
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های نویسندهیادداشت

 های ذهنی خودم است. برخیاوشحاصل تر کتاب این بخش زیادی
 م،نداشت من آن زمان وجود که در این کتاب اتفاق افتاده است رویدادهایی

 انواده،خ اعضای با که هاییمصاحبه و گفتگوها از بسیاری در این کتاب به
. امتکیه کرده اند،شدههمکاران ضبط و همسایگان خانوادگی، دوستان

ا در اند رگفته من به دیگران و دارم ادی به شخصاً آنچه طبق را گفتگوها
 ودب هدفم بر این شود،آغاز می گفتگو که آنجایی در. کردم ذهنم بازسازی

 یانب دوباره را مکالمات اصل ای،کلمه به کلمه هایقولنقل ارائه جایبه که
 بانکی، هایحسابصورت حقوقی، اسناد به همچنین در این کتاب. کنم

 ها،ایمیل مکاتبات، خانوادگی، اسناد خصوصی، مجالت مالیاتی، اظهارنامه
 .امکرده تکیه دیگر سوابق و هاعکس ها،متن

 مقالة ویژهبه تایمز،نیویورک به ای،زمینهپیش موارد اطالعات در
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 اکتبر 1 ختاری در که بوتنر راس و کریگ سوزان بارستو، دیوید تحقیقاتی
 موزه سایتوب ؛5پولیتیکو فر ونتیپست شده است، واشنگتن منتشر 1258

 یهتک مثبت تفکر با عنوان قدرت 1پیل وینست نورمن و کتاب ای؛ تی دبلیو
زیره ج پروژه از من استیپالژ، پارک در ایزمینهبرای اطالعات پیش. امکرده

در  1258 مه 51 تاریخ دانا شلز که در ایمقاله و بروکلین مقالة کلی، تاریخ
 او بینش خاطر به. کنممی تشکر تشر شده است،من 6sqft.com سایتوب
 سابقة برای. کنممی تشکر 9دان پی مک آدامز از ،" اپیزودیک مرد" مورد در

اتهامات  و ترامپ خانوادگی مشاغل به مربوط اطالعات و خانوادگی
 دی مایکل کورن، دیوید بارت، وین مرحوم هایگزارش از موردادعا،

 سرور امآد و پیرس پی چارلز اوبراین، تیم جانستون، کی دیوید آنتونیو،
 شکرت فیشر مارک و کرانش مایکل و بلر گوندا از همچنین. کنممی تشکر

 .بود سالهوسهچهل نه و ودوچهل درگذشت وقتی پدرم اماــ  کنممی
 پیش گفتار

 یقایقران کمپ در کودکی یک عنوانبه داشتم. دوست را اسمم همیشه
 غرور منبع یکاین برای من . کردندمی صدا ترامپ مرا همه ،5672 دهة در

ت مستغال و امالک و تداعی کنندة قدرت نامم این که دلیل این به نه بود،

                                                                                                        
 سیاستو  مد، فرهنگ عامهای است پیرامون مجله (Vanity Fair) فرمترجم: ونتی. 1

د و در منتشر ش 1۸۹۱اولین بار در سال  ونتی فر .شودمنتشر می کوند نستکه توسط 
ه شود. این مجله نسخمنتشر می ایاالت متحده آمریکاچهار کشور اروپایی و همچنین 

متوقف شده بود.  1۸۱۱تا  1۸1۱ای بود که بعد از یک دوره فعالیت از احیا شده نشریه
 .است گریدون کارترسردبیر فعلی نشریه 

 – 1۹۸۹؛ پدر روحانی وینست پیل )زاده Norman Vincent Peale: مترجم. 2
ری گیتوجهی بر نحوه شکل( که طرفدار جمهوری خواهان بود، تأثیر قابل1۸۸۱درگذشته 

قدرت »طرز تفکر ترامپ درباره زندگی داشته است. پیل که مؤلّف کتاب پرفروش 
هت نیل به اهداف را ترویج بینی و تالش در جبود، در مواعظ خود خوش «اندیشیمثبت

