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تقدیم به مالی ،سباستین ،جک و فرانسیسکا

قدردانی
تألی���ف ای���ن کتاب که حاصل تالشهای من در والاس���تریت ژورنال برای پردهبرداری از رس���وایی ترانوس
است ،بدون همکاری منابع محرمانه امکانپذیر نبود .با وجود خطرنا کبودن این کار ،آنها در سالهای
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ب���ا م���ن صحبت کردند .بعضی از آنها مانند تایلر ش ��ولتز ،پس از آنک ��ه به منابع غیرمحرمانه
تبدیل شدند ،با هویت واقعیشان در داستان ظاهر شدهاند .سایر افراد با اسامی مستعار در کتاب حضور
دارند یا بهعنوان منابع بدون نام به آنها اشاره شده است .با وجود تهدیدهای حقوقی و خطرهایی که
حرفهشان را تهدید میکرد ،همۀ آنها مایل بودند که با من صحبت کنند .این افراد دغدغهای داشتند
که برایش���ان از همهچیز مهمتر بود :آنها میخواس���تند از بیمارانی که بهدلیل نتایج اشتباه آزمایشهای
خ���ون در ترانوس ،در معرض رنج و خطر قرار میگرفتند ،محافظت کنند .من تا ابد قدردان درس ��تکاری و
شجاعتشان هستم .قهرمانان حقیقی این داستان آنها هستند.
همچنین نگارش این کتاب بدون کمک چند تن از کارکنان س���ابق ترانوس امکانپذیر نبود .آنها بر
ترسشان غلبه کردند و تجارب و اطالعاتشان را با من در میان گذاشتند تا بتوانم تاریخ پانزدهسالۀ شرکت
را بازسازی کنم .تکتک آنها با سخاوت ،وقتشان را در اختیار من گذاشتند و بهطور باورنکردنی ،از این
تالش حمایت کردند .همچنین مدیون متخصصانی هستم که به من دانش رازآلود و شگفتانگیز آزمایش
خون را آموختند .یکی از آنها ،اس���تفان مستر از مرکز پزشکی ویل کرنل در نیویورک ،چنان بامحبت بود
که ،پیش از انتشار ،نوشته را بررسی کرد تا من خطایی نداشته باشم.
داس���تان نگارش این کتاب از یک س���رنخ در اوایل س���ال  ۲۰۱۵ش ��روع ش ��د .الزم میدانم از ش ��خصی
تش���کر کن���م که ب���ه من اختیار عمل کام���ل داد و از من حمایت کرد تا آن س���رنخ را تا انته���ا دنبال کنم .آن
شخص سردبیر روزنامۀ ما ،مایک سیکونولفی ،است .مایک نهتنها مربی من ،بلکه آموزگار چندین نسل
از روزنامهنگاران اس���ت و در مؤسسۀ خبرنگاری بزرگ والاستریت ژورنال ،یک الگوست .مایک تنها کسی
نبود که در این زمینه به من کمک کرد .جیسون کانتی که ا کنون وکیل مشاور ارشد داو جونز اند کو 1است
و مشاور او ،جیکوب گلداشتاین ،ساعتهای بیشماری را صرف کردند تا گزارشهایم را بررسی کرده و با
تهدیدهای حقوقی وکالی ترانوس مقابله کنند .همچنین بسیار مدیون همکار محققم ،کریستوفر ویور،
پس بازجوییهای نظارتی و سایر پیامدها
هستم که بیش از یک سال و در زمانی که در مرخصی بودم تا از ِ
بربیایم و کتاب را بنویسم ،جای خالیام را پر کرد.
یکی از ُحسنهای کارکردن در والاستریت دوستانی هستند که در طول این سالها پیدا کردهام .یکی

از آنها کریس���توفر اس���توارت است که چندین کتاب مستند نوشته و با س���خاوت ،تجاربش دربارۀ انتشار
کت���اب و ارتباطات���ش را در اختیار من قرار داد .از طریق کریس بود که من با اریک لوفر در فلچر اند کمپانی
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آشنا شدم ،کسی که بالفاصله متوجه قدرت این پروژه شد و با وجود مشکالتی که سر راهم سبز میشد،
1. Dow Jones & Co
2. Fletcher & Company

ترغیب���م ک���رد تا ادامه دهم .خوشبینی همیش���گی اریک ُمس���ری بود و در زمانهایی که من دچار َش ��ک
میشدم ،مانند پادزهری کامل عمل میکرد.

من بسیار خوششانس هستم که این کتاب در شرکت انتشاراتی ِک ْ
ناپف 1و در دستان ماهر آندرو میلر

قرار گرفت .اشتیاق آندرو و باور تزلزلناپذیر او به من اعتمادبهنفسی داد که برای به سرانجامرساندن کتاب
رئیس آندرو ،سونی مهتا ،رئیس گروه انتشاراتی
نیاز داشتم .همچنین من سپاسگزار کمکهای بیدریغ
ِ
ِک ْ
ناپف دابلدی 2هستم که از من حمایت کرد .از لحظهای که وارد برج رندوم هاوس شدم ،آندرو ،سونی
و س���ایر همکارانش���ان از من اس���تقبال کردند و من حس کردم در خانۀ خودم هستم .امیدوارم که در حد
انتظار آنها خوب بوده باشم.
من س���ه س���ال و نیم با این داس���تان حماس���ی همراه بودم .در تمام این مدت ،خوش ��بخت بودم که
میتوانس���تم بر توصیه ،حمایت و محبت خانواده و دوستانم تکیه کنم .یانته دوگان ،پائولو پرادا ،فیلیپ
شیش���کین و ماتیو کمینس���کی بارها مرا دلگرم کردند و به من لبخند و ش���ادی هدیه دادند .پدر و مادرم،
جین و جرارد ،و خواهرم ،الکس���اندرا ،تا پایان راه تش���ویقم کردند .اما عظیمترین منبع قدرت و الهام من
چهار فردی هس���تند که زندگیام را با آنها تقسیم کردهام :همسرم مالی و سه فرزندم سباستین ،جک و
فرانسیسکا .این کتاب را به آنها تقدیم میکنم.

1. Knopf
2. Knopf Doubleday

دربارۀ نویسنده
جان کریرو خبرنگار تحقیقاتی والاس���تریت ژورنال اس���ت که دو بار برندۀ جایزه پولیتزر شده است .کریرو
برای پوش���ش خبری دقی���ق در ماجرای ترانوس ،برندۀ جای���زۀ جورج پولک 1در گزارش���گری مالی ،جایزۀ
جرالد لوئب برای کسبوکار متمایز و خبرنگاری مالی 2در شاخۀ گزارشگری خاص 3و جایزۀ بارلت و استیل
س���یلور 4در خبرنگاری تحقیقاتی کس���بوکار شده است .کریرو بههمراه همس���ر و سه فرزندش در بروکلین
زندگی میکند.

1. George Polk Award
2. Gerald Loeb Award for Distinguished Business and Financial Journalism
3. Beat reporting
4. Barlett & Steele Silver Award

سخن نویسنده
این کتاب بر اساس مصاحبه با بیش از شصت نفر از کارکنان سابق ترانوس 1نوشته شده است .با بعضی از
این افراد بیشتر از یکبار مصاحبه شد و در مجموع ،بیش از صد مصاحبه صورت گرفت.
بیش���تر زنان و مردانی که نامش���ان در این کتاب آمده اس���ت ،با نام واقعی خودش���ان در داستان ظاهر
میش���وند؛ ام���ا بعضی از آنها خواس���تند هویتش���ان را مخفی نگ���ه دارم .آنها دالیل مختلف ��ی برای این
درخواستش���ان داش���تند :از تالفیک���ردن ش���رکت میترس ��یدند و نمیخواس ��تند درگیر تحقیق ��ات کیفری
دردس���تاقدام دادگاه ش���وند و همچنین میخواس���تند حریم خصوصی خود را حفظ کنند .من هم برای
اینکه میخواس���تم کاملترین و جزئیترین تفاس���یر را از واقعیتها به دست بیاورم ،قبول کردم برای این
افراد از اسامی مستعار استفاده کنم؛ اما همۀ توضیحات دربارۀ آنها و تجاربشان واقعی و درست است.
ه���ر نقلقول���ی ک���ه از ایمیله���ا و اس���ناد آوردهام ،کلمهبهکلمه و بر اس ��اس همان مدارک اس ��ت .تمام
نقلقولها از خاطرات شرکتکنندگان گرفته شدهاند .بعضی از فصلها بر پایۀ سوابق پروندههای قانونی،
همچون ش���هادتهای رس���می هس���تند .در این حالت ،آن س���وابق را بهصورت کامل در انتهای داستان
مشخص کردهام.
هنگام نوش���تن این کتاب ،س���راغ همۀ عناصر کلیدی داس���تان ترانوس رفتم و ب���ه آنها فرصت دادم
دربارۀ اتهاماتی که به آنها مربوط میش���د ،نظر دهند .الیزابت هولمز 2درخواس���ت مصاحبهام را رد کرد و
تصمیم گرفت در تهیۀ این گزارش همکاری نکند که البته این حق را داشت.

