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مــارکهریــس -مترجم:فرحنازدهقی /ســه ماه اســت ،دوران
ریاســتجمهوری دونالــد ترامپ آغاز شــده و بــه دنبالش نظرات
و تحلیلهــا از هــر طرف هجــوم آوردهانــد .من روزنامهنــگار حوزه
ســرگرمی هســتم کــه در پوشــش فیلــم و برنامههــای تلویزیــون
مهــارت دارم .هرگــز تصــور
نمیکــردم بایــد مهارتهایــی
را کــه طــی این ســالها در حوزه
کاریام بــه دســت آوردهام ،
در جهــت پوشــشدهی افکار و
دیدگاههــای رئیــس جمهوری
دربــاره رســانه یــا جهان بــه کار
بگیرم .او از روزنامهنگاران توقع
دارد کــه بــه مثابه ماشــینهای
روابطعمومی و تبلیغات عمل
کننــد .تصــور میکنــم بــزودی
تمامی خبرنگارانی که در حوزه
ســرگرمی فعالیــت میکننــد،
از تیــم روابطعمومــی ترامــپ
ایمیلی با این مضمون دریافت
کننــد کــه «ســام ،ما همــه یک
شغل مشترک داریم ».تعریف
ترامــپ از روزنامهنــگاری ایــن
است :کارگزاران روابطعمومی
او و نویســندگان پشــت پرده کتابهای بیشــمارش .معلوم است
کــه وقتــی روزنامهنــگاری را ببیند که تصمیــم دارد مســیر دیگری
جــز آنچــه او برایــش در نظرگرفتــه را طــی کنــد و چیز دیگــری جز
«خوشخدمت همیشــه در دســترس» باشــد ،غافلگیر میشــود.
البتــه در این میان نمیتوان از تقصیرهای گروه روابطعمومیاش
گذشت؛ آنها که در ایجاد این تصویر نقش اصلی را داشتهاند.
درک ترامپ از ژورنالیسم به دو دسته تقسیم میشود؛ نخست
آنجــا کــه صحبــت از کتابهــای متعــددش میشــود ،او روزنامــه
نــگاری را در خدمــت نــگارش کتابهایش میداند .تونی شــوارتز
نخستین روزنامهنگاری بود که در سال  1987کتاب پرفروش «هنر
معامله» ترامپ را برایش نوشــت .پــس از آن برنامه «کارآموز» او
در تلویزیون آغاز به کار و مردیث مکلور او را در این راه همراهی کرد
و وفــاداریاش به ترامپ را به اندازهای اثبات کرد که ســال گذشــته
در جریان تمامی مســیر فراخــوان تبلیغاتی یکــی از اعضای مهم
و کلیــدی فراخوان ترامپ شــده بود .اما ماجرای ســخنرانی مالنیا
ترامــپ در کنوانســیون ملــی جمهوریخواهــان و تقلیــدش از متن
سخنرانی میشل اوباما این رابطه را مخدوش کرد .بنابراین دومین
کارکــرد روزنامهنــگاری برای ترامپ در مشــارکت در نوشــتن متن
سخنرانیها خالصه میشود.
بــا آنکه هنــوز از آغــاز ریاســتجمهوریاش چیزی نگذشــته ،اما
رابطه او با روزنامهنگاران به دو شاخه منشعب شده است :خودیها
وغیرخودیها.اغلبرسانههااوراعصبانیمیکنند؛روزنامهنگاران
برایاوحکمتبلیغاتچیرادارندوتبلیغاتچیهاییکهبهننگینشدن
دامنش کمک کنند ،باید شغلشان را از دست بدهند ،مجازات شوند

و گاه حتــی در دنیایــی که تمامی اقدامات او شــدیداًمورد ســتایش و
تشویق قرار میگیرد ،باید از حضور ساقط شوند! شنیدهام که ترامپ
هیچکنترلیبراحساساتشنداردوموقعخواندنمطلبیکهدوست
ندارد یا تماشای برنامهای که ضعفهایش را نشان میدهد ،از کوره
در مــیرود و از خجالــت
نویسنده و همه عوامل آن
حلقه
در میآید .حاال که او بیشتر
روزنام هنگاران
از هر زمــان دیگری تریبون
بــرای فریــاد کشــیدن،
حامی ترامپ ،تجارت را
قــدرت بــرای تازانــدن،
خوببلدند،شایدحتی
حامــی برای دلگــر م بودن
بهتر از خود ترامپ،
و دلیل بــرای نفرتپراکنی
اینروزنامهنگاران
دارد ،نمیتوانــم تصــور
استقاللشانرا
کنــم آینــده حرفــهای کــه
ترامپ
های
باخواسته
دوســتش دارم چگونــه
خواهــد شــد .در عرصــه
دربارهبازتاباخبار
ســرگرمی و قلمــروی
تبادلمیکنند.
