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 * کند امپ افشاگری مینویس تر سایه

 

ی ترامپ را به عنوان شخصیت  آمریکا باعث شد 1هنر معاملهکتاب 

کسی بود که به  تونی شوآرتز .بشناسد ناپذیر تجاری خدشه شم ِّبا 

 پشیمان است.  حاالخلق این اسطوره کمک کرد و 

 2ری  هن مجی

 

 

فرعی و  ی در جاده  3تونی شوآرتز ی بر خانه که غروب خورشید  وقتی  وئن سال گذشته، ژ

رو  روز روبه و با اخبار داغ  کرد تاپش را روشن لپسایه انداخته بود، نیویورک  4ل یدرخت ریوردِپر

شوآرتز  اعالم کرد.  ریاست جمهوری  اتبرای انتخابرا ترامپ کاندیداتوری  خود  جی دونالدشد: 

د یک پای خودش هم وسط این کر  می دید احساس طور که ویدئوی سخنرانی او را می همان

 ست. ماجرا
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 The Art of The Deal 

2
 Jane Mayer 

3
 Tony Shwartz 

4
 Riverdale 
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ش های در خیابان پنجم جمع شده بودند، ویژگی بر جمعیتی که در البی برج ترامپ، در برا ترامپ

شوآرتز .« را نوشته است هنر معاملهما به رهبری احتیاج داریم که »گفت  کرد و می را ترسیم می

ست که باید نامزد انتخابات ه جای ترامپ، این اوپس بکرد اگر این طور است،  خودش فکر میبا 

ترامپ  دونالدریاست جمهوری شود.  شوآرتز  به سرعت توئیتی منتشر کرد و در آن نوشت: از 

من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوم، با توجه به  است کنم که پیشنهاد کرده تشکر می

 را نوشتم.  هنر معامله که این من بودم که کتاب این

را به نیابت از او نوشت  ترامپ دونالدکتاب پرفروش خاطرات ، 7891سال  درتز کسی بود که روآش

پانصد هزار ، هم نوشته شد کتاب جلدروی همکار  ی اسمش به عنوان نویسندههم  ، بابت آنو 

 هنر معاملهلیف کتاب را دریافت کرد. کتاب أالت حقنیمی از  هم  پرداخت گرفت و دالر پیش

 و  بود 5های تایمز ترین هفته جزو  فهرست پرفروش تچهل و هشدر  .ر داشتچشمگی موفقیتی

از  نسخهاز یک میلیون  .  بیشقرار داشت این فهرست اول متوالی در رده ی در سیزده هفته

کرد. این کتاب  که  میچندین میلیون دالر سود عاید نویسندگان آن و کتاب فروخته شده بود 

ادی از یک را به عنوان نم وی، شدخارج از مرزهای نیویورک  حتا ترامپباعث شهرت 

  که، 7نیویورک، سردبیر سابق و ناشر 6ادوارد کوسنرکرد.  نفوذ معرفی میگذار موفق و پر سرمایه

تونی کسی بود که  »گوید می ،کار بود جا مشغول نده در آنشوآرتز در آن زمان به عنوان نویس

 «.نکشتاین استترامپ را خلق کرد. او دکتر فرا

گذراند، در دفتر ماه را  با ترامپ  79که شوآرتز کار کتاب را شروع کرد،  7891در اواخر سال 

با او به جلساتش  ،کرد یصرف م زیادی وقتکارش مستقر شد، سوار بر هلیکوپترش با او 

گذراند.   دا میاو  در  فلوری منهتن و یا در ملکِ ش درها را با او در آپارتمان رفت، و آخر هفته می
                                                           
5
 The New York Times بار برنده جایزه ادبی پولیتزر شده است 111شد  بالغ بر  تاکنون منتشر می 1581زنامه آمریکایی که از سال رو   

6
 Edward Kosner نگار آمریکایی  و از سردبیران ارشد نیوزویک روزنامه   

7
 دو هفته نامه نیویورک با محتوای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که عمده تمرکز آن بر اخبار مربوط به نیویورک است 
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 ی کرد  که او را بیشتر از هرکس دیگری خارج از خانواده در طول این دوران، شوآرتز احساس می

ها بود که   دههترامپ نوشت،  ی که توئیتش را درباره اخته است. اگرچه شوآرتز تا زمانیشن ترامپ

باشد و از  نویس یهساخواست که  او هرگز نمیبه طور علنی  صحبتی نکرده بود.  او  ی درباره

چهل و پنج  دامه داد راضی بود.  اما وقتی بازپخش  اکه پس از آن کتاب به کار دیگری  این

 رسید که  از پس  چیز عجیبی دریافت: به نظر میاش را دید،  دقیقه لفاظی ترامپ در سخنرانی

ت. شوآرتز به بوده اس شخود ،کتاب ی شده بود که نویسندهخود ترامپ هم متقاعد ها، حتا  دهه

نوشتن کتاب دروغ  ی توانست درباره اگر او به این راحتی می» آورد که با خود فکر کرد یاد می

توانایی را دارد که  را رد کرد، پس این ادعاشد به راحتی این  میهم همان اول کار که  بگوید، آن

 .« هرچیزی به همین راحتی دروغ بگوید ی بارهدر

رسید، به همین علت شوآرتز به  تی ترامپ کامالً نامحتمل به نظر میپیروز شدن کمپین انتخابا

مهاجرین مکزیکی را  در گفت که شاید نباید خیلی نگران باشد.  اما وقتی ترامپ  خودش می

احساس نگرانی کرد. او صدها ساعت را صرف  خواند، شوآرتز "تجاوزگر"اش  سخنرانیانتهای 

  ،از او دارد عمیق یکرد که فهم پ کرده بود و احساس میی رفتار ترام واسطه ی بدون  مشاهده

« کنند کفایت می زننده و نقاط ضعفی که او را بی لنقاط قوت گو » آن را  خود شوآرتزاز آنچه 

ای  قریحه جذاب با متهور  ها  ترامپ را یک کارآفرین  . اگرچه، بسیاری از آمریکایینامد می

ای که خود شوآرتز به خلق آن کمک کرده  اسطوره یویرتص. دانند ناپذیر در تجارت می خدشه

و  «ذاتی خودتان اعتماد کنید ی ارزشش را دارد که به غریزه»گوید  است. ترامپ در کتابش می

ش را به آنجا نگذاشته، صدها پایحتا  از خرید هتلی که هرگز مطمئن بود»کند که  اضافه می

 «ورد.آ میمیلیون دالر پول در

خواهان  های درون حزبی جمهوری ها پیشتاز رقابت بینی که ترامپ برخالف پیش بعد،های  در ماه

گاری را ن از زمانی که روزنامهافزایش یافت.  اشتباه گذشته بود، میل شوآرتز به سر و سامان دادن 
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ای که به  مشاوره یشرکت ؛اندازی کند را راه «پروژه انرژی»خواست شرکت  رها کرده بود می

ای معنوی، ذهنی، احساسی و ه وری آنها را با تقویت ارزش بهره داد که را می وعدهین کارکنان ا

 .بسیار موفق بود با مشتریانی مثل فیسبوک شان افزایش دهد. این شرکت اکنون فیزیکی

انداز رسیدن  داشتند. اما چشم های سیاسی بر حذر می همکاران شوآرتز نیز او را از ورود به نزاع

چرا ترساند. ترس او به خاطر ایدئولوژی ترامپ نبود،  ست جمهوری او را به شدت میترامپ به ریا

باشد. مشکل شخصیت ترامپ بود که به   داشته ایمطمئن نبود او اصالً  ایدئولوژیحتا  که شوآرتز

 محور بود. ی و خود   ا ای لحظه طرز بیمارگونه

ی ترامپ توضیح  درباره تجدید نظرش ی رهای منتشر کند و در آن دربا شوآرتز فکر کرد که مقاله

اعتبار و ترسید  میپول خوبی به دست آورده بود  هنر معاملهکه از فروش کتاب  بدهد، اما از آنجا

به این نتیجه تماشای کمپین ترامپ مثل شکنجه بود. شوآرتز ولی  ال برود.ؤزیر س اش انگیزه

 را نخواهد بخشید.  شهرگز خود، هور شودکه اگر همینطور ساکت بماند و ترامپ رییس جم رسید

 8خصوص ترامپی که به مثابه باسو لتش را بکشند و دروالخره موافقت کرد سکادر ماه ژوئن، ب

 برای اولین بار مصاحبه کند. ، برای او زندگینامه نامه نوشته بود 9برای ساموئل جانسون

ترامپ را طوری »انم که عمیقاً پشیم «.من صورت یک خوک را بزک دوزک کردم» گوید می

 «.نچه هست جذاب نشان داداو جلب شد و او را  بیشتر از آ ام که توجه بیشتری به معرفی کرده

به احتمال خیلی زیاد صادقانه باور دارم اگر ترامپ دستش به کُدهای هسته ای برسد  »ادامه داد 

 «.کار بشریت تمام است

                                                           
8
James Boswellـ  هرتش را مدیون نوشتن زندگی نامه ساموئل جانسون استی اسکاتلندی قرن هجده، که عمده ش نویسنده   

9
 Samuel Johnson نویسنده انگلیسی قرن هجدهم که به عنوان شاعر، مقاله نویس، منتقد ادبی، ویراستار و فرهنگ نویس آثار متعددی به  

