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 متهيد
 
 من العمل! لقد ُفصلت 

 كان عامر يردد هذه العبارة بينه وبني نفسه وهو غري مصدق.
يف مرحلة  ور الشركةه سببه مر قرار عدم جتديد عقد أنانئب املدير شرح له كيف  صحيح أن

إعادة اهليكلة وختفيض عدد املوظفني وقال له "ال يوجد سبب شخصي اي عامر، وال عالقة 
هلذا القرار بعملك" لكن عامر كان يعلم يف قرارة نفسه وعلى الرغم من كل العبارات املنمقة 

ويضات أنه أصبح شخصاً غري مرغوب به يف الشركة. وفيما كان انئب املدير يشرح له التع
السخية اليت سيحظى هبا كانت األفكار تعصف يف رأس عامر وهو حياول تفسري ما حدث 

كيف أن رئيسه وزمالءه حتدثوا إليه مرات ومرات عن ضرورة تغيري طريقته يف له، وتذكر  
التعامل مع اآلخرين لكنه مل يغري شيئاً ومل خيطر بباله يف يوم من األايم أن أسلوب تعامله مع 

 سيؤدي إىل فصله من العمل!   اآلخرين
اجته عامر إىل مكتبه وبدأ جبمع أغراضه الشخصية وبعد عشرين دقيقة كان يقف إىل جانب 

 سيارته وبني يديه صندوق مليء بصور العائلة والكتب واألقالم. 
صافحه قبل  "سنفتقدك سيد عامر " قاهلا بواب الشركة وهو يساعده يف محل أغراضه مث

 حزام األمان حتسن معامليت". فكر عامر وهو يوثقته قائالً "كنت دائماً دخوله إىل سيار 
ميع" وشعر ابألسى وهو ينظر إىل لوحة ملقاة على املقعد اجملاور " كنت أحسن معاملة اجل 

 ( كان قد حصل عليها قبل مخسة سنوات.اإلنتاججائزة االمتياز يف له وقد حفر عليها )
رقاً لكنه كان منِتجاً جيداً وهذا ما كان يؤمله، فقد كان صحيح أن عامر مل يكن موظفاً خا

حيقق كل أهداف العمل اليت يضعها وكان يسلم تقاريره يف الوقت احملدد ومل يتجاوز امليزانية 
 % بسياسات الشركة وإجراءاهتا. 100املخصصة له يف يوم من األايم، لقد كان يلتزم 

ت تتحرك بني جواحنه فقد عرف نفسه هادائً كان عامر متفاجئاً مبشاعر الغضب اليت كان
ومتماسكاً وخصوصاً يف األوقات العصيبة ولكنه  يف هذه املرة كان على وشك االنفجار، 

وفيما كان يهم بتشغيل سيارته شاهد مدير الشركة اجلديد وهو يركن سيارته على بعد أمتار 
إعادة اهليكلة أما أان الذي  لهومل تطني هذا املدير قبل ستة شهور لقد عُ فكر عامر "منه، 
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خدمت الشركة بكل إخالص لعشرة سنوات فقد استغنوا عين وبكل سهولة" وحبركة الإرادية 
 وجد عامر نفسه يفك حزام األمان ويفتح ابب سيارته ويتجه حنو املدير اجلديد. 

 "لقد فصلت من العمل" قاهلا عامر للمدير اجلديد بصوت ميلؤه الغضب واإلحباط.  
 رف ذلك" قال املدير."أع

 "لكنين منتج جيد" قاهلا عامر وقد غلب األسى على صوته.
 "أنت كذلك" قاهلا املدير وهو يهز رأسه موافقاً.

 .حمتجاً " أان ال أفهم" صلت؟" قال عامر" إذن ملاذا فُ 
ادة اهليكلة بدا املدير ألول وهلة وكأنه سيقدم األعذار اليت اعتاد عامر على مساعها كإع

ونظر يف عينيه ليل عدد املوظفني، لكنه وبعد فرتة من الصمت وضع يده على كتف عامر وتق
مباشرة وقال له بصوت حازم ورقيق " القضية هي ليست أنك منتج جيد، القضية هي أنك 
ال حتسن عمل الفريق. اي عامر أان أحتاج إىل منتج جيد، لكنين أحتاج إىل منتج جيد يتقن 

 عمل الفريق أيضاً" 
فكر ابألمر اي عامر، أنت حتسن  اجلديد "ن عامر يهم ابالعرتاض عندما أضاف املدير كا

العمل ولكن لوحدك، أما ابقي الفريق فهم ال يعملون على حنو جيد. كمن حيسن لعب الكرة 
يف فريق سيء. أريد أشخاصاً ميكنهم العمل معاً لتحقيق أهدافنا. صحيح أنك عندما تعمل 

نقاطاً أقل لكن الفريق أبكمله سيسجل نقاطاً أكثر. كمدير للشركة مع اآلخرين قد تسجل 
 ُُ علي أن أهتم برفع مسامهة اجلميع إىل أقصى حد ممكن واحلقيقة اي عامر أنك تقف عائقًا

 ختم املدير كالمه قائالً دون ذلك وهذا يكلف الشركة كثرياً من املال" 
سيارة وأغلق ابهبا وودع عامر اببتسامة أمتىن لك التوفيق اي عامر" مث سحب حقيبته من ال "

 . مصدوماً. وحيداً.عريضة وأدار ظهره ابجتاه املصعد اتركاً عامر 
 مشى عامر ببطء حنو سيارته مث أدار مفتاح التشغيل واجته إىل بيته. 

يف البيت أخذت سلوى زوجة عامر هتدئ من روعه " ال تقلق اي عزيزي، سوف جتد عمالً 
 من العمل الذي تركته إبذن هللا"  آخر، وسيكون أفضل 

أنه سيجد عمالً آخر، لكنه مل يكن متأكداً أنه سيكون عمالً أفضل.   كان عامر واثق من
كان عامر يعلم أن املدير اجلديد حمق يف كل ما قاله؛ نعم هو ال حيسن عمل الفريق، هو ال 
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ه أانين ولكن ألنه حيب مترير الكرة إىل اآلخرين وحيب تسجيل األهداف بنفسه، ليس ألن
 . أهدافاً أكثر الفريق ذه الطريقة سيسجلهب هيعتقد أن

نشأ عامر يف أسرة متوسطة احلال وكثرياً ما كان يسمع أبيه )الذي كان ميلك حمل جنارة يعمل 
فيه مبفرده( وهو يردد )ما حك جلدك مثل ظفرك( وهكذا ترىب عامر على عدم االعتماد على 

عني نشاطاً ومبادرة مما اته املهنية يف قسم املبيعات كان من أكثر البائاآلخرين، وعندما بدأ حي
رافق عامر عندما   لكن النجاح الذي ىل ترقيته حىت أصبح مديراً لقسم املبيعاتإه دفع رؤساؤ 

استمر عامر يف فلقد  للعمل يتخلى عنه عندما أصبح على رأس فريق   ه بدأكان يعمل مبفرد
يتدخل يف كل صغرية وكبرية يف ك جلدك مثل ظفرك( وأصبح العمل بنصيحة أبيه ) ما ح

( و ألنه مل يكن يثق أبحد فقد داً منه أبن ذلك سيؤدي إىل نتائج أفضل)اعتقاموظفيه  عمل
مجع الصالحيات كلها يف يده، مما أدى إىل انعدام املبادرة واإلبداع يف الفريق الذي كان 

هاقاً وهو يتابع كل صغرية وكبرية، كانت معنوايت يقوده وبينما كان عامر يزداد انشغاالً وإر 
 الفريق تنخفض ابستمرار وكانت أرقام املبيعات تنخفض معها شهراً بعد شهر. 

الذي كان حيتاج فيه صاحب و والده  الصناعي الذي كان يعيش فيه عصرالمل يدرك عامر أن 
وأن البشرية قد دخلت يف أايدي اآلخرين وقوهتم العضلية قد انتهى إىل غري رجعة  العمل إىل

اآلخرين وقلوهبم. مل يدرك عامر أن عصر املعرفة حيث حيتاج صاحب العمل إىل عقول 
التحكم ابآلخرين كان كفيالً يف العصر الصناعي ابحلصول على قوهتم العضلية، أما يف عصر 

ل إبخالص املعرفة فإن الثقة ابآلخرين ومتكينهم وتقوية الصلة هبم هي اليت تدفعهم إىل العم
وتقدمي عصارة عقوهلم وقلوهبم. مل يدرك عامر أن سر النجاح يف عصر املعرفة هو إتقان 

الفريق ال يؤدي إىل نتائج أفضل بروح عمل الالفريق، وأن  بروح عملالتواصل مع اآلخرين وال
كل هذا من وحسب  بل هو حيقق من املتعة واإلاثرة أضعاف ما حيققه العمل الفردي.  

يف النجاح قمة إىل  جتربة الفصل من العمل سيأخذانصدمته  ألن عامر الذيحسن حظنا 
 سحر العمل اجلماعي...  معاً  فيها كتشفنرائعة قصة 
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 الفصل األول
 من املكتب إىل امللعب 

 
يف مساء ذلك اليوم الذي تلقى فيه قرار فصله من العمل، كان عامر مدعواً حلضور مباراة 

الذي كان من أبرز العيب كرة السلة يف فريق مدرسته. ماهر نه لكرة السلة يشارك فيها اب
ذهب عامر إىل املباراة ليشجع ابنه ولريوح عن نفسه قلياًل، كما أنه أحب رؤية سليم مدرب 

ت صداقة قدمية منذ أايم الدراسة. بدأت املباراة، وكانفريق ابنه والذي كانت جتمعه بعامر 
بدنية العالية وقدرهتم على التسديد واضحة متاماً إال أنه كان ماهر ولياقتهم ال سرعة أفراد فريق

عدد من الواضح أيضاً افتقارهم إىل روح الفريق ورغبة كل واحد منهم يف تسجيل أكرب من 
، أما أفراد الفريق اآلخر فكانوا يتناقلون الكرة بسرعة ابلغة مث يرتكون التسديد األهداف

فرصاً متساوية للتسديد وصحيح أن عدد األهداف للشخص املناسب، كان اجلميع مينحون 
ق هذا الفريق على منافسه اليت سجلها كل واحد منهم مل تكن كثرية إال أن احملصلة كانت تفو  

وبينما بعدد كبري من األهداف، انتهت املباراة خبسارة فادحة للفريق الذي يلعب فيه ماهر 
إىل مدرب الفريق صديقه القدمي سليم  اجته الالعبون إىل غرفة تبديل الثياب اجته عامر

 ليدردش معه قليالً ويتذك را األايم اخلوايل.
 بعد العناق وتبادل القبالت قال سليم لعامر " مسعت أنك فصلت من العمل"

 " هذا صحيح" أجاب عامر.
 "يؤسفين مساع ذلك" قال سليم مث اتبع "اي له من حظ سيء" 

الشركة كثرياً يف السنوات اخلمس األخرية لكنين مل " ال ليس احلظ هو السبب، لقد تغريت 
 " اخلطأ ليس يف احلظ وإمنا يفَّ أان أتغري، لذلك مل أعد مناسباً للعمل فيها.