1. Theranos
2. Elizabeth Holmes

سخن مترجم
اواخ���ر اردیبهش���تماه  ،۱۳۹۸برای نامگذاری چند کت���اب که در حال ترجمۀ آنها ب���ودم ،به دیدار عادل
طالبی عزیز ،مدیر انتش���ارات برآیند ،رفتم .پس از چند س���اعت گفتوگو دربارۀ نامگذاری کتابها ،کمکم
موضوع صحبتمان تغییر کرد و به کمبودهای محتوایی و کتابهای فارسیزبان در حوزۀ استارتآپها
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و مدیریت نوآوری و فناوریهای مدرن رسید .تا حد زیادی همنظر بودیم .همان موقع ،عادل طالبی این
کتاب را برای ترجمه پیش���نهاد کردند .در ابتدا ،بهدلیل حجم سنگین ترجمههای باقیمانده ،پیشنهاد
ایش���ان را رد کردم؛ اما قرار ش���د کمی از کتاب را بخوانم و نظرم را بگویم .دربارۀ آن در اینترنت جس� �توجو
کردم و اطالعات جالبی یافتم :خون نحس برندۀ جایزۀ کتاب فایننش ��التایمز و مککینزی شده بود .در
فهرس���ت پرفروشهای نیویورکتایمز قرار داش���ت و تا تاریخ جس���توجوی من ۲۸ ،هفته بود که در این
فهرست حضور داشت .بیل گیتس آن را معرفی کرده بود .واشنگتن پست ،تایم ،فورچون و بلومبرگ هم
این کتاب را در فهرست بهترینهای سال  ۲۰۱۸قرار داده بودند .نویسندۀ کتاب که تا به حال دو بار برندۀ
جایزۀ پولیتزر ش���ده اس���ت ،برای این کتاب س���ه جایزه دریافت کرده بود .پس از آن ،چند فصل ابتدایی
کتاب را خواندم و نظرم تغییر کرد .تماس گرفتم و پذیرفتم که خون نحس را ترجمه کنم.
کتاب از اس���تارتآپی میگوید که در س���ال  ،۲۰۰۳ب���ا هدف ایجاد تغییر بنیادی���ن در آزمایش خون آغاز
ب���ه کار ک���رد .الیزابت هولمز ،بنیانگذار ترانوس ،دو دغدغه داش���ت :تغییر دنیا و بهدس���تآوردن پول .ده
س���ال بعد ،یعنی در سال  ،۲۰۱۳ارزش این استارتآپ به بیش از ۹میلیارد دالررسید .برای مقایسه ،باید
بگویم که ارزش اوبر در آن سال ۳/۵میلیارد و ارزش اسپاتیفای ۴میلیارد دالر بوده است .ترانوس از همه
پیش���ی گرفته بود .در س���ال  ،۲۰۱۵تعداد کارمندان ش���رکت به بیش از  ۸۰۰نفر رس���یده بود .برترین استاد
دانشکدۀ شیمی استنفورد مشاور هیئتمدیرۀ ترانوس بود و افرادی مانند هنری کیسینجر ،جورج شولتز
ً
و جیمز متیس عضو هیئتمدیره بودند .اما نا گهان در س���ال  ،۲۰۱۷تقریبا تمام ۹۰۰میلیون دالر س ��رمایۀ
جذبش���ده صرف هزینههای دادگاه ش���د .در س���ال  ،۲۰۱۸یک میلیون آزمایش خون انجامشده توسط
ً
این ش���رکت  ،باطل یا تصحیح ش���د و هما کنون برای ترانوس تقریبا هیچچیزی باقی نمانده است .همان
رس���انههایی که روزها بهدنبال مصاحبه با الیزابت و پیگیری اخبار ترانوس بودند ،حاال با همان پشتکار،
خبرهای دادگاه را پوش���ش میدهند .جلس���ات دادگاه برای رس���یدگی به پروندۀ این شرکت هنوز در حال
برگزاری است و امکان دارد برای الیزابت حکم حبس طوالنی صادر شود.
خ ��ون نح ��س داس���تان واقعی تبدیلش���دن ی���ک آرمان زیبا ب���ه یک دروغ بزرگ اس���ت؛ داس ��تانی که
نش���ان میدهد چگونه ارزشآفرینی جایش را به اعتبار ش���خصی یک نفر میبخشد .جان کریرو ،خبرنگار
والاستریت ژورنال ،که گزارشهایش یکی از دالیل اصلی سقوط ترانوس است ،در این کتاب از دل ماجرا،
چگونگی سقوط این استارتآپ را شرح میدهد.
بهگم���ان من ،این کتاب میتواند درسهای بس���یاری ب���رای فعاالن اقتصادی ،بهویژه در زیس� �تبوم
 .1این واژه در زبان فارسی به دو صورت نوشته میشود :استارتاپ و استارتآپ .در این کتاب ما صورت دوم را برگزیدهایم.

استارتآپی داشته باشد :به مدیران ،نقش ُپررنگ انتخابها را نشان میدهد؛ به سرمایهگذاران ،اهمیت
وجود هیئتمدیرۀ متخصص را گوشزد میکند و در تمام این مسیر ،با داستانی هیجانانگیز ،بر نقش مهم
اخالقمداری تأ کید میکند.
در پایان ،الزم است از چندین نفر بهطور ویژه تشکر کنم :ثمین ،خواهرم ،که همپای من برای ترجمۀ
ً
این کتاب وقت گذاشت و ا گر کمکهای بیدریغ او نبود ،قطعا این مسیر بسیار سخت طی میشد .مریم
حبیب���ی که تمام هماهنگیهای الزم برای انتش���ار کت���اب را برعهده داش���تند و بدقولیهای من را تحمل
کردند .سارا قدیمی و گروه ویرایش مؤسسۀ «ویراستاران» که مسئولیت ویرایش کتاب را بر دوش داشتند
و در ای���ن م���دت ،از هیچ کمکی برای بهبود کیفیت ترجمۀ کتاب دریغ نکردند .در نهایت ،از عادل طالبی
ً
عزیز تشکر میکنم که پیشنهاد دادند تا این کتاب را ترجمه کنم؛ ا گر همراهی و مدیریت ایشان نبود ،قطعا
این کتاب ترجمه و منتشر نمیشد.
ما با تمام وجود ،تالش کردیم تا کتاب با کیفیت مناسبی به دست شما برسد ،اما باور داریم همیشه
ام���کان بهب���ود وج���ود دارد .ا گر در هر زمینهای پیش���نهادی برای بهبود متن کتاب داری ��د ،به گوش جان
پذیرای آن هستیم.
صدرا امامی
زمستان ۱۳۹۸

سخن ناشر

امروزه ش���اهد ظهور و افزایش تعداد کس���بوکارهای نوپا هس���تیم که هر روز ،اخبار جدید و ُپرهیاهویی از
آنه���ا به گوش میرس���د .هدف تمام این هیاهوها و س���روصدا بهپاکردنها دیدهش���دن اس���ت ،اما نه هر

دیدهشدنی!
ه���زاران س���ال ،یعن���ی از هم���ان آغ���از فعالیتهای تج ��اری بش ��ر« ،دیدهش ��دن» یکی از اه ��داف اصلی
بوکارهاینوپا هم مانند هر کسبوکار جاافتادۀ دیگر ،و حتی
«بازاریابی» بوده است .استارتآپها و کس 
بیش���تر از آنها ،نیاز دارند دیده ش���وند؛ اما هدف بعضی اس���تارتآپها تنها آن اس���ت که سرمایهگذاران و
ا کوسیستم آنها را ببینند! هیاهویی که برای هیچ بر پا میشود فقط به این امید که توجه سرمایهگذاران
جلب ش���ده و در نهایت ،س���مت شغلی س���ئو یا مدیر ارش���د اجرایی یا همبیانگذار در رزومۀ کاری آنها و
پروفایل لینکداینشان اضافه شود.
ش���اید به نظر ش���ما ش���وخی بیاید ولی این امر عین واقعیت اس���ت .در ایران و ا کوسیستم استارتآپی
ن قدر و گاهی حتی بیشتر از آن چیزی که در آمریکا یا فضای
ایران نیز این رویکرد را مشاهده میکنیم؛ هما 
ا کوسیستم استارتآپی خارج از ایران با این موضوع روبهرو هستیم.
در فرصت���ی مغتنم ،با اس���تاد محمدرضا ش���عبانعلی دربارۀ ا کوسیس���تم اس���تارتآپی ای���ران گفتوگو
میکردم .نظرم را به ایش���ان گفتم و این موضوع را مطرح کردم که این یک «ا کوسیس���تم» نیست .استاد
ً
ش���عبانعلی توضیح دادند« :اتفاقا این خود ا کوسیس���تم است ،چرا که در هر ا کوسیستمی ،اصل تناز ع بقا
ً
یک���ی از اصول اصلی اس���ت و آنچه در این فضا میبینیم دقیقا همان بخور تا خورده نش���وی و تالش برای
بقاس���ت .از این منظر ،یک ا کوسیس���تم استارتآپی کامل هس���تیم؛ در یک بازار محدود بهدنبال گرفتن
سهم از همدیگر!»
نمونۀ داستان خون نحس را در ایران هم داشتهایم .فقط بازار مالی و سرمایهگذاری استارتآپی ایران
آنق���در مح���دود و کوچک بوده که خبر آن تا این حد گس���ترده نش���ده اس���ت .خوان���دن این کتاب کمک
میکند ،دربارۀ این فضا بیش���تر بدانید .به هر حال ،ا کوسیس���تم اس���تارتآپی ایران هم رش���د خواهد کرد
ْ
تجارب س ��ودمند
و طی س���الهای آینده ش���اهد رش���د فوقالعادۀ آن خواهیم بود .آن موقع ،مطالعۀ این
و تأثیرگذار خواهد بود .خواندن این کتاب از جنبۀ دیگری نیز به ش���ما کمک میکند؛ ش���نیدن داس ��تان
شکس���ت یک مدیر و سقوط یک کس���بوکار پر از درسهایی است که ا گر بخواهید خودتان تجربه کنید،
هزین���ۀ گزاف���ی متحمل میش���وید .جان کری���رو  ،روزنامهنگار برندۀ جای���زه پولیتزر ،این کتاب را بر اس ��اس
مصاحبه با بیش از شصت نفر از کارکنان سابق استارتآپی به نام «ترانوس» نوشته است و شما را از تجربۀ
بسیاری از تجارب پیشآزمود ه بینیاز میکند.
ب س���ال  ۲۰۱۸به انتخ���اب ِانپیآر ،نیویورک
در پای���ان ،مایل���م تأ کید کنم که خون نحس بهترین کتا 
تایمز ،وال اس���تریت ژورنال ،واشنگتن پست و جزو بیست کتاب ُپرفروش آمازون در سال  ۲۰۱۹است .این
کتاب از توصیههای ویژۀ بیل گیتس و دهها فرد مؤثر دیگر در فضای کسبوکار آنالین نیز بوده است.