 پذیر است.کرد که نیل به موفقیت مادّی و معنوی امری امکانکرد و تأکید میمی
3. Dan P. McAdams 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF_(%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF_(%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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 کوئینز و بروکلین از خارج من خانوادة زمان آن قبل از) ترامپ باشد
 شش ،بود مناسب من برای آن صدا اینکه دلیل به بلکه( بودند ناشناخته

 در من که زمانی ،5682 دهة در. ترسیدنمی چیزیهیچ که از خشن سالة
 هایساختمان کلیة برند سازی به شروع دونالد من عموی و بودم کالج
 .شد تراحساسم در مورد اسم خودم پیچیده بود، کرده منهتن در خود
 آمتراک آرام قطار کابین یک در ،1257 آوریل 1 در بعد، سال سی 
 روز ده. شدم سی دی واشنگتن عازم فیدس کاخ در خانوادگی شام برای
 اریانم هایمعمه تولد جشن به مرا که بودم کرده دریافت ایمیلی آن از پیش

وت دع سالههفتادوپنج الیزابت، سالش شود و خواست وارد هشتادکه می
بیضی )در کاخ  اتاق ژانویه از دونالد هاآن ترکوچک کرده بودند. برادر

 .دبو کرده اشغال سفید( را
 هایکف و دار طاق هایسقف با اتحادیه، ایستگاه به ورودم از بعد

ی را پایه نقاشسه یک ای عبور کردم کهفروشنده از کنار وسفید،سیاه مرمر
 قرمز خط یک با قرمز داخل یک دایرة من نام: برای فروش گذاشته بود

 ترامپ را اخراج کنید، ترامپ آشغال،" ضربدر بر روی آن نوشته بود،
 با سرعت دور شدم. و گذاشتم را امآفتابی عینک. " ترامپ پست است

 انوادهجایی که کل خ ترامپ گرفتم، المللیبین هتل به را اییک تاکسی
 دهلیز داخل بررسی ورودی، از قرا بود آن شب دورهم جمع شوند. بعد

 رهایلوست. کردم نگاه آن باالی آبی آسمان و ایشیشه سقف به و زدم قدم
 طاق پیوستههمبه هایتسمه نورافکن مرکزی از که ایالیه سه ریستالیک

 طرف،ازیک. آورندمی وجود به را نوری مالیمی اند،شده آویزان سر باالی
ـ  هانیمکت و هاصندلی ها،راحتی ـ  رابین سلطنتی، آبیـ گ مایل رنآبی کمـ
 میزها دیگر، طرف از. چیده شده بود کوچک هایگروه درــ  عاج ز،به سب

 ابعداً ب شد قرار جایی که داشتند قرار بزرگ راستة یک در هاصندلی و
معمولی طالکاری شده  انتظارم بر این بود که هتل. کنم مالقات برادرم
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 نبود. طوراما این باشد؛
 بر و جاهمه در من نام اما چیده شده بود؛ سلیقهخوش هم من اتاق

دمپایی  ترامپ، تهویة ترامپ، امپوش: چسبانده شده بود چیزهمه روی
 خیاطیچرخ کیت براق کنندة کفش ترامپ، ترامپ، دوش کاله ترامپ،

 ترامپ سفید شراب از سینی کردم، باز را یخچال. ترامپ حمام ترامپ و
 ذتل مرکز به و در خونم جریان پیدا کند سر کشیدم تا را آن و گرفتم را

 .ترامپم برسید مغز
چگی ب زمان از که ترامپ سوم کریست فردریک رمبراد با بعد ساعتی 

 یةبق به زودی خیلی. را مالقات کردم لیزا همسرش و زدمفریتز صدا می
رد و ف فرزند از پنج فرزند ترینبزرگ ماریان، امعمه: پیوستیم مانمهمانی

 فدرال مورداحترام بود. تجدیدنظر ترامپ بود که یک قاضی دادگاه مری
 قبل کوتاهی مدت که خانواده بود ترین فرزندچککو رابرت، من عموی