" اي سالم، إذا كان أبناؤك ميلكون هذه الشجاعة يف االعرتاف ابخلطأ وحتمل املسؤولية فال 
 شك أن مستقبالً ابهراً ينتظرهم" قال سليم.

يقة هذه أول مرة أعرتف فيها لنفسي أو لآلخرين مبسؤولييت عما حيدث يل " أجاب " يف احلق
 ب والطريقة اليت كانوا يلعبون هبا قد أيقظتين فعاًل" عامر مث اتبع قائالً " إن رؤية هؤالء الطال

 وهنا طرأت فكرة على ابل سليم " ملاذا ال تساعدين يف التدريب؟" 
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 وما أدراين بطرق التدريب على لعبة كرة السلة"  " قاهلا عامر متفاجئاً "؟" أان
" هذا ليس مهماً، سأعلمك قواعد اللعبة يف يوم واحد، إن أهم ما جيب أن يقوم به املدرب 

هو تدريب هؤالء الطالب على عمل الفريق وتعليمهم كيف حيققون ابلعمل اجلماعي 
 قال سليم." أضعاف ما حيققونه ابلعمل الفردي

هل تعرف نفساً عميقاً مث قال " سأقدم لك االعرتاف الثاين يف هذه الليلة، وهنا أخذ عامر 
صلت من العمل ألجله؟ إنه عمل الفريق، لقد كنت أكثر املوظفني ما هو السبب الذي فُ 

جداً ونشاطاً ومع ذلك فصلت من عملي ألنين ال أحسن عمل الفريق، فكيف تريدين أن 
 ؟!" يالعمل اجلماعأدرب هؤالء الطالب على 

صمت سليم لفرتة قصرية مث نظر مباشرة يف عيين عامر وقال " رمبا شركتك ال حتتاج إليك، 
لكنين أحتاج إليك، على األقل لديك خربة يف العمل مع اآلخرين وميكنين أن أستفيد من 

قال له بلهجة حازمة " أراك غداً يف امللعب يرتك سليم لعامر جماالً للتفكري و خربتك" مل 
 اخلامسة مساًء " مث أدار ظهره وانصرف مسرعاً ابجتاه غرفة تبديل املالبس. الساعة 

عند عودته إىل البيت قال عامر لزوجته " هل مسعت ابحلكمة اليت تقول: أفضل طريقة لتعلم 
أمر ما هو أن تقوم بتعليمه لآلخرين، غداً سوف أبدأ بتدريب فريق ابنك ماهر على عمل 

 الفريق !" 
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 الثاين  الفصل
 سر الكابنت وائل 

 
استعداده لتدريب الفريق ابلذهاب إىل املكتبة واإلطالع على الكتب اليت حتمل  بدأ عامر

عناوين مثل )عمل الفريق( و )العمل اجلماعي( لكنه كان يعلم أن التعلم احلقيقي سيكون يف 
ل معاً من ساحة التدريب عندما سيسعى بكل جهده إىل تدريب أولئك الطالب على العم

 أجل الفوز. 
: أواًل؛ مهارات اللعب والتمرير والتسديد، تم تدريب الالعبني يف ثالثة جماالتعادة ما ي

واعد اللعبة وقوانينها، اثلثاً؛ العمل كفريق واحد. لقد كانت نقطة ضعف اثنياً؛ االلتزام بق
 الفريق ترتكز يف اجملال الثالث وهو اجملال الذي سريكز عليه عامر.

الحظ أنه على الرغم من احلديث املستمر  عامر حيضر جلسات التدريب مع سليم بدأدما عن
عن أمهية اللعب بروح الفريق كان كل هذا احلديث يتبخر مبجرد النزول إىل ساحة اللعب،  

ففي املباراة األخرية مثالً كان حسام )هداف الفريق وأطول الالعبني فيه( حياول إحراز العدد 
ألهداف وفيما كان املدرب سليم يصيح به )حسام مرر الكرة، مرر الكرة( كان األكرب من ا

د الكرة، سدِ ديف الص نلساجيوالداه اللذان  الكرة(  ف األول لتشجيعه يهتفان )حسام سدِ 
وبعد انتهاء املباراة مسع عامر والدي حسام ومها يتحداثن إبعجاب عن ابنهما " تصور لقد 

 .شرين هدفاً"حسام لوحده عابننا أحرز 
 بعد تلك املباراة لفت عامر نظر سليم إىل هذا األمر " أال تعتقد أن األهل عندما يربون

، فإهنم يفسدون كل ما نقوم به من تدريب أبناءهم على األاننية وحتقيق البطوالت الفردية
على روح الفريق والعمل اجلماعي؟"  أجاب سليم " ال أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي، 
إن مهمتنا كمدربني أن نشعر الالعبني بلذة وفائدة العمل اجلماعي، عندما يشعرون بذلك 

ال  حىت آابءهم على أرض امللعب فإن أحداً ال يستطيع التأثري فيهم ودفعهم إىل الفردية،
يستطيعون ذلك. إن التحدي الذي نواجهه اي عامر هو أن حنول عمل الفريق من كالم 

 عملي يعيشونه على أرض امللعب" واقع إىل كل يوم نظري يسمعه الالعبون  
 ، ما رأيك فيه" ثالً إىل وائل كابنت الفريقاتبع سليم " انظر م
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أجاب عامر " فعالً لقد لفت نظري هذا الالعب، صحيح أنه ليس أبطول الالعبني وال 
 أكثرهم سرعة وال أقدرهم على التسديد لكنه الدينمو الذي حيرك الفريق أبكمله" 

ان وائل كتلة متحركة من السعادة واحليوية، وصحيح أنه مل يكن يسجل الكثري من ك
األهداف لكنه كان يساعد اآلخرين على تسجيل األهداف، كانت نظراته املليئة ابلثقة تدفع 

اآلخرين إىل الثقة أبنفسهم وكانت صيحاته املشجعة متأل امللعب وتبعث احلماس يف فريقه 
الفريق يرتكب خطأ ما كان وائل يربت على ظهره ويشجعه على  وعندما كان أحد أفراد

وائل مينع الالعبني من التهكم عليه احملاولة مرة اثنية. حىت عادل أسوأ العب يف الفريق كان 
 وكثرياً ما كان يقول له "كنت رائعاً اليوم، أنت تتحسن ابستمرار" 

يف اآلخرين ودفعهم إىل العمل بروح  والقدرة على التأثري ةمن أين اكتسب وائل هذه اإلجيابي
 الفريق؟ 

بدأت القصة قبل عشرة أعوام عندما كانت والدة وائل على فراش املوت. ال ينسى وائل أبداً 
كل إنسان اي بين مكون من يوم أجلسته جبانبها ووضعت يده يف يدها الشاحبة وقالت له"  

الدنيا، لكن روحي ستذهب إىل جسد وروح، إن جسدي ال يعمل جيداً وقريباً سيغادر هذه 
 ابرئها" 

 "وما هي الروح؟" سأل وائل.
 احلياة وحب  "هي من أمر هللا اي بين، لكنها تتغذى على احلب، حب هللا أوالً مث حب

 الناس الذين خلقهم هللا وكرمهم" أجابت األم بصوت خافت. 
 حبك" "مهما حدث جلسدي فإن روحي ستظل يف سالم ما دامت عامرة حبب هللا و 

 اتبعت األم وقد مألت وجهها ابتسامة واسعة.
 " وحب والدي وجديت أيضاً" قال وائل بصوت متهجد.  

 "وحب والدك وجدتك أيضاً" أجابت األم وقد ازدادت ابتسامتها اتساعاً.
" ابحلب اببين نقهر اخلوف ونتجاوز املصاعب، ابحلب نكسب ثقة اآلخرين ونطلق   أفضل 

ابحلب اي بين تصبح احلياة مجيلة، مجيلة" بعد هذا احلديث القصري  ما لديهم من طاقات،
أغلقت والدة وائل عينيها وظلت ممسكة بيده لعدة دقائق وعندما أدرك أهنا أخلدت إىل النوم 
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وجهها الشاحب إىل أن ابب الغرفة وعيناه حتدقان يف  ه إىلسحب يده من يدها هبدوء واجت
  غلق الباب هنائياً.أ

يدرك وائل كم سيؤثر هذا النقاش القصري مل .حلديث بستة أايم توفيت والدة وائلبعد هذا ا
على حياته إال يف الليلة األوىل اليت تلت وفاة والدته. كان وائل وهو يف الثامنة من عمره 

يوم من األايم على اخلروج إىل الشرفة بعد حلول الظالم من الظالم كثرياً ومل جيرؤ يف  خياف
ُُ الشرفة خيرج إىل وجد وائل نفسه وبشكل الشعوري  الليلة لكنه يف تلك  ويقف وحيدًا

خبوف شديد مل يشعر به من قبل، حاول وائل وائل شعر ، يف السماء املرصعة ابلنجوم حمدقاً 
مغالبة خوفه ابلتحديق يف النجوم واستعادت ذاكرته صورة أمه يوم كانت حتدثه عن الروح 

" ابحلب اببين سك بيده ومسع صوهتا اخلافت وهي تقول واحلب وشعر بيدها اليت كانت مت
نقهر اخلوف ونتجاوز املصاعب، ابحلب نكسب ثقة اآلخرين ونطلق   أفضل ما لديهم من 

خرج قد اخلوف طاقات، ابحلب اي بين تصبح احلياة مجيلة، مجيلة" وفجأة شعر وائل وكأن 
، جلس وائل بعد أن هدأ روعه حل حمله شعور غريب ابلدفء والسالممن قلبه دفعة واحدة و 

على الكرسي املوجود يف زاوية الشرفة وأخذ يتمتع مبنظر السماء، ومن بني النجوم أطل عليه 
 وجه أمه الباسم واغرورقت عيناه ابلدموع.

