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 اأهدي هذا الكتاب لأبي الذي علمني قيمة العمل،
واأمي التي �سجعتني على الكتابة.



مقدمــــة

العمل  يبقى  بل  التقنية،  اأو  ال�سرتاتيجية  اأو  التمويل  يف  العمل  جناح  �سر  يكمن  ل 
اجلماعي هو امليزة التناف�سية الأهم، ذلك لأن هذه امليزة قوية ونادرة.

اأن  ا�ستطاعت  التي  ال�سركات  - وهو موؤ�س�ص لإحدى  اأ�سدقائي  اأحد  وقد عبرَّ 
تنمو حتى اأ�سبح عائدها ال�سنوي بليون دولر - عن اأهمية وقوة العمل اجلماعي عندما 
قال يل ذات مرة: »اإذا ا�ستطعت اأن حت�سد جميع الأ�سخا�ص يف اأية منظمة حول هدف 
واحد، ميكنك اإذن اأن تهيمن على اأية �سناعة، يف اأية �سوق، و�سد اأية مناف�سة، ويف اأي 

وقت.« 
عندما اأردد هذا القول على م�سامع اأية جمموعة من القادة، يومئون برءو�سهم 
جيًدا،  احلقيقة  لهذه  مدركون  اأنهم  يبدو  اإذ  بالياأ�ص.  توحي  بطريقة  ولكن  مبا�سرًة، 

ولكن يف الوقت نف�سه يبدون م�ست�سلمني ل�ستحالة حتقيق ذلك. 
العمل  تلقاه  الذي  الهتمام  كل  فمع  اجلماعي.  العمل  ندرة  تاأتي  هنا  ومن 
اجلماعي عب ال�سنني من العلماء واملدربني واملعلمني وو�سائل الإعالم، ل يزال العمل 
اجلماعي هدًفا �سعب املنال كما كان دائًما داخل معظم املنظمات. فتبقى احلقيقة 
هي اأن فرق العمل تواجه نوًعا من الختالل الوظيفّي املتاأ�سل، وذلك لأنهم يف النهاية 

ب�سر. 
ولكن هذا ل يعني اأن حتقيق العمل اجلماعي اأمر م�ستحيل. ففي احلقيقة، بناء 

فريق عمل قوي اأمر ممكن وي�سري، لكنه يف نف�ص الوقت اأمر �ساق ومرهق. 
العمل  يعتمد  الأخرى،  احلياة  جوانب  من  العديد  مثل  فتماًما  �سحيح،  هذا 
اجلماعي على اإتقان جمموعة من ال�سلوكيات الب�سيطة من الناحية النظرية، ولكنها 



املجموعات  لتلك  فقط  ياأتي  فالنجاح  والعملية.  التطبيقية  الناحية  من  للغاية  �سعبة 
وتولِّد  العمل  فرق  تف�سد  التي  الذاتية  الب�سرية  نزعاتها  على  تتغلب  اأن  ت�ستطيع  التي 

�سراعات وخالفات بني الأفراد داخل هذه الفرق. 
العمل  بجانب  ا  اأي�سً كثرية  اأ�سياء  على  تنطبق  املبادئ  فهذه  لنا،  يت�سح  وكما 
اجلماعي. ويف احلقيقة، لقد تو�سلت اإىل هذه املبادئ م�سادفًة - بع�ص ال�سيء - اأثناء 

�سعيي للتو�سل اإىل نظرية عن دور القيادة يف العمل. 
التنفيذي«  للرئي�ص  اخلم�سة  »الأخطاء  كتبي  اأول  األرَّفت  قليلة،  �سنوات  فمنذ 
The Five Temptations of a CEO، وحتدثت فيه عن امل�سكالت ال�سلوكية التي تواجه 

القادة يف العمل. واأثناء عملي مع عمالئي، بداأت األحظ اأن بع�سهم »ي�سيء ا�ستعمال« 
نظرياتي ويظنون اأنهم �سينجحون يف تقييم وحت�سني اأداء فرق عملهم! 

لذا اأ�سبح من الوا�سح يل اأن الأخطاء اخلم�سة ل تنطبق على القادة الأفراد 
ا.  فقط ولكن - مع بع�ص التعديالت القليلة - جند اأنها تنطبق على املجموعات اأي�سً
ولي�ص فقط داخل ال�سركات، فقد وجد رجال الدين واملدربون واملعلمون واآخرون اأن هذه 
اأعمالهم متاًما مثلما تنطبق على ال�سركات متعددة اجلن�سيات.  املبادئ تنطبق على 

وهذا هو ما دفعني لتاأليف هذا الكتاب. 
وكالعديد من كتبي الأخرى، يبداأ هذا الكتاب بق�سة مكتوبة يف �سياق واقعي 
اأكرث فعالية  اأن يتعلموا على نحٍو  اأن هذا ي�ساعد القراء  ولكنها خيالية. فلقد وجدت 
ا من خالل قدرتهم على ربط  واأي�سً اإبحارهم داخل ق�سة حمبوكة  وذلك من خالل 
ا على فهم كيفية  ال�سخ�سيات بالواقع اأو باأنف�سهم. كما ت�ساعدهم هذه الطريقة اأي�سً
تطبيق هذه املبادئ ب�سكل عملي على اأر�ص الواقع الذي توؤدي فيه �سرعة العمل وحجم 

ا.  الت�ستيت اإىل جعل اأي�سر املهام تبدو وكاأنها �ساقة جدًّ
جتد  ف�سوف  اخلا�سة،  منظومتك  يف  املادة  هذه  تطبيق  على  ن�ساعدك  ولكي 
ويت�سمن  بالتف�سيل.  اخللل اخلم�سة  عوامل  لك  يو�سح  الق�سة  بعد  ق�سًما خمت�سًرا 
ا منوذًجا لتقييم فريق العمل، واأدوات وو�سائل مقرتحة للتغلب على  اأي�سً هذا الق�سم 

الق�سايا وامل�سكالت التي قد تكون متغلغلة داخل فريقك. 
الروؤ�ساء  مع  عملي  اأثناء  خبتي  من  الكتاب  هذا  ا�ستقيت  اأنني  ومع  اأخرًيا، 



التنفيذيني وفرق عملهم، اإل اأن النظريات الواردة يف هذا الكتاب قابلة للتطبيق على 
اأي فرد مهتم بالعمل اجلماعي، �سواء كنت تقود ق�سًما �سغرًيا داخل �سركة اأو اإذا كنت 
ع�سًوا يف فريق بحاجة اإىل بع�ص التح�سني. مهما كان احلال، اأمتنى اأن ي�ساعد هذا 
الكتاب فريقك يف التغلب على اختاللته اخلا�سة حتى ميكنه حتقيق اأكرث مما ميكن 

لالأفراد تخيل حتقيقه مبفردهم. وتلك هي القوة احلقيقية للعمل اجلماعي.





الق�ســة





احلـظ

كان هناك �سخ�ص واحد فقط يعتقد اأن كاثرين هي ال�سخ�ص املنا�سب ملن�سب الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة دي�سيجن تك DecisionTech. وكان من ح�سن حظها اأن هذا ال�سخ�ص 

هو رئي�ص جمل�ص الإدارة. 
ولذلك، فبعد اأقل من �سهر من نقل الرئي�ص التنفيذي ال�سابق، اأم�سكت كاثرين 
ال�سركات  اأ�سهر  من  واحدة  فقط  �سنتني  قبل  كانت  ل�سركة  الأمور  بزمام  بيرت�سن 
ال�سليكون. مل  لوادي  التاريخ احلديث  ال�سركات �سعوًدا يف  اأكرث  واأكرثها متويال ومن 
ا، ومل تكن تدري  ت�ستطع كاثرين معرفة �سبب تدهور ال�سركة يف هذه املدة الق�سرية جدًّ

ماذا تخبئ لها ال�سهور القليلة املقبلة من مفاجاآت.