 ادبیات انگلیس تقدیم کرده است. 
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متفاوت با عنوانی کامالً  یرا بنویسد، کتاب  هنر معامله ردیگ بارشورآتز معتقد است که اگر قرار بود 

دهد  ، پاسخ میکند میچه نامی برای کتاب انتخاب  منوشت. وقتی که از او پرسید متفاوت می

 . ستیز جامعه

 .بود 10زگر این ایده سی نیوهاوساآغ ؛ترامپ بود و نه شوآرتز ی نوشتن زندگینامه نه ایده ی ایده

م ارند در آن زمان مالک ، 11، انتشارات اَدوَنسشرسانه که شرکت ی صهی از متنفذین عریک

. شرکت مادر  این مجله  را هم در اختیار دارد 13ستو هم اکنون مالکیت کُنده نَ هم بوده 12هاوس

آورد که این ایده  یاد می که ویراستاری کتاب را برعهده داشت به خوبی به 14وسنپیتر اوس

، که مالکیت آن را نیز کُنده 15یوبه سی نیوهاوس بوده است. جی ک مشخصاً و منحصراً متعلق

که فروش مجله در  دیدترامپ منتشر کرد و نیوهاوس ی  درباره ای ست در اختیار دارد،  سرمقالهنَ

   .  به طرز چشمگیری افزایش داشته است با همین یک مقاله  های روزنامه فروشی دکه

و سپس با او مالقات این ایده با او صحبت کند، ی  درباره اگیرد ت نیوهاوس با ترامپ تماس می

اش را با  هاوس پیگیریم ارندانتشارات  گو کنند.  و رو با هم در این خصوص گفتکند تا رودر می

که در  16ها با ترامپ، ادامه داد. در مقطعی از زمان، هاوارد کامینسکی برگزاری یک سری مالقات

را که خیلی هم کتاب ا بر عهده داشت،  طرح جلدِ پیشنهادی هاوس رم ارندآن زمان مدیریت 

شد، و در باالی صفحه  داده می شانپیروز ن احمقانه بود و در آن  تصویر ترامپ مثل یک  قهرمان 

نوشته شده بود، به دور یک رمان روسی   بزرگ و درشت   یهم اسم ترامپ با حروف طالی

آورد که ترامپ از  کامینسکی به خوبی به خاطر می ضخیم پیچید و آن را به ترامپ نشان داد.

                                                           
10

 Si Newhouse   با نام کامل Samuel Irving Newhouse 
11

 Advance 
12

 Random House کند ها اقدام به چاپ کتاب می ی حوزه یکی از بزرگترین انتشارات دنیا که در همه  
13

 Conde’ Nast توسط کُنده مونتروس نَست راه اندازی شد 9191شرکت آمریکایی رسانه جمعی که در سال   
14

 Peter Osnos 
15

 GQ شود ماهنامه تخصصی مردان که در نیویورک منتشر می  
16

 Howard Kamisky 
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پس از  «.تر بنویسید لطفاً اسم من رو بزرگ»پیشنهاد داد حتا  طرح جلدِ مسخره خوشش آمد و

 تضمین پیش پرداخت نیم میلیون دالری، ترامپ سرانجام قرارداد را امضا کرد. 

در مجالت آن زمان محسوب در همین زمان، شوآرتز که یکی از نویسندگان جوان و  پیشرو 

ترامپ نوشته ی  درباره تر هم مقاالتی شد، به دفتر ترامپ در برج ترامپ رفت. شوآرتز پیش می

منتشر کرد که در  نیویورکدر  «داستان  متفاوتی از ترامپ»ای با عنوان  مقاله 7891در سال بود.

کرد  که تالشی  میبا تصویر محا بی کلفتگردنرا نه یک آدم متنفذ و باهوش، بلکه یک  اوآن 

 .بیرون کندرا   17سنترال پارکبخش جنوبی ساکنین یک ساختمان در  کرده بود تا ناموفق 

   ها در ساختمان با هدف خانمان ای برای ساکن کردن بی نقشههای ترامپ که شامل   تالش

هیاهوی یک »با عبارت  که شوآرتز آن  را است  ن چیزیاهم اذیت و خسته کردن ساکنین بود،

با  یمرد عکس روی جلد هم ترامپ را توصیف کرده بود.   «مالی کردن بازنده و سمبل و ماست

زد. اما، در  کرد که صورتش از عرق برق می تصویر میریش  اصالح نشده  و ته ظاهری  نامطلوب 

در   ی جلد را در دفتر کارش آویزان کرد ووکمال ناباوری، ترامپ عاشق این مقاله شد. عکس ر

نوشت و برای شوآرتز ارسال کرد.  گر تحسینش یک یادداشت کوتاه   کارت یادداشت  طالکوب

که ـ  با هیجان نوشته بودش ترامپ این را در یادداشت «به نظر میاد همه این مقاله رو خوندن»

 .داشته است نگهدست خط او را شوآرتز هنوز هم 

که من تا به حال دیده ی های شخصیت یچ کدام از مدلشوکه شدم، ترامپ در ه» گوید شوآرتز می

برد و اصالً برایش مهم  گونه از بودن در انظار عمومی لذت می وسواس یگنجید. به طرز نمیبوم 

برای ترامپ فقط دو » گوید در ادامه میشوآرتز  «او چیست.ی  درباره تان نبود که محتوای نوشته

العاده  ظاهراً من فوق .اید العاده فوقیا  ی دروغگو هستید زندهبا حالت وجود دارد. یا شما یک آشغال 

ش روی جلد خواست که آدم  سرسختی به نظر بیاید و عاشق این بود که عکس بودم. او می
                                                           
17

 Central Park South خیابان پنجاه و نهم محله منهتن 
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که در  کسانیی  از بین همه» :نویسد شوآرتز هم متقابالً برای او یادداشتی می «.مجالت باشد

دانید در مواقع شکست و  ، قطعاً شما بهتر از همه میام نوشتهآنها مقاله ی  درباره طول سالیان

 .« مسخره شدن چطور رفتار کنید

رفت، اما ترامپ به دفتر او  18بوی پلیآرتز  بار دیگر برای انجام مصاحبه با ترامپ برای مجله رشو

مرموزی  به طرز» :گوید تز میرای و رمزی کامالً او را ناامید کرد. شوآ کلمه هایی یک با  جواب

آورد که بعد از بیست دقیقه ترامپ  شوآرتز به خاطر می «.م نبوداالتؤحاضر به پاسخ دادن به س

ی قرارداد کتاب  ، چونخودش نیستی  درباره دهد که مایل به گفتن هیچ چیز جدیدی توضیح می

  «دارد. نگه ش را برای آن کتابها و چیزهای جذابحرف بایدار پرسود است و یامضا کرده که بس را

 پرسد: چه جور کتابی؟ شوآرتز می

 ام. زندگینامهدهد: کتاب  ترامپ پاسخ می

 ای؟ و هنوز زندگینامه ننوشتهته ی و هشت سال: س گوید شوخی می بهشورآتز 

 .دونم می گوید: آره، ترامپ می

و راسمش  ودم و قرار بود کتابی بنویسماگر من جای شما ب» شوآرتز به یاد دارد که به او گفت

 «.مند کنه ه که ممکنه مردم رو عالقه، این اسم چیزیهنر معاملهگذاشتم  می

 خوای تو بنویسیش؟ توئه. می اترامپ تایید کرد: حق ب
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 playboy 
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با دارد  19دانست که احتماالً مثل فاوست این پیشنهاد فکر کرد. میی  درباره شوارتز چندین هفته

 کند.  معامله میشیطان 

بعدی ترامپ در  محابا و تک توانست روش  بی ود، به سختی میلیبرال بشوارتز که تمام عمر 

 شیطان و اخالق   بین  باید  ما یکی از دفعاتی بود که در زندگی»کسب درآمد را تحسین کند. 

ش را تحصیالتو  بود های روشنفکر و بورژوا در منهتن بزرگ شد او در خانواده.« گرفتم تصمیم می

برخی از  ی اما به اندازه ،گذرانده بود نیویورک بود 20ی نخبگان قهطب ی که مختصمدارس در 

هم نداشت. خودش  21تحصیلی ی آنها بورسیهو برخالف خیلی از  هایش متمول نبود همکالسی

من در رفاه بزرگ شدم اما والدینم از ابتدا مشخص کرده بودند که باید روی پای » :گوید می

شان  اد نوشتن کتاب را به او داد، همسر شوآرتز  دختر دومشنهیوقتی که ترامپ پ.« خودم بایستم

که همان زمان هم در رهن سنگین  ،شان در منهتن را باردار بود و او نگران بود که آپارتمان فعلی

واقعاً  نگران مسائل مالی »گوید  شوآرتز می. ضای کافی برای آنها برخوردار نباشدبانک بود، از ف

زمان  هم.« کرد طور حکم می آورد یا حداقل عقل این برایم امنیت میپول  مکرد م. فکر میبود

در  او دانست که اگر با این قرارداد موافقت کند و  از ترامپ پول دریافت کند و صدای  هم می

های او در دنیای  شود. قهرمان نگار تباه می وزنامهاش به عنوان ر ای ی حرفه کتابش باشد، آینده

بودند.  24مو دیوید هالبرستَ 23، جان مَکفی22دبیات غیرداستانی مثل تام ولفسندگان اینو ،ادبیات

