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 مقدمه

 مقدمه

کند  می التحصیلی، دانشجویان را ترغیبشنوم که سخنران مراسم فارغمی هرگاه
نه!!! » خواهم بایستم و با صدای بلند بگویممی «دیو رهبر باش دیوارد جامعه شو»که 

حتماال اکه    ،نداشته باشیاینکه دلیل موجهی برای رهبر بودن ه  ، مگنلطفا رهبر نباشی
 بگذارید توضیح دهم.  «!هم چنین دلیلی ندارین

ی است، البته بستگ وکار  کسباین کتاب یازده یا دوازدهمین تالیف من در باب  
ی مرا هاکتاب  مطالعهخواست می دارد به اینکه چطور آنها را بشمارید. اگر کسی

 گفتم که ابتدا همین کتاب را بخواند. می ، به اوکند  شروع

ینکه: جمله اد، از نرهبر بودن تمرکز دار  «چگونگی» بر  میهاکتاب  اغلب دیگر که  چرا 
تیم منسجمی را توان چگونه میتوان یک سازمان سالم را اداره کرد، می چگونه

طی  در  هرچند .کرد  مدیریترا  کارکنانگروهی از    توانچگونه می هدایت کرد و
  چراکه پذیرندم را نمیهایدستورالعمل افراد  برخیام که دهی، به این نتیجه رسهاسال

 .اند]ی اشتباهی[ داشتهاز همان ابتدا برای رهبر شدن انگیزه

 .ویمرهبر ش کهکردند  میمن و دوستانم را تشویق  امکودکی  دوراندر زیادی  افراد
ای باشم یا شور  تیمیک هایشان را پذیرفتم و از زمانی که توانستم سرگروه توصیه

مثل  بودم. اماها و سازمان افراد  دنبال فرصتی برای رهبری  ه مدرسه را اداره کنم، ب
  ؟!شدممی باید رهبر  چرا کردم کههمیشه به این فکر می، هاخیلی

ترها، مزایایی بسیاری از مسنو ها بدیهی است که انگیزه اولیه برای بیشتر جوان
اما افرادی که با  شهرت، موقعیت و قدرت. دارد؛ مثلاست که رهبربودن به همراه 

بینند رابطه چندانی بین انجام وظایف و رسیدن وقتی می شوند،می ترغیب چیزهااین 
 جایه گیرند بپذیرند. آنها تصمیم مینمیها وجود ندارد، اصول رهبری را به آن پاداش

صرف همان چیزهایی شان را ، وقت و انرژیشانکردن به افراد تحت رهبری  کمک
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. این تفکر به همان اندازه که خطرناک است، شایع هم بودنددنبالش  کنند کهمی
 این نگرش است.   شیوعکاهش  «انگیزه»هست. هدف از تالیف کتاب 

هایتان برای رهبری امیدوارم این کتاب به شما در درک، و شاید، در تطبیق انگیزه
به طوری که بتوانید ماهیت سخت و حساس رهبری سازمان را دریابید. و  کمک کند

خواهید نمیشاید، به شما کمک کند تا به این نتیجه خوشایند برسید که شاید اصال 
رهبر باشید و به خود اجازه دهید که در جایگاهی دیگر، از استعدادها و عالئقتان به 

 اده کنید.شکل بهتری استف



 

 حکایت

 

 

 

 حکایت





 

 موقعیت

حتی سختگیرترین  که اخراج شود.  استزود  خیلی دانست می شای دیویس
را که به تازگی ترفیع گرفته، اخراج  یعاملماه مدیر  ششهم، طی  شرکت خصوصی

 د. ناین مسئله بیشتر فکر کن  بارهدر  ندتوانستمی شرکت گذارانسرمایهکند. نمی

، در دوره کوتاه رهبری شای، در معرض شکست 1گلدن گیت سکیوریتی  شرکت
شهرک اقتصادی در کرانه شرقی  ،در امرویل اشدفتر مرکزی که  نبود. این شرکت
هرچند که سیر رشدش از اکثر  ،همواره در حال پیشرفت بودواقع بود سانفراسیسکو، 

