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دربارۀ  کتاب
ناسپاس، یک شرح حال کتابی است که شروع نگارش آن به پشِت میله های زندان بازمی گردد. مایکل کوِهن 
که در حال سپری کردِن محکومیِت سه ساله است، در این کتاب به شرِح اطالعاِت دست اولی از اتفاقات 
جنجالی مهمی همچون گواهِی تولد اوباما، نحوۀ تصاحب یکی از بزرگ ترین امالک تجاری، دست کارِی 
حیرت انگیز در نظرسنجی سی اِن بی سی، پرداخِت حق السکوت به استورمی َدنیِْلز، مناسبات او با مسابقۀ 

دختران شایسته، فرارهای مالیاتی و ... می پردازد.
ناسپاس در ۸ سپتامبر ۲۰۲۰، توسط انتشارات اسکای هورس چاپ شد و در مدت زمان کوتاهی تبدیل به 
یکی از پرفروش ترین کتاب هاِی این انتشارات گردید. در فاصلۀ کوتاهی که تا انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا باقی است، هدِف کوِهن از انتشار این کتاب، آن گونه که خودش گفته است، آگاه کردن مردم 
آمریکاست که یک بار و براِی همیشه به دوراِن ریاست جمهوری و کیاست ترامپ پایان دهند. کاری که ازنظر 

او به همین سادگی ها نخواهد بود.

دربارۀ   نویسنده
مایکل کوِهن، متولد ۲۵ اوت ۱۹۶۶، دکترای رشتۀ حقوق، وکیل شخصی و دوسِت دیرینۀ دونالد ترامپ، که 
به عنوان وکیل و سخنگوی رئیس جمهور در کاِخ سفید فعالیِت می کرد. او تا قبل از ریاست جمهورِی ترامپ از 

افراِد نزدیک و »حلقۀ درونِی« دونالد ترامپ به حساب می آمد و در برج هاِی ترامپ مشغول به کار بود.
کوِهن به اتهام فعالیت هاِی غیرِ قانونی ازجمله، کالهبرداری بانکی، تخلف در زماِن کارزارِ انتخاباتی و پرداخت 
حق السکوت از طرِف دونالد ترامپ به یک ستارۀ فیلم های آن چنانی به سه سال زندان محکوم شد. با شروِع 

کووید ۱۹، محکومیِت مایکل کوِهن به حبِس خانگی تغییر کرد.
مایکل کوِهن قبل از آشنایی با ترامپ یکی از سرمایه گذارها در برج هاِی او بود و زندگِی مرفهی داشت.

دربارۀ   مترجمان
پوریا حسنی، متولد تهران، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشجوی 
ممتاز علوم سیاسی در سال ۱3۹۲ است. پایان نامه کارشناسی ارشد پوریا حسنی تحت 
عنواِن بررسی نقش و عملکرد احمد قوام در دوره پنجم نخست وزیری )۲۵ تیر ۱33۱ تا 
3۰ تیر ۱33۱( و حوادث 3۰ تیر ۱33۱ که زیر نظر اساتید گران قدری تدوین شده است، به 

شکل کتاب مستقلی در دست چاپ است.
کتاب های افسارگسیخته، خاطرات یک خودی در کاخ سفید ترامپ؛ آن ها خود را کو ِکالْکس ِکَلن می نامند؛ 
اتاقی که در آن اتفاق افتاد، خاطرات کاخ سفید و بیش از حد و همیشه ناکافی، چگونه خانوادۀ ما خطرناک ترین 
مرد جهان را به وجود آورد؛ با تمام احترام، دفاع از آمریکا با شجاعت و متانت و خشم  توسط پوریا حسنی 

ترجمه شده اند.
پوریا حسنی ترجمۀ کتاب های دیگری در حوزۀ مطالعات آمریکا را در دست دارد.

اکبر بتوئی،  متولد بهمن ۱3۵۴،  با توجه به رتبۀ باالی آزموِن کنکور ۱3۷3 و امکاِن ورود به 
دانشکدۀ پزشکی،  با انتخاِب رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی وارد دانشگاه شهید بهشتی شد، 
و هم زمان نیز مشغول تدریس و ترجمه گردید. بتوئی در سال ۱3۹۰ در رشتۀ زبان شناسی، 
مقطع کارشناسی ارشد،  از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در همان سال در مقطع 

دکتری پذیرفته گردید.
لیبرالیسم و امپریالیسم نخستین کتاب بتوئی ست که توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید. دیپلماسِی 
صلح عادالنه در سیرۀ پیامبر؛ عملیات پرش بلند؛ آخرین دختر؛ بانوان ماه؛ ناسپاس، یک شرح حال واقعِی 
وکیِل شخصِی سابِق رئیس جمهور دونالد ِجی. ترامپ  سایِر عناوینی  است که بتوئی در کارنامۀ کاری خود 

دارد.
اکبر بتوئی در حال حاضر به عنواِن کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه تهران مشغول به کار است.
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این کتاب را به عشِق زندگی ام، همسرم الرا1، و فرزنداِن فوق العاده ام، 
َسامانتا2 و ِجیک3 تقدیم می کنم. شما سه نفر در طوِل سال هایی 
که همراِه دونالد ترامپ بودم و سال هاِی پس ازآن شکیبایِی زیادی 
داشتید. مورِد آزار و اذیت قرار گرفتید، توهین و تهدید شدید؛ دیدید 
که من دستگیر، متهم و زندانی شدم )دو بار(. اما عمیق ترین درد و 
 شما وقتی بود که نقِش فعال مرا در اقداماِت َپسِت آقاِی ترامپ 

ِ
رنج

غیرقابل تصوری،  به شکِل  متأسفم.   
ً
عمیقا خاطر،  این  به  دیدید. 

قدرداِن شما سه نفر هستم که در طوِل همۀ این ها کناِر من ماندید. 
بزرگ ترین خواستۀ زندگِی من این است که این دردهایی که سبب 
شده ام را جبران کنم و براِی باقِی زندگی تان شادی، غرور و احساِس 

امنیت به ارمغان بیاورم.

1. Laura.
2. Samantha.
3. Jake.





تقدیروتشکر

 حال، تصمیم گرفته ام از فرِد 
ِ

با توجه به ماهیِت تفرقه آمیِز این شرح
خاصی تقدیر و تشکر نکنم. بگذارید فقط این را بگویم: به آن هایی 
که به من در زماِن نگارِش این کتاب کمک و حمایت کرده اند، از 

تِه قلبم تشکر می کنم.
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»امیدوارم بیشتر ازآنچه می تواند ِبَجَود، گاز نگرفته باشد.«
فِرد ترامپ1

پیشگفتار

دونالدترامِپواقعِیواقعی

رئیسجمهوِر ایاالت متحده مرا ُمرده می خواست. یا بگذارید آن گونه که دونالد ترامپ 
صحبت  این گونه  ترامپ  ندارد.  اهمیتی  او  براِی  باشم،  مرده  اگر  بگویم:  می گوید، 
می کرد. ماننِد سردستٔه اراذل اوباش، جوری از زباِن بادقت تنظیم شده استفاده می کرد 
تا خواسته ها و امیاِل خود را بیان کند و درعین حال به صورِت عامدانه از زباِن کنایه داری 
 زدِن وکیِل اسبِق شخصی، 

