
ين�شئوا  اأن  يف  بعد  فيما  فكروا  الذين  كل  دربه  على 
م�شانع، واأن ينجحوا فيها!

"االثنني"  جملة  يف  مقااًل  كتب  قد  جالل  �شيد  كان  واإذا 
اأنفق  "كيف  عنوان:  حتت   1943 عام  اأغ�شط�س   16 يوم 
مليون جنيه" فاإن هذا املقال ـ مقارنة مبقال اآخر كتبه 
اأحمد عبود با�شا يف العدد نف�شه من املجلة حتت عنوان: 
ـ يكفي متاًما لالإ�شارة بو�شوح  "كيف ت�شبح مليونرًيا" 
اإىل الطريقة التي كان الرجل يفكر بها ويعمل... فهو 
اأن لديه  ال يفكر يف ك�شب مليون جنيه، واإمنا يفرت�س 
يفعله  �شوف  فيما  بالتفكري  يبداأ   ثم  املليون،  هذا 
ين�شئ  �شوف  اأنه  اإياه،  املقال  يف  ويجيب  باملليون، 
م�شنًعا، يعمل فيه االآالف من العاملني، و�شوف ين�شىء 
من  ال�شبيل  عابري  فيه  يوؤوي  ملجاأً  امل�شنع  اإىل جوار 
اأ�شحاب احلاجة... وهو ال يكتفي بهذا، واإمنا يت�شاءل: 
ويجيب  امل�شنع؟!..  اأرباح  يف  اأفعله  �شوف  الذي  وما 
على نحو فريد حني يقول اإنه �شوف يخ�ش�س %20 من 
و20%  للملجاأ،  و20%  امل�شنع،  الحتياطي  االأرباح 
لتغذية اأطفال التعليم االإلزامي، و%20 الإن�شاء جريدة 
و10%  الفقراء،  حال  ل�شان  وتكون  احلق  بلغة  تنطق 
هي  ـ  اجلامعة  كليات  يف  جديدة  درا�شية  مادة  الإدخال 
مادة "االأخالق" ـ و%5 مل�شاعدة الفتيات الفقريات على 

الزواج، و%5 له والأوالده؟
"اأخبار  �شحيفة  يف  اأمني"  "علي  تبنى   1957 عام  ويف 
وكانت  جنيه"،  االألف  "م�رشوع  �شماه:  م�رشوًعا  اليوم" 
فكرته هي منح هذا املبلغ لكل �شاب طموح ياأتي بفكرة 
ميلك  جالل  �شيد  يكن  ومل  تطبيقها...  ميكن  اإيجابية 
االألف جنيه نقًدا، فذهب واقرت�شها من البنك، وبعث بها 
اإىل "اأخبار اليوم" ومعها ر�شالة تقول: "يجب اأن اأقف اإىل 
جوار �شاب من اأ�شحاب االأفكار"؟... ولذلك، حني كتب 
"املقاولون  �رشكة  �شاحب  ـ  عثمان"  اأحمد  "عثمان  عنه 
اأكرب �رشكة من نوعها يف العامل العربي ـ قال:  العرب" 
"مل يكن �شيد جالل عظيًما مباله، وال مبا حققه... ولكن 

عظمته يف اأنه كان يعطي دون اأن يتوقف عن العطاء؟؟

كان اللقب الذي ا�شتهر به "�شيد جالل" يف حياته، هو 
 1900( البلد"، رمبا الأنه على مدى �شنوات عمره  "ابن 
اإىل 1987( كان يت�رشف ـ �شواء وهو رجل مال واأعمال 
من  ظاهر  بقدر  ـ  عتيد  برملاين  وهو  حتى  اأو  كبري، 
اليوم،  اأتعر�س  وحني  والكرم…  وال�شهامة  املروءة 
ل�شيء مما كان عليه ذلك الرجل، يف م�شريته، فاإن ذلك 
يعود اإىل �شدور كتاب عنه، لالأ�شتاذ م�شطفى بيومي، 
�شمن �شل�شلة "رواد اال�شتثمار" التي تتبناها وتعمل على 
الأنها تريد  اال�شتثمار، رمبا  النور وزارة  اإىل  اإخراجها 
قبل  فيها  كان  م�رش  اإن  مبا�رش،  غري  ب�شكل  تقول،  اأن 
ثورة يوليو 1952 رواًدا لال�شتثمار، ميكن اأن يكون كل 
واالأعمال  املال  رجال  به  يحتذي  منوذًجا  فيهم  واحد 

هذه االأيام!
جاء �شيد جالل اإىل احلياة يف اإحدي قرى اأ�شيوط ب�شعيد 
م�رش، وما كاد يبلغ اخلام�شة حتى فقد اأبويه، فعا�س 
يتيًما، وعمل يف احلقول طفاًل �شغرًيا، ويف �شن ال�شابعة 
هاجر اإىل القاهرة ليعمل "�شيااًل" يف حي بوالق الدكرور 
بالعا�شمة، ثم عاماًل يف "فرن بلدي"، ومن بوالق انتقل 
اأ�شبح  اأن  اإىل  فيها  عمل  حيث  بور�شعيد،  مدينة  اإىل 
وكياًل لها، الأنه كان ميلك �شيئني ال ثالث لهما: احللم 

ثم االإرادة!
اإىل  ال�شعي  باأن  يوؤمن  احلر،  العمل  بداأ  اأن  منذ  وكان 
يحرتفه،  �شيء  اأي  اأ�شا�ًشا يف  يكون  اأن  يجب  "االإنتاج" 
ا زراعية خ�شبة يف  اأر�شً اأن ي�شرتي  ولذلك فهو يرف�س 
اأ�شمون باملنوفية، اإحدى حمافظات م�رش، و ي�شمم على 
ا بوًرا يف املنطقة نف�شها، ويحولها اإىل  اأن ي�شت�شلح اأر�شً
واحدة من اأكرب مزارع املوز يف البلد وقتها… وهو حني 
ي�شرتي م�شنًعا يف �شربا للجيالتني والغراء والكرتون، 
يقرر اأن ينت�شل امل�شنع من خ�شائره املتوالية، ويدرك 
اإىل  امل�شنع  يف  الف�شل  حتويل  نحو  البداية  نقطة  اأن 
جناح، هي اأن يتخ�ش�س يف اإنتاج �شيء واحد، ليتفوق 
ا الإنتاج الكرتون وحده،  فيه، فيجعل امل�شنع خم�ش�شً
وتتحول خ�شائره فعاًل اإىل اأرباح، وي�شبح مثااًل مي�شي 

جالل"  "�سيد 
الأفكار اأ�سحاب  اإىل جانب  الوقوف  البلد" الذي يحب  "ابن 
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حيث عمل فيها 
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االإرادة!
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