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ادسسیون تشاددای

برای است. نوشتهشده من حافظهی از کتاب این بیشتر
و گفتوگوها به نداشتهام،  حضور آنها  در که يدادهایی رو
مصاحبههاییبااعضایخانواده،دوستان،فامیلوهمسايگان
آنچه طبق را صحبتها من کردهام. مراجعه همکاران و
کردم. بازسازی گفتهاند من به ديگران و دارم ياد به شخصًا
کهبهجای گفتوگوهاظاهرمیشوند،هدفماینبوده که جایی
بازسازی را مکالمات جوهر کلمهای، نقلقولهای ارائهی
بانکی، صورتحسابهای قانونی، اسناد به همچنین کنم.
خانوادگی، اسناد مالیاتی،مجالتخصوصی، اظهارنامههای
مکاتبات،ايمیلها،پیامکها،عکسهاوسوابقديگراستناد

کردم.
مقالهی یژه بهو نیویورکتايمز، به کلی، پیشزمینهی برای
کردم تکیه بوتنر راس و کريگ بارستو،سوزان دیويد تحقیقاتی
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يخ2اکتبر2۰18منتشرشد.برایسابقهیخانوادگی، تار کهدر
ادعایی، وجرائم ترامپ بهمشاغلخانوادگی مربوط اطالعات
کورن،مايکلدیآنتونیو،دیويدکی ینبارت،دیويد گزارشو  از
میکنم. تشکر ر سرو آدام و پیرس چارلز برین، او تیم جانسون،
تشکر فیشر مارک و کرانیش مايکل بلیر، گوئندا از همچنین

زمانمرگ۴۳سالهبودنه۴۴ساله. میکنم-اماپدرمدر



قماقم

همیشهناممرادوستداشتم.زمانیکهبچهبودمهمهدرکمپ
بود،نهبهاین ر قايقرانیترامپصدايممیکردند.يکمنبعغرو
)در بود همراه امالکومستغالت و قدرت با نام این که دلیل
کوئینز۲ناشناخته و بروکلین۱  از آنزمانخانوادهیمندرخارج
کهچیزیدرصدایآنبهشخصیتم بودند(بلکهبهاینخاطر
میخورد،يکششسالهیسرسختکهازهیچچیزنمیترسید.
کالجبودموعمويمدونالدمشغول کهدر دردههی198۰،زمانی
َمنَهَتن۳بود،احساساتمدرموردم برندسازیساختمانهايشدر

ناممپیچیدهترشد.
واگنهای  از يکی در ،2۰17 يل آور ۴ در بعد، سال سی
یامريکابودموبهسمتواشنگتنبرای

ّ
راهآهنمل ساکتقطار

1- Brooklyn
2-ْ Queens
3- Manhattan
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آن  از پیش ز رو ده میرفتم. سفید کاخ در خانوادگی شام يک
يان کهمرابهجشنتولدعمههايممار کردهبودم يافت ايمیلیدر
کههفتادوپنجسالهمیشددعوت الیزابت کههشتادسالهو
بیضیشکل دفتر ژانويه  از دونالد، آنها کوچکتر برادر بود. کرده

کردهبود. کاخسفیدرااشغال
و کلیسایی سقف با یونیون، ايستگاه به ورود  از بعد
که رسیدم دستفروشی به مرمریاش، سیاه و سفید کِف
درون آن روی من نام که داشت: فروش برای پیکسلهایی
کهنوشته کشیدهبودقرارداشت کهرويش دایرهایقرمزوخطی
و کنید!« اخراج را »ترامپ کنید!«، دیپورت را »ترامپ بود
»ترامپيکجادوگراست«.عینکآفتابیامراگذاشتموسرعتم

کردم. رابیشتر
که هتلی گرفتم، ترامپ بینالمللی هتل به تاکسی يک
از بعد کند. همجمع دور يکشب برای را خانوادهام بود  قرار
از کارهایابتداییهتلبهسمتحیاطاصلیقدمزدمو انجام
کريستالی کردم.لوسترهای سقفشیشهایبهآسمانآبینگاه
یزانبودند، کهازوسططاقشیشهایباالیسرمآو سهطبقهای
آرامشبخشمنعکسمیکردند.دريکطرفصندلیها نوری
ونیمکتهاومبلهابارنگهایآبیسلطنتی،آبی-طوسیو
کنارهمچیدهشدهبودندودر کوچک گروههایی  خاکستریدر
سمتديگرمیزهاوصندلیهابهشکلدایرهایبزرگقرارگرفته
انتظار کنم. مالقات را برادرم شد قرار بعدًا که جایی بودند،

داشتمهتلیعوامانهوپرزرقوبرقباشد،امانبود.
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یبابود.اماناممرویهمهچیزچسباندهشده اتاقمنهمز
بود:شامپویترامپ،تهويهمطبوعترامپ،دمپاییترامپ،دوش
کردم، يخچالراباز ترامپ،واکسترامپوحولهیترامپ.دِر
از تا يختم ر ترامپم گلوی درون را ترامپ جرعهایشرابسفیِد
آرامشم باعث و برود ترامپم مغز به ترامپم خون جريان سیستم