قبل از اینکه همسرش وی را ترک  و 5662 دهة دوران بحرانی اوایل از
 رزندف الیزابت، من عمة. بود آتالنتیک شهر در دونالد کارمندان از کند یکی

 فرزند تنها) دزموند دیوید امپسرعمه جیم بود؛ همسرش و ترامپ میانی
 از نفر چند و همسرش؛ و( دختری ترامپ نوة پیرترین و ماریان
ترامپ  ربراد تنها ام که ما هم به این جمع پیوستیم.عمه دوستان تریننزدیک

د و فرزند ارش ترامپ، کریست فردریک من، پدر نیامده بودند جشن به که
 از بیش او. زدندصدا می فردی او را همه که ترین فرد خانواده بودمسن
 .درگذشته است پیش سال وپنجسی
 رون ما رابی در سفید کاخ امنیتی مأمورین بودیم، باهم همه نهایتاً وقتی 

 اخلد جی وی الکروز در تیم یک مثل طور اتفاقیسپس به کردند، بازرسی
ر نظوگو تبادلگفت قبلی میهمانان از برخی. شدیم جمع سفید کاخ
ود. شد، راضی نبنیمکتی با هایروی صندلی کس از اینکههیچ. کردندنمی
یک  که حداقل است نکرده فکر سفید به این کاخ چرا متعجب بودم که من



       21     ری ال ترامپ ام

 

 .هایم بفرستدعمه برای لیمو شرب
و  رفتیم چمن جنوبی حیاط ورودی اختصاص داخل به بعد دقیقه ده 
 زرسیبا برای نگهبان اختصاص نزدیک شویم دو ورودی به اینکه از قبل

 یک در ما کوتاه رانندگی یک از . پسخارج شدند ایستگاه امنیتی از
. دیمش پیاده و ایستادیم شرقی بال مجاورت در کوچک امنیتی ساختمان
 هانتلف ساختمان شدیم، زدند واردیکی صدا میمان یکیکه اسامیدرحالی

 عبور کردیم. فلزی ردیاب طریق از و گرفتند تحویل را هایمانکیف و
 زدیم،می قدم طوالنی راهروهای در شدیم، سفید کاخ وارد کههنگامی 

هایی از بانوی اول نقاشی ها بود،چمن و هاباغ بهعقبی مشرف هایپنجره
 یک و شدم متوقف کلینتون هیالری پرتره شد. جلویکاخ سفید دیده می

 است که ممکن این چگونه که کردم تعجب دوباره. کردم سکوت دقیقه
 .بیفتد اتفاق
 سفید اخک کنم که تحت چنین شرایطی در صورت نداشتم که دلیلی هیچ 

 نگاه اطراف به. داشتم سورئالی احساس چیزدر مورد همه. حضور دارم
 اشتمد قصد من و بود باشکوه و عالی طرح و زیبا،خوش سفید کاخ. کردم

 در بار اولین برای کند رامی زندگی اینجا در که مردی را، عموی خودم
 .ببینم سال گذشته هشت
 رز افتاده بود، گل باغ اطراف گلدان روی بر راهرویی که هایسایه از ما

 وی،فرانس درهای طریق از. شدیم متوقف بیضی اتاق جلوی و خارج شدیم
 هورجمرئیس معاون. است جریان ای درهنوز جلسه که ببینم توانستممی

 ،5ریان پاول مجلس سخنگوی اما ایستاده بود، طرفیک در پنس مایک
 جمع دونالد دور کارمندان و کنگره از دیگر نفر هاده و 1شومر اکچ سناتور

 نشسته بود. رزولوت میز پشت شده بودند که
                                                                                                        
1. Paul Ryan 

2. Chuck Schumer 
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 کردمی کاری همیشه او: بود پدربزرگم هایتاکتیک از یکی یادآور تابلو
 کوئینز در اشخانه یا بروکلین دفتر در یا مراجعه کنند، او به متقاضیانش که
 یک ،5681 پاییز اواخر. بودند بود دیگران ایستاده تهاو نشس کهدرحالی و

 وی از و گرفتم او را جلوی ،5تافتز دانشگاه من از مرخصی از پس سال
 و انداخت من به نگاهی او خواستم که اجازه دهد به مدرسه بازگردم.