چه  نهایتاً  شوآرتز نویس شدن به مفهوم نویسندگی فقط برای کسب منفعت مالی بود. اگر سایه

                                                           
19

 Faust شخصیتی برگرفته از افسانه ای آلمانی در ادبیات غرب که دو نمایشنامه مهم  کریستوفر مارلو و گوته براساس آن نوشته شده

کند  را به سمت معامله  با شیطان هدایت میاست.هسته اصلی این داستان این است که  نارضایتی فاوست از زندگی او   
20

 Elite 
21

 Trust Fund 
22

 Tom Wolfe سزایی داشته است نگاری مدرن تاثیر به نگار و نویسنده آمریکایی که در جنبش روزنامه روزنامه  
23

 John Mcphee زه پولیتزر شده استبرنده جای 9111نویسنده آمریکایی که از پیشگامان ادبیات غیر داستانی خالق است و در سال   
24

 David Halberstam نگار آمریکایی که بیشتر به خاطر آثارش درخصوص جنگ ویتنام، سیاست، و جنبش حقوق مدنی،  نگار و تاریخ روزنامه

المللی شده است برنده جایزه ادبی پولیتزر برای بهترین گزارش بین 9191شود. او در سال  شناخته می  
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ت خپردا ش را داشت. به ترامپ اعالم کرد که اگر نیمی از پول را به صورت پیشهم قیمت خود

 کتاب دریافت کند، حاضر به نوشتن کتاب خواهد بود. و نیم دیگر را از فروش 

معمولی سخاوتمندانه است. اگرچه ترامپ به یک غیر ینویس به طرز یط برای یک سایهاین شرا

ثروت »گوید  میخت شهرت داشت، اما به سرعت شرایط را پذیرفت. شوآرتز سسر ی کننده مذاکره

. در واقع این 25زنم پا می اصول خودم پشتِبه ل پول در قبادانستم که دارم  ای بود، اما می بادآورده

خیلی زود از او  26اسپای ی ماهنامه «.برای کاری که من کردم اختراع شد  اصالً انگار اصطالح

 یاد کرد.  ،نگار سابق روزنامه ،با عنوان تونی شوآرتز

ساختار کتاب کار راحتی خواهد بود.  هنر معاملهکرد که نوشتن کتاب  شوآرتز با خودش فکر می

امالک را به ترتیب  ی ساده بود: او  نیم دوجین یا چندین فقره از معامالت بزرگ ترامپ در زمینه

 ،شود در تجارت موفق بود چطور میدر باب اینکه  ،کرد و کمی نمک قضیه را  تاریخ ردیف می

طور  این عاتآوری اطال جمعزد.  برای  کرد و کل داستان را به زندگی ترامپ گره می زیاد می

متوالی، صبح روزهای یکشنبه با ترامپ مصاحبه کند.  ی چند هفته طیکه ریزی کرد  برنامه

 ها پیش نرفت. بعد از اینکه ترامپ همه جای  ریزی برنامهاگرچه اولین جلسه اصالً مطابق 

سرد ها  باالی برج ترامپ، که به نظر شوآترز مثل البی هتلدر اش را  طالییآپارتمان مرمری و 

هایشان خیلی زود به  وگو کردند. اما صحبت روح بود، به او نشان داد، شروع به گفت و بی

نامد، از مسیر اصلی  می اوهای بارز  که شوآرتز آن را یکی از ویژگی ،«عدم تمرکز ترامپ»خاطر

  منحرف شد.

برخورد  خوش با خبرنگاران آورد که در آن روزها ترامپ به طور کلی شوآرتز به خوبی به یاد می

ی زیادی در چنته داشت. در طول  کننده و جسورانه های کوتاه و سرگرم نقل قول و بود

                                                           
25

 Sell out 
26

 Spy شد در نیویورک منتشر می  9119تا  9199طنز که از سال  ی ماهنامه  
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د، یرس ترامپ خیلی آماده به نظر میانجام داده بود،  نیویورک ی مجلهبا او برای  ای که  مصاحبه

عمیق از او احتیاجی به سپری کردن زمان طوالنی و شناخت شوآرتز ن مصاحبه آ برای اام

به خاطر بیاورد.  یماندگارترتر و  شده احتیاج بود که ترامپ خاطراتِ فکر نداشت. اما برای کتاب

ترامپ  . پس از اینکه بازگو کندبرای او  را  اش کودکییاتی از ئخواهد که جز از ترامپ میشوآرتز 

او  رسید. می به نظرو عصبی قرار  بیکراوات  مقابل او  نشست،  و تنها چند دقیقه با کت و شلوار 

که ود بشده مهد کودکی  انمثل کودک»آورد که او درست  تز به یاد میرشوآ قرار بود.  بیکامالً 

هم باز  ،وقتی شوآترز ترامپ را تحت فشار گذاشتحتا .« دنحرکت در کالس بنشین توانند بی مین

که  اعالم کردحت آورد، و به صرا اش به خاطر نمی او چیزی از دوران جوانیکه د یرس به نظر می

 نچه شوآرتز انتظار داشت به پایان رساند. آ اش سررفته و جلسه را خیلی زودتر از حوصله

  و شد. شوآرتز تالش کرد که تعداد جلسات را بیشتر ها، همین روند تکرار می هفتهها از پس   هفته

ای بریده بریده و ه پاسخبا طور مصنوعی،  ترامپ همان همکاری اما تر کند وقت آنها را کوتاه

   باقی ماند.   ،کوتاه

 ترامپ نوشته شده است، اما انگار  ی درباره تلفخمو از زوایای به هزار مدل » :گوید شوآرتز می

  «ی او هنوز به خوبی درک نشده بود. این جنبه

ه ی از این ویژگی ترامپ ننوشتبه طور علنکسی شد، اما هرگز  این چیزها تلویحاً نوشته میشاید »

هرگز ندیده بودم. این ویژگی که اصالً امکان ندارد بتوان بیشتر از چند دقیقه  یا حداقل من  بود

شوآرتز از   «دیگری جلب کرد.  به  هیچ موضوع ی اونما بزرگ به شخصیت خوداو را جز توجه  

کسی  دهد. او عدم تمرکز ترامپ را برای کشد، سرش را با تعجب تکان می حرف زدن دست می

تصور کنید قرار است در »گوید  داند. می بسیار خطرناک می است  کاندیدای ریاست جمهوری ه ک
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بتواند شود تصور کرد که  اصالً نمی .اتاق بحران شرایط را به طور مختصر برای او توضیح بدهند

 «.چند دقیقه روی آن موضوع متمرکز شودبیشتر از 

قع در موا تواند می هایی شده است که توانایی داشتن مدعی در مصاحبه تلفنی اخیرش، ترامپ 

 دهد که  : توانایی تقلب در توافقات. شوآرتز توضیح میدردبخور و حائز اهمیت باشد بحران بسیار به

برد این است  ینام م هنر معاملهب ترامپ در هنگام اعالم کاندیداتوری خود از کتا دلیل اینکه 

به معامله  با » ی و مقاومت الزم برخوردار نیست.سرسختیس جمهور فعلی از ئکه او باور دارد ر

من این  م کسب کردم.من کلی پول از معامالتچین نگاه کنید، به توافق با ایران نگاه کنید. 

  «.است ام همین کردن خوبم. چون حرفه ام. من واقعاً تو معامله کاره

ی اعالیی از  دانشی ساختگی و   هاست که عدم تمرکز ترامپ  او را به درجاین تز رشوآباور اما 

زیون را به عنوان یبرای همین است که او تلو» :دهد سانده است. و ادامه میجهالت کامل ر

قابل هضم  چون اطالعات به صورت کلمات صدادار   کند، اش انتخاب می خبریترین منبع  اصلی

هیچ کتابی را تا  اش زرگسالیبواقعاً شک دارم که در دوران » :کند او اضافه می «شوند. ارائه می

زیر نظر گوید در طول هجده ماهی که از نزدیک رفتار ترامپ را  شوآرتز می.« آخر خوانده باشد

ش ایا هیچ جای دیگری در دفتر کار یا در آپارتمان او، هرگز هیچ کتابی را روی میز گرفته بود

 ندید.