اجلزء الأول

عدم حتقيق املطلوب





خلفية الق�سة

كانت �سركة دي�سيجن تك تقع يف مدينة هاف مون باي Half Moon Bay، وهي مدينة 
زراعية �ساحلية كثيفة ال�سباب تقع فوق اأعايل التالل املحيطة بخليج �سان فران�سي�سكو. 
مل تكن �سركة دي�سيجن تك جزًءا من وادي ال�سليكون من الناحية اجلغرافية، ولكن كما 
ا اأكرث من كونه كياًنا جغرافيًّا.  نعرف فاإن وادي ال�سليكون ميثل كياًنا ومفهوًما ثقافيًّ

وبالطبع كانت �سركة دي�سيجن تك منا�سبة لكي تكون جزًءا من هذا الكيان. 
فقد كانت متلك فريًقا تنفيذيًّا متمر�ًسا ذا خبة كبرية، وخطة عمل لي�ص لها 
مثيل، واأعداًدا �سخمة من امل�ستثمرين، وكانت جناحاتها واإجنازاتها اأكب مما ميكن 
حتت�سد  كانت  ا  حر�سً املخاطرة  �سركات  اأكرث  وحتى  العهد.  حديثة  �سركة  حتققه  اأن 
لال�ستثمار من خاللها، واأكرث املهند�سني كفاءًة وموهبًة كانوا يقدمون �سريتهم الذاتية 

لل�سركة، قبل اأن ت�ستاأجر ال�سركة مكتًبا من اأجل هذا الغر�ص.
�سركة  لأية  بالن�سبة  املدة طويلة  وتعتب هذه  تقريًبا،  كان يف عامني  كل ذلك 
تكنولوجيا حديثة. ولكن بعد �سهور قليلة من هذه النجاحات الكبرية، بداأت ال�سركة 
الوفاء  عن  التاأخر  يف  ال�سركة  بداأت  فقد  امل�ستمرة.  الإخفاقات  من  �سل�سلة  تواجه 
باملواعيد املتفق عليها مع العمالء. وقام عدد من املوظفني الرئي�سيني، الذين يقلون 
تثبط  املعنويات  وبداأت  فجاأًة.  ال�سركة  برتك  التنفيذيني،  فريق  عن  املنا�سب  يف 
والأخالقيات تف�سد. حدث كل ذلك بالرغم من املزايا الكبرية التي ح�سدتها ال�سركة 

لنف�سها. 
بالإجماع  الإدارة  جمل�ص  وافق  ال�سركة،  لتاأ�سي�ص  الثانية  ال�سنوية  الذكرى  يف 
على »مطالبة« جيف �سانلي، الرئي�ص التنفيذي لل�سركة البالغ من العمر 37 عاًما واأحد 
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اأن يراأ�ص ق�سم تطوير  املوؤ�س�سني، بتقدمي ا�ستقالته من هذا املن�سب، وعر�سوا عليه 
الأعمال، ووافق جيف على ذلك مما اأثار ده�سة زمالئه، فهو مل يرد اأن يرتك �سركة 

بكل هذا احلجم من املوؤكد اأنها �ستطرح اأ�سهمها للبيع. 
�سركة دي�سيجن  يعملون يف  الذين  املائة واخلم�سني موظفا  اأي من  ُي�سدم  مل 
تك بقرار اإقالة جيف من من�سبه. ففي حني اأن معظمهم كانوا يحبونه على امل�ستوى 
ال�سخ�سي، اإل اأنهم مل ي�ستطيعوا اإنكار اأن املناخ العام يف ال�سركة حتت قيادته اأ�سبح 
فريق  �سمات  من  �سمة  اخللف«  من  »الطعن  اأ�سبح  فقد  بال�سطرابات.  ومليئا  ئا  �سيِّ
التنفيذيني. ومل يكن هناك اأي �سعور بالحتاد اأو الثقة داخل الفريق، مما ُترجم اإىل 
وقتا  ياأخذ  �سيء  واأ�سبح كل  واأهدافها.  ال�سركة  بقواعد  اللتزام  م�ستوى �سعيف من 

ا لإجنازه، واأ�سبحت العالقات متوترة. طويال جدًّ
العرثات  بع�ص  التنفيذي  فريقها  يواجه  عندما  الإدارات  بع�ص  ت�سب  رمبا 
فكان اجلميع  ال�سب.  لديها هذا  يكن  تك مل  دي�سيجن  اإدارة  لكن  ال�سطرابات،  اأو 
ي�سعرون بخطر حقيقي وهم ي�ساهدون ال�سركة ت�سعف وتنهار ب�سبب �سيا�سة الوقيعة 
والنزاعات ال�سخ�سية. واأدى ذلك اإىل تدهور �سمعة �سركة دي�سيجن تك داخل وادي 
اأدى  مما  الوادي،  داخل  ا�سطرابا  ال�سركات  اأكرث  باأنها  ت�ستهر  واأ�سبحت  ال�سليكون، 
اإىل عزوف الأفراد عن التقدم للعمل بها. لذا، مل ت�ستطع الإدارة حتمل هذا ال�سغط، 

خا�سة واأن ال�سركة كان ينتظرها م�ستقبل واعد قبل �سنتني فقط. 
هو  جيف  وكان  الفو�سى،  هذه  م�سئولية  ما  �سخ�ص  يتحمل  اأن  بدرَّ  ل  فكان 
اأعلنت الإدارة قرارها باإقالة جيف من  ذلك ال�سخ�ص. �سعر اجلميع بارتياح عندما 

من�سبه.
وتولت كاثرين من�سب الرئي�ص التنفيذي بعد ف�سل جيف بثالثة اأ�سابيع.



كاثرين

مل يكن اأي من اأفراد الفريق التنفيذي يرى يف كاثرين ال�سخ�ص املنا�سب لهذا املن�سب، 
واختلفت مبراتهم. 

اأول - كاثرين كانت كبرية يف ال�سن، حيث كانت تبلغ من العمر �سبعة وخم�سني 
عاما. لذا، فهي تعتب  من طراز عتيق، على الأقل وفقا ملعايري وادي ال�سليكون.

جمال  يف  حقيقية  خبة  اأي  لديها  تكن  مل  كاثرين  اأن  هو  ذلك  من  الأهم 
ترينيتي  �سركة  اإدارة  جمل�ص  يف  كع�سو  عملت  اأنها  با�ستثناء  العالية  التكنولوجيا 
�سي�ستيمز Trinity Systems، وهي �سركة كبرية تعمل مبجال التكنولوجيا وتقع يف �سان 
تعتمد  ومنا�سب  اأدوار  يف  املهنية  حياتها  معظم  اأم�ست  ذلك  اإىل  وهي  فران�سي�سكو. 
اأو العقلية، وذلك يف �سركات  اأكرث من مهاراتها الإدارية  فيها على مهاراتها اليدوية 

تكنولوجيا منخف�سة. كان اأف�سلها �سركة لت�سنيع ال�سيارات.
لثقافة  ُمنا�ِسبة  َتْبُد  مل  كاثرين  اأن  هو  واخلبة،  ال�سن  عامَلي  من  والأهم 

دي�سيجن تك.
فقد ا�ستهلت كاثرين حياتها العملية يف القوات امل�سلحة، ثم تزوجت من رجل 
اأولد،  لثالثة  اإجنابها  وبعد  حملية.  ثانوية  مدر�سة  يف  �سلة  كرة  ومدرب  معلًما  يعمل 
عملت كاثرين بالتدري�ص لعدة �سنوات حتى اكت�سفت ميولها واجنذابها لعامل الأعمال 

والتجارة. 
وعندما بلغت كاثرين �سبعة وثالثني عاما، التحقت ببنامج تعليمي ليلي مدته 
 ،Cal State Hayward ثالث �سنوات باإحدى كليات التجارة يف جامعة كال �ستيت هوارد
كاثرين اخلم�ص  ثم ق�ست  �ستانفورد.  اأو  م�ستوى جامعة هارفارد  تكن على  والتي مل 
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وخم�سني  اأربعة  العمر  من  تبلغ  وهي  تقاعدت  حتى  الت�سنيع،  يف  التالية  �سنة  ع�سرة 
عاما. 