با وجود این ،دلیل اصلی انتخاب کتاب و دریافت حق مؤلف از ناش���ر اصلی توس���ط نشر برآیند چیزی
فراتر از جوایز است .نشر برآیند در راستای رسالت خود برای ترویج دانش ،بهویژه در زمینۀ کسبوکار ،و با
توجه به کاربردیبودن کتاب اقدام به چاپ آن کرده است.
ما میکوشیم بهکمک نیروهای جوان و متخصص در حوزۀ کسبوکار ترجمهای متفاوت از کتابهای
موجود ارائه دهیم .تالش کردیم متنی روان و ویراس���ته برای شما خوانندۀ گرامی آماده کنیم؛ اما ممکن
اس���ت اشکاالتی نیز وجود داشته باشد؛ پذیرا و بهتر اس���ت بگوییم ،منتظر انتقادها و پیشنهادهای شما
مخاطب���ان عزیز هس���تیم .با ما از طری���ق  info@barayandbooks.irدر تماس باش ��ید .همچنین به همۀ
پیامها و پرسشهای شما در صفحۀ کتاب در سایت نشر برآیند پاسخ میدهیم.
میتوانید برای ورود به صفحۀ کتاب در نشر برآیند اینجا را اسکن کنید:

https://ffo.ir/bb-119-p
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تیم ِکمپ 1اخبار خوبی برای گروهش داشت.
مدیر اجرایی س���ابق آیبیام ،مسئول بیوانفورماتیک ترانوس بود ،استارتآپی با سیستم فوق پیشرفتۀ
ش را برای یک ش���رکت دارویی به پایان برده بود.
آزمایش خون .کمی قبل ،ترانوس اولین ارائۀ حضوریا 
همچنین ،الیزابت هولمز ،بنیانگذار ۲۲سالۀ شرکت ،به سوئیس رفته بود و قابلیتهای اجرایی شرکت را
به مدیران نوارتیس ،2غول داروی اروپا ،نشان داده بود.
کمپ در ایمیلی برای تیم پانزدهنفرهاش نوشت« :الیزابت امروز صبح با من تماس گرفت .او تشکر کرد و
گفت عالی بود .او بهطور خاص از من خواست از شما تشکر کنم تا همگی بدانید که او سپاسگزار شماست.
همچنین او گفت که نوارتیس بهحدی تحتتأثیر قرار گرفته که درخواست طرح پیشنهادی داد ه و برای
سرمایهگذاری مالی در پروژه ابراز تمایل کرده است .ما از پس این کار برآمدیم!»
این لحظهای حیاتی برای ترانوس بود .این اس���تارتآپ سهس���اله از ایدهای بلندپروازانه که هولمز در
اتاقش در خوابگاه دانشگاه استنفورد ،رؤیایش را در سر پرورانده بود ،به محصولی واقعی تبدیل شده بود
که یک شرکت بزرگ بینالمللی به استفاده از آن تمایل داشت.
ی که دفتر مدیران ارشد اجرایی
صحبتها دربارۀ موفقیت ارائه به طبقۀ باالی ساختمان رسید؛ جای 
قرار داش���ت .یکی از این مدیران هنری موزلی 3بود ،مدیر ارش���د مالی ترانوس .موزلی هش���ت ماه پیش در
مارس 2006به ترانوس ملحق ش���ده بود ،با لباسهایی چروک و چشمان سبز نافذ و شخصیتی خونسرد.
او در عرصۀ فناوری در س���یلیکون ولی کهنهس���رباز بود .موزلی در واش���نگتن دیس���ی بزرگ شده و مدرک
مدیریتش را از دانش���گاه یوتا گرفته بود .او در اواخر دهۀ  1970به کالیفرنیا آمده و آنجا ماندگار ش ��ده بود.
اولین ش���غلش در ش���رکت اینتل ،یکی از پیش���گامان س ��یلیکون ولی ،بود .پس از آن ،وی مدیریت بخش
مالی چهار شرکت متفاوت دارای فناوریهای خاص را بر عهده گرفت که دو تای آنها سهامی عام بودند.
ترانوس اولین جایی نبود که او تواناییهایش را به نمایشمیگذاشت.
عاملی که موزلی را به ترانوس کش���انده بود ،افراد بااس���تعداد و حرفهای بودند که در تیم الیزابت جمع
ش���ده بودند .الیزابت جوان بود؛ اما اطراف او را افراد تراز اول پر کرده بودند .رئیس هیئتمدیرۀ او دونالد
ال .ل���وکاس 4بود ،س���رمایهگذاری که لری الیس���ون ،5میلیادر کارآفری���ن نرمافزار را همراهی ک ��رده بود تا در
اواس���ط دهۀ  ،۱۹۸۰شرکت س���هامی عام اورا کل 6را تصاحب کند .لوکاس و الیس���ون هر دو بخشی از ثروت
1. Tim Kemp
2. Novartis
3. Henry Mosley
4. Donald L. Lucas
5. Larry Ellison
6. Oracle

خود را در ترانوس سرمایهگذاری کرده بودند.
یک���ی دیگر از اعض���ای هیئتمدیره که اعتب���ار فوقالعادهای داش���ت ،چنینگ رابرتس ��ون بود؛ رئیس
1

دانش���کدۀ مهندسی دانش���گاه استنفورد .رابرتس���ون یکی از ستارههای دانشگاه اس���تنفورد بود .در اواخر
دهۀ  ،۱۹۹۰شهادت تخصصی او دربارۀ ویژگیهای اعتیادآور سیگار ،صنعت تنبا کو را مجبور به حلوفصل
اختالفات ،با هزینۀ نجومی ۶/۵میلیارددالری ،در ایالت مینهس���وتا کرده بود .بر اساس تعامالت کوچک
میان او و موزلی ،واضح بود که الیزابت اصول دنیایش را از او آموخته بود.
ترانوس همچنین یک تیم مدیریتی قوی داش���ت .کمپ س���ی س���ال در آیبیام کار کرده بود .دایان
پارکز 2،مدیر ارشد تجاری ترانوس ،سابقهای ۲۵ساله در شرکتهای دارویی و زیستفناوری (بیوتکنولوژی)
داشت .جان هوارد 3،قائم مقام ارشد محصوالت ،در زیرمجموعۀ سازندۀ چیپ پاناسونیک کار کرده بود.
ً
معموال نمیشود مدیرانی را در این سطح و اندازه در استارتآپی کوچک پیدا کرد.
البته فقط هیئتمدیره و مدیران اجرایی نبودند که موزلی را مجذوب ترانوس کرده بودند .بازاری که
ترانوس بهدنبالش بود ،بسیار بزرگ بود .شرکتهای دارویی هر سال دهها میلیارد دالر برای آزمایشهای
بالینی هزینه میکردند تا داروهای جدید را آزمایش کنند .ا گر ترانوس میتوانس���ت محصول خود را برای
انجام این آزمایشها ضروری سازد و قسمتی از این بودجه را جذب کند ،غوغایی برپا میشد.
الیزابت از موزلی خواس���ته بود تعدادی پیشبینی مالی آماده کند تا او به س���رمایهگذاران نشان دهد.
اولی���ن س���ری اعدادی که او به دس���ت آورد ،مطابق می���ل الیزابت نبود .به همین دلی���ل ،موزلی آنها را با
خوشبینی و دست باال بازبینی کرد .موزلی کمی از این اعداد بازنگریشده ناراضی بود؛ اما قبول کرد که
ا گر بهدرس���تی پیش بروند ،میتوانند به اهدافش���ان برس���ند .عالو ه بر این ،سرمایهگذارانی که تأمین مالی
اس���تارتآپها را به عهده میگرفتند ،میدانس���تند که بنیانگذاران اس���تارتآپها این پیشبینیها را در
خوشبینانهتری���ن حالتها و دس���ت باال انجام میدهند .این بخش���ی از بازی بود .س���رمایهگذاران حتی
اصطالحی هم برای این فرایند داشتند :پیشبینی چوب ها کی؛ به این معنی که در چند سال ابتدایی،
ْ
سود یکسان باقی میماند و بعد بهطرزی جادویی روی خطی مستقیم افزایش مییافت.
تنها نکتهای که موزلی مطمئن نبود بهطور کامل فهمیده باش���د ،فن���اوری بهکاررفته در ترانوس بود.
ً
او دقیقا نمیدانس���ت این فن���اوری چگونه کار میکرد .هنگامی که س���رمایهگذاران احتمالی میآمدند ،او
آنها را به دیدن شانا ک روی ،4دیگر بنیانگذار ترانوس میبرد .شانا ک مدرک دکتری در مهندسی شیمی
داش���ت .او و الیزابت با همدیگر در آزمایش���گاه تحقیقاتی روبرتسون در اس���تنفورد کار کرده بودند .شانا ک
با س���وزن س���ر انگش���تش را خراش میداد تا چند قطره خون از آن خارج ش���ود .بعد او این قطرات خون را
روی کارتریج پالستیکی سفیدی در اندازۀ کارت بانکی منتقل میکرد .کارتریج درون جعبهای مستطیلی
1. Channing Robertson
2. Diane Parks
3. John Howard
4. Shaunak Roy