کندتر بود.   ،ندفعال ایامنیت منطقهکه در زمینه  های دیگر غرب سانفراسیسکو  شرکت
 نظر ضعیف به 2آل امریکن آالرمبود اما در مقایسه با شرکت   ثابت  حاشیه سود آنها

شرکت محلی در حوزه ایمنی ترین یمترین و عظمسلط . آل امریکن آالرمرسیدمی
 بود. های کوچکوکار کسبمنزل و 

دهند تا شرکت  می ماه دیگر به او وقت 9که مدیران شرکت کرد  می شای فکر 
ن همه آ شرکت   یبرای ارتقاخواست نمیگلدن گیت را دوباره از نو ارتقاء دهد، اما او 

شرفت و وقت منتظر بماند. بعد ازگذراندن دو دهه تالش برای باالرفتن از نردبان پی
 همه زحماتش را هدر بدهد. خواستنمیرسیدن به پله آخر، 

 آور بنابراین، تصمیم گرفت غرورش را زیر پا گذاشته و یک تماس تلفنی عذاب
 بگیرد. 

                                                                        
1 Golden Gate Security 
2 All American Alarm 
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 وجوجست

کالیفرنیا بود که به   2مون بیهفی در ، شرکت مشاوره کوچک 1پارتنرز هاوستیال
شرکت  مند و موفق معروف بود. یکی از آن مشتریان،هعالق  کار کردن با مشتریان  

در کالیفرنیا و  ایدیگو بود که ستاره صنعت امنیت منطقهواقع در سن 3الرمآ ر  امدل
 آمد. می خاری در چشم شای دیویس به شمار 

های ، چه در میزگردهای نمایشگاه4لیام الکوت اش،اییبریتانی عاملمار و مدیر دل
واسطه سوددهی دائمی شرکت )حتی ه ، بوکارکسبتجاری و چه در مقاالت مجالت 

آل   با نوسان قیمت در بازار( و همچنین توانایی غلبه بر رقبای ملی از جمله شرکت
 گرفتند. می ، دائما مورد تمجید و تحسین قرار امریکن

شرکت سراغ بخواهد  هیچ وقت به این فکر نکرده بود که روزی شایدتا، عقا 
های  راهاز امتحان کردن به حد کافی  ا ؛ امدنکمی کار   شکه با رقیب  برودای مشاوره
 مار کار که با دل  هاوسالیت  امید شده بود. وقتی با مشاور شرکتجدید نا  کامال
 یهمکار این را در مورد  شتریانش تماس گرفت، وی پاسخ داد که باید نظر مکرد می

زد که دیگر پاسخی از وی دریافت نخواهد کرد. حدسش بپرسد. شای حدس می
 درست بود. 

 بینی کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.توانست پیشنمیاما هرگز 

                                                                        
1 Lighthouse Partners 
2 Half Moon Bay 
3 Del Mar Alarm 
4 Liam Alcott 



 13   ||   تیحکا

 رقیب 

اما شای در مورد لیام   ؛متنفر بودن از کسی که شناختی از او نداریم سخت است
 .دقیقا چنین حسی داشتالکوت 

پرسی سرسری در رویدادها و مراسم، دادن یا احوالجز دسته گاه بگرچه هیچ
که هایی  و مصاحبه ،هایش را شنیدهالکوت را مالقات نکرده بود، اما چند بار صحبت

ی تنفر از مرد ،هاسال یط او آورد.  میبیشتر از دفعاتی بود که به یاد  ،از وی خوانده بود
ه ده است، بیهنوز نفهم ید هر آنچه را كه شایرسینظر مرا در خود پرورانده بود كه به

 دهد.یانجام م  یراحت

خواهد میدستیار شای وارد دفتر وی شد و گفت که فردی به نام لیام  ،وقتی ریتا
خودش دارد با او که یکی از مدیران اجرایی کرد  می با او صحبت کند، شای گمان

با خود فکر  و را دید 619پیش شماره ینکه تلفن را بردارد، ا  کند. اما قبل از شوخی می
دیگو پشت خط است. نفس عمیقی کشید، دل را کرد که شاید دقیقا رقیبش در سن

 «بفرمایید!»به دریا زد و گفت: 

 «سالم شای، لیام الکوت هستم.»

