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 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بیرحم _شاهزاده#رمان : 

 هارت_رویال_آکادمی#مجموعه: 

 کیاروت#ی قلدر#ی رستانیدب#

 .هر جلد داستان و شخصیت های  جدا دارد

 خالصه :

 به پادشاهی اونها خوش اومدین....

 هرگز فکر نمیکردم دوباره پامو توی رویال مانور بزارم.

انو توی ولی چهارسال بعد من اینجام...برگشتم تا سال آخر دبیرست

 آکادمی رویال هارت بگذرونم.

 و مجبور به روبرو شدن با جیک کاوینگتون شدم.

 اولین دوستم.

 اولین کراشم.

 اولین بوسَم.
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 کسی که پشت سر گذاشتم. 

 فقط...اون همون پسری نیست که قلبمو بهش دادم.

 این جیک جدید به همون اندازه که جذابه ، بی رحم هم هست.

 به جهنم تبدیل کنه. و مصممه که زندگیمو

 همراه با خانواده ی  قابل ستایش و دارو دسته ی ظالمش. 

اونا ازمن انتظار دارن که زمینی که روش راه میرنو  مثل بقیه 

 ستایش کنم  ولی ترجیح میدم خاک بخورم.

 اگه جیک کاوینگتون میخواد که من برم....باید بیشتر تالش کنه.

رایی نبودم که با قوانین بازی چون من هیچ وقت از اون نوع دخت

 میکنه.

 جیک رازی داره که من ازش بی خبرم.

رازی که دلیل اینه که تا حد مرگ از من متنفره ولی من نمیدونم 

 چکاری با اون انجام دادم.
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ولی تصمیم دارم بفهمم ،البته اگه بتونم از آزار و اذیت های اون 

 جون سالم بدر ببرم.

 1#پارت

 1#فصل

حم#شاهزاده_ب  یر

 «جیک»

 《قبل سال چهار 》

" ن  "ما اجازه نمیدیم اونا اینکارو بکنن

 وقتی خواهر کوچیکم بهم نگاه کرد چشماش خیس بود. 

ن حاالشم  "ما نمیتونیم هیچکاری بکنیم جیک،اونا همنر

 بردن،لیام مرده"

ن لغزید.  ش پاینر
َ
 قطره اشک دیگه ای از گون

ر گریه توی تموم چهارده سال زندگیم ندیده بودم که انقد

 کنه. 

 "مثل مامان"

 برادرم کول زمزمه کرد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

"حق با اونه،شاید بتونیم بابارو قانع کنیم که به جای 

 دیگه ای نقل مکان کنیم"

ن رفته بود و چشمای فندقیش  پوزخند مخصوصش از بنر

درست مثل لیام،وقتی سه روز پیش تو کمد پیداش کردم 

 بی روح بود. 

ده شد.  م فشر
َ
 سین

 ن دردناک بود. نگاه کردن به او 

شما هیچوقت با دیدن شخصیت و خصوصیاتشون 

ن ویل کول و لیام دوقلوهای همسان بودن.   متوجه نمیشنر

و االن این  یه یاداوری دیگه به اینه که  چجوری همه چی 

 به گند کشیده شده . 

 خانوادم ذره ذره در حال پاشیدن بود. 

و پدرم بیش از حد با کارش و غمو اندوهش رسش گرم 

 د که برای این کاری بکنه. بو 

 این معنیش این نیست که من نمیتونم. 

{ از  ین دوستمو}یه دخیی من لیام..برادر کوچیکم و بهیی

دست داده بودم...ویل خواهرو برادرای دیگم، که یبار 

 ولشون کردمو از دست نمیدم. 
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ه.  نمیتونم بزارم این شهر  ن بیی  یا مردمش خانوادمو از بنر

 2#پارت

 1#فصل

حم#شاهزا  ده_بیر

ین بچه،وظیفه  مادرم یبار بهم گفت  که  به عنوان بزرگیی

 ی منه که مواظب بقیه باشم. 

،بهشون یاد بدم  ن کیس باشم که اونا بتونن بهش تکیه کنن

ن و این باعث میشه همه چی براشون   کنن
ی
که چطور زندگ

 راحت تر بشه. 

ون  پس تنها کاری که میتونم بکنم اینه که تموم غممو بیر

ون بیاد و بریزم  و بزارم بجاش خشمم از اعماق روحم بیر

 به سطح برسه. 

مادرمو برادر کوچیکم برنمیگردن...مهم نیست که چقدر 

براشون اشک بریزیم یا  به خدا التماس کنیم که اون این 

 کار نشدنیو انجام بده و اونارو برگردونه. 

خدا خییل وقته که دست از گوش دادن به التماسامون 

 برداشته. 
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درم لحظه ای که همشش آخرین نفس هاشو کشید  پ

 کارش تموم شد. 

 . ن ی بودم که اونا داشنی ن  من همه ی چیر

که به این معنیه که نباید توی قلبم هیچ جابی برای غم و 

 غصه خوردن باشه. 

این احساسات بی ارزش بود...من باید مواظب زنده ها 

 باشم. 

ه...این کمک میکنه وی محرکه ی قوییی تموم  خشم یه نیر

 احساس گنایه که درونم پرورش داده بودم ناپدید بشه. 

 ایستادم. 

یم"  "ما جابی نمیر

 حالت صورتشون گیج شد. 

کول دهنشو باز کرد تا حرف بزنه ویل من رسمو تکون 

 دادم. 

اون وقت برای حرف زدن داره ،البته بعد از اینکه من 

 حرفم تموم شد. 

ی که من میخواستم بگم مهمیی بود.  ن  چیر
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یه که اونا میخوان""رف ن ن ما چیر  نی

رویال مانور پر از آشغاالی ثروتمندیه که اگه مشکیل 

ش خالص بشن تا از خودشون  باشه ترجیح میدن از رسر

 . ن  قدردابن کنن

 لعنت به همشون! 

لیام مرده چون یه عده ازعوضیای مدرسه فکر میکردن 

باحاله که برای  یه بچه با مشکل لکنت زبان قلدربازی در 

 بیارن. 

و من همونطورکه باید،اونجا نبودم که ازش محافظت 

 !  کنم ،بخاطر اون دخیی

 "اونا با خانواده ی اشتبایه درافتادن"

 دستامو روی سینه قفل کردم. 

"فکر میکنم حاال وقتشه که داروبی که به خوردمون 

دادنو بهشون بچشونیم،همونجوری که لیامو اذیت کردن 

 ما هم بگاشون میدیم"

حکم درونم جاری شده بود ،انقدر قوی که اراده ای م 

 تقریبا داشت خفم میکرد. 
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سن ،دست  "و ما تا وقتی آخرین نفرشون ازمون بیی

 برنمیداریم"

 بیانکا اشکاشو با آستینش پاک کرد. 

 "تا وقتی که تاوانشوبدن"

 پوزخند مخصوص کول برگشت. 

"تا وقتی که این شهرو اداره نکنیمو ،همشونو جـ*ـده های 

 نکنیم" خودمون

یم. تا وقتی که انتقام براد  ری که ازدست داده بودیمو بگیر

 3#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 «دیلن»

،منو Dylan+دیلن} {امیدوارم پرواز خوبی داشته باشر

{  باید فردا صبح برگردیم پاریس،تو Wayneعمو ِوین}

یخچال غذا هست و وقتی برش اتاقت آمادست،اوکیل 

{Oakley میتونه بهت} ی ن نشون بده که هر چیر
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کنم،میبوسمت ،خاله  کجاست،نمیتونم برای دیدنت صیی

 {Crystalکریستال}

بی نوشت:میخوام برات یه کلید بسازم  ویل تا وقتی 

 از کلید یدگ زیر  ،حصیر پادری 
اینکاروبکنم  میتوبن

+  استفاده کتن

 

در حایل که به پیغام کوچولو، توی یه برگه ی صوربی 

 یکردم احساس ناراحتی کردم. روی در  نگاه م

یه اس ام اس که بهم بگه کلید یدگ کجاست  کافن بود و 

 البته امن تر. 

 نه اینکه رویال مانور شهر خطرنایک باشه. 

ن جرم وجنایت وبودن مدرسه توی  ان پاینر ن در واقع میر

ین نقطه ی شهر دلیلیه که باعث شده پردو مادرم در  بهیی

 کنیم
ی
 . گذشته بخوان اینجا زندگ

وقتی هشت سالم بودمادرمو از دست دادم و وقتی  

چهارده ساله شدم  مانیع بودم که پدرم  نمیتونست 

خواسته های همش جدیدشو که دلش میخواست به یه 

 توی ساحل غربی بره ، انجام بده. 
 شهر باکالسو مجللیی
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 نه،امروز از این راه نمیشد منو گول زد. 

ه،که اگه مامانم نمیدونم  زندگیم به کجا کشیده میش

ن چقدر متفاوت  زنده بود اوضاع چطورمیشد و همه چیر

 میشد. 

قبل از اینکه وارد خونه ای بشم که قرار بود یسال بعدیو 

 کنم،با آه سنگیتن چمدونامو از روی پادری 
ی
اونجا زندگ

 کنار زدمو  کلیدو اززیر حصیر برداشتم. 

هنوز پامو روی کف چوبی نذاشته بودم که تلفنم زنگ 

 خورد. 

باید به هردومون لطف میکردمومیذاشتم تماسم به 

و فشار صندوق پستی بره ویل ب ن ه هر حال دکمه ی سیی

 دادم. 

 4#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

من هنوزم دلخورو عصبانَیم و هنوزم آماده ی حرف زدن 

 باهاش نیستم. 

 ویل من هیچوقت دربند مسائل پیش پا افتاده نبودم. 
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رکز بازپروری اوک گریک دارید ،برای "شما یک تماس از م

پذیرش این تماس پنج را فشار دهید و در صورت رد 

 درخواست صفر را فشاردهید"

 فورا صفروفشار دتدم و تماسوقطع کردم. 

 لعنت بهت بابا. 

یه برگه ی یادداشت دیگه از خاله کریستال پیدا کردم که 

 روشن میکرد که کدوم اتاق مهمونو برام آماده کرده. 

ن حقیقته. ه  رچند آماده کردن یکم دست کم گرفنی

ن سایز با روتختی بنفش و یه جالباش   بجز تخت کوینر

،یه یادداشت دیگه بود که قول داده بود که آخر هفته 

 برای خرید وسائل اتاقم بریم. 

 اتاق خایل بود. 

نه اینکه برام مهم باشه،من تمام وسائل زندگیمو توی یه 

 سط چپونده بودم. ساک ورزشر ویه چمدون متو 

 هیچ تجمیل توی من وجود نداشت. 

 کمیی به این مزخرفات فکر کن دیلن! 
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در کمدو باز کردم تا لباسامو آویزون کنم ویل سه تا دامن 

اهن دکمه دار و سه ،سه تا پیر تا بلوز رسمه ای  شطرنجی

 نظرمو جلب کرد. 

 5#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

جیب قسمت سینه ی آرم آکادیم 'رویال هارت'  باالی 

د.  ن  سمت چپ عمال بهم طعنه میر

در موقیتی نبودم که به جای دیگه ای برم،نظر به اینکه 

خاله کریستال و همشش  به اندازه ای خوب بودن که یه 

ی که من براش ارصار داشتم  ن بیخانمانو جا بدن...ویل چیر

ن به آکادیم رویال هارتز به یه  این بود که بجای رفنی

  محیل برم. مدرسه ی دولتی 

برای ابتدابی و راهنمابی پدرم مجبورم کرد توی یه مدرسه  

ی خصویص درس بخونم و این بدترین تجربه ی دوران 

 زندگیم بود. 

 البته به استثنای مالقاتم با جیک. 

ده شد.  م فشر
َ
 عضوی درون سین
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ی که  ن ن بود و چیر ی که من میخواستم یه چیر ن البته چیر

ن دی  گه ای بود. همش کریستال میخواست چیر

پش خاله ام...درواقع پش خاله ی ناتنیم سال آخری بود 

ستان رویال هارت {درس میخوند.   و توی  ار آچ ای}دبیر

وین فکر میکرد برای من مفیده که با پشش،اوکیل به 

 مدرسه برم  ،پس اون میتونه هوامو داشته باشه. 

با این حال واضحه که عمو وین از روی وظیفه شناش 

 رو نمیکنه. اینکا

من فقط یبار پش خالمو چهار سال پیش توی عروش 

خالم دیدم  ویل یه گشت زبن رسیــــع توی اینستاگرام اوکیل 

نشون میداد که اون درست به اندازه ای مفیده که یه 

 مایه قرمز  توی کنشت باب ماریل مفیده. 

 و منظورم از آدم مفید چیه؟

 یه آدم کامال َرد داده. 

ضیح میده که چرا ،همونطور که قرار که احتماال تو 

بود،توی فرودگاه دنبالم نیومد ،یا اینکه  هنوزم هیچ اثری 

 از اون نیست... 

 با اینکه تمام بعد از ظهر و بیشیی غروبو اینجا بودم. 
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پیام دیگری براش فرستادم ویل مثل ده تا پیام دیگه ای 

 که امروز براش فرستادم جوابی نگرفتم. 

ون رفبخاطر کنجکاوی   تم  و راهروی از اتاق جدیدم بیر

 طوالبن رو یط کردم. 

 6#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

خالم گفته بود تو این خونه پنج تا اتاق خواب وجود داره 

و با  در زدن همه ی اونا ،واضحه که اوکیل توی 

 هیچکدوم از اونا نیست. 

خونه رس زدم ن ن رفتمو به آشیی  . با یه خرناس از پله ها پاینر

خونه مثل بقیه ی قسمت های خونه بزرگ و جاداره  ن آشیی

سه ویل جدای از  و همه ی وسائلش گرون بنظر میر

 گرونیش کامال هماهنگه. 
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ن شیشه ای،با یه جزیره ی بزرگ   ستیل،میر
وسائل برفی

خونه.  ن  مرمری وسط آشیی

 و خایل از اوکیل. 

بعد از اینکه اتاق نشیمن ،دفیی کار عمو وین و حمام 

ن رفتم. طبقه ی ا  ولو بررش کردم ،بسمت زیرزمنر

 بوی ماری جوانا بالفاصله سوراخای بینیمو پر کرد. 

 ضد حال نیستم ،با کسابی که سیگار میکشن 
من یه دخیی

ی که من باهاش مشکل دارم ،افرادیه  ن مشکیل ندارم ...چیر

 . ن ای مهمو فراموش میکنن ن  که زیاده روی میکننو چیر

ن  دنبال دخیی خاله ی  مثل جواب دادن به پیام یا رفنی

 ناتنیشون. 

روی صفحه ی بزرگ تلویزیون)که دو دخیی برهنه رو 

نشون میداد(به اندازه ی کافن نور داشت که  بتونم اونو 

 روی  مبل چریم ببینم. 