در ابعاد دس���تگاه توس���تر نان قرار میگرفت .به این جعبه «خوانش���گر اطالعات» 1گفته میشد .خوانشگر
س���یگنال داده را از کارتریج اس���تخراج کرده و به س���رور مخابره میکرد .س���رور پس از تجزیهوتحلیل داده،
نتیجه را به دستگاه برمیگرداند .این فرایند کلی کار بود.
زمانی که ش���انا ک مشغول نشاندادن سیستم به سرمایهگذاران بود ،به صفحۀ رایانهای اشاره میکرد
که جریان خون را روی کارتریج در داخل خوانشگر نشان میداد .موزلی بهطور کامل متوجه قسمتهای
فیزیکی یا شیمیایی روی صفحه نمیشد .به هر حال ،چنین وظیفهای هم نداشت .او مسئول تهیۀ پول
بود .تا زمانی که سیستم نتیجه را نشان میداد ،او راضی بود و دستگاه هم همیشه نتیجه را نشان میداد.
الیزاب���ت چند روز قبل از س���وئیس برگش���ته بود و خرامان ب���ا لبخندی بر صورت���ش راه میرفت .موزلی
فهمید که س���فر خوب پیش رفته اس���ت .البته این اتفاق عجیبی نبود .الیزابت اغلب اوقات خوشروحیه
بود .او خوشبینی بیانتهای یک کارآفرین را داشت .او دوست داشت در ایمیلهایی که برای کارکنانش
میفرستاد ،از واژۀ «خارق ـ العاده» با کلمۀ «خارق» پررنگ و خط تیرهای برای تأ کید بیشتر استفاده کند.
او همیشه برای توصیف مأموریتهای شرکت این کار را انجام میداد .کمی زیادهروی بود؛ ولی او صادق
به نظر میرس���ید و موزلی میدانس���ت که تأ کید بر نقاط قوت ،کاری بود که بنیانگذاران استارتآپهای
موفق در سیلیکون ولی میکردند .با شکا کبودن نمیتوانی دنیا را تغییر بدهی.
نکتۀ عجیب این بود که آن همکارانی که همراه الیزابت به سفر رفته بودند ،شور و شوق او را نداشتند.
بعضی از آنها بهش���دت پکر به نظر میرس���یدند« .نکند تول هس ��گ کسی زیر ماش ��ین رفته است!» موزلی
ً
بهشوخی به این موضوع فکر میکرد .او به طبقۀ پایین رفت؛ جایی که تقریبا همۀ شصت کارمند شرکت
ً
در اتاق نشسته بودند و بهدنبال شانا ک گشت .قطعا ا گر مسئلهای بود که به موزلی نگفته بودند ،شانا ک
به او میگفت.
در ابتدا ش���انا ک گفت چیزی نمیداند؛ اما کمکم موزلی احس ��اس کرد که او عقبنش ��ینی کرده است و
برای همین به تالشش ادامه داد .باالخره شانا ک محافظهکاری را کنار گذاشت و گفت ترانوس  ،۱/۰اسمی
که الیزابت روی دستگاه آزمایش خون گذاشته بود ،همیشه هم کار نمیکرد .او گفت در حقیقت نمیتوان
این موضوع را پیشبینی کرد :بعضی وقتها میتوانی از دستگاه جواب بگیری و بعضی وقتها نمیتوانی.
ای���ن خب���ر برای موزلی جدید ب���ود .او فکر میکرد دس���تگاه قابل اعتماد اس���ت .مگر غی���ر از این بود که
همیشه وقتی سرمایهگذاران میآمدند ،به نظر میرسید دستگاه کار میکند؟
ش���انا ک گفت اینکه همیشه «به نظر میرسید» دس���تگاه کار میکند ،دلیل دیگری دارد .تصویر روی
صفحۀ رایانه که جریان خون را روی کارتریج و ریختنش را در س���وراخهای کوچک نش���ان میداد ،واقعی
بود؛ ولی هرگز مشخص نبود که آیا جوابی به دست خواهد آمد یا نه .برای همین ،آنها یک بار که دستگاه
کار ک���رده ب���ود ،نتای���ج را ضبط کرده بودند و در پای���ان هر ارائه ،این نتایج ضبطش���ده بود که روی صفحه
نمایش داده میشد.
1. reader

موزلی مبهوت مانده بود .او فکر میکرد نتایج در لحظه از خون روی کارتریج استخراج میشوند و این
ً
دقیقا همان چیزی بود که سرمایهگذارانی که با او میآمدند هم باور میکردند .آنچه شانا ک توضیح داده
بود تظاهر بود .مشکل این نبود که میخواستند در مقابل سرمایهگذاران ،خوشبین و بلندپرواز باشند؛
اما خط قرمزی وجود داشت که نباید از آن رد میشدند .به نظر موزلی ،این خط قرمز شکسته شده بود.
پرسش این بود که در نوارتیس چه اتفاقی افتاده بود؟
هیچکس جواب درستی به موزلی نمیداد .حاال او به دستگاه مشکوک بود ،همانطور که بعضی افراد
به تردستی مشکوک هستند و حق هم با او بود .یکی از دو دستگاه خوانشگری که الیزابت به سوئیس برده
بود ،وقتی به آنجا رسیده بودند ،درست کار نکرده بود .کارکنانی که همراه الیزابت رفته بودند ،تمام شب را
بیدار مانده بودند تا دستگاه را تعمیر کنند .برای مخفیکردن این مشکل در ارائۀ صبح روز بعد ،گروه تیم
کمپ در کالیفرنیا نتیجهای ساختگی را مخابره کرده بودند.
-موزلی همان بعدازظهر قرار مالقات هفتگی برنامهریزیشدهای با الیزابت داشت .وقتی وارد دفتر او شد،
بالفاصل���ه کاریزم���ای الیزاب���ت به یادش آمد .ظاهرش او را بزرگتر از س���نش نش���ان میداد .چش ��مان آبی
ً
درش���تش بدون پلکزدن بهگونهای به تو خیره میشدند ،انگار که مرکز جهان هستی .تقریبا سحرکننده
بود .صدای او این مسحورکنندگی را کامل میکرد .الیزابت با صدای بم عمیق غیرمعمولی صحبت میکرد.
موزل���ی تصمیم گرفت قب���ل از اینکه دربارۀ نگرانیهایش صحبت کند ،بگذارد جلس���ه به روال معمول
پی���ش ب���رود .تران���وس بهتازگی س���ومین دورۀ جذب س ��رمایهاش را پش ��ت س ��ر گذاش ��ته بود .ه ��ر طور که
حس���اب میک���ردی ،این موفقیتی بینظیر بود .ش���رکت عالوه بر ۱۵میلی ��ون دالری ک���ه در دو دورۀ اول از
س���رمایهگذارانش جذب کرده بود ،موفق به جذب ۳۲میلیون دالر دیگر ش���ده بود .چش ��مگیرترین عدد
مربوط به ارزش فعلی این سرمایه بود۱۶۵ :میلیون دالر .استارتآپهای سهسالۀ خیلی کمی بودند که
میتوانستند بگویند چنین ارزشی دارند.
یکی از دالیل این ارزشگذاری باال ،قراردادهایی بود که ترانوس به سرمایهگذارانش گفته بود در آنها
با ش���رکای دارویی خود به توافق رس���یده است .یکی از اسالیدها فهرس���تی از شش قرارداد با پنج شرکت را
نش���ان میداد که میتوانست س���ودی بین  ۱۲۰تا ۳۰۰میلیون دالر را در هجده ماه بعدی بههمراه داشته
باشد .این اسالید همچنین پانزده قرارداد دیگر را در وضعیت در حال مذا کره نمایش میداد .ا گر آنها هم
به نتیجه میرسیدند ،بر اساس تخمینهای موجود در اسالید ،سود سهام به ۱/۵میلیارد دالر میرسید.
قرار بود ش���رکتهای دارویی از دستگاه آزمایش خون ترانوس برای نظارتکردن بر وا کنش بیماران به
داروهای جدید استفاده کنند .در طول آزمایشهای بالینی ،کارتریجها و خوانشگرها در منزل بیماران قرار
داده میش���دند .بیماران چند بار در روز انگش���ت خود را میخراشیدند و خوانشگرها نتایج آزمایش خون
آنها را برای اسپانس���رهای آزمایشها مخابره میکردند .ا گر نتایج نش���ان میدادند که دارو وا کنش بدی
ایجاد کرده اس���ت ،تولیدکنندهها میتوانس���تند بهجای اینکه تا پایان دورۀ آزمایش صبر کنند ،بالفاصله