ینکه حتی از صدای او خوشش ابا   ود.ه این شوخی نبشای فورا متوجه شد ک
 د، تا حدی آرام شد. بنابراین، تصمیم گرفت که خیلی خوب رفتار کند. مآنمی

 «ت بکنم، لیام؟نم براتومی خب، چه کاری»

ن گذشته برای تبریک ترفیعت، به تو سر ونستم تابستخوام از اینکه نتواوال، می»
  «م.م. انگار تنبل شدبزنم عذرخواهی کن

خواست ادامه نمیگوید. اما می توانست بپذیرد که این مرد راستنمیشای اصال 
  «نم. باور کن.ومیدکه من   ه،چقدر سر تو شلوغ ونهند یهر کس بیخیال!»دهد. 
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 رحال، با تو تماس گرفتم چون امی، کارمنده. بههطور همینکنم می فکر »
  «.یرد کار صحبت کردو در مو یتماس گرفت هاشباهاوس، گفت که تو الیت

ی را های ذهنی و فکری او، وجای حرف زدن از تواناییه شای انتظار داشت لیام ب
  س کرد بدنش از خجالت خیسحبنابراین خاطر شکار کردن مشاورش مالمت کند، ه ب

. اخیرا متوجه آره»: را حفظ کند. گفت اشعرق شده است. او سعی کرد خونسردی
 «...شته باشین مشکلی ندا شما اگهو   هشناسمی وما ر صنعت  هاوسالیتشدم که  

البته. متوجهم. من هیچ مشکلی با این موضوع » لیام حرف شای را قطع کرد:
ند هاوس برای ما بسیار سودمالیتو شرکت مشاوره  خیلی خوبیه ندارم. امی مشاور 

 «.بریمیلذت  نبوده. قطعا از کار کردن با او

بود، برای حفظ غرورش، موضعش را تغییر داد. که تعجب کرده شای درحالی
در   هم هستیم. هنوز آمادگی نداریم که هدیگهای خب، ما در حال مذاکره با شرکت»

 «این مورد تصمیم قطعی بگیریم.

ینکه ا  کنم قبل از . در واقع، فکر میهایاین تصمیم هوشیارانه»: ادامه دادلیام  
 «.بدیکار مهم انجام   هاستخدام کنی، باید ی  ومشاورانی ر 

چه  »کرد. دلسوزانه آماده میهای شای، داشت خودش را برای شنیدن توصیه
 «کاری؟

ا  ، و ببین آییاد گرفتیمهاوس الیتی از شرکت ایم که ما چه چیز بگ تبذار به»
 «یا نه همناسب همراهکارها برای تو  اون

 آیا درست شنیدم؟دانست چه جوابی بدهد. نمیشای 



 15   ||   تیحکا

ی، من پنجشنبه بخوا وراستش ر »ینکه بتواند چیزی بگوید، لیام ادامه داد: ا  قبل از 
همسرم در والنات نه خواهر وخ توی وو آخر هفته ر  یاممی اونجاآینده برای مالقاتی  

 «ببینیم؟ ور  همدیگهروز جمعه  ه. چطور مونممی 1کریک

 «...با وام ر من باید برنامه»

 «؟ه. ریتا، درستمیتا پرسیدر  از دستیارت  ،من کمی قبل»

 «بله»

ی که  بررسی کنو ر  اینداری. قرار بود گزینه ایگفت که تو روز جمعه برنامه  ناو»
 «هم چند هفته به تعویق افتاد. اون

هاوس و شخصی دیگر به  الیتناگهان شای احساس کرد که ریتا، مشاور شرکت 
حرافی که آماده پذیرش پیشنهاد انچرا  خالی کند؛سعی کرد شانه اند. او خیانت کرده
 دشمنش نبود.