ن اند. در ماه می، مِگی شدهندن کتاب اعالقگی ترامپ به خو نگاران دیگر هم متوجه بی روزنامه

اش را  نام برد، هر کتابی به جز  خبرنگار فاکس نیوز، از او خواست که  کتاب مورد عالقه 27لیکِ

نام برد که در 28« های غربی خبری نیست در جبهه». ترامپ از رمان هنر معاملهکتاب مقدس و 

                                                           
27

 Megyn Kelly 
28

 All Quiet on the West Front ی برگشت در دوران حکومت نازی  اش با عنوان جاده رمانی از اریک ماریا ریمارک درباره جنگ جهانی اول. این کتاب و دنباله
های ممنوعه بودند و سوزانده شدند جزو کتاب  
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نست ممکن است به خاطر گذشت زمان دا لی میکه که کِ منتشر شده بود. از آنجا 7898ال س

ی آخرین کتابی  که در  نیاورد، از او خواست تا  درباره ترامپ چیز زیادی از این کتاب به یاد

خونم و  هایی رو می بخشمن یه » :گوید صحبت کند. ترامپ در پاسخ می همین اواخر خوانده 

اخیراً اشاره  29نیو ریپابلیکر که طو همان  «.من وقت کتاب خوندن ندارم .ها رو بعضی از پارگراف

سای جمهور آمریکا نیست، به ویژه باراک اوباما که عادت ؤاصالً شبیه سایر رکرده است، رفتار او 

خوانی با  شد همواره در کتاب بلیو بوش که گفته میهای جدید دارد، و جورج د دن کتاببه خوان

 داد.  می  مسابقه 30مشاور سیاسی خود کارل رُو

 

 ی کرد او همیشه یک نسخه از گزیده ، ادعا می31ایوانا ،است که همسر اول ترامپمشهور 

کند. در سال  باالی تختش نگهداری می ی را در قفسه ،32نظم جدید من  ،های هیتلر سخنرانی

شرکت سینمایی ، که در همان زمان یکی از مدیران 33دوست ترامپ مارتی دیویس 7881

با  گفتن اینکه این او بوده است که  35در ونیتی فیر 34رنِر ماری ب با  یا مصاحبهپارامونت بود، در 

کردم که از این کتاب خوشش  فکر می». کند این ادعا را تایید می، هکتاب را به ترامپ هدیه داد

 کند، ترامپ این کتاب را با کتاب دیگر  ال میؤاز ترامپ در این خصوص سب ر نِر اما وقتی .« دآی می

ترامپ  تر نرفته است.  گیرد.  واضح است که او از عنوان کتاب پیش اشتباه می 36نبرد منهیتلر 

م، ولی که ممکن بود بگمنظورم این نیست  ، ها را زده بودم من این حرف اگه»گوید  ب ر نِر میبه 

 .« شون خوندم هرگز دوباره نمی
                                                           
29

 The New Republic  شود منتشر می 1111نشریه لیبرال آمریکا با محوریت سیاست و هنر که از سال  
30

 Carl Rove 
31

 Ivana 
32

 My New Order 
33

 Marty Davis 
34

 Marie Brenner 
35

 Vanity Fairنشریه آمریکایی با محوریت فرهنگ عامه ، مُد و موضوعات روز 
36

 Mein Kampf 
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ا اطالعات بیشتری از کند ت ای اتخاذ می شیوه ،در نهایت ،شود امید میتز که دیگر دارد نارشوآ

 ،37الگو اِ هفته را با ترامپ  در  مار آخر کند تا یک  ریزی می ترامپ به دست بیاورد. برنامه

کم چیزهای کمی برای پرت کردن حواس او  بگذراند، جایی که دست ،38عمارت او در پالم بیچ

نها با سردی از کنار آ بودند، ایوانا وگو طور که در باغ با یکدیگر مشغول گفت وجود داشت.  همان

با  هم های آزاد کمی که همسرش داشت وقتعبور کرد و کامالً معلوم بود از اینکه باید در همان 

،  ورد که ساعاتی  قبل از ناهار در روز شنبهآ شوآرتز به یاد می دلخور بود.  شوآرتز رقابت کند

 الی را ندارد. ؤل هیچ سگوید دیگر تحم رود و می یترامپ به معنای واقعی از کوره در م

گوید که  و میزند  ، زنگ می39رود، به مشاور ادبی خود، کتی رابینز شوآرتز به اتاق خودش می

اگرچه وقتی شوآرتز  (.کند ها را تایید می ) رابینز صحت این گفته .تواند این کتاب را بنویسد نمی

ی  ست  با تعقیب او در همهتوان زند. اگر می گردد، فکر جدیدی به سرش می به نیویورک برمی

گوش کند دیگر به  اشهای او  به  ویژه مکالمات تلفنی صحبت، پنهانی به  ساعات کاری

گذارد،  ها و تفکرات ترامپ هیچ نیازی نبود. وقتی شوآرتز این ایده را با ترامپ در میان می اندیشه

ز حدوداً هشت فوت دورتر از او ن تقریباً هر روز، شوآرتکند. پس از آ مشتاقانه استقبال میاو هم 

گوید  کرد. شوآرتز می نشست و به مکالمات تلفنی او گوش می رج ترامپ میبدر دفتر کارش در 

هم به  یک نفر دیگر دانستند که  کال، دالالن بورس، و خبرنگاران نمیوکدام از بانکداران،  هیچ

 اغلبدند، و دستیار ترامپ هم کشی کند. مکالمات معموالً زیاد طول نمی شان گوش میمکالمات

معموالً وارد  وگوی تلفنی بود، دستیارش ترامپ مشغول گفتکه  وقتی کرد.  تسریع می این روند را

 گفت چه کسی پشت خط است.  داد که می شد و یادداشتی به دست او می می
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ترامپ هم  اش، در مکالمات تلفنی  با شرکای تجاری.« داد می او همه را بازی» گوید شوآرتز می

شد، اما همیشه حساب شده. شوآرتز  گفت و گاهی هم عصبانی می کرد، هم زور می لوسی میپچا

برای اش را  تجاریهای  موفقیتن یاخبار آخر»بل از اینکه مکالمه را تمام کندگوید که  ق می

.« ینیتو بهتر»گفت می در خاتمه مکالمه خداحافظی کنداینکه به جای  و « کرد ها تعریف می آن

ه دیرا آنقدر خصوصی بداند که از شن یک مکالمه تلفنی نبود که ترامپ آنحتا  در طول این مدت

عاشق توجه بود. اگر »که او  خوب یادش هست تز جلوگیری کند. شوآرتز رتوسط شوآشدنش 

تر هم  خوشحال ،ش را سیصد هزار نفر هم گوش کنندامکالمات این امکان وجود داشت که 

 «.شد می

 دونالدتری از  یقی بافکرتر و دق گفتند باید نسخه ها می شنید که بعضی ر سال جاری، شوآرتز مید

داشته است. شوآرتز  هایی که او برای بعد از کمپین انتخاباتی نگه جنبه ؛ه باشدترامپ وجود داشت

ث بر سر بح «.ای وجود ندارد چنین ترامپی وجود ندارد. هیچی ترامپ درونی »کند که  می تاکید

ای با خود  کرد، دفترچه کار می هنر معاملهدرک کردن او نیست. وقتی که شوآرتز بر روی کتاب 

این در  نوشت.  کرد، درآن می وقتی رفتار تعجب برانگیزی ار ترامپ مشاهده میداشت که 

او »کند.  تاثیر توجه عمومی رفتار می ترامپ کامالً تحترسد  به نظر می نوشته است که دفترچه

تری  تا شهرت بیشتر و بزرگدنیای بیرون او را بشناسد،  تا، کند می  فقط به هیاهوی بیشتر فکر

شوآرتز .« ای ندارند که به طور مشخص فایده رفتارهایی استی  مجموعهترامپ   به دست بیاورد

  هما چند روز بعد از آن در دفترچنوشته است. ا 7891اکتبر  97ها را در تاریخ  یادداشتاین 

اگر به طرز عجیبی حتا  تر بود، دلرحمکمی فقط اگر شخصیت ترامپ »نوشت  اش یادداشت

تک بعدی  و بدتر، تا این اندازه الف زنحتا  برانگیز و یا تر بود، به جای اینکه اینقدر نفرت دلرحم

 «.شود میباشد، کتاب از موفقیت چشمگیری برخوردار 
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ه با او را حل کرد، اما مشکل دیگری به وجود مصاحب گوش کردن به مکالمات ترامپ مشکل 

 بارهدر همین  های تجاری او در پای تلفن گوش کرد نکه به یکی از بحثتز پس از آآورد. شوآر

چیزهای  ،و گو با دیگر طرفین درگیر در آن معامله از او پرسید. سپس سعی کرد با گفتچیزهایی 

چیزی بود که  های آنان اغلب در تضاد با آن گفتهدیگری به آنچه ترامپ گفته بود بیافزاید. اما 

ترامپ  بیشتر از . دروغ گفتن ویژگی ذاتی اوست» گوید ترامپ پیشتر گفته بود. شوآرتز می

آنچه  در همان   کهخودش را قانع کند  تاام این توانایی را دارد  هرکسی که در زندگی دیده

ت کم بعداً به حقیق ست، یا دستعین حقیقت است، یا نیمی از حقیقت ا گوید لحظه می

 پول بودهمورد در  هایی که ترامپ به او گفته اغلب گوید بیشتر دروغ شوآرتز می « .پیوندد می

اینکه چقدر برای چیزی پول پرداخت کرده، یا ارزش ملکی که دارد چقدر »مثال  به طور. است

وقتی که آن کازینو  رو به   هم درست آن ،یا اینکه یکی از کازینوهایش چقدر درآمد دارد ،است

گفت که فقط هشت میلیون دالر برای عمارت مار اِ الگو  ترامپ به دروغ می.« ورشکستگی بود

جوار آن را هم تقریباً با همین  پرداخت کرده و این حقیقت را که یک بخش از نوار ساحلی هم

ه اشتباه خبر دادند که ها ب کرد. پس از اینکه ستون شایعات روزنامه قیمت خریده است حذف می

داند  ، ترامپ تلویحاً گفت که نمیبخردچند دستگاه آپارتمان در برج ترامپ دارد  پرنس چارلز قصد

ضرری به این شایعه قطعاً » می گویدلهمدر هنر معااین شایعات از کجا سرچشمه گرفته است. )

ش کرد که خود ترامپ این ، بعداً فا41یس، گزارشگر مجله ویلج و40ُبرت ین(. و«زد تجارت ما نمی

نگار ترتیب داده بود. شوآرتز مطمئن نبود که ترامپ خودش  داستان را با همکاری چندین روزنامه

جا گفته  که همه پرسید  این داستانی  درباره و از او ،ای کرده باشد های رسانه را درگیر این بازی

کند. ترامپ این ادعا را رد نکرد. آنطور  یها ارتباط برقرار م شود ترامپ با اسم مستعار با رسانه می

 «مگه نه؟ ،خوشت اومد»آورد، ترامپ پوزخند زد و گفت  یاد می که شوآرتز به

                                                           
40

 Wayne Barrett 
41
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گفت. بی وجدانی  محشری در این  مند دروغ می او خیلی روش»گوید  ترامپ میی  درباره شوآرتز

عجیب »تفاوتی ترامپ  ند، بیافت ها در قید و بند حقیقت می که بیشتر آدم از آنجا «زمینه داشت.