ووائل خيرج إىل تلك الشرفة من حني إىل آخر ويبث أمه ما يصادفه يف احلياة منذ تلك الليلة 
" ابحلب اببين نقهر اخلوف ونتجاوز أمه تقول كل مرة كانت من مشاكل وصعوابت ويف  

املصاعب، ابحلب نكسب ثقة اآلخرين ونطلق   أفضل ما لديهم من طاقات، ابحلب اي بين 
حية تتحدث إليه وكانت هذه  مجيلة" كان وائل يشعر وكأن والدته تصبح احلياة مجيلة،

عة مشاكل احلياة ومصاعبها هبمة وعزمية ترو ِح عنه ومتلؤه ابلثقة فيعود إىل مقار العبارات 
متسلحاً ابحلب، حب هللا وحب أمه وحب احلياة وحب الناس. لقد كان ذلك هو السر 
 الذي يقف خلف جناح وائل وتفاؤله املستمر وحمبة اآلخرين له وقدرته على التأثري فيهم. 
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 الفصل الثالث
 درس من غرفة العمليات

 
مل يكن عامر يتوقع أن هذه الليلة ستغري نظرته إىل كثري من األمور جاء موعد املباراة احلامسة،

وإىل األبد. أطلق احلكم صفارة البدء وانطلق الالعبون وارتفعت أصوات وقع أقدامهم على 
أرض امللعب اخلشبية وبدأت الرميات تنهال على شباك السلة من كال الفريقني، كانت مباراة 

عدد األهداف يزيدها سخونة ومحاساً وكان وائل كعادته ميرر حامية وكان تقارب الفريقني يف 
الكرات إىل زمالئه ويشجعهم على إطالق أفضل ما لديهم من مهارات، ويف إحدى 

اهلجمات اخلاطفة انزلقت قدم وائل واندفع بسرعة لريتطم رأسه بعمود السارية اليت حتمل 
كثرياً من الالعبني كانوا يرمتون على لوحة التسديد. ارمتى وائل على األرض بال حراك، وألن  

األرض مث ينهضون ويتابعون اللعب فإن أحداً مل ينتبه إىل ما حدث لوائل واستمر اجلمهور يف 
ويتابعون هجماهتم املتبادلة، بعد حوايل الصياح والتشجيع فيما كان الالعبون يتناقلون الكرة 

ركض الالعبون حنو وائل وتوقف  دقيقة الحظ اجلميع أن وائل ما زال ملقى على األرض،
اجلمهور عن الصياح وحل يف امللعب صمت رهيب، بعد حلظات كان الفريق الطيب يتجه 

عامر، كان وائل غائباً عن الوعي متاماً ومباشرة اتصل الفريق راكضاً حنو وائل ومعه سليم و 
ييم سريع لوائل الطيب بسيارة الطوارئ اليت وصلت بعد دقائق، قام فريق سيارة الطوارئ بتق

 وحتدث عرب جهاز الالسلكي إىل املستشفى حيث تلقى تعليمات إبعطائه حقنة معينة
سيارة الطوارئ.  إىلوضعه على لوح خشيب ونقله  ووضع قبة بالستيكية حول رقبته مث

كان يعطي التعليمات لفريق الطوارئ من خالل   استطاع عامر أن مييز صوت الطبيب الذيو 
سليم بسيارته مصطحباً معه عامر.  بسرعة وانطلق خلفها الطوارئت سيارة الالسلكي. انطلق

عندما وصل وائل إىل غرفة الطوارئ كان يف انتظاره فريق من األطباء واملمرضني، و الحظ 
عامر أن كل واحد منهم كان يقوم بدور ما، منهم من قام بنزع ثياب وائل و إلباسه ثياب 

أبجهزة مراقبة العالمات احليوية، ومنهم من كان يفحص املستشفى، ومنهم من قام بوصله 
نبضات قلبه ومنعكساته العصبية، ومنهم من كان حيقنه بدواء معني، كان اجلميع يعملون 

يمات أحياانً عطي بعض التعلومن بني هؤالء كان هناك طبيب شاب ي وانسجام  ةابنسيابي
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وائل متجهاً إىل غرفة التصوير ساعد اآلخرين يف أحيان أخرى، خالل سبع دقائق كان وي
جراء تصوير ابلرنني املغناطيسي لرأسه، ذلك التصوير الذي أظهر وجود نزف يف الدماغ إل

الطبيب الشاب يشرح لوالد وائل حاجته إىل العملية  كانتحيتاج إىل عملية عاجلة. وفيما  
ائل على طاولة ألخذ موافقته، كان فريق اجلراحة يعد غرفة العمليات وخالل دقائق كان و 

من غرفة  الطبيب الشابالعمليات حيث أجريت له عملية جراحية أنقذت حياته. خرج 
 طمئن والد وائل على حالته وقال له العمليات لي

أربع  غرفة العناية املركزة وسيصحو خالل " كل شيء على ما يرام، وقد نقل ابنك اآلن إىل
والد وائل ابلدموع وانكب على ذلك الطبيب وعشرين ساعة إبذن هللا تعاىل" اغرورقت عينا 

نظر الطبيب الشاب إىل  حياة ابين" قول " جزاك هللا خرياً، لقد أنقذتالشاب يعانقه وهو ي
والد وائل وقال له هبدوء وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة " إن دوري يف إنقاذ ابنك  

 اتبع قائالً  الطبيب دهش والد وائل هلذا الرد لكنكان حمدوداً جداً" 
" صحيح أنين أجريت العملية البنك، ولكنين مل أنقذ حياته، إن من أنقذ حياته هو الفريق  

الذي يعمل معي، فلوال تعاون فريق الطوارئ الذي أوصل ابنك إىل املستشفى مث الفريق الذي 
 فريق تصوير رأسه وتشخيص حالته، مثباستقبله يف غرفة الطوارئ، مث فريق التصوير الذي قام 

اجلراحة الذي ساعدين يف العملية مث فريق العناية املركزة الذي يعتين اببنك اآلن .. لوال تعاون  
إن كل هؤالء ملا استطعت أن أفعل شيئاً إلنقاذ حياة ابنك ولو كنت أمهر جراح يف العامل، 

ذي ومسمع من عامر ال " كان كل ذلك يتم على مرأىعمل الفريق هو الذي أنقذ حياة وائل
 ة، هنا تذكر عامر أين مسع صوتسليم مرافقني لوالد وائل حىت انتهاء العمليظل مع 

الطبيب، لقد كان ذلك الشخص الذي يوجه التعليمات عرب الالسلكي إىل فريق الطوارئ 
 الذي حضر إىل امللعب. 

كر إىل جانب سليم الذي كان يقود السيارة، كان يف صامتاً  يف طريق العودة كان عامر جيلس
الطبيب الشاب عن عمل الفريق ومل يقطع عليه بعمق يف ما حدث تلك الليلة ويف كالم 

 تفكريه إال صوت سليم وهو يقول " هل مسعت ما قاله ذلك الطبيب؟" 
إنه العب فريق من الطراز األول، أجاب عامر بصوت خافت وكأنه يتحدث إىل نفسه " 

ي جراحاً، كان يتصرف وكأنه إله، ويعامل حقاً إن األمور قد تغريت، لقد كان أحد أعمام
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املمرضني وكأهنم عبيد عنده، هذا األسلوب مل يعد جيدي اليوم، فقد تعددت االختصاصات 
وتشعبت والعمل الذي كان يقوم به شخص واحد أصبح حباجة إىل عدة أشخاص من عدة 

ذلك ، لقد أصبح عمل الفريق ضرورة ملحة يف هذا العصر، ومن ال يدرك تاختصاصا
 سيجد نفسه خارج العصر وخارج اللعبة عاجالً أم آجاًل" 

قال سليم "فعاًل، إن األمور قد تغريت. أرأيت كيف كان ذلك اجلراح يقود فريقه، كان يفعل 
ما بوسعه ليضمن أن كل واحد يؤدي دوره بشكل جيد، مل يكن مهه أن يسيطر على اآلخرين 

، اآلخرين على جناح الفريق يف حتقيق مهمتهأو أن يتحكم فيهم،  كان كل مهه أن يساعد 
وكانت هذه الروح موجودة عند اجلميع فالكل كان يعمل من أجل جناح الفريق يف خدمة 

 املريض". 
هنا قال عامر " هذه نقطة مهمة الكل كان يعمل من أجل املريض وإنقاذ حياته، إن كثرياً 

 هدف الفريق يغيب عن أذهان أفراده"  من فرق العمل تفقد قدرهتا على التعاون والتنسيق ألن
وصل عامر إىل منزله واجته إىل سريره لينال قسطاً من الراحة بعد هذا اليوم املتعب. استلقى 

 يف سريره لكنه مل يستطع النوم فقد كان رأسه يزدحم ابألفكار. تذكر ما قاله الطبيب 
مل تكن مهارة أحد اليوم  أهم " إن عمل الفريق هو الذي أنقذ حياة وائل" وأخذ يفكر " نعم 

من مهارات اآلخرين، بل إن مهارة كل واحد كانت تُفعَّل إىل أقصى حد ممكن عندما 
أن جتمع واحد إىل واحد فتكون  ؛لها مهارات اآلخرين، حقاً إن ذلك يشبه السحرتكم ِ 

الشركة  ىلإالنتيجة عشرة، إنه التكاتف الذي حيققه عمل الفريق" وسرح عامر خبياله بعيداً 
إن ما ينطبق على عامل  سه قائالً " ما عالقة ذلك ابلعمل؟لكنه تدارك نففيها  لاليت كان يعم

الطب ال ينطبق على عامل األعمال" " ال ينطبق، كيف ذلك؟" سأل عامر نفسه متابعاً احلوار 
مع ذاته " أليس قسم اإلنتاج هو فريق عمل، وكذلك قسم التسويق وقسم األحباث وقسم 

القات وقسم التخزين، أليست كلها فرق عمل تعمل من أجل غاية واحدة متاماً كالفرق الع
" هل  مث أخذ عامر يسأل نفسهالطبية اليت كانت تعمل اليوم من أجل إنقاذ حياة وائل؟" 

ها؟ أم كنت أفكر كنت أفكر مبساعدة اآلخرين على النجاح يف الشركة اليت كنت أعمل في
ليهم وإحصاء أخطائهم؟" ظل عامر يقظاً طوال الليل، وألول مرة والسيطرة ع ابلتحكم فيهم

 يف حياته بدأ يرى األمور من منظور جديد ويفكر بطريقة خمتلفة.
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 الفصل الرابع 
 من أجلك اي وائل.. سنربح الكأس 

 
ل والعمل اجلراحي خييم على أفراد الفريق بعد أن عرفوا إصابة وائيف اليوم التايل كان الوجوم 

الذي خضع له وأنه لن يتمكن من اللعب معهم لعدة شهور. لقد كان وائل دينمو الفريق 
والالعب الذي ميأل جو امللعب محاساً وتفاؤاًل. قال سليم لعامر " انظر كيف وهنت عزمية 

 هؤالء الالعبني، ال أعرف كيف سنحقق االنتصارات يف املبارايت القادمة هبذه املعنوايت
املنخفضة". صمت عامر لربهة مث قال " لست متأكداً، لكنين أعتقد أن ابستطاعتنا أن 

 االثنان حنو نستفيد مما حدث لبث روح جديدة يف الفريق" نظر إليه سليم مستغرابً، مث توجه
 الذي غلب عليه احلزن والوجوم. الفريق 

اخلرب اجليد هو أن عملية قال عامر خماطباً الفريق " يف األمس تعرض وائل حلادث مؤسف، 
يتمكن من  فى قريباً، اخلرب السيئ هو أنه لنانجحة قد أجريت له، وسيخرج من املستش