الفريق  لأع�ساء  الإطالق  على  م�سكلة  ميثل  يكن  مل  امراأة  كاثرين  كون  اإن 
التنفيذي، خا�سة اأن بالفريق اثنتني من الن�ساء. كما اأن معظمهم عمل من قبل يف فرتة 
ما من حياتهم العملية مع قيادات ن�سائية. لكن حتى لو كان جن�سها ي�سبب م�سكلة لأي 

فرد يف الفريق، فهذا مل يكن ليمثل لها �سيئا؛ نظرا لالختالف الثقايف بينها وبينهم.
اأن  تك  دي�سيجن  يف  الإدارة  حفيظة  اأثارت  التي  الأمور  بني  من  ا  اأي�سً وكان 
اأفكارا تقليدية، مما ت�سبب يف حدوث  اأنها تتبنى  كاثرين تعد من طبقة العمال، كما 
جدال وا�سع بني اأع�ساء الإدارة، حيث اإن معظمهم ق�سوا كل اأو معظم حياتهم العملية 
داخل الوادي. حتى اإن معظمهم كان يتباهى باأنه مل يرتد بدلة قط منذ تخرجهم من 

اجلامعة با�ستثناء حفالت زفافهم.  
ل�سرية  قراءتهم  وبعد  الإدارة،  جمل�ص  اأع�ساء  اأن  اإذن  مده�سا  اأمرا  يكن  مل 
كاثرين الذاتية لأول مرة، �سككوا يف �سالمة عقل رئي�ص جمل�ص الإدارة عندما اقرتح 

عليهم تعيني كاثرين. لكنه جنح يف النهاية يف اإقناعهم. 
اأول - لأن جمل�ص الإدارة وثق برئي�سه عندما اأكد لهم اأن كاثرين �ستنجح. 

ال�سبب الثاين هو اأن رئي�ص جمل�ص الإدارة ا�ستهر باأن لديه ب�سرية نافذة فيما 
يتعلق بالنا�ص، با�ستثناء م�سكلة جيف. لذا فجميعهم كانوا متاأكدين اأنه لن يقع يف نف�ص 

اخلطاأ مرتني متتاليتني. 
لها  يرثى  حالة  يف  كانت  تك  دي�سيجن  اأن  هو  الأهم  ال�سبب  يكون  رمبا  ولكن 
)رغم عدم اعرتاف اأي منهم بذلك. واأكد رئي�ص جمل�ص الإدارة على اأنهم لن يجدوا 
الكثري من الأ�سخا�ص الأكفاء الذين يرغبون يف �سغل هذه الوظيفة املليئة بالعرثات يف 
ظل هذه الأو�ساع احلالية لل�سركة. وقال لهم: »يجب اأن نعتب اأنف�سنا حمظوظني لأننا 

وجدنا قائًدا جيًدا مثل ال�سيدة كاثرين.« 
وبغ�ص النظر عما اإذا كان ذلك �سحيحا اأم ل، فقد عقد رئي�ص جمل�ص الإدارة 
ليخبها  كاثرين  دعا  وعندما  به.  يثق  اأن  وميكنه  يعرفه  �سخ�ص  تعيني  على  العزم 

بالوظيفة، مل يكن يعرف يف احلقيقة اأنه �سيندم على هذا القرار بعد عدة اأ�سابيع.



الأ�سا�س املنطقي

مل يكن هناك �سخ�ص منده�ص لهذا العر�ص اأكرث من كاثرين نف�سها. فمع اأنها كانت 
تعرف رئي�ص جمل�ص الإدارة ل�سنوات عديدة على امل�ستوى ال�سخ�سي )حيث قابلته لأول 
مرة عندما كان زوجها يدرب اأكب اأبنائه يف املدر�سة الثانوية(، اإل اأنها مل ت�ستطع اأن 

تتخيل اأنه ُيقدرها لدرجة اأن ير�سحها ملن�سب الرئي�ص التنفيذي. 
فلقد كانت العالقة بينهما يف معظمها عالقة اجتماعية، ترتكز حول الأ�سرة 
لديه  لي�ص  الإدارة  رئي�ص جمل�ص  اأن  كاثرين  واعتبت  الريا�سية.  والألعاب  واملدر�سة 

فكرة كبرية عنها خارج اإطار دورها كاأم وكزوجة مدرب ابنه. 
لكن يف احلقيقة، كان رئي�ص جمل�ص الإدارة يتابع حياة كاثرين العملية باهتمام 
عب الوقت، وكان منده�سا من النجاح الذي و�سلت اإليه كاثرين بالرغم من التدريب 
كاثرين  اأ�سبحت  �سنوات،  خم�ص  من  اأقل  ففي  عليه.  ح�سلت  الذي  ن�سبيا  املتوا�سع 
مديرةالعمليات يف م�سنع ال�سيارات الأوحد مبنطقة اخلليج يف �سان فران�سي�سكو، وهو 
م�سنع اأمريكي ياباين م�سرتك. وتولت هذا املن�سب ملدة عقد كامل، واأ�سبح امل�سنع 
اأكرث امل�سروعات التعاونية جناًحا يف الدولة. ويف حني اأن رئي�ص جمل�ص الإدارة ل يعرف 
الكثري عن �سناعة ال�سيارات، اإل اأنه يعرف �سيًئا واحًدا عن كاثرين وهذا هو ما اأقنعه 
باأنها ال�سخ�ص املنا�سب حلل م�سكالت دي�سيجن تك، كان هذا ال�سيء هو اأن كاثرين 

لديها موهبة رائعة يف بناء فرق العمل. 



�سخط

كاثرين عندما مت  �سكوك حول  اأي  تك  دي�سيجن  الإدارة يف  لدى جمل�ص  كان  ما  اإذا 
الإعالن عن تعيينها للمرة الأوىل - وكان ذلك هو احلال بالفعل - فاإن قلقهم ازداد 

بعد مرور اأول اأ�سبوعني من تعيينها.   
اأو ما اإىل ذلك. بل  اأن كاثرين قامت باأي �سيء مثري للجدل  ومل يكن ال�سبب 

ازداد قلقهم لأن كاثرين مل تفعل اأي �سيء على الإطالق تقريًبا. 
مع  لقاءات  عقد  ثم  بال�سركة،  اأيامها  اأول  يف  �سغري  ا�ستقبال  حفل  فبخالف 
الطرقات  عب  ال�سري  يف  وقتها  معظم  كاثرين  ق�ست  املبا�سرين،  مروؤو�سيها  من  كلٍّ 
اأكب قدر ممكن من الجتماعات. ولكن  والتحدث مع املوظفني، وح�سور  والقاعات، 
يف  ال�ستمرار  �سانلي  جيف  من  طلبت  اأنها  هو  للجدل  مثرٍي  �سيء  اأكرث  كان  رمبا 
التنفيذيني، حيث اكتفت بال�ستماع وتدوين  قيادة الجتماعات الأ�سبوعية للموظفني 