 «.شد به سود او تمام می

شد،  شد، عموماً سرسخت می گوید وقتی که ترامپ با حقایق به چالش کشیده می شوآرتز می

داد. این ویژگی او اخیراً وقتی  کرد و تخاصم بیشتری به خرج می های خودش را تکرار می حرف

ای شش گوش )ستاره داوود( که از یک وبسایت  ستارهاز هیالری کلینتون با  موهن که تصویری 

همه آشکار شد. کارکنان کارزار انتخاباتی او  برنژادپرست برداشته شده بود در توئیتر پست کرد، 

این تصویر را از حساب توئیتر او حذف کردند. اما دو روز بعد ترامپ درحالیکه به شدت عصبانی 

بود که این تصویر هیچ مفهوم ضد  ین عقیدهکرد و بر ا  بود همچنان از این عکس دفاع می

به چالش کشیده  شجهالت نازکِ جلدِکه این »گوید هر وقت  یهودی نداشته است. شوآرتز می

یس ئمناسب یک رتواند  که خیلی نمی ای ویژگی ؛دهد ندی  نشان میاو واکنش ت «شود می

 .  باشدجمهور یا یک مقام دولتی 

بود به این نتیجه رسید که باید تصویری قابل قبول از  نر معاملههوقتی که شوآرتز درحال نوشتن 

.  وقتی با زیرکی از حُسن تعبیر استفاده کردبا واقعیت، ارائه دهد. بنابراین  پضعیف ترام ی رابطه

تخیالت مردم استفاده  من از» کرد که طور توجیه می ماجرا را این ،نوشت از زبان ترامپ می

ترین   ترین، بهترین و خاص که چیزی وجود دارد که بزرگ ددارند باور کنن ها دوست دمکنم... آ می

ضرر است که فرم  بی نامم. این رفتار نوعی اغراق  چیزهاست. من این را اغراق صادقانه می

 «فریب»گوید  میشوآرتز حاال دیگر با این نوشته موافق نیست. .« موثری است از پیشبرد کارها

ای است  شیوه.« اغراق صادقانه خودش تناقض است» کند و اضافه میضرر نیست.  هیچ وقت بی

گوید ترامپ عاشق این جمله  او می «گویم اما چه اهمیتی دارد؟ دارم دروغ می»برای گفتن اینکه 

 شد. 
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دهد. او  شرح می زبان ترامپ در کتاب را  دلنشین کردن ش چگونگی شوآرتز در دفترچه یادداشت

  پرده، منقطع، و بدون عذرخواهی بی ی حرف زدن  شیوهاین بود که  «ی من حقه»نویسد  می

یی ها او را مثل یک پسربچه جذاب نشان دهم. یکی از روش و در عین حالترامپ را تقلید کنم 

سعی »گذرد.  این بود که نشان دهم درمحل کار به ترامپ خیلی خوش می کردم که استفاده می

در هیجان اصلی »گوید.  ش میها را ترامپ در کتاب این «م.کنم هیچ چیز را خیلی جدی نگیر می

 «.خودِ بازی کردن است

ها  ترامپ طرفدار بسیاری از چیزهایی است که من از آن»است   اش نوشته شوآرتز در دفترچه

اش  او و عدم عالقه گرانه و توخالی  اندازه، حیله بیها، وسواس   کنار زدن آدم بهمثل میل  ،متنفرم

ها  گردم و به  متن که به عقب برمی حاالگوید  شوآرتز می .« چیزی غیر از پول و قدرتبه هر

.« ام که خیلی بیشتر از ترامپ واقعی موفق بود شخصیتی خلق کرده»بینم که  میکنم  نگاه می

این کارها را برای » گوید بارز این قضیه است. ترامپ در ابتدای کتاب می ی خط اول کتاب نمونه

کافی پول دارم، بیشتر از آنچه ممکن است درآینده به آن احتیاج  ی دهم. به اندازه پول انجام نمی

ها هستند  خیلیمن است.  دهم. معامله هنر  خودش انجام می محض خاطر پیدا کنم. این کار را 

ز معامله کردن خوشم گویند. من ا کشند یا شعرهای زیبا می به زیبایی روی بوم نقاشی میکه 

.« آورم از این طریق به دست میلذت را  . مندهم های بزرگ را ترجیح می معاملهآید، و  می

البته که »گوید  خندد. می شوآرتز حاال دیگر به این تصویر  ترامپ در هیبت یک هنرمند متهعد می

ش این است که هایترین نیاز ترین و عمیق کند، یکی از اساسی به خاطر پول این کارها را می

گفتن است  معامله مثل شعرکه   ایده اینی  درباره تزرشوآ.« از شما پولدارتر استثابت کند 

 ی ها اصالً در دایره نیست. این حرف دست ایناز ترامپ مطلقاً قادر به گفتن جمالتی »گوید  می

خالصانه  اثیر عشق به شدت تحت تنه فقط بیند که  او ترامپ را کسی می.« ت او وجود ندارندالغ

نیز  «پول، تحسین و  شهرت»به  پذیرش نا اشتهای سیری تحت تاثیر بلکه ،است به معامله کردن
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 ی که یک پروژه ،اغلب بعد از سپری کردن یک روز با ترامپ و تماشای او شوآرتز کند. رفتار می

برد، به خانه  باال میچید و  سیرک، روی هم می باز  مثل آکروبات ،دیگر ای پروژهاز پرهزینه را پس 

  «ی  مجسم است. چاله او یک سیاه» گفت گشت و به همسرش می باز می

نه داستان  کرد که پول گرفته تا داستان ترامپ را بنویسد شوآرتز مرتب به خودش یادآوری می

شد. در  کرد بیشتر با زوایای مخرب آن آشنا می این پروژه کار می یرا، اما هرچه بیشتر رو شخود

یاد  «کننده خرففرسایشی و »گذارند با عنوان  ش از ساعاتی که با ترامپ میفترچه یادداشتد

پیشنهاد او برای .« خارج از اختیار او است کامالً »گوید نیاز ترامپ به توجه  کند. شوآرتز می می

ی نیاز به جلب توجه است. شوآرتز معتقد است  بخشی از همین زنجیره نیز  ریاست جمهوری

پس از .« مقدار این نیاز را در طول چهل سال افزایش دهد تاریزی کرده است  برنامه ترامپ»

تنها چیزی که باقی مانده است  ،کوچک باشد ها را صرف این کرده که یک غول  دههاینکه 

کار را  اینتوانست کاندیدای امپراطوری جهان شود هم حتماً  ریاست جمهوری است. اگر می

 .« کرد می

دهد،  قهرمان جلوههای کتاب  بخشتمامی در این بود که ترامپ را  هنر معاملهشوآرتز در هدف 

ها هیچ راهی  بزرگ او دقیق شد، دید که در بعضی از آناما پس از اینکه در برخی از معامالت  

برای خوب جلوه دادن او وجود ندارد. به همین علت از اتفاقات و جزئیات نامطلوب چشم پوشید. 