برنامههــای تلویزیونــی
آنهاتنهاکسانیهستند
ســاختن ایــن تصویــر از
که اجازه دارند
ترامپ که چقــدر فهمیده
شوند
از دیوار رد
اســت و همــه دوســتش
دارند و همــه نقدها درباره
برنامههــا و کارهایــش
مثبت اســت و چقدر شــوهای تلویزیونیاش بیننده دارد ،کار چندان
ســختی به نظر نمیرســد .اما در گستره سیاســت و آنجا که پای عمل
ف کردن افکار عمومــی و ایجاد تصویر غیر واقعی کار
میرســد منحر 
بسیارمشکلیاست.
م اکنون ســرگرم ســاختن دایرهای از دوستان
ترامپ و تیمش ه 
روزنامهنگارشــان هســتند .آنهــا کــه نویســندههای پشــت پــرده
قصههــا و گزارشهایی هســتند که او به آنها دیکته کرده اســت .این
روزنامهنــگاران ،تجــارت را خــوب بلدند ،شــاید حتی بهتــر از خود
ترامپ ،مرد همیشــه در صحنه برنامههــای تلویزیونی کارآفرینی.
ایــن روزنامهنگاران استقاللشــان را با خواســتههای ترامــپ درباره
بازتــاب اخبــار تبــادل میکنند .آنها تنها کســانی هســتند کــه اجازه
دارنــد از دیوار رد شــوند .اما مصیبــت برای ترامپ ایــن خواهد بود
کــه ناگهــان متوجه میشــود ،دیواری بــه دور خودش کشــیده که از
پشت آن سروصداهایی برخاسته میشود .اما هرچه تالش میکند
نمیتواند بفهمد پشت این دیوار چ ه خبر است.
پس از کشمکشهای ایدئولوژیکی بسیار ،سرانجام دههها پس
از جنگ جهانی دوم ،سیاســت درهای باز اقتصادی و دموکراســی
لیبــرال غربی قــدرت بالمنــازع حکمرانــان در قدرتهــای بزرگ
جهانی شدند و در نهم نوامبر سال  1989دیوار برلین برای همیشه
فــرو ریخــت و از آن پس هرگــز در فحوای کالم هیچ سیاســتمداری
رجعــت بــه آن روزهــا شــنیده نشــد .کمتــر کســی خبــر داشــت که
بیســتوهفت ســال بعد در همــان روز رئیسجمهوری بر ســر کار
بیایــد که نــه تنها از ســاختن دیوار حمایــت میکند بلکــه تصمیم
گرفته تاریخ را یکبار دیگر تکرار کند.

فرحنــاز دهقی /کمتر کســی تصــور میکــرد آن مرد
بــا موهای نارنجی ،پوســت تیر ه و کراواتهــای بلند که
در برنامههــای تلویزیونــی بهعنــوان یــک کارآفریــن و
ســرمایهدار بــزرگ حضــور پیــدا میکند ،روزی ســکان
ایــاالت متحــده امریــکا را در دســت بگیــرد .از همــان
ابتدا بیپروا بــود ،اگر روزی بیپروایــیاش درباره زنان
مختلف و ظاهرشــان مجال بروز پیــدا میکرد ،امروزه
فرصتی برایش مهیا شــده تا درباره مهمترین مســائل
سیاسی و اقتصادی جهان با مهمترین شخصیتهای
دنیــا بنشــیند و بــا صراحــت بهیادگارمانــده از همــان
روزهایش ،گفتوگو کند.