امللحوظات. 
اإن الإجراء الوحيد الذي اتخذته كاثرين خالل هذه الأ�سابيع الأوىل هو اأنها 
ال�سهور  خالل  التنفيذي  للفريق  اخلارجية  الجتماعات  من  �سل�سلة  عقد  عن  اأعلنت 
القليلة القادمة يف وادي نابا Napa Valley. مل ي�سدق اأي من فريقها اأن لديها اجلراأة 
على اإخراجهم من مكاتبهم يف حني اأن هناك الكثري من العمل الذي يجب القيام به. 
وازدادت الأمور �سوءا عندما اقرتح اأحد الأ�سخا�ص مو�سوعا معينا ملناق�سته 
يف الجتماع الأول ولكن قابلت كاثرين هذا القرتاح بالرف�ص، حيث كانت قد اأعدت 

جدول الأعمال بالفعل. 
ب�سبب  ال�سيء  بع�ص  ومنزعجا  منده�سا  كان  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإن  حتى 



التقارير التي جاءته عن اأداء كاثرين يف الأ�سابيع الأوىل. وعقد النية على اأنه اإذا مل 
تتقدم كاثرين، ف�سوف يف�سلها ويرتك ال�سركة معها هو الآخر.

23  سخط�



مالحظات

بعد ق�ساء الأ�سبوعني الأولني يف مالحظة امل�سكالت داخل دي�سيجن تك، بداأ ي�ساورها 
ال�سك يف �سحة قرارها بقبول الوظيفة. غري اأنه مل يكن بو�سعها رف�ص هذا العر�ص؛ 
حيث اإن التقاعد اأ�سابها مبلل وكاآبة ل حد لهما، و�سارت تتوق اإىل حتٍد جديد يك�سر 

دائرة امللل الذي تعي�سه.
ويف حني اأن دي�سيجن تك كانت تبدو التحدي الأمثل، اإل اأنه كان يبدو حتدًيا 
خمتلًفا. ومع اأن كاثرين كانت ل تخ�سى الف�سل، اإل اأنها مل ت�ستطع اأن تنكر اأنها كانت 
اأن اخلوف من فقدان ال�سمعة  اأن تخذل رئي�ص جمل�ص الإدارة. كما  خائفة قليال من 
يف نهاية احلياة العملية لالإن�سان - وخا�سة بني الأ�سدقاء والعائلة - باإمكانه اإ�سابة 
ا من  اأي اإن�سان بالقلق، حتى مع اأكرث النا�ص ثقًة يف النف�ص. وكانت كاثرين واثقة جدًّ

نف�سها. 
اأبناء  ثالثة  وتربية  امل�سلحة  القوات  يف  طويال  �سوطا  قطعت  اأن  بعد  ولكن، 
العنيفة وغريها، قررت كاثرين  ال�سلة  اأعداٍد ل حت�سى من مباريات كرة  وم�ساهدة 
اأنها لن ترهبها هذه املجموعة من املرتفني الذين تتمثل اأكب ق�ساياهم يف احلياة يف 
َق�سة ال�سعر و�سكل القوام. واعتبت كاثرين اأنه طاملا اأتيح لها الوقت الكايف من جانب 

الإدارة، ف�سيكون باإمكانها اإحداث التغيري املطلوب يف دي�سيجن تك. 
للمعرفة املتعمقة مبجال البجميات مل يقلقها كثريا.  اأن افتقار كاثرين  كما 
بل يف احلقيقة راأت كاثرين اأن ذلك ميثل ميزة بالن�سبة لها. حيث اإن معظم فريقها 
يف  وكبرية  �سغرية  كل  يف  يتدخل  فكان  ال�سركة  عن  الوحيد  امل�سئول  اأنه  يظن  كان 



البجميات، مما كان �سببا يف �سلِّ العمل داخل ال�سركة التي كان يهدف كل منهم اإىل 
جعلها حتلق يف ال�سماء.

وكانت كاثرين تدرك اأن جاك ويل�ص مل يحتج اأن يكون خبريا يف ت�سنيع حمام�ص 
اخلبز الكهربائية ليجعل من �سركة جرنال اإليكرتيك General Electric �سركة ناجحة، 
�سركة  ليوؤ�س�ص  الطريان  يف  ا  جدًّ طويال  وقتا  يق�سي  اأن  يحتج  مل  كيليهر  هريب  واأن 
�ساوث وي�ست اإيرلينز Southwest Airlines. ومع ما قد تدل عليه معرفتها التكنولوجية 
املحدودة، �سعرت كاثرين اأن معرفتها ببجميات وتكنولوجيا الأعمال التجارية كافية 

ا لتاأهلها لقيادة دي�سيجن تك للخروج بها من كبوتها.  جدًّ
فريقها  ينتاب  مدى  اأي  اإىل  هو  الوظيفة  قبلت  عندما  تعرفه  تكن  ما مل  لكن 

التنفيذي خلل وظيفي، واإىل اأي مدى �سيمثلون لها حتدًيا خمتلفا متاًما.

25  مالحظات
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كانت معظم العمالة يف دي�سيجن تك تنظر اإىل التنفيذيني على اأنهم »املوظفون ذوو 
اأن ذلك لي�ص  اإليهم اأحد كفريق، واعتبت كاثرين  ال�سالحيات« فح�سب. ومل ينظر 

وليدا لل�سدفة. 
فبالرغم من ذكائهم الأكيد وخلفياتهم التعليمية القوية، اإل اأن �سلوك هوؤلء 
التنفيذيني يف الجتماعات كان اأ�سواأ من اأي �سيء راأته كاثرين اأثناء عملها يف عامل 
ال�سيارات. ومع اأن العداء مل يكن �سريحا ووا�سحا يف الظاهر، اإل اأنه كان هناك توتر 
ا،  داخلي ل ي�ستطيع اأحد اإنكاره. وكنتيجة لذلك، كانت القرارات تاأخذ وقتا طويال جدًّ
وكانت املناق�سات بطيئة وغري �سيقة ول تت�سمن تبادل حقيقيا لالأفكار، وكان كل منهم 

يجل�ص متملمال منتظرا اأن ينتهي الجتماع. 
واإىل جانب ذلك، ومع اأن الفريق كان �سيئا، اإل اأنه كان يبدو اأنهم جميعا اأ�سخا�ص 
متعقلون وخال�سو النية اإذا ما نظرنا اإليهم كل على حدة، مع بع�ص ال�ستثناءات القليلة. 

وكان الفريق يتكون من كل من:

جيف – الرئي�س التنفيذي ال�ش�بق، ورئي�س ق�شم تطوير الأعم�ل

كان جيف �سانلي يتمتع مبهارات كثرية يف جمالت عديدة، وكان يهوى بناء العالقات 
داخل الوادي. كما اأ�سهم جيف يف زيادة راأ�ص مال ال�سركة ب�سكل ملحوظ وجذب الكثري 
من التنفيذيني احلاليني. ل اأحد ي�ستطيع اإنكار براعته الفائقة عندما يتعلق الأمر براأ�ص 

مال املخاطرة اأو التوظيف. ولكن كان الأمر خمتلفا فيما يتعلق مبهاراته الإدارية. 