ِ
استفاده می کرد تا خود را مصون نگه دارد و از دستوِر صریح

معتمد، مشاور و حداقل در قلِب من، پسرخواندٔه خود جلوگیری کند.
واشنگتن،  به  نیویورک2  از  فوریٔه 2019،  دلگیِر 24  و  سرد  زمستانی   

ِ
صبح در 

دی سی.3 در بزرگراه میان ایالتی 95 به سمِت جنوب رانندگی می کردم، در راه بودم تا علیه 
رئیس جمهور ترامپ در مقابِل دو مجلِس کنگره4 شهادت دهم، می دانستم مرا، قبل از 
اینکه بتوانم آنچه را که درباره اش می دانم به ]پیشگاِه[ ملت بگویم، مرده می خواست. 
نه سلبریتِی میلیونِر منجِی کشور یا دیوانٔه دروغ گو، نه سرمایه داِر بزرگ یا خودساختٔه 
برگزیده، نه آن آواتاِر realdonaldtrump@ مشهوِر توییتر، بلکه دونالد ترامِپ واقعِی 

1. Fred Trump.
2. New York City.
3. Washington, DC.

4. منظوِر کوهن' مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایاالت متحدٔه آمریکا است. )م.(



12/ ناسپاس

واقعی ـ مردی که بسیار بسیار بسیار افراِد اندکی او را می شناسند.
اگر بیش ازاندازه نمایشی به نظر می رسد، قدرتی که ترامپ در اختیار داشت را در 
 شما را تهدید می کرد چه حسی داشتید. 

ً
نظر بگیرید و تصور کنید که اگر او شخصا

]درحالی که[ به سمِت جنوب می رفتم، در فکر این بودم که آیا امکان زنده ماندن من 
 خیانِت 

ً
 ترامپ که مستقیما

ِ
 از اندازٔه خشم

ً
نیز در همان جهت است یا نه. من کامال

گاه بودم. یک کالِه لبه دار بر سر داشتم، عینک  منصوب به من را هدف گرفته بود، آ
زده بودم و سرعت سنج را روِی هشتاد تنظیم کرده بودم و از نگاِه دیگر راننده ها پرهیز 
می کردم. تئورِی زندگی، تجارت و سیاسِت ترامپ، حوِل محوِر تهدید و چشم انداِز 
می چرخید.  سالح  یک  فیزیکی ـ به عنواِن  شخصی،  انتخابی،  تخریب ـ مالی، 
 از طرِف او به عنواِن 

ً
می دانستم که او چگونه کار می کند، زیرا من کسی بودم که مرتبا

کارچاق کِن ترامپ و گردن کلفِت برگزیدٔه  ]ترامپ[ تهدیدها را انجام می دادم.
از زمانی که یک حزب دیگر سیاسی را حمایت کردم و قبول کردم با رابرت مولر و 
دفتِر مشاورٔه ویژه همکاری کنم، صدها تهدید به مرگ دریافت کردم. در تلفن همراهم، 
با ایمیل، نامه، در توییت ها، در فیس بوک، طرف داراِن خشمگیِن ترامپ سوگند خورده 
این تهدیدها را خیلی جدی گرفتم. رئیس جمهور مرا  بودند که مرا می کشند، و من 
آدم فروش خواند و اتهاماِت خشمگینانه ای علیه من و همچنین خانواده ام توییت کرد. 
به من گفته شد جزای همٔه آدم فروش ها مرگ است. من یهوداِی بی اهمیتی بودم که آن ها 
می خواستند ردم را بزنند. به این دلیل رانندگی می کردم که نمی توانستم به واشنگتن 
پرواز کنم و یا با قطار به آنجا بروم. اگر این کار را می کردم، مطمئن بودم به من هجوم 
می آوردند. هفته ها، درحالی که در خیابان هاِی منَهتن1 قدم می زدم، باور کرده بودم که 
 همان کسی بودم که وقتی ترامپ 

ً
کسی قرار است مرا با ماشین زیر بگیرد. من دقیقا

درباره اش صحبت می کرد، گفت می تواند در خیاباِن پنجم به کسی شلیک کند و او را 
بکشد و از آن قصر در برود.2

مرکِز  در  دهه،  یک  از  بیش  می زدم.  گیج  می رفتم  دی سی  به سمِت  درحالی که 
آمد، حرکِت  من  پسِر  میتصواِی3  به  او  وقتی که  بودم.  ترامپ  به  نزدیک  ]افراد[  حلقٔه 

1. Manhattan.
2. اشاره به سخنرانِی ترامپ در گردهمایِی کارزاِر انتخاباتِی ترامپ در 23 ژانویه 2016 در آیووا. )م.(

3. آیین یا مراسمی است که  پسران و دختران یهودی که به سن تکلیف می رسند، آن را جشن می گیرند. )م.(
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سخاوتمندانه ای انجام داد که ازنظر من متأثرکننده بود؛ به پسرم که آن زمان سیزده ساله 
بود، گفت که پدِر او بهترین است و وقتی که بزرگ شد، اگر خواست در سازمان ترامپ1 

کار کند، همیشه براِی او جایی وجود خواهد داشت.
ترامپ به من و پسرم گفت: »شما خانوادٔه من هستید.«

و عجیب که من هم او را باور کردم!
کناِر یک مجتمع فروشگاهِی خدماتی کنار زدم، بنزین زدم و داخل رفتم تا قهوه ای 
بخورم، تلخ و بدوِن شکر. به دور و اطراف نگاه کردم تا ببینم که آیا تحِت نظر هستم 
یا کسی مرا تعقیب می کند، حِس وحشتی تماِم افکاِر مرا در بر گرفته بود. آن کسی که 
کِت خاکستری پوشیده بود و شبیه به ]افراِد[ اف بی آی بود یا آن مرِد قوی هیکل که چند 
قدم عقب تر، پشِت من بود چه کسی بود؟ ممکن است تصور اینکه تعقیب می شدم 
 منطقی هم بود. من  فقط مشهور 

ً
یا دنبالم بودند دیوانه وار به نظر می رسید، اما کامال

نبودم ـ بلکه شاید در آن زمان بدنام ترین شخِص کشور بودم، که در چشم میلیون ها 
میلیون نفر به عنواِن خائن دیده می شدم. رئیس جمهور ترامپ تمامِی اهرم هاِی فرماندٔه 
کِل قوا2 و تماِم قدرت هاِی پنهانی و آشکاری که بلندپایه ترین شخِص کشور در اختیار 
دارد را تحِت کنترل داشت. او همچنین براِی طرف داراِن خود حکمی فرقه گونه داشت، 
 افسارگسیخته بودند و مایل بودند هر کاری که رئیس جمهور 

ً
برخی از آن ها مشخصا

را خشنود یا محافظت کند، انجام دهند. می دانستم که این افراِد متعصب تا چه حد 
یک دنده هستند، زیرا که من هم ]زمانی[ یکی از آن ها بودم: یک دستیاِر شیفتٔه دونالد 
جی. ترامپ3، یک پیرِو مجنون که حاضر است هر کاری براِی او انجام دهد، ازجمله، 

همان گونه که یک بار برای یک خبرنگار سوگند یاد کردم، گلوله بخورم.
در آستانٔه شهادِت عمومی، درحالی که در سکوِت شب در اتاِق هتل دراز کشیده 
 متفاوت به خود گرفت. این همان اندازه تباهی بود 

ً
بودم، گلوله خوردن' مفهومی کامال

نابودِی تمام وکمال. چشم هایم را بستم، آرزو کردم  که خودم به بار آورده بودم ـ یک 
تاجِر  و  وکیل  یک  کردم،  را شروع  ترامپ  براِی  کار  وقتی  تمام شود.  کابوس  این  که 
مولتی میلیونر بودم، و حاال ورشکستٔه درهم شکسته ای بیشتر نبودم؛ یک وکیِل دادگسترِی 

1. Trump Organization.
2. Commander in Chief.
3. Donald J. Trump.
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سابِق محکوم، رسوا و بیکار که به صورِت زنده در تلویزیون در برابِر بیش از 15 میلیون 
آمریکایی در شرِف شهادت دادن علیه رئیس جمهور بود.

