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مقدمه

این موضوع را در ابتـداي امـر   . کتاب پیش رو یک بیوگرافی بدون اجازه است
. پرسندکه خوانندگان با دیدن کتاب میرا داده باشم تا جواب اولین سوالی گفتم

اینکـه  از پـس ،1992در سـال  .مـن بـود  يهنوشتن بیوگرافی جورج سورس ایـد 
ایرین که نوشتم 2مدیره جنرال الکتریکتاهییسیر،1جک ولشبارهدررا کتابی 

دنبال یک شخصیت مهم دیگـر در دنیـاي   هب،کردمنتشر آن را 3پرفشنال پابلیشر
هنگـامی کـه بـا دفتـر او تمـاس      . کار بودم که سورس نظرم را جلب کـرد وکسب
بـه آقـاي دیویـد    ،م انجام دهمستخواکه میت کنم صحبمورد کاري تا درگرفتم

کارهـاي روابـط عمـومی    ،شـرکت ایـن  .معرفی شـدم 5در شرکت کست4کورنفلد
.دادسورس را انجام می

اي موفق داشتیم و آنجا بود کـه متوجـه شـدم    دقیقهسیما یک قرار مالقات
از کرنفلـد  . براي نوشتن بیوگرافی سورس نکـرده اسـت  کس اقدامی حال هیچهبتا

تیم سـورس را مطلـع نسـازد و او    ،امخواستم تا زمانی که قرارداد را با ناشر نبسته
. ماندمیگفت که منتظر تماس من 

او بـه  تـا  تمـاس گـرفتم  کرنفلد ابموافقت کرد،شروع کار باناشر هنگامی که 
تـیم  ،متاسـفانه ": پاسخ گفتدر.کنمرا شروع نوشتن کتابخواهم بگویم که می

در این مورد همکـاري نکنـد و هـیچ توضـیح اضـافی      استسورس تصمیم گرفته
اي که در نظـر  اي ننوشته و او را از برنامهبراي سورس نامهاز آنجا که هنوز ".نداد

1. Jack Welch
2. General Electric
3. Irwin Professional Publishers
4. David Kronfeld
5. Kekst
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کرنفلـد همچنـین   . العملی را نداشتمتوقع چنین عکس،نکرده بودممطلع ،داشتم
پیشـنهاد  به تیم سورس،مدیر موسسه کست،1که من و آقاي گرشن کستگفت

پافشـاري  ،براي اینکه تیم سورس با شما کار کنـد و دادیم با شما همکاري کنند 
از . یمرا جلـب کنـ  رضایت تیم سورسیمانشدهموفق ،ولی متاسفانه؛یمانیز کرده

فقطرا بکنید، میا سفارشکار مرا جلو ببریدکهنخواستم ": او تشکر کردم و گفتم
اي بـا آقـاي سـورس و همکـارانش ترتیـب دهیـد و       که وقت مصاحبهمخواستمی

از او ،سـپس ".سـتند کردم هر دو طرف راغب بـه انجـام ایـن کـار ه    احساس می
داشـته  ايتوانم با کارکنان بنیاد سورس در اروپاي شرقی مصـاحبه می": پرسیدم

کـه مسـئول روابـط    2آقاي کرنفلد پیشنهاد کرد با خانم فرانسیس ابوزیـد "؟باشم
.عمومی بنیاد سورس است، صحبت کنم

کـه سـورس و همکـارانش    گفتاو ،در تماس تلفنی که با خانم ابوزید داشتم
وقت ،اند و بنابراینسورس را به فرد دیگري دادهبارهقول همکاري براي کتابی در

دهـم و  به خانم ابوزید گفتم که به نوشتن کتاب ادامه مـی . کافی براي شما ندارند
با کارکنـان  توانمکه میاو گفت. تغییر دهندامیدوارم که آقاي سورس نظرشان را 

.داشته باشمبنیاد سورس مصاحبه
کـه سـورس را   مصاحبه کـنم با امید به اینکه بتوانم با تعداد زیادي از افرادي

