكرث من 
اأو  واحد  لرتكاب  يدفعهم  مما  اجلديد،  املن�سب  بها  يبهرهم  التي  الإغراءات 

اأكرث من الأخطاء اخلم�سة القاتلة التي تقودهم وموؤ�س�ساتهم اإىل الف�سل. 
اأو موؤ�س�سة يتوقف حقيقة  التنفيذي لأية �سركة  الرئي�ص  واإذا كان جناح 
وملاذا  الناجحني؟  التنفيذيني  يزداد عدد  اإًذا ل  فلماذا  ال�سلوكيات،  بع�ص  على 
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ي�ستمرون يف فح�ص التقارير املالية وجداول تطوير املنتجات وتقارير الت�سويق 
لو�سيل  الكوميدية  الفنانة  اأن  اأعتقد  م�سكالتهم؟  جلميع  �سحري  حل  عن  بحًثا 
امل�سل�سل  ال�سوؤال يف حلقة قدمية من حلقات  لهذا  اإجابة  اأف�سل  قد قدمت  بول 

 .I Love Lucy »الكوميدي املعروف »اأنا اأحب لو�سي
ففي تلك احللقة، عاد ريكي زوج لو�سي اإىل املنزل فوجد زوجته تزحف 
فاأجابته  تفعله  عما  و�ساألها  فانده�ص  املعي�سة،  غرفة  يف  وركبتيها  يديها  على 
يف  القرط  فقدت  »هل  ريكي:  ف�ساألها  فقدته.  الذي  قرطها  عن  تبحث  اإنها 

املعي�سة؟«  غرفة 
اأف�سل كثرًيا يف  ال�سوء  النوم، ولكن  فاأجابته: »ل، لقد فقدته يف غرفة 

املعي�سة.«  غرفة 
يف  يوجد  التنفيذيني  امل�سئولني  من  للكثري  بالن�سبة  ال�سوء  اأن  اأعتقد 
اأماكن مثل ق�سم الت�سويق والتخطيط ال�سرتاتيجي والإدارة املالية، وهو بالطبع 
اأ�سهل بالن�سبة لهم من ظالم الوقفة مع الذات وحماولة تقييم اأدائهم الإداري 
للتو�سل اإىل نقطة الق�سور التي ت�سبب امل�سكلة. ول�سوء احلظ، فاإنهم ل يجدون 

جماًل كبرًيا لإدخال حت�سينات يف هذه الأق�سام، فت�ستمر امل�سكلة قائمة.
ما  كل  فاإن  اأنف�سهم،  تطوير  اإىل  ما  ب�سكل  ي�سعون  الذين  اأولئك  وحتى 
والجتاهات  الإدارة  بدع  بع�ص  يختربون  منازلهم  يف  ال�سرتخاء  هو  يفعلونه 
تطبيقه  يف  �سعوبة  يجدون  ل  �سطحي  عالج  عن  باحثني  القيادة،  يف  احلديثة 
بع�ص  تبدو  وبينما  هي.  كما  امل�سكلة  جذور  تاركني  فقط،  الأعرا�ص  ليعالج 
 - عر�سة  ترتكهم  النهاية  يف  فاإنها  الوقت،  لبع�ص  جمدية  هذه  العالج  و�سائل 
الأول،  املقام  يف  امل�سكالت  هذه  �سببت  التي  الرئي�سية  للعوامل   - اأخرى  مرة 

وهذا هو مو�سوع الكتاب الذي بني يديك.
والفطنة  بالذكاء  يتمتعون  التنفيذيني  معظم  اأن  يف  املاأ�ساة  وتكمن 
�سيء  باأي  للقيام  منهم  الكثريون  يتحرك  ل  ولكن  هذا،  كل  ليدركوا  الكافيني 
حيال هذه امل�سكلة. وبدًل من ذلك، فاإنهم - دون وعي منهم - ي�ستتون اأنف�سهم 



والآخرين بعيًدا عن النظر يف املو�سوعات التي تتعلق باأ�سلوب اإدارتهم لل�سركة 
لأنف�سهم  يخلقون  اأنهم  لدرجة  العمل،  تفا�سيل  يف  متاًما  بالنخراط  ودرا�ستها 
اأنهم  هو  يفعلونه  ما  كل  اإن  التعقيدات.  هذه  حتتمل  ل  اأ�سياء  يف  تعقيدات 
يخاطرون بنجاح موؤ�س�ساتهم؛ لأنهم ل يريدون مواجهة الأخطاء اخلم�سة التي 

ميكن اأن يقع فيها الروؤ�ساء التنفيذيون لل�سركات والتغلب عليها.