]اگر بخواهم[ فقط به یک نمونه از حماقِت بچه گانه و تهدیدی که به سمِت من 
نشانه رفته بود، اشاره کنم، نمایندٔه حزِب جمهوری خواه َمت ِگیتس1 آن شب توییتی 
دربارٔه من زده بود »ِهی، مایکل کوِهن، زنت و پدرزنت از دوست دخترهات خبر دارند؟ 
شک دارم که وقتی تو زندان هستی بهت وفادار بمونه. اون قراره چیزاِی زیادی یاد بگیره.«
 روِز شهادت دادنم در مقابِل کمیتٔه نظارت و 

ِ
درحالی که در اتاِق سبز در صبح

 آنچه در شرِف 
ِ
اصالح مجلس نمایندگاِن ایاالت متحده2 نشسته بودم، سنگینِی عظیم

 آنچه پشِت سر گذاشته بودم، 
ِ
وقوع بود را احساس می کردم. بنا بر دالیلی، پس از تمام

اتاق،  آن  ماندن در  منتظر  بودم، حین  داده  قرار  این شرایط  را در  و خانواده و کشورم 
 لمس کردم. ایاالت متحده در 

ً
لحظه ای بود که شدِت آنچه در شرِف وقوع بود را حقیقتا

حاِل فروپاشیدن بود، رفاِه سیاسی، فرهنگی و روانِی آن توسِط یک خطِر آشکار و حاضر 
 دونالد ترامپ تهدید می شد، و من نقشی اساسی در خلِق این واقعیِت جدید 

ِ
به نام

داشتم. براِی نیمی از آمریکایی ها، به نظر می رسید که ترامپ یک حقه باِز تحِت کنترِل 
 سفید، دروغ گفته و تقلب کرده است؛ برای 

ِ
روسیه است که در راِه رساندِن خود به کاخ

 رسوایِی مربوط به روسیه یک قصٔه 
ِ
نیم دیگر آمریکایی ها، برای هواداراِن ترامپ، تمام

پریان بود که دموکرات ها از خود درآورده بودند و هنوز نمی توانستند این واقعیت را قبول 
کنند که هیالری کلینتون بدوِن حرف وحدیث در شگفت آورترین شکسِت غیرِ منتظره در 

 انتخاباِت ریاست جمهورِی آمریکا شکست خورده است.
ِ

تاریخ
هر دو طرف اشتباه می کردند. می دانستم که واقعیت بسیار پیچیده تر و خطرناک تر 
است. ترامپ با روس ها تبانی کرده بود، اما نه به آن شکِل پیچیده ای که منتقداِن او 
تصور می کردند. همچنین می دانستم که تحقیقاِت مولر' داستاِن پریان نیست. ترامپ 
در انتخابات با همکارِی روس ها تقلب کرده بود، زیرا همان گونه که در این صفحات 
شدن«  است ـ »پیروز  هرکاری  منظورم  کاری ـ و  هر  انجام  در  شد،  خواهید  متوجه 
همیشه الگوِی تجاری و شیؤه زندگی اش بوده است. ترامپ در دوراِن کارزاِر انتخاباتی 

1. Matt Gaetz.
2. United States House Committee on Oversight and Reform.
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نیز به دنبال کردِن یک معاملٔه بزرِگ امالک و مستقالت ادامه داده بود. او تالش کرد 
خود را به دنیاِی رئیس جمهور والدیمیر پوتین1 و گروِه فاسِد اولیگارش هاِی2 میلیاردِر 
او نزدیک کند. به این دلیل می دانم که من خودم معامله را اجرایی کردم و حتی زمانی 
 آمریکا دروغ گفت و می گفت »هیچ تبانی ای با 

ِ
که به عنواِن کاندیدا با صراحت به مردم

روسیه انجام نشده، با روس ها هیچ معامله ای نکردم ... روسیه ای نیست.«، ترامپ و 
گاه کردم. فرزنداِن او را نسبت به هر پیشرفتی در جزئیات کار آ

]درحالی که[ زماِن شهادت نزدیک می شد، از مأمور حفظ نظم جلسه3 خواستم 
تا چند دقیقه تنها باشم و در اتاق هیچ کس نباشد. تنها نشسته بودم، قلبم تند می زد و 
ذهنم درگیر بود، اولین حملٔه پانیِک4 زندگی ام را تجربه کردم. نمی توانستم نفس بکشم و 
بایستم. فشار زیاد بود؛ در هفته های اخیر، به عنواِن راهی براِی فرار از این جنوِن بی امان، 
به خودکشی فکر کرده بودم. درحالی که می خواستم به صندلی برسم، اشک هایم سرازیر 
شدند، سیِل احساسات مرا در بر گرفت: ترس، خشم، وحشت، اضطراب، تسکین، 
خوف. چیزی شبیه به فوراِن احساساِت بی سابقه و قدرتمندی که وقتی در بیمارستان، 
منتظِر تولِد دختر و پسرم بودم را احساس می کردم. فقط حاال، من بچه ای بودم که به دنیا 

 آن درد و خون، جزئی از تولِد زندگی و هویِت جدیِد من بود.
ِ
می آمد، و تمام

سعی کردم خودم را جمع وجور کنم، به دستشویِی خصوصی رفتم و چشم هایم را 
بررسی کردم تا ببینم خون آلود است یا پف کرده. خیالم راحت شد که هیچ کدام این ها 
نبود. آِب سردی به صورتم زدم، آرام شدم و موجی از اطمینان و آدرنالین مرا فراگرفت. 
 فدرال اعتراف کرده بودم، که شامِل دروغ گفتن به کنگره می شد، اما من 

ِ
به چندین جرم

آنجا بودم تا واقعیت را بگویم، همٔه واقعیت را، هیچ چیز به جز واقعیت را. می دانستم که 
ترامپ و اعضای جمهوری خواِه مجلس می خواهند که من تردید کنم، زبانم نچرخد 
و ضعف نشان دهم، حتی از پا دربیایم. می خواستند که من دربارٔه حقیقت و شخِص 
خودم غیرِ قابِل اعتماد، حیله گر و نامطمئن به نظر برسم. این ورزشی خونین بود و آن ها 

1. President Vladimir Putin.
2. Oligarchs.
3. Sergeant at Arms.
Panic attack  .4، حملۀ پانیک، حملٔه شدیِد اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع که فراوانی بروز آن ها از چند حمله 

در یک روز تا یک مورد در سال متفاوت است. )م.(
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می خواستند که من از ترس به خودم بلرزم. نمی خواستم خرسندشان کنم، تصمیمم این 
بود. می خواستم به هدف بزنم.