گـذاري و چـه در   شناسند و با او در ابعاد مختلف زندگی، چه در حوزه سرمایهمی
.مختپـردا تن کتـاب  براي نوشـ به تحقیق،اندکار کرده،بشردوستانهمسائلحوزه 

کـه بـا   بگـذارم تصمیم گرفتم تمرکز خود را روي مصـاحبه بـا کسـانی   ،همچنین
.اندسورس در بنیاد اروپاي شرقی کار کرده

. کردنـد میکارکنان سورس با من مانند پادشاه برخورد ،رومانیدر بخارست و 
و بردنـد  ارمندان بنیاد مـی آمدند، مرا به جلسه با کمیبه دنبالمها در فرودگاهآن

کسی کـه دلـم   در جلسات خصوصی بنیاد شرکت کنم و با هرکه دادند اجازه می
. گـو داشـته باشـم   وترین بخش سـازمانی گفـت  خواست از مدیر عامل تا پایینمی
.خلـق کردنـد  مها با رفتارشان تصویري بسیار عالی از شرکت سورس در ذهـن آن

در بوداپسـت و مجارسـتان بـراي خـودم هـدفی      ،فـت رطور که انتظـار مـی  همان

1. Gershon Kekst
2. Frances Abouzeid
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-مـی دنبـال افـرادي   هب. تر از مصاحبه با کارکنان سورس تصور کرده بودمپیچیده
. اي نبـود ها کار سـاده شناختند، پیدا کردن آنگشتم که سورس را از کودکی می

اطر خـ هخـوبی بـ  هجالب اینکه خاطرات را ب. ها را یافتمتعداد زیادي از آن،ناگهان
یا همکالسـی  شانآوردند و از بازگوکردن خاطرات درباره دوست دوران بچگیمی

.بردنددوران تحصیلشان لذت می
سدر هشـتم مـار  .مقدماتی نیز بـا سـورس داشـتم   ايدر بوداپست مصاحبه

در هتـل  عامل بخش شـرق و جمـاهیر شـوروي بنیـاد سـورس      با مدیراو،1994
با کارمندان بنیاد سورس در همـان هتـل   خوشبختانه،.شتقرار مالقات دا1تاورنا

و خود را به سـورس  بیابمکه بتوانم فرصتی مناسب قرار مالقات داشتم و روي این
مالقـات  در آن روز قـرار بـود  اولین نفري کـه  . حساب باز کرده بودم،معرفی کنم

پـیش از جلسـه   فرانسیس ابوزید بود که با لحنی دوستانه به من گفـت کـه   ،کنم
کـه  صـورتی ترتیـب دهـم و در  بـا سـورس  یکنم فرصـت مالقـات  تالش میاصلی، 

کـنم در مـاه آینـده در    سـعی مـی  ،نتوانستم امروز قـرار مالقـات را ترتیـب دهـم    
مطمـئن نیسـت  گفت که،همچنینفرانسیس . ترتیب دهمدیدارينیویورك قرار 

بایـد تـا آوریـل    ،دیـدم گر سورس را در آن روز نمـی ا.امروز سورس به هتل بیاید
.آمده ناامید شده بودماز وضعیت پیش. کردمبراي قرار مالقات بعدي صبر می

جـورج  گو با یکی از کارمندان بنیاد سـورس بـودم،  وحال گفتهنگامی که در
ابوزید نیـز  .سریع خودم را به او رساندم. رفتراه میسرعت سورس را دیدم که به

. را به من رساند و مرا به سورس معرفی کردخود
به سورس گفتم که در حال نوشتن کتابی درباره او هستم و او پاسـخ داد کـه   

رد ایـن موضـوع   مودرکه خودم گفتم با. درمورد این موضوع اطالعی نداشته است
دیوید کرنفلد و ابوزید به مـن گفتنـد کـه    ،بعدها! شود؟مگر می! ؟اطالعی نداشته

.خود سورس مخالف همکاري با شما بود
ام را براي سـورس توضـیح دادم و گفـتم کـه     هاي گذشتهخیلی سریع فعالیت