املدر�سي.  الكتاب  يقراأ من  تلميذا  كان  لو  كما  الجتماعات  يدير  فكان جيف 
وكان دائًما يوزع جدول الأعمال قبل كل اجتماع، كما كان يقوم بعد ذلك بتوزيع �سجل 
بالنقاط التي نوق�ست. وعلى عك�ص معظم �سركات التكنولوجيا العالية الأخرى، كانت 
اجتماعاته تبداأ عادًة يف الوقت املحدد وكانت دائًما تنتهي يف الوقت الذي حدده اجلدول 
بال�سبط. ولكن مل تكن تزعجه حقيقة اأنهم كانوا يخرجون من هذه الجتماعات بال 

اأية نتائج.  
اأقل، احتفظ جيف مبقعده يف جمل�ص  اإىل من�سب  ونقله  اإنزال درجته  ورغم 
الإدارة. وكانت كاثرين تعتقد يف البداية اأن جيف رمبا يكون م�ستاًء منها لأنها حلت 
حمله، ولكنها �سرعان ما تو�سلت اإىل ال�ستنتاج باأن جيف ارتاح لرتكه هذا املن�سب 
ب�سبب رفع امل�سئوليات الإدارية عنه. ومل تقلق كاثرين كثريا لوجود جيف يف جمل�ص 

الإدارة اأو يف فريقها الإداري، فقد كانت ترى اأنه ح�سن النية.

م�يكي – ق�شم الت�شويق      

من املوؤكد اأن الت�سويق يعد وظيفة ح�سا�سة ومهمة يف دي�سيجن تك، وكان جمل�ص الإدارة 
ا يف هذا املن�سب مثل مي�سيل بيبي اأو  ا بارًعا جدًّ يف غاية ال�سعادة لأن لديهم �سخ�سً
باأنها عبقرية  الوادي  اأرجاء  اأن ينادوها. كانت مايكي م�سهورة يف  مايكي، كما حتب 
واإ�سافة كبرية لأية �سركة. ولكن كان الأمر الالفت للنظر هو اأن مايكي مل تتمتع بالقدر 

الكايف من الذكاء الجتماعي. 
واأثناء الجتماعات، كانت مايكي تتحدث اأكرث من الآخرين، وكانت تاأتي باأفكار 
جديدة عادًة، ولكنها كانت غالبا ما ت�ستكي لأن ال�سركات التي عملت بها من قبل كانت 
للظروف يف  لو كانت �سحية  يبدو كما  الأمر  وكان  دي�سيجن تك.  اأف�سل ت�سرًفا من 
ب�سكل �سريح، فقد  اأي من زمالئها  تتجادل مع  تكن  اأنها مل  ومع  �سركتها اجلديدة. 
كانت دائًما تدير حدقتيها يف الآخرين بنظرات ا�سمئزاٍز �سافرة، وذلك عندما يختلف 
اأي منهم مع اأفكارها اخلا�سة بالت�سويق. واعتبت كاثرين اأن مايكي غري مدركة لهذه 

النظرات، وراأت اأنه ل ميكن لأحد اأن يت�سرف بهذه الطريقة عن ق�سد. 
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فريق  باأن  كاثرين  تفاجاأ  مل  واإجنازاتها،  مايكي  موهبة  من  فبالرغم  لذلك، 
العمل كان يتجنب التعامل معها. 

م�رتن – كبري التقنيني  

عليه  نطلق  اأن  ميكن  �سخ�ص  اأكرث  وكان  ال�سركة،  موؤ�س�سي  اأحد  هو  جلمور  مارتن 
لقب املخرتع يف دي�سيجن تك. فقد كان مارتن هو الذي و�سع املعايري الأولية للمنتج 
الرئي�سي لل�سركة، ومع اأن اآخرين هم الذين قاموا بالتطوير الفعلي للمنتج، غالبا ما 
يقول التنفيذيون اإن مارتن هو حار�ص جموهرات التاج. ورمبا يرجع هذا الت�سبيه اإىل 

حقيقة اأن مارتن بريطاين اجلن�سية. 
يف  اآخر  �سخ�ص  اأي  معرفة  ت�ساهي  بالتكنولوجيا  معرفته  اأن  مارتن  اعتب 
الوادي، وهذا كان �سحيحا على الأرجح. ونظرا لمتالك مارتن لدرجات علمية متقدمة 
رئي�سي  كمهند�ص  بالنجاحات  مليء  اإجنازات  و�سجل  وكمبدج،  بريكلي  جامعات  من 
اأنه امليزة التناف�سية الرئي�سية يف  اإليه على  اأخريني، كان ُينظر  يف �سركتي تكنولوجيا 

دي�سيجن تك. 
وعلى عك�ص مايكي، مل يكن مارتن يف�سد الجتماعات، اإذ كان نادرا ما ي�سارك 
فيها. ومل يكن ال�سبب هو اأنه يرف�ص ح�سور الجتماعات، بل كان ال�سبب هو اأن حا�سوبه 
املحمول كان يظل مفتوحا طوال الوقت خالل الجتماعات، وكان يبدو اأنه يفح�ص بريده 
الإلكرتوين با�ستمرار اأو يقوم ب�سيء من هذا القبيل. وكان مارتن يقدم تعليقاته فقط 

عندما ي�سدر خطاأ من اأحد احل�سور، وعادًة ما تكون تعليقاته �ساخرة. 
يف البداية، كان ذلك الأمر مقبول، بل وم�سلًيا لزمالء مارتن، الذين كان يبدو 
تزايد  ومع  الوقت.  مرور  مع  املوظفني  ينتاب  ال�سيق  بداأ  ولكن  عقله.  يحرتمون  اأنهم 

العرثات التي تواجهها ال�سركة، اأ�سبحت هذه التعليقات م�سدرا مزعجا لالإحباط.  

جي اآر – ق�شم املبيع�ت
ق�سم  رئي�ص  ينادي  اجلميع  كان  �سانلي،  جيف  مع  الأ�سماء  يف  التبا�ص  وقوع  لتجنب 



املبيعات بال�سم جي اآر. ا�سمه احلقيقي هو جيف رولينز، ولكن كان يبدو اأنه ي�ستمتع 
بكنيته اجلديدة. كان جي اآر رجل مبيعات وا�سع اخلبة وكان يكب الآخرين قليال يف 
ال�سن، حيث كان يف منت�سف الأربعينات من العمر. كان جي اآر لطيًفا يف العادة، ومل 

ا قط، وكان دائًما يوافق على القيام بكل ما ُيطلب منه.  يكن فظًّ
التي كان  نادرا ما يفي بوعوده. ويف احلالت  اآر  ل�سوء احلظ، كان جي  ولكن 
ياأتي فيها ويقر باأنه مل يِف بالتزامه، كان يعتذر ب�سدة لل�سخ�ص الذي خيرَّب رجاءه اأيًّا 

كان هذا ال�سخ�ص.  
من  كبريا  قدرا  يلقى  كان  اأنه  اإل  بال�سطحية،  اآر  جلي  املوظفني  و�سف  ومع 
الحرتام من زمالئه ب�سبب �سجل اإجنازاته. فقبل اأن ياأتي اإىل دي�سيجن تك، مل يخفق 
اأرقام املبيعات الربع �سنوية امل�ستهدفة طوال حياته يف جمال  اأبدا يف حتقيق  اآر  جي 

املبيعات.  

ك�رلو�س – ق�شم خدمة العمالء  

مع اأن عدد عمالء دي�سيجن تك كان قليال ن�سبيا، فقد كان لدى جمل�ص الإدارة �سعور 
اأن ي�ستثمروا مبكرا يف خدمة العمالء يف �سبيل الإعداد للنمو. عمل  قوي باأن عليهم 
كارلو�ص اأمادور مع مايكي يف �سركتني �سابقتني، وهي التي قدمته اإىل دي�سيجن تك. 