در  تی در موردتو مالحظا ! مگهاشتباه نکن، لیام»بعد از کمی مکث ادامه داد: 
  «رقیب نداری؟ هت با یمیان گذاشتن رازها

کنم که ما رقیب هم نمیرقیب! من فکر »خندید گفت: می لیام در حالی که
هاوس با الیتخواستم که شرکت طور بود قطعا نمیاین  گها که    هباشیم. منظورم این

 ایرنامهمگر اینکه تو ب ؛. و ما اصال در حال دزدیدن مشتریان هم نیستیمهتو کار کن
یچ هدیگو داشته باشی. پس، به نظر من ما اینجا برای ورود به صنعت امنیت در سن

 «تضادی با هم نداریم.

 ای بیاورد. بهانهشای ناامیدانه سعی کرد 

                                                                        
1 Walnut Creek 
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و من  هامریکن  آلم که دشمن مشترک ما شرکت  خوام بگمی»د: لیام ادامه دا
بعد از کمی تامل  «.در کالیفرنیای شمالی نبینم اونااز    اثریم که هیچ  دیترجیح م
 «!کنار بیای  اونامگر اینکه تو فهمیده باشی که چطور با  » گفت:

های کدام از توصیهخواست هیچاما نمیاگرچه شای با پذیرش ضعف مخالف بود،  
داریم که باید انجام  یایهکار   اونامورد  نه، ما هنوز در » :را از دست بدهد احتمالی لیام

 «.بدیم

که من شاید بتونم به تو کمک ه  ن جاییواوکی، این هم» لیام مشتاقانه گفت:
 «.داریبرای من هایی توصیههم کنم و مطمئنم که تو 

 «نم.ودچیزی نمی اونخب، من در مورد  »شای با اظهار تواضع ساختگی پاسخ داد: 
تواند هیچ دلیل خوبی برای رد کردن پیشنهاد لیام پیدا نمیکرد می درحالی که فکر 

 «ببینیم؟ وخب. جمعه چه ساعتی هم ر  بسیار »کند، با نارضایتی گفت: 

بیابد تا  ایت دارد تا بهانهکه چند روز وقکرد  می وقتی تماس قطع شد، شای فکر 
 آخر هفته از شهر خارج شود.

 دفاع بی

 امعن بدیناین البته  که راه فراری ندارد.    فهمیدوقتی روز مالقات نزدیک شد، شای 
که بتواند بهانه قابل باوری بیاورد. مشتریان زیادی   بودباهوش ن اینبود که او به اندازه

اش توانست مالقاتی را با آنها در برنامهمی کوچک داشت کههای  وکار کسبدر میان  
که   ایگزینهبین دو   بایستمیبگنجاند. مشکل این نبود. مسئله اصلی این بود که او 

 یکی را انتخاب کند.  ،بودندغرورش   ی برایتهدید

شد او بتواند از احساس حقارت می از یک طرف، کنسل کردن این مالقات باعث
از دست دادن بر سخنرانی کسی که از او متنفر است، رهایی یابد. از سوی دیگر،  در برا

دست آوردن سهم بیشتری از بازار ه تر بود و باعث بشرکتی که موفقهای توصیه
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شد، او را در مقابل هیئت مدیره شرکت می الرمآ امریکن    لآ نسبت به شرکت  
نظرش رسید که . بهشدمی شاخراجو   و احتماال باعث نابودیکرد می زدهخجالت

 تصمیم گرفت برای آموختنو بدتر از احساس حقارت در برابر لیام است،  بیکار شدن
 راهکارهای مقابله با رقیب مشترکشان، به مالقات دشمنش برود. 