�  مقدمة





 اجلزء الأول 

الق�ســـة





اأندرو اأوبراين

�سي�ستمز  ترينتي  �سركة  يغادر  �سخ�ص  اآخر  يكون  اأن  اأوبراين  اأندرو  يعتد  مل 
البقاء  الواقع، هو مل يعتد  ال�سنوات اخلم�ص الأخرية، ويف  Trinity Systems يف 

يف ال�سركة حتى بعد منت�سف الليل منذ اأن توىل من�سب الرئي�ص التنفيذي لها. 
يفكر  اأخذ  فران�سي�سكو،  �سان  فوق  مكتبه  نافذة  من  ب�سرود  يحدق  كان  وبينما 

فيما اآل اإليه الو�سع، ويتعجب كيف و�سل اإىل هذه املرحلة.
غًدا �سيكون قد مر عام كامل على ترقيته اإىل من�سب الرئي�ص التنفيذي، 
املالية  ال�سنة  نتائج  عن  م�سئوًل  فيه  يكون  الإدارة  ملجل�ص  اجتماع  اأول  و�سيكون 
ال�سابقة بالكامل. وكان هو نف�سه قد اعتاد اأن ي�سف هذه النتائج باأنها »لي�ست 

اأف�سل تقدير«. متميزة على 
اأندرو بقدر حالته النف�سية؛ ففي الآونة  ولكن مل تكن النتائج ت�سغل بال 
الأخرية مل يكن ي�سعر بالراحة وهو ي�سري يف اأروقة ال�سركة اأو يف اأثناء اجتماعات 
الفريق التنفيذي الذي يراأ�سه. وبالطبع، فاإنه مل يكن يتطلع اإىل ح�سور اجتماع 
اأنه يعلم جيًدا اأن املجل�ص لن يكون قا�سًيا  جمل�ص الإدارة يف اليوم التايل. ومع 

ا. ا عليه، فقد كان يدرك اأنهم لن يربتوا على كتفيه اأي�سً جدًّ
مل ي�ستطع اأندرو اأوبراين يف هذه اللحظة اأن ينكر اأنه مير باأ�سواأ مرحلة 
اإىل  ي�سل  اأن  اأبًدا  يتوقع  واأنه مل  لل�سركة،  تنفيذي  كرئي�ص  من�سبه اجلديد  يف 

تلك املرحلة بهذه ال�سرعة.
ولكنه مل يكن يعرف اأن الأمور �ستزداد �سوًءا.



وحيًدا

لحظ اأندرو وهو ينظر اإىل الطريق من مكتبه اأن ج�سر خليج �سان فران�سي�سكو 
تتجه  �سيارات  اأي  من  متاًما  خاٍل  واأوكالند  فران�سي�سكو  �سان  بني  يربط  الذي 
يتعجب  اأندرو  كان  وقد  للغاية.  غريًبا  الأمر  هذا  بدا  وقد  اأوكالند،  اإىل  �سرًقا 
دائًما من حركة املرور الن�سطة للغاية يف املدينة يف اأي وقت من الليل، فنظر اإىل 
ولكن حتى يف  �سباًحا،  ودقيقتان  الثانية ع�سرة  اأنها  فوجد  مكتبه  على  ال�ساعة 
مثل هذا الوقت كان اجل�سر ل يخلو من ال�سيارات. ففي الواقع ل تتوقف حركة 

املرور يف �سان فران�سي�سكو على الإطالق، فيما عدا يف حالة حدوث زلزال. 
ثم تذكر فجاأة اأنه يف خالل الأ�سبوعني املا�سيني كان يرى لفتة برتقالية 
على الطريق يف اأثناء عودته اإىل منزله مكتوًبا عليها: »�سيتم اإغالق ج�سر خليج 
الرابع واخلام�ص من مار�ص من منت�سف  �سان فران�سي�سكو لالإ�سالحات يومي 

