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«Kirk kerkorian»  گاس و سراسر ايـاالت متحـده مـي شناسـند،      و اي جهان در السعنوان پدر هتل دار كه امروزه او را به

ميليـارد دالر   9/8معادل  او كه در حال حاضر با ثروتي. پيشرفت و ترقي از يك خانواده كامال ساده و معمولي است نمونه كامل
ده تـا بـه وضـعيت    هاي بسياري را در زندگي به جان خري در رديف ميلياردرهاي بزرگ دنيا جاي گرفته است سختي و مشقت

 كامال ساده اما رفتاري به مانند يك نجيب زاده، كم حرف و گوشه گير اما در معـامالت  مردي با ظاهري. فعلي خود دست يابد

در گذشته كه جنجال خبري بسياري  بسيار مصمم و استوار، گريزان از هياهوي خبرنگاران اما سازنده بزرگترين هتل هاي دنيا
 ...و يـــــك ميليـــــاردر فعلـــــيين يـــــك كـــــارگر، بوكســـــور و خلبـــــان پيشـــــ .را در پـــــي داشـــــته اســـــت

«Kirk kerkorian» زماني كه سن و سالي پيدا نكرده بود و  او كه فرزند چهارم خانواده بود عليرغم تولد در اياالت متحده تا
بـود وتمـامي   » ارمنـي «انگليسي را به خوبي صحبت كند چرا كه زبان خانوادگي آنهـا  ست زبانوارد اجتماع نشده بود، نمي توان

 .خــــانواده و خويشــــاوندان در محــــيط هــــاي خــــانگي بــــه ايــــن زبــــان صــــحبت مــــي كردنــــد   اعضــــاي

يـن  محض ورود بـه ا  به. كه در رشته ورزشي بوكس مهارت هايي داشت او را ترغيب كرد كه وارد اين رشته شود برادر بزرگش
انـدكي  . تمام وقت خود را به ايـن ورزش اختصـاص داد   رشته چنان عالقه اي به آن پيدا كرد كه درس و مدرسه را رها نمود و

پشتكاري كه داشت و همچنين به سبب راهنمايي هاي بي دريغ برادر به مقام هاي خـوبي   بعد در اثر نيروي بدني فوق العاده و
ــنين نو  دســــــت ــان ســــ ــه دســــــت آورد يافــــــت و توانســــــت در همــــ ــايي بــــ ــدال هــــ ــواني مــــ  .جــــ

نيازهاي مالي  اما مهارت او در يك رشته ورزشي نمي توانست. و قامت شده بود او يك جوان خوش قد حال. چند سالي گذشت
از . توانست براي هميشه مايحتاج فرزندان را تامين نمايد خانواده هم كه اوضاع مالي مناسبي نداشت و نمي. او را بر آورده سازد

 كار كردن در مشاغل مختلف آشنايي داشت، دوباره تصميم گرفت كه وارد عرصـه كـار و فعاليـت    ن رو او كه از كودكي باهمي

يكي از دوستان قديمي خـانوادگي شـان    به سراغ 1939به همين جهت در پاييز سال . شود تا بتواند زندگي خود را اداره نمايد
قرار بر اين . او واردش شده نصب بخاري هاي ديواري در اماكن عمومي بود ي كهحرفه جديد. رفت تا نزد او به كار مشغول شود

بـه همـراه كـار فرمـايش      «kirk» يك روز كه. سنت در هر ساعت به اين كار بپردازد 45در ازاي دريافت   «kirk»  تا شد
هنگـامي  . ا به خود مشغول ساختديگري بروند، فكر ديگري ذهن او ر براي انجام يك سفارش سوار بر هواپيما شدند تا به شهر

بر گرفـت بـه    برخاست و تمامي مناظر پايين در يك نگاه قابل روييت شدند هيجان سراسر وجود او را در كه هواپيما از جايش
 !شـــود حـــال او مـــي خواســـت يـــك خلبـــان: تصـــميم خـــودش را گرفـــت «kirk» محـــض فـــرود هواپيمـــا

بسيار بزرگ كه بخشي از آن به امور كشاورزي و  ن زنان خلبان در يك زمينپس از پرس و جوي فراوان دريافت كه يكي از اولي
 Florence» به سرعت هر چه تمام تر خودرا به آنجا رساند وبه نزد. خلباني است دامي اختصاص داده شده، مشغول آموزش

pancho Barnes» 
از سويي هم پولي ندارد تا بتواند شهريه كالس هاي آموزشـي را   رفت و گفت كه او هيچ سواد و مدرك تحصيلي خاصي ندارد، 

بـه او   هم كه ذوق و شـوق فـراوان او را ديـده بـود     «Barnes» به پرواز دارد و از او طلب كمك كرد بپردازد اما عالقه بسيار
دن به يـك خلبـان مـاهر    براي تبديل ش گفت كه براي اين كار مهمترين وسيله، عالقه و شجاعت است كه او دارد و همين امر