 دهید؟ انجام کاری خواهید چنینمی چی برای. است احمقانه این" گفت،
 ." بشو متصدی پذیرش و برو تجارت مدرسه به فقط

حالت تندی به او  یک با ".بگیرم مدرکم را خواستممی من ازآنجاکه"
 ثانیه کی برای با گوشة چشمانش به من نگاهی انداخت و پدربزرگم گفتم،

 هب دهانش گوشة. کردمی ارزیابی را من دوباره انگار که کرد نگاه من به
 تند و زننده این": گفت وی. خندش گرفت کنان درآمد و عطسه حالت
 ".است

 خاتمه پیدا کرد. جلسه بعد، دقیقه چند
 کردممی تصور ازآنچه ترهم کمتر خودمانی و تربیضی هم کوچک اتاق

 درست شناختم،نمی هرگز من که الرا همسرش و اریک پسرعمویم. بود
 ستمه مری شما گفتم سالم اریک دخترعموی " بودند، ایستاده درب کنار

". 
 ".هستید کی شما دانممی من البته": گفت وی

 یگریکد که باری آخرین کنممی فکر من" ".است مدتی خوب،": گفتم
 ".بودید دبیرستان در هم هنوز شما دیدیم، را

 بدون او ".درست است احتماالً " گفت، انداخت و باال را اششانه او
 مالنیا،. کردم نگاه اطراف به. شد دور ازآنجا کنند، معرفی الرا را اینکه

 ارکن در و بودند رسیده دونی و جرد )داماد دونالد و همسر ایوانکا( ایوانکا،

                                                                                                        
1. Tufts University 
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 رویمه مرده نی لبخندی با پنس مایک بودند. ایستاده دونالد که نشسته بود،
 کنند، دوری آن از داشتند دوست همه اسکورت که مثل همچنان صورتش

 .کرده بود کمین اتاق طرفآن در
 نگاه من به هرگز او اما شدم تا به من نگاه کند خیره اوسمت  به من

 .نکرد

 ییصدا با تیره، وشلوارکت با ریزه اندام جوان زن سفید، کاخ عکاس
 بلق همگی جمع شوید تا بیایید" ببخشید، گیهم ". کرد ذوق اعالمخوش

ه دور ک ما را راهنمایی کرد او ".بگیرم عکس برویم باال طبقه به اینکه از
 جمع شویم. بود، نشده بلند میز روی از هنوز که الددون

 ".یدبزن لبخند سه، دو، یک،": گفت او. برد باال را خود دوربین عکاس
 قاب زا وسفیدسیاه عکس یک به و ایستاد دونالد گرفتن، عکس از پس

 اباب از عالی عکس این ماریان،". کرد اشاره بود، میز روی که پدربزرگم
 ممادربزرگ و پدربزرگ خانه کتابخانة در که بود عکسی همان "نیست؟

 ود،ب جوانی مرد هنوز من پدربزرگ آن زمان،. بود نشسته هم کنار میز روی
 از لقب تا هرگز فرمانده گونه که ظاهری و سبیل پشت تیرهکم موهای با

هزاران بار  ما همه. شد فاسد بودم، را متزلزل ندیده او عقلش زوال شروع
 ینیم.این عکس را بب

 لددونا "عکس مامان را نیز داشته باشیم.  شاید": داد پیشنهاد ماریان
 بدهد او گفت یکی عکس مامان را به ایدة خیلی خوبی است، ": گفت

 ." اما عکسی در کار نبود"
 برادرم. یمنشست میز پشت و ماندیم بیضی اتاق در بیشتر دقیقه چند ما