مأمور حفظ نظم جلسه در را که باز می کرد، فریاد کشید: »وقِت نمایشه، نوبِت 
شماست آقاِی کوِهن.«

دوربین هایی  عکاس ها،  انبوِه  میاِن  شدم؛  سالن  وارِد  و  کشیدم  عمیق  نفسی 
تلویزیونی و دیوانگِی دیواربه دیواِر آن وسواِس فکرِی ملی. درحالی که حس جدا شدن 
از بدن را با دیدن خودم بر روی صفحه های تلویزیونی که به سمِت شهادت دادن قدم 
برمی داشت، تجربه می کردم، به تنهایی راهم را در میاِن تنه ها و هل دادن هاِی جمعیت 
 آمریکا قرار بگیری، 

ِ
باز کردم. خیلی عجیب بود که در آن لحظه در مرکِز کانوِن تاریخ

مظهِر بسیاری از ترس ها و نفرت ها باشی، بسته به دیدگاِه شما، شرور و یا ناجی باشی 
و در دوره ای که خوِد حقیقت در محکمه بود، باقدرت، حقایق را مطرح کنی. این من 
تلویزیون می دیدم، مایکل کوِهنی که هرکس درباره اش  بودم، خودم را در ]صفحٔه[ 
 محکوم، ناموثق ترین 

ِ
نظری داشت: دروغ گو، خبرچین، احمق، قلدر، خالی بند، مجرم

راوی بر روی کرٔه زمین.
 به من اجازه بدهید تا در این صفحات خودم را دوباره معرفی کنم. 

ً
بنابراین، لطفا

تنها چیزی که می توانم با اطمیناِن کامل به شما بگویم، این است که هرآنچه که شما 
دربارٔه من شنیده اید یا فکر می کنید؛ یا از من و داستانم خبر ندارید یا از دونالد ترامپی 
 ترامپ و 

ِ
که من می شناسم، خبر ندارید. بیش از یک دهه، اولین تماس هرروز صبح

 ترامپ 
ِ

 برج
ِ
آخرین تماِس هر شبش بودم. بیش از پنجاه بار در روز در طبقٔه بیست وششم

 خواسته هاِی او توجه کنم. تلفن همراه هاِی ما 
ِ
به دفتِر او می رفتم و می آمدم تا به تمام

شماره تماس هاِی یکسان داشت، مخاطب هاِی ما بسیار نزدیک به یکدیگر، مشترک و 
صمیمی بودند که بخشی از شغِل من رسیدگی به پرس وجوها و درخواست هاِی بزرگ 
و کوچِک بی پایان از آشنایاِن ثروتمند و معروِف ترامپ بود. با هر شخصی که ترامپ با 
او صحبت می کرد، تماس می گرفتم، اغلب از طرف او به عنواِن وکیل و نماینده اش، و 
 با ترامپ 

ً
همه می دانستند که وقتی من با آن ها صحبت می کنم، گویی که دارند مستقیما

صحبت می کنند.
جدا از زن و بچه هاِی او، من ترامپ را بهتر از هر شخِص دیگری می شناختم. از 
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جهاتی حتی بهتر از خانواده اش او را می شناختم، زیرا که من شاهِد عینِی خوِد واقعِی این 
مرد بودم، در استریپ کالب ها، جلساِت مشکوِک کاری و در لحظاِت نسنجیده ای که 
 چه کسی است: یک مرِد متقلب، دروغ گو، شیاد، قلدر، نژادپرست، 

ً
نشان می داد واقعا
درنده و فریب کار.

دالیلی وجود دارد که چرا هرگز چهره ای بی پرده از دونالد ترامپ وجود ندارد. 
بخشی از آن به این دلیل است که او میلیون ها آشنا، رفیق و آویزان دارد، اما هیچ دوسِت 
واقعی ]ندارد[. او هیچ کس را ندارد که به او اعتماد داشته باشد تا اسراِر او را نگه دارد. 
 مرا داشت، و من همیشه حمایتش کردم، و ببینید چه اتفاقی 

ً
ده سال ]تمام[، او قطعا

 این واقعیت را در نظر بگیرید: ترامپ هیچ 
ً
برایم افتاد. به شما اصرار می کنم تا حقیقتا

 زندگِی خود از پذیرفتِن مسئولیِت ]رفتارهاِی 
ِ
دوسِت واقعی ای ندارد. او در طوِل تمام

 افرادی که سِر راهش قرار گرفتند را یا فریب داد یا نابود 
ِ
خود[ طفره رفته است. او تمام

کرد، اما من تنها کسی بودم که می دانم اسکلت ها کجا دفن شده اند، زیرا این من بودم 
که آن ها را دفن می کرد. من کسی بودم که بیشتر از همه او را تشویق کرد تا در سال 
آمدن  پایین  برایش  دقت  با  در 2015  سپس  و  شود،  ریاست جمهوری   2011نامزد 
 ترامپ را برنامه ریزی کردم تا کاندیداتوری اش را اعالم 

ِ
معروف از پله هاِی برقِی برج

کند. وقتی ترامپ می خواست از طریِق یک کاناِل مخفی با رئیس جمهور پوتین ارتباط 
بگیرد، این من بودم که وظیفٔه برقراری ارتباط به شکِل ِکِیستون کاپ1 را بر عهده داشتم. 
از طرِف او به پیمانکارها کم پول می دادم، شرکاِی تجارِی او را سرکیسه می کردم، به 
همسرش ِمالنی دروغ می گفتم تا خیانت هاِی جنسِی او را بپوشانم، و براِی هرکس که 
مسیِر به قدرت رسیدِن ترامپ را تهدید می کرد، قلدری می کردم و سرش داد می کشیدم. 
از دوش هاِی طالیی در سکس کالب هاِی وگاس تا کالهبرداری هاِی مالیاتی، معامله 
براِی  ند ـ کیل2 

َ
چ ـ ا

َ
ک توطئه هاِی  تا  سابق  شوروِی  جماهیِر  اتحاِد  فاسِد  مقاماِت  با 

ساکت کردِن معشوقه هاِی پنهانِی ترامپ، من فقط شاهِد ظهوِر رئیس جمهور نبودم ـ من 
یک شرکت کنندٔه فعال و مشتاق بودم.