ختخواب بود و به تهنوز در  اما وقتی روز جمعه از خواب بیدار شد، در حالی که
 پرسید که آیا تصمیم درستی گرفته است.  شز خودسقف خیره شده بود، ا

که تازه از خواب بیدار شده بود و سوال   ، کردرویش را به سمت همسرش، دنی
تا ]به اون  بدم شامت انجداری که بخوای من برا کار مهمی»عجیبی از او پرسید: 

 «؟سر کارنرم  بهانه[

 «حتما امروز جلسات زیادی داری.» دنی خندید و گفت:

اعتراف   احساس ضعفشبه  نزد همسرش تواند می دانست آیانمیکه حالیدر شای 
 «...ای کاش»داد:  نه، پاسخ کند یا

 «؟همشکل چی خب»

یاد خوشم نمینم که وبا کسی بگذر  وم. باید زمان زیادی ر شمی دیوونهاوه، دارم »
 «.ازش

 «براندون؟» همسرش پرسید:

 «نه»

 «ماریسا؟»-

 «از اعضای شرکت نیست»شای از تخت بیرون آمد و گفت: 

 «؟هپس کی» دنی که گیج شده بود پرسید:

 «نم.ودنمی، اوه»رفت پاسخ داد: می وقتی داشت به سمت حمامشای 



 انگیزه   ||   18

 «؟ن کیهنی؟ اوودنمییعنی چه که »-

 «.هست اسمش لیام الکوت»

دیرعامل ن مومنظورت هم»دنی طوری که همسرش صدایش را بشنود داد زد: 
 «متنفری؟ شکه از است  دیگو  اهل سن

 «م؟بد گفتش تا این حد دربار » شای باز به اتاق خواب برگشت و گفت:

که خدا   هنعمتی هکنفکر می اون.  هئیک االغ پررو کنی؟ لیام الکوتشوخی می» -
 هتصنعی قدر اون. لهجه لیام  هشناسمی ور  وکار کسب  از بقیه  تر بیش وداده  وکار کسببه  

 «که...

 شکنم دربار می بله، فهمیدم. فکر »شای حرف همسرش را قطع کرد و گفت: 
 «.مای خیلی بدی زدحرف

 پس چرا» گفت:کرد  می دنی از تخت بیرون آمد و در حالی که تخت را مرتب
 «ی؟خوای به دیدنش بر می

کمک   مبه تونهتوی برخی چیزا می کهداده  به من پیشنهاد  ن. اوهنم. عجیبودنمی»
 «.هکن

 «؟هکمک کن  بهتمرتب کردن تخت  تویبه تو پیشنهاد داد که »-

 «چی؟» شای که گیج شده بود پرسید:

 اشاره کرد که مرتب نشده بود.   ،همسرش به تخت و جایی که خوابیده بود

 مرتب کرد.  ار  اشپتو و ملحفه «وای، ببخشید.»

 «؟هاین مالقات درباره چی» دنی ادامه داد:

د به من خوامی ناو»کند.   برای همسرش بازگو اواست همه موضوع ر خنمیشای 
 «ل امریکن بهتر رقابت کنم.آ تا بفهمم چطور با شرکت   هکمک کن
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 «. نه؟هکه خوباین»-

 اش را کامل نکرد.شای جمله «بود... نجای او هدیگ ه یکیاگ»

 نو قبول کنی که شاید او بالغانه رفتار کنینفس عمیق بکشی،  هخب، تو باید ی»-
همسرش های خاطر سپردن توصیهه شای در حال ب «نی.ودکه تو نمی  ونهدمی اییچیز 

وقتی که ابت ب ش، از هئاالغ پررو  یه هو حتی اگ» بعد از کمی مکث گفت: اوبود که  
 «گذاشته ممنون باش و بزرگی کن.  تبرا

 یادنمینی؟ یادم ودمی» گفت:شای از مرتب کردن تخت دست کشید و با لبخند  
 «پرسیده باشم. ور  تنظر 

با لهجه بریتانیایی گفت: کرد می که که بالش را به سمت او پرتحالیدنی در 
 «شدم؟می متاسفم. داشتم یک االغ پررو»

 حمله

 را در حالی تصور کرد که پشت میزش نشسته لیامشد، می شوقتی شای وارد دفتر 
 د. کشمی ویش گذاشته و سیگار و پایش را روی میز جل است

 «اداره کنی.  وت ر وکار کسبکه چطور ت بگم  ذار بهخب، مردبزرگ. ب»

. لیام همان موقع در البی ساختمان نشسته بود و منتظر بودتصور درست ننه، این 
 او بود.