دودی که بسمت سقف حرکت میکرد بهم میگفت که 

عالرقم اینکه  وضع افتضاحیه،ویل  باالخره اوکیل رو پیدا 

 کردم. 
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تم با دیدن اینکه یه دستشو توی شلوارش فرو نمیدونس 

یو  ن کرده و خود ارضابی میکنه و تو دست دیگش یه چیر

دود میکنه ،بخندم یا یه گوشه وایسم  و با تاسف براش 

 رس تکون بدم. 

 

 7#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

کاله بیسبالش تقریبا بیشیی صورتشو پنهان کرده ویل 

سید که مدت زیاد  یو خوابیده. قطعا بنظر میر

 چطور خونه هنوز نسوخته؟ 

ی که تودستش هنوز میسوخت تصمیم  ن با دیدن چیر

 گرفتم برگردم طبقه ی باال ویل بعد اون صحبت کرد. 

 "سالم جیگر"

 آمم! 
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به نحوی عجیبه ویل نظر به اینکه غریبه ها منو با 

اسمای بدتری هم  صدا کردن ،تصمیم گرفتم بیخیال 

 بشم. 

 "سالم"

 زمزمه کرد. 

 "کنجکاو بودم که گ قراره بیای اینجا"

 صداش بخاطر خواب کلفت شده بود. 

هوس کردم بهش بگم اگه همونجوری که  قرار بود، توی 

سیدم و ما  اون فرودگاه لعنتی بدنبالم میومدی، زودتر میر

یسال کنار هم گیر افتادیم و عویصن بازیش راه خوبی برای 

وع یه رابطه نیست.   رسر

ه بهش بگم غذا میخوره یا نه که دوباره دهنمو باز کردم ک

 صحبت کرد. 

"  "تو بطرز لعنتی سکیس هستی

 خییل خب! 

 این قطار رسما به جاهای ناجوری رسیده. 

 "آم مرسیـ.."
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قبل از اینکه بتونم حرفمو تموم کنم  همونطور که 

ن کشید و ...  شو  پاینر  نشسته بود،شلوار عرق گیر

 اوه خـــدای مـــن! 

آلت برهنش پیچید ،حس کردم زرداب  وقتی دستشو دور 

 داره از گلوم باال میاد. 

 "بیااینجا خوشگله"

 ناله کرد. 

" ن  "بیا برام ساک بزن و بعد روش بشنر

سیع کردم با مثبت نگری فکر کنم که اون زیادی 

نعشست چون این تنها دلیلیه که توضیح میده چرا 

 پشخاله ی ناتتن عوضیم میخواد روی آلتش بشینم. 

د تا پش خییل بی ادبن و من برای اینکه سانسوری این چن

نباشه مجبور بودم همه ی حرفای بیادبانشونو ترجمه 

منده ن حاال بگم که رسر  �😁�کنم پس از همنر

 8#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 "هرزه ی عویصن مشکلت چیه؟"

م دستمو باال آوردم و عقب  برای اینکه جلوی دیدمو بگیر

 عقب رفتم. 

ن برخورد کردم که از درد ناله کردم. متاسفانه جو   ری به میر

"  "لعنتی

 رون دردناکمو ماساژ دادم. 

"!  "تو هییل نیستی

د؟ ن ی که کامال واضح بود حرف میر ن  درباره ی چیر

لوک"  "معلومه که نیستم رسر

 شدم که نگاهمو باال گرفتم. 
ی
 مرتکب اشتباه بزرگ

؟"  "اوه خدای من ،میتوبن لطفا اون کوفتیو بپوشوبن

 ...""حتما 

 از روی مبل بلند شد. 

 کدوم خری هستی و تو خونه ی 
ی

"به محض اینکه بهم بگ

"  من چه غلیط میکتن

 شوخیش گرفته؟

؟"
ی

 "جدی میگ
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 به خودم اشاره کردم. 

 "من دیلنم"

رسشو به یه سمت خم کرد انگار تو درک این مشکل 

 داشت که چرا باید اسم من براش مهم باشه. 

 "دخیی خالت"

 م فشار دادم و رنگ اوکیل پرید. دندونامو روی ه

 هوراا،باالخره فهمید! 

 در حایل که شلوارشو باال میکشید نفس راحتی کشیدم. 

 "تو قرار بود شنبه بیای"

 "االن شنبست"

 چشماش گشاد شد. 

 "خییل خب ،گندش بزنن"

بالنت }بالنت یه سیگار برگه که توش خالیه و با هشیش 

ن لباش گذاشت و  ازش کام  یا  علف پر میشه{ رو بنر

 گرفت. 

ه" ی که فکر میکردم بهیی ن  "از چیر

 سیگارو بسمتم گرفت. 
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 یخوای؟""م

 9#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

ی بهش زدم.  ن  لبخند کنایه آمیر

 "از پیشکش ُصلحت  ممنونم ویل رد میکنم"

سید.   حداقل آزرده بنظر نمیر

 "چه باحال"

ن گذاشت   وقتی سیگارشوروی یه قویط نوشابه روی میر

 رتش جدی شد. ،صو 

ن اگه  به خانوادم در مورد اینکه خواستم باهات حال  "ببنر

ا به اندازه ی کافن   ممنون میشم باشه؟اخیر
ی

ی نگ ن کنم چیر

 مرافعه داشتیم"

الزم نیست اوکیل نگران این باشه ،من به کیس نمیگفتم 

 که اون سیع داشته باهام سکس کنه. 

 رسمو براش تکون دادم 

 اونم رسشو تکون داد. 
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 عد هیجی وجود نداشت بجز یه سکوت ناخوشایند. ب

 "امشب شب ،شنبست" 

در حایل که دستاشو باالی رسش بردو خمیازه کشید ادامه 

 داد. 

{ ن وع مدرسه برای پایان Christian"کریستنر {  قبل از رسر

 تابستون یه مهموبن گرفته"

ن کیه ویل برام مسئله ای نبود که به  نمیدونستم کریستنر

 یه پاربی بردم. 

در حقیقت  دیدن چند نفر از بچه ها و مالقات مجدد با 

وع  بعضن از دوستای قدیمیم  قبل از اینکه مدرسه رسر

 بشه ،برای دوشنبه همه چیو برام آسونیی میکرد. 

 تپش قلبم یکم رسعت گرفت. 

 { اونجا باشه. Jaceشاید جیک}

ای زیادی بود که دلم میخواست بهش بگم.  ن  چیر

ی بود   ای بیشیی ن سم. و حتی چیر  که میخواستم ازش بیی
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مثال اینکه چرا منو بالک کرده یا اینکه چرا بعد از رفتنم  

هیچوقت به دهها پیایم که توی شبکه های اجتمایع 

 براش فرستادم جواب نداده. 

سه،من میتونم رسیــــع   باحال بنظر میر
"یه مهموبن

 آمادـ..."

 "منتظرم نمون"

 اوکیل از کنارم رد شد . 

 خب ،اینم از این! 

پش خاله ی من یه آشغال، بزرگیی از آشغالیه که توی 

 شلوارشه. 

"  "و راستی

 

 10#پارت

 2#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 از باالی پله ها گفت. 
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ن ،شک  "مدیرو پرسنل مدرسه یه مشت عویصن هسنی

 دارم بزارن اون  آشغاالی آبیه روی موهاتو نگه داری"

 هایالیت... 

 به اونا میگن هایالیت. 

 ام نشست. لبخندی روی لب

امیدوارم اونا از موهای آبیم متنفر باشن و من چاره ای 

ستان مانور هیل نداشته باشم.  ن به دبیر  بجز امتناع  از رفنی

 فصل سوم

 «دیلن»

 بهم میداد  
ی
در حایل که صبح روز بعد خاله بغل بزرگ

 جیغ کشید. 

"موهات...من ازش خوشم میاد ویل رویال هارت  

تونم یه وقت اورژانیس  برای خوشش نمیاد،بزار ببینم می

م"  آرایشگاه بگیر

 در حایل که اوکیل صبحانشو میبلعید گفت. 

 "گفتم بهت که!"
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ی بهم داد نگاه کثیفن به  همونطور که خاله فشار محکمیی

 اوکیل انداختم. 

 "خدای من،نمیتونم باور کنم انقدر بزرگ شدی"

 اوکیل نیشخند زد. 

 "آره بزرگ اندازه ی یه اسمورف"

ن ابروهاش بود. وقتی   خالم ازم جدا شد اخیم بنر

مثل منو مادرم ...کریستال هم موهای بلوند روشن 

ه  با یه متابولیسم عایل که  داشت با چشمای آبی تیر

 باعث میشد بدنمون خییل بهیی ظاهر بشه. 

ن گایه بطرز نگران کننده ای باهوش و زیرک  و همچننر

 بود. 

سید ک  ه من بشکنم. حالت صورتش محتاط بود انگار مییی

؟"  "چطور تحمل میکتن

ده شدن سینه ام را نادیده گرفتم.   فشر

وی اگه تسلیم میشدم و حاال میشکستم...نمیتونستم ت

 دوازده ماه بعدی رسپا بایستم. 

 11#پارت
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 3#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

از هم پاشیدنم این واقعیتو تغییر نمیداد که  پدرم از 

کتی که به عنوان مدیر مایل توش اس تخدام شده بود، رسر

 میلیون ها دالر اختالس کرده. 

 بخاطر مادر ناتنیم . 

 چون پدرم نمیخواست اون زنو از دست بده. 

 بعد،اون زن براش مهمیی از من شد. چون از یه جابی به 

 "من خوبم"

 بغض درون گلومو فرو دادم. 

م ویل بغیر از اون کامال "یکم بخاطر جت لگ خست

 عالَیم"

ن بودم توی  تال  شم برای تغییر مسیر سوالش مطمن 

 ناموفق بودم ویل عمو وین منو نجات داد. 

 

ن بوی مواد مخدر میده؟""چ  را زیرزمنر

 شایدم نداد! 
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وین مرد بلندی نیست و پشش براحتی قدبلند تر از اونه 

ن وحشتناک و زیرکانه ای توی صورتش وجود  ویل چیر

داشت که نشون میداد چرا توی دادگاه اونو کوسه صدا 

ین وکالی کشوره. می ینو عالییی  کننو اون یگ از بهیی

همه ی نگاه ها بسمت مضنون اصیل رفت ،برای یه 

لحظه براش حس بدی داشتم ویل بعد یادم اومد چه 

 عوضیه احمقیه. 

اوکیل یه تخم مرغ آب پز درسته رو توی دهنش 

گذاشت،بدون شک  با اون لقمه  برای جواب دادن به 

 که فکر کنه. این سوال کیم وقت خرید  

سه الل و احمق   گمونم پش خالم اونجوری که بنظر میر

 نیست. 

 "نمیدونم"

ی شونه باال  قبل از اینکه به من اشاره کنه  با بی تقصیر

 انداخت. 

 بودم و موآبی هم خونه "من تمام شب خونه ی کری
ن ستنر

 موند"

 آره! 
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 همون نگاهو بهش انداختم . 

 اون احمق تر از یه سنگه. 

خاله ی ر اسم مسخرش ویل بخاطر اینکه نه فقط بخاط

 من زیادی  باهوشه. 

 12#پارت

 3#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 "آره"

ن بودن کلفت شده بود. لحنم بخاط  ر کنایه آمیر

ون اومدم،یه  " اره دیدمت ،بعد از اینکه از هواپیما بیر

ن  اوبر گرفتم،اینجا اومدم  و کیفمو باز کردمو برای جاگرفنی

 جدیدم تویتوی  زند 
ی
ن جشن گرفتم" گ  زیرزمنر

 اوکیل ایستاد. 

 "دیدین؟"

 و نگاه کرد. به خاله و عم

 به اینجا دعوت
ی
 "شما باید روی افرادی که برای زندگ

ی به خرج بدین" ن دقت بیشیی  میکننر
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 خاله چشم غره رفت. 

 "دیلن مواد نمیکشه"

 چشماش روی  من چرخید. 

 "درسته؟"

 رسمو تکون دادم. 

 "نه واقعا کار من نیست"

ن افتاد. بیتن    عمو  چنر

نیم  ن "مسیح ،باورم نمیشه ما داریم در مورد این حرف میر

اوک}اوکیل{ اگر میخوای به زندگیت گند بزبن زیر سقف 

 خودت اینکارو بکن ،نه خونه ی من"خونه ی 

چیچ؟ یا شاید چونگ؟}چیچ و چونک اسم دو تا 

بودن که ماری شخصیت توی یه فیلمه که دو تا دوست 

 و...{جوانا میکشیدن

نم بابا ،محض رض ن ای خدا ،این  "من به زندگیم گند نمیر

 االن دیگه قانونیه"

 "قانوبن برای افراد بزرگسال نه نوجوونا"

 "من..."
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 سالت شده" 17"تو یه ماه پیش 

 عمو وین با صدای بلند فریاد زد. 

"اینو آخرین هشداردر نظر بگیر ،یبار دیگه تو خونه ی 

ابی که برات من این آشغاال رو بکش  و م
ن ن همه ی چیر

م و میفرستمت به مدرسه ی نظایم"  خریدمو میگیر

 

سید.   اوکیل واقعا نگران بنظر میر

 نمیتونم رسزنشش کنم. 

ی بهم میگفت که تهدید وین الیک نیست.  ن  چیر

 

 "بابا..."

 

 13#پارت

 3#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 "بحث تمومه"

 لحنش جای بحتی نذاشت. 
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ن افتاد.   خاله چنر
 پیشوبن

؟"را یه ا"چ  وبر گرفتی

یم خواستم توجهاتواز روی اوکیل بردارم و اونو بی تقصیر 

 نشون بدم ویل فرصتشو پیدا نکردم. 

"چون پش جونت انقدر نعشه بود که براش اهمیتی 

 نداشت بره دنبالش  و احتماال فراموش کرده"

 وین بسمت من چرخید. 

 زی پش احمقم معذرت میخوام دیلن""من بخاطر گیج با

 اوه،این یکم زننده بود. 

ن فکر میکرد چون  احتماال خاله کریستال هم به همنر

 حالت صورتش مالیم شد. 

 "وین..."

"  "لعنتی

قبل از اینکه کیس بتونه حرفن بزنه اوکیل سوییچشواز 

خونه برداشت.  ن ن آشیی  روی میر

 چشمای وین باریک شد. 

ی؟"  " داری کجا میر
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 "پیش جیک"

 از کنار پدرش رد شد و گفت. 

 اگه تو مشکیل نداری عالیجناب""

 بهم پیچید. 
ی

 شکمم از دلتنگ

 اوکیل با جیک دوست بود؟

 جیک من؟

 افتضاچ بود ویل باید میفهمیدم.  زمان

 "جیک کاوینگتون؟"

 کوفتی بهت نداره  فضوله دهن لق"  "این هیچ ربط

ن  ه شد. بنر   پله ها ایستادو به من خیر

ه فردا مواظب خو  دت "یه توصیه برات دارم،بهیی

...چون تو تنها دوستی که داشتیو از دست  باشر

 دادی و رویال هارت قراره تورو زنده زنده قورت بده" 

فت با کنایه گفت.   در حایل   که بسمت در میر

 باش، به جیک میگم دربارش پرسیدی""هرچند نگران ن

 14#پارت
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 4#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 «جیک»

 "برای مدرستون یه چک فرستادم"

 یتن کشید و کاسه ی غالتشو کنار گذاشت. پدرم آه سنگ

"این باید از مشکالت احتمایل تو و برادرت برای امسال 

ی کنه"  جلوگیر

 منظور از مشکالت احتمایل،دردرسه. 