توانست مدرك خلباني تجاري خودرا دريافـت نمايـد ودر همـان     «kirk» تنها شش ماه از اين تاريخ گذشت. كفايت مي كند
 !مربيگـري را  پـرواز را دوسـت داشـت نـه     «kirk» :اما نكته اينجا بـود . به آموزش اين فن بپردازد مكان به عنوان يك شغل

در ازاي هر پرواز از كانـادا بـه    «Royal» هوايي چندي پيش شنيده بود كه خطوط. اي جديد بودو اين به معناي آغاز حرفه 



مگر چـه مشـكلي بـر سـر راه بـود كـه       . اين مطلب اصال باور كردني نبود. دستمزد مي دهد دالر 1000اسكاتلند، به هر خلبان 
كانادا شد دريافت كـه انجـام    ضيه وارد شهر مونترالهزينه اي را مي پرداختند؟ هنگامي كه براي تحقيق در مورد اين ق چنين

ــال      ــرواز احتم ــان پ ــه كارشناس ــت ك ــوار اس ــان دش ــت چن ــن ماموري ــيش از   اي ــت را ب ــد 4/1موفقي ــي دانن ــد نم  !!درص

را بـه همـراه تانكرهـاي سوختشـان از      «Mosquito» بايست هواپيمـاي بمـب انـداز    قضيه از اين قرار بود كه خلباناني مي
هواپيما را بـا طوفـان هـاي     مسير اول. اسكاتلند مي رسانند كه براي اين منظور دو راه بيشتر وجود نداشتبه  مسيري مناسب

مسير دوم نياز به سرعتي يكسان در كـل راه داشـت كـه اگـر      يخي روبه رو مي ساخت و بال هايش را دچار آسيب مي نمود و
 كـه عالقـه   «kerkorian»عليرغم تمـامي ايـن مشـكالت،    . هواپيما با سانحه روبه رو مي شد اندكي تغيير مي كرد، مجددا

از آن پـس  . هواپيما را به مقصد رساند بسياري به انجام پروازهاي هيجاني داشت، شرايط را پذيرفت و در كمال ناباوري همگان
آن خـود نمـود و    ها را به اسكاتلند داشت و در همـه مراحـل موفقيـت را از    به مدت چندين سال او وظيفه انتقال اين هواپيما

تجربـه جـاي گرفتـه بـود،      چندي بعد زماني كه نام او در ليست خلبانان ماهر و با .نسبتا خوبي نيز بدست آورد توانست ثروت
 «kerkorian» .و يا سه سفر در هفته استخدام كـرد  يكي از تجار لوس آنجلس او را به عنوان خلبان اختصاصي خود براي

 هواپيماي كوچك براي خود خريداري نمايد، به اين كار مشغول شد و در هفته چنـد بـار بـه    يككه پيش از اين توانسته بود 

شانس بااليي نيز بـر خـوردار بـود بـه      جالب است كه بدانيد او عليرغم استعداد و پشتكار فراوان، از. الس و گاس سفر مي كرد
اين شهر شـركت كـرد و در تمـامي آنهـا مبـالغ      بندي هاي بزرگ  طوري كه در مدت اقامتش در الس و گاس در تمامي شرط

 حال ثروت قابل مالحظه اي به دست آورده بودتصميم گرفت كه شرط بندي را كنار گذاشـته و  او كه. هنگفتي به چنگ آورد

 «Tracy » و «linda» به نـام هـاي   از اين رو ازدواج كرد واندكي بعد صاحب دو فرزند. اي آغاز نمايد زندگي شرافتمندانه

 –برگرفته از نام فرزنـدانش   - «Tracinda» هوايي كوچك با نام و به وسيله ثروتي كه به دست آورده بود يك كمپاني شد
 او كـــــــه تحـــــــت نظـــــــر خطـــــــوط هـــــــوايي  ايـــــــن شـــــــركت هـــــــوايي. بنـــــــا كـــــــرد

«los Angeles Air service»  در . وارد بورس شد و سهام آن بـه عمـوم فروختـه شـد     1965فعاليت مي كرد، در سال
مقيم آمريكا سهام كمپاني او را خريداري كردند و در عوض مـدت كوتـاهي ارزش سـهام     ر ايالت متحده اغلب ارمني هايسراس
 .دالر در هـــــــــر ســـــــــهم افـــــــــزايش پيـــــــــدا كـــــــــرد 32دالر بـــــــــه  75/9 آن از

 درهـزار دالر   960هزار متر مربع به قيمـت   320زميني به مساحت  «kerkorian» جسورانه در يك اقدام 1962در سال 