دوز دارو را کاهش دهند .چنین فرایندی میتوانس���ت تا ۳۰درصد هزینۀ تحقیقات ش���رکتهای دارویی را
کاهش دهد .این ادعایی بود که در اسالیدهای ارائه مطرح میشد.
بعد از حرفهای ش���انا ک ،شک موزلی به تمام این ادعاها بیشتر شده بود .هرچه بود ،در این هشت
ماهی که در ترانوس فعالیت میکرد ،هیچگاه این قراردادهای دارویی به چشمش نخورده بودند .هر بار که
او دربارۀ آنها میپرسید ،به او جواب میدادند که مدارک در حال بررسی قانونی هستند .از آن مهمتر ،او
با آن پیشبینیهای بلندپروازانۀ سود موافقت کرده بود؛ چون فکر میکرد دستگاه بهطرز قابل اعتمادی
کار میکند.
حت���ی ا گ���ر الیزابت یکی از این نگرانیها را هم داش���ت ،در ظاهرش چیزی بروز نم���یداد .او تصویری از
رهب���ری خوشحال و آرام بود ،بهخصوص اینکه ارزشگذاری جدی���د مایۀ افتخار او بود .الیزابت به موزلی
ً
گفت که احتماال با اضافهشدن نام سرمایهگذاران جدید به فهرست ،مدیران جدیدی هم به هیئتمدیره
ملحق میشوند.
موزلی مجالی یافت تا بحث س���فر به س���وئیس را پیش بکشد و شایعاتی را که دربارۀ ناموفقبودن سفر
س���وئیس وجود داش���ت ،مط���رح کند .وقتی او موض���وع را بیان ک���رد ،الیزابت اقرار کرد که مش ��کلی وجود
داش���ته؛ اما او اهمیت چندانی به موضوع نداده اس���ت .الیزابت تأ کید داش���ت که این موضوع بهس ��ادگی
حل میشود.
ً
موزلی بهدلیل آنچه ش���انا ک به او گفته بود ،به برطرفش���دن این مش���کل کامال شک داشت .او آنچه
ً
را ش���انا ک گفته بود با الیزابت مطرح کرد .ا گر ارائهها و نتایج نمایشدادهش���ده کامال واقعی نبودند ،پس
بای���د آنها را متوقف میکردند .موزلی به الیزابت گفت« :ما س���رمایهگذاران را فریب دادهایم .نباید به این
کار ادامه دهیم».
رفتار تا چند لحظه پیش شاد او نا گهان ناپدید شد
پس از این جمله ،حالت الیزابت نا گهان تغییر کردِ .

و جای خود را به ظاهری خصومتآمیز داد .انگار که کلیدی فشار داده شده بود .او با نگاهی سرد به مدیر
ارشد اقتصادیاش خیره شد.
«هن���ری ،ت���و بازیکن تیمی نیس���تی ».الیزاب���ت این جمله را با لحنی س ��رد گفت و ادام ��ه داد« :من فکر
میکنم تو باید همین االن از اینجا بروی».
هی���چ ش���بههای دربارۀ آنچه اتف���اق افتاده بود وجود نداش���ت .الیزابت از او نخواس���ته ب���ود که فقط از
ً
دفترش بیرون برود .الیزابت به او گفته بود شرکت را ترک کند ،آنهم فورا .موزلی اخراج شده بود.
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کس���بوکار س���یفوی رونق چندانی نداشت .این فروش���گاه زنجیرهای بهتازگی در گزارش سهماهۀ پایانی
س���ال  ،۲۰۱۱حدود ۶درصد افت سوددهی نش���ان داده بود .این عملکردی ناامیدکنند ه برای شرکت بود.
مدیرعامل بلندمدت سیفوی ،استیو برد ،تالش میکرد این عملکرد را برای چند تحلیلگری توضیح دهد
گزارش درآمد تماس برقرار کرده بودند.
تلفنی
که برای شرکت در جلسۀ
ِ
ِ

یکی از آنها اد کلی 1از بانک سوئیسی کردیتسوئیس بود .او برای پنهانکردن این نتایج بد با مالیمت

برد را به بازخرید س���هام تحریک کرد .بازخرید با کاهش تعداد س���هام منتشرش���ده ،حت���ی در صورت افت
درآمدها ،میتواند میزان سود شرکت بهازای هر سهم را که عدد اصلی مدنظر سرمایهگذاران است ،بهطور
مصنوعی افزایش دهد .این ترفندی قدیمی بود که تحلیلگران زیرک و ماهر والاس���تریت در امور ش ��رکتی
بهراحتی تشخیصش میدادند.
برد با انزجار مخالفت کرد .او مطمئن بود که ثروت شرکت سیفوی در شرف افزایش است .این دیدگاه،
خرید سهام خود شرکت را به سرمایهگذاری هوشمندانهای تبدیل میکرد .او برای توجیه خوشبینیاش
نوآوری نخس���ت نزد مخاطبان مشکلپسندش
به س���ه نوآوری تحت پیگیری ش���رکت استناد میکرد .دو
ِ
قدیمی و بیاهمیت برشمرده میشدند؛ اما با رسیدن به نوآوری سوم ،گوش تحلیلگران تیز میشد.

ب���رد بهط���ور رمزآمیزی گفت« :روی طرحی مه���م فکر میکنیم . ...فقط میتوانم بگویم که اس ��مش را
نمایش تندرستی میگذارم».
این اولین باری بود که برد دربارۀ این مس���ئله اظهارنظر عمومی میکرد .او توضیح بیش���تری نداد؛ اما
برداش���ت تحلیلگران این بود که این خردهفروشی زنجیرهای ۹۷ساله و ازمدافتاده برای تحرکبخشیدن
وکار دچار رکودش طرح محرمانهای دارد .این پروژه را در س���یفوی با اس���م رمز پروژۀ تیرکس
به کس���ب ِ

2

میش���ناختند .این اس���م به ش���را کت با ترانوس اش���اره میکرد که تا آن زمان ،یعنی فوریۀ ،۲۰۱۲دو س ��الی
ل توسعه بود.
میشد که در حا 
1. Ed Kelly
2. Project T-Rex
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برد امید بس���یاری به این س���رمایهگذاری داش���ت .او دس���تور داده بود بیش از نیمی از  ۱۷۰۰فروش ��گاه
س���یفوی بازطراحی ش���وند تا برای کلینیکهای مجل ��ل با کفپوشهای تجمل ��ی ،کابینتهای چوبی
سفارشی ،پیشخوانهای گرانیتی و تلویزیونهای مسطح جا باز شود.
قرار بود بر طبق دس���تورالعملهای ترانوس ،آنها را مرا کز تندرستی نامگذاری کنند و ظاهری «بهتر از
مرا کز اسپا »1داشته باشند .سیفوی کل هزینۀ ۳۵۰میلیون دالری بازطراحی را بهتنهایی تقبل کرده بود.
برد انتظار داشت که پس از آغازبهکار کلینیکها و ارائۀ روش بدیع آزمایش خون ترانوس در آنها ،نسبت
به هزینههای انجامشده ،درآمد بسیار بیشتری عاید شود.
چندی���ن هفت���ه پ���س از جلس���ۀ تلفنی گ���زارش درآم ��د ،ب ��رد و تیم اجرای� �یاش ب ��رای بازدی ��د از یکی از
فروشگاههای سیفوی ،گروهی از تحلیلگران را به چند کیلومتری خانهاش در منطقۀ خوشمنظرۀ سن
رامون ولی 2در ش���رق اوکلند بردند .آنها مرکز تندرس���تی جدید فروشگاه را به تحلیلگران نشان دادند؛ اما
صحبتهای برد دربارۀ نوع خدماتی که قرار بود در آنجا ارائه شود ،همچنان مبهم ماند .حتی مدیر شعبۀ
فروشگاه را نیز در بیخبری نگه داشتند .ترانوس بر محرمانگی مطلق تا زمان راهاندازی اصرار کرده بود.
پس از توافق دو ش���رکت برای ش���را کت در اجرای فعالیت تجاری ،تأخیرهای بسیاری پیش آمده بود.
یک بار الیزابت به برد گفت که زلزلۀ شرق ژاپن در مارس ۲۰۱۱در توانایی ترانوس برای ساخت کارتریجهای
دس���تگاهش اخ�ل�ال ایج���اد کرده اس���ت .برخی مدی ��ران اجرایی س ��یفوی این ح ��رف را بهان� �های واهی
الیزابت ترکتحصیلکرده از استنفورد
میپنداشتند؛ اما برد آن را قبول کرده بود .برد خیلی خوشبینانه به
ِ
درمانی پیش ��گیرانه همس ��و
و فناوری انقالبیاش فکر میکرد .فناوری الیزابت با عالقۀ وافر برد به خدمات
ِ

بود.