وهذا كان مدعاة لل�سخرية حيث كان الثنان �سديدي الختالف. 
كان كارلو�ص قليل الكالم، اإذ كان ل يتكلم اإل عندما يكون لديه �سيء مهم وبّناء 
ليقوله. وكان ين�ست بانتباه اأثناء الجتماعات، كما كان يعمل ل�ساعات طويلة دون اأن 
هناك  كان  اإذا  عنها.  اأحد  ي�ساأله  عندما  ال�سابقة  اإجنازاته  من  ن  يهوِّ وكان  ي�ستكي، 

�سخ�ص من�سبط وجدير بالثقة يف دي�سيجن تك، فهذا ال�سخ�ص هو كارلو�ص. 
من  الأقل  على  واحد  ب�ساأن  تقلق  اأن  عليها  لي�ص  اأنها  بارتياح  كاثرين  �سعرت 
مروؤو�سيها املبا�سرين، مع اأنها كانت منزعجة بع�ص ال�سيء لأن دوره كان غري حمدد 
بال�سبط ب�سكل كامل، حيث كان يتحمل كارلو�ص اأحياًنا م�سئولية بع�ص املهام الأخرى 

التي تقع خارج نطاق تخ�س�سه. 
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ج�ن – املديرة امل�لية    

كان دور املدير املايل ح�سا�ًسا ومهًما يف دي�سيجن تك وكان �سي�ستمر كذلك طاملا اعتزمت 
ال�سركة طرح اأ�سهمها للبيع. كانت جان مر�سينو تدرك حجم الدور املوكل اإليها عندما 
ان�سمت لل�سركة، وقد اأدت دورا رئي�سيا يف دعم جيف الذي ا�ستطاع اأن يقنع العديد من 

ممويل امل�سروع وامل�ستثمرين الآخرين بدفع اأموال طائلة لدعم ال�سركة. 
كانت جان ت�سر على اأدق التفا�سيل، وكانت فخورة مبا اكت�سبته من معرفة يف 
لذا،  اأموالها اخلا�سة.  كانت  لو  كما  ال�سركة  اأموال  تعامل  وكانت  التكنولوجيا،  جمال 
فعندما اأطلقت الإدارة يد جيف واملوظفني فيما يتعلق بالنفقات، كان ذلك فقط لإميان 

الإدارة باأن جان لن تدع الأمور تخرج عن ال�سيطرة.

ِنك – مدير العملي�ت 

النظرية. فقد  الناحية  اأكرثهم روعة من  التنفيذي كان  الفريق  الأخري يف  الع�سو  اإن 
كان ِنك فاريل نائب الرئي�ص للعمليات امليدانية ل�سركة ت�سنيع كمبيوتر كبرية يف قلب 
تك.  دي�سيجن  ليتوىل من�سبه يف  كاليفورنيا  اإىل  باأ�سرته  انتقل  ثم  املتحدة،  الوليات 

ول�سوء حظه، كان دوره هو اأقل الأدوار و�سوًحا يف الفريق. 
ر�سميا، كان ِنك مدير العمليات لل�سركة، ولكنه ح�سل على هذا املن�سب لأنه 
طلب ذلك ك�سرط لقبول الوظيفة. وقد منحه جيف وجمل�ص الإدارة هذا املن�سب لأنهم 
راأوا اأنه كان �سيح�سل عليه على اأية حال يف غ�سون عام اإذا كان اأداوؤه على امل�ستوى 
ولذا  لمعني،  تنفيذيني  تعيني  يدمنون  اأ�سبحوا  اأنهم  هو  ذلك  من  والأهم  املطلوب. 

اعتقدوا اأن فقدان ِنك �سيكون خ�سارة كبرية لهم. 
من بني جميع اأع�ساء الفريق التنفيذي، كان ِنك الأكرث تاأثرا بالبداية القوية 
لل�سركة. واإذا و�سعنا يف العتبار القيود التي كانت على جيف كمدير، فقد مت تعيني ِنك 
اإن�ساء بنية حتتية ت�سغيلية، وفتح مكاتب جديدة  اإليه  ليقود منو دي�سيجن تك، واأ�سند 



حول العامل، وقيادة توجهات ال�سركة، اإل اأن معظم هذه امل�سئوليات توقفت ب�سكل موؤقت، 
ب�سبب املهام التى كان يجب عليه اإجنازها ب�سكل يومي.

بالرغم من �سعور ِنك بالإحباط، اإل اأنه مل ي�ستك �سراحًة. بل على العك�ص، عمل 
ِنك على بناء عالقات مع زمالئه الذين كان يعتبهم اأقل منه، حتى لو كانت عالقات 
�سطحية يف بع�ص الأحيان. وكان ِنك ي�سعر باأنه الأحق مبن�سب الرئي�ص التنفيذي، مع 

بِد ذلك قط لأي من زمالئه. ولكن عما قريب �سيت�سح لنا ذلك جلًيا. اأنه مل ُيَ
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 اجلزء الث�ين

انطالق ال�سعلة





الختبار الأول

على  الآن  ت�ستقبلها  التي  الر�سائل  بني  اإلكرتونية جديدة من  ر�سالة  كاثرين  ا�ستقبلت 
بريدها الإلكرتوين ب�سكل منتظم بعد توليها املهمة. كان عنوان الر�سالة - »فر�سة بيع 
اأنه قادم من رئي�ص مهند�سيها  اآمًنا واإيجابيًّا، خا�سة باعتبار  - يبدو  الأ�سبوع املقبل« 
الق�سرية هي  الر�سائل  تكون  ما  عادًة  ولكن  نف�سها ق�سرية،  الر�سالة  وكانت  مارتن. 

الر�سائل املوؤذية. 
ولكن كون الر�سالة مل ُتر�سل اإىل �سخ�ص معني، بل اأر�سلت اإىل الفريق التنفيذي 

بالكامل، هو ما اأ�سار �سمنا اإىل اأنها اآمنة، وجاء ن�ص الر�سالة: 
للت�سنيع  اإيه  اإ�ص  اإيه  �سركة  من  هاتفية  مكاملة  للتو  تلقيت  »لقد 
عقد  لعتزامهم  منتجاتنا  ا�ستعرا�ص  يف  الرغبة  لديهم  فُهم   .ASA Manufacturing

�سفقة معنا خالل ربع ال�سنة القادم. �ساأذهب اأنا وجي اآر ملقابلتهم الأ�سبوع القادم. من 
املمكن اأن تكون فر�سة عظيمة. �سنعود من هناك  يف وقت مبكر من يوم الثالثاء.« 

اإن جتنب مارتن الإ�سارة اإىل ت�سارب هذا املوعد مع موعد الجتماع اخلارجي 
ون�سف  يوم  اأول  ح�سور  لعدم  اإذًنا  يطلب  مل  فهو  كاثرين.  اأغ�سب  التنفيذي  للفريق 
اأراد  لأنه  اأو  بذلك  القيام  اإىل  احلاجة  بعدم  �سعر  لأنه  اإما  اخلارجي،  الجتماع  من 
ال�سببني هو  اأي  جتنب اللتزام مبناق�سة هذه امل�ساألة متاًما. مل تهتم كاثرين مبعرفة 

ال�سحيح. 
قاومت كاثرين اإغراء جتنب املواجهة مع مارتن من خالل جمرد اإر�سال رد على 
ر�سالته. واعتبت كاثرين اأن هذا املوقف هو اأول اختبار حقيقي لها كرئي�ص تنفيذي، 

واأن اأف�سل �سبيل للتعامل مع هذا املوقف هو املواجهة وجها لوجه. 
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وجدت كاثرين مارتن جال�ًسا يف مكتبه يقراأ بريده الإلكرتوين. كان ظهره يف 
اجتاه الباب الذي كان مفتوحا، ولكن كاثرين مل تقرع الباب مع ذلك. 