الليل وحتى اخلام�سة �سباًحا.« 
مل يخطر بباله قط اأنه �سيحتاج اإىل عبور اجل�سر يف مثل هذه ال�ساعة، 
عن  خرج  اإذا  اإل  اليوم  ذلك  منزله  اإىل  العودة  ي�ستطيع  لن  اأنه  يفكر  بداأ  ثم 
اإىل  ثم  ريت�سموند  ج�سر  اإىل  عاد  ثم  جيت  جولدن  ج�سر  وعرب  املعتاد  طريقه 
ثاين اأكرب طريق �سريع يربط بني الوليات انرت�ستات 80 ثم اإىل هاي واي 24 

ثم اإىل … 



وبالطبع، مل ي�ستطع حتى تقبل هذه الفكرة فهي تعني اأنه �سيقود �سيارته 
لأكرث من �ساعة، كما اأنه ل يزال اأمامه عمل ي�ستغرق �ساعتني عليه اإنهاوؤه قبل 

اجتماع اليوم التايل، فلم تبُد له هذه الفكرة جيدة على الإطالق.
من  اأي  يف  للمبيت  الذهاب  �سيف�سل  اأندرو  كان  العادية،  الظروف  ويف 
للتنظيف  ويعطيهم مالب�سه  ال�سركة  بجوار  الكاملة  توفر اخلدمة  التي  الفنادق 
ويكون م�ستعًدا للذهاب اإىل العمل يف ال�سباح. ولكن يف تلك الليلة بالذات، كان 
كان  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  قليلة،  ل�ساعات  ولو  �سريره اخلا�ص حتى  النوم يف  يريد 
م�سمًما على اأن يرى زوجته واأطفاله يف ال�سباح؛ فقد كان بحاجة �سديدة اإىل 
دعمهم املعنوي له، مع اأنه مل يكن ليعرتف بهذا الأمر قط. لذا، فقد جمع اأوراقه 

يف حقيبته ال�سخ�سية واأم�سك معطفه واجته نحو الباب ليغادر ال�سركة.
بالأعلى،  ال�سركة  مكاتب  كانت  مثلما  بالأ�سفل خالًيا متاًما  ال�سارع  كان 
بها  توجد  التي  البناية  اأ�سفل  يعي�ص  الذي  امل�سرد  ال�سخ�ص  ذلك  عدا  فيما 
الأحيان  بع�ص  يف  اأندرو  كان  بيني.  ا�سم  اجلميع  عليه  يطلق  والذي  ال�سركة، 
ولكن يف  الأمور يف حياته،  بع�ص  تتاأزم  نف�سه عندما  ليوا�سي  بيني  يتاأمل حالة 
تلك الليلة مل تفلح هذه الو�سيلة. مل ي�ستطع باأي �سكل من الأ�سكال اأن يهرب من 

التفكري يف اجتماع املجل�ص الذي �سيبداأ بعد ت�سع �ساعات. 
وبينما كان ي�سري ببطء وتثاقل اإىل حمطة بارت وهي اأقرب حمطة قطار 
اآخر مرة  يتذكر متى كانت  بداأ  ال�سركة حيث تقع على بعد عمارتني منها،  من 
وبينما  �سنوات؟  اأم ع�سر  �سنوات  ثماين  العامة، منذ  املوا�سالت  فيها  ا�ستخدم 
كان ي�ستقل ال�سلم املتحرك للنزول اإىل حمطة قطار الأنفاق، تعجب كثرًيا من 

اأنها كانت خالية متاًما هي الأخرى.
اأخذ اأندرو تذكرة من املاكينة املعلقة على احلائط ثم ذهب ليجل�ص على 
انده�ص كثرًيا  القطار. ولقد  الذي �سريكب منه  الر�سيف  مقاعد النتظار على 
بالأم�ص،  كانت  القطار  فيها  ا�ستقل  مرة  اآخر  وكاأن  بالغربة  ي�سعر  مل  عندما 

ومتتم لنف�سه: »لقد مرت ال�سنوات الع�سر يف غم�سة عني.« 

15  وحيًدا
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وقبل اأن يتمكن من اإخراج اأوراقه من حقيبته اخلا�سة ليطالعها، و�سل 
بداأ  ثم  ب�سرعة  اأمامه  القطار  من  الأوىل  العربات  مرت  اأن  ومبجرد  القطار. 
يبطئ ال�سري، لحظ اأندرو اأنه مل يكن هناك اأي �سخ�ص على منت القطار … اأو 

على الأقل هذا ما كان يعتقده.