الیزابت خط ارتباطی مس���تقیمی با برد داش���ت و فقط به او جواب میداد .اتاق فکر پروژۀ تیرکس هم
گ���روه کوچک���ی از مدیران اجرایی قابلاعتماد س���یفوی بودن���د .این اتاق فکر بهص���ورت هفتگی در دفتر
ش���رکت در پلیزنتون تشکیل میش���د و در آن ،دربارۀ پیشرفت پروژه بحث میکردند .برد همواره بهصورت
حضوری و در زمان سفر بهصورت ویدئوکنفرانس در این جلسات شرکت میکرد .وقتی سؤال یا مسئلهای
پیش میآمد که میبایست به ترانوس ارجاعش میدادند ،او با جملهای تکراری وسط حرف میپرید« :با
الیزاب���ت درب���ارهاش صحبت میکنم ».لری رندا ،مدیر اجرایی که در س���ال  ۱۹۷۴بهعنوان یک پا کتپرکن
نوجوان شروعبهکار کرده بود و با صعود از نردبان سلسلهمراتب شرکت ،حاال به یکی از معاونان ارشد برد
آزادی عملی که برد به این
تبدیل شده بود و همینطور ،سایر مدیران اجرایی و دخیل در پروژه از میزان ِ
ً
بانوی جوان میداد ،ش���گفتزده شده بودند .برد معموال برای معاونان خودش و شرکای تجاری شرکت
ضرباالجلهای سفتوسختی تعیین میکرد؛ ولی به الیزابت اجازه داده بود ضرباالجلها را یکی پس از
دیگری نادیده بگیرد .برخی همکاران برد میدانستند که او دو پسر دارد .آنها کمکم برایشان سؤال شده
 .1به مجموعۀ وسیعی از خدمات سالمتی اسپا میگویند که شامل سالمت و بازپروری جسم (ماساژ) و خدمات زیبایی صورت
و سالمت و بازسازی ذهن است که هرکدام از آنها زیرشاخههای متعددی دارند.
2 .San Ramon Valley
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بود که آیا برد الیزابت را بهشکل دختری که هیچگاه نداشته است ،میبیند؟ قضیه هرچه بود ،او سرسپردۀ
الیزابت شده بود.
-در نخس���تین ماههای سال  ،۲۰۱۲به نظر میرسید پس از تمام تأخیرها ،سرانجام شرا کت در حال حرکت
روبهجلو اس���ت :دو ش���رکت تواف���ق کردند که تران���وس بهعنوان گامی آزمایش���ی ،بخ���ش آزمایش خون در
کلینیک درمانی سیفوی را پیش از راهاندازی کامل بر عهده بگیرد .این کلینیک را سیفوی در محوطۀ
دفتر ش���رکت در پلیزنتون و مخصوص کارکنانش راهاندازی کرده بود .این کلینیک بخشی از راهبرد «برد»
برای محدودکردن هزینههای خدمات درمانی فعاالن فروش���گاهها بهوس���یلۀ تشویق آنان به مواظبت از
سالمتشان بود .در این برنامه ،معاینات رایگان ارائه میشد .کارکنانی که نمرۀ خوبی دریافت میکردند ،در
هزینههای طرح درمانیشان مشمول تخفیفهایی میشدند .این کلینیک را بهطرز هوشمندانهای در
کنار باشگاه ورزشی در محوطۀ شرکت قرار داده بودند .کارکنان آن نیز یک پزشک و سه پرستار متخصص
بودند و همچنین ،پنج اتاق معاینه و یک آزمایش���گاه کوچک داش���ت .در بخش پذیرش آن روی تابلویی
جدید نوشته بودند« :آزمایش توسط ترانوس».
کارکنان کلینیک جزء نیروهای تحتامر رندا بودند .او در کنار س���ایر مسئولیتهایش ،روی سیفوی
هلث 1هم نظارت داش���ت .س���یفوی هلث ش���رکت تابعهای بود که ب ��رد برای فروش تجارب این ش ��رکت
خردهفروش���ی در زمینۀ بیمۀ س�ل�امت به س���ایر شرکتها تأسیس کرده بود .ش���وهر رندا پس از گذشت دو
س���ال از اولین حضور الیزابت در پلیزنتون ،حاال در مبارزه با س���رطان ریه مغلوب شده بود؛ اما رندا امیدوار
بود که ش���یوۀ بدون درد ترانوس برای آزمایش خون بتواند دیگران را از زجری که ش���وهرش از س ��وزنهای
مکرر کشیده بود ،خالص کند.
رندا بهتازگی اولین افس���ر ارش���د پزشکی سیفوی را استخدام کرده بود .نام او کنت بردلی بود و پیش
2

از ای���ن ،در ارت���ش آمریکا خدمت میکرد .او پس از تحصیل در دانش���گاه نظامی وس���ت پوینت و دانش ��گاه
پزشکی نیروهای مسلح در بتزدا 3در ایالت مریلند ،بهمدت هفده سال در ارتش خدمت کرده بود .آخرین
مأموریت نظامیبردلی رهبری شاخۀ اروپایی تریکر 4بود .تریکر نوعی طرح بیمهای خدمات درمانی برای
نظامیان فعال و بازنشسته بود .رندا برای این دکتر سابق ارتش که لحن نرم و مالیمی داشت ،مسئولیت
سرپرستی کلینیک را در کنار برخی مسئولیتهای دیگر در نظر گرفت.
بردلی در ارتش با فناوریهای پیشرفتۀ پزشکی بسیاری کار کرده بود و کنجکاو بود که دستگاه ترانوس
را در عم���ل ببین���د؛ اما پ���ساز اینکه پی برد ترانوس قص���د ندارد هیچیک از دس���تگاههایش را در کلینیک
پلیزنتون قرار دهد ،ش���گفتزده شد .آنها در عوض ،دو متخصص خونگیری در آنجا مستقر کرده بودند
1. Safeway Health
2. Kent Bradley
3. Bethesda
4 .Tricare
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و نمونههای جمعآوریشده را برای آزمایش در آنسوی خلیج سانفرانسیسکو به پالو آلتو میفرستادند.
بردلی همچنین متوجه شد که متخصصان خونگیری از هر کارمند دو بار خونگیری میکنند :یک بار با
سوزن خونگیری از انگشت اشاره و بار دوم بهروش سنتی و از طریق فروکردن سوزن زیرپوستی در بازو .او
با شگفتی پیش خودش فکر کرد که ا گر فناوری ترانوس برای آزمایش خون با استفاده از خون گرفتهشده از
ً
نوک انگشت کامال توسع ه یافته و آمادۀ عرضه برای مشتریان است ،پس علت خونگیری از رگ چیست؟!
س از چند هفته ،بهسبب مدتزمانی که برگشت نتایج طول کشید ،شکوتردید بردلی بیشتر شد.
پ 
ً
تص���ورش این بود که قرار اس���ت ج���واب آزمایشها تقریبا فوری داده ش���وند؛ اما برخی کارکنان س ��یفوی
مجبور ش���دند تا دو هفته برای دریافت نتایج صبر کنند .همچنین همۀ آزمایشها را خود ترانوس انجام
نداده بود .با وجود اینکه این شرکت نوپا هیچگاه حرفی از برونسپاری آزمایشها نزده بود؛ بردلی متوجه
شد که آنها تعدادی از آزمایشها را به آزمایشگاه بزرگ مرجعی در سالت لیک سیتی 1به نام ایروپ 2ارجاع
میدهند.
ً
موضوع���ی که واقعا زنگ هش���دار را ب���رای بردلی به صدا درآورد ،این بود که برخ���ی کارکنانی که از همۀ
جه���ات دیگر س���الم بودن���د ،در خصوص نتای���ج غیرعادی آزمای���ش با نگرانی ب���ه او مراجع ��ه میکردند .او
ِ
ب���رای احتیاط ،آنه���ا را برای آزمایش مجدد به کلینیکهای کوئس���ت 3یا لب کورپ 4میفرس ��تاد .هر بار
آزمایشهای جدید با نتایج عادی برمیگشتند و از نادرستبودن نتایج ترانوس خبر میدادند .این اتفاق
در خص���وص آزمایش پیاسِای 5یکی از مدیران اجرایی ارش ��د س ��یفوی تکرار ش ��د .پ� �یاسِای مخفف
«آنتیژن اختصاصی پروس���تات» و معرف پروتئین تولیدی در س���لولهای غدۀ پروس���تات اس ��ت .هرچه
غلظت این پروتئین در خون مردان بیش���تر باش���د ،احتمال ابتال به س���رطان پروس���تات نیز بیش ��تر است.
نتیجۀ آزمایش نشان میداد که غلظت این نوع پروتئین برای این مدیر اجرایی ارشد سیفوی بسیار زیاد
ً
اس���ت و اظهار میکرد که او تقریبا ۱۰۰درصد به س���رطان پروستات مبتالست .بردلی شک داشت و همکار
نگرانش را مثل س���ایر کارکنان برای آزمایش مجدد به آزمایش���گاه دیگری فرستاد و با شگفتی تمام متوجه
شد که نتایج آزمایش او هم عادی بود.
بردل���ی ارزیاب���ی دقیقی از این تناقضه���ا تهیه کرد .برخ���ی از اختالفها بین مقادیر تران ��وس و مقادیر
آزمایش���گاههای دیگر بهط���رز نگرانکنندهای زیاد بودن���د .در مواقعی هم که نتایج ترانوس با نتایج س ��ایر
ً
آزمایشگاهها همخوانی داشتند؛ غالبا آن آزمایشها را ایروپ انجام داده بود.
بردلی نگرانیهایش را با رندا و برد ولفس���ن ،6رئیس س���یفوی هلث ،در میان گذاشت .تا همان موقع
1. Salt Lake City
2. ARUP
3 .Quest
4 .LabCorp
5. PSA
6. Brad Wolfsen
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هم بهسبب تأخیرهای دو سال گذشته ،اعتقاد رندا به ترانوس متزلزل شده بود .او بردلی را ترغیب کرد که
دربارۀ آنها با برد صحبت کند .بردلی همین کار را کرد؛ اما برد محترمانه حرفش را رد کرد و به او اطمینان
داد که فناوری ترانوس به تأیید رسیده و مطمئن است.
-نمونهخونهای گرفتهشده از کارکنان سیفوی در پلیزنتون را به ساختمانی یکطبقه با نمای سنگی در
محلۀ ایست مدو سیرکل 1در پالو آلتو حمل میکردند .ترانوس در بهار  ،۲۰۱۲آزمایشگاه نوظهورش را بهطور
موق���ت در آنج���ا برپا کرده بود و س���ایر بخشهای فعالی���ت روزافزونش را از خیابان هیل ویو به س ��اختمان
همجوار بزرگتری که پیش از این متعلق به فیسبوک بود ،انتقال داده بود.
چندی���ن ماه قبلتر ،آزمایش���گاه مجوزی کس���ب کرده بود ک���ه گواهی میداد فعالی���ت آن در تطابق با
سیالآیِای است .قانون سیالآیِای قانونی دولتی است که بر کلینیکهای آزمایشگاهی نظارت دارد؛
اما گرفتن مجوز فعالیت تحت این قانون کار دش���واری نیس���ت .مجریان نهایی قانون سیالآیِای مرا کز
بیمۀ خدمات درمانی و بیمۀ درمانی مس���تمندان هس���تند؛ اما این نهادهای دولتی عمدۀ بازرس� �یهای
معمول آزمایش���گاهی را به ایالتها وا گذار کردهاند .در ایالت کالیفرنیا ،این بازرس���یها را ش���اخۀ خدمات
میدانی آزمایشگاه ،از زیرمجموعههای وزارت بهداشت ،انجام میدهد .در یک ارزیابی عنوان شد که این
بخش بودجۀ بهشدت کمی دارد و در اجرای مسئولیتهای نظارتیاش دچار مشکل است.
ا گر اس���تیو برد را به داخل آزمایشگاه ایس���ت مدو سیرکل راه میدادند ،متوجه میشد که در مجموعۀ
اتاقهای واقع در مرکز این ساختمان کمارتفاع حتی یک دستگاه اختصاصی ترانوس هم یافت نمیشود.
علت این بود که دستگاه مینیلب هنوز در حالتوسعه بود و حتی به مرحلۀ آزمایش بیماران نزدیک هم
نش���ده بود .آنچه در آزمایش���گاه وجود داشت ،دوجین دس���تگا ه تجاری آنالیز خون و مایعات بدن بود که
آنها را شرکتهایی نظیر ابوت البراتوریز 2شیکا گو و سیمنز 3آلمانی و دیاسورین 4ایتالیایی ساخته بودند.
آزمایشگاه را پاتولوژیست ناماهری به اسم آرنولد گلب 5که آرنی صدایش میزدند ،اداره میکرد .کارکنان این
آزمایش���گاه چند کارشناس علوم آزمایشگاهی یا س���یالاس 6بودند .کارشناسان سیالاس برای کار روی
نمونههای انس���انی مجوز دولتی داشتند .در این برهه ،آنها فقط از ابزارهای تجاری استفاده میکردند؛
اما هنوز چیزهای بسیاری بود که احتمال داشت به مشکل بخورد و همینطور هم شد.
مش���کل اصلی تجربۀ کم کارکنان آزمایش���گاه بود .یکی از کارشناس���ان آزمایش���گاهی به نام کوزال لیم