 «.کردم وظیفه من باشد که در این خصوص تحقیق و تفحص کنم فکر نمی» یدگو می

پوشی کند. در  شوآرتز همچنین سعی کرد از روابط سیاسی پشت بسیاری از معامالت ترامپ چشم

ی یکی از اولین  اش برای نوشتن درباره از تالش  مجدانهش در  دفترچه یادداشت 7891سال 

شروع شده بود،  7811که  در ، 42هایتساخت هتل  گرند  نویسد:  های تجاری ترامپ می موفقیت
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برای اینکه بتواند از ترامپ . 44سنترالگرند  ترمینالسابق، در جوار  43بر روی مکان هتل کومودور

 45ویچزیادی داشت.  ریچارد رَ بسیاریاتی ، احتیاج به تخفیف مالآیدبرهای ساخت هتل  پس هزینه

، به یاد اعمال کندمالیاتی  اتتخفیف های عمرانی برای پروژه انستتو می که آژانسی تِوق مدیر

به  مچنان برخورد بدی داشت که ناچار شد»اعمال این تخفیف بود و ترامپ  مخالف آورد که  می

ترامپ در نهایت از این تخفیف مالیاتی  این وجودبا .« بیرون برودکارم او بگویم  تا از دفتر 

های مالی  کمکبرای سالیان متمادی از  ر مقامات رسمی و کلیدی شهربیشت زیرابرخوردار شد، 

، استفاده شد شمرده میدر منطقه کوئین نیویورک ساز   سرشناسی  ساختمانکه  ،د ترامپر پدر او فِ

ترامپ، معامالت خود به نام معتبر در کتاب   ،مجله وُیسسابق  گزارشگر  ،کرده بودند. وین برت

رد ترامپ بود که فِقطعاً این روابط سیاسی  » سدیمنتشر کرد، می نو 7887 که در سال 46و سقوط

 تا  داد فریب میبه عالوه، ترامپ رقبا را  «.برخوردار شودخفیف تترامپ از این  دونالدباعث شد 

طور نبود.  انحصاری از شهر برای این پروژه دارد، در حالیکه اصالً این یاختیارکه باورکنند 

نیز فریب  ،بود هایتای  زنجیرههای  هتلکه مدیر  ،را 47د، نظیر ج ی پریتزکرترامپ شرکای خو

اما ترامپ  ،کند داد.  پریتزکر با یکی از شرایط نامناسبی که ترامپ پیشنهاد کرده بود مخالفت می

، این شرط خارج از دسترسهای نپال است و  پریتزکر در یکی از کوه که  این با علم به در نهایت 

ی  نویسد که تقریباً همه اش می . شوآرتز در دفترچهگنجاند میآخر به زور در قرارداد  ی را در لحظه

نویس  سایه. اما به عنوان بودند «مشکل اخالقی» ی یک جورادار  چیزهای مربوط به این هتل

 گوید آن می ی بارهرفتاری که خودش در.« بیابد ها برای توجیه آن راهی» تاتالش او بر این بود 

 .« برانگیز است الؤکم از نظر اخالقی س نباشد، دست ناپذیر جبران » اگر که 
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تر  اما او را باهوش ،حقیقت بود ترامپ برای شوآرتزی ها سرایی استانی اصلی بسیاری از د هسته

این بود که چطور ی  درباره ترامپ ی های مورد عالقه داد. یکی از داستان از آنچه بود جلوه می

با او شریک  49تا در کازینوی آتالنیک سیتی دهد  فریبرا  48«دی اینهالی»توانست مالکین 

خیر در ساخت و ساز را با این أه از تپروژ ی یسهئترامپ مدعی است که ترس   هیئت ر شوند.

مالکیت  تحت  های خالی یکی از زمینتا دهد  ن ناظر دستور میاکه به مهندس برد از بین می حربه

گوید که  می  هنر معاملهدر  دربیاورند. «ساخت و ساز  دنیا ی رین پروژهت فعال»به  را شبیهاو 

ند و این دکن ل را میگِ  .کار بودندمشغول  کارگاهچندین کامیون کمپرسی و بولدوزر در آن »

ت ئطوری که وقتی هی .کردند پر می ،که کنده بودندرا هایی  بردند و چاله طرف و آن طرف می

 50یولساخت سدِ گراند ک ی رسید در میانه ی بازدید آمدند، به نظر میبرا «اینهالیدی » ی رئیسه

پس از انتشار کتاب، یکی از مشاوران  کاری ترامپ معامله را پیش برد. اما شیرین.« هستیم

ن چنیاصالً » ، که اکنون در قید حیات نیست، به شوآرتز گفت51سگولل گاَساخت کازینو به نام 

یکی دو کامیون بود، اما نه آن ارتشی که ترامپ مدعی است و داستان  اًشاید نهایت .اتفاقی نیفتاد

 «.هقدر جذاب کرد را این

ها  داستاننمای ترامپ را تعدیل کرد، اما بسیاری از این  های خودبزرگ شوآرتز تعدادی از داستان

ب هاوس منتشر کرد، بسته به دیدگاه مخاطم ارندای که انتشارات  نسخهو  در کتاب باقی ماند

نما به نظر برسد.  ای خودبزرگ شرمانه یا به طرز بی ،ای بخردانه کننده  توانست به طرز  سرگرم می

هتل آتالنتیک  زنی  که اغلب در مسابقات مشت ،52من مِیلررنورا از اگر قرار بود عنوان کتاب 

  کرد. میتغییر  "تبلیغی برای خودم"به  باید  نام آن، وام بگیرندکرد،  ترامپ شرکت می سیتی 
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ی جوایز متعدد در  برنده، 53نی یرب نگار دیگری به اسم تیموتی اُ نامه، روز9111در سال 

منتشر  یدرخشان ی تحقیقی   نامهی،  زندگ 54بلومبرگ ویو فعلی  سردبیر اجرایی نگاری و  روزنامه

به  ریی نب اَُ (.خوردت )ترامپ از او به جرم افترا شکایت کرد و شکس 55ملتِ ترامپکرد با عنوان 

تواند نهایتاً در   گفت که این کتاب می بارهدر همین را بررسی کرده است وهنر معامله  دقت 

ترامپ تعریف  تز از زندگیقرار بگیرد. داستانی که شوآر «داستانی اثر غیرداستانی  »ی   دسته

وتبال آمیز تیم ف مثل خرید فاجعه شود کند فقط شامل چند شکستِ تجاری کوچک می می

بر این  ریی نب اَُهم در نوسانات لیگ فوتبال آمریکا. اما  آن ،)فوتبال آمریکایی( 56نیوجرسی جنرالز

ای  زندگی شخصی و حرفهکه در را هر قدمی باور است که ترامپ از این کتاب استفاده کرده تا 

  تبدیل کند.« حکایتی درخشان»به برداشته 

که ایوانا  اسپای این ادعای ترامپ را ی زئی است. مجلهج هنر معاملهبرخی از اشتباهات کتاب 

اشاره  ب ریی ناُکند.  بوده است، به کل رد می اسلواکیو  چکتیم ذخیره اسکی    عضوسوپر مدل و 

 و مادری سوئدی و در  از پدر مدعی است که پدرش ،هنر معاملهکند که ترامپ در کتاب  می

 ماجرا این است که پدر او از پدر و مادری آلمانی که حقیقت در حالی نیوجرسی متولد شده است

باراک شاید شود که  ها بعد ترامپ به اشتباه مدعی می دههمتولد شده است. ) 57انکسو در بر

 .(باشددر آفریقا متولد شده  اوباما

دهد، تصویر یک مرد خانواده با  میارائه د واز خ  هنر معاملهتصویری که ترامپ در کتاب 

گفتم » .کند و مهارت ایوانا در تجارت را تحسین می  شمار است. او سلیقه های بی دهکنن تحسین

.« گویم بندی کرد و پیروز شد. ایوانا هم  ثابت کرد که من درست می شود با ایوانا شرط که نمی
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عاطفه و ارتباط کالمی بین ایوانا و ترامپ بوده است و بعدها متوجه شد  اما شوآرتز شاهد حداقل 

شود، رابطه  وم او میها همسر دکه بعد ،58ترامپ با مارال میپلِز ،هنر معاملههنگام نوشتن  که

تا آنجا که شوآرتز دیده بود ترامپ وقت خیلی  (.شود از ایوانا جدا می 7889او در سال داشته است )

از ترامپ   هنر معاملهکرد و هیچ دوست نزدیکی نداشت. در  اش سپری می کمی را با خانواده

که وقتی »نامد  کند و او را آدمی می یاد می ها ترین واژه ، با گرم59اش روی کان وکیل شخصی

شود... درواقع تا پای مرگ کنار شما  برروی تخت بیمارستان هستید در کنارتان حاضر می

سناتور  ،آمیز علیه کمونیسم ی خشونت پنجاه در جریان مبارزه ی کان که در دهه.« ایستد می

از انظار عمومی دور است. او حاال به علت بیماری کرد،  را همراهی می 60ارتیک جوزف مک

بیماری ایدز شد، به طور کامل از سوی ترامپ طرد شد. گرفتار  کند وقتی که یاحساس م

ترامپ آدمی است سطحی. او فقط آدم ها را تا وقتی دوست دارد که به دردش بخورند » گوید می

کند. قضیه اصالً شخصی نیست، او اهل  ه باشید به شما پشت میو  وقتی سودی برای او نداشت

 .« کند که چه نفعی برای او دارید معامله است، فقط به این فکر می

مردی است  او دعا کهااین  ،هنر معاملههای برت، از بین تمام ادعاهای او در  طبق گفته

کننده ترین ادعای او است.   مراهکمترین کمک را از پدرش ، فِر د،  دریافت داشته، گ وخودساخته 

کارگران  »مدعی شده است  هنر معاملهکند که ترامپ در  برت در کتابش به این نکته اشاره می

هنر او در « ام. به ارث نبرده ،ام دانند من چیزی را که ساخته مند هستند چون می به من عالقه

 «شانس های خوش اسپرمکلوپ  »های عظیم با عنوان اعضای  از وراث ثروت با تمسخرْ معامله

جذابیت پوپولیستی او  برایدهد  که ترامپ از خود می 61 واریکند.  تصویر هوراشیو الگار  یاد می
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اند. ثروت  فروتنبه ندرت کند. اما اصل و نصب او   مثل یک دیوار حائل عمل می 9171در سال 

اما قابل  کننده  نه چندان محسورط، امالکی با درآمد متوس بر، فِر د، بر اساس مالکیت او  پدر او