تواند ه گفت که نمیسورس در ادام. مندم با شما مالقاتی داشته باشمبسیار عالقه
انگیـز  حرف او را قطع کردم و گفتم من چندین مالقات شگفت. به من قولی بدهد

1. Taverna Hotel
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شناسـند  که شما را از زمان دوران کودکی میه امبا آشنایانتان در بوداپست داشت
.داردبسیار زیادياهمیت مو دوباره اصرار کردم که حرف زدن با شما برای

بـا هـم   ،پس از اینکه تحقیقاتم را تمـام کـردم  ":گفتتر شد وکمی صمیمانه
تواند او امشب می":رو به ابوزید کرد و گفت،سپس".قرار مالقاتی خواهیم داشت

رسمی باشد و اجازه ذکر ولی این مالقات باید غیر؛با من قرار مالقاتی داشته باشد
ابوزید حرف سورس را قطع کرد و گفت که جلسه امشب بایـد  ".دنام من را نداری

من به نظـر  ":صورت رسمی باشد، سورس با شرمندگی به من نگاه کرد و گفتهب
".گذارماو احترام می

انگیز بود که سورس چه احترام زیادي براي کادر روابـط عمـومی   شگفتمبرای
خـودش نوشـته   بارهرد کتابی که درمودهد درها اجازه میاست و به آنقائلخود 

.ندبگیرتصمیمات مهمی ،شودمی
هر چند کـه  ؛دیگر نتوانستم سورس را مالقات کنم،طور که اشاره کردمهمان

در چهار کشور آمریکا، انگلستان، رومانی و مجارستان توانستم با تعـداد زیـادي از   
تـوانم  کـنم مـی  مـی ها فکر ن مصاحبهبه لطف ای. همکاران او مصاحبه داشته باشم

تمـام  ،خوشـبختانه . کـنم ارائهبا تمام زوایاي پیچیده او تصویر درستی از سورس
بـه لطـف   واستضبط شدهها و تلویزیون با مجالت، روزنامهسورسي هامصاحبه

. ماهت سـورس را درك کـرد  درسـتی احساسـا  کـنم بـه  فکر می،هاهمین مصاحبه
هاي مالی خـودش و دو کتـاب   مورد تئوريیکی در؛سورس سه کتاب نوشته است

کمک کرد که بهتـر بـا   ،هاخواندن این کتاب.اشدوستانههاي بشرمورد فعالیتدر
.افکار سورس آشنا شوم

لنـدن  اسـتریت و  نظیري که با تحلیلگران مالی والهاي بیمصاحبه،همچنین
ی از ایـن تحلیلگـران حتـی سـورس را از     عضـ ب.به من بسیار کمـک کـرد  ،داشتم

،کنـد در آن کار میکه توانستند محیطی راخوبی میهولی ب؛نزدیک ندیده بودند
هـاي مـالی و   مورد نحوه کار کردن کمیتـه درمبرای،همچنین. برایم توصیف کنند

.انگیز سورس توضیحات سودمندي دادندگفتهاي شها به رکوردالعمل آنعکس
کردم میحس. گاه کار آسانی نیستتحقیق و تهیه بیوگرافی بدون اجازه هیچ

ترین افراد سورس و نزدیک. مابه چالش کشیدهخود را آگاهانه این کتاب که براي 
. اه با من صـحبت نکردنـد  گهیچ،شوداش که شامل تیم روابط عمومی هم میتیم
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عنـوان یـک   هبـ کـه  تاکیـد کـردم   ،هاي زیادي که به خود سورس نوشـتم در نامه
کنم که محیطی فراهم بیاورم تا خود شـخص سـورس   نویسنده احساس تعهد می

این فضا ایجـاد  ،نظر کند که متاسفانهخودش اظهاربارهمورد بیانات دیگران دردر
.نشد

، مشـاور روابـط   1اي از طرف آقـاي شـان سـی وارن   نامه،1994سمار31ر د
يهمورد ناماي درگذاري سورس، دریافت کردم که جوابیهعمومی صندوق سرمایه

آقـاي  ،در آن نامـه . آن درخواست مصاحبه کرده بودمدومم به سورس بود که در
مـورد کتابتـان همکـاري    که جنـاب آقـاي سـورس بـا شـما در     وارن نوشته بودند 