شود.
يکساعتبعد،بابرادرمفردريککريستسوم۱وهمسرش
۳صدا فريتس را  او بوديم بچه که زمانی  از کردم، مالقات لیزا۲
شدند: ملحق ما به هم مهمانها بقیهی زود خیلی میزدم.
ترامپ وماری۵ فِرد4 فرزند پنج  از فرزند بزرگترین يان، مار عمهام
کهيکقاضیخوشنامدادگاهتجديدنظرفدرالاست،عمويم
اینکه راِبرت،کوچکترینعضوخانوادهکهمدتکوتاهیقبلاز
کنديکیاز درشرايطیبدآتالنتیکسیتیرادردههینودترک
آنجابود،عمهامِالیزابت،فرزندوسطترامپ نمايندگاندونالددر
يان مار فرزند )تنها دزموند6 ِدیويد پسرعمهام شوهرش، همراه
از چندتایی و همسرش همراه به ترامپها( نوهی بزرگترین  و
کهدر نزديکتریندوستانعمههايم.تنهاعضوخانوادهیترامپ
کريستترامپجونیور، مهمانیجشننبود،پدرمبود،فردريک
از۳5  بیش او میزدند. فِردیصدا را  او همه که پسر بزرگترین

سالپیشازدنیارفتهبود.
1- Fredrick Crist Trump, III
2- Lisa
3- Fritz
4- Fred Trump
5- Mary Trump
6- David Desmund
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کاخ امنیتی ین مأمور با بوديم، هم با همه سرانجام وقتی
کرديم،وبعدماراماننديکتیم سفیددرخارجهتلهماهنگ
از بعضی ِچپاندند. کاخسفید َونهای درون دبیرستان فوتبال
هیچکس داشتند. مشکل سوارشدن برای مسنتر مهمانهای
رویصندلیهایونراحتنبود.نمیدانمچراکاخسفیدبهاین
ینبرایعمههايمبفرستد. کهحداقليکلیموز فکرنکردهبود
کرديم،دو ورودیساوتالون۱توقف کنار وقتیدهدقیقهیبعد
دروازهی از اينکه  از قبل و آمدند بیرون امنیتی اتاقک  از  مأمور
کردند.پسازطیمسافت یرونهارابررسی اصلیواردشويمز
کوچکیدرمجاورت برویساختمانامنیتی کوتاهی،ونهارو
بالشرقیايستادندوماپیادهشديم.اسمهايمانراصدامیزدند
ويکبهيکداخلمیشديم،تلفنهاوکیفهایخودراتحويل

ازمیاندستگاهفلزيابعبورمیکرديم. میداديمو
طوالنی راهروهای  از شديم، سفید کاخ وارد که هنگامی
کنار کرديم،از پنجرههابهباغهاوپرچینهانگاه از کرديمو عبور
جلوی گذشتیم. سابق جمهور رؤسای همسران نقاشیهای
درسکوت دقیقه ويک کردم کلینتون۲مکث پرترهیهیالری
افتاده اتفاق این  آخرچطور که متعجبشدم دوباره ايستادم.

است.
کنمروزیبه کهتصور هیچدلیلیبرایمنوجودنداشت
کاخسفیدخواهمرفت،مخصوصًادرچنینشرايطی.همهچیز
سفید، کاخ میکردم. نگاه اطراف به داشت. سورئال حسی
1-  SouthLawn
2- Hilary Clinton
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که مردی عمويم، میخواستم من و بود بزرگ و باشکوه یبا، ز
اينجازندگیمیکردرابعدازهشتسالببینم.

از ازردشدن ازمیانسايههایراهروبیرونآمديموبعد ما
گلسرخبود،جلویدفتربیضیشکلايستاديم. کهپراز ایوانی
در کهجلسهایهنوز ازمیاندرهایفرانسویمیتوانستمببینم
ايستاده کناری رئیسجمهورمايکِپنس۱ جرياناست.معاون
و رايان۲،سناتورچاکشومر۳ ُپل کاخسفید، اماسخنگوی بود
ردونالدجمعشدهبودندو کارمندانومسئولیندو  دهنفرديگراز

ياستجمهورینشستهبود. اوپشتمیزر
بزرگمانداخت: تاکتیکهایپدر اینتصویرمنراياديکیاز
همیشهکاریمیکردکهمراجعینشدستبهدامانششوند،چه
کوئینز،همیشهمینشست دردفتربروکلین،چهدرخانهاشدر
کهآنهاايستادهبودند.اواخرپاییز1985،يکسالپس درحالی
اجازه و ايستادم مقابلش در تافتس4، دانشگاه از مرخصیام از
گفت: خواستمتابهدانشگاهبرگردم.اونگاهیبهمنانداختو
بدی؟ انجام رو  کار این میخوای چی برای است. »احمقانه

فقطبرودانشگاهتجارتويکمتصدیاطالعاتشو.«
گفتم، »چونمیخواممدرکمروبگیرم!«حتمًابالحنبدی
کردوبرایثانیهایبهمننگاه بزرگمچشمانشراتنگ چونپدر
رفتو گوشهیلبشباال يابیمیکند. کهدوبارهمراارز کردانگار

گفت:»اینديگهخیلیتهوعآوره!« یرخندهزدو ز
1- Mike Pence
2- Paul Ryan
3- Chuck Schumer
4- Tufts