جييل عيناه يف  ن الصمت خييم على اجلميع كان عامراللعب معنا طوال هذا العام" وفيما كا
لوائل  عيون أفراد الفريق اليت امتألت حسرة وأسى، شعر عامر يف تلك اللحظة أن ما حدث

 قد ترك أثراً كبرياً يف نفوس زمالئه وال بد من عمل شيء ما. سأل عامر الالعبني 
  ينظرون يف كان الالعبون" هل لديكم أية اقرتاحات؟" مرة أخرى خيم الصمت على اجلميع،  

بعضهم البعض أو إىل املدرب، مل يكن لديهم أي  كل مكان لكنهم يتحاشون النظر إىل
بطولة هذا العام من أجل فكرة رائعة " ما رأيكم أن نربح ابل عامر  جواب. فجأة خطرت يف

ملعت عيون الالعبني وبدءوا ينظرون إىل بعضهم البعض و تغري اجلوُّ يف حلظة واحدة! وائل؟" 
ه وعودته س يف هذه البطولة، وسيسرع ذلك شفاء" نعم إن وائل سيفرح كثرياً إذا رحبنا الكأ

هجة محاسية وارتفعت أصوات الالعبني مؤيدة هلذه الفكرة الرائعة. إىل الفريق" قاهلا عامر بل
فمن  القادمة على العمل اجلماعي علينا أن نركز جهودان يف الشهوروهنا اتبع عامر " إذن 

 دون ذلك ال ميكننا أن حنقق البطولة" 
 عاد الالعبون إىل التدريب حبماسة منقطعة النظري، كان عامر مذهوالً مما حدث فهو مل

خيطط لذلك ومل يفكر حلظة واحدة يف أن يدعوهم للفوز ابلكأس من أجل وائل لقد حدث 
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األمر بشكل عفوي وكان له وقع السحر يف نفوسهم. الحظ عامر كيف أن هذا اهلدف 
  يف الفريق قد بعث روحاً جديدةاملشرتك اجلديد )الفوز ابلكأس من أجل وائل( 

ية اليت تسيطر على طريقة اللعب وحتقيق التكاتف " ولكن هل يكفي هذا للتخلص من الفرد
وجود عامل آخر جيعل هؤالء الالعبني أكثر التزاماً " ال بد من  " فكر عامربني أفراد الفريق؟ 

ابلعمل املشرتك لتحقيق الفوز" وهنا خطرت ببال عامر فكرة أخرى رائعة، ويف أثناء 
 اً سيصبح شعاران االسرتاحة مجع الالعبني وقال هلم " من اآلن فصاعد

) من أجلك اي وائل سنربح البطولة(، رددوا معي )من أجلك اي وائل سنربح البطولة(" ردد 
اجلميع حبماس " من أجلك اي وائل سنربح البطولة" وهكذا أصبح هذا هو شعار الفريق 

عب ُعلِ قت يف املليف اليوم التايل و  ويسمعه مجيع من يف امللعب، الذي يردده عند كل تدريب
" من أجلك اي وائل سنربح البطولة" إذاً مل يعد األمر مقتصراً على  الفتة كبرية كتب عليها

أفراد الفريق فقط، فجميع الطالب يف املدرسة ومجيع أقرابء الالعبني وزمالئهم أصبحوا يعرفون 
ذا بتحقيق هأن هدف الفريق يف هذا العام هو الفوز ابلبطولة مما جعل الفريق أشد التزاماً 

 وهذا ابلضبط ما أراده عامر.  اهلدف 
بني ذات ليلة وبينما كان عامر يقود سيارته إىل املنزل عائداً من التدريب أخذ يفكر يف الفرق 

جتربة الفريق الذي يدربه والفريق الذي كان يعمل معه يف الشركة اليت ُفصل منها. فكر كيف 
اعي ألنه مل يكن هناك هدف واحد جيمع أن فريقه يف الشركة مل يكن يعمل بروح العمل اجلم

أفراد الفريق كما هو األمر ابلنسبة إىل فريق كرة السلة وحىت عند وجود هدف مشرتك فإن 
هذا اهلدف كان يوضع من قبل اإلدارة من دون أن يساهم املوظفون فيه وابلتايل كانوا ال 

ة من أجله والذي له يشعرون أبي انتماء للهدف، بعكس اهلدف الذي يعمل فريق كرة السل
 صلة مباشرة بقلوهبم وعقوهلم. 

عندما آوى عامر إىل فراشه يف تلك الليلة أخذ يفكر كيف أن هذا اهلدف اجلديد )الفوز 
ابلبطولة من أجل وائل( مل يعد مصدر طاقة للفريق وحسب وإمنا مصدر طاقة له ولسليم 

طيع أن يقدم شيئاً هلذا الفريق، ما كان ليستوعندما تذكر سليم فكر كيف أنه من دون سليم 
نعم هو يشكل مع سليم فريقاً واحداً هدفه تدريب الالعبني للفوز يف البطولة وألول ملرة شعر 

عامر أنه جزء من فريق عمل وأن كل مهاراته وإمكانياته ال تساوي شيئاً من دون مهارات 
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معدودة ما مل يتعلمه أسابيع  وإمكانيات اآلخرين. لقد علمته جتربة التدريب مع هذا الفريق يف
طوال عمره، وقبل أن يغمض عينيه قفزت إىل خميلته صورة املدرب انصر الذي كان يدرب 

اتريخ  معرفه ني الذيندرباملأجنح من فريق املدرسة الين كان عامر طالباً فيها، لقد كان انصر 
 لعبة كرة السلة وكانت الفرق اليت يدرهبا ال تعرف اهلزمية، 

  سأل عامر نفسه مث أغمض عينيه وغط يف نوم عميق.  ا زال املدرب انصر حياً؟ "" هل م
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 الفصل اخلامس 
 املدرب انصر

 
به عامر يف اليوم التايل هو االتصال بصديقه القدمي هيثم الذي كان معه  عمل يقومكان أول 

فيما إذا   هيثمل عامر صديقه سأ يف املدرسة والذي كانت تربطه صلة قرابة ابملدرب انصر، 
انصر ما يزال على قيد احلياة وفيما إذا كان ابإلمكان زايرته وابلفعل رتب هيثم موعداً  كان

لعامر يزور فيه املدرب العجوز انصر. لقد أراد عامر أن يتواصل مع هذا املدرب األسطوري 
  عية وعمل الفريق. ويستفيد من جتربته وخربته يف تدريب الالعبني على الروح اجلما

ني من ه حنو الباب، كان انصر يف الثمانقرع عامر جرس املنزل ومسع خطوات متثاقلة تتج
أن  وجهه إال عمره تقريباً يتمتع بقامة فارعة وابتسامة دافئة وعلى الرغم من التجاعيد اليت متأل

 احلزم. ان و اخلافت فكان جيمع  بني احلن تفيض حيوية وإشراقاً أما صوتهكانت قسماته  
ُُ " تفضل اي بين" ق  .عامراهلا انصر وهو ميد يده مصافحًا

" مسعت أنك ختوض جتربة جديدة بعد أن جلسا جبوار مدفأة ترتاقص فيها النريان قال انصر 
 يف التدريب على كرة السلة، وقال يل هيثم أنك تعتقد أن إبمكاين مساعدتك" 

ريد أن لكنين أهبذه املقابلة،  على تفضلكاً لك شكر انصر، و  " هذا صحيح أيها األستاذ
 البداية" أروي لك قصيت منذ 

 " كلي آذان صاغية" قاهلا انصر وهو يقدم كأساً من الشاي الساخن إىل عامر.
بدأ عامر برواية قصته منذ أن ُفصل من العمل وحىت اللحظة اليت فكر فيها بلقاء انصر ويف 

 دون أن يقاطعه أو يوجه له أي مالحظة.  أثناء حديثه كان انصر يصغي ابهتمام من 
بعد أن انتهى عامر صمت انصر قليالً مث قال " هل تعلم اي عامر أن العمل مع الفريق هو 

ننا من حتقيق إجنازات أعظم بكثري من تلك اليت نستطيع  أروع شيء يف هذا الوجود؟ إنه ميكِ 
 حتقيقيها مبفردان ويف الوقت ذاته يعلمنا التواضع " 

فرتة أخرى من الصمت اتبع بعدها انصر " صحيح اي بين أنين أصبحت أكثر تديناً  مرت
عندما تقدمت يف السن، لكنين منذ أن بدأ بتدريب فرق كرة السلة أدركت أن عمل الفريق 

 هو دليل على عظمة خلق هللا وحكمته" 
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 ء لتعلم أمورضرة دينية وإمنا جاتنحنح عامر وهو يسمع هذا الكالم فهو مل أيت ليسمع حما
عملية تفيده يف عمله كمدرب. أدرك انصر ما جيول يف نفس عامر فقال " ما أقوله ليس 

موعظة دينية وإمنا هي حقيقة يشعر هبا كل من يندمج بشكل حقيقي يف عمل الفريق، إذا 
أردت مين أن أساعدك اي عامر جيب أن تفهم أن فريق العمل ال يساوي جمموع األشخاص 

 وحسب بل هو أكثر من ذلك بكثري" املكونني له 
 " هل ميكنك أن تشرح يل أكثر ؟" تساءل عامر 

وهنا عدل انصر جلسته وقال " عندما يكون اإلنسان يف فريق العمل ينسى )األان( اخلاصة 
وأكثر إنتاجاً  منه بكثري يصبح جزءاً من جمموعة أقوىبه ويبدأ ابلتفكري ابآلخرين، عندها 

ق هذا االندماج قلبياً وعقلياً حيدث حتول عجيب يف طاقات اإلنسان عندما يتحق، وجناحاً 
وإمكانياته إذ يصبح أقوى وأكثر إنتاجاً وجناحاً منه كفرد، وهذا هو اي بين معىن القول املأثور  

 )يد هللا مع اجلماعة(" 
 ذاكرته إىل الوراء ويستدعي تلكبعندما كان انصر يتحدث عن هذه املعاين كان عامر يعود 

ه انصر ليس كالماً اللحظات اليت عاشها يف جتربته مع فريق كرة السلة ويستنتج أن ما يقول
ي حقائق ولكن عامر ما زال تواقاً إىل االستفادة من انصر يف معرفة التفاصيل نظرايً وإمنا ه

ى بىن هبا فريق العمل حبيث يذوب الفرد يف اجلماعة ويصبح الفريق أقو أي معرفة الكيفية اليت يُ 
 بكثري من جمموع أفراده. 

 " حسناً، هل ستساعدين يف بناء روح الفريق عند الالعبني الذين أدرهبم " 
،  ولكن ليس يف هذه الغرفة، غداً سأذهب معك إىل  امللعب بكل سرور" أجاب انصر 

 وأتعرف على العبيك"
لتايل  ايوم فوجئ عامر هبذا العرض وشعر بسرور ابلغ وعرف أنه أمام مدرب حقيقي ويف ال

 كان انصر يف انتظار عامر ليذهبا إىل امللعب معاً.   
 