-مـی درك .ایشـان اسـت  بارهدریفرد دیگري در حال نوشتن کتابزیرا؛کندنمی
بهتـرین شـکل   بـه  کنید که آقاي سورس زمان بسیار محدودي دارند و باید آن را 

آقـاي سـورس از تـیم نزدیکـان     ،ینهمچنـ . ص دهنداصتخاممکن به کارهایشان 
روي کارشان با شما قـرار مالقـاتی   تمرکز بیشترايراند که بخود درخواست کرده

نگذارند، دوباره آقاي وارن تکرار کرد کـه هـیچ فـردي از نزدیکـان سـورس بـراي       
بـراي مالقـات بـا    را یمصاحبه با شما در دسترس نیست و لطفا دیگـر درخواسـت  

.نفرستیدرانشانآقاي سورس و همکا
گفتـه  شـما  ":بـود آقاي وارن نامه خود را با این درخواست پایان داد ،در انتها

خواهید با سورس دیـدار  قضاوت عادالنه میتر شدن کتاب وبراي دقیقکه بودید 
ق با توجه به اخـال که معتقدم من،کندچند که کسی با شما دیدار نمیکنید، هر

ترین اثر خواهیـد  تالش خود را براي نوشتن بهترین و نزدیک به واقعتان،ايحرفه
".کرد

اي به دیوید نامه، 1994ژوئن 20در.سرخورده شدمبیشتر ،این درخواستبا
کـه امیـد داشـتم در مصـاحبه از     را از او پرسیدم سواالتی نوشتم و در آن، کرنفلد 

کـه از من خواسـت  تانکه مشاور روابط عمومی شرکتگفتمه اوب. رسمسورس بپ
نی بـروم  به سراغ کسـا ندارم اجازه کردتاکیدو هایم عادل و دقیق باشمدر نوشته

هـیچ جـوابی از آقـاي    ،متاسـفانه .کمـک کننـد  نمبه در این پروژه نند اتومیهک
.کرنفلد دریافت نکردم

1. Sean C. Warren
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کارمندانش از او که یتوصیفبا ،متوجه شدم دستیابی به سورس،خوشبختانه
خوشـحالی گروه زیادي از کارمنـدان سـابق سـورس بـا     .نیستسختکردند،می

شـد میضبط هاي طوالنیاین مصاحبهبیشتر.کنندهمکاريپذیرفتند که با من
هنگـام مصـاحبه بـا    دیگـر، طـرف  از. ها بسـیار سپاسـگزارم  از آن،که از این بابت

ـ . وگربه هستیمدر حال بازي موشکهکردمهمکاران فعلی سورس، احساس می اب
کـه بـا مـن مصـاحبه     کـرد قبول ،ابتدادر .تماس گرفتمی از همکاران فعلی او یک

او همکاران سورس خانمی با اینکه ،در یک مورد. کردقرار مالقات را لغو ؛ اماکند
من مصـاحبه کنـد و بـه مـن     با پذیرفت کهکرده بودند،از مصاحبه با من منع را 

یکـی از  ،در رویـداد دیگـري  .کـنم مـی در هر حال من با شما مصـاحبه  که گفت 
طـول  ه اي طوالنی داشت که تمام یـک عصـر را بـ   نزدیکان سورس با من مصاحبه

خـواهش کـرد کـه    همان فـرد بـا مـن تمـاس گرفـت و      ،انجامید و صبح روز بعد
گفـت  ،دلیل را جویا شدمهنگامی که.منتشر نکنمداشتم،که با او را اي مصاحبه

.با شما مصاحبه نکنمکرده بود کهدرخواست از من سورس که 
تـرین و  توانم ادعا کـنم کـه ایـن کتـاب عمیـق     می،هااین محدودیتبا وجود

.ترین نگاه را به زندگی سورس داشته استدقیق
نصیب مـن شـد کـه در پـروژه دیگـري بـا      ارزشمندیک بار دیگر این فرصت 