ت�ساريل

ومنهك  متعب  باأنه  �سعر  الباب،  بجوار  مقعد  اأول  على  اأندرو  جل�ص  اأن  مبجرد 
القوى متاًما. وقد كان ينوي ق�ساء الثالثني دقيقة يف القطار يف مطالعة اأوراقه، 
اأمامه  امللونة  اخلريطة  يف  والتحديق  هناك  باجللو�ص  يكتفي  نف�سه  وجد  ولكنه 
�سان فران�سي�سكو، فقد  التخطيط اجلغرايف ملنطقة خليج  ويتاأمل  القطار  خلط 

كان يبحث عن اأي �سيء لي�سرف ذهنه عن التفكري يف اجتماع اليوم التايل. 
مبجرد اأن نزل القطار يف النفق املظلم اأ�سفل اخلليج واأغلق اأندرو عينيه، 
ُفتح اأحد الأبواب التي تربط بني عربات القطار من خلفه، فالتفت اأندرو وراأى 
رجاًل كبرًيا يف ال�سن يرتدي زيًّا ر�سميًّا يدخل اإىل العربة. وقد كان الرجل يبدو 
كعامل ويحمل بطاقة مل�سقة على جيب القمي�ص الرمادي الذي يرتديه مكتوًبا 

ت�ساريل. عليها 
فجاأة بداأ اأندرو يتوتر واأخذ يفكر فيما اإذا كان عليه التحدث اإىل الرجل 
يوجد  فال  اإليه  يتحدث  اأن  يتوقع  الرجل  اأن  املوؤكد  من  اأنه  يفكر  واأخذ  ل،  اأم 
عن  اأندرو  ذهن  توقف  احلوار؟  �سيبداأ  كيف  ولكن  القطار،  يف  اآخر  �سخ�ص 
اإىل  لأنه يخ�سى احلديث  ي�ستطع حتديد ماذا يقول، ومل يكن هذا  التفكري ومل 
من  التليفزيوين  املرا�سل  اإىل  التحدث  يف  م�سكلة  اأية  لديه  تكن  فلم  الغرباء؛ 
فاينان�سال نيتورك عندما تدهورت اأ�سعار الأ�سهم يف البور�سة منذ �ستة اأ�سهر. 
كما اأنه مل يواجه اأية متاعب يف تقدمي العر�ص الذي قام به اأمام اأكرث من مائتي 
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حملل يف موؤمتر الت�سويق. ولكن، ول�سبب غام�ص، كان اأندرو ي�سعر بالتوتر وعدم 
الرتياح جتاه تبادل حديث ودي مع عامل م�سن ل يعرفه يف منت�سف الليل.

دون  بجواره  ال�سعر  اأ�سيب  الرجل  مر  �سيء،  اأي  يقرر  اأن  قبل  ولكن 
ناظريه.  اأمام  من  واختفى  التالية  العربة  اإىل  وانتقل  واحدة،  كلمة  ينطق  اأن 
للم�سكلة  حالًّ  و�سع  الت�سرف  هذا  لأن  بالراحة  ي�سعر  مل  فاإنه  اأندرو،  ولده�سة 
عاد  ولكن  جتاهله.  قد  العامل  لأن  بالإهانة  �سعر  بل  فيها،  يفكر  كان  التي 
للتوقف  حان  قد  الوقت  اأن  فقرر  تفكريه،  على  لي�سيطر  اأخرى  مرة  الجتماع 
اإىل  يده  مد  اأن  ومبجرد  العمل.  يف  والبدء  الفرعية  الأمور  بهذه  الن�سغال  عن 
حقيبته، توهجت الأنوار داخل العربة ثم تال�ست وتوقف القطار ُم�سدًرا �سوًتا 
من  هل  اأندرو  ت�ساءل  اخلافت  ال�سوء  يف  وحيًدا  يجل�ص  كان  وبينما  مزعًجا. 
اإىل  يقود  الذي  الباب  ُفتح  اللحظة،  تلك  ويف  �سوًءا.  الو�سع  يزداد  اأن  الممكن 
ماذا  »هيا،  يقول:  العامل  زي  يرتدي  الذي  امل�سن  الرجل  و�سمع  التالية  العربة 

تنتظر؟ تعال اإىل هنا.« 
ثم غادر.