قالت كاثرين: »عفوا، مارتن« وانتظرت حتى يدير مارتن نف�سه )اأخذ مارتن 
وقتا للقيام بذلك(. ثم تابعت: »لقد قراأت للتو ر�سالتك بخ�سو�ص اإيه اإ�ص اإيه.« 

اأوماأ مارتن براأ�سه، وا�ستمرت كاثرين: »هذه اأخبار رائعة. ولكن يجب علينا اأن 
نوؤجل املوعد عدة اأيام ب�سبب الجتماع اخلارجي.« 

بلكنته  جاف  باأ�سلوب  اأجاب  ثم  لئق،  غري  ب�سكل  للحظة  �سامتا  مارتن  ظل 
الإجنليزية الغليظة: »اأعتقد اأِنك ل تفهمني الأمر. اإنها فر�سة حمتملة لعقد �سفقة بيع. 

ملاذا ل تقومني فقط باإعادة جدولة …«
قاطعته كاثرين واأجابت باأ�سلوب مبا�سر: »ل، اأنا اأفهم جيًدا. ولكني اأعتقد اأن 

فر�سة اللقاء بهم لن تطري اإذا انتظرنا حتى الأ�سبوع املقبل.« 
نوعا  ع�سبيا  مارتن  اأ�سبح  مبا�سر،  ب�سكل  املواجهة  على  تعوده  لعدم  ونظرا 
فاأعتقد  نابا،  بوادي  اخلارجي  الجتماع  هذا  بخ�سو�ص  قلقة  كنت  »اإذا  وقال:  ما، 
اأن تكون يف مقدمة  املبيعات يجب  اأن  اأعتقد  فاأنا  اأولوياتنا قد تكون خمتلفة.  اأن  اإذن 

الأولويات.« 
اأنا لدي  »اأول،  وابت�سمت لتخفي عدم ر�ساها، ثم قالت:  نف�ًسا  اأخذت كاثرين 
اأولوية واحدة فقط الآن وهي اأننا بحاجة اأن نعمل �سويا كفريق واحد، واإل فلن ن�ستطيع 

بيع اأي �سيء.« 
مل يقل مارتن �سيئا. 

اأراك الأ�سبوع القادم يف  »اإذن، �سوف  اأنهت احلوار، قائلة:  وبعد خم�ص ثوان، 
نابا.« ثم ا�ستدارت كاثرين لكي تغادر، لكنها التفتت مرة اأخرى لتواجه مارتن، وقالت: 
»باملنا�سبة، اأخبين اإذا احتجت اأية م�ساعدة بخ�سو�ص تغيري ميعاد لقاء اإيه اإ�ص اإيه. 
اإدارة �سركة  التنفيذي. فهو ع�سو معي يف جمل�ص  تين�سون، رئي�سهم  اأعرف بوب  فاأنا 

ترينيتي، كما اأنه يدين يل بف�سل.«
تركت كاثرين الغرفة عند هذه النقطة. ومع اأن مارتن قرر عدم ال�ستمرار يف 

اجلدال معها موؤقتا، اإل اأن املعركة بالن�سبة له مل تكن انتهت بعد. 



مراوغة

توقف جيف عند مكتب كاثرين يف ال�سباح التايل ودعاها اإىل الغداء. كانت كاثرين 
ليتالءم  جدولها  غريت  بلياقة  ولكنها  الفرتة،  هذه  اأثناء  الريا�سة  ملمار�سة  تخطط 
اأن املطعم املك�سيكي القدمي يف مدينة هاف مون باي هو  مع هذه الدعوة. راأى جيف 
اأن�سب مكان للحوار العنيف الذي �سيجري بينهما، حيث اإن معظم رواد هذا املطعم من 

ال�سكان املحليني.    
قبل اأن يتمكن جيف من طرق املو�سوع الذي اأراد مناق�سته، اأدارت كاثرين دفة 
احلوار، حيث قالت: »جيف، اأود اأن اأ�سكرك لقيادة اجتماعات الفريق التنفيذي خالل 

الأ�سبوعني املا�سيني. فقد اأتاح يل ذلك فر�سة ال�ستماع واملالحظة.« 
اأوماأ جيف براأ�سه بلطف ليعب عن قبوله هذا المتنان.

تابعت كاثرين: »�ساأتوىل اأنا قيادة الفريق بعد الجتماع اخلارجي الذي �سيعقد 
يف  امل�ساركة  عن  المتناع  عليك  يجب  ل  اأنه  اأخبك  اأن  اأود  ولكني  القادم.  الأ�سبوع 

الجتماعات، بل يجب عليك اأن ت�سارك ب�سكل كامل كاأي ع�سو اآخر يف الفريق.«
اأوماأ جيف، قائال: »ل باأ�ص. ل اأعتقد اأن ذلك �سيمثل م�سكلة يل.« توقف جيف 
عبث  ملناق�سته.  الغداء  اإىل  دعاها  الذي  املو�سوع  لطرح  �سجاعته  ا�ستجمع  ثم  قليال، 
باآنية املائدة الف�سية التي اأمامه ب�سكل ع�سبي، وبداأ احلديث: »الآن، ومبنا�سبة ذكرك 

لالجتماع اخلارجي، اأود اأن اأوجه لك �سوؤال هنا.«
كان  الذي  بالنزعاج  تقريًبا  م�سرورة  تبدو  كاثرين  كانت  »تف�سل.«  اأجابت: 
وا�سحا على جيف. ولأن كاثرين كانت تتوقع اأن جيف �سي�ساألها عن املواجهة التي دارت 

بينها وبني مارتن، فقد بدت هادئة وواثقة. 
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قال جيف: »ح�سنا، بالأم�ص واأنا يف طريقي للخروج من ال�سركة، حتدثت اإىل 
من  تعليًقا  كاثرين  تقدم  اأن  اآمال  جيف،  انتظر  ال�سيارات.«  انتظار  باحة  يف  مارتن 
مارتن  اإيلرَّ  حتدث  »ح�سنا،  احلديث:  يف  جيف  ا�ستمر  لذا  تفعل،  مل  لكنها  جانبها. 

بخ�سو�ص م�سكلة ت�سارب املواعيد بني لقاء اإيه اإ�ص اإيه والجتماع اخلارجي.«
توقف جيف جمدًدا، اآمال اأن تقاطعه رئي�سته اجلديدة. فعلتها هذه املرة، ولكن 

فقط لتطلب منه اأن ي�ستمر: »نعم اأكمل.« 
ازدرد جيف ريقه، ثم قال: »ح�سنا، يرى مارتن - واأنا اأتفق معه �سراحة - اأن 
عقد اجتماع مع العميل يعتب اأكرث اأهمية من اجتماعنا. ولذلك، اأجد اأنه ل باأ�ص اإذا 

غاب مارتن وجي اآر عن اليوم الأول لالجتماع اخلارجي.« 
ل�ست  واأنا  ُم وجهة نظرك،  اأتفهرَّ حر�ست كاثرين على اختيار كالمها: »جيف، 

غا�سبة ب�سبب اختالفك معي، خا�سة عندما تقول يل ذلك وجها لوجه.« 
�سعر جيف بارتياح، موؤقًتا.