هـا، نصـایح و   بـا حمایـت  او. همکاري کنم،1جناب آقاي جفري کریمز،ویراستارم
را شـوقم  ومـن شور . ددهـی ایـن کتـاب کمـک کـر     اشتیاق زیاد به بنده در شکل

باعث شـد یـک چـالش    اوهاي کمک. گذاشتمدر میان میاوبا ها مورد سرفصلدر
.متشکرماوالعاده شود و عمیقا از اي فوقپیچیده تبدیل به تجربه

سـورس  بارهبابت کمک در تحقیقاتم در2خواهم از بروس لیبمنمی،همچنین
بـاره ارزشـی کـه در  مقـاالت با توانستم به تماماوخاطر هب. کنمدر نیویورك تشکر

از زلـدا  خـواهم مـی ،همچنـین . بیابمرسیراحتی دستبه،شده بودنوشتهسورس 
، جیمـز  5آلـن رافائـل  . شـان تشـکر کـنم   براي همکاري4و دیوید نچمان3مایزلین

1. Jeffrey Krames
2. Bruce Liebman
3. Zelda Meislin Metzger
4. David Nachman
5. Allan Raphael
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هایی از مـتن ایـن کتـاب را    قسمت4و کریس ترنر3، دان الن2ین، بایرون و1مارکز
اند و نکاتی به من گوشزد کردند که از آنها بابت وقتی کـه در اختیـار مـن    خوانده

،مصـاحبه کردنـد  مـن افرادي کـه بـا   همهاز ،همچنین. سپاسگزارم،اندقرار داده
.متشکرم
همیشـه مـرا   5همسـرم الـی  ؛ام تشکر کنماز خانوادهاست که آن رسیده زمان

خوانـد و هنگـامی کـه    را مـی مهاینویسداد، پیشکرد، به من ایده میحمایت می
جورج سورس از کشوري بـه کشـور   بارهیات بیشتر دریمن به امید پیدا کردن جز

او بیشـترین درك را نسـبت   .کردمان نگهداري میهاز خانواد،کردمدیگر سفر می
،همچنـین . نهایت متشـکرم از او بی.من داشت و بیشترین کمک را به من کردبه 

متشکرم که با وجودشـان  9و ریچل8، آدام7و همسرش شیمی6از فرزندانم میریام
. حدي به زندگی ما افزودندشادي بی

مـورد  هر زمانی که به نوشـتن کتـابی در  این کتاب، چهارمین کتاب من است، 
-مـی به من زیاديکمکدر مباحث امخانواده،پردازممیکارهاي مختلف وکسب
نکات عملـی مهمـی   وهدشم اباعث دلگرمی،شانبا نشان دادن عالقههاآن.کنند

دوسـت دارم از  . د و بینش عمیقی بـه مـن داده اسـت   اند که دییادآور شدهنیز را 
هـایم مایکـل   ، خـواهرزاده 11، شـوهر خـواهرم جـاد وینـک    10برادرم جک اسـالتر 

تشـکر  هایشـان  ي کمکبابت همهام و دیگر افراد خانواده13، مارك وینک12وینک
ن مـن  اتـرین مخاطبـ  کارهایی هسـتند و از جـدي  وباین افراد صاحبان کس. کنم
-هبـود کـه بـ   ،14جوزف جـی اسـالتر  ،ترین مخاطب من پدر مرحومممهم.نداهبود

1. James Marquez
2. Byron Wien
3. Don Elan
4. Chris Turner
5. Elli
6  Miriam
7. Shimi
8. Adam
9. Rachel
10. Jack Slater
11. Judd Winick
12. Michael Winick
13. Mark Winick
14. Joseph G. Slater
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مـن موضـوع   کـه بخش من بود و این موضـوع باعـث شـد    صورت ناخودآگاه الهام
شدت جذاب بیـابم، البتـه در ابتـدا آدم لجـوجی بـودم و تعجـب       هکار را بوکسب

رده اسـت؟  کارهاي مختلف کـ وکردم که چه چیز او را تا این حد شیفته کسبمی
نهایـت با .بسیار غافلگیر شد،امدرکش کردهباور دارم هنگامی که در آخر فهمید 