 يف طريقهما إىل امللعب قال انصر " منذ فرتة طويلة، مل أتعامل مع أي فريق" 
" لقد علم الالعبون واملدربون بقدومك وهم فرحون جداً، حنن فعالً حباجة إىل قال عامر 

 مساعدتك"
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ة وفرق املدرسني، وبعد أن أحلت يت أتعامل مع فرق رايض" عندما كنت أدرب كن قال انصر
إىل التقاعد عملت يف إحدى الشركات وشاهدت فرقاً تعمل يف املبيعات والتسويق واإلنتاج، 

لقد استنتجت أن كل الفرق الناجحة تتميز أبربعة أمور بغض النظر عن نوع العمل الذي 
 .يقوم به الفريق"

 األربعة؟"سأل عامر "وما هي هذه األمور 
  لنجاح الفريق هو ل" املفتاح األو 

 
وأهداف حمددة  قيم مشرتكة فيما بينهمية جتمعهم إضافة إىل وجود شعور أفراد الفريق بغا

 يسعون إىل حتقيقها
 

فمثالً كان فريقك يلعب جملرد الفوز، أما بعد إصابة زميلهم الذي حيبونه فقد أصبحوا يلعبون  
أي أصبحت هناك غاية مشرتكة أكثر حتفيزاً وإاثرة هلم وهذا ما  لكسب البطولة وإهدائها له،

 حسَّن روح العمل اجلماعي لديهم كما ذكرَت يل" 
 هز عامر رأسه موافقاً.

املادية هي اخلطوة األوىل حنو املعنوية و ة مشرتكة تليب احتياجات أفراد الفريق وجود غاي" إن 
أنه عندما يعمل مع اآلخرين فإن فرد بناء فريق عمل فعال، يف فريق كهذا سيشعر كل 

حاجاته املعنوية و املادية ستُلىب بشكل أفضل مما لو جعل نفسه فوق اآلخرين" أضاف 
 انصر.

من عشرة وهنا سرح عامر خبياله بعيداً إىل الشركة اليت كان يعمل فيها، وتذكر الفريق املكون 
مر كيف كان يعتقد أنه عندما ُفصل من عمله، تذكر عا أشخاص والذي كان يعمل معه

أذكى واحد فيهم، ملاذا  إذا كنتُ  " الباقني! وهنا سخر من نفسه قائالً أذكى من التسعة 
 ُفصلت من العمل وبقوا هم؟!"  

بعد دقائق وأدرك كم كان خمطئاً يف نظرته إىل اآلخرين وتعامله معهم،  ضحك عامر يف سره
ب حيث كان اجلميع رة واجتها إىل امللعوصل عامر إىل املدرسة وترجل هو وانصر من السيا

 لهفة ابلغة.ينتظرون ب
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 الفصل السادس
 كسب البطولة!  من هفريقالذي مينع البطل 

 
عندما أطل انصر بقامته الطويلة على امللعب سارع املدرب سليم والالعبون إىل السالم عليه  

طلب انصر من الالعبني أن يتابعوا نون له االحرتام. فقد كان مدرابً مشهوراً يعرفه اجلميع ويك
 تدريبهم فيما جلس إىل جانب سليم وعامر يتابع بعينيه الثاقبتني كل العب على حدة.

 هو أفضل العب فيه" قال سليم.هداف الفريق و " حسام هو 
" أردف عامر ف األهداف اليت يسجلها بوجوده جل نصس" من دون حسام فإن الفريق سي

  على أمهية حسام.مؤكداً 
 " سأل سليم.  ؟ أستاذ انصر" ما رأيك حبسام

أجاب انصر وهو يتابع الالعبني بعينيه الغائرتني " إذا أردمت هلذا الفريق أن يفوز ابلبطولة جيب 
 إبعاد حسام عنه!"

فوجئ سليم مبا قاله انصر، أما عامر فقد أدرك ألول مرة وجه الشبه بني ما يفعله حسام وما  
فعله يف الشركة اليت ُفصل منها، لقد كان كلٌّ منهما حياول لعب دور البطل الذي يريد كان ي

أن حيرز كل األهداف بنفسه دون أن مينح اآلخرين الفرصة إلثبات وجودهم وتنمية مهاراهتم،  
أدرك عامر أن اقرتاح املدرب انصر إببعاد حسام يشبه القرار الذي اختذه املدير اجلديد عندما 

 من العمل.فصله 
 " لكنه أفضل الالعبني" احتج املدرب سليم. 

عن الفريق ألن مهاراته العالية تغطي على  ميقرتح إبعاد حسا انصر " أعتقد أن األستاذ
 مهارات اآلخرين" علَّق عامر.

قال انصر " ليس متاماً، ميكنك أن تضم يف فريقك العب متفوق على زمالئه، لكن ال  
 لُّ مهه أن يربز هو شخصياً بدالً من بروز الفريق الذي ينتمي إليه "ميكنك أن تضم العباً ك

وهنا قال سليم متحدايً " لكن حسام يسجل نصف األهداف اليت يسجلها الفريق ومن دونه 
 سيصبح وضع الفريق مأسوايً" 
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" وأي وضع مأساوي أكثر من وضع الفريق اآلن، إن فريقك اي مدرب سليم مل قال انصر 
 " تنافس على البطولةولة منذ إنشائه ومستواه التاسع من بني الفرق العشرة اليت تحيرز أي بط

هنا شعر سليم أبن انصر قد أقام احلجة عليه، فصمت قليالً مث قال " أال ميكننا إبقاء حسام 
 زمالئه" يف الفريق وتدريبه على العمل اجلماعي و التفاعل مع 

 دحسام عن الفريق لفرتة من الزمن، إن أفرابعاد أجاب انصر " ميكننا ذلك ولكن ليس قبل إ
الفريق يعتمدون عليه اآلن، وحىت لو دربناه نظرايً على مترير الكرة إىل غريه وإفساح اجملال 

لآلخرين للتسديد فإنه لن يكونوا يف مهارته وقدرته على إحراز األهداف مما سيثبت هلم وله 
ماد عليه ويتوقفون عن تنمية مهاراهتم، ال بد من م وابلتايل سيعودون إىل االعتضل منهفأنه أ

بعد أن تنمو مهارات الفريق ويستعيد إعادته إبعاد حسام لفرتة من الزمن، مث بعد ذلك ميكن 
 ثقته بنفسه" 

ويقول يف  يف أثناء كالم انصر كان عامر يسرح يف خياله بعيداً إىل الشركة اليت كان يعمل فيها
فعله مع الفريق الذي كنت أعمل معه، كنت أهتم كنت أما   " نعم هذا ابلضبط نفسه

بتحقيق النتائج بنفسي وأحرم اآلخرين من فرصة تنمية مهاراهتم، وهذا بدوره كان يدفعهم إىل 
اآلن فهمت ما قاله يل املدير عندما صادفته يف املرآب بعد  ،مزيد من السلبية واالعتماد علي

نت حتسن العمل ولكن لوحدك، أما ابقي الفريق فصلي من العمل ) فكر ابألمر اي عامر، أ
فهم ال يعملون على حنو جيد. كمن حيسن لعب الكرة يف فريق سيء. أريد أشخاصاً ميكنهم 

العمل معاً لتحقيق أهدافنا. صحيح أنك عندما تعمل مع اآلخرين قد تسجل نقاطاً أقل 
هتم برفع مسامهة اجلميع لكن الفريق أبكمله سيسجل نقاطاً أكثر. كمدير للشركة علي أن أ

ُُ دون ذلك وهذا يكلف الشركة كثرياً  إىل أقصى حد ممكن واحلقيقة اي عامر أنك تقف عائقًا
 من املال("

اتبع املدرب انصر قائالً " يف طريقنا إىل امللعب كنت أقول لعامر إن هناك أربعة مفاتيح 
 لنجاح أي فريق، املفتاح األول هو: 

 
بغاية جتمعهم إضافة إىل وجود قيم مشرتكة فيما بينهم  شعور أفراد الفريق

 وأهداف حمددة يسعون إىل حتقيقها
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ابلنسبة لفريقكم الغاية موجودة وهي ) كسب البطولة وإهداؤها إىل وائل( كذلك القيم 

ا شرتكة موجودة فالالعبون ملتزمون ابلروح الرايضية وال يبدو أن لديكم مشكلة يف هذامل
 دف الذي تسعون إليه يف هذه املرحلة فهو التدرب على اللعب بروح الفريقاألمر، أما اهل

 ما دام الالعبون يعتمدون على حسام يف كل شيء"  ذلك أن يتحقق كما قلت من الصعبو 
وهنا بدا أن سليم وعامر قد أصبحا مقتنعني بضرورة إبعاد حسام عن الفريق لفرتة حمددة، 

يت سيقومان هبا بذلك، لكنهما أجال البحث يف هذا املوضوع وفعالً بدءا ابلتفكري ابلطريقة ال
 ربعة اليت تتمتع هبا الفرق الناجحة.إىل أن ينتهي األستاذ انصر من حديثه عن الصفات األ

سأل عامر " إذن الغاية والقيم واألهداف هي املفتاح األول لنجاح الفريق، ما هو املفتاح 
 الثاين؟" 

 املفتاح الثاين هو:إهنا املهارات، قال انصر " 
 

كينهم من استخدامها يف حتقيق هارات أفراد الفريق، ومتمل املستمر تطويرال
 أهداف الفريق 

 
جيب أن يلتزم كل فرد يف الفريق ابلتطوير املستمر ملهاراته أي جيب أن يتحسن ابستمرار، يوماً 

ال بد من إجياد بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر، ولكي نتأكد من التحسن 
طريقة لقياسه، فمهارة التسديد مثالً ميكن قياسها بسهولة من خالل عدد الرميات اليت حيرز 

فيها اللعب األهداف، كذلك املهارات األخرى كسرعة الالعب وقدرته على املناورة، و قدرته 
ته على ، وقدرته على منع اخلصم من التسديد، وقدر هعلى تغيري اجتاهه دون أن يفقد توازن

مترير الكرة  إىل زميله، كل هذه املهارات جيب إجياد طرق لقياسها فمثالً ميكن وضع عالمة 
كلما   أعلى ابلتدريج درجةارة و حتديد درجة الالعب يف البداية مث إعطائه من عشرة لكل مه
 حتسنت مهارته" 

ن األول و ه املفتاحايم متلهفاً بعد أن أعجب"وماذا عن املفتاح الثالث لنجاح الفريق" سأل سل
 الثاين. 
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وبعد ذلك ، القادم األسبوع طوال " ال تكن طماعاً اي سليم، دعنا نطبق املفتاح الثاين
 نتحدث عن املفتاح الثالث" 

أوصل عامر املدرب انصر بسيارته إىل منزله، ويف طريق العودة كان يفكر بطريقة إلبعاد 
إىل امللعب شاهد والد حسام خارجاً من فرتة من الزمن وعند وصوله لحسام عن الفريق 

 .امللعب
 " مرحباً مدرب عامر" قال والد حسام.  