7

1. East Meadow Circle
2. Abbott Laboratories
3. Siemens
4. DiaSorin
5 .Arnold Gelb
)6. clinical laboratory scientist (CLS
7 .Kosal Lim
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بهقدری ش���لخته و ناش���ی بود ک���ه یکی از همردههایش به اس���م دیانا دوپای 1متقاعد ش ��ده ب ��ود او دقت
نتایج آزمایشها را به خطر میاندازد .دوپای اهل هیوس���تون بود و در ام .دی .اندرس���ون ،مرکز تحقیقات
بیشتر هفت سالی را که بهعنوان کارشناس
سرطان آن شهر که در جهان مشهور بود ،آموزش دیده بود .او
ِ

آزمایش���گاه گذران���ده بود ،در ِس���مت متخصص انتقال خون مش���غول بود .همین تجربه باعث ش ��ده بود
ً
او بهش���دت با مقررات س���یالآیِای سروکار داش���ته باش���د .او دقیقا طبق مقررات کار میکرد و در صورت
مشاهدۀ تخلفات ،در گزارش آنها درنگ نمیکرد.
ن خطاه ��ا عب ��ارت بودن ��د از :نادیدهگرفت ��ن
خطاه���ای لی���م در چش���م دوپ���ای نابخش���ودنی بودن ��د .آ 
دس���تورالعملهای س���ازنده برای چگونه رفتارکردن با شناسا گرهای ش���یمیایی ،قراردادن شناسا گرهای
تاریخگذش���ته در همان یخچال شناس���ا گرهای تاریخنگذش���ته ،اجرای آزمایشهای بیماران با تجهیزات
آزمایشگاهی کالیبرهنشده ،اجرای نادرست عملیات کنترل کیفیت با دستگاه آنالیز ،انجامدادن وظایفی
که برای آنها آموزش ندیده بود و آلودهکردن بطری رنگ رایت .2دوپای که خیلی زود خشمگین میشد،
چندی���ن ب���ار جلوی او درآمد و یک بار به او گفت که برای ریش� �هکنکردن تکنس ��ینهای آزمایش ��گاهیای
همانند او ،قصد دارد بازرس آزمایشگاه شود .وقتی ناتوانی او برای رسیدن به استانداردهای دوپای مسلم
ش���د ،دوپای با ارس���ال ایمیلهای منظم به گلب و سانی مستندس���ازی عملکرد ضعیف او را شروع کرد و
اغلب برای اثبات حرفش عکسهایی هم ضمیمۀ نامه میکرد.
دوپ���ای در خصوص مهارت دو متخصص خونگیری ترانوس مس���تقر در پلیزنتون نیز ش ��ک داش ��ت.
ً
معموال نمونه خون را پیش از آزمایش ،در دستگاه سانتریفیوژ میچرخانند تا پالسما از سلولهای خونی
بیمار جدا ش���ود .این دو متخصص خونگیری برای کار با دس���تگاه سانتریفیوژ تحویلدادهشده به آنها
آموزش ندیده بودند و نمیدانستند که نمونۀ خون بیمار چه مدت و با چه سرعتی باید چرخانده شود.
اغلب نمونههای پالس���مایی که به پالو آلتو میرس���یدند ،به ذرات معلق آلوده بودند .او همچنین متوجه
شد که بسیاری از لولههای مصرفی ترانوس برای خونگیری منقضی شدهاند و در نتیجه ،مادۀ ضدانعقاد
خون آنها بیتأثیر شده بود و صحت نمونه را به خطر میانداخت.
درس���ت کمی پس از این ش���کایتها ،دوپای برای یادگیری کار با دس���تگاه آنالیز س���یمنزی که ترانوس
بهتازگی خریده بود ،به دلور فرس���تاده ش���د .وقتی او یک هفته بعد بازگش���ت ،متوجه ش ��د که آزمایش ��گاه
ً
کامال پا کس���ازی ش���ده اس���ت .س���انی که بهظاهر منتظرش بود ،او را به اتاق مالقات احضار کرد و با لحن
تهدیدآمیزی به او اطالع داد که در غیابش در آزمایش���گاه گش���تی زده اس���ت و حتی یکی از شکایتهایش
را موجه نیافته اس���ت .س���پس این مس���ئله را پیش کش���ید که همان روزی که او با پرواز به دلور رفته بود،
به دوستپس���رش اجازه داده بود برای کمک به حمل اثاثیهاش وارد س���اختمان آزمایش ��گاه شود .سانی
جدی سیاست امنیتی شرکت محسوب میشود و به این دلیل قصد اخراج او را
گفت که این حرکت نقض
ِ
1 .Diana Dupuy
 .2مخلوطی از رنگها که برای تمیزدادن انواع مختلف سلولهای خونی به کار میرود.
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دارد .پس از لحظهای درنگ برای فهمیدهشدن حرفش ،گلب را صدا زد و در خصوص ارزشمندی دوپای
بهعنوان عضوی از آزمایشگاه و تمایل گلب برای حفظ او سؤال کرد .گلب گفت که به ماندن دوپای تمایل
دارد .بعد سانی با ا کراه نظرش را برگرداند .دوپای هنوز استخدام بود.
تومبهوت پشت میز کارش برگشت .بهنا گاه کارمندی از دپارتمان
او در حالی که شوکه شده بود ،ما 
آیتی روی ش���انهاش زد و تقاضا کرد که همراهش به راهرو برود .او تالش میکرد گوش ��ی همراه ش���رکتی
دوپای را دوباره وصل کند؛ به همین دلیل به یک س ��ری اطالعات او نیاز داش ��ت .س ��انی پیش از اینکه
تغییر عقیده بدهد ،دستور قطع آن را بههمراه ایمیل شرکتی و دسترسی او به شبکۀ داخلی شرکت صادر
کرده بود.
ف���ردی به صراحت کالم دوپای خیلی در ترانوس دوام نمیآورد .س���ه هفته بعد ،در یک صبح جمعه،
ً
س���انی به س���اختمان ایست مدو سیرکل برگش���ت و دوباره او را اخراج کرد ،این بار برای همیشه .او را فورا و
بدون دادن هیچ فرصتی برای جمعآوری وسایل شخصیاش به بیرون ساختمان اسکورت کردند .دلیل
برکناریاش این بود که توجه دیگران را به تعلیق سفارش خرید ترانوس جلب کرده بود .این تعلیق را یکی
از تأمینکنندگان اصلی آزمایشگاه بهسبب قبوض پرداختنشده انجام داده بود.
دوپای از برخوردش ��ان با او رنجیدهخاطر بود و آخر هفته ،ایمیل آتش ��ینی به سانی فرستاد و اصرار
کرد که اجازۀ برداشتن وسایلش را به او بدهند .وسایلش عالوه بر کتب آزمایشگاهی ،شامل یک کیف
لوازم آرایش ��ی حاوی عینکش و گواهی س� �یالاس ص ��ادره از ایالت کالیفرنیا بود .ای ��ن ایمیل که کپی
آن را ب ��رای الیزابت نیز فرس ��تاد ،دربردارندۀ انتقادهای آتش ��ینی از س ��بک مدیریتی س ��انی و وضعیت
آزمایش ��گاهبود:
بیش از پنج نفر به من هش���دار داده بودند که ش���ما آدم بیمالحظهای هس ��تید و گفته
ً
لوحوصلۀ ش ��ما بستگی
بودند اینکه چه چیز ش���ما را از کوره به در میکند ،تماما به حا 
ً
دارد .همچنی���ن به من گفته بودند که هروقت س ��روکار کس ��ی به ش ��ما بیفتد ،مطمئنا
عواقب خوبی در انتظار او نخواهد بود.
...
رهبری کوزال و نبود کسی که او یا آرنی را بپاید ،به
آزمایش���گاه سیالآیِای با وجود
ِ