.کنمکتاب سورس را به او تقدیم می،احترام



1فصل 

گذار جهان ترین سرمایهبزرگ

عصر 5:30، 1992سپتامبر، 15
که پشـت  تکیه داده بود خود بلند چرمی که بر صندلیحالیس درجورج سور

اتـاق بـه   هاي بلنـد سـمت چـپ    از پشت پنجرهاشت، یک میز بیضی شکل قرار د
تماشـا  راام افراديحنظیر سنترال پارك و ازدبیيهو منظربود بیرون خیره شده 

او تر از جایی کـه سه طبقه پایینوکه در ساعات شلوغ و پرتردد شهر، سیکرد می
که یک بار دیگر وارد بازي شده بود، او از این. آمد بودندودر حال رفت،سته بودنش

. کرداحساس خوشحالی می
منهـتن  محلهس وارد دفتر مدیریت شرکت خود در ، هنگامی که سورتازگیبه

اما امروز، احساس ؛یرمدخارجی را داشت تايهکنندشده بود، بیشتر حس بازدید
. را به ورشکستگی بکشاندیبانککوه را فتح کند یايهتوانست قلمی.شتتعلق دا

بازيها ادامه دهد و بهتر از خیلیبه این بازيتواند می،او مطمئن بود که همواره
. بهتر از همهشایدکند و 

هاي اخیر مدام بـه منـاطق  چیزي باعث شده بود که او طی سالبنابراین، چه
استنلی دراکنمیلـر  شرکتش را به مدیریتکه،1988از سال دست سفر کند؟ دور

خـوبی  بهشرکتي مالی بسیار درخشان واگذار کرده بود، جوان، با سابقه و تجربه
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او و دراکنمیلر با هـم  وارد نظام اداري شد،دوباره سورسهنگامی که .کردکار می
تحلیل بازارهاي مالی با يههر چند که گاهی در نحو،رداختندشرکت پيهبه ادار

. یکدیگر اختالف نظر داشتند
و رهاي اروپـاي شـرقی  را در کشـو س بیشتر وقتشاین روزها، سورحال،هربه

بنیـان  1980ياش کـه در دهـه  خیریـه هـاي  شوروي سابق گذرانده و به شرکت
کرد تـا رشـد کننـد و بتواننـد ایـن کشـورها را بـه الگوهـاي         کمک می،نهاده بود

را وقـف تحلیـل بازارهـاي    اشتمـام انـرژي  او ،هاطی سال. بدل سازنددموکراسی 
کوشـید مـی اکنون، در پاییز زندگی خود، . دبواندوختهده و ثروت کالنیکرمالی 

داد بـا  در ایـن شـرایط او تـرجیح مـی    . گی زندگی اداري خالص شودتا از روزمره
ــانی وقــت  هــایشکارمنــدان شــرکت ــا روم ــدبدر لهســتان ی و در کوچــه ؛گذران

ي سیاسـی آن کشـورها  هـا و در مـاجراجویی دنـ زببوسنی پرسه لیِهاي گخیابان
. ته باشدداششرکت 

ــروز، ــا ام ــوديروزام ــادي نب ــورج ســور. ع ــیج ــزرگس م ــرین خواســت ب ت
رفت کـه قلـبش   به این ترتیب، انتظار می. گذاري مالی تاریخ را انجام دهدسرمایه

، با عصـبانیت فریـاد   رودباتاق هاتاق به آن گوشهاین گوشمدام ازو دتپبشدتبه
فقـط  و آرام نشسـته بـود  ظـاهر بهاو اما ؛زده کندو کارمندان خود را وحشتد نزب

ی بـزرگ و ایجـاد نـوعی   اقـدام ماز انجـا پـیش  مثل همیشه، . ذهنش مشغول بود
:پرسیدشگی را از خود میو همان سوال همیبود نشسته آرام،دگرگونی

خواهم شد؟ ناین اقدام صحیح است؟ آیا نابود 
س بـه  شـد، ذهـن سـور   هاي لرزان سپیده آغـاز ههنگامی که روز با اولین اشع