  ."أهاًل، كيف حالك" قال عامر
هذا الفصل كانت سيئة جداً وقد يف اي عامر لكن نتائج حسام الدراسية  " إنين آسف جداً 

اسي وقد شرحت اتفقت معه على التوقف عن التدريب يف الفريق إذا مل يتحسن مستواه الدر 
 هذا األمر للمدرب سليم"

 " أوه، صحيح " قاهلا عامر وهو حياول إخفاء فرحته فقد جاءه الفرج من هللا.
" أعرف أن ذلك سيؤثر كثرياً على الفريق ألن حسام هو أفضل العب فيه ولكن دراسته أهم 

 من كرة السلة" اتبع والد حسام.
، وعسى أن يعود إلينا يف الفصل القادم بعد " ال شك أننا سنفتقده يف امللعبقال عامر 

 حتسن مستواه الدراسي " مث ودع والد حسام واجته إىل داخل امللعب.
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 الفصل السابع 
 ذكاء أي فرد من أفراده ذكاء الفريق يفوق

 
 بدأ سليم وعامر بتطبيق املفتاح الثاين من مفاتيح جناح الفريق: وهكذا

 
، ومتكينهم من استخدامها يف حتقيق د الفريقالتطوير املستمر ملهارات أفرا

 أهداف الفريق
 

 حاد منهماا عادداً مان الالعباني وصاار جيلاس ماع كال واحاد مانهم علاى حادةفقد اختاار كال وا
هاااذا الالعاااب، مث يضاااعا معااااً خطاااة تدريبياااة أهااام مهاااارة حتتااااج إىل تطاااوير عناااد   وينااااقش معاااه

تصاام حباجااة إىل أن يااركض يف امللعااب لتحسااني هااذه املهااارة وطريقااة لقياااس التحساان، كااان مع
بسرعة أكرب، وماجد تنقصه املهاارة يف التمريار، وحكايم ال جيياد الرمياات البعيادة، وانجاي جياد 
صااعوبة يف اعاارتاض اخلصاام ومنعااه ماان التسااديد، وأمياان ال يااتمكن ماان االحتفااا  ابلكاارة لفاارتة 

عاب نقطاة ضاعف حتتااج طويلة إذ كان اخلصم ينتزعها منه بسهولة، وهكذا كانات عناد كال ال
ويف هناية أسبوع من التدريب والرتكيز على تقوية هذه املهارات كان مستوى الفرياق إىل تقوية، 

قد ارتفع بشكل ملحو ، وهنا اتصل عامر ابملدرب انصر ليحضر إىل املالعاب ويارى النتاائج 
 الباهرة وليطلعه على املفتاح الثالث من مفاتيح جناح الفريق. 

 عاااامر املااادرب انصااار بسااايارته إىل امللعاااب، وهنااااك بااادا انصااار مساااروراً بتحسااان كالعاااادة أقااالَّ 
 مستوى الفريق. سأل عامر: "واآلن ما هو املفتاح الثالث؟" 

 أجاب انصر: "إنه احلكمة القدمية اليت تقول:
 

 ذكاء أي فرد من أفراده ذكاء الفريق يفوق
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نقاط قوته إىل نقاط قوة اآلخرين  املفتاح الثالث هو التكاتف حيث يضم كل فرد يف الفريق
  2ال يساوي  1+1مما يعوض عن نقاط ضعفهم فتصبح وكأهنا غري موجودة. التكاتف يعين 

 أو ألف أو حىت مليون!" 10أو  5أو  3وإمنا 
 كان عامر وسليم يصغيان إىل انصر ابهتمام.

 "وكيف ندرب الفريق على التكاتف؟" سأل سليم.
وطلب من سليم  9إىل  0موعة من البطاقات امللونة املرقمة من جم هنا أخرج انصر من جعبته

 أن ينادي الفريق ليجتمعوا أمامه.
اجلانب األمين  ة العبني يف الفريق وأن يقفوا يفثالث ال انصر لسليم: " أريدك أن حتدد أسرعق

 ثالثة العبني.  " اختار سليم أسرع
يق وأن يقفوا يف اجلانب األيسر" واختار سليم " واآلن أريد أن حتدد أبطأ ثالثة العبني يف الفر 

 أبطأ ثالثة العبني.
 "اآلن أصبح لدينا فريقان وسنبدأ املنافسة" 

وشرح هلم قواعد  9إىل  0أعطى انصر كل فرد يف الفريقني جمموعة من البطاقات املرقمة من 
حبيث  عضالب اللعبة " سوف أقول رقماً ما وعلى أفراد كل فريق أن يصطفوا أمام بعضهم

والفريق الذي يسبق اآلخر يف القيام بذلك هو  يكون جمموع أرقامهم مساوايً للرقم الذي أقوله
 . "الذي يفوز يف املنافسة

فما دون   9 وقال هلم " إذا  قلت الرقم  مث تنحى جانباً ابلفريق الذي يضم أبطأ الالعبني
 ي قلته، وإذا قلت الرقمز الرقم الذيف حني يقوم أمين إببرا 0يقوم انجي وحممد إببراز الرقم 

يف حني يقوم أمين إببراز الرقم  9وحممد إببراز الرقم  0فما دون يقوم انجي إببراز الرقم  18
فما فوق  19الرقم  ساوايً للرقم الذي قلته، وإذا قلتيصبح اجملموع م 9الذي إذا أضفناه إىل 

يصبح   18الرقم الذي إذا أضفناه إىل ويقوم أمين إببراز  9يقوم انجي وحممد إببراز الرقم 
 اجملموع مساوايً للرقم الذي قلته، هل هذا مفهوم؟"

 مث بدأت املباراة.
 " قال انصر.7"
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ليصبح  7وأبرز أمين الرقم  0يف اثنية واحدة وبكل هدوء وانسيابية أبرز انجي وحممد الرقم 
 .7= 7+  0+  0اجملموع 

قد أخذ كل واحد منهم يربز رقماً مث يبدله وهم ينظرون أما الفريق الذي يضم أسرع الالعبني ف
إىل أرقام بعضهم البعض وجيمعوهنا مث يبدلون األرقام وبعد عدة حماوالت وكثري من الصياح 

وذلك بعد  7حبيث يكون جمموع األرقام  البعض والنقاش واالرتباك وقفوا إىل جانب بعضهم
يساوي عشرين ضعفاً الوقت الذي استغرقه  عشرين اثنية. أي الفريق األسرع استغرق وقتاً 

 الفريق األبطأ!
 " قال انصر.14"

 5   وأبرز أمين الرقم 9وأبرز حممد الرقم  0يف اثنيتني وبكل هدوء وانسيابية أبرز انجي الرقم 
 .14= 5+  9+  0ليصبح اجملموع 

إىل  مضع األرقاأن ي وبكثري من اجلهد الصياح واالرتباكبعد  الفريق الثاين فقد استطاعأما 
أي مبا يساوي ثالثني ضعف الوقت الذي استغرقه  جانب بعضها البعض وذلك بعد دقيقة

 الفريق األول.
 " قال انصر.25"

ليصبح  7وأبرز أمين الرقم  9حممد الرقم يف اثنيتني أيضاً وبكل هدوء وانسيابية أبرز انجي و 
 . 25=  7+  9+  9اجملموع 

يف ذلك، و لكن أيضاً بعد دقيقة من الصياح و االرتباك وتبديل أما الفريق الثاين فقد جنح 
 األرقام. 

قال انصر بعد أن أعلن انتهاء املنافسة " أريتم كيف أن الفريق املكون من أبطأ الالعبني 
هل  ،استطاع أن يتفوق تفوقاً هائالً على الفريق املكون من أسرع الالعبني وبكل سهولة

 تعرفون ملاذا؟"
 " ألن الفريق األبطأ لديه خطة"  أجاب أمين

 "نعم وماذا أيضاً؟" 
 " وكانوا يلعبون بروح الفريق قال انجي " وألن أفراد الفريق التزموا هبذه اخلطة
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إذا كانت  هو أن أقل الالعبني مهارة ي أريد أن نتعلمه من هذه اللعبةقال انصر " الدرس الذ
كن أن يهزموا أكثر الالعبني مهارة إذا مل تكن لديهم خطة والتزموا هبا ولعبوا بروح الفريق مي

لدى هؤالء خطة ومل يلعبوا بروح الفريق، صحيح أن املهارات مهمة يف اللعب ولكن األهم 
 ، هل أدركتم اآلن معىن احلكمة اليت تقول: من ذلك هو وجود خطة وتنفيذها بروح الفريق

 " ذكاء أي فرد من أفراده ذكاء الفريق يفوق
 

فإننا نستطيع  كأفراد  أكثر مهارة منا الفريق اآلخر لك أنه حىت لو كان العبويعين ذ"هل 
 " سأل أحد الالعبني. هزميتهم إذا لعبنا بروح الفريق

 "متاماً" قاهلا انصر بلهجة واثقة.
أريد أن أبرز رقماً أكرب   0وأان أبرز رقم  9" تصوروا لو أن انجي قال: ملاذا يربز حممد رقم 

ن يف ذلك، ما الذي كان سيحدث؟ سيضيع الوقت يف اجلدال وسينتصر وأخذا يتجادال
إذن ليس املهم ما سيحرزه كل فرد يف الفريق من أهداف وإمنا املهم أن يركز الفريق اآلخر، 

 اجلميع على تنفيذ اخلطة وجناحها"
أبن ميرر أحدكم الكرة تقضي اللعب وهنا تدخل املدرب سليم قائالً " يعين إذا كانت خطة 

إلحراز اهلدف، عليه أن يفعل ذلك، صحيح أنه قد يسجل أهدافاً أقل لكن اخلطة  إىل زميله
 ستنجح والفريق أبكمله سيسجل أهدافاً أكثر"

 وقد انغرست يف قلوهبم وعقوهلم القاعدة التاليةمث قام الالعبون إىل التدريب 
 

  ذكاء أي فرد من أفراده ذكاء الفريق يفوق
 

تعاون بني الالعبني قد ازداد وأن التزامهم ابخلطة الحظ عامر أن اللتالية ويف أايم التدريب ا 
 قد حتسن. لقد بدءوا فعالً يقدِ مون جناح الفريق على حتقيق اإلجنازات الفردية. 
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 الفصل الثامن 
 املفتاح الرابع

 
من جاء وقت املباراة احلامسة اليت ستقرر استمرار الفريق يف سريه إىل الكأس أو خروجه 

 البطولة، وكان وائل قد وعد الفريق حبضور املباراة بعد أن مسح له األطباء بذلك. 
فيما كان الفريق يراجع خطة اللعب أطل وائل على يف الدقائق القليلة اليت تسبق املباراة و 