،لب های کول تاب برداشت.  ن  از اون طرف میر

 "چـ..."

ی که میخواست بگه با اومدن بیانکا با لباس  ن هرچیر

  بود قطع شد. نامناستی که دو سایز واسش کوچیکیی 

با خودش خندید،یه سیب از سبد میوه برداشت و 

 چشمک زد. 

 "و خواهرت"

 منو کول نگایه ردوبدل کردیم. 

ی به رویال هارت بفرسته.   احتماال بابا باید پول بیشیی
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ستان بعنوان  ی بهم میگه که با اومدن بیانکا به دبیر ن چیر

ی دست و پنجه نرم  سال اویل قراره با موضوعات بیشیی

 نیم. ک

ی زیر لب غرغر کرد.  ن  پدرم نگاهشو از اون گرفت و چیر

مثل این حرف که هر گ دوروبر خواهرمه،احتماال بیانکا 

 اونارو دور انگشتش میچرخونه. 

 تا حدی مادرمو بخاطر این رسزنش میکرد. 

مادرم بازیگر بالیوود بود...تا وقتی که پدرم برای یه سفر 

به مادرم افتاد،با کاری با پدرش به هند رفت  و چشمش 

یه نگاه عاشقش شد و پنهابن اونو از ایالت خارج کرد تا  

 . ن  کنن
ی
 ،تا ابد خوشبخت با هم زندگ

 رویم کاوینگتون زیباترین زن دنیا بود. 

 صددر صد. 

 بدون بحث. 

ن روشن پدرمو و  ویل برخالف کول که  چشمای سیی

پوست  رنگ پریده ی ایرلندیشو داره ،یا منکه ترکیتی از  

 های صورت هردوشونم...انگار مادرمو بیانکا سیتی وی
ی
ژگ

ن که از وسط نصف شدن.   هسنی
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یخت بود همه  الزم به ذکر نیست که اگه تو این سن  بیر

چی برامون آسون تر میشد...تا وقتی که بال و پر در بیاره 

 و دنبال روابطش بره. 

ای دیگه ترجیح میدم اصال بهش فکر نکنم.  ن ن چیر  از بنر

 اشتم. چنگالمو برد

ی که پدرم باید بهش میگفت این بود که گمشه طبقه  ن چیر

 ی باال و لباسشو عوض کنه...ویل اینکارو نکرد. 

جیسون کاوینگتون موافق دوری از هرگونه بحتی با بچه 

 هاش بود. 

ه، با توجه به اینکه اون کارخونه ی  ن این کنایه آمیر

کت  داروسازی رو در اختیار داره که یگ از بزرگ ترین رسر

های دارو سازیه جهانه و براش مشکیل نداره که برای 

خواسته هاش توی محل کارش به بقیه دستور بده و 

 بحث و جدل کنه. 

 

 15#پارت
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م آوره که نمیتونه نییم از انرژیشو برای مقابله با بچه  رسر

هاش رصف کنه،ویل مدت هاست که دیگه به این 

 اهمیتی نمیداد. 

 لعنت! 

ن عمال  از منو خواهرو برادرم  دعوت میکرد که پا جای او 

 پاش بزاریم. 

 در حایل که رفتم تا دِر پاسیو رو باز کنم به خواهرم گفتم. 

"  "تو اونو نمیپوشر

ه بگم  سیع کرد داخل بشه  دوستم اوکیل  وارد شد...یا بهیی

ن برخورد کرد  چون پاش روی پادری رس خورد و به میر

 روی بیانکا چسبیده بود.  چون چشمای خون آلودش

 چشمامو برای خواهرم باریک کردم. 

سه  از مغازه ی روستی ها اینو خریدی"  "بنظر میر

 گازی از سیبش گرفت. 

ای کوچولوی  "احتماال چون اینو از یگ از دوست دخیی

 روسپیت قرض گرفتم"
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اوکیل و کول قهقهه زدن ویل قبل از اینکه توجهمو به 

 اخطارگونه ای به اون دو تا انداختم. بیانکا برگردونم نگاه  

 "برو عوضش کن" 

ن  اض کنه ویل مشتمو روی میر دهنشو باز کرد تا اعیی

 کوبیدم. 

امروز تو حال و هوای رسوکله زدن با مزخرفات اون یا هر  

 کس دیگه ای نبودم. 

ی تو اتاقتو  "خدا بهم رحم کنه  چون یا باسنتو مییی

 عوضش میکتن یا..."

 ""باشه حاال هرچی 

ون داد.   نفسشوبیر

"میتونم تا وقتی سال بعد بری دانشگاه و از دست 

 قلدربازیات راحت بشم،منتظر بمونم"

 در حایل که  بیانکا حرکت کرد ،کول ابروشو تکون داد. 

"زیاد هیجان زده نشو اون موقع من هنوزم اینجام تا 

 عذابت بدم"
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ن ،سیب نیم خوردشو بسمت رسش پرت  بیانکا قبل از رفنی

 . کرد 

کول در حایل که رسشو میمالید  چشماش از عصبانیت 

 برافروخته شد. 

 "هرزه"

 "یه"

 پدرم غر زد. 

 "به خواهر کوچیکت نگو هرزه"

 

 16#پارت
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 اینجاروباش! 

جیسون نه تنها  توی یه بحث همکاری کرد بلکه  تقریبا 

 مثل یه پدر رفتار کرد. 

 عیتو رسوسامون دادم. طبق معمول بعد از اینکه من وض
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 اوکیل کنارم روی صندیل نشست. 

؟"  "چه خیی

 قبل از اینکه بتونه پلک بزنه ،به بازوش مشت زدم. 

 "عییس مسیح،چه مرگته مرد؟"

 شونشو مالید. 

 "بازوم از جاش دراومد "

"خب،یبار دیگه به خواهر کوچیکم اینجوری نگاه کن و 

 من میشکنمشو فروش میکنم تو کونت ،فهمیدی؟"

 لرزید. 

 "من متوجه نشده بودم که اونه...اون خییل ..."

 "رفیق"

 کول گفت.   

 "آروم تر پیش برو"

 به بینمون اشاره کرد 

"آخرین باری که چک کردم ،تو دو تا دست داشتی و ما 

 دو نفریم،شانس با تو یار نیست"

 اوک دستاشوباال گرفت. 
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ن هیچ گوشت  ،من قصد گرفنی ن "هردوتون باید آروم باشنر

ن  فیل  کاوینگتون ها ندارم،باور کننر
ه یا راسته ای از دخیی

ن االنم به اندازه ی کافن تو بشقابم هست"  همنر

 کول و من نگاه دیگه ای ردوبدل کردیم. 

کول کامال باحاله  ویل به این شناخته میشه که از کاه کوه 

 میسازه. 

مثل زنگ زدن به پلیس ،وسط مهموبن و شکایت کردن از 

 علفشو }ماری جوانا{دزدیده. اینکه  یه نفر 

به صندلیم تکیه دادم و فکر کردم ارزش اینو داره که 

 کنجکاویمو تحریک کنه یا نه. 

 که شب قبل  
ی
فکرمیکنم باید یه ربیط  به مهموبن بزرگ

ن گرفته بود داشته باشه.   کریستنر

منم قصد داشتم برم ویل بریتتن کالدول برنامه ی دیگه 

 ای داشت. 

ن روی  برنامه هابی که  شامل سـ*ک زدن آلتم و نشسنی

اون و در آخر التماس کردن به من  برای اینکه آلتمو از 

 واژنش در بیارمو بزارمش تو کونش میشد . 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

از اونجابی که  این تفریــــح رو داشتم ،ترجیح دادم دوستمو 

 هم رایصن کنم. 

 "شب قبل اتفافی افتاده؟"

 "نه،نه واقعا"

قا متفکر بنظر رسشو خاروند ویل مکث کرد و عمی 

سید.   میر

"خب،قبل از اینکه برم مهموبن تقریبا نزدیک بود دخیی 

 خاله ی خودمو بکنم"

 قهوه تو گلوی پدرم چسبید و به رسفه افتاد. 

 کول صاف نشست. 

 "منظورت چیه  تقریبا دخیی خالتو گاییدی؟"

 

 17#پارت
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 پدرم  صندلیشو عقب کشید و ایستاد. 

 بچه ها،من یه تماس مهم دارم" "ببخشید 
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 با تکون کوچیک رسش رفت. 

 به هرحال بودو نبودش زیاد مهم نیست. 

 هممون بهش عادت کردیم. 

 با یه نفس عمیق ،اوکیل  دستشو روی رسش گذاشت. 

"مرد،نمیدونستم که اونه،من تمام روز علف کشیدم  و 

نعشه بودم،فکر کردم هییل اومده تا دوباره همه چیو 

 درست کنه"بینمون 

 هییل ،دخیی دوباره رفته و دوباره برگشته ی اوکیل بود. 

 . ن  هرچند که معموال با هم نیسنی

ویل بازم مهم نیست چند بار از هم جدا بشن ویل هییل 

 دوباره برمیگرده. 

ن با دوستم  هییل ادعا میکنه که از درام های قرار گذاشنی

 ه. متنفره  ویل تقریبا مطمئنم که  اون دخیی معتاد شد

 لعنت. 

 . ن  همه توی ار اچ ای هسنی

 . ن فت میکنن  اونها عمال با استفاده از اونه که پیشر

 کول جرعه ای از نوشیدنیش گرفت. 
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"خییل خب،یعتن تو نعشه بودی ویل هنوزم توضیح 

 نمیده که چطور  تقریبا باهاش خوابیدی"

 نیشخند زد. 

 ،اونم واقعا باهات همکاری کرد"
ی

 "مگه اینکه بگ

 باز کرد. اوک دستاشو 

 "این دقیقا اتفاقیه که افتاد"

کاسه ی انگورو جلوش گرفت و دونه ای از اونو توی 

 دهانش گذاشت. 

" ن  "اون  همکاری کرد ..تا وقتی  که شلوارمو کشیدم پاینر

 لبم تاب برداشت. 

"دخیی بیچاره احتماال عینک ذره بینیشوفراموش کرده 

 بود"

که یه آلت "اوه ببند،کاوینگتون،تو تنها کیس نیستی  

 اندازه ی فیل داره"

 به سینش کوبید. 

"بهم اعتماد کن،پشت}اشاره به خودش{ یه دم و دستگاه 

 عایل داره"
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 نمیدونم چی نگران کننده تره. 

این حقیقت که میدونست چقدر آلتم بزرگه  یا اینکه  

ی از خودش دفاع کنه ن ن چیر  . حس کنه که باید با همچنر

 دونه ی انگور دیگه ای رو جوید. 

ن االنم زندگیمو به گند  "هرزه کوچولوی مو آبی  همنر

کشیده، نمیدونم چطور باید یسال تموم وجود 

 آزاردهندشو تو خونه  و ار اچ ای تحمل کنم"

 حالت صورت کول دقیقا مثل من بود. 

ن باره که اوکیل به دخیی خاله ی موآبیش اشاره  این اولنر

 کنه  یا اینکه  قراره میکرد که قر 
ی
اره بیادو باهاشون زندگ

 تو مدرسمون حضور داشته باشه. 

 من از تازه واردا خوشم نمیاد. 

 مخصوصا آشغاالی دردرسسازش. 
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"خییل خب،تخمتو برگردون عقب، چرا قراره با شما 

 کنه؟"
ی
 زندگ

 "سوال مهمیی اینه که..."

 کول گفت. 

 "سکسیه؟"

سید.   صورتش رسگرم بنظر میر

م عوض شد،گ اهمیت میده که سکیس هست یا "نظر 

 نه؟

ی که انقدر تخم داره که با پشخالش کارای کثیفو  دخیی

عجیبو غریب کنه و  بریزه رو هم ،ارزش گاییده شدنو 

 داره،و باور کن من قراره بکنمش"

 جای تعجتی نیست. 

ن دامن پوش داخل ار اچ ای رو گاییده.   برادرم هر چیر

 شه. که شامل معلم ها هم می

 اوکیل رسشوتکون داد. 

"نه،فکر نکنم اون از اون نوع عجیبه 

 با_پشخاله_بخوابش باشه،فقط یه آزاردهنده ی بزرگه"
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یه سیگاری }سیگاری که با هشیش پر شده{از پشت 

 گوشش برداشت و روشن کرد. 

"یه آزاردهنده ی سکیس ویل هنوزم با اینحال 

 آزاردهندست"

 کول چشماشو چرخوند. 

 شه آزاردهندن""سکسیا همی

 اوکیل دستشو مشت کرد. 

 

 19#پارت
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"درسته داداش، پیدا کردن یه دخیی جذاب  با بدبن که 

اجازه بده  آلتتو از پارک واژنش در بیاری و توی سوراخ 

 دیگش  فرو کتن سخته"

ون داد و به من نگاه کرد.   دود سیگاریشو بیر
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باشه،همه ی واژنا از  "مگه اینکه اسمت جیک کاوینگتون

ا هنوزم میخوان یه تیکه  سن ویل همه ی دخیی آلتت  مییی

 ازشوتوی کونشون داشته باشن،مگه میشه،مگه داریم"

 اشتباه نمیکرد. 

ویل برخالف برادرم ،من انتخاب میکنم که آلتم درون گ 

 فرو بره. 

ش نامحدود   من به همون بدبن که هر مردی بهش دسیی

..من ترجیح میدم تنها فرد باشم که داره رضایت نمیدم. 

 واژنو فتح میکنه. 

 نه اینکه همیشه واژن های آسون  رو رد کنم. 

هنوزم خوبه که هر وقت آلتت نیاز به خیس شدن داشته 

ستون باشه،برای همینه که من  باشه ،واژبن در دسیی

 بریتتن رو دارم. 

 ویل حتی اونم کم کم داره خستم میکنه. 

ن بار دلم   یه چالش میخواد. برای اولنر

 برادرم با سوالش افکارمو برید. 

 "سینه هاش چقدر بزرگه؟"
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 اوکیل آه کشید. 

یو رسباالن..."  "از طرفن کوچیکه ویل کفیی

 "اسمش چیه؟"

این دو تا میتونن عقبو جلوشو چک کننو  تمام روز کالبد 

وع کنم.  ن ویل من ترجیح میدم از اولش رسر  شکافیش کنن

 فت. اوک پوگ از سیگاریش گر 

 "دیلن"

 چشماشو باریک کرد. 

"و شهرت تو جلوتر از خودت  رفته چون ، در مورد تو 

سید"  مییی

 موهای ریز پشت گردنم  سیخ شد. 

من فقط یه دخیی به اسم دیلن میشناسم}چون در واقع 

و میشناسم  دیلن یه اسم پشونست،میگه فقط یه دخیی

 که اسمش دیلن باشه{
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 کول شکلک در آورد. 