او کــه در گرفتــن تصمیمهــای اعجابانگیــز و
خالف جریــان از هیچ فرصتی فروگــذار نمیکند ،خود
ملغمــهای از شگفتیهاســت کــه در ادامه گوشــهای از
آنها را خواهید خواند:
 .1در انتخابــات ریاســتجمهوری  2016امریــکا
دونالــد ترامــپ نامــزد حــزب جمهوریخــواه بــود و
هماکنون بهعنوان یک رئیس جمهوری جمهوریخواه
در امریــکا کارش را آغــاز کــرده اســت .اما نکتــه جالب
ایــن اســت کــه او بارهــا مواضعــش را تغییــر داده و
میــان دوحــزب دموکــرات و جمهوریخواه همــواره در
نوســان بوده است .ترامپ در ســال  1987که نخستین
گامهایــش را در ورود به عرصه سیاســی برداشــت ،در
جایــگاه یــک جمهوریخــواه وارد ایــن عرصــه شــد امــا
در ســال  1999بــه حزب مســتقل وارد شــد و دوبــاره در
ســال  2001بــه خاطــر آنکــه اغلــب دوســتانش حامی
حزبدموکرات بودند ،او نیز طرفدار این حزب شد.
 .2در ســال  2009ترامــپ از یــک نویســنده کــه او را
بــه جــای ســرمایهدار میلیــاردر ،ســرمایهدار میلیونــر
نامیده بود شــکایت و تــاش کرد تا مبلغ پنــج میلیارد
دالر از او غرامــت بگیــرد .اگرچه او نتوانســت در دادگاه
رأی مثبــت بگیرد و به دلیل فقــدان مدرک برای اثبات
تعمدیبودن این اشــتباه ،آن نویســنده تبرئه شد .نام
ایــن نویســنده تیموتــی اوبریــن بــود و کتابی کــه در آن
این اشــتباه را کرده بود «هنر دونالــد ترامپ بودن» نام
داشت.
 .3دونالد ترامپ از دســتدادن بــا دیگران چندان
خوشــش نمیآیــد .دلیــل هــم فقــط یــک چیز اســت:
میکروبهراســی .او سالهاســت کــه این عارضــه را به
دنبــال خــود میکشــد .ایــن هــراس در او به انــدازهای
شــدید است که از فشــردن دکمه آسانسورها نیز امتناع
میکند ،تنها به این دلیل که انگشــتان بسیاری روی آن
قرار گرفته و سرشار از میکروب است.
.4اگرچــه او بهعنــوان یکــی از موفقتریــن
کارآفرینهای جهان شــناخته میشود اما همیشه هم
اوضاعش خوب نبــوده .هتلها و کازینوهای ترامپ در
آتالنتیــک ســیتی تاکنون چهــار بار اعالم ورشکســتگی
کردهاند1992 ،1991 .؛  2004و  2009سالهای بداقبالی
ترامــپ بودهاند و به طور حتــم اگر اعتمادبهنفس او به
این اندازه نبود ،نه تنها هیچ اثری از داراییهایش نبود
بلکه باید قید بلندپروازیهای سیاسیاش در قاموس
یک رئیس جمهوری را برای همیشه میزد.
 .5اگر از گذشــته او هیچ اطالعی نداشــته باشــید،
تماشــای یکــی از مناظرههــای ترامــپ و رقیــب
انتخاباتــیاش هیــاری کلینتــون کافــی اســت تــا
بهمیــزان یکدندگی او پی ببرید .اما بد نیســت بدانید
به دلیل آنچه دیگران کلهشــقی مینامندش تاکنون
 3هــزار و  500بــار از او به دادگاه شــکایت برده شــده
اســت .این پروندهها طی ســه دهه گذشــته به دالیل
مختلفی از جمله ســوء استفادههای مالی و حقوقی،
تجــاوز و ســوء اســتفادههای جنســی ،فــرار مالیاتــی،
عملنکردن به مفاد قرارداد و ...برای او گشوده شده
اســت که برخــی از آنهــا مختومه شــده و برخی دیگر
همچنان باز است.
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