 گمپدربزر شدم متوجه کردم، هنگا آن به بعداً وقتی و گرفت عکس من از
 .است پرواز حال در سرم پشت روح یک مانند

 رد ما و شد ملحق ما به بیضی اتاق از خارج دقیقاً سفید کاخ مورخ
. نیمشام را دنبال ک تا برنامة رفتیم دوم طبقه در اجرایی مقر به دوم طبقه
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 به گذرا هیانگ. رفتیم لینکلن خواباتاق به بودیم، باال طبقه در کههنگامی
 تخت کنار میز روی خورده شدة نیمه سیب یک دیدن از و انداختم داخل

 آنچه به راجع هاییداستان ما به مورخ که طورهمان. کردم تعجب خواب
 ت مبهمصوربه باریک دونالد گفت، بود، افتاده اتفاق اتاق در هاسال این در

حال اینجا به چنین تابهواشنگتن  جورج زمان از": داشت اظهار و کرد اشاره
 از هخان این که گفت و بود مؤدب بسیار مورخ این. زیبایی نبوده است

 هب سالن از گروهی از افراد هم. بود نشده حال بازتابه واشنگتن مرگ زمان
 .کردند حرکت اجرایی ناهارخوری اتاق و 5کابینه اتاق سمت

 و سالم همهبا  ورود محضبه و بود ایستاده ورودی در در دونالد
 وزهن من. شدم وارد که بود کسانی آخرین از یکی من. کردمی احوالپرسی

 من هب صورتش با غافلگیرانه نگاهی با دید، مرا او وقتی و امنکرده سالم
 ".اشیدب اینجا که امخواسته شما از ویژه طوربه من": گفت سپس کرد، اشاره
و یک از  بود توجه افرادزبانی او برای جلبهای چربیکی از روشو این

فراد که ا های او برای متناسب با موقعیت و برای افراد مختلف بود؛مهارت
 طوری نیست.دانستم اینکه میداد درحالیرا تحت تأثیر قرار می

 امر من زندگی در بار اولین برای سپس و کرد باز آغوش خودش را او
 .کرد بغل

 شدم آن متوجه اجرایی رخوریناها اتاق مورد در من که چیزی اولین
 دستی اطیخط نشیمن عالی و یافته، جال خوبیتیرة به چوب: بود آن زیبایی

 پوره یخی، کاهو ساالد) است شدهداده قرار منوها و هاکارت روی که
. (وگا گوشت فیله ترامپ و خانواده غذای اصلی اعضای — زمینیسیب

 رد. بود صندلی یدمانچ شدم متوجه نشستنم از بعد که موردی دومین
 نشسته باشید، کجا بااینکه را خود ارزش توانیدمی همیشه من، خانوادة
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 راحتی احساس هاآن با که افرادی همه: حواسم نبود من اما کنید، ارزیابی
ــ  همسرش و ماریان خواهرشوهرم، خواهرزاده و برادرخانممــ  کردممی
 شراب بطری یک هادمتپیشخ از یک هر. بودند نشسته نزدیکی من در

 شراب واقعی، شراب. کردندمی حمل سفید بطری شراب یک و قرمز
 وقتام هیچخانواده ام،زندگی تمام در بود غیرمنتظره که نیست؛ ترامپ

 هخان در سیب آب وکوکاکوال نوشیدنی  فقط. کردندالکل مصرف نمی
 شد.مصرف می مادربزرگم و پدربزرگ

 تکان دادن دست با ایوانکا. شد ناهارخوری اتاق وارد جرد وسط غذا، 
 ،" برگشته خاورمیانه از خود سفر از جرد "کنید، نگاه اوه،": گفت خود

 رفت همسرش سمت به او. شناختیمنمی بیضی اتاق در را او فقط ما گویی
 تهنشس ایوانکا کنار در که شد خم سمت دونالد به سپس و او را بوسید،

 او .رفت جرد بعد و کردند؛ صحبت سروصدا باهمبی دقیقه دو هاآن. بود
ه ورودی خان از کهدرحالی. هایمعمه حتی نکرد، با کس دیگری احوالپرسی