شـرایط بهتـر   ،بـرد اگر در لندن به سـر مـی  . ران مایل در دور دست سفر کردهزا
له دیگـر  شاید هـم امـروز فکرکـردن بـه ایـن مسـا      . صد مطمئن نبوددربود؟ صدن

. اهمیتی نداشت
اسـتریت دور بمانـد،  هـاي مـالی اطـراف وال   از محـیط دادترجیح میهمیشه 

تحمـل هــیچ رنـج و زحمتـی در مبـادالت بـورس شــهر      انسـت چگونـه بـی   دمـی 
احسـاس  شااز سـبک زنـدگی  .پـول بـه دسـت بیـاورد    مقدار زیـادي ،1نیویورك

. کردمیخوشحالی

1. New York Stock Exchange
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،اشمعـامالتی و نیـز سـبک   گذاريهاي سرمایهاو در بازييهبا توجه به شیو
تجاري شـهر در حـال   که در بخششودنداشت که به جمعیتی خیره هیچ دلیلی 

بـه  1میـد تـاون  هاي مالی دردور از تمام بازارکه خوشحال بوداو. شد بودندوآمد
طـی  او محیدفتر کار . اش دور بمانداز هیجانات همیشگیوانستتو میبردسر می

هـاي  ، چنـد نقاشـی بـه دیـوار آویختـه شـده و عکـس       گرم و شبیه به خانـه بـود  
تـر از دفتـر کـار    چنـد قـدم آن طـرف   فقـط  امـا  . قرار داشتندوي میزخانوادگی ر

روحشـان نشسـته و   هـاي سـرد و بـی   س، کارمندان شـرکت او مقابـل رایانـه   سور
تـرین  د کـه کوچـک  رسیآن چشم دوخته بودند و به نظر میيهمستقیم به صفح

روي دیـوار،  . به این معنـا بـود کـه خوابشـان بـرده اسـت      ،چرخش سر به هر سو
بـا رایانـه طراحـی و تنظـیم شـده      نصب شده بود که از ظاهر آن پیدا بودتابلویی

:بودشده نوشته تابلو بر آن .است
".اما فقیر از این جهان چشم فرو نخواهم بست؛اممن فقیر به دنیا آمده"

سـالگی، بـا ثروتـی کـه در     ودو شصـت اکنون در . س بوداین شعار جورج سور
فقیـر از  ،و هرگـز اسـت این مسابقه شدهيهرنددانست که بگنجید، میذهن نمی

یا خواهـد  عنوان یکی از ثروتمندترین مردان امریکا از دنبهبلکه،دنیا نخواهد رفت
ایـن  را نداده بود کـه پیشـنهاد کنـد   جراتبه خود این اما کسی تا به حال. رفت

افراد دیگري نیز که در ایـن اداره کـار   حال،هربه. ي دیوار برداشته شودتابلو از رو
-ییو دارابودندثروتمند شدههمها ی از آنعضب. به انگیزه نیاز داشتند،کردندمی

جهـان فـرو  هـا نیـز بـا فقـر چشـم از ایـن      آن. ها دالر ارزش داشـت شان میلیون
جـوي طـال رفتـه    وس به جسـت نار جورج سورافرادي که در کيههم. بستندنمی

س ماننـد فـورت   دفتر مدیریت بنیاد سـور . ه بودندرسیدارزش به این فلز بابودند، 
هـاي  دبنیاماننـد تمـام  اما؛شدمحسوب نمیو ورود به آن هم دشوارنبود2ناکس
. رسیدانگیز پول در آن به مشام میبوي خیال،همواره،دیگر

يتـاجر او. هر شـد تاریکی شب بر شيهسختی متوجه سلطس بهسورآن روز، 
اسـتریت توجـه   لندن و وال،گذاري که به بازارهاي مالی توکیوسرمایه. جهانی بود

ل و بـرلین را هماننـد   شرایط اقتصـادي در بروکسـ  ،حالهمانو دربسیاري داشت

1. Midtown
2. Fort Knox .یک پایگاه ارتش امریکا در جنوب لوییل و شمال الیزابت تاون که در کنتاکی قرار دارد