 5همـان كمپـاني در ازاي مبلـغ     خريداري كرد و آن را به يك كمپاني بزرگ اجاره داد و بعد هم بـه  «Flamingo» حوالي
ميليـون   5به مبلغ  «paradise Road» زمين مشابهي در «kerkorian»،  1967در اوايل سال . ميليون دالر فروخت

به كمك سهام كمپاني اش در بورس و نيز مبـالغي كـه اخيـرا بـه     . خودش آن را بكار گيرد دالر خريداري كرد و تصميم گرفت
اتاق كه  1512طبقه با  30 هتلي. آورده بود اقدام به ساخت بزرگترين هتل آن زمان در دنيا در شهر الس و گاس نمود دست

مـان كمتـر كسـي    در آن ز: مي گويد «kerkorian» .داشت ميليون دالر عايدي 3تنها در سال اول آغاز به كارش بيش از 
 زندگي خانواده ها و فراهم آوردن آرامششان به خصوصي در هنگام سفر بتواند سود بسـيار  تصور مي كرد كه پرداختن به امور

 «!كـردم كـه اينگونـه نيسـت     امـا مـن ثابـت   . از ايـن رو اغلـب از ايـن سـرمايه گـذاري گريـزان بودنـد       . خوبي داشـته باشـد  

مـي افـزود تـا اينكـه ناگهـان       «kerkorian» ثروت ده مي شد و در پي آن بهافزو «MGM Grand» روز به روز شهرت
او از بانك هاي اروپا گرفته بود با سود هنگفتي مي بايست باز پرداخت مي شد كه  وام هاي كالني كه. مشكلي بزرگ پديد آمد

به سرعت به او براي بازپرداخـت   ك هاموضوع به نوبه خود نگران كننده نبود اما زماني كه ارزش سهام كاهش يافت اين بان اين
ميليون تاشش ماه پـيش ارزش داشـت،    180از سهامش را كه بيش زا  مالي شان فشار آوردند، در اين بين او مجبور شد نيمي



هواپيمـاي شخصـي    اش در الس و گاس، او همچنين خانه. ميليون دالر به هتل بين المللي هيلتون بفروشد 5/16به مبلغ تنها 
همه دوستان و نزديكان او را بـه حيـرت وا داشـته بـود      آنچه كه. تفريحي اش را فروخت تا بتواند بدهي هايش را بپردازدوقايع 

 « kirk» در حاليكه استرس و نگراني سراسر وجود اطرافيان را فرا گرفته بـود، . گيرودار بود خونسردي بيش از حد او در اين

 .احساســاتي بــر خــورد نكــرد و تــا بــر طــرف كــردن كامــل آن هرگــزبــا آســودگي خيــال بــه حــل مشــكل فكــر مــي كــرد 

بـا   1972در سـال  . سرمايه گذاري در آن به تحقيق و مطالعه پرداخـت  پس از اتمام اين قضايا او به سراغ هاليوود رفت و براي
نفـر و   1200جـايش  اتاق، سالن نمايشي با گن 2084طبقه،  26ميليون دالر كه داراي  107با ارزش  درايت كامل هتل ديگري

سـاخته   Grand Hotel بود با الهام از فـيلم  از آنجا كه عالقه فراواني به سمينارها پيدا كرده. يك فروشگاه بزرگ بود ساخت
  .نهاد Grand Hotel نام آن را 1932سال 

. ه ثبت رسـيد بزرگترين هتل جهان ب باز گشايي شد، نام آن به عنوان «Grand Hotel»،  1973جوالي  5هنگامي كه در 
 «Grand Hotel»يك سفر كاري در نيويورك به سر مي برد براي«kerkorian»زماني كه 1980چند سال بعد در سال 

نفـر جـان    85در ايـن سـانحه وحشـتناك    . اي پديد آورد سانحه آتش سوزي شد و فاجعه بر اثر يك نقص فني الكتريكي دچار
. گرديـد  فورا به الس و گاس برگشت و از نزديك به پيگيري علل حادثه مشـغول  «kerkorian»خبر با شنيدن اين. باختند

 .اســتقبال از ميهمانــان پرداخــت هشــت مــاه پــس از ايــن مــاجرا، مجــددا هتــل بازســازي شــده شــروع بــه كــار كــرد و بــه

با ظرفيت  1993حال حاضر نيز مشغول به كار است در سال  كه در « MGM Grand» و آخرين و يا سومين هتل بزرگ او
 گفته مي شود كـه پـارك  . نفره افتتاح شد 1500باشگاه ورزشي، پارك تفريحي و سالن نمايشي  اتاق، هشت رستوران، 5000

ينجاست كه نكته جالب ا. است ندارد و تمامي امكانات آن دو مشابه «Disneyland» تفريحي اين هتل دست كمي از پارك
به عنوان پدر هتل داران جهان به  «kerkorian»وبا اين اقدام نام اين هتل نيز در زمان خود بزرگترين هتل زمانه بوده است

  .ثبت رسيده است

 