زمالئه وهو على كرسيه املتحرك،  ابتهج اجلميع لرؤية وائل وهتفوا بصوت واحد " من أجلك 
 ربح البطولة" رفع وائل يده ابلتحية وهو يكاد يطري من الفرح.اي وائل سن

أطلق احلكم صفارة البدء، واشتعل الفريق محاساً، كان وائل ال يصدق ما يراه، وكأنه أمام 
، فمهارات الالعبني قد حتسنت بشكل  ونصف فريق آخر غري الفريق الذي تركه منذ شهر

الكرة من دون تردد، وحكيم أصبح جييد معتصم أصبح أكثر سرعة، وماجد ميرر  ، كبري
الرميات البعيدة، وانجي يعرتض اخلصم مبهارة، والذي أسعد وائل أكثر من كل ذلك هو 

روح الفريق اليت كانت واضحة يف لعب زمالئه فال أحد يستأثر ابلكرة، والكل يساعد الكل 
الذي كان  العب عادلعلى التمرير والتسديد، واملدهش يف األمر أن هد اف املباراة كان ال

 الكرة له. ميررون الالعبون كان معروفاً بكثرة إضاعته لألهداف و اندراً ما  
كان والد وائل مذهوالً أيضاً ملا يراه من حتسن يف لعب الفريق، وبعد أن انتهت املباراة بفوز 

 فريق ابنه ذهب إىل املدرب سليم فحياه وقال له " هل ميكنين أن أعرف السر الذي جعل
الفريق يتطور هبذا الشكل ويف فرتة قصرية " أشار سليم إىل عامر الذي كان يقف جبواره " 
السر هنا، عند املدرب عامر الذي ساعدين يف التدريب يف األسابيع املاضية " وضع والد 

جانباً وقال له " أان يف حاجة إليك يف شركيت،  ئل يده على كتف املدرب عامر وأخذهوا
املوظفني عندي على عمل الفريق، وأان على استعداد لدفع املبلغ الذي أريدك أن تدرب 

 تريده"
لست أان فقط من و  ين مل أقم هبذا العمل من قبل،فوجئ عامر هبذا العرض وقال: " ولكن

 .." وأراد أن يتحدث عن املدرب انصر فقاطعه والد وائل قائالً ساهم يف تدريب الفريق
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ذات صباح وتقيم ورشة عمل خمتصرة يف عمل الفريق  " كل ما أريده منك هو أن أتيت
للموظفني عندي" همَّ عامر ابلكالم لكن والد وائل مل يفسح له جماالً للحديث وأبلغه أبنه 

 سيدفع له مبلغاً يساوي املبلغ الذي كان حيصل عليه يف عمله السابق يف أسبوع كامل.  
 " لكنه مبلغ كبري " قال عامر.

لفريق عند املوظفني يف شركيت فإننا سنحقق من األرابح أضعاف هذا " إذا حتسنت روح ا
 املبلغ " قال والد وائل.

 سأعطيك اجلواب" قال عامر.  فكر يف عرضك ويف املساء" دعين أ
يف ذلك املساء اتصل عامر ابملدرب انصر وحدثه عن ذلك العرض وقال له " هل تعتقد أن 

 ابستطاعيت القيام هبذا العمل "
 كصر " لقد شاهدتك يف أثناء تعاملك مع الالعبني أنت مدرب موهوب وإبمكانقال ان

 تدريب أي فريق على العمل اجلماعي"
 " كل ذلك بفضل ما تعلمته منك أستاذ انصر " قال عامر.

" الفضل هلل مث للجهد الذي بذلته فقد قرأَت كثرياً من الكتب اليت تتحدث عن عمل الفريق 
ما مارست اخلربة العملية من خالل تدريب الالعبني إضافة إىل خربتك يف األسابيع املاضية ك

 السابقة اليت اكتسبتها يف العمل، كل ذلك جيعل منك مدرابً انجحاً " قال انصر. 
" لكنين فصلت من العمل ألنين ال أجيد عمل الفريق، فكيف أدرب اآلخرين على عمل 

 الفريق" قال عامر.
فالتغري الذي حدث يف طريقة تفكريك والذي جعلك تنجح  " هذه النقطة أتيت يف صاحلك

يف تدريب فريق كرة السلة على العمل اجلماعي سيساعدك على إقناع الناس أبن كل إنسان 
 ميكن أن يتغري وأن يتحول إىل العب فريق ممتاز" قال انصر.

 " لكنك مل ختربين بعد ابملفتاح الرابع لنجاح الفريق" قال عامر.
ال " إذن مرَّ يب غداً يف طريقك إىل امللعب، وهناك سأخربك ابملفتاح ضحك انصر وق

 الرابع". 
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ظر عامر قدوم موعده مع انصر يف اليوم التايل بفارغ الصرب، ويف طريقهما إىل امللعب قال تان
 انصر " أصبحت تعرف اآلن ثالثة مفاتيح لنجاح الفريق:  

 
ىل وجود قيم مشرتكة فيما بينهم شعور أفراد الفريق بغاية جتمعهم إضافة إ  -1

 وأهداف حمددة يسعون إىل حتقيقها
 

التطوير املستمر ملهارات أفراد الفريق، ومتكينهم من استخدامها يف حتقيق -2
 أهداف الفريق

 
ذكاء أي فرد  ذكاء الفريق يفوقالتكاتف أي العمل ابلقاعدة اليت تقول " -3

 "من أفراده
 

 واملفتاح الرابع هو: 
 

 " فأة أفراد الفريق وتقدير إجنازاهتم بشكل مستمرمكا -4
 

اتبع انصر قائاًل: " املفتاح الرابع يعين أن تثين على أفراد الفريق وتكافئهم عندما يلتزمون 
ابملفاتيح الثالثة األخرى وهذا يعزز التزامهم بتلك املفاتيح ويقوي روح الفريق لديهم بشكل 

 مطِ رد" 
ها التقاط األخطاء وتصحيح ألخطاء اليت يرتكبها البعض؟ أليسقال عامر " ولكن ماذا عن ا

 "؟يرفع من مستوى الفريق
يرتكب أجاب انصر " إذا لعب قائد الفريق دور الشرطي الذي )يلقي القبض( على من 

فإن معنوايت أفراد الفريق ستنخفض وسيقل والءهم لذلك القائد، نعم البد من  األخطاء 
)إلقاء القبض ( على الناس وهم يقومون  اة ذلك ال بد منتصحيح األخطاء ولكن مبواز 
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يغرس  هم فذلكاالعرتاف إبجنازات اآلخرين والثناء علي ابألمور ابلشكل الصحيح، ال بد من
تصور اي عامر لو كان رئيسك يف العمل ال يثين عليك مهما الوالء وااللتزام يف نفوسهم، 

طأت، كيف ستكون مشاعرك جتاه هذا حققت من إجنازات يف حني أنه ينتقدك كلما أخ
 "القائد وجتاه عملك معه

صمت انصر قليالً اتركاً لعامر فرصة التفكري ابألمر. مث اتبع قائالً " تصور اآلن، أن رئيسك 
يف العمل يوجهك إذا أخطأت ولكن يف الوقت نفسه يثين عليك ويشكرك كلما قمت 

 القائد وجتاه عملك معه"كيف ستكون مشاعرك جتاه هذا   بعملك على حنو جيد،
يف أثناء كالم انصر كان عامر يتذكر الفريق الذي كان يعمل معه يف الشركة اليت ُفصل منها، 

لقد فهم اآلن ملاذا كانت معنوايت ذلك الفريق وأداؤه ينخفضان شهراً بعد شهر، لقد كان 
 على هذا يعتقد أن واجب املوظفني أن يقوموا بعملهم بشكل جيد ألهنم يتقاضون أجراً 

 العمل وابلتايل ال حاجة للثناء عليهم أو شكرهم. 
وهناك أخرج انصر من حقيبته رزمة إىل امللعب،  وانصر من السيارة بعد أن وصالترجل عامر 

من شهادات التقدير وقد كتب على كل شهادة اسم أحد الالعبني و املهارة اليت يتميز هبا، 
ل شهادة أكثر الالعبني أدابً، وأمين انل شهادة فمحمد انل شهادة أسرع العب، وانجي ان

أكثر الالعبني متتعاً بروح الدعابة، وهكذا.. مل يتوقع عامر أن يكون هلذه الشهادات هذا 
 األثر العظيم على الالعبني فقد كانت أعينهم تلمع فرحاً وضحكاهتم متأل امللعب. 

، بعد أخذ الشهادات اندفع الالعبون إىل التدريب وقد أصبح ُُ  التفتوا أكثر نشاطاً ومحاسًا
كنت أسوأ مدرب يف السنني األوىل من ممارسيت   صر إىل عامر ومهس يف أذنه" هل تعلم أنينان

 للتدريب، لكن درساً قاسياً جعلين أغريِ  أسلويب" 
 : "وما هو ذلك الدرس؟" عامر وقد بدا عليه االهتمامقال 

ني وأنتقدهم انتقاداً قاسياً، وكنت أعتقد أن قال انصر " كنت دائماً أصرخ يف وجوه الالعب
سيدفعهم إىل إتقان اللعب،  ذات يوم شاهدت مدير املدرسة ميسك أبذن أحد ذلك 

الطالب ويشدها مينة ويسرة ورأس الطالب يرتنح مع يده مييناً ويساراً، مل أحتمل هذا املنظر 
ك الطالب وشأنه، وهنا فركضت وأمسكت املدير من يده وطلبت منه أن يهدئ أعصابه ويرت 

ازداد املدير غضباً وأخذ يوخبين بصوت عال وبعبارات قاسية متاماً كما كنت أوبخ الالعبني، 
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لقد تركت تلك احلادثة أبلغ األثر يف نفسي ومنذ تلك اللحظة قررت أال أرفع صويت يف وجه 
أعتقد فقد  أي العب وأن ال أستخدم أي عبارة قاسية يف توجيه الالعبني، وبعكس ما كنت

أدى هذا األسلوب إىل حتسني عالقيت هبم وحتسني التزامهم بتعليمايت، كما أصبح التدريب 
  أكثر متعة ابلنسبة يل" 

 وهنا عل ق عامر " ولكن أال يتناقض ذلك مع احلزم الذي جيب أن يتصف به قائد الفريق؟" 
امر صورة إنسان ترك يف نظر انصر إىل عامر نظرة جدية وقال له : "أريدك أن تستحضر اي ع

 كان ابلنسبة لك قائداً مؤثراً"   و بعبارة أدق صورة شخصحياتك أثراً ابلغاً أ
هذا الطلب مل يكلف عامر كثرياً من اجلهد فقد كان أستاذه مأمون من أكثر األشخاص أتثرياً 

 يف حياته وما زال حىت اليوم يزوره ويطلب مشورته.
 كانت معاملة ذلك الشخص لك؟"سأل انصر " قل يل اي عامر: كيف  