 سگتوله یک مانند خودش را ترک کرد و صندلی دانی گذشت،می
 رفت. او به سمت زدههیجان

روبرت شراب به دست کنارم ایستاده بود.  کردیم، را سرو دسر وقتی 
 رجمهوکنار رئیس اینجا و در در که است برای ما مایة افتخار " :گفت او

این  ام به که از اینکه جمهور،رئیس آقای متشکرم،" ".باشیم متحدهایاالت
 ".خواهرم را اینجا برگزار کنیم تولد جشن تا را دادید اجازه

 وگرل پیتر استیک در خانة را پدر روز خانواده بار به یاد دارم که آخرین
 شستهن یکدیگر کنار در راب و دونالد االن، مثل. گرفتند جشن بروکلین در

 به سمت توضیحی هیچ بدون دونالد. بودم هاآن و من روی به روی بودند
باحالت پوزخند و با دهانش اشاره . " کن نگاه": گفت و برگشت راب
 کرد.
 پرسید. راب "چی؟"
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 اره کرد.اش بیشتر با همدلی و جمع کرد را هایشلب دونالد
 اما تهداره میف اتفاقی چه دانستمنمی من. کردراب با عصبانیت نگاه می

 تماشا باحالت سرگرمی نوشیدممی را خودم کوکاکوالی کهدرحالی
 .کردممی

 کرف چی شما". گفت هایشحالت فشردن دندان به دونالد "!کن نگاه"
 "کنید؟می

 هب نگاهی او. کشیدراب خجالت می فهم بود کهقابل "چیه؟ منظورت"
 زمزمه و کندنمی نگاه او به کسهیچ شود مطمئن تا انداخت خود اطراف

 ایخامه اسفناج هایکاسه "هایم هست؟دندان در چیزی آیا": کندمی
 ها فاصله انداخته بود.بین آن میز اطراف در پراکنده

 نگاه. اشاره کردنش را متوقف کرد و بود کرده شل را دهانش دونالد
 من. کندمی خالصه را هاآن روابط تاریخچة کل او، چهرة به حقیرآمیزت

 فکر چی ازم خواسته بود که من خشک یبا لحن وقتی. پوزخند زدم
 "کنم؟می

 تقریباً  که ایکننده طرد نگاه همان او به دونالد راب، اظهارات از پس
 شةا شیب دونالد سپس، داشت. بودم، دیده لوگر پیتر در قبل سال بیست

 بیان امعمه تولد روز مورد در اظهاراتی از روی میلی دست، در کوکاکوال
. " آنجاست الرا،": گفت او. رفت خود عروس سمت به ازآنپس و کرد

 او اما ،کیه لعنتی )الرا( که این دانستمنمی به حتی من هم ": بگم صادقانه
 یخوب نرانیدر حمایت از من سخ جورجیا در امانتخاباتی مبارزات طول در

 بودند، هشت سال بود که باهم تقریباً اریک و الرا زمان، آن در ".کرد
 اام بود؛ کرده مالقات اشعروسی در را او حداقل دونالد احتماالً بنابراین

اظهاراتی که دونالد دربارة  چیزی دربارة حالتابه او که رسیدمی نظر به
 استاند برای دونالد، مولمع طبق. دانستنمی مبارزات انتخابی خود گفت،

 راگ خصوصبه داد،انجام می راحتیبه که بود مهم خود حقیقت از بیش
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 .برسد نظر به بهتر داستان شدمی باعث دروغ
 نمک تشکر شما از خواهممی من" گفت، او رسید، ماریان نوبت وقتی

ی ط شب آن مسیری طوالنی را از ما. تولد مسافرت کردید جشن برای که
 تریخ دونالد سر روی را شده پوره زمینیسیب کاسة فردی یم کهاکرده