 "چقدر دخیی خالت..."

حرفشو نیمه ول کرد و نگاه متعجبش بسمت من 

 برگشت. 

 "خب،گندش بزنن،دنیای کوچیکیه،هان؟"

 خییل کوچیک! 

 به چه دلیل کوفتی به این شهر برگشته؟ 

 میکنه.  
ی
ن اینهمه آدم با اوکیل زندگ  و بنر

اره اوک هیچوقت شایعاتو رد نیم کنه  و براش اهمیتی ند

ی پخش بشه}بزودی  ن اگه درمورد عالقمندی جدیدش چیر

} ن  معتن حرفشو میفهمنر

 میکرده،گمونم 
ی
"پدرم گفت اون قبال رویال مانور زندگ

شما دوتا با هم یه سابقه ای}اینجا اوکیل میگه سابقه که 

؟" ن  تاریــــخ هم  معتن میشه{ داشتنر

 کول خرناس کشید. 
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،به کنایه از "بیشیی شبیه شیمیه}اینجا کول میگه شییم 

تاریجن که اوکیل گفته و منظورش جاذبه ی عاطفن و 

 جنسیه{"

 جوری به صندلیش لگد زدم که ازپشت افتاد. 

"  "خفه خون بگیر

 برادرم میدونست که این یه جوک لعنتی نیست. 

 میدونه دیلن چیکار کرده. 

 میدونه ،مسئول چه اتفاقیه.  

 خشم درونم بزرگ تر شد. 

  برام مهم نیست. نمیدونم چرا برگشته ویل

دیلن تیلور،باید برای همیشه گورشواز رویال مانور گم 

 کنه. 

ن حاال هم برای منو خانوادم به اندازه ی  اون هرزه تا همنر

 کافن مشکل درست کرده. 

 قصد ندارم بهش فرصتی بدم که  دوباره کارشو تکرار کنه. 

 گیجی روی صورت اوکیل حک شده بود. 
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رفته بود،مگه چقدر "اون خییل وقت پیش از شهر 

ن با هم  گذ..."  میتوننر

 "مهم نیست"

 سیگاریشو ازش گرفتم و پوک محکیم بهش زدم. 

 "قرار نیست زیاد بمونه"

ن میشم که این اتفاق نیفته.   مطمن 

 

 21#پارت

 5#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 «دیلن»

 

 گذشته

درحایل که به جسم کوچیگ که زیر یه درخت بزرگ کاج 

ه شده بودم ،نسیم صورتمو نوازش  نشسته بود خیر

 میکرد. 
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 جیک کاوینگتون! 

همه ی بچه ها توی زنگ تفریــــح بازی میکردن ویل اون 

 مثل همیشه تنها بود. 

یش بخاطر جدید بودنشه چون نه  فکر کنم  گوشه گیر

تنها تازه وارده، بلکه نزدیک پایان سال کالس پنجم به 

 اینجا اومده. 

هیچ دوستی پیدا  با این حال ،دوماهه که اینجاست ویل

 نکرده. 

 نه اینکه بخوام قضاوتش کنم. 

 کردم و هنوزم 
ی
من تموم عمرمو  توی رویال مانور زندگ

ن نیستم که  نتونستم خودمو باهاش وفق  بدم و مطمن 

 هیچوقت بتونم. 

م چون  خییل زود  روانشناسم به پدرم گفت من گوشه گیر

 مادرمو از دست دادم. 

یه آدم مهم تو زندگیم به گفته ی اون ،از دست دادن 

 باعث شده ارتباط برقرار کردن با بقیه برام سخت بشه. 

 هر چند اشتباه میکنه. 
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من با مردم خییل خوب کنار میام،البته تاوقتی که خییل 

 بهم نزدیک نشن. 

ی داشته  هرچی نسبت به کیس احساس کمیی

...نبودنش کمیی اذیتت میکنه.   باشر

ون اومدن از پوسته ی خودم ،چند قدم به  با احساس بیر

 سمتش برداشتم ویل مکث کردم. 

 به اونجا فکر خوبی باشه. 
ن ن نیستم رفنی  مطمن 

ی که من  ن سه که اون تنهاییو ترجیح میده،چیر بنظر میر

 میتونم درکش کنم. 

ده شد.   قلبم فشر

ن و  اون غمگنر

سید.   ن بازی پر از بچه ،تنها بنظر میر  توی زمنر

 'تنهاش بزار'

 ویل نمیتونم. 

ن  در مورد  ن بطرز خطرنایک ارسار آمیر جیک کاوینگتون چیر

 وجود داره. 
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اون مثل لبه های شکسته ی یه شیشست که نمیذاره 

 هیچکس نزدیک بشه. 

ن اون  و در حایل که بقیه نمیخوان با قسمت های تیر

شیشه ها بریده بشن...دلم میخواست قطعات شکسته 

 ی اونو با تیکه های شکسته ی وجود خودم ادغام کنم. 

مون کنار هم چی تیک ن ه های شکسته و عجیب و غریبو تیر

 میتونه بسازه؟

 

 22#پارت

 5#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 رسمو باال گرفتم  و بسمتش رفتم. 

ین دوست  جیک هنوز نمیدونه  ویل اون قراره بهیی

 جدیدم باشه. 

 تنها دوستم. 

 "سالم"

 وقتی جوابمو نداد دستامو روی سینم جمع کردم. 
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 "من دیلنم"

 سکوت. 

ون اومدم و اون منو نادیده م ن از منطقه ی امنم بیر

ه؟  میگیر

ن کوبیدم.   با دلخوری پامو روی زمنر

"  "تو خییل بی ادبی

 !  هیجی

ه شدم.   دستامو به کمرم زدمو بهش خیر

 "بیا دوباره امتحان کنیم ،سالم ،اسم من..."

 "اسمتو میدونم"

ن تاریگ از چشماش گذشت و با اینکه لب هاش با  چیر

وبی 
جمع شد   نشانه هابی از لبخند روی صورتش تررسر

ن میکرد.   وجود داشت که تهدید به شکسنی

ن االنم زانوهام  و خدا کمکم کنه اگه لبخند بزنه چون همنر

وع به لرزیدن کردن.   رسر

 حالت محتاطانه ای روی صورتش بود.  

 "چی میخوای دیلن؟"
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 پلک زدم. 

 نبودم چه جوابی بدم. 
ن  مطمن 

"  "هیجی

ن کنارش ا  شاره کردم. به زمنر

 "میتونم بشینم؟"

 "نه"

 اخمش عمیقیی شد. 

 "گمشو"

 آب دهنمو بسختی قورت دادم. 

 واضحه که این کارم یه اشتباه بود. 

روی پاشنه ی پام چرخیدم و میخواستم به منطقه ی  

 آروم خودم کنار حصار برگردم. 

 "صیی کن "

 وقتی چند قدم ازش فاصله گرفتم گفت. 

 "نظرمو عوض کردم"
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 23#پارت

 5#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 نظرشوعوض کرده؟

 بسمتش برگشتم. 

"چه بد،شاید دیگه دلم نخواد  کنار آدم بدجنیس مثل تو 

 بشینم"

 و بعد اتفاق افتاد. 

 باز شد و دو تا چال گونه هاشو 
ی
دهنش با نیشخند بزرگ

 نشون داد. 

وع به تپیدن کرد و مثل یه حیوون  قلبم بشعت رسر

 هام  کوبید. وحیسر خودشو به قفس دنده 

حم باشه؟  آدم جذابی میتونه انقدر بیر
ن  چطور همچنر

 این کامال یه تناقضه. 

 سال؟گ تو این سن میگه بدجنس؟"6"چند سالته 

 کنارش نشستم . 

ین دوست جدیدم برام قلدر بازی در بیاره.   نمیذارم بهیی
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 "من میگم"

ی توی ظرف ناهارش که درش باز بود نگاه  ن خمیر به چیر

 کردم. 

 چیه؟""اون 

مثل زدن یه کلید،لبخند جذابش رفت و نگاه خالیش 

 برگشت. 

ما فقط چند ثانیست که با هم دوست شدیم ومن از 

ن االن گند زدم.   همنر

"
ی

 "الزم نیست بهم بگ

"کاچوری}یه میان وعده ی رسخ کردنیه هندیه،مامان 

 جیک هندی بود{"

 صداش آنقدر آروم بود که تقریبا نشنیدم. 

 "چی هست؟"

 اال انداخت. شونه ب

 "قبال مامانم درست میکرد"

استفاده از زمان گذشته عجیب بود ویل دقیقا برام 

 آشناست. 
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ن  با اینحال نمیخواستم بدترین حدسوبزنم  وقتی مطمن 

 نیستم درست باشه. 

 "چرا دیگه درستش نمیکنه؟"

ی متعفن بینمون  معطل موندو من فورا  ن سوالم مثل چیر

 از گفتنش پشیمون شدم. 

سن منم خو  ب میدونستم که وقتی بقیه از مادرم مییی

 چقدر سوزناک میتونه باشه. 

اینکه چقدر توضیحش دردناکه که بگم ،دیگه اونو ندارم 

 ...چون برای همیشه رفته. 

مثل پاره شدن قسمتی از بدنته که هیچوقت خوب 

 نمیشه. 

 زمزمه کردم. 

 "متاسفم"

 بعد رسمو تکون دادم. 

 متاسفم بی معنیه. 
ن  گفنی

 

 24ت#پار 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 5#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 این کلمه اونابی که مردنو برنمیگردونه. 

"متاسفم که گفتم متاسفم،مامان من..وقتی هشت سالم 

 بود مرده"

 چشماش روی من نشست.  

 "این دردش کمیی میشه؟ساده تر میشه؟"

 گلوم تنگ شد و نفسم بند اومد. 

این یه سوال رک و راسته و من نمیدونم چطور جوابشو 

 که حالشوبدتر نکنه. بدم  

ی که پدرم گفتو بهش بگم.  ن  شاید باید چیر

که مامانم یه فرشته بود و  رفته به بهشت و من همیشه 

 میتونم حضورشو حس کنم. 

 ویل این یه دروغه. 

 من حسش نمیکنم. 

هیچوقت دیگه قرار نیست حسش کنم ..چون اون دیگه 

 برنمیگرده. 
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 "نه"

م  رسشو تکون داد و قبل از اینکه بتونم جلوشو بگیر

،کاچوری رو روی علفا انداخت وبا پاهاش روشون لگد 

 کرد. 

 "نمیفهمم اون چطور یروزپیش من بود و روز بعد مرد"

ن ادامه داد.   به لگد زدم روی زمنر

"چرا خدا یه نفرو بهمون میده تا دوسش داشته باشیم و 

ه؟"  بعد اونو ازمون میگیر

ا کاری که کاش جوابشومیدونستم ویل نمیدونم ،پس تنه

 میتونستمو انجام دادم. 

 منم روی کاچوری ها لگد کردم .  

 درد اون، درد منم هست. 

و هرچند که نمیتونم کمکش کنم که دردش کمیی بشه 

 ،میتونستم بزارم بفهمه که تنها نیست. 

 اون یه دوست داشت...حاال خوشش بیاد یا نه. 

 "بابام...شبا گریه میکنه"

 رسمو با درک تکون دادم. 
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 ر منم شبا گریه میکرد. پد

 "فکر میکنه نمیتونم صداشوبشنوم ویل من میشنوم"

 مکث کرد تا بهم نگاه کنه. 

"چطور ما بتونیم باهاش کنار بیاییم وقتی اون}پدرش{ 

 نمیتونه؟"

بدون اینکه منتظر جوابم باشه خرناس کشید و  محکمیی 

 لگد کرد و منم همراهیش کردم. 

ی ن به جز خاکه نمونده  چند دقیقه بعد از کاچوری چیر

 بود. 

 جیک یدفعه ازم پرسید. 

 "از بازی ویدیوبی خوشت میاد؟"

 

 25#پارت

 5#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 شونه باال انداختم. 

 "یکم"
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 "من ایکس باکس دارم"

 محتاطانه بهم نگاه کرد. 

{ بازی Cole{ کول}Liam"من معموال با برادرام،لیامو}

ام گایه باهامون بازی میکنم ...ویل گمونم بتونم بزارم  تو 

"  کتن

من میخواستم از ته قلبم پیشنهادشوقبول کنم ویل قبلش 

سیدم.  ن مهمو ازش مییی  باید یه چیر

 "از چجور موسیفی خوشت میاد؟"

ای مزخرف  ن  دوای دردام بود،اگه  اون به چیر
موسیفی

ه.   گوش میده فکر نکنم دوستی تازمون بتونه پا بگیر

 "رپ"

 صورتم  جمع شد. 

ی  خایص ارزش اینو دارن که گوششون بدم و  فقط رپرا

 بودن که  حاال مردن. 
ی
شون هم  رپرای بزرگ  اکیی

 "نظرت در  مورد راک چیه؟"

 لحظه ای به سوالم فکر کرد. 

 داره"
ی

 "واقعا،بستگ
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 داره؟
ی

 بستگ

 خوبه که حاال با هم دوستیم. 

 من میتونم راش بندازم.  

 دستشو گرفتم و فشاری بهش دادم. 

 ش جیک،رات میندازم""نگران نبا

 فصل ششم

 «دیلن»

توی آینه با دقت به هایالیتای آبی  محو شده ی موهام 

 نگاه کردم. 

آریشگری که خالم منو برد پیشش کارشو خوب انجام 

داده بود ویل  نتونست از رسر همه ی رنگ های آبی 

 خالص بشه. 

متاسفانه بعد از اینکه طبق پیشنهاد خالم موهامو  گوجه 

 میی جلب توجه میکرد. ای بستم ک

ستان رویال  ستان ار اچ ای }دبیر با ترکیب لباس فرم دبیر

 هارت {

ی هستم که نیم خوام باشم.   ن  چیر
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وی نکنم ویل نمیخوام رو  بطور معمول سیع میکنم ،پیر

 حرف خالم حرف بزنم. 

وین ظاهرا باهام خوبه ویل میدونم از اینکه یه دخیی 

بموبن خوشحال محکوم به اختالس یسال قراره خونش 

 نیست. 

 احتماال خاله اونو قانع کرده. 

وقتی روبروی خاله برگشتم ،کریستال خوشحال بنظر 

سید.   میر

 "بسختی میتونم چشم ازت بردارم،خییل خوشگیل"

ده شد.   لبخند زد  و برای یه لحظه قلبم فشر

ه و تو این 28با  سال سن کریستال فقط ده سال ازم بزرگیی

 اد مامان میندازه... لحظه منو بیش از حد ی

 نه! 

 

 26#پارت

 6#فصل
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حمبا یه نفس عمیق،دردی که باال میومدو  #شاهزاده_بیر

ن فرستادم.   پاینر

 "اون بهت افتخار میکنه دیلن"

 بشدت شک داشتم! 

درحقیقت اگه میدونست که پدرم برای اختالس توی 

زندانه...که اگه صادق باشمو  بهش آب و تاب ندم باید 

وی زندانه  ..چون میخواست زن پول بگم بخاطر دزدی ت

پرستشو خوشحال نگه داره  ..و من  تصمیم دارم تا آخر 

عمر از حرف زدن باهاش امتناع کنم اون توی قیی خودش 

 میلرزید. 