ران دبرا همراه باترامپ ، گزارشاتبر اساس چند سال پس از مرگ فِر د،  ،9112در سال توجه بود:

به فروش رساندند. ترامپ در  دالرشان را به مبلغ نیم میلیارد  برخی از امالک پدری و خواهرانش

کند. ورای  یاد می «تاثیر را بر من گذاشتبیشترین  »عنوان کسی که  بهاز پدرش  هنر معامله

خواست که  زد، او نمی پدرش حرف میی  درباره به ندرت»گوید، ترامپ  میآن، شوآرتز 

اما وقتی برت بیشتر .« هایش تحت شعاع او قرار بگیرند و هیچ ربطی به او داشته باشند موفقیت

های سیاسی و اقتصادی او  قیتشود که پدر او نقشی اساسی  در موف متوجه می کند تحقیق می

نه  و چیزی که باعث شد بتوانم به عنوان یک جوان بیست گوید داشته است. ترامپ در کتابش می

ی چندان درخشانی هم در دنیای تجارت ندارد، قرارداد هتل گرند هایت را  ساله که کارنامه

کند، پدر ترامپ مجبور  مینطور که برت گزارش آاما  بود.  «ام اشتیاق و انرژی»دست بیاورم  به

هفت و نیم بود پای بسیاری از قراردادهای او را به عنوان اعتبار  معامله امضا کند. او همچنین 

گذارد تا کارش را به عنوان مالک کازینو در آتالنتیک سیتی،  میلیون دالر در اختیار ترامپ می

های دیگرش نبوده، این پدرش  وامای از زمان که ترامپ قادر به بازپرداخت  شروع کند. در برهه

از   ،ژتون قمار سه میلیون دالرش به کازینوی او و خرید با فرستادن وکیلتا بود که سعی کرد 

ای انجام داده  به تنهایی معامالت هوشمندانه دونالد» :گوید لحاظ مالی به او کمک کند. برت می

اما در عین حال، » «.نبوغ محض بود کردن مکان برج ترامپ. واقعاً  ، مخصوصاً در فراهماست

شد اسم کتاب را  ، اما فکر کنم خب نمیجوک است ای است، واقعاً ساخته خوداین ایده که او آدم 

 «.پدر  من ی هنر معاملهبگذارند 

جاودانه شد این بود که ترامپ شم  تجاری  هنر معاملهی کلیدی دیگری که با  اسطوره

او هرگز در تجارت کند که  تقویت می راکتاب این ایده »د گوی ناپذیری دارد. برت می خدشه
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 7891این بود که در سال  ،اما آنچه از چشم عموم مردم و شوآرتز پنهان ماند.« خورد شکست نمی

داشت  که برت آن را  ترامپ مستقیم به سمت چیزی گام بر می ،که کتاب منتشر شد

کند که در طول چند سال بعد  نیز تایید می ی نب ریاُنامد.   می او «ای و شخصی حرفهتخریبی  خود»

اش از ایوانا چیزی حدود بیست و پنج میلیون دالر برای او  زندگی ترامپ از هم پاشید. جدایی

جنون   سرخوشی ناشی از »آن را  ب ریی ناُ هچیزی بود ک ی در میانه نیزهزینه داشت. همزمان 

های مهارنشدنی شدند. ترامپ در آن زمان در  که در نهایت منجر به بدهکاری ،نامد می «خرید

را در ایستگاه راه  «بلندترین ساختمان دنیا»ریزی کرده بود تا  بود و برنامه62حال خرید هتل پالزا 

مجوز ساخت چنین  7891مالک آن بود، بسازد. در سال  خودکه  63آهن سابق در وست ساید

شکست خود را با یک جمله   هنر معاملهاما ترامپ در  ،یمی برای او صادر نشدظآسمان خراش ع

اتفاقاً ترامپ پولش را »بر این عقیده است که  ب ریی ناُ «.پولش را دارم که صبر کنم»کند  پاک می

دالر سه میلیون های نگهداری این پروژه  هزینه گفت که  نداشت که صبر کند. او به رسانه ها می

ترامپ همچنین در حال .« یلیون دالر بوداست در حالیکه رقم واقعی چیزی در حدود بیست م

داد قرار  طور که وعده می آن و در آتالنتیک سیتی بود 64تاجی خود به نام  ساخت سومین کازینو

را که در خط هوایی  65ایسترن ایر الینز او هواپیمای  ترین کازینوی تاریخ باشد. بود بزرگ

هواپیمای ترامپ نامگذاری کرد و یک  خرید و آن را کرد ک، بوستون، واشنگتن کار مینیویور

غرق شدن  او با سرعت در مسیر »خرید و آن را پرنسس  ترامپ نامید.  هم  قایق تفریحی عظیم

درست مثل همین »کند  گوید و اضافه می این ها را برت می.« دوید کامل و مطلق در خودش، می

 «.االن
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های ترامپ  داراییرصد بزرگی از ، دنوشت داشت کتاب را میگفت که وقتی  شوآرتز می

تر و  کرد که انگار هر کازینو از کازینوی قبلی موفق کازینوهایش بودند و او هم طوری وانمود می

فکر » دهد او ادامه می.« ها رو به ورشکستگی بودند ی آن اما  در عمل همه»پرسودتر است. 

شد. روزانه  ان باورش نمیچرخید. احتماالً همان زم کنم او فقط داشت دور خودش می می

 «.داد. قاعدتاً باید وحشت کرده باشد ها دالر از دست می میلیون

کازینوها منتشر ی  درباره کتابی 66نگار دیگری به اسم دیوید کی جانسون ، روزنامه7889در سال 

های  را منتشر کرد که دارایی 7881های سال  و در آن اظهارنامه ،67معابد شانسکرد با عنوان 

سیصد میلیون داند که ترامپ در حدود  زدند. این ارقام نشان می صی ترامپ را تخمین میشخ

به  وادار وش به طلبکاران بدهکار بوده است. سال بعد، شرکت اا های دالر بیشتر از ارزش دارایی

 سنگ ترامپ نابود شده بود.  فاق از شش اتفاق مشابه آن. شهاباولین ات :اعالم ورشکستگی شد

و بدون هیچ گونه خجالتی خودش را ترامپ با زیرکی تمام  ههنر معاملاما در  گوید  می یی نب راُ

آورد، و  هر موقعیتی بهترین چیز را به دست می ازکند که همیشه  بی همتا تصویر می یگر معامله

 ی خهاین نس»کند که  اشاره می ب ریی ناُ.« اقتصاد بیمارش برهاند ازتواند آمریکا را  حاال هم می

 ی کننده ، تهیه68آل از ترامپ زمانی به شمار زیادی از مخاطبین ارائه شد که مارک برنت ایده

زیونی یتلو ی یک برنامه ،را خواند و تصمیم گرفت بر اساس این کتاب هنر معاملهکتاب تلوزیونی 

ن در که پخش آ ،اولین فصل این برنامه.« ، که ترامپ نقش اول آن بودسازدب69زکارآموبا عنوان  

من » گوید شود که می از ترامپ در عقب یک لیموزین آغاز می یشروع شد، با تصویر 9112ال س

تصویر جلد .« ام ترین برند دنیا کرده کیفیتو اسم ترامپ را تبدیل به با  در هنر معامله استادم
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 «استاد »دهد که به عنوان  شود و ترامپ توضیح می زیون نمایش داده مییی صفحه تلووکتاب ر

 به دنبال یک کارآموز است.  حاال

، قهرمان دارد از ورزشکاران دوپینگی کارآموز ی رسید که برنامه به نظر می»گوید  می ب ریی ناُ

انتخاباتی او در تلوزیونی و بعدتر کارزار  ی ای مستقیم بین این کتاب، برنامه رابطه« .سازد می

 «وجود دارد. 9171سال 

،  نسخه 7891را بنویسد. در بهار سال  هنر معاملهز کتاب حدود یک سال طول کشید تا شوآرت

را برای ترامپ فرستاد و او هم ظرف مدت کوتاهی کتاب را به او برگرداند. چند جای کتاب   اولیه

ها انتقادهایی بود که ترامپ از افراد قدرتمند  با ماژیک قرمز خط کشیده شده بود و بیشتر آن

ها را حذف کرد. به غیر  و آن ،یگر مایل نبود در کتاب نوشته شوندکرده بود و د 70کوکاامانند لی آی

 گوید، ترامپ هیچ چیز دیگری را تغییر نداد.  طور که شوآرتز می از آن، آن

تونی خیلی خوب بود، تونی در » شوآرتز گفتی  درباره ام با ترامپ، او در ابتدا ی تلفنی در مصاحبه

 کند. ترامپ گفت وآرتز مبنی بر نوشتن کتاب را رد میاما ادعای ش.« نوشتن کتاب همکاری کرد

یکی از و  ، کتاب من بود و کتاب پرفروشی بودکتاب .را تونی ننوشت، من کتاب را نوشتمکتاب »

ترین کتاب  گویند پرفروش میحتا  ها های تجاری در تمام اعصار بود. بعضی ترین کتاب پرفروش

هاوس با خنده م ارندیست(. هاوارد کامینسکی مدیر سابق )البته که اینطور ن «.تجاری دنیا بوده

 «.یک کارت پستال هم برای ما ننوشتحتا  ترامپ دونالد» گوید می

کرد و  اما ترامپ بیشتر درگیر موفقیت کتاب بود. توجه فروشندگان کتاب را به خود جلب می

م کرد که  سهم خود از شد. او به طور عمومی اعال های تلوزیونی حاضر می پشت سرهم در برنامه

سفری بدون حتا  های خیریه کمک خواهد کرد. منجانسود حاصل از فروش کتاب را به 
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و با اعالم این خبر که ممکن است در آینده نامزد انتخابات  ریزی قبلی به نیوهمپشایر کرد برنامه

 ریاست جمهوری شود، توجه عمومی بیشتری به خود جلب کرد. 