لیام به محض اینکه ایستاد با اشتیاقی بیشتر از شای برای این مالقات در صبح 
 «!بخیر شای صبح» زود گفت:

از دیدنت بسیار »اش را جمع کرد تا با مهربانی پاسخ دهد. شای، همه انرژی
 «ترتیب دادی. وخوشحالم، لیام. خیلی ممنونم که این مالقات ر 
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پیدا نواده همسرم نجات ونی با خوتا از وقت گذر  ههی، این دیدار فرصت خوبی» -
 «!کنم

 خندید. کیفیت، کامال تصنعیکمدی بیهای  سریال بازیگرانشای مثل 

زدند و قبل از می رفتند با هم حرفهر دو به سمت دفتر شای میدرحالی که 
 گرفتند.   رسیدن، از آشپزخانه قهوه

 ایوقتی به دفتر مجهز مدیرعامل که نمایی از آلکاتراز داشت رسیدند، روی کاناپه
 نشستند و شای شروع به حرف زدن کرد. 

  «شروع کنیم؟خب، از کجا »

به شرکت  چرای که گ نمیخب، چرا به من »لیام برای یک جواب آماده بود. 
  «؟خواستیازشون چی میهاوس زنگ زدی؟  الیت

که آیا این یک تهمت است، دوباره احساس کرد  می فکر  شدر حالی که با خود
 توانست ذهنش را بخواند. می رسید که لیاممی شرم کرد. به نظر 

زیر  ور  تاوه، من اهداف»عذرخواهی باال برد و گفت:   به منظور  دستانش رالیام 
کنم چه چیزی باعث شد که کمک می برم. به هیچ وجه. فقط دارم فکر نمیسوال 
 «ی؟بخوا

 که از توضیح او کمی آرام شده بود، با خود اندیشید که آیا لیامحالیشای در 
تواند می کرد که  احساس  و نباشد؟کرده، پررو می که او فرض  توانست تا حدیمی

 تر حرف بزند. کمی راحت

پیش  «کنیم.نمیخوبی استفاده ه ب مونهاکنم ما از همه ظرفیتخب، فکر می»
 زیاد بد نبود. حرف فکر کرد که بسیارخب، این  خودش

 لیام یک یا دو کلمه را در دفتری که با خود آورده بود نوشت و سپس پاسخ داد.
 «ل امریکن نیست؟آ ها بیشتر مربوط به شرکت  تآیا این ظرفی»
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. اما فکر هخب، این هم دقیقا بخشی از موضوع» :شای بی درنگ پذیرفت و گفت
 «.هچی اوننم  ودنمیهم هست. فقط  ایهکنم چیز دیگمی

لیام با لبخندی بزرگ به شای نگاه کرد و چیزی گفت که شای هم احساس غرور 
  «.میشهجالب داره اوه، موضوع » حماقت کرد:احساس و هم  

 در آن لحظه شای فکر کرد که اشتباه بزرگی کرده است.

 تسلیم 

 ادبیبیامیدوام »رسد. می لیام متوجه شد که نگاه شای تغییر کرده و نگران به نظر 
 «نکرده باشم.

 «نه، اصال.» شای به دروغ گفت:

 زدههیجانتی وق هگمی همسرم» لیام خندید و از خصوصیات خودش گفت:
. موضوع فقط ریتانیاییبلهجه  این  رسم، مخصوصا بامی احمق به نظر   هم مثل یشمی
ی با ونگذر اما به ندرت شانس وقت  ؛مدیریتی هستم هایچالشکه من عاشق   هاین

کنم. و مطمئن نبودم که تو با رک بودن من راحتی می پیدا ور  هدیگهای مدیرعامل
 «یا نه.