 شایدم نه. 

 سخته که بگم چون زمان با هم بودنمون کوتاه بود. 

یبار خاله کریستال بهم گفت که مامانم ،بادل و 

 ساس و بانمک بوده. جرات،باهوش،با اح

وقتی ازش پرسیدم این صفاتو از بخش 'ب' فرهنگ لغت 

پیدا کرده خندیدو گفت شوچن های عجیب و غریبم مثل 

 مادرم با نمکه. 

 واقعا مزخرفه که هیچ تجربه ای با مادرم ندارم. 
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ای مزخرف اتفاق میفته  و تنها کاری  ن ویل این زندگیه..چیر

 ار بیای. که میتوبن بکتن اینه که باهاش کن

از اونجابی که میخوام موضوع رو عوض کنم،برنامه ی 

 بعد از مدرسمو  پیش کشیدم. 

"احتماال امشب یکم دیر میام خونه ،میخوام دنبال کار 

 بگردم"

 یگ از ابروهای کامال اصالح شدشو باال داد. 

،بهت گفتم که..."  "الزم نیست برای پول نگران باشر

 ردم. دستمو باال گرفتمو حرفشوقطع ک

"  "نه،نمیتونم بذارم اینکارو بکتن

از پیشنهادش برای تمام هزینه های این یکسال  واقعا 

 ممنونم ویل من بچه ی اون نیستم. 

 من بچه ی پدرمم. 

و نظر به اینکه پدرم االن توی سلولش،درون زندان  

نشسته و دولت تا آخرین سکه ی دارابی هاشو ضبط 

ز اینکه خودم،خودمو کرده ،رسما هیچ  چاره ای ندارم بج

ن کنم.   تامنر
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 ساله میشم 18به هر حال بزودی 

ین لذتو از  "تو سال آخری هستی دیلن،دلم میخواد بیشیی

ی و میخوام برای مطالعه ی درش وقت  زندگیت بیی

"  داشته باشر تا بتوبن یه دانشگاه خوب قبول بیسر

 آه کشید. 

عث "با این حال میدونم  که اگه بهت بگم کاریو نکتن ،با

،پس نظرت چیه با هم  میشه بیشیی بخوای اونکارو بکتن

 معامله کنیم؟"

 دستمو بسمت کیف دراز کردم. 

 "گوش میدم"

"تو میتوبن آخر هفته ها و یه روز  در طول هفته کار 

،قبوله؟"  کتن

 رسم رو به نشونه ی منفن تکون دادم. 

 "هیچکس با این وضع منو استخدام نمیکنه"

 چشماش برق زد. 

 

 27#پارت
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 6#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

"خب،اتفافی متوجه شدم که خانم دیکینسون دنبال یه 

ی  ن میگرده،در حایل که تو میر کمک اضافه برای مافنر

 مدرسه من میتونم باهاش حرف بزنم و بعد بهت بگم"

؟" ن  "مافنر

ی در موردش نشنیده  ن این باید جدید باشه چون قبال چیر

 بودم. 

ن نیستم چیه  اگه "این یه قنادی....نونواییه،واق عا مطمن 

بخوام صادق باشم ویل خانم دیکینستون  پیر زن بی 

" یه ،عاشقش مییسر  نظیر

فتم شونه باال انداختم.  ون میر  در حایل که از اتاقم بیر

 همینطوره"
ی

 "اگه تو میگ

واقعا برام مهم نبود کجا کار میکنم و رئیسم چقدر 

 دوست داشتنیه. 

ن میکنم،کار کاره اگه مجبور باشم حتی توالت هم تم یر

 دیگه. 
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 "اوکیل"

 وقتی جواب نداد دوباره به در اتاقش کوبیدم. 

 "دیرمون شده"

 "ماشینش ،نیست"

 خاله کریستال از پشت رسم گفت. 

 "فکرکنم  زودتر رفته"

 البته که رفته. 

 نخاله ی حال بهم زن. 

 پله ها راهنمابی کرد. 
ن  کریستال منو به پاینر

مت"  "من مییی

ن نیستم چرا  ی توی آر اچ ای قانون  مطمن  وقتی هر دخیی

لباس فرم مدرسه رو نقض میکنه ،خاله برای  موهام 

 انقدر نگران بود. 

 دامن هاشون کوتاه تر از لباسای سکیس منه. 

 در حایل که در ماشینو باز میکردم خاله کریستال گفت. 

ین دخیی  ن میکنم تا پایان روز محبوبیی "نگران نباش،تضمنر

"  مدرسه باشر
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 که خالم منو نمیشناسه.   واضحه

ممکنه اون محبوب ترین دخیی توی مدرسه بوده باشه 

 ویل این ژنو به خواهرزادش منتقل نکرده. 

فتم از باالی شونم زمزمه  ون میر ن بیر در حایل که از ماشنر

 کردم. 

 "بعدا میفهمیم"

ن به یه جای  ش نیستم ویل از رفنی من معموال آدم اسیی

 کامال از دخیی جدید مدرسه ناشناخته  متنفرم و  من حاال 

ارم.  ن  بودن بیر

چهار سال پیش وقتی از رویال مانور رفتم ،مجبور شدم 

 به مدرسه ی جدید برمو دخیی جدید باشم. 

..این حتی مزخرف تر حس  ن با نگاه کردن به همه چیر

 میشه. 

در حایل که از محوطه ی پارکینگ رد شدم و بسمت 

ند رفتم حس ساختمون آجری کریم رنگ با طاق های بل

 کردم دهنم خشک شده. 

 تاحاال کسیو که از قبل بشناسم ندیدم. 

 نه اینکه من قبال هم زیاد مهم بوده باشم. 
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بی نبودم.   من واقعا دخیی معارسر

 درواقع تنها یه دوست داشتم. 

تپش قلبم توی سینم رسیعیی شد وقتی بدن بلند قامتیو 

 دیدم که به یه لکسوس آبی تکیه داده. 

 تون. جیک کاوینگ

 

 28#پارت

 6#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

با دیدن چشمای پرحرارت،پوست برنزه شده از 

خورشید،لب های گوشتی  و ته ریش های کوتاه چونه ی 

 سختش نفسم بند اومد. 

 جیک همیشه جذاب بود ویل حاال.. 

 انقدر جذاب شده که نگاه کردن به اون تقریبا دردناکه. 

نادون مثل هر  رسمو تکون دادم ،حس میکردم یه دخیی 

 دخیی احمق دیگه ای هستم. 

 اون جیکه. 
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 جیکه من. 

انگار که حضورمو حس کرده باشه رسشوباال آورد و 

 پوزخند زد. 

 مسیح! 

 پوزخندش درست مثل خودش خطرناک بود. 

 "یه تو"

اون با صدای خش داری که باعث داغ شدن گونه هام 

 شد گفت. 

 "خییل وقته ندیدمت نه؟"

ی مشکالتم ،همه ی گندابی که  و درست مثل قبل ،همه

ابی که درونم باهاشون دست 
ن تو زندگیم داشتم و چیر

 وپنجه نرم میکردم دیگه مهم نبود. 

 اون مال منه. 

 همیشه مال من بوده. 

تنها کیس که میتونه منو به این سطح برسونه  وقتیه که 

 اونو میبینم. 

 این خییل دردناکه. 
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ن بار توی این چهار سال بود   که دنیام دوباره برای اولنر

 احساس درست بودن میکرد. 

لبخندی بهش زدم که انقدر بزرگ بود که گونه هام درد 

 گرفت. 

 "من..."

 یه نفر بهم تنه زدو از کنارم رد شد. 

 "چه جالب،من دیشب باهات بودم بی مزه"

قلبم اومد توی دهنم  وقتی دخیی قد بلند ،مو قرمز،با 

و  سینه های بزرگ،بسمت لکسوس جیک رفت 

 دوستاشو پشت رسش جا گذاشت. 

 درونم آشوب شد وقتی بسمتش خم شدو اونو بوسید. 

این تمام  جونمو گرفت تا باال نیارم وقتی فهمیدم  اون 

 دخیی کیه. 

 بریتتن کالدول. 

 ابر ثروتمند. 

 ابر محبوب . 

 ابر هرزه! 
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 29#پارت

 6#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

ی که با گروهش..تو دوره ی ابتدابی تو ه ر فرصتی دخیی

 که به دست میاورد منو اذیت میکرد. 

و توی راهنمابی زندگیمو به جهنم تبدیل کرده بود و 

 حاال؟

 حاال اون با جیک بود. 

جیک...جیگ که هر بار بریتتن با  حرف زدن در مورد 

 مادرم منو ناراحت میکرد ،اشک های منو پاک میکرد. 

و  ع درحایل که سیع کردم نفس عمیق بکشم ،ریه هام رسر

ن کردن.   به سوخنی

میدونستم وقتی به شهر برمیگردم ممکنه همه چی تغییر 

 کرده باشه ویل نه اینجوری. 
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 یه بی ام و نقره 
خوشبختانه قفل شدن لب هاشون وقتی

ن جیک پارک کرد ،از  ای وارد پارکینگ شد و کنار ماشنر

 هم باز شد

ون میومد باهاشون خش  اوکیل در حایل که از ماشینش بیر

 د. و بش کر 

 "چه خیی الشیا؟"

مثل یه صحنه از یه فیلم  در حایل که اوکیل و یه پش 

ن و دور جیک و  دیگه و دوستای بریتتن بسمتشون رفنی

بریتتن یه حلقه ی کوچیک تشکیل دادن تماشاشون 

 میکردم. 

،با صورت  ن م دو برابر شد وقتی یه چشم سیی نگاه خیر

 شیش تیغه و گونه های برجسته دیدم. 

 ک تنها کیس نیست که تغییر کرده. واضحه که جی

،برادر  ن حتی با اینکه اونا بسختی شبیه همدیگه هسنی

کوچیکیی جیک ،کول ،درست مثل خودش جذاب بنظر 

سه.   میر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

فقط برخالف جیک که ساکت به ماشینش تکیه داده 

مانه با دارودسته  بود و بقیه رو زیر نظر داشت ،کول بیشر

د.  ن  ی بریتتن الس میر

سید هی چکدوم از اونا براشون اهمیتی بنظر میر

دن.   نداره...کامال برعکس همشون از این لذت مییی

ی برام روشن شد.  ن  سینم به درد اومد وقتی یه چیر

 یگ از برادرای کاوینگتون پیداش نبود. 

از جزئیات خیی ندارم ویل دوقلوی کول،لیام همون موقع 

 که من از شهر رفتم فوت کرد. 

 

 30#پارت

 6#فصل

حم#شاهزاده_ب  یر

وقتی دیدم یه نفر برای مرگ لیام  پستی توی شبکه های 

اجتمایع  ارسال کرده و تسلیت گفته سیع کردم باهاش 

م ویل اون هیچ وقت جواب نداد.   تماس بگیر
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بابام بهم قول داد به محض اینکه بتونه منو به رویال 

مانور برگردونه تا ببینم جیک چطور داره با این قضیه 

بق معمول،شغل و زنش به نیازای من کنار میاد ویل ط

 مقدم بود. 

به همون اندازه که این منوداغون کرد نمیتونم جیکو 

 رسزنش کنم که جوابمو نمیداد. 

اون همیشه حواسش به لیام بود و خییل به هم نزدیک 

 بودن. 

 از دست دادنش باید کامال نابودش کرده باشه. 

ین دوستش،من باید اونجا حضور  به عنوان بهیی

 داشتم. می

 ویل نبودم. 

 و این مهم نیست که چرا و این تقصیر کیه. 

ی که مهم بود ،اینه که توی بدترین  دوره ی  ن تنها چیر

 زندگیش کنارش نبودم. 

 وقتی که بیشیی از همیشه به من نیاز داشت. 

 شونه هامو صاف کردم و بسمت ماشینش رفتم. 
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من همیشه آدیم بودم که حتی به خودشم بدهکاره پس  

اگه جیک عذرخواهیمو قبول نکنه ،این حقیقتو حتی 

 تغییر نمیده که من بهش بدهکارم. 

وقتی به حلقه ی کوچیکشون نگاه کردم هیچکس بهم 

 نگاه نکرد که این برام خوب بود. 

 من برای اونا ،اونجا وجود نداشتم. 

 "سالم"

انگار که نامرب  هستم ،جیک تلفن همراهشو از جیبش 

ون آورد و مشغول تای ی شد. بیر ن  پ کردن چیر

بند کیفمو مرتب کردم ،گلومو صاف کردم و دوباره 

 امتحان کردم. 

"گوش کن،میدونم رست شلوغه ویل  امیدوارم بتونیم 

 چند دقیقه ای خصویص با هم حرف بزنیم"

 

 31#پارت

 6#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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"گوش کن،میدونم رست شلوغه ویل  امیدوارم بتونیم 

 حرف بزنیم" چند دقیقه ای خصویص با هم

 !  هیجی

 انگار که من اصال وجود ندارم. 

 دلخوری کمرمو لرزوند. 

 میخواد کینه و لجبازیشو ادامه بده؟ باشه. 

 این حقشه. 

ین  ویل به هر حال نمیخواستم  توسط پشی که بهیی

دوستم میدونستمش و همه ی راز هامو بهش میگفتم  

 مثل یه کالس دویم باهام رفتار بشه. 

 

ساله میشیم نه هشت  18،ما بزودی محض رضای خدا 

 ساله. 

 "جیک"

 . ن  صدای بلندم باعث شد همه بهم نگاه کنن

 همه به جز جیک! 

 "ببخشید جونم؟ گم شدی؟"
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 بریتتن غرید. 

"کامال واضح نیست که کیس دلش نمیخواد اینجا باهات 

 حرف بزنه؟"

ی از نگاهش  ن دهنمو باز کردم تا جوابشو بدم ویل چیر

 گذشت. 

 ش""آشنا بنظر میر 

ی که  ی مثل اون ،دخیی  هرزه ی متکیی
از اینکه دخیی

 آزارش میدادو یادش نمیومد تعجب نکردم. 

قبل از اینکه بتونم به بریتتن بگم که گ هستم ،دهنش با 

ی باز موند.   غافلگیر

 "دیلن تیلور"

قبل از اینکه نگاهش بسمت جیک بچرخه،نگاهش با 

 شیطنت بسمت گروهش رفت. 

 ستای ابدی بودین درسته؟""شما دو تا شبیه دو 

 وقتی نگاهش باالخره روی من اومد قلبم ایستاد. 

 "نه"
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اگه با چاقو مستقیما توی قلبم فرو میکرد کمیی درد 

 داشت. 

 در حایل که از کنارم رد میشد زمزمه کردم. 

"  "این یه دروغه و  توام اینو میدوبن

میدونستم که عصبانیه ویل بخش کوچیگ از اون هنوزم 

 میداد. اهمیت 

 کیم شکاف زیر اون یخ های ضخیم وجود داشت. 

 بسمت من چرخید. 