احلوار الغريب

اأندرو �ساكًنا، نظر فقط اإىل املقعد بجواره وكاأنه ينتظر  يف البداية، مل يحرك 
ن�سيحة �سخ�ص غري موجود. ودون الرتدد طوياًل، تبع الرجل اإىل العربة التالية 

حيث وجده يجل�ص هناك م�ستنًدا بظهره اإىل الباب، وهو ي�سفر. 
فَمن غري  يكون جمنوًنا؛  اأن  بد  الرجل ل  اأن هذا  الفور  اأندرو على  قرر 
الليل  منت�سف  بعد  والن�سف  ع�سرة  الثانية  يف  قطاًرا  يركب  جمنون  �سخ�ص 
اإًذا تبعه، هل فقد  اأن يتبعوه؟ ثم عاد ليفكر ملاذا  ويطلب من غرباء ل يعرفهم 

عقله هو الآخر؟
قد يرجع هذا اإىل اأنه متعب اأو لأنه يبحث عن �سيء ما لي�ستت انتباهه، 

ولكن اأيًّا كان ال�سبب فقد �سار اإليه اأندرو وجل�ص على املقعد اأمامه مبا�سرة.
وقبل اأن ينطق اأندرو بكلمة واحدة، وجد الرجل يقول بلهجة واثقة وكاأنه 
ي�سرتك يف مناق�سة منذ فرتة مع �سخ�ص يعرفه: »درجة احلرارة يف هذه العربة 
اآتي  اأن  الليلة  هذه  مثل  املعتدلة  الليايل  اأف�سل يف  لذا  القطار،  الأف�سل يف  هي 

اإىل هنا واأحتدث.« 
»تتحدث عن ماذا؟«   -

األقى اأندرو هذا ال�سوؤال ثم اأدرك على الفور اأنه �سوؤال �سخيف، وكان من 
الأوىل اأن ي�ساأله: »تتحدث مع من؟« 

ولكن الرجل اأجابه دون اأن يتوقف: »عن اأي �سيء تريد التحدث عنه.« 
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يا �سيدي،  اأندرو بحرية �سديدة فاألقى عليه �سوؤاًل منطقيًّا: »عفًوا  �سعر 
ولكن هل اأعرفك؟« 

»�سيدي«،  بلقب  يقابله  غريب  �سخ�ص  اأي  يخاطب  اأن  اأندرو  اعتاد  وقد 
خا�سة عندما يكون كبرًيا يف ال�سن، حتى ولو كان جمرد عامل ب�سيط. 

ابت�سم الرجل واأجاب: »لي�ص بعد.« 
اأ�سبح اأندرو الآن واثًقا من اأن الرجل جمنون، فتحولت لهجته اإىل حنان 

اأبوي وقال بتنازل: »اإًذا، هل تعمل يف القطار؟« 
ت�ستدعي  الذي  املكان  هو  ذلك  كان  اإذا  الأحيان،  بع�ص  يف  »نعم،   -

احلاجة وجودي فيه.« 
اأجاب الرجل بجدية تامة دون اأن تبدو عليه اأي اأمارة للتظاهر وا�ستكمل: 

»واأنت ماذا تعمل؟« 
يف  اأعمل  اأنا  »ح�سًنا،  اأجابه:  ثم  يقول،  ماذا  يعرف  ومل  اأندرو  ارتبك 

التكنولوجيا.«  جمال 
اأنواع التكنولوجيا؟«  »اأي   -

التجارية،  الكمبيوتر  نظم  حتى  احلا�سبة  الآلت  من  بدًءا  �سيء،  »كل   -
واأعمل لدى �سركة ترينتي �سي�ستمز.« 

»اآه، لقد �سمعت عنها.«   -
يعرف  باأنه  فقط  يتظاهر  الرجل  كان  اإذا  ما  داخله  يف  اأندرو  ت�ساءل 
»اإًذا  اأ�سئلته:  طرح  الأخري  ا�ستاأنف  حني  يف  ا،  حقًّ بها  �سمع  قد  اأنه  اأم  ال�سركة 