ال�سركة  لهذه  اختياري  مت  اأنه  اأخبك  اأن  اأود  ذلك،  »ومع  كاثرين:  تابعت  ثم 
للنهو�ص بها واإخراجها من كبوتها التي حتدق بها الآن.« 

اأن  اأو  الأمر  يتقبل  اأن  عليه  كان يجب  اإذا  ما  يقرر  اأن  يحاول  وكاأنه  بدا جيف 
يغ�سب. لذا اأو�سحت كاثرين: »اأنا ل اأحاول اأن اأنتقد ما قمت به حتى الآن، لأنه يبدو يل 
ا على ال�سركة من اأي فرد اآخر.« �سعر جيف باإر�ساء لغروره اإىل حٍد ما،  اأنك اأكرث حر�سً
ثم اأرادت كاثرين اأن توؤكد على وجهة نظرها، فقالت: »ولكن بالن�سبة لنا كفريق، نحن 
ممزقون متاًما، واإن عقد �سفقة واحدة لن يكون له تاأثري جاد على م�ستقبلنا، على الأقل 

حتى ُن�سوي م�ساكل القيادة هنا.«
يكون  لن  اآخر  اأي جدال  اأن  قرر جيف  لكاثرين،  معرفته اجليدة  لعدم  ونظرا 
جمدًيا ورمبا ي�سره. فاأوماأ براأ�سه كما لو كان ل�سان حاله يقول: »ح�سنا، لِك اخليار.« 
انهمك الثنان بعد ذلك يف بع�ص اللغو وتناول واحدة من اأ�سرع وجبات الغداء يف تاريخ 

مدينة هاف مون باي، ثم عادا اإىل ال�سركة.
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مل تت�سايق كاثرين ب�سبب احلوار الذي دار بينها وبني جيف. ولكنها بالتاأكيد توقعت رد 
فعل عنيف بخ�سو�ص هذا الأمر من باقي الفريق. غري اأنها مل تتوقع اأن ياأتي رد الفعل 

من رئي�ص جمل�ص الإدارة. 
اأنه  للوهلة الأوىل  عندما ات�سل بها يف املنزل يف ذلك امل�ساء، توقعت كاثرين 

يت�سل بها ليدعمها. 
قال لها بنبة ودية: »لقد اأغلقت الهاتف مع جيف للتو.«

اأ�سلوب كاثرين  اأثار  اأنك �سمعت عن تناطحي مع مارتن.«  اأعتقد  قالت: »لذا، 
الفكاهي والواثق �سيق رئي�ص جمل�ص الإدارة الذي قال لها: »نعم، واأنا قلق بع�ص ال�سيء 

ب�ساأن هذا الأمر.« 
اأجابته كاثرين منده�سة: »حقا؟!«

قال رئي�ص جمل�ص الإدارة: »انظري يا كاثرين. كما تعلمني، اأنت ل�ست بحاجة 
اإىل اأن اأخبك كيف تتعاملني مع هذا الأمر، ولكن رمبا يجب عليك اأن حتاويل بناء بع�ص 

اجل�سور بينك وبني بقية الفريق قبل اأن تقطعي عالقتك معهم.«
�سمتت كاثرين للحظات قبل اأن ترد. وبقدر ما كانت منده�سة من خماوف رئي�ص 
جمل�ص الإدارة، كانت هادئة ب�سكل ملحوظ واأ�سبحت تتحدث كرئي�ص تنفيذي: »ح�سنا، 

ما �ساأقوله الآن ل اأق�سد به باأية حال اأن اأدافع عن نف�سي اأو اأن اأكون فظة.« 
رئي�ص جمل�ص الإدارة: »اأعلم ذلك يا كاثرين.«

كاثرين: »هذا جيد، لأنني لن اأحاول اأن اأ�سطنع كلماتي، خا�سة معك.« 
رئي�ص جمل�ص الإدارة: »واأنا اأقدر لك ذلك.«
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كاثرين: »رمبا ل تقدر يل ذلك بعد اأن ت�سمع ما �ساأقوله.« 
رئي�ص جمل�ص الإدارة، م�سطنعا �سحكة: »ح�سنا، هات ما لديك.«

لقد راقبت  املرح.  اأجل  اأقطع عالقتي هكذا من  اأنني  تعتقد  »اأول، ل  كاثرين: 
�ساأفعله،  �سيء  وكل  اأفعله،  �سيء  وكل  املا�سيني،  الأ�سبوعني  مدار  على  بعناية  الفريق 
اأفعله عن عمد وق�سد. اأنا مل اأعنِّف مارتن لأنني �سعرت اأنني اأريد اأن اأقوم بذلك يف 

تلك اللحظة.«
رئي�ص جمل�ص الإدارة: »اأعلم ذلك، اإن ما يف الأمر …«

قاطعته كاثرين بلياقة: »ا�سمعني جيًدا. هذا اأمر مهم.«
رئي�ص جمل�ص الإدارة: »ح�سنا، تف�سلي.« 

كنت  فما  به،  اأقوم  اأن  اأحاول  مبا  تقوم  كيف  تعرف  كنت  اإذا  »الآن،  كاثرين: 
�ستحتاج اإيّل. األي�ص هذا �سحيًحا؟«

رئي�ص جمل�ص الإدارة: »بلى، �سحيح.«
كاثرين: »اأنا اأقدر اهتمامك بال�سركة واهتمامك بي، واأعلم متاًما اأنك خال�ص 
النية وتتمنى اخلري للجميع. ولكن بناء على هذه املكاملة، ل بدرَّ يل اأن اأخبك باأن نواياك 

الطيبة ت�سر بال�سركة اأكرث مما تنفعها.«
رئي�ص جمل�ص الإدارة: »معذرة، ل اأفهم ما تق�سدين.« 

تابعت كاثرين احلديث: »ح�سنا، على مدار الثمانية ع�سر �سهرا املا�سية، كنَت 
تعمل بن�ساط مع جيف وباقي الفريق، رمبا اأكرث من اأي رئي�ص جمل�ص اإدارة اآخر، وراأيَت 
بنف�سك مدى اخللل والفو�سى اللذين و�سل اإليهما الفريق. وطلبت مني م�ساعدتك يف 

اإخراجهم من هذه احلالة. األي�ص هذا هو ما تريد؟«
رئي�ص جمل�ص الإدارة: »متاًما. هذا هو ما اأريده بال�سبط.«

نتائج منحي  لتحمل  ا�ستعداد  اأنت على  �سوؤال لك: هل  اأنا لدي  »اإذن  كاثرين: 
احلرية يف القيام مبا اأراه �سائبا؟ متهل قبل اأن جتيب.« 

تابعت كاثرين: »هذا لن يكون �سهاًل �سواء لل�سركة اأو الفريق التنفيذي اأو يل اأو 
لك.« 



ظل رئي�ص جمل�ص الإدارة �سامتا، مع اأنه كانت لديه رغبة داخلية يف اأن يوؤكد 
لكاثرين اأنه م�ستعد للقيام باأي �سيء تطلبه. 

ف�سرت كاثرين �سمته على اأنه �سوء اأخ�سر لها لإكمال وجهة نظرها، فاأ�سافت: 
»رمبا تكون �سمعَت زوجي من قبل يقول اإن الفريق املمزق ي�سبه متاًما ذراًعا مك�سورة 
اأو �ساًقا مك�سورة، واإ�سالح هذا الك�سر يكون موؤملًا دائًما، واأحياًنا يلزم عليك اأن تعيد 
ك�سره ليلتئم ب�سكل �سحيح. واإعادة الك�سر تكون موؤملة اأكرث من الك�سر الأول نف�سه، لأنك 

ملزم باأن تقوم بذلك عمدا.« 
»ح�سنا  وقال:  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  حتدث  اأخرى،  طويلة  �سمت  فرتة  بعد 

كاثرين، اأ�ستمع اإليك. افعلي كل ما يجب عليك فعله. واأنا لن اأتدخل.« 
اعتبت كاثرين اأنه يعني ما يقوله.

ثم �ساأل: »ولكن لدي �سوؤال واحد اأخري: كم فرًدا من الفريق �ستقومني باإعادة 
ك�سره؟« 

كاثرين: »اأعتقد اأن ذلك �سيت�سح بحلول نهاية هذا ال�سهر.«
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