 "حق با توعه"

 

 32#پارت

 6#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

توی شکمم احساس بدی داشتم ویل به سمت من اومد 

 و فاصله ی بینمونو پر کرد. 

 "خوش اومدی رفیق"

 لبخندی که به من زد بقدری بی رحمانه  بود که لرزیدم. 
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 "لعنت!"

 یل که برادرش دوباره از من دور میشد کول گفت. در حا

 "بودن تو لیست مزخرف جیک..."

ا گذاشت  در حایل که دستشو روی شونه ی یگ از دخیی

 قهقهه زد. 

ن  "یه لحظه فکر کردم...یه چرا همه ی رسگرمیمونو همنر

 االن  خراب کنیم؟"

ه شدم.   به اون خیر

دیهیه که کول همیشه یه از خود متکیی خودنما بود  ویل ب

 به یه عویصن تمام عیار هم تبدیل شده. 

 "وای..."

 "وااای"

بریتتن جیغ کشید وبا انزجار به صفحه ی تلفنش نگاه 

 کرد. 

 "چقدر بده؟"

نه.  ن  نمیدونستم درباره ی چه کوفتی حرف میر
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سم چون رسشوعقب  و فرصتشو پیدا نکردم که ازش بیی

 برد و مثل دوستاش قهقهه زد و بسمت ساختمون رفت. 

پش خاله ی ناتتن کون گشادم ،قبل از اینکه دنبالشون 

 بره به اندازه ی یه نیم نگاه هم بسمتم نچرخید. 

 برای یه لحظه فکر کردم به خالم زنگ بزنم تا بیاد دنبالم. 

 نه. 

ن به  من این رضایت خاطرو بهشون نمیدم که فکر کنن

 زیر پوستم نفوذ کردن. 
ی
 سادگ

ی که بود بزودی مشخص میشد.  ن  هرچیر

ستان مثل قفسه های میَوست .   شایعات توی دبیر

همیشه یه شایعه ی جدیدی وجود داشت که باالی 

ه.   شایعه ی قبیل قرار بگیر

فتم قدم هام محکم بود.   وقتی داخل میر

 بغیر از این ،مگه چقدر میتونه  بدتر بشه؟

 

 پایان فصل ششم
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 33#پارت

 7#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 «جیک»

 یک شد گفت. وقتی اوکیل به من نزد

 "ممنون برای اینکه از قبل بهم اطالع دادی، مرد"

 برخوردمون  فقط ش ثانیه طول کشید. 

ون  ی که بتونم بهش فکر کنم بیر ن  از چیر
کلمات رسیعیی

 اومدن. 

،خییل رسیــــع  بعد دوباره ، شایعه پراکتن های  بریتتن

 ....درست مثل پاهاش، باز شدن. 

ن نیستم چرا اوکیل وقت خودشو منو  با این حال ،مطمن 

 برای این شایعه ی کوچولو تلف کرده . 

اوکیل خوب میدونه که احتمال برخورد صاعقه به من 

ون بکشه.   بیشیی  از اینه که بتونه از من یه عذرخوایه بیر

 قفل کمدمو بستم. 
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"اگه زودتر بهت میگفتم ،خییل طوالبن تر باید به  چرت 

 و پرت هات گوش میکردم."

 فکر کرد.  لحظه ای به حرفام

 "باشه،این نکته ی خوبیه..."

 

ن رسش گذاشت.   دستشو پاینر

نه" ن  "ویل االن هییل عصبانیه و باهام حرف نمیر

 "و اینبار با دفعه ی قبل فرق داره ،چون؟"

 برادرم درحایل که به ما ملحق یم شد گفت. 

"چون اون نزدیک بود  هییل رو وادار کنه که از کون 

 بهش بده"

وع به حرکت توی راهرو کرد آه  اوکیل در حایل که رسر

 کشید. 

ن یا  ن امروز به زندگیم گند بزننر "شما دوتا با هم عهد بستنر

ی ؟" ن ن چیر  همچنر

 

 "دست از دراماتیک بودن بردار"
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 کول شونه باال انداخت. 

ی که میتونم ببینم ، اینه که تو بخاطر دوست  ن "تنها چیر

یس دخیی آزاردهندت  ناراحتی و بخاطر یه دخیی خاله سک

"  عجیب غریبت عصبابن هستی

گرچه حرفش با اوک}مخفف اوکیل{ بود ویل برای دیدن 

 واکنیسر به من نگاه کرد. 

 من هیجی به برادرم ندادم. 

 کول نیشخند زد. 

 "اگه اونو نمیخوای،من ممکنه بخوام بکنمش"

 34#پارت

 7#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

ه ،یه دخیی  قبل از اینکه بتونم بهش بگم خفه خون بگیر

ه با عینک فرم سیاه با کیل کتاب تو دستش  ن خپل سیی

 بهش برخورد کرد. 

 کول چهره در هم کشید. 

؟" بن ن  "رسبه هوا قدم میر
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دخیی با قیافه ی خشک و بی روچ همونطور که  

 عینکشو روی بینیش باال تر میکشید گفت. 

نم" ن  "آره من با خداو ناجیم }مسیح{قدم میر

 . برادرم دهنشو باز کرد و دوباره بست

 به وضوح ناراحت بود. 

یتن زد.   به برادرم لبخند شیر
 دخیی

،پس گوه بخور و از رس راهم  " ویل االن تو جلومو گرفتی

 گمشو کاوینگتون"

ه رفت کول غر زد.   وقتی دخیی

 "مسیح،اون آزاردهندست"

 اوکیل گفت. 

ه ممکنه صداتو  "مواظب باش،خدا و ناجیه اون دخیی

 بشنوه"

 شیم کول بهش پس گردبن زد. قبل از اینکه وارد کالس ب

 در حایل که نزدیک کالس شدیم اوکیل گفت. 
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،من با این شایعات موافقت میکنم  چون میخوام   ن "ببنر

اون هرزه ی مو آبی بره ویل بهت نیاز دارم که کمکم کتن تا 

 همه چیو با هییل روبراه کنم"

نمیدونم این روزا چی به اوکیل میگذره ویل بیشیی از 

 دخیی وابسته شده.  معمول به اون

خب هر وقت که اون جابی نیست ،از خودش یه احمق 

 میسازه. 

تصمیم گرفتم ،استخونو براش پرت کنم.}این لطف 

 کوچیکو بهش بکنم{

 "باشه"

 اتاقو بررش کردم تا ببینم دیلن اومده،هنوز نیومده بود. 

 "ویل نه تا فردا"

 اون باید بره. 

 

 35#پارت

 8#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 «ندیل»

انه رسما برابر با منطقه ی جنگیه.   دستشوبی دخیی

ن و نصف بقیشون هدف این   نصفشون کل کل میکنن

 . ن  غیبتو رجز خوبن ها هسنی

و تعداد انگشت شماری که باالی همه ی اون اهداف 

...اونا دلشون نمیخواد تو این  ن قرار دارن،قربابن ها هسنی

ن ویل هیچ راه فراری هم ندا کت کنن  رن. مسخره بازیا رسر

 . ن  فقط دلشون میخواد گورشونو گم کنن

 من معموال جزو قربابن ها هستم ویل نه امروز! 

ی هستم که به اندازه ی تگزاس روی  امروز من دخیی

 پشتش هدف برای شلیک شدن  داره. 

همش هم بخاطر اینه که اوکیل دهن مسخرشو باز کرد و  

 به همه گفت که ما با هم میخوابیم. 

ن بار تو خونش اونو دیدم  که با توجه به اینکه وقتی اولنر

به عنوان خوشامدگوبی برام شق کرده بود و ازم خواست 

سید.   دهنمو بسته نگه دارم  این خییل مزخرف بنظر میر

چند تا دخیی  اون طرف توی اتاقک های دستشوبی با هم 

دن.  ن  حرف میر
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"منظورم اینه که ...واقعا...گ با پشخاله ی لعنتیش 

 یل فاسدانست"میخوابه؟این خی

در حایل که کارم توی دستشوبی تموم شد دندونامو روی 

 هم فشار دادم. 

 یه دخیی دیگه گفت. 

 "شنیدم اون جدیده"

 "شاید از یگ از ایالت های دهاتیو پشت کویه اومده؟"

چشمامو انقدر  شدید چرخوندم که تعجب کردم چرا 

 کور نشدم. 

 نمیدونم از چی بیشیی عصبابن شدم. 

های اجتمایع و کلیشه ها ،یا اینکه از من بعنوان این باور 

 دخیی جدید یاد کرده. 

 دخیی سویم گفت. 

ه یکم سخت  "فکر میکنم شما نسبت به اون  دخیی

ین"  میگیر

 

 36#پارت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 8#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 یکم امیدوار شده بودم تا اینکه جملشو تموم کرد. 

ن مسخرم  "اوکیل جذابه و قبل از اینکه بخواینر

 .. ن ن که چطور کننر نه و میدوننر ن .میدونم که ماری جوانا میر

ه...ویل پش خاله باشه یا نه  من  اگه شانسشو  پیش میر

داشته باشم از پریدن روی اون بدن لعنتی و پست 

 نمیگذرم "

 عقق! 

 خوبه که نزدیک توالتم و میتونم باال بیارم. 

 صدای خنده هاشون توی دستشوبی پیچید. 

ا بهش اطمینا  ن داد. یگ از دخیی

"نگران نباش جینا ،من مطمئنم بزودی فرصتشو بدست 

 میاری،

وقتی اونو هییل جدا شدن ،اوکیل آلت بزرگ موادزنشو 

 مثل آبنبات هالوین میچرخونه و به همه تعارف میکنه"

ن تر!   خنده های نفرت انگیر
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 یا مسیح! 

اونا  خییل توی شایعه سازی و قضاوت کردن ماهرن 

. ،گمونم باید تو یه برن ن کت کنن  امه ی تلویزیوبن رسر

ن از اتاقک بودم تا  ون رفنی ف  تموم کردن کارم و  بیر در رسر

به  بحث کوچولوی احمقانشون پایان بدم ویل جمله ی 

 بعدیشون باعث شد رسجام بایستم. 

"صحبتابی که در مورد بریتتن وجیک میشه قضیش 

 چیه؟"

 "نمیدونم"

 دخیی دیگه آه کشید. 

{ باالخره مردشو  برای مدت "فکر میکنم بریت  }بریت تن

طوالبن بدست آورده،امروز صبح  خییل به هم نزدیک 

 بودن"

 موهای پشت گردنم سیخ شد. 

ن بودن.   اونا مطمن 

"نه من باورم نمیشه،همه میدونن  جیک کاوینگتون وارد 

" ابی محبوبی مثل بریتتن
 رابطه نمیشه،حتی با دخیی
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بوسیدند و با توجه به جوری که امروز صیح همدیگه رو 

 با هم الس زدن این یکم عجیبه. 

 این اطالعات جدیدو  تو ذهنم نگه داشتم. 

 "درسته"

 صدای خش خش دستمال توالتو شنیدم. 

"حداقل کول هست،اون مثل جیک نیست ،ویل 

ین نفر به جیکه  که ما میتونیم پیداش کنیم"  نزدیکیی

ت فیل!   یا حضن

 

 37#پارت

 8#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

ا . اینا دخیی ن  ی وحشتنایک هسنی

"من با خوشحایل کول رو مثل یه هدیه برای تسیل 

م"  خاطرم میگیر

 خندید. 
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باز  "لعنت،اگه اون  کوچیکیی از جیک  نبود یا انقدر دخیی

 نبود ،احتماال  میتونست از جیک بهیی باشه"

 "درسته"

شون بهم میگفت من مچشونو  صورت های غافلگیر

 گرفتم. 

 دونم جیناست زمزمه کرد. یگ از اونا که از صداش می

خاله ی ِبکِن اوکلیه"  "این همون دخیی

با چشمای گشاد شده به من نگاه میکردن ویل من 

صورتمو خنتی نگه داشتمو بسمت سینک رفتم تا دستامو 

 بشورم. 

ن خوب دربارتون به اوکیل  ن میشم یه چیر "مطمن 

ن که ما به هم نزدیکیم"  بگم..میدوننر

کرد. صورت هاشون از کنجکاوی به   وحشت زده تغییر

 نشانه های رسوابی و شایعات فرار 
ن بعضن از آدما با اولنر

 میکننو پنهان میشن ویل  من نه. 

من ترجیح میدم با آشغایل که مسئول پخش کردن 

 شایعاته روبرو بشم. 
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ن های تنگ  تا ببینم  چی زیر اون موهای اکستنشن،سوتنر

 و آرایش های عایل وجود داره. 

 "کالسمون دیرشده"

 . ن  دخیی بلوند قد بلند اینو گفت و بشعت بسمت در رفنی

 تکان دهند ست که

مردم اغلب خایه ی اینو ندارن که مزخرفابی که پشت 

 رست میگنو جلوی روتم بگن! 

 

 38#پارت

 9#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 گذشته

"من دیدم که امروز دوست پشت توی باشگاه  به سینه 

ه شده بود"  های بریتتن خیر

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

د اینکه بریتتن توی کالس هشتم دوبرابر بقیه سینه با وجو 

م نکرد.   داره  این غافلگیر

مخصوصا که  بریتتن عاشق این بود که اونارو  با لباسای 

تنگ و کوتاهش تو هر فرصتی که گیر بیاره  به همه نشون 

 بده. 

شایعات میگن که بریتتن قصدشو داره که از جیک بخواد  

مراهش باشه ویل جیک برای مهموبن رقص آخر سال  ه

 بهم گفت که دلش نمیخواد اینکارو بکنه. 

{ مجبوره یه شگرد دیگه رو برای  شکنجه گرم}بریتتن

 جلب توجه جیک پیدا کنه. 

با حالت ناخوشایندی آب دهنمو قورت دادم و بسمت 

 تایم داسیلوا چرخیدم. 

ه،موهای سیاه براق و پوست  با چشمای بادویم تیر

ه ژاپتن و نیمه برزییل بودنش ...که برنزه،با تشکر از  نیم

ا  روش کراش داشته باشن.   باعث میشد خییل از دخیی

 ویل من نه! 
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روزی که اون برادر کوچیکیی جیکو مسخره کرد ...رسما 

دشمن بزرگ جیک شد ،که بطور خودکار دشمن درجه 

 یک منم میشد. 

 نیشخندزد.  

"جیک میخواد برای مهموبن رقص هفته ی بعد از  

 درخواست کنه" بریتتن 

 با اینکه میدونستم حقیقت نداره شکمم به هم پیچید. 

مهم نیست احساسات جدیدی که نسبت به جیک دارمو 

چقدر از خودم دور کنم و به خودم فشار بیارم  تا از 

ن.   نمیر
ستوبن شون خالص بشم...اونا هیچ قیی  رسر

 اونا فقط  قوی تر میشن. 

اتاقک موزیک  نگاهمو ازش گرفتم و به مرتب کردن  کمد 

 ادامه دادم. 

ی درمورد  ن آقای ریگو میدونست که چقدر عاشق  هر چیر

موسیفی هستم پس اجازه میداد بعداز کالسم بیام اینجا و 

 مرتبش کنم. 