فاأنت فني خبري يف جمال التكنولوجيا؟« 
توقف اأندرو عن احلديث لوهلة وقرر اأن يجيبه بالإيجاب وينهي املو�سوع 
عند هذا احلد، ولكن، ول�سبب ل يعرفه هو �سخ�سيًّا، �سعر باأنه يحتاج اأن يخرب 
لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  اأنا  الواقع،  »يف  فقال:  ا،  حقًّ هو  من  امل�سن  الرجل 

اأندرو.«  وا�سمي 
»ح�سًنا، واأنا ا�سمي ت�ساريل، �سررت ملقابلتك.«   -



وبينما ت�سافح الرجالن، لحظ اأندرو اأن ت�ساريل مل ياأبه على الإطالق 
عندما ذكر له من�سبه، فت�ساءل بداخله عما اإذا كان يعرف ما يعنيه هذا اللقب 
اأ�ساًل. وبعد وهلة من ال�سمت احلائر �ساأله عن عمله بال�سبط، فابت�سم ت�ساريل 

واأجاب: »اإننا ل�سنا هنا للتحدث عني، ولكن للتحدث عنك اأنت.« 
لديه  يكن  مل  ولكنه  م�سلًيا  املراوغة  يف  ت�ساريل  اأ�سلوب  يجد  اأندرو  كان 
مت�سع من الوقت لهذا؛ ب�سبب اجتماع اليوم التايل، فقال: »يف الواقع، لقد كنت 
ا  اإن لدي اجتماًعا مهمًّ اإىل املنزل حيث  اأنوي اإجناز بع�ص الأعمال يف الطريق 

غًدا ول زال اأمامي الكثري من العمل لإجنازه.« 
كان  حديثه  اإن  حيث  بال�ستياء،  �سعر  عبارته  اأندرو  اأنهى  اأن  ومبجرد 
يعني اأنه يحاول التخل�ص من �سحبة الرجل امل�سن، وكان هذا بالفعل ما يحاول 

القيام به.
و�ساأنك  الآن  �ساأتركك  ا،  حقًّ اآ�سف  »اأنا  مهذب:  باأ�سلوب  ت�ساريل  فقال 

فمن الوا�سح اأن اأمامك الكثري من العمل لتقوم به.« 
اأن يتحرك  اأن يرتكه يرحل. وفجاأة، وقبل  اأندرو  ليغادر وقرر  ثم نه�ص 
ت�ساريل من مكانه، انطفاأت الأنوار يف القطار ثم اأ�ساءت مرة اأخرى ثم انطفاأت 

ا. اأي�سً متاًما، واأ�سبح القطار ال�ساكن معتًما 
ويف هذه الظلمة احلالكة، �سمع اأندرو �سوت ت�ساريل وهو يقول: »ل تقلق 

ال�ساب.«  اأيها 
من  اأندرو  تعجب  �سغرًيا.  ك�ساًفا  الرجل  اأ�ساء  فقط  واحدة  ثانية  وبعد 
ال�سرعة التي تعامل بها ت�ساريل مع املوقف وكيف اأنه كان جاهًزا بعدته، ولكنه 

كان �سعيًدا اأن هناك �سوًءا يف املكان، لذا فاإنه مل ي�ساأل.
اأننا  »يبدو  قبل:  من  املوقف  هذا  على  تدرب  قد  وكاأنه   - ت�ساريل  قال 

�سنق�سي بع�ص الوقت هنا، ملاذا ل تخربين مبا ي�سايقك؟« 
اأخذ اأندرو يحدق يف ت�ساريل لثوان قليلة، ثم قال وكاأنه ل ميلك ال�سيطرة 

على نف�سه ول يعرف ماذا يقول: »ح�سًنا.« 
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يفكر  واأخذ  اأنه فعل.  �سفتيه مل ي�سدق  الكلمة من بني  اأن خرجت  وبعد 
اأنا  هل  مب�سكالتي؟  العامل،  هذا  الرجل،  هذا  اإخبار  ا  حقًّ اأنوي  هل  داخله:  يف 
حمبط اإىل هذا احلد؟ نعم، يبدو اأنني كذلك فعاًل لأن هذا ما �ساأقوم به الآن. 
تنحنح اأندرو وقال: »ل اأدري بال�سبط ماذا تعرف عن عامل التجارة والأعمال، 