 «من هم راحت نبودم» نسبتا کنایی گفت:شای با لحنی 

تنفر از لیام حتی فهمید که می هر دو خندیدند. شای درست زمانی که داشت
 یشان ندارد.وگوگفت، احساس کرد که انگار کنترلی بر سخت است

 «؟جوریهه چ ونبسیار خب، اعداد و ارقامت» لیام پرسید:

 اش، متعجب شده بود.اقعیانگار شای با این پرسش درباره اطالعات و 
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که متوجه سکوت دوست جدیدش شده بود، برای اطمینان دادن به حالیلیام در 
 «کنم.میامضا   ی اطالعاتتون روتوافق عدم افشابا کمال میل  یبخوا اگه» او گفت:

احمق اش گفت شای سر و دستش را به نشانه انکار تکان داد و با حالت چهره
 .نباش

 «حرف بزنیم. رکیم به هم کمک کنیم باید کامال بخوا اگه،  هخوب»لیام گفت: 

شای با  واش را توضیح داد، نیم ساعت، لیام اصول پیشرفته عملکرد مالی حدود
 برد.کار میه  و ارقام واقعی را ب داد و گاهی آمار می های کلی پاسخش راجواب

. اما در موارد ، هر دو شرکت تقریبا شبیه هم بودندوکارکسبدر بعضی از ابعاد  
که امیدوار بود لیام حالیچند سال نوری جلوتر بود. شای، در مار به اندازه بسیاری، دل

 ها پنهان کند. متوجه نشود، سعی کرد تعجبش را از تفاوت بین نتایج شرکت

اینجا » گفت:کرد  می که با نگرانی به شای نگاهحالیمتاسفانه لیام متوجه شد. در 
 «دوست من؟ هچه خبر 

قابل قبول برای  ایرسید، ولی ناامیدانه به دنبال بهانهمی گرچه شای آرام به نظر 
 «.همتفاوتکمی با بازار جنوب  ما خب، بازار منطقه »گشت. می توجیه ضعفش

. هباالتر ها حقوق» که  گویی لیام قانع نشده بود، به همین دلیل شای توضیح داد
  «.هبیشتر  هاهزینه ومالیات محلی 

در  داد.و سرش را به نشانه همدلی و درک او تکان میکرد می لیام به او گوش
لطفا  شای،» داد، نفسی کشید و در نهایت پاسخ داد:می حالی که آرام سرش را تکان

اشتباه برداشت نکن. ولی چیزهایی که گفتی تنها بخش کوچکی از تفاوت عملکرد 
 «.شامل میشه وهای ما ر بین شرکت

 شای نه اثری از مخالفت بود نه موافقت. هیچ.در صورت 
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ت شنیده باشم، انگار تعداد کارمندااشتباه ن  اگهکه    همنظورم این» لیام ادامه داد:
میان مشتریان و هم کارکنان، به  تو، هم در  گردش مالی. حجم  همدتآبیشتر از در 
توجهی بیشتر از ماست. و تو به واقع در بازاریابی بیشتر از ما خرج  صورت قابل

 «جا انداختم؟و چیزی ر » کمی مکث کرد و گفت:« کنی.می

احمق پرمدعا   هخب، حداقل مدیر شرکت ما ی»هایش را باال انداخت. شای شانه
نبود ولی  ایحرف منصفانه با اینکهالبته شای این جمله را به زبان نیاورد.  «نیست.
 خواست آن را بگوید. می دلش

م ها برام. شنیدن این حرفدروغ بگ تبه مخوانمیمن » شای اعتراف کرد که:
 «راحت نیست.