برای تأکید بر آخرین نکتٔه مهم، بگذارید همین حاال بگویم که در روابطم با دونالد 

Keystone Kop  .1، شخصیت داستانِی پلیسی و طنز در فیلم های صامت بین سال های 1912 تا 1917. )م.( 
2. catch-and-kill.
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ترامپ »اختیار« داشتم. در این راه انتخاب هایی کردم ـ انتخاب هاِی وحشتناک، بدوِن 
عاطفه، احمقانه، بی رحمانه، فریب کارانه، مخرب، اما آن ها ]انتخاب های[ من بودند 
و حقیقت و زندگی من را تشکیل می دادند. برای اینکه مثالی بزنم، در طول سال هایی 
که با ترامپ بودم، درحالی که فکر می کردم که قرار است آدم کله گنده ای بشوم، رابطه ام 
تاکسی هاِی  از طریِق پالک هاِی  را  برادِر کوچکم کمتر شد. سرمایه ام  و  با خواهرها 
 پایین نه، بدنام دیده می شود. در پارک 

ِ
نیویورک ساخته بودم، کسب وکاری که اگر سطح

 تازه به دوران رسیده بودم، اما برنامه هاِی بزرگی 
ً
ِوْنیو1، جایی که زندگی می کردم، قطعا

َ
ا

به  می خواستم  داشتم:  داستانی  نمی شد.  نخبه  طبقٔه  از  شدن  جدا  شامِل  که  داشتم 
بلندترین آسمان خراش هاِی جاه طلبِی منَهتن صعود کنم تا دنیا را از چشم انداِز جت هاِی 
خصوصی و قراردادهاِی میلیارد دالری ببینم، و حاضر بودم براِی رسیدن به آنجا هر 
کاری که الزم باشد، انجام دهم. و بعد، آن عزِت نفِس قابل توجهم نیز وجود داشت، 

تندخویی، و تمایل به فریب دادن براِی جلو رفتن؛ بدون توجه به عواقب آن.
من  از  آیا  که  می پرسید  خود  از  شک  بدوِن  می خوانید،  مرا  داستاِن  درحالی که 
 پاسخ 

ً
خوشتان می آید یا اینکه کارهایی که من انجام دادم را انجام می دادید؛ و اکثرا

به جفِت سؤال ها نه خواهد بود. اما اجازه بدهید تا نکته ای را مشخص کنم: اگر فقط 
قادر  بخوانید، هیچ وقت  را  دارید  دوستشان  که  افرادی  توسط  نوشته شده  داستان های 
 آمریکایی را متوجه شوید. 

ِ
نخواهید بود دونالد ترامپ یا وضعیت حاِل حاضِر روح

بیش از این، فقط با درِک واقعِی تصمیم ها و کارهای من می توانید به داخِل ذهِن ترامپ 
راه پیدا کنید و متوجه جهان بینی او شوید. همان طور که هرکس که در ]دستگاه هاِی[ 
اجرای قانون باشد به شما می گوید، فقط گانگسترها هستند که می توانند اسراِر جنایاِت 
 چگونه کار 

ً
سازمان یافته را برمال کنند. اگر می خواهید بدانید که اراذل واوباش' واقعا

می کنند، باید با آدم بدها صحبت کنید. من یکی از آدم بدهای ترامپ بودم. در دنیاِی او، 
من صد درصد مرِد ساخته شده2 بودم.

نظارت و اصالح مجلس  مقابِل کمیتٔه  را در  آغازینم  بیانیٔه  بتوانم  اینکه  از  قبل 
نمایندگاِن ایاالت متحده در روِز شهادِت علنی ام بخوانم، جمهوری خواه ها شروع به 

1. Park Avenue.
Made man  .2، در مافیاِی آمریکا، به عضِو دائمِی مافیا می گویند. )م.(
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کردِن  پرت  براِی  آشکار  تالشی  این  که  می کردم  فکر  کردند.  خود  خاِص  بازی هاِی 
حواِس من باشد، نمایشی که فقط آن ها و خوِد حزب را کوچک کرد. درحالی که مشغوِل 
پاسخ دادن به سؤاالت بودم، اهمیتی نداشت که ]حرف هاِی من[ چقدر برای آیندٔه کشور 
حیاتی بود، مشخص بود که جمهوری خواه ها نمی خواهند یک کلمه از حرف هاِی مرا 
 منتقدانه نبودم، و در 

ً
 حقایِق تلخی که دربارٔه ترامپ گفتم، تماما

ِ
بشنوند. با وجوِد تمام

این صفحه ها هم نخواهم بود. گفتم که ترامپ را به عنواِن یک انسان می شناسم، نه یک 
شخصیِت کارتونی در تلویزیون، و این بدان معنی است که می دانم که او پر از تضاد 

است.
به کمیته شهادت دادم: »آقای ترامپ یک معماست. او به ماننِد من مرِد پیچیده ای 
است. او' هم کاِر خوب می کند و هم بد، مثِل همٔه ما. اما کارهاِی بد او به خوبش 
سنگینی می کند، و از زمانی که روِی کار آمده، تبدیل به بدترین نسخٔه خود شده است. 
 اعماِل سخاوتمندانه 

ِ
او می تواند مهربانانه رفتار کند، اما مهربان نیست. او قادر به انجام

 ]شخصی[ ناسپاس 
ً
است، اما سخاوتمند نیست. او می تواند وفادار باشد، اما اساسا

است.«
یکی از جمهوری خواه ها با طعنه به من گفت: »دروغ گو دشمِن خداست«، این 
 حماقت و دیوانگِی رفتارهاِی خنده داِر حزبش را نشان داد. آن ها برای اینکه 

ً
کاِر او دقیقا

 یک تابلو با تصویر من درست کرده بودند. تابلو با 
ً
تأثیر حرفشان را بیشتر کنند، واقعا

کلماِت درشت اعالم می کرد: »دروغ گو دشمِن خداست.«1
که  زیرا  ترامپ گونه،  شعارهای  از  لبریز  می شناختم؛  را  بچه گانه  بازی هاِی  این 
خودم آن ها را بازی کرده بودم. در منظرٔه رقت انگیِز جمهوری خواه ها که به خاطِر تالش 
براِی عزیز کردِن خود پیِش ترامپ، شرافت و وظیفٔه خود را رها می کردند، خودم را دیدم 
و انگیزه شان را فهمیدم. اشتیاِق سیری ناپذیِر من در جلِب رضایِت ترامپ براِی قدرت 
گرفتنم، خطاِی مهلکی که منجر به نابودی من شد، یک معاملٔه فاوستی بود: من براِی 
به دست آوردن، استفاده، حفظ، اعمال و بهره برداری از قدرت' همه کاری می کردم. از 
این نظر من و دونالد ترامپ خیلی شبیه به هم بودیم؛ در این شهوِت خالص به قدرت، 
من و رئیس جمهور همزاِد هم بودیم. من در برابِر نیروِی ربایندٔه او بسیار آسیب پذیر 

1. “Liar, Liar Pants on Fire.”
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بودم، زیرا که او کوکتلی مست کننده از قدرت، استحکام، شهرت و بی اعتنایِی کامل به 
قوانین و واقعیت هاِی حاکم بر زندگی ما را پیشکش می کرد. زندگی براِی ترامپ یک 
بازی بود، و آنچه اهمیت داشت، پیروزی بود. در این روزهاِی خطرناک، می بینم که 
حزِب جمهوری خواه و پیرواِن ترامپ، قانوِن اساسی را تهدید می کنند ـ که بیشتر ازآنچه 
 درک می شود، در معرِض خطر است ـ و یکی از شوم ترین انگیزه هاِی بشر را 