ولكن كون املرء الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ما اأمر معقد للغاية.« 
ا؟«  »حقًّ  -

اأجاب ت�ساريل بده�سة: »اإًذا اأخربين املزيد عنه.« 
»اأنا ل اأق�سد بهذا اأن اأكون وقًحا يا ت�ساريل.«   -

ثم توقف لوهلة يبحث عن األطف طريقة ي�سع فيها هذه العبارة: »ولكني 
ا بالن�سبة لك.«  غري واثق من اأن هذا الأمر �سيكون مثرًيا اأو مهمًّ

قطب ت�ساريل ما بني حاجبيه، فظن اأندرو اأنه قد اأ�ساء اإليه، ولكن الأول 
يا  جيًدا  »ا�سمعني  جا�سو�ص:  وكاأنه  اخلايل  القطار  يف  حوله  ينظر  وهو  هم�ص 
اأحد  يعتقد  ل  حتى  الأمر  بهذا  اجلميع  واأخرب  ال�سوارع  يف  اأجتول  ل  اأنا  اأندي، 
اأنني اأتباهى، ولكن عندما كنت �سغرًيا كان والدي يدير �سركة وقد تعلمت منه 

الأ�سياء.«  بع�ص 
حاول اأندرو اأن يبدو وكاأن هذا الأمر قد اأثار ده�سته اأو اإعجابه، فقال: 

ا؟ ما نوع هذه ال�سركة؟«  »حقًّ
اأن والد ت�ساريل كان يدير عماًل ب�سيًطا،  اأندرو ال�سوؤال وهو يتوقع  األقى 
مثل: حمل للخردوات اأو مغ�سلة. ولكن ت�ساريل اأجابه ب�سدق: »ال�سكة احلديد، 
ولكن لي�ص هذا هو املهم هنا، ما اأريد اأن اأقوله هو اأن والدي كان يردد دائًما اأن 

الإدارة هي الإدارة بغ�ص النظر عن نوع املجال الذي تعمل فيه.« 
الرجل  هذا  كان  اإذا  ما  داخله  يف  وت�ساءل  الأمر  هذا  من  اأندرو  تعجب 

ا؟«  واهًما، ولكنه قرر اأن ي�سايره فقال: »هل قال ذلك حقًّ
»نعم، ولقد قال �سيًئا اآخر، ولكن ل ُت�سئ فهمي من ف�سلك لأنني واثق   -
ا اإن اإدارة ال�سركات  من اأنك �سخ�ص بارع جًدا فيما تفعل، ولكن والدي قال اأي�سً



اأمًرا معقًدا. كما اعتاد اأن يقول باحلرف الواحد: »اإن بع�ص الأ�سخا�ص  لي�ست 
يجعلون الأمر معقًدا لأنهم يخافون من درا�سة الأمور الب�سيطة ومعاجلتها.« 

بداأ اأندرو ي�سعر ببع�ص ال�سيق فقال: »اأخربين يا ت�ساريل كيف ميكن اأن 
ي�سبح ابن رئي�ص ال�سكة احلديد عاماًل يف قطار يف حمطة بارت؟« 

ولده�سة اأندرو مل يبد اأن هذا ال�سوؤال القا�سي قد جرح م�ساعر ت�ساريل، 
يا  عليك  »باهلل  فقال:  قبل  ذي  من  قلًبا  اأطيب  اأ�سبح  وكاأنه  بدا  الواقع،  يف  بل 
اأندرو ما عالقة هذا ال�سوؤال باملو�سوعات التي ت�سغل بالك الآن؟ اإذا كنت ترى 
اأنه ل يوجد لدي �سيء له قيمة ي�ستحق اأن نتحدث عنه، اأخربين فقط بهذا ولن 
رئي�ص  والعثور على  التالية،  العربة  اإىل  ب�سعادة  النتقال  �سوى  وقتها  يكون علي 

تنفيذي اآخر لأحتدث اإليه.« 
تاأثر اأندرو كثرًيا بثقة الرجل العجوز بنف�سه واأعجب بها، وابت�سم لتخيل 
هذه  يف  اإليه  ليتحدث  القطار  يف  اآخر  �سخ�ص  عن  للبحث  �سيذهب  اأنه  فكرة 
يكون  اأن  فقرر  ما،  ل�سركة  ا  تنفيذيًّ رئي�ًسا  بل  �سخ�ص  اأي  يكون  ولن  ال�ساعة، 
لطيًفا ويتحدث اإىل الرجل من باب التعاطف فقال: »اإًذا فاأنت تعتقد اأنني اأعقد 