در  مجللیماه پس از انتشار کتاب، ترامپ مراسم رونمایی بسیار بزرگ و  ، یک7891در دسامبر 

ور بر فرش قرمز بیرون ن پرهای  چراغ مر صورتی  برج ترامپ برگزار کرد.مزین به مر تاالر میان

های مشکی، با شامپاین و  با کراوات خل ساختمان، در حدود هزار مهمانتابیدند. دا ساختمان می

کیکی که به  ؛شدند ه شکل برج ترامپ پذیرایی مییمی بظکیک  ع از یمانهای پُر و پ تکه

های قرمز در دست داشتند، به مراسم آورد شده  فشفشه که  چرخ دستی توسط زنانی ی وسیله

رسید  به زمین می ش که بلندی آنمسابقات بوکس، در کُت خز ی کننده، برگزار71دان کینگبود. 

و ایوانا را با این کلمات به  دونالد 72جکی میسون کمدین معروف .آمد گفت به مهمانان خوش

شوآرتز ی  درباره ترامپ سخنرانی کوتاهی.« این شما  و این پادشاه و ملکه» :جمعیت معرفی کرد

 طور پول در بیاورد. کم به او یاد داده است چ دستکرد و به شوخی گفت که 

 ت. بعد از خوش و بشی کوتاهروز بعد وقتی شوآرتز تلفنی با ترامپ حرف زد درس بزرگی گرف

باید نیمی از  نویس کتاب مهمانی مذکور، ترامپ به شوآرتز گفت که به عنوان سایهی  درباره

خواست که  او از من می». شوآرتز الل شده بود. مراسم را بر عهده بگیردی شش رقمی  هزینه

دوی او را پرداخت ی  ی افراد مشهور درجه ی سرگرم کردن فهرست نهصد نفره نیمی از هزینه

لغ را ی رفتار ترامپ یک چیز را خوب یادگرفته بود. او مذاکره کرد و مب شوآرتز از مشاهده.« کنم

شد چکی به  ای به ترامپ نوشت که در آن متعهد می  و سپس نامه تا چند هزار دالر کاهش داد

های  خشی از بازیارسال کند. این هم ببه انتخاب خود سسات خیریه ؤم زهمین مبلغ به یکی ا

، اما کندها کمک  ها دالر به خیریه ر گذشته وعده کرده بود که میلیونترامپ بود. او د
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و  پیدا کند دست دالر رمستندات مربوط به کمکی در حدود ده هزابه پست تنها توانست  واشنگتن

ر هن فروشمعلوم شد که هیچ مدرکی مبنی بر کمک مستقیم خود ترامپ از سود حاصل از 

 وجود ندارد.  معامله

 ی مراسم رونمایی، ترامپ برای نوشتن دنبالهی  درباره وگوی یاد شده مدت کمی پس از گفت

پرداختی هفت رقمی به ترامپ  پیش برای آن بار که این ای دنباله ت؛کتاب به سراغ شوآرتز رف

وآرتز  پیشنهاد کرد. سوم از سود حاصل از فروش را به ش بار تنها یک شده بود. اگرچه این پیشنهاد

سود  در نتیجه ،قبل است ی پرداخت خیلی بیشتر از دفعه ترامپ خاطر نشان کرد چون مبلغ پیش

گانگی شدیدی بیخودوآرتز منفی بود. او احساس ازحاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود. اما پاسخ ش

آنچه »ی با عنوان جستجو برای یافتن معنای زندگی  درباره کتابی نوشت داشت و به همین علت

 «میئبیهودگی دا»نویسد پس از کارکردن با ترامپ احساس  شوآرتز می.« واقعاً اهمیت دارد

به چیزی متصل شود فارغ از » کرد بود و آرزو می «معنای زندگی». برای همین به دنبال کرد می

 .« تر واقعیو  چیزی حیاتی ؛زمان

را به مراکز  9171فروش کتاب در سال  شوآرتز گفت که تصمیم دارد تمام سود حاصل از

بان  : مرکز حقوقی مهاجران ملی، دیدهاهدا کندای که با هدف خاص انتخاب کرده است،  خیریه

TJCومرکز  وه ملی مهاجران، مرکز قربانیان شکنجه، کارگررحقوق بش
کند که این  . او فکر نمی73

راهی وجود  چم انجام خواهم داد. هیاین کار را تا آخر عمر»کند.  از تقصیرات او کم میتصمیم 

هنر برم که هرچه تعداد بیشتری از  ندارد که کارهای قبل را درست کنم. اما از این فکر لذت می

ها را تضییع  هایی اهدا کنم که ترامپ حق آن توانم پول بیشتری به آدم می ،فروخته شود معامله

 «کند. می
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به او حمله کند و انتظارش درست بود. وقتی که ها  شوآرتز انتظار داشت که ترامپ در رسانه

: ی بدهد گفتأخواهد در انتخابات به او ر و نمی هایی زده شوآرتز علیه او حرف مپ متوجه شداتر

 چنین گفت او هم.« هجلب کن شبه خود وتا توجه عموم ر هکن می واحتماالً شوآرتز این کارها ر»

 کمک کردم که ش. وقتی بهدم. خیلی به من بدهکارهو پولدار کر. من تونی رهاین واقعاً خیانت»

این کارها به نفعش  هکن . احتماالً فکر میهدو سنت هم توی جیبش نبود. این واقعاً خیانتحتا 

 «.شه نمیم و، اما این کارها به نفعش تمهش م میوتم

که  شنیدم»تنها چند دقیقه پس از گفتگوی تلفنی من با ترامپ، تلفن شوآرتز به صدا درآمد 

ن از همین اال» :گفت ها را از پشت تلفن می ترامپ بود که این «!ی بدیأخوای به من ر نمی

خورده  شکست ی بذار بهت بگم که به نظر من نیویوکر یه مجله .کر با من تماس گرفتندرنیویو

 «.ش. شنیدم که تو نیویورکر از من انتقاد کردیدخون نمی سک است که هیچ

 «.گی مخالفم وری شدی و من با خیلی از چیزایی که میتو نامزد انتخابات ریاست جمه »

خوام بهت بگم که به نظر من واقعاً  موندی. فقط می در این مورد حق داری، اما باید ساکت می»

ی  کلی گزینه ت رو نداشتی. من برای نوشتن کتابا خیانتکاری. بدون من قطعاً موقعیت فعلی

دونم که کلی  لی هم باهات دست و دلباز بودم. میدیگه داشتم، اما تو رو انتخاب کردم و خی

 «.اما نکردم ،تونستم به راحتی ازت شکایت کنم و من می کردی هنر معاملهبه  عسخنرانی راج

 «.نداره هنر معاملهکنم هیچ ربطی به   کارایی که می»

  «.ای شنیدم من چیزای دیگه»

 «.تو نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدی و قضیه خیلی جدیه»

 کند.  ترامپ  تلفن را قطع می «.زندگی خوبی داشته باشی .البته که هست»
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ها  از حرف بسیاریکرد باید  کرد، اما احساس می شوآرتز کامالً دلیل عصبانیت ترامپ را درک می

من قضیه را » گوید عصبانیت ترامپ از خودش میی  درباره خیلی دیر شود. که آنرا بزند قبل از 

انداختن و  ها در دنیای ترامپ قابل دور چون قضیه اصالً شخصی نیست. آدمبینم،  شخصی نمی

ها نفر  میلیون» ،یس جمهور شودئدهد که اگر ترامپ ر هشدار می او «.دارای تاریخ مصرف هستند

گیرند  شان باشد، چیزی را یاد می ی منافع اند که نماینده ی دادهأا این فکر به او راز کسانی که ب

که او کمترین اهمیتی به  این .دانند اند، می سر و کار داشتهه از نزدیک با او کهایی  آنکه 

 «دهد. کدام از آنها نمی هیچ
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 توانید مطالعه کنید: مقاله را در این لینک میاصل شد. 
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است. در برابر این واژه،   GHOSTWRITERی  های واژه یکی از معادل« نویس سایه»چنین الزم است ذکر کنم که  هم

. برند را هم به کار می «ی نامرئی پشت پرده و نویسنده ی ی مخفی، روح نویسنده، نویسنده نویسنده»هایی چون  معادل
ِ »ی  برساخته  GHOSTWRITERخود من براید پیشنها دیگر آن که نام شوآرتز در این کتاب به عنوان یکی ست. ا «ویسایهن

. گرفته استر قرا ها در ردیف نویسایه رسما   با این افشاگریی کتاب او بوده و  ه ذکر شده، اما در واقع نویسندهاز دو نویسند
 امری مرسوم و معمول است.در ایران،  در دنیا، و اخیرا  های سیاسی و اجتماعی و هنری مشهور  برای شخصیتنویسایگی 
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