"باید بری گم شر تایم ،آخرین باری که چک کردم همه 

ن کافه تریا"  بعد از کالس میر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 تایم توی درس خوبه  ویل خییل عایل نیست. 

و همه ی کالسا تقریبا خییل تالش میکنه ویل بیشیی اون  ت

 از یبار موقع تقلب کردن گیر افتاده. 

 با ابروهای باال رفته دستاشو روی سینش چلیپا کرد. 

؟"  "چرا تو همیشه انقدربا من  مثل عوضیا رفتار میکتن

جلوی در ایستاده بود ویل من سیع کردم از کنارش رد 

 بشم. 

 "خودت میدوبن چرا"

 دور مچم پیچید. دستش 

"چون دوست پش احمقت گفته نباید باهام حرف 

؟"  بزبن

جر شد ولم کرد.  ن  همونطور که صورتش مین

 

 39#پارت
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"بعد از اینکه براش غلت زدی بهت یه استخون هم 

"}  میده؟}داره اشاره میکنه که مثل سگشه یجورابی

"جیک دوست پشم نیست و من حیوون خونگیش 

نم چون تو یه عویصن  ن ن یستم،برای این باهات حرف نمیر

"  هستی

 با دقت صورتموبررش کرد. 

 "من تا حاال باهات بدجنس بودم؟"

 تایم تاحاال باهام بد نبود ویل این مهم نیست. 

 اون با بقیه بدجنس بود...مخصوصا با لیام. 

از وقتی که  برادر کوچیکیی جیک پاشوبه مدرسه ی 

 هدف تایم شده بود. راهنمابی ما گذاشت  

به هرحال لیام خییل خجالتی و مضطربه که بتونه روی 

پاهای خودش بایسته و از اونجابی که دوقلوش کول،از 

اون نوع آدمابی نیست که براش بجنگه ،جیک حواسش 

 به اون هست. 

 "تو با لیام بدجنس بودی"

 رسگرم شدن باعث شد صورتش روشن بشه. 
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 .لـ..لکنتی شدی ""بهم نگو مجذوب اون  لـ..لـ. 

نشده بودم ویل طبق معمول تایم یه نکته رو فراموش 

 کرده. 

"ترجیح میدم بقیه ی عمرمو با اون توی کمد باشم تا  

 بیشیی از پنج ثانیه ی دیگه با تو اینجا بمونم"

 دندونامو به هم فشار دادم. 

 "حاال از جلو رام گمشو کنار"

یک شده همونطور که یک قدم عقب رفت با چشمای بار 

 به من نگاه کرد و من از کنارش رد شدم. 

 "دیلن ،وایسا"

فتم.   داشتم بسمت در خروچی میر

 "دیگه رسبه رس 'تاریــــخ' نمیذارم"

 'تاریــــخ' لقبیه که تایم برای برادر جیک گذاشته . 

تایم به همه گفته بودبرای این بهش میگه تاریــــخ چون 

 تاریــــخ همیشه تکرار میشه ...درست شبیه لیام . 

 ست از اینجوری صدا کردنش بردار""د

 "باشه"
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ن نبودم که درست شنیده باشم.   مکث کردم،مطمن 

 "واقعا؟"

" یه که باعث میشه توباهام خوب باشر ن  "اگه چیر
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 لبخند کجی بهم زد. 

 "حتی ازش عذرخوایه میکنم"

 کامال گیج و مبهوت شده بودم. 

؟""میخوای از لیام عذرخوایه    کتن

 وقتی رس تکون داد احساس عجیتی توی دلم داشتم. 

تایم از اون نوع پشای نجیتی نیست که  بدون اینکه در 

ی بخواد،کاری انجام بده.  ن  عوض چیر

 "چر..."

 "همونطور که قبال گفتم"
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 بطرز ناخوشایندی نزدیک تر شد. 

...منم باهاش خوب  "اگه تو باهام خوب باشر

 میشم،متوجه شدی؟"

 دهنمو قورت دادم.  بسختی آب

 معتن درونیش بلندو واضحه...فقط من نمیفهمیدم چرا. 

ن اون میکردم تا  من بیشیی زندگیمو رصف نادیده گرفنی

 اینکه بخوام توجهشو جلب کنم. 

"این معامله برای چیه تایم؟چرا انقدر دلت میخواد با من 

؟"  دوست بیسر

 چشماش بسمت لب هام رفت. 

 " اون تا حاال تورو بوسیده؟"

 فقط تو رویاهام! 

 گونه هام داغ شد و اونو کنار زدم. 

 "به تو ربیط نداره"

فت قهقهه زد.   در حایل که بسمت در میر

 "میبینمت"

 "تایم داسیلوا بهم گفت از لیام عذرخوایه میکنه"
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 بیشیی از یه ساعت بود که تو خونه ی جیک بودم  

م که چجوری رویاروییم با رقیبش بعد و به این فکر میکرد

 از مدرسه رو بهش بگم. 

ن دوباره ی من توی بازی احمقانه ی زامتی ها بنظر 
باخنی

سید که زمان خوبیو محیا کرده باشه.   میر

انگشت جیک قبل از فشار دادن دکمه ی مکث  برای 

 لحظابی روی دسته ی بازی خشکید. 

 "گ با تایم حرف زدی؟"

 "امروز..."

 آب دهنمو قورت دادم. بسختی 
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 "بعد از مدرسه"

 جیک 
ی

همونجوری که تایم گفت من حیوون خونگ

نیستم ویل نمیشه منکر این شد که نسبت به اون یه 

 وفاداری ذابی دارم. 

 با این حال این وفاداری دوطرفست. 

 جیک هم هر وقت بهش نیاز دارم کنارمه. 

 "خب بعد از تمرین گروه موزیک"

ن نیستم چی باعث  این حالت صورتش شده.  مطمن 

 ما دو تا نقطه ی مخالف همیم. 

در حایل که من یه کتاب باز هستم...اون نقابی از فوالد 

وبی که اونو احاطه  روی صورتش داره که با میدان نیر

 کرده هماهنگه. 

ی که هنوزم نمیتونم توش نفوذکنم با اینکه بیشیی از  ن چیر

 دو ساله که مثل کنه بهم چسبیدیم. 

ش هنوزم بی حالت مونده ویل بدگمابن مثل حالت صورت

 امواچی از طرف او ساتع میشد. 

 "تایم توی گروه موسیفی نیست"
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ی رو پنهون  ن ،همونطور که گفتم نمیتونم چیر ن میبیننر

ن حقیقت بهش  کنم...هرچند که مشکیل برای گفنی

 نداشتم. 

یشون  ویل باید با احتیاط قدم بردارم چون نمیخوام درگیر

 بشه..  حتی بدتر از قبل

"میدونم،من موندم تا بعدش اونجارو مرتب کنم و اون 

 توی کمد بهم ملحق شد"

ش عمال در حال سوزوندن من بودن.   چشمای تیر

"پس شما برنامه ریخته بودین که تنهابی توی کمد با هم 

؟" ن  باشنر

 حس میکردم  توی گلوم سنگ گیر کرده. 
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بود،من...ما برنامه نداشتیم که باهم وقت "نه ،اینجوری ن

 بگذرونیم..من از تایم خوشم نمیاد"

چطور میتونم دوسش داشته باشم  وقتی جیک قلبو کف 

 دستش نگه داشته؟

"پس چرا شما دو تا توی کمد با هم تنها بودین...و در 

دین؟" ن  مورد برادر من حرف میر

فظت اوه خدا...میدونم که جیک از خواهرو برادراش محا

میکنه ویل  جوری با من رفتار میکرد که انگار  بهش 

 خیانت کردم. 

"گوش کن،دست از هر چی که داری بهش فکر میکتن 

بردار،من تنهابی  داشتم اتاق موسیفی رومرتب میکردم که 

 تایم اومد،من سیع کردم برم ویل اون جلوی در ایستاد..."

؟"  "چی

اش ورم درحایل که انگشتاش مشت شد ،رگ های بازوه

 کردن. 

ت بنـ..."  "اون میخواست گیر

 "نه،میذاری حرفمو تموم کنم؟"
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با وجود اینکه از  اینکه جیک ازم محافظت میکرد لذت 

دم ،دلم نمیخواست بره رساغ تایم.   مییی

 اون عویصن باالخره رایصن شده بود دست از 

 مسخره کردن تایم برداره. 

ن حاال هم بخاطر زدن تایم یبار تعلیق  شده.  جیک همنر

ن  در حایل که دسته ی بازی رو کنارش روی زمنر

گذاشت،اون نقاب نفوذ ناپذیر دوباره روی صورتش 

 لغزید. 

 "ادامه بده"

وع به بازی با پرزهای جینم کردم.   رسر

"تایم میخواست بدونه چرا انقدر باهاش بدم و من بهش 

گفتم چون دائم لیامو مسخره میکنه و من از این خوشم 

 نمیاد"

 نگاه کردم. به جیک 

"وقتی میخواستم برم اون گفت که با لیام بهیی رفتار 

 میکنه،حتی پیشنهاد داد ازش عذرخوایه کنه"

 فک جیک حرکت کرد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سه"  "این شبیه تایم بنظر نمیر

ن فکرو کردم،ویل وقتی ازش پرسیدم  "میدونم،منم همنر

چی شده یهو عوض شده گفت که میخواد باهم خوب 

 باشیم"

 تم. شونه باال انداخ

"فکر میکنم از اینکه سیع میکرده تموم مدت عویصن 

 باشه خسته شده و نیاز به یه دوست داره"

انقدر شجاع نبودم که به بخیسر که تایم ازم پرسید جیکو 

 بوسیدم یا نه اشاره کنم. 

 جیک خرناس کشید. 

 "نه اون میخواد گولت بزنه"

 "چطور گولم بزنه؟"

 ناراحتی صورتشو پر کرد. 

 تو فکر کتن ازت خوشش میاد" "کاری میکنه
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ن برداشت.   دسته بازی رو از روی زمنر

"اون میدونه ما با هم دوستیم ، فقط وانمود میکنه ازت 

خوشش میاد ،بعد سیع میکنه منو تورو از هم جدا کنه تا 

منو اذیت کنه،اگه دوباره سیع کرد باهات حرف بزنه 

،من فر   دا اونو رسجاش میشونم"نادیدش بگیر

 احساس عجیتی توی دلم داشتم. 

اینطور نیست که حرف جیک درست نباشه،به احتمال 

زیاد تایم از من استفاده میکرد ویل جوری که جیک اینکه 

تایم واقعا از من خوشش اومده باشه رو نادیده گرفته... 

انگار تصور اینکه هر کیس به من حیس داشته باشه کامال 

 ناراحتم میکرد. مسخرست ،

 بعد از چند دقیقه جیک پرسید. 

؟"  "چرا بازی نمیکتن

 زمزمه کردم. 

؟اگه واقعا تایم از من خوشش  "اگه اینطور نباشه چی

؟"  اومده باشه چی

 جیک چشماشوچرخوند. 
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 "اینطور نیست،باور کن،امکان نداره"

وای...احساش که توی دلم داشتم باال رفت تا وقتی که 

 دور قلبم پیچید. 

 اید برم...قبل از اینکه از خودم یه آدم احمق تر بسازم. ب

وقتی به نوجوابن رسیدم یبار خاله کریستال بهم گفت این 

ین سال های زندگیمه ،وقتی ازش  سال ها بدترین و بهیی

ن  ا تو این دوران اولنر
پرسیدم چرا گفت چون  اغلب دخیی

ن عشقبازی هارو تجربه  ن بوسه ها و اولنر عشق ها،اولنر

ن   ها  هم میاد. میکنن
ی

ن دلشستگ   و بدنبالش اولنر

با این حال من فکر کردم این اتفاق برای من نیم افته 

ین دوستم بود و  چون کیس که قلبمو بهش دادم...بهیی

ین دوست ها  نمیذارن قلبت بشکنه.   بهیی

ن دوستیه.   این برخالف قواننر

 وقتی ایستادم جیک پرسید. 

ی؟ما باالخره به مرحله  بعدی زامتی ها "یه ،کجا میر

ی تا آخرالزمان}تو بازی زامتی ها مرحله ی  ن رسیدیم چیر

 آخرالزمان{ نمونده"

ه...مطمئنم که همینطوره.  ن  طئنه آمیر
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"این واقعا انقدر سخته که باور کتن ممکنه کیس به من 

 عالقه داشته باشه؟"

 این سوال مثل استفراغ از تارهای  صوبی من فوران کرد. 

 ت گردنشو گرفت. در حایل که ایستاد پش

 همونطور که فکر میکردم مثل من ناراحت بود. 

 عایل شد. 

 "اینطور فکر نمیکنم...چه مرگته دی}دیلن{"

 خدایا ،اون واقعا نمیدونست. 

 دیدم تار شد و چشمامو بستم. 

 چطور نمیفهمید؟

 مثل بریتتن 
ی
"به این خاطر که من سینه های بزرگ

 ندارم؟"
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ن اشک ها از گونه هام غلتید،از خودم  در حایل که اولنر

م.  جر شدم ویل نمیتونستم جلوی خودمو بگیر ن
 مین

ی بدتر از  عشق وجود داره و اون وانمود  ن معلومه که چیر

 کردن  به اینه که اصال حیس درونتون وجود نداره. 

احساساتم نسبت به جیک کم کم داشت منو زنده زنده 

 میخورد. 

نیست که من نمیتونم با این احساسات این منصفانه 

 کنار بیام. 

جیک...که همیشه غیر قابل نفوذه و خودشو تحت 

ل داره بنظر میاد که گیج شده و من تقریبا براش  کنیی

 حس بدی دارم. 

ای دیگه داره؟" ن  "سینه های بریتتن چه ربیط به چیر

 اوف! 

اون یه جوری خودشو به نفهیم زده که میتونم جیغ 

 بکشم. 

سینه های منم مثل بریتتن بود برات راحت بود که "اگه 

 باور کتن  تایم از من خوشش میاد؟"

 ناراحتی از صورتش گذشت. 
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"تو از تایم خوشت میاد؟ برای همینه که انقدر ازم 

؟"  ناراحتی

قبال هیچوقت انقدر دلم نمیخواست به یه نفر مشت 

بزنم،شاید اگه اینکارو بکنم باالخره حرفم تو رسش فرو 

 ه و بفهمه چه کوفتی دارم بهش میگم. بر 

"قبال هم بهت گفتم،من از تایم خوشم نمیاد..از تو 

 خوشم مـ..."

 "مسیح،دست از خراب کردن همه چی بردار"

 فریاد زد. 