 : " كان يعاملين بكل حمبة واحرتام"عامرقال 
 "أو احتقرك أو جرحك يف يوم من األايم؟ : " هل أهانك ذلك الشخصانصرسأل 

 حرتام" اب أحياانً لكنه دائماً كان يعاملين أجاب عامر: "معاذ هللا، صحيح أنه كان يقسو عليَّ 
 هل فهمت قصدي من هذا السؤال؟"صمت انصر قليالً مث قال لعامر "

ن احلزم ال " كأنك تريد أن تقول يل: إ ا يقولأجاب عامر وهو يهز رأسه معرباً عن اقتناعه مب
ن القائد احلقيقي الذي يؤثر يف اآلخرين هو الذي يعامل الناس حبزم يعين إهانة اآلخرين وإ

 وحيرتم إنسانيتهم وكرامتهم يف الوقت ذاته"
وهو  والسالم ، وهذا معىن قوله تعاىل حملمد عليه الصالةهذا ما قصدته طقال انصر " ابلضب

 من أعظم القادة الذين عرفهم التاريخ )ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك("
مرة أخرى، مل ينم عامر يف تلك الليلة فحديث انصر إليه عن اجلمع بني احلزم واحرتام 

يف نفسه :" )وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم( اآلخرين قد هزه من األعماق، وقال 
احلمد هلل أنين فصلت من العمل، فلوال ذلك ملا تعلمت كل هذه األمور الرائعة يف هذه 

 .األسابيع القليلة"
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 الفصل التاسع
 الفوز احلقيقي

 
  كان الفريق ينتقل من انتصار إىل انتصار حىت وصل إىل تصفيات الربع النهائي للبطولة، و  

حالة وائل الصحية تتحسن بشكل سريع وكان أحياانً حيضر مع فريقه جلسات انت ك
 لطبيبء مراجعته األسبوعية للمستشفى قال وائل لالتدريب واملبارايت التحضريية، ويف أثنا
إن كانت حالته الصحية تسمح له ابلعودة إىل  "أشعر أنين على أحسن ما يرام" وسأله

أن ميهله أسبوعاً آخر ليطمئن متاماً على استقرار حالته،  التدريب، طلب الطبيب من وائل
وبعد أسبوع كان وائل يسمع أمجل خرب يف حياته، إذ قال له الطبيب "نظراً لتحسن حالتك 

 السريع، ميكنك العودة إىل التدريب بدءاً من األسبوع القادم " 
ة املظلمة يتأمل السماء مل ينم وائل يف تلك الليلة من شدة الفرح وكالعادة خرج إىل الشرف

يفكر كيف تعاىف بسرعة إىل درجة أن الطبيب مسح له ابلعودة  وائل أخذ، املرصعة ابلنجوم
به بعد انتهاء العملية، وكيف أن ذلك مت  هإىل الفريق قبل شهرين من التاريخ الذي أخرب 

ح الكأس" زمالئه الذين جعلوا شعارهم يف كل مباراة " من أجلك اي وائل سنربحمبة بفضل 
، نعم كل ذلك حدث بفضل حمبة ألهنم عرفوا أن ذلك سريفع معنوايته ويسرع من شفائه

إليه قبل أسبوع  زمالئه له وهنا شاهد وائل صورة أمه تطل عليه من بني النجوم وتذكر حديثها
" ابحلب اببين نقهر اخلوف ونتجاوز املصاعب، ابحلب نكسب ثقة حني قالت له من وفاهتا 
 ونطلق   أفضل ما لديهم من طاقات، ابحلب اي بين تصبح احلياة مجيلة، مجيلة".اآلخرين 

إليه، وألن وائل كان العب فريق ابلفطرة فقد اندمج  م التايل احتفل الفريق بعودة وائليف اليو 
بسرعة يف األسلوب اجلديد الذي كان الفريق يلعب به، األسلوب املعتمد على التكاتف 

ان متوقعاً فقد كانت مباراة الربع األخري من البطولة حامية جداً وبرز وروح الفريق، وكما ك
فريق وائل وكأنه جسد واحد تتحرك أعضاؤه بكل انسيابية وانسجام وكان الفوز نصيبه يف 

 تلك املباراة.
بعد انتهاء املباراة التقى والد حسام )الذي أبعد عن الفريق لفرتة مؤقتة( ابملدربني سليم وعامر 

هلما " لقد كان الفريق رائعاً اليوم، وكانت روح العمل اجلماعي أروع ما فيه، لقد أدركت وقال 
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اليوم ما كان ينقص ابين حسام وكم متنيت أن يعود إىل الفريق ليتعلم اللعب اجلماعي ويتحرر 
 من فرديته وأاننيته" 

 قال سليم " سندرس هذا األمر وغداً سنوافيك ابجلواب "
ام حتدث سليم مع عامر حول إعادة حسام إىل الفريق وتذكرا كيف أن بعد ذهاب والد حس

اهلدف من إبعاد حسام كان منح أفراد الفريق الفرصة الكافية لكي تنمو مهاراهتم ويستعيدوا 
الثقة أبنفسهم بعيداً عن حسام وهيمنته على اللعب وقد حتقق ذلك اآلن، لكنهما قررا أن 

لفريق ويشرحا له أسلوب الفريق اجلديد وأمهية روح الفريق جيلسا مع حسام قبل إعادته إىل ا
 وأن جيرابه يف التدريب لعدة أايم قبل إعادته إىل الفريق بشكل هنائي.

كانت فرحة الفريق بعودة حسام كبرية فقد كان أمهر العب يف الفريق، لكن مهاراته من 
ستفعل مهارات اآلخرين لن تعطل مهارات اآلخرين وحتجبها بل على العكس  اآلن فصاعداً 

 وتكمِ لها، عاد حسام إىل التدريب وكان يتجاوب بشكل جيد مع الروح اجلديدة اليت أصبح
العمل اجلماعي، وهكذا بعودة وائل وحسام اكتمل نصاب الفريق يتصف هبا، روح التكاتف و 

 رة السلة.الفريق وأصبح على أمت استعداد خلوض املباراة التالية، مباراة نصف هنائي بطولة ك
البطولة، وخاض معه فريق وائل مباراة رائعة أظهر فيه كل الفريق املنافس أقوى فرق كان 

الشهور املاضية، ومع ذلك فقد انتهت املباراة بفوز  املهارات اليت عمل على تنميتها طوال
 الفريق اآلخر وخرج فريق وائل من البطولة!

باراة األخرية واحلصول على الكأس إال أنه  صحيح أن فريق وائل كان يتمىن الوصول إىل امل
حقق إجنازاً كبرياً بوصوله إىل مباراة نصف النهائي لذلك اتفق الالعبون على القيام حبفلة 

حيتفون فيها إبجنازهم ويكرمون املدربني سليم وعامر وانصر، يف تلك احلفلة كان اجلميع يف 
ن أن الفوز احلقيقي الذي حققوه هو روح غاية السعادة وأكدت الكلمات اليت ألقاها الالعبو 

الفريق اليت أصبحت صفة يتميز هبا فريقهم عن كل الفرق األخرى وأهنم إذا حافظوا على هذه 
 الروح فسريحبون الكأس يف البطولة القادمة. 

مرت األايم وقائمة الشركات اليت تريد من عامر أن يدرهبا على عمل الفريق تتسع ابستمرار، 
التدريب مهنته يف تدريب شركة والد وائل ذاع صيته بني الشركات وأصبح  فبعد جناحه

كان صوت املدير الذي اتصل بعامر وطلب منه تدريب موظفيه على   يوم اجلديدة. ذات
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عمل الفريق مألوفاً جداً ابلنسبة إليه، إنه صوت املدير اجلديد الذي فصله من العمل قبل عام 
 تقريباً. 

نسبة إىل عامر ليلتقي بزمالئه القدامى، يف مقدمة الدورة حتدث عامر كانت فرصة ذهبية ابل
عن التجربة اليت مر هبا بعد فصله من العمل وكيف أنه قرأ عشرات الكتب اليت تتحدث عن 
عمل الفريق مث خاض جتربة انجحة يف تدريب فريق كرة السلة الذي يلعب فيه ابنه وحدثهم 

اد من خربته، مث حدثهم كيف بدأ بتدريب الشركات عن انصر املدرب املشهور وكيف استف
أخطأ يف حقهم  مث حتدث عن الطريقة  نإىل أن وصل إليهم. اعتذر عامر من زمالئه الذي

اخلاطئة اليت كان يعاملهم هبا وعن التصورات اخلاطئة اليت كان حيملها يف رأسه وكيف أدت 
عه، مث بدأ حيدثهم عن التصورات هذه التصورات إىل اخنفاض أداء األشخاص الذي يعملون م

ه كان بني زمالئه الذين اجلديدة أي عن املهارات األربعة اليت يتصف هبا الفريق الناجح، و ألن
الدورات اليت  الدورة من أجنح كانت تلك  يعرفونه جيداً ويعرفون التغيري الذي طرأ عليه فقد

. ُُ  قدمها وأكثرها أتثريًا
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 اخلالصة
 احمنطاد النج

 
 مبا يلي: حيتاج إليها الفريق لتحقيق النجاحاألربعة اليت  أن نلخص املفاتيحميكننا 

 غاية وقيم وأهداف مشرتكة. لدى الفريقأن تكون  -1 
وهنا البد من أن جيلس أفراد الفريق مع بعضهم البعض ويتحدثوا عما حيفزهم وعن األمور 

كل هذه عون إىل حتقيقها وبعد االتفاق على  املهمة ابلنسبة هلم وأن حيددوا األهداف اليت يس
 األمور جيب كتابتها بشكل واضح.

 تطوير مهارات أفراد الفريق ابستمرار -2
وهنا جيب البدء ابملهارات األساسية اليت حيتاج إليها كل فرد يف الفريق، مث حتديد خطة معينة 

 لتنمية هذه املهارات وطريقة لتقييمها وقياسها.
 "ذكاء أي فرد من أفراده "ذكاء الفريق يفوقالتكاتف حيث  -3

وهنا جيب وضع خطة تفعِ ل مهارات مجيع أفراد الفريق حبيث تكمل هذه املهارات بعضها 
 البعض وحبيث مينح اجلميع فرصاً متساوية الستخدام مهاراهتم وتنميتها. 

 تقدير إجنازات أفراد الفريق بشكل مستمر -4
والسيما األمور املتعلقة  هم يقومون ابألمور بشكل صحيحو  أي )القبض على( أفراد الفريق

يعزز املفاتيح الثالثة  ابملفاتيح الثالثة اليت ذكرانها وتقدير هؤالء األفراد ومكافأهتم وهذا املفتاح
تدفع به لالشعلة اليت توقد يف أسفل املنطاد ، متاماً كدائماً  علىاألاألخرى ويدفع ابلفريق إىل 

 إىل األعايل. 
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