ً
عموما

دنبال می کنند: میِل به قدرت به هر قیمت.
در مقابِل کنگره شهادت دادم و آن ها را تشویق کردم که از مثاِل من درس بگیرند. 
»براِی آنانی که از رئیس جمهور و لفاظی هاِی او حمایت می کنند، همان گونه که من 
زمانی این کار را انجام می دادم، دعا می کنم که کشور ]ما[ دوباره این اشتباه را به ماننِد 

من مرتکب نشود و بهاِی سنگینی که من و خانواده ام پرداختیم را نپردازد.«
نتیجه گرفتم: »با توجه به تجربٔه من از کار کردن با آقای ترامپ، ترسم از این است 
که اگر در انتخاباِت 2020 شکست بخورد، هیچ وقت یک انتقاِل مسالمت آمیِز قدرت 
نخواهیم داشت. این همان دلیلی است که امروز تصمیم گرفتم در مقابِل شما حاضر 

شوم.«
در  می زد.  را  آخر  حرِف  نظارت  کمیتٔه  رئیس  به عنواِن  کامینگز1  ِالیجا  نمایندٔه 
سکوت نشستم، به مرِد حاال فوت شده ای با چند دهه تجربه در جنبِش حقوق مدنی و 
دیگر اشکاِل خدماِت عمومی، کسی که به عنواِن وکیل' نمایندٔه وکالِی بخت برگشته ای 
چون من بود، گوش می دادم. او متوجه بود که حتی پست تریِن ما شایستٔه فرصِت ابراِز 
پشیمانی، رستگاری و شانِس دوباره در زندگی است. کامینگز تنها سیاست مداری بود 
به ]مورِد[  انسان  به عنواِن یک  او روبه رو شدم  با  که وقتی در طوِل دوراِن مشقت بارم 
من عالقه مند شد. وقتی که به من گزارش شد تا دوراِن محکومیتم را بگذرانم، او حتی 
پیش قدم شد تا امنیِت من در زندان را تأمین کند. این یک عمِل فداکارانٔه مهربانانه بود 

که من همیشه قدرداِن آن خواهم بود.
کامینگز خطاب به من و ملت گفت: »می دانم که سخت بوده است.« کلماِت او 
ماننِد ضربه ای به شکمم بود. »می دانم که با مسائِل زیادی روبه رو شده ای. می دانم که 
نگراِن خانواده ات هستی. اما این بخشی از سرنوشِت توست. و امیدوارم که این قسمت 

1. Elijah Cummings.



پیشگفتار: دونالد ترامِپ واقعِی واقعی / 21

از سرنوشت به سمِت مایکل کوِهنی بهتر، دونالد ترامپی بهتر، ایاالت متحدٔه آمریکایی 
بهتر و جهانی بهتر ختم شود. این را از تِه قلبم می گویم.«

نمایندٔه کامینگز با این جمله به سخناِن خود خاتمه داد: »ما بهتر از این هستیم.«
به فکر فرو رفتم، آمین.

حاال درحالی که تنها در زنداِن شماِل ایالِت نیویورک نشسته ام، یونیفرم سبزرنِگ 
زردرنگ شروع  کاغِذ  یک  روِی  بر  را  این دست نوشته  نگارِش  دارم،  تن  بر  را  دولتی 
 آفتاب می نویسم تا وقتی دیگر زندانی ها بیدار شدند، 

ِ
کرده ام. اغلِب اوقات قبل از طلوع

رشتٔه افکاِر من پاره نشود. باید به کارگاِه تصفیٔه فاضالب، جایی که بعضی از ما برای 8 
دالر در ماه کار می کنیم، گزارش دهم. درحالی که ماه ها سپری می شد و دربارٔه مردی 
که به خوبی می شناختم، فکر می کردم، بیشتر قانع می شدم که ترامپ هرگز به راحتی 
از سَمِت خود کنار نمی رود. این رسوایی هایی که در ماه هاِی اخیر پدیدار گشته اند، 
تنها با میزاِن بیشتری از خیانت و فریب ادامه پیدا می کنند. اگر که ترامپ براِی چهار 
ساِل دیگر هم پیروز شود، ثابت می شود که این رسوایی ها تنها نوِک کوِه یخی است. 
مطمئن هستم که ترامپ می داند که اگر از سَمِت خود کنار رود، به زندان خواهد رفت و 
این همان کارماِی اجتناب ناپذیِر آن شعاِر معروِف »زندانی اش کنید!« است. این همان 
ترامپی است که به صورِت خالصه می شناسمش. او جنایات و گناه هاِی خود را گردِن 
دیگران می اندازد، بخشی از آن به این خاطر است که حواس ها را پرت کند و دیگران 
را گیج کند، اما بیشتر به این دلیل که فکر می کند همه به اندازٔه او فاسد، بی شرم و حیا 
و بی رحم هستند؛ ذهنیِت مسمومی که خیلی خوب آن را می شناسم. هرکس ترامپ را 
 سفید همراهی کند، اگر که رئیس جمهور نتواند خود را رهبِر مادام العمر کند، 

ِ
در کاخ

همان گونه که همین حاال هم دراین باره شوخی می کند ـ البته ترامپ درواقع هیچ وقت 
شوخی نمی کند ـ زوایایی درهم برهم از تقلب، کالهبرداری و بی قانونی کشف خواهد 
کرد. ترامپ و نوچه های او هر کاری انجام خواهند داد تا این واقعیت را بپوشانند، و 

منظور من هر کاری است.
 براِی 

ً
وقتی در اتاِق تلویزیوِن زندان' ترامپ را در اخباِر شبانگاهی می بینم، تقریبا

نگاِه  می شناسم؛  به خوبی  را  او  صورِت  زباِن  و  حرکات  او،  می کنم.  تأسف  ابراِز  او 
گوشه چشمِی او را درحالی که مشغوِل پرت وپال گفتن، یاوه سرایی و تکان دادِن خود، 
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درحالی که در جست وجوِی پشتیبان و حامی است، کسی که مایل باشد کثیف بازی کند 
و دشمنانش را نابود کند، می بینم. مردهایی که جایگزین من هستند و به لطمه واردکردن 
به شهرتشان با انجام فرمایشاِت رئیس جمهور، هرچقدر هم فریب کارانه، فاسد و خالِف 
نر3 و مایک 

ْ
قانون، ادامه می دهند را می بینم. رودی جولیانی1، ویلیام بار2، َجِرد کوش

حقیقت  حاضرند  که  چاپلوس هایی  هستند،  ترامپ  جدیِد  کارچاق کن هاِی  پومپئو4 
را تحریف کنند و به خاطِر رئیِس خود' قانون را بشکنند. این کارها فایده ای نخواهد 
 هم تمام این ها را انکار خواهد کرد، اما 

ً
داشت. ترامپ نمی خواهد این ها را بشنود، قطعا

او بدوِن وکیِل اصلِی بولداِگ خود، روی کؤن5، و وکیل شخصی و پیت بوِل اسبِق خود، 
مایکل کوِهن، راه به جایی نخواهد برد.

