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النظام،  يف  املثل،  به  ن�رضب  نزال  ال  كيان 
مبجرد  االأداء،  وكفاءة  والدقة،  والنظافة، 
البغدادي،  اللطيف  اأن تواله، بتكليف من عبد 
ترك  اأن  اإىل  الثورة،  حكومة  يف  البلدية  وزير 
من  عليه  كان  ما  اإىل  اجلهاز  فعاد  م�سئوليته، 

قبل، واأ�سواأ!
االأهم، يف حياة هذا الرجل، هو ما كان يوؤمن 
االأ�ستاذ �سالح منت�رض،  �ساأله  به من قيم، فقد 
ذات يوم: لو �سحوت ذات يوم، ووجدت نف�سك 
اأجاب الرجل بال  على احلديدة، ماذا تفعل؟.. 
ثاين مرة حتدث  ولنف�سي: هذه  لك  اأقول  تردد: 

يل، واأبداأ من جديد!
كان يقول: اأنا ل�ست مليونريا .. اأنا رجل اأعمال، 
واملال يف نظري لي�س �سوى و�سيلة اأ�ستطيع اأن 

احقق به عمال جديدا. 
مينحك  ال  املال  مهم.  غري  �سيء  املال  وقال: 
الذي  هو  نف�سه  العقل  لكن  والتفكري.  الذكاء 

مينحك هذا.. 
التجارة  يف  للمبتدئني  ن�سيحتي  وقال: 
الكرة  واإعادة  القوية،  العزمية  وال�سناعة: 

مرات ومرات، حتى يتحقق النجاح.
كان يعترب نف�سه تلميذا يف مدر�سة طلعت حرب 
اأ�ستاذه،  طريق  يوا�سل  اأن  يريد  وكان  با�سا، 
 ،1961 عام  التاأميم  قرارات  جاءت  اأن  لوال 
فاأحدثت القطيعة، واأوقفت التوا�سل.. وكانت 
عنده قيمتان عا�س بهما، ومات عليهما، اأولهما 
اأن املال بالن�سبة لرجل االأعمال و�سيلة، ولي�س 
غاية، والثانية اأن املال ال يجب اأبًدا اأن يتوقف 

عن الدوران يف م�رضوعات!
واأظن اأن �سيوع هذا النموذج، من رجال االأعمال، 
م�سئولية  بينهم،  القيمتني  هاتني  �سيوع  ثم 
�سيا�سات االإ�سالح التى يجب تعمل على �سيادة 

مناخ ي�سمح بذلك.

التي  اال�ستثمار"  "رواد  �سل�سلة  وا�سح من خالل 
ت�سدر عن وزارة اال�ستثمار يف م�رض هذه االأيام 
هناك  اأن  بيومي،  م�سطفي  االأ�ستاذ  للكاتب 
القائمني  لدى  االأعمال،  لرجل  منوذجا حمددا 
هذا  يريدون ملثل  واأنهم  الوزارة،  �سئون  على 

النموذج اأن ي�سود، اأو مبعنى اأدق: اأن يعود! 
كتب:  خم�سة  االآن،  حتى  منها،  �سدر  ال�سل�سلة 
 .. الع�سامي(  )االقت�سادي  با�سا  عبود  اأحمد 
اأبو  اللطيف  القطن( .. عبد  )ملك  فرغلي  اأحمد 
رجيلة )اإمرباطور االأتوبي�س( .. �سيد جالل )ابن 
البلد( .. ثم فاطمة اليو�سف )الريادة واالإدارة( 
اأحمد  عثمان  عن  اأخري  كتب  الطريق  وفى   ..

عثمان، و�سيد ناوي، وغريهما.
با�سا،  عبود  من  لكل  قبل،  من  تعر�ست  وقد 
رجيلة،  اأبو  اللطيف  عبد  اأما  با�سا..  وفرغلي 
رجال  من  واحدا  باعتباره  خمتلف،  رجل  فهو 
�سبق  الذي  الزمان،  ذلك  يف  واالأعمال  املال 

ثورة يوليو 1952!
اإنه  الرجل،  هذا  م�سرية  يف  القيمة،  ولي�ست 
جاء اإىل الدنيا يف مدينة "اإ�سنا" ب�سعيد م�رض، 
ن�ساأ  التي  "اأرمنت"  مدينة  جتاور  مدينة  وهي 
اأنه  القيمة يف حياته،  با�سا.. وال  فيها عبود 
التي  بالقاهرة،  ال�سعيدية  مدر�سة  يف  تخرج 
تخرجت فيها النخبة يف م�رض لفرتات طويلة، 
من  نابعة  ميثلها  التي  القيمة  كانت  حتى  وال 
من  واحدا  ف�سار  جنيًها،  بـ34  حياته  بداأ  اأنه 
اإىل  وال..  وال..  الكبار..  املاليني  اأ�سحاب 
اأول  من  حياته،  يف  البارزة   العالمات  اآخر 
رئا�سته لنادي الزمالك عام 1959، حني ح�سل 
النادي وقتها على بطولة الدوري العام، الأول 
 ،1911 عام  ن�ساأ  قد  كان  منذ  تاريخه  مرة يف 
مرفق  حتويل  على  رجيلة  اأبو  بقدرة  وانتهاء 
االأتوبي�س يف القاهرة، من جهاز متهالك، اإىل 

رجيلة"  "�أبو 
.. عا�ش بقيمتني ومات عليهما

عر�س: �سليمان جودة
بدا حياته 

بـ34 جنيًها، 
ف�سار واحًدا 
من اأ�سحاب 
املاليني 
الكبار، 

واالأهم، يف حياة 
هذا الرجل، هو 
ما كان يوؤمن به 

من قيم.