 ثانیه طوالنی را در سکوتی ناخوشایند گذراندند.  پنجهر دو مدیر، 

کجای   کنیمیخب، فکر » :نهایتا، شای شجاعت کافی را به خرج داد و پرسید
، هطور این  ه؟ اگلنگهمی»مناسب،  ایبعد از مکثی برای پیدا کردن کلمه «...کارمون

 «؟هچی ایراد کارمونم  ونخوام بدمی

شم می نم، ولی خیلی خوشحالودنمی» گفت:  هایش را باال انداخت ولیام شانه
 «بفهمی. ور  اونکمک کنم که خودت    تنم بهبتو اگه

مشاوران بقیه که از امی و   مگچرا ن» لیام ادامه داد: .دانست چه بگویدشای نمی
 «؟چی یاد گرفتمهاوس الیت

 بالغانه رفتار کن! :شای نفس عمیقی کشید و با خود فکر کرد
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 راست ورک

 هر »برداشت و گفت:  را لیام به سمت وایت بورد دفتر شای رفت، ماژیک سیاه
او با  «، از من شروع شد.کردنتمرکز  اون هاوس بر  وران الیتامی و مشا  چیزی که

 !(CEO) حروف بزرگ روی تخته نوشت مدیرعامل

اما با تغییر کلمه اجرایی » :او مثل یک استاد دانشگاه به سمت شای برگشت
(executive )به اجرا  ( کردنexecuting این عنوان ر ،)تعریف  ایهبه شکل دیگ و

 او کلمه جدید را در کنار کلمه قبلی نوشت.  «کردن.

چشمانش را از او  . شایلیام متوجه شد که حتی وقتی پشتش به شای است
 .داردبرنمی

 مسخره به نظر  کنی.فکر می یبه چ دونممی» لیام به توضیحاتش ادامه داد:
 «.تغییر دادن ویک کلمه ر  اونا.  ه. مهمهرسمی

اش را با او درمیان گذاشته بود، احساس ینکه لیام بدبینیا  رسید شای از می به نظر 
 خوبی داشت. 

، این تغییر واقعا بهش نگاه کنیدستوری  دیداز   اگهاما سپس فهمیدم که  »
و اجرا  هاجرایی اسم» :لیام دوباره به کلمات نوشته شده روی تخته رو کرد «.همهم

 «.کردن فعل

ادامه و با خجالت   «.هصفت فاعلی ه، این کلمه، یدستوریاز نظر » :شای گفت
 «رشته من زبان انگلیسی بود.» :داد

باعث  و مشد انگلستان بزرگ  تومن  خوبه خوبه!» لیام او را دست انداخته بود.
 «.هم سخنرانی کنامریکایی بخواد در مورد زبانم برا  هکه ی  هننگ من

 این بار هر دو صادقانه خندیدند.
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جای ه رهبر ب ه. یهفعالیت هبیانگر ی نکته اینجاست که این کلمه»: لیام ادامه داد
رف اجرایی  اینکه یک مدیر    «.ه، مشغول اجرا کردن و عمل کردنهباش ص 

 «استفاده کردی.  شاز اسم مصدر   اونجاتو  » شای گفت:

 «هرچی» لیام خندید و گفت:

وجود داشته هم اما واقعا امیدوارم چیزهای بیشتری » :شای به اعتراض گفت
 «.نباشه فقط این کلمهه و باش

 «گفتم.  اوناکه به    هن چیزیواین دقیقا هم» زده شد:ناگهان لیام شگفت

 .به من توضیح دادن جوریاونا این» گونه ادامه داد:لیام سر جایش نشست و این
و چه  هچی اوناهای روزانه  ترین فعالیتمهم بپرسی کهامل ان عاز مدیر   هببین، اگ

 «.رسیمیپاسخ مختلف  35 تقریبا به، ندمی واقعا انجام وایی ر هکار 

ها و عالئق متفاوتی هرکسی مهارت خب،» هایش را باال انداخت و گفت:شای شانه
 «؟های مختلفی برسی. درستکه به جواب  ه. پس طبیعیهدار 

 «نه، اصال منطقی نیست.» لیام فورا پاسخ داد:

 هایش را در هم کشید.خاطر مخالفت لیام کمی اخممه شای ب

درست  ندمی کنم کاری که مدیران انجامخب، من فرض می» توضیح داد:لیام 
 «.یادنمن با عقل جور در و، کارشهن نیاز دار وشرکتش چیزی کهجاست. اما در مورد هو ب
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