 از من می خواستند که 
ً
در جریاِن شهادتم، اعضاء جمهوری خواِه مجلس دائما

قول دهم کتابی نخواهم نوشت. بارها و بارها امتناع کردم. راِه دیگری برای گفتِن اینکه 
اجازه ندارم داستانم را تعریف کنم، درواقع از من خواسته می شد تا بی خیاِل حقی که 
متمم اول قانون اساسی ایاالت متحدٔه آمریکا برایم متصور شده بود، بشوم. این نشانه ای 
صریح از ناامیدی و ترس بود. در راستاِی اشتباهات و تصمیم هایم چیزهاِی زیادی را 
باخته ام، ازجمله آزادی ام را، اما همچنان حق دارم تا داستانم را دربارٔه تهدیِد حقیقِی 

 فوری که شامل می شود را به کشور برسانم.
ِ
ملتمان بگویم و آن پیام

آخرین مسئله ای که می توانم با اعتمادبه نفِس کامل بگویم؛ درحالی که صفحات 
کتاب را ورق می زنید و با دونالد ترامِپ واقعِی واقعی براِی اولین بار آشنا می شوید: این 

کتابی است که رئیس جمهور ایاالت متحده نمی خواهد آن را بخوانید.

مایکل کوِهن
زنداِن فدراِل اوتیسویل6، اوتیسویل، نیویورک
11 مارس 2020

1. Rudy Giuliani.
2. William Barr.
3. Jared Kushner.
4. Mike Pompeo.
او برای اجرای  او از مشاوران اصلی جوزف مک کارتی و از عامالن  ایاالت متحدۀ آمریکا بود.  Roy Cohn .5. وکیِل اهل 

مک کارتیسم بود. او همچنین با مافیا در ارتباط بود و به عنوان کارچاق کن فعالیت می کرد. )م.(
6. Otisville, New York.
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ْ
پرِن
َ
ا

به  نزدیکی  چاپلوسی،  با  سال ها  طی  که  شد  آغاز  به گونه ای  ترامپ  دونالد  فریِب 
قدرت، شهرت، جاه طلبی و خواسته هاِی خارج از کنترِل خوِد من ادامه پیدا می کرد. 
همه چیز براِی من در یک روِز معموِل پاییزِی 2006 شروع شد. در آن زمان من یک 
بودم،  منهتن  شهِر  مرکِز  از  شناخته شده  کمتر  البته  و  موفق  میان ساِل  تاجِر  و  وکیل 
که  میزم،  روی  از هرچیزی چیده شده  عدد  دو  با  معمولی  مرتِب  دفتِر  یک  در  که 
نشانه ای از ماهیِت وسواِس من بود؛ دو منگنه، دو جاچسبی، دو تلفن و دو فنجان 
با مدادهاِی تیِز داخل آن ها، نشسته بودم. من سی ونه ساله بودم و براِی یک مؤسسٔه 
 فیلیپ ناِیزر2 کار می کردم. به عنواِن یک وکیل، ید 

ِ
حقوقِی متوسِط کالس باال به نام

طوالنی در زمینه هاِی آسیِب شخصی3 و قصوِر پزشکی داشتم، اما عالقه و استعداِد 
 معامالت بود، من ثروتی میلیون دالری در صنعِت آزاِد مجوِز موقِت 

ِ
من در انجام

تاکسیرانی4 به دست آورده بودم. ثروتمند بودم، همسری زیبا و دو بچٔه جواِن شاد 

این برنامه  از مارک برنت است که دونالد ترامپ میزبان و ستارٔه  پانزده فصله  برنامه ای  نام  پرنتیس 
َ
ا  ،The Apprentice  .1

از راِه این برنامه به دست آورد. براِی اطالعات بیشتر دراین باره و  بود و عمدۀ شهرت خود در عرصٔه رسانه ها و سرگرمی را 
لت نیومن، یکی از ستاره هاِی این برنامه، از انتشاراِت 

ُ
عملکرِد دونالد ترامپ در این برنامه به کتاِب افسارگسیخته اثِر آماروسا َمنیگ

مهراندیش مراجعه کنید. )م.(
2. Phillips Nizer.

 حقوقی ست که هرگونه آسیب و جراحت و خسارت به بدن، ذهن و اموال 
ِ

Personal injury  .3، آسیِب شخصی' یک اصطالح
و دارایی را شامل می شود. )م.(

4. Taxi Medallion.
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داشتم، به تازگی یک واحد آپارتمان در ساختمانی در خیاباِن ترامپ پارک1 به ارزش 
4/9 میلیون دالر خریداری کرده بودم، با ]ماشیِن[ بنْتلی2 دوِر شهر می چرخیدم و 

خودم را یک نیمه بازنشسته به حساب می آوردم.
پرتگاِه  لِب  در  که  نمی دانستم  اما  بودم،  ساخته  را  ]زندگی ام[  دیگر  به عبارِت 
یک بحراِن میان سالی که منجر به عالقه ای شدید و خورنده و ]درنهایت[ سقوِط من 

می شود، قرار دارم.
پاییزِی ساِل 2006، پشِت میزم نشسته بودم و مشغوِل کاغذبازِی  در آن روز 

معموِل وکال بودم که منشی ام زنگ زد.
او گفت: »دونالد ترامپ جونیور3 پشِت خط است.«

کمابیش انتظار این تماس را داشتم. ترامِپ جوان را از وقتی که سه واحِد جدید 
در خیاباِن ترامپ پارک، پروژه ای در دسِت احداث که تبدیل به خانٔه خانواده ام شد، 
در  دوخوابه  آپارتماِن  و یک  واحِد تک خوابه  دو  بودم، می شناختم؛  کرده  خریداری 
مونیکو4 قرار داشت و تبدیل به یک اقامتگاه 

ْ
 هتِل باکالِس ِدل

ً
طبقٔه دهم، جایی که قبال

با چشم اندازی وسیع به خیابانی نمادین که طوِل آن از اتاِق نشیمن' شروع و تا نیمی 
کاِر  ترامپ،  سازماِن  طرِف  از  جونیور،  دان  بود.  شده  داشت،  ادامه  ساختمان  از 

ساخت وساز را انجام می داد، بنابراین اغلب با یکدیگر صحبت می کردیم.
که  همان طور  یا  ترامپ  پارِک  خیاباِن  به  مربوط  دادم ـ اخبار  پاسخ  را  تماس 
خودی ها می دانند تی پی ِای5 بود، یک گریِز خوش آیند از کارهاِی معموِل حقوقی ام. 
بعالوه، با ترامِپ جوان صمیمی شده بودم و از شوخی هاِی دوستانه مان لذت می بردم 
بودیم.  رفته  نیویورک  و مستقالِت  امالک  توی جلِد گردن کلفت های حوزٔه  و هردو 
مدت ها بود که من چهرٔه یک وکیِل پوست کلفت را داشتم. از آن دست وکالیی که 
به عنواِن یک  بلکه  قانونی،  از طریِق مجارِی   

ً
لزوما نه  را،  نوع مشکلی  می توانند هر 

]مشهوِر[  شخصیِت  بزن بهادِر  نسخه هاِی  آن  بی رحم ـ از  خشِن  فوِق  کارچاق کِن 

1. Trump Park Avenue.
2. Bentley.
3. Donald Trump, Jr.

Delmonico Hotel  .4، هتلی قدیمی و شیک که محِل دیدار هنرمندان و افراد طبقٔه باالِی جامعه بود. )م.( 
5. TPA.