 ایافسانه داستان با که کسانیهمه". آمدکه او خوشش نمیدرحالی
احالت ب که دونالد جزبه همهــ  خندیدند بودند، پوره شده آشنا زمینیسیب
داد هایش در سینة خود و باحالت اخم گونه گوش میکردن دستقفل

 دونالد را که این کرد؛داشت آن خاطرات را یادآوری می اریانم زمانی که
آن  او هنوز وضوحبه. است سالههفت پسر آن او گویی کرد، ناراحت
 تحقیرآمیز گذشته را به یادداشت. هایاحساس

 تا ادپروا ایستبی بود، برگشته جرد تعقیب از که دونی پسرعمویم
در مورد کمپین انتخاباتی حرف  هایم،توجه به عمه جایبه او. کند صحبت

 جمهوررئیس در خاصی چیز آمریکا مردم گذشته، نوامبر": گفت او. زد
 درک را هاآن خوبیدانند که او بهمی هاآن که دادند وی رأی به و دیدند
 هاآن و چیست بزرگ خانواده این فهمیدند که هاآن. است کرده

 و انداختم برادرم به نگاهی ". ارتباط برقرار کردند در ما هایباارزش
 .چرخاندم را چشمانم

 شراب تونم می آیا".کردم و پرسیدم اشاره هاپیشخدمت از به یکی
 "بخورم؟ بیشتری

 ار شراب قرمز من آیا که پرسید و برگشت بطری دو با سرعتبه او
 ." شراب قرمز لطفاً بله": گفتم سفیدرا؟ دهم یامی ترجیح

 از ساعت دو فقط. شدند بلند همه کردیم، تمام را دسر هر چه زودتر
 و شد تمام غذایی وعده اما بود، شدهسپری اتاق بیضی به ما ورود زمان
 برابر ود ما در کاخ سفید تقریباً انتها، تا ابتدا از. بود رفتن فرارسیده زمان
 زاریشکرگ برای مادربزرگم و پدربزرگ خانة در گذشته در ازآنچه بیشتر
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سبت ن زمان کمتری را با دونالد هنوز اما کردیم صرف م،داشتی کریسمس یا
 .گذراندیم بعد هفتة که دو نوژن تد و پالین سارا راک، کید به

 مانانمیه غیرازبه) دونالد خواهند تنهایی باکه می داد همه این پیشنهاد را
 دوربین هب دونالد رسید، من نوبت وقتی. بگیرید فردی هایعکس( افتخاری

 پشت اش راخستگی من اما داد، شست نشان انگشت عالمتی با و زد لبخند
 فقط در ظاهر خوشحال بود. که رسیدمی نظر به. دیدم لبخندش
 نده اجازه": او )دونالد( گفتم به گرفت، عکس برادرم داشت وقتی

 وی لیم امنیت مشاور نخستین که نکشید طولی ".ناراحت کند را تو کسی
ر جمهواختالفات وی با رئیس و شد اخراج یخوار )جان بولتون( باحالت

 داد.داشت خودش را نشان می
 فشار دادبه هم را هایشمادربزرگم دندان شبح مانندای بهدونالد لحظه

 ".توانند به من برسندنمی هاآن": گفت و

 
 جمهوری ریاست برای را خود نامزدی 1251 ژوئن 59 در دونالد وقتی

 جدی را آن دونالد کردمنمی فکر من. نگرفتم دیج را آن من کرد، اعالم
. ه باشدخود داشت برند برای رایگانی خواست تبلیغاتمی صرفاً او. بگیرد

 هاینظرسنجی تعداد کههنگامی. بود داده انجام را کارهایی چنین قبالً او
 ه،روسی جمهوررئیس طور ضمنی ازبه احتماالً رو به افزایش رفت وی وی

اهد کرد خو را خود تالش تمام روسیه که کرد پیدا اطمینان تینپو والدیمیر
 خود استفاده کند. تا از انتخابات نفع

 اتفاق هرگز چنین چیزی" ".است دلقک یک او": گفت ماریان امعمه
 ".افتدنمی

 من هم موافق بودم.