الأمر اأكرث مما ي�ستحق، األي�ص كذلك؟« 
اأجاب ت�ساريل على ال�سوؤال على الفور وب�سدق كامل: »ل ميكنني التاأكيد 
على هذا، فاأنا ل اأجل�ص يف مكانك يف الوقت احلايل، ولكني اأ�ستطيع القول اإن 

مفهوم العمل يف من�سب الرئي�ص التنفيذي ب�سيط.« 
طريقك  يف  كنت  اإذا  »اإل  ا�ستكمل:  ثم  ف�سوله  لإثارة  قلياًل  توقف  ثم 

اإىل الف�سل.« 
�سعر اأندرو بغ�سب وحنق �سديدين فاحمر وجهه واأذناه ب�سدة من الغيظ. 
وعلى الرغم من ال�سوء اخلافت ال�سعيف ال�سادر من الك�ساف ال�سغري، لحظ 
وقلق:  باإحلاح  ف�ساأله  وجهه،  وتعبريات  اأندرو  لون  يف  املفاجئ  التغري  ت�ساريل 
»هل اأنت يف طريقك اإىل الف�سل يا اأندرو؟ لأنك اإذا كنت كذلك، فهذا يعني اأنه 
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ا، واأمتنى األ تكون قد ا�ست�سلمت لالإغراءات التي تدفعك  علينا اأن نتحدث �سويًّ
اإىل ارتكاب الأخطاء التي تقودك بدورها اإىل ف�سل حمقق.« 

اعتدل اأندرو قلياًل يف جل�سته وقال: »ا�سمعني جيًدا يا ت�ساريل، اأنا ل�ست 
امل�سكالت،  بع�ص  تواجه  ال�سركة  اأن  الأمر  يف  ما  كل  الف�سل؛  اإىل  طريقي  يف 

ويرجع هذا اإىل العديد من الأ�سباب. واإنا بالتاأكيد ل اأعترب نف�سي فا�ساًل.« 
ثم توقف لثوان قليلة واأ�ساف: »وماذا تعني بتلك الأخطاء؟« 

- وكما هو وا�سح  - »ما اأعنيه هو اأنك اإذا كنت يف طريقك اإىل الف�سل 
من كالمك، اأنك ل تعتقد ذلك - فهذا يعني اأنك قد وقعت يف خطاأ من الأخطاء 

التنفيذيني.«  الروؤ�ساء  التي يرتكبها جميع  اخلم�سة 
ثم متهل قلياًل ليرتك اأندرو يفكر فيما قال قبل اأن ينهي جملته: »اأو، ل 

قدر اهلل، اأكرث من خطاأ.« 
املوقف  اأذهله  اأخرى،  مرة  �سوؤاله  اإعادة  من  اأندرو  يتمكن  اأن  قبل 
بارت  لأنه يجل�ص يف قطار يف حمطة  الذي يقف فيه، و�سعر باحلماقة  املجنون 
اأنه  يخربه  الأطوار  غريب  عاماًل  لأن  �سديد  بغ�سب  وي�سعر  الليل،  منت�سف  يف 
اأن ينهي هذه املناق�سة ويعود ليفكر يف اجتماع  يف�سل يف عمله. واأراد بعد ذلك 
لدرجة  ف�سوله  اإثارة  يف  جنح  قد  كان  العامل  ولكن  التايل،  اليوم  يف  املجل�ص 
الأخطاء  هذه  ما  ب�سرعة  تخربين  اأن  ت�ستطيع  »هل  ي�ساأله:  لأن  دفعته  كبرية 

اخلم�سة التي تتحدث عنها؟« 
فلدي  قليلة،  لدقائق  »اجل�ص  قال:  ثم  قلياًل  ت�ساريل عن احلديث  توقف 

بع�ص الأ�سئلة لك.« 
التقط اأندرو نف�ًسا عميًقا ونظر اإىل �ساعته ثم عاد بظهره اإىل اخللف يف 

مقعده وا�ستعد لال�ستماع اإىل العامل الغريب.