فصل یک: اَپِرنْتیس / 25

تلویزیونِی ِری دانوان1، اما در زندگی واقعی ـ حل کنند.
 تی پی ِای چطوره پیش می ره؟«

ِ
گفتم: »ِهی دی، چه خبرا؟ اوضاع

رو  پدرم  و  من  می تونی  نزدم،  زنگ  تی پی ِای  »به خاطِر  گفت:  جونیور  ترامپ 
 مهم دیگه ایه. پدرم فکر می کنه که تو 

ِ
تو دفترش مالقات کنی؟ مربوط به یه موضوع

می تونی خیلی مفید باشی.«
نکردم.  تعلل  اما  دارد،  »خیلی«  ]قیِد[  ترامپ ها  براِی  همه چیز  که  فهمیدم 
جلسٔه  یک  در  ترامپ،  با  پیش  سال  چند  آره.   

ً
قطعا ترامپ؟  دونالد  با  جلسه ای 

جمع آورِی کمِک مالی براِی کاندیداِی دادستاِن کِل جمهوری خواِه نیویورک، مالقات 
کرده بودم، اما مالقاِت گذرایی بود.

 ترامپ می رفتم. 
ِ

در عرِض چند دقیقه، با هیجان از خیاباِن پنجم به سمِت برج
ترامِپ پدر ازنظِر من فقط یک شخِص مشهور و میلیونِر حوزٔه امالک و مستقالت 
نبود. به عنواِن فارغ التحصیل دانشگاه ِاِمریکن، در واشنگتن دی. سی، هنِر معامله2 را 
وقتی که در دهٔه 1980 منتشر شد، نه یک بار بلکه دو بار خوانده بودم و این کتاب 
ازنظِر من شاهکار بود. بی رحم، سرسخت، سیری ناپذیر، بااستعداد، خالق، قوی و 
سخت کوش، باالتر از همٔه این ها یک برندٔه همیشگی ـ تصویِر شخصِی ترامپ که 
در آن صفحه ها وجود دارد، هرچند خیالی و به دوراز واقعیت، مرا جذب کرده بود. 
ویژگی هاِی  بهترین  از  برخی  که  اعماِق وجودم تصور می کردم  از  به شکِل مخفیانه 
نترس،  اهل معامله، سرسخت، سخت کوش،  به عنواِن یک  را  دارم. خودم  را  ترامپ 
همان  من  می دیدم.  اهدافم  به  دستیابی  براِی  بی عاطفه بودن  و  بی رحم  براِی  آماده 
موقع هم شخِص ثروتمندی بودم، اما همه چیز می خواستم، زندگِی خوب، تحسیِن 
شخصی،  هواپیماِی  سریع،  ماشین هاِی  بزرگ،  قراردادهاِی  شهرت،  عمومی، 
زرق وبرِق بیش ازاندازه و شوِق به زندگی که به نظر می رسید ترامپ بدون هیچ تالشی 

Ray Donovan  .1، ِری داناوان یک مجموعٔه تلویزیونی درام جنایی ساخته  س ِان بایدرمن با هنرنمایِی لئو شرایبر در نقِش 
ری داناوان )ِری ِری( است که از شبکٔه کابلِی شوتایم در آمریکا پخش می شود. ریموند یک کارچاق کن است. البته از نوع 
گانگستری اش. یعنی هرکس که با مشکل خطرناکی مواجه می شود، او را برای حل مشکل استخدام می کند. کسی که هیچ ابایی 
از خشونت، قتل، آدم ربایی و کشته شدن ندارد. بسیار حرفه ای و باهوش و دقیق است و همۀ کارهایش را بدون مشکل انجام 
 بر پاشنٔه همین 

ً
می دهد. برای رسیدن به چنین سطحی از شغل گانگستری باید کاراکتر عجیبی داشت. سریال »ری داناوان« دقیقا

کاراکتِر پیچیده می چرخد. )م.(
2. The Art of the Deal.
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نماِد آن بود.
ممکن  جلسه  که  می کردم  فکر  خودم  با  می رفتم،  باال  پنجم  خیاباِن  از  وقتی 
است دربارٔه چه چیزی باشد. در هفته هاِی اخیر درحالی که من و دان جونیور مشغوِل 
گفت وگو دربارٔه پیشرفت نوسازِی آپارتماِن من در تی پی ِای بودیم، به من دربارٔه یک 
درگیری که در یک ملِک دیگر ترامپ در مرکِز شهر در نزدیکِی ]ساختمان[ سازمان 
بود، گفت.  روبه گسترش  تی دبلیوتی1  یا  ترامپ  برج جهانِی   

ِ
اسم به  این یکی  ملل، 

که  بودم،  تی دبلیوتی  در  مشترک  سرمایه گذاری  واحِد  یک  صاحِب  همچنین  من 
 ماهی 15 هزار دالر در ماه اجاره اش دادم و همچنین پدر و مادرم، مادرزنم 

ِ
به مبلغ

و پدرزنم را تشویق کرده بودم تا در آن ساختمان سرمایه گذاری کنند، یعنی خانوادٔه 
 مالک بیش از نیمی از آسمان خراش هاِی شرقی آنجا که ساکناِن مشهوری 

ً
من جمعا

ماننِد هریسون فورد2 و درِک ِجِتر3 عضو نیویورک یانکی4 ساکن آن بودند را در اختیار 
با توجه به دکمٔه آسانسور ادعا می شد 90 طبقه است،   72 طبقه )که 

ِ
داشتند. برج

همان ترامپ همیشگی( در آشوب بود، زیرا اعضای هیئت مدیرٔه برج با ترامِپ پدر 
وارِد دشمنِی دیرینه ای دربارٔه هزینه ها و آنکه چه کسی باید از مزایای کاهش 100 

میلیون دالرِی مالیاِت شهری برخوردار شود، شده بودند.
ترامپ جوان به من گفت درحالی که این درگیری تلخ تر و شخصی شده، هم 
تالش  هیئت مدیره  حاال  کرده اند.  بازی  وارد  را  وکیل ها  ترامپ'  هم  و  هیئت مدیره 
 ترامپ را از روِی ساختمان، زمین هایی که براِی صاحباِن آن در صورِت 

ِ
می کرد تا نام

داشت،  بیشتری  ارزِش  پرنتیس 
َ
ا مسابقٔه  مستند  تلویزیونی  ستارٔه  با  نداشتن  ارتباط 

بردارد. تهدید نه تنها یک بی حرمتی به ترامِپ پدر بود، بلکه تهدیدی واقعی و جدی 
تا  ترامپ  سازماِن  از  که  بود  چیزی  تنها   

ً
عمال ترامپ   

ِ
نام ]ترامپ[ ـ و  بَرنِد  متوجه 

ساِل 2006 براِی فروش باقی مانده بود ـ می شد. اگر که تی دبلیوتی ارتباِط خود را با 
ترامپ قطع می کرد، چه اتفاقی روی می داد؟ چه شخص دیگری این اسم را به عنواِن 
و  گلف  زمین هاِی  از  بی پایان  رشتٔه  یک  به   

ً
ظاهرا ترامپ   

ِ
نام می دید؟  سرمایه  یک 

1. TWT.
2. Harrison Ford.
3. Derek Jeter.
4. New York Yankee.
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