دردس���ر بزرگی افتاده است .ش���ما یک سرپرست آزمایشگاه دستچندم دارید که به
هر دلیلی یک کارش���ناس آزمایش���گاهی بس���یار ضعیف را قبول کرده اس���ت .تضمین
ً
میکن���م ک���ه قطعا روزی کوزال در آزمایش���گاه اش���تباه فاحش���ی میکند ک���ه بر نتایج
آزمای���ش خون بیماران اث���ر نامطلوبی میگذارد .در حقیقت گم���ان میکنم چندین
بار مرتکب چنین عملی ش���ده اس���ت؛ اما تقصیر را گردن شناسا گرها انداخته است.
هم���انطور که خودتان هم گفتید ،هر بار که او به چیزی دس���ت میزند ،افتضاحی
به بار میآورد!
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تنها امید من این اس���ت که بهنحوی آ گاهتان کنم که محیط کاری س ��اختۀ دست
ش���ما جایی اس���ت که افراد از ترس ،همهچیز را از شما پنهان میکنند .شما نمیتوانید
با ترس و ارعاب ش���رکت را اداره کنید .این روش قبل از فروپاش���ی شرکت ،تنها برای بازۀ
زمانی کوتاهی کار میکند.
س���انی موافقت کرد که فردی جلوی س���اختمان ایس���ت مدو س���یرکل با او مالقات کند تا وسایلش را به او
بازگرداند؛ اما هش���دار داد که بهزودی وکیل ش���رکت با او تماس خواهد گرفت .دوپای طی چند روز بعد از
طرف دیوید دویل ،مشاور حقوقی ارشد ترانوس ،یک سری ایمیل تند دریافت کرد .در آنها از او خواسته
شده بود که اظهاریهای مبنی بر تعهد به «انهدام همیشگی» یا پسدادن هرگونه محتوای مربوط به زمان
استخدامش در ترانوس را امضا کرده و در زمینۀ حفظ اسرار شرکت ،تعهداتش را رعایت کند.
دوپای در ابتدا نپذیرفت و وکیلی از اوکلند استخدام کرد تا شرکت را با دعوی حقوقی مبنی بر برکناری
غیرقانونی تهدید کند؛ اما پساز اینکه ترانوس وکیل بانفوذی از ش���رکت ویلس���ون سانس ��ینی به خدمت
گرفت ،وکیلش به او توصیه کرد که عقبنشینی کرده و اسناد را امضا کند .او گفت مقابله با شرکت حقوقی
برتر در سیلیکون ولی نبردی ازپیشباخته است .دوپای با بیمیلی به توصیۀ او عمل کرد.
-البته س���یفوی از هیچکدام از این مس���ائل خبر نداش���ت .آنها به ترانوس اجازه دادند در طول سال
 ۲۰۱۲و شروع سال  ،۲۰۱۳به آزمایشهایش در کلینیک پلیزنتون ادامه دهد .آنها همچنین در مرا کز
تندرس���تی که در دهها فروشگاه در شمال کالیفرنیا س���اخته بودند ،استخدام متخصصان خونگیری
را ش���روع کردن���د .ام���ا همینطور که ماهها س���پری میش���دند ،ترانوس ه���م ب���ه عقبانداختن تاریخ
راهاندازی ادامه میداد.
در مجم���ع اع�ل�ام درآمد در س���هماهۀ نخس ��ت در اواخر آوری ��ل ،۲۰۱۲از ب���رد دربارۀ وضعی ��ت «نمایش
تندرس���تی» اسرارآمیز سیفوی پرس���یدند .او پاس���خ داد که «هنوز برای عرضۀ عمومی آماده نیست»؛ اما
وقت���ی ش���رکت از آن رونمایی کند« ،تأثیر تعیینکنن���دهای» بر آمار مالی خواهد گذاش���ت .در مجمع اعالم
درآم���د بع���دی در ماه ج���والی ،او داوطلبانه اعالم کرد که ای���ن برنامه «قریببهیقین در س� �هماهۀ چهارم
اجرایی میشود» .با وجود این ،سهماهۀ چهارم هم بدون راهاندازی آمد و گذشت.
پس از این اتفاق ،برخی مدیران اجرایی سیفوی عصبانی شده بودند .ناتوانی شرکت در دستیابی به
اهداف مالیای که از درآمدها و سودهای موردانتظار از شرا کت با ترانوس متأثر بود ،باعث شد پاداش آنها
لغو شود .وظیفۀ برآورد درآمد مرا کز تندرستی بر عهدۀ مت اورل ،1مدیر مالی سیفوی بود .او با این فرض
مبالغهآمی���ز که هریک از این مرا کز ،روزانه بهطور میانگین پنجاه مریض خواهد داش���ت۲۵۰ ،میلیون دالر
اضافی س���الیانه پیشبینی ک���رد .نهتنها چنین درآمدی محقق نش ��د ،بلکه س���یفوی فقط برای
درآم���د
ِ

ساخت مرا کز ۱۰۰میلیون دالر دیگر هزینه کرده بود.

1 .Matt O’Rell
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مرا کز تندرستی بالاستفاده در داخل فروشگاهها فضای ارزشمندی را اشغال کرده بودند که میشد از
آن برای مصارف س���ودآور دیگری اس���تفاده کرد .رندا و بردلی که از انتظارکشیدن کالفه شده بودند ،برای
بهکارگیری این فضا نظرهای مختلفی مطرح کردند .یکی از این نظرها گماردن متخصصان تغذیه در این
مکانه���ا بهمنظور ارائۀ توصیههای مربوط به رژیم غذایی بود .راهکار دیگر تبدیل آنها به کلینیکهای
پزش���کی تمامعیار تحت ادارۀ پرستاران متخصص و پیش���نهاد دیگر ،ارائۀ خدمات تلهمدیسین ،بهمعنی
پزش���کی از راه دور ب���ود .آنه���ا با برد رایزنی کردند تا اج���ازۀ اجرای این طر حها را بده���د؛ اما او پس از طرح
موضوع نزد الیزابت ،پیشنهادشان را رد کرد .او گفت که الیزابت نمیخواهد این فضا را وا گذار کند.
در پش���ت پرده ،هیئتمدیرۀ س���یفوی هم طاقتشان طاق شده بود .واضح بود که برد پس از بیست
سال سابقه ،حاال اعتماد والاستریت را از دست داده است .دهۀ نخست مدیرعاملیاش موفقیت عظیمی
داش���ت که ویژگی بارزش صعود تندوتیز ارزش س���هام س���یفوی بود .اما در س���الهای اخیر ،اش ��تیاقش
برای تأمین س�ل�امت و تندرستی باعث شده بود از باطن شرکت غافل بماند :کسبوکار غیرجذاب فروش
خواربار .س���رمایهگذاری عظیم صورتگرفته در مرا کز تندرستی و تعویقهای بیپایان برای بهثمرنشستن
آنها آخرین ضربات بودند.
اندکی پس از بستهشدن بازار بورس در ۲ژانویۀ ،۲۰۱۳سیفوی در بیانیۀ مطبوعاتی اعالم کرد که برد در
ماه مه آینده ،پس از جلسۀ سالیانۀ سهامداران شرکت بازنشسته میشود .خبر بازنشستهشدن او بهعنوان
تصمیمی داوطلبانه مخابره ش���د؛ اما رندا و س���ایر مدیران اجرایی احتمال میدادند که هیئتمدیره از او
درخواس���ت کنارهگیری کرده باشد .برد حتی در حین رفتن هم در خصوص دورنمای شرا کت محرمانه با
ترانوس خوشبین بود .در بیانیۀ مطبوعاتی در بین دس���تاوردهای او در جایگاه مدیرعامل از او نقلقول
کرده بودند که سیفوی بهزودی «یک برنامۀ ابتکاری تندرستی معرفی میکند که توانایی متحولکردن
شرکت را دارد».
پ���س از رفت���ن برد ،کانال ارتباطی با الیزابت نیز از دس���ت رفت .هرکس که میخواس���ت به ترانوس وارد
ش���ود ،باید از سد س���انی یا جوخۀ برادری عبور میکرد .هرگاه مدیران اجرایی سیفوی از آخرین وضعیت
محصول خبر میگرفتند ،س���انی طوری طفره میرفت که انگار وقتش گرانبهاتر از آن اس���ت که آن را برای
این مسائل هدر بدهد و گویی آنها خبر نداشتند که ارائۀ محصولی در این حد نوآورانه چقدر کار میبرد.
تکبر او اعصابخردکن بود .اما هنوز هم س���یفوی برای ترک ش���را کت تردید داش���ت .ا گر فناوری ترانوس
ً
واقعا تحولس���از ب���ود چه؟ در این صورت آنها بهس���بب صرفنظرکردن از آن ،دهۀ آینده را به پش ��یمانی
میگذراندند .ترس از جاماندن بازدارندۀ قدرتمندی بود.
در خصوص برد مشخص شد که او هنوز برای بازنشستگی آماده نیست .او تنها سه ماه پس از ترک این
فروشگاه زنجیرهای ،یک شرکت مشاورهای با هدف مشورتدادن به شرکتها در زمینۀ کاهش هزینههای
خدمات درمانی تأسیس کرد و نامش را برد هلث 1نهاد .او در ِسمت جدیدش بهعنوان مؤسس شرکتی نوپا
1 .Burd Health
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و فعال در زمینۀ سالمتی که همردیف با نقش الیزابت بود ،سعی کرد دوباره با او تماس بگیرد؛ اما الیزابت
دیگر تماسهایش را پاسخ نمیداد.
حاال که تا اینجای کتاب را خوانده اید ،قبل از خواندن فصل بعد اینجا را اسکن کنید.
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