یه که تا ابد میتونیم باشیم" ن  "ما دوستیم دیلن،این چیر

سید  ی که ، یه ابدیت بنظر میر ن به هم ، به اندازه ی چیر

ه شدیم.   خیر

 حیس که من بهش دارمو نداره.  جیک

ن،انسابن تر بود اگه جیک قلبمو از سینم  مرده شورشوبیی

ون میکشید و با یه پتک روش میکوبید.   بیر

 با پشت دستم اشک های روی صورتمو پاک کردم. 
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ن دلتونه ،اینه که جلوی  ی که بدتر از شکسنی ن تنها چیر

 . ن  کیس که مسئول دلشکستگیتونه گریه کننر

 پیچید و من نفس سختی کشیدم. درد توی سینم 

ی که میبینم فقط دو تا انتخاب دارم.  ن  با چیر

 اول...میتونم عشقمو بهش نشون بدم. 

و یا میتونم به وانمود کردن ادامه بدم که حیس بهش 

 ندارم. 

 ویل من بازی تظاهرکردنو تموم کردم. 

و حاال که همه چی رو شده ...راه طوالبن در پیش 

..ما هیچوقت نمیتونیم به جابی دارم..خییل طول میکشه. 

وع کردیم برگردیم.   که رسر

 دوستیمون محکوم به فناست! 

گزینه ی شماره ی دو هم که منتفیه  پس باید بفهمم 

 چرا. 
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با توجه به اینکه جیک به وضوح اعالم کرد که ما 

ی که االن  ن  از چیر
هیچوقت رابطمون  نمیتونه بیشیی

اوار شنیدن همه ی دالییل که هستیم  بشه،من رسن

 نمیتونیم با هم باشیم هستم. 

 زمزمه کردم. 

 "چرا؟"

دیگه به قلبم فشار نمیاد چون ،قلبم با یه نخ به جیک 

 کاوینگتون وصل شده. 

 "چون ما دوستیم"

 از جوری که روی کلمه دوست تاکید میکنه متنفرم. 

ه یه تو یه چشم به هم زدن ،یه کلمه ی مثبتو تبدیل ب

 کلمه ی منفن کرد. 

ظاهرا قلب منم از جوابش خوشش نیومده چون من 

 ارصار میکنم تا دلیلشو بهیی بفهمم. 

"تو ترجیح میدی با کیس که باهاش کنار نمیای قرار 

 بزاری؟"
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 رسشو به نشانه ی منفن تکون داد. 

 یه قدم بسمتش رفتم. 

؟"  "تو دوست داری با من باشر

 اد. رسشو به نشونه ی بله تکون د

 یه قدم دیگه بسمتش برداشتم. 

 قلبم جوری میتپید که توی گوشام اکو میشد. 

؟من  "وقتی ما با هم وقت میگذرونیم خوشحال مییسر

 روزتو یکم بهیی میکنم؟"

 "نه"

 ریه هام یخ بست...تا وقتی که ادامه داد. 

"  "تو روزمو خییل بهیی میکتن

 اگه این حرفش حقیقت باشه...این میتونه فقط یه معتن 

 داشته باشه. 

 "من به اندازه ی کافن برات خوشگل نیستم؟"

 من مثل بریتتن جذاب نیستم. 

 صورتم مثل قدم متوسطه. 

 بینیم یه اندازه ی استاندارد داره. 
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 گونه هام خییل برجسته نیست. 

 چشمام آبیه ویل نه از اون آبی های نافذ. 

یکم کک مک روی پل بیتن و گونه هام هست ویل خییل  

م مشخص میشن. کمرنگن   و فقط وقتی زیر آفتاب میر

 صورتم چالیه که  وسط 
ی
متاسفانه ،قابل توجه ترین ویژگ

چونم دارم  که باعث شده بریتتن منو به اون لقب 

' صدا کنه.   احمقانه ی 'چونه کوبن

حتی  تو موارد نادری که آرایش میکردم هم  جوری نبود 

 که پش کش شده باشم. 

 نازم.  خالم یبار به من گفت من

ن خوبیه  ویل من موافق نیستم.   اون ادعا میکرد که این چیر

من یه دخیی معمویل با سینه های کوچولو و الغر مردبن 

 هستم. 

 تقریبا هیچ منحتن روی بدنم ندارم. 
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 معمویل با سکیس بودن برابر نیست. 

 این ساده و خسته کنندست. 

 خجالت توی دلم پیچید. 

 "همینطوره؟"

 جیک جذبم نمیشه،ظاهر معمولیم براش جذاب نیست. 

ی که فکر میکردم ظاهر بینه.  ن  از چیر
 اون بیشیی

 مادر جیک قبال یه بازیگر بالیوودی بود. 

ه   من چند تا از عکساشو دیدم  ..حتی قبل از اینکه بمیر

 اون شبیه یه فرشته بود. 

تا زخم لعنت..تمام خانواده ی جیک ..بجز لیام که چند 

بخاطر تصادفن که باعث مرگ مادرش شد ،داشت 

 ...بقیشون کامال بی عیب و نقص بودن. 

جای تعجتی نداره که اون از کیس مثل من خوشش 

 نمیاد. 

 ما توی یه سطح نیستیم. 
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 "اینطور نیست"

 صداش بقدری آروم بود که بسختی میتونستم بشنوم

 بهش نزدیکیی شدم. 

 "پس مشکلم چیه؟"

ه توی صدام دارم متنفرم ویل  نیاز دارم از ناامیدی ک

ین دوستم برام روشن کنه که  چطور امکان داره من  بهیی

ن احساس شدیدی بهش داشته باشم در حایل که  چننر

 اون هیچ احساس متقابیل به من نداره. 

وقتی دستمو روی سینش گذاشتم ،فضای کوچیک 

 بینمون پر از تنش شد. 

 یکوبید. قلب اون حتی رسیعیی از قلب من م

"  "هیجی

ون اومد وقتی که دستش روی  نفس سنگیتن از گلوم بیر

 کفلم قرار گرفت. 

"  "تو عایل هستی

ن بینمون معلق مونده بود.   تنش توی سکوت سنگنر
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واضحه که جیک داره با این میجنگه و من فقط 

 نمیدونستم چرا. 

گرما از گونه هام رد شد و باعث عرق کردن کف دستم 

 شد. 

 وقت. یا حاال یا هیچ

و اگه من تو این لحظه اینکارو نکنم شاید برای همیشه 

 ببازم. 

 "من خییل وقته بهت یه جرات ندادم"

 جیک و من یه بازی احمقانه با هم دارین. 

هر جمعه  قبل از پایان مدرسه ما یادداشت هامونو به 

 هم میدیم که باید تا آخر هفته انجامش بدیم. 

ر و فاحیسر ه . معموال چالش های بی رصن ن  سنی

ای بزرگ  ن ات یا خوردن دو تا پییی ابی مثل خوردن حشر
ن چیر

 با دو لیوان شیر توی نود دقیقه. 

ن  اگه از انجامش امتناع کتن باید اتاق طرف مقابلو تمیر

م  کتن  و به سواالی شخض جواب بدین که معموال رسر

 آوره. 
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خوشبختانه هردومون کامال رقابتی هستیم پس ما 

 هیچوقت نباختیم. 

ماه گذشته من یه یادداشت جرات توی جیبم برای سه 

داشتم...ویل همیشه بزدل تر از این بودم  که بهش نشون 

 بدم. 

 ویل نه امروز. 

با انگشتای لرزون،دستمو توی جیبم فرو بردم و  برگه رو 

ون آوردم.   بیر

 دستش که روی کفلم بود منقبض شد. 

 "اینکارو نکن دی"

 خییل دیره. 

 نگه داشتم. برگه رو باز کردم و جلوش 

 'تورو به چالش میکشم...منو ببوس'

 

 47#پارت

 9#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 

عالرقم اینکه دستش روی کفلم محکمیی شد صورتش از 

 درد مچاله شد . 

 "نه!"

"اگه انقدر مصمیم که  باهم فقط دوست بمونیم ،یه 

 باشه"
ی
ن بزرگ  بوسه ی احمقانه نباید چیر

 سکوت! 

 بحث کردن با منطق سخته. 

 ث با حسادت حتی سخت تره. بح

ه من از تایم  ن "اگه فکر بوسیدن من انقدر برات نفرت انگیر

 میخوام تا..."

 وقتی دستاش گونه هامو قاب گرفت نفسم بند اومد. 

 "نه"

 "چرا؟"

"  "چون تو متعلق به تایم نیستی

 سوراخ های بینیش  گشاد شد. 
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 "اون نمیتونه تورو داشته باشه"

کس دیگه ای هم نمیتونه منو   "پس تو منو نمیخوای  ویل

 داشته باشه؟درسته؟"

انگشتای بلندش پشت گردنم قرار گرفت تا منو نزدیک تر 

 بکشه. 

 "من هیچوقت نگفتم نمیخوامت"

در حایل که پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت صورتش 

 سخت شد. 

 "گفتم هیچوقت نمیتونیم بیشیی از دو تا دوست باشیم"

 اون فقط حرفو میپیچونه. 

 دلیل مارو ناراحت میکنه. بی 

 راه حل سادست...درواقع درست جلوی رومونه. 

 "منو ببوس جیک"

 "نه"

د،من از رمز گشابی  غیر ممکن این  
ن خشم درونم موج میر

 سیگنال ها و و رفتارهای احمقانه خسته شدم. 

 "پس ولم کن"
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 نگاهش روی لب هام رفت و خم شد. 

 "نمیتونم"

لب هاش روی لب هام قبل از اینکه بتونم پلک بزنم ،

 قرار گرفت و یه بوسه ی خییل کوتاه بهم داد. 

 دهانش بهمون رسعت از لبم جدا شد. 

 جیک چند قدم عقب رفت و بلند گفت. 

 "گرفتمش"

 کول سوایل که توی دهن من بود رو پرسید. 

؟"  "چیو گرفتی
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ا شلوارش جیک انگشتاشو خییل کوتاه باال گرفت و بعد ب

 پاک کرد. 
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ن که چقدر  "توی چشم دیلن یه مژه رفته بود،میدوننر

نازک نارنجیه و الیک میگه چشمام میسوزه در حایل که 

 داره بخاطر ترس گریه میکنه"

 کول رس تکون داد. 

"اون خییل لوسه،حتی بدون گریه نمیتونه بشینه و 

 }فیلم{' رو ببینه"4'اره

یف انداختم  جیک در حایل که به هردشون یه نگاه کث

 خندید. 

 لیام با همدردی بهم لبخند زد. 

"مـ..مـ..منم از سـ..سـ..سوزش چـ..چـ..چـشم خوشم 

 نـ..نـ..نـمیاد د..د..دیلن"

 "آره اونا بی ادبن"

 بسمت جیک چرخیدم. 

 "آمم،ما میتونیم..."

 "فکر کردم میخوای بری؟"

 نگاهشو از من گرفت. 
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ام دادن دارم  پس "به هر حال من یه کارابی برای انج

 احتماال باید بری"

 هردومون میدونستیم هیچ کوفتی برای انجام دادن نداره. 

 بازیشو به خوبی میشناختم. 
 من عویصن

 "خییل خب"

 هودیمو برداشتم. 

 "میبینمت"

 "صـ..صـ..صیی کن"

 لیام صدام کرد. 

"  "مـ..مـ..مـیتوبن با من و..و..وقت بگذروبن

یکردم ویل دلم نمیخواست معموال پیشنهاد لیامو قبول م

 جابی نزدیک جیک باشم. 

 "ممنون لیام،شاید دفعه ی بعدی"

 فصل دهم

 

 «دیلن»
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انه ،دیر  میدونم که توی ار اچ ای بدتر از دستشوبی دخیی

 رسیدن به کالسه. 

عرق هابی که روی پشتم میغلتید رو نادیده گرفتم و 

بشعت اتاقو برای دیدن معلیم که قبل از من رسیده بود 

و جلوی اتاق با یه اخم نارایصن  به من نگاه میکرد  بررش 

 کردم. 

 مختضا بهم اطالع داد. 

وع شد"  "کالس سه دقیقه ی پیش رسر

خط مستقییم رو تا ته اتاق رفتم تا روی صندیل خایل 

 بشینم. 

بقیه جوری نگاهم میکردن که  انگار یه میکروب 

ی هستم و من حتی رسیعیی  ناشناختم که توی ظرف پیی

 حرکت کردم. 

 "ببخـشـ.."

لحظه ای که باسنم صندیل رو لمس کرد صدای خشتن 

 رو شنیدم. 

 "گمشو"
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 وقتی رسمو چرخوندم  نمیدونستم بخندم یا گریه کنم. 

ه شده بود.   جیک به نیمکتش تکیه داده و به من خیر

ن االن!"  "یه صندیل دیگه بردار،همنر

 نفس بکش دیلن. 

 به چشماش نگاه کردم. 

ن   جا  راحتم""نه ،همنر
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ه شد.   در حایل که صاف نشست چشمای جذابش تیر

،به هردومون لطف کنو یه جای  "باور کن ،راحت نیستی

" ن  دیگه بشنر

 معلم گفت. 

 "اونجا مشکیل هسن آقای کاوینگتون؟"

 نگاهشو به معلممون دوخت. 

 "آره ،این هرز..."
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 "مجبورم کن"

اشای بحثمون اگه قبال نمیدونستم همه در حال تم

،االن میدونم.  ن  هسنی

ن اومد وتپش قلبم به دالیل متفاوبی  صدای جیک پاینر

 رسعت گرفت. 

 "مجبور کردنت شامل اینه که مجبورم لمست کنم"

جر  ن وقتی چشمامون توی هم قفل شددهنش با حالت مین

 شده ای جمع شد. 

 "ابدا بخوام لمست کنم"

 د نداشت. وانمود کردم نییسر که زد به اندازه ی جهنم  در 

 "خوبه"

 کمرمو صاف نگه داشتم و نگاهمو به روبرو برگردوندم. 

 باشه"
ی
ن بزرگ ن کنار من نمیتونه چیر  "پس نشسنی

 دارم عصبانیش میکنم  ویل دیگه برام مهم نیست. 

واضحه که اون دیگه جیک سابق نیست و این عوضتر 

 که جاشو گرفته میتونه خودشو بگاد. 
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د تبلتمو روشن وقتی ،دوباره مشغول حرف زدن ش

 میکردم تا بتونم یادداشت کنم. 

"حق با توعه،تازه متوجه شدم شاید بخوای کنار اوکیل 

"  بشیتن

 صدای خنده هابی اتاقو پر کرد. 

ده شد.   قلبم  بخاطر خیانتش فشر

جیک به صندیل کناریش لگدی زد  و اوکیل رو از چرتش 

 پروند. 

یم؟"  "تموم شد؟حاال میتونیم پنکیک هامونو بگیر

خنده های ریز تبدیل به قهقهه شدن....تا وقتی که 

 صورت جیک سخت تر شد. 

 "فکرکنم دیلن میخواد پیش تو بشینه داداش"

 حتی یه آدم احمق هم میتونه منظورشو واضح بفهمه. 

شکمم بهم پیچید...فکر میکنم دیلن ترجیح میده خاک 

 بخوره تا کنار اوکیل بشینه. 

 "نه..."

 اوکیل گفت. 
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دارم که میتونه روش بشینه)منظورش به "یه صندیل  

 آلتشه("

جر بندازن  ن ا قبل از اینکه به من یه نگاه مین یه گروه از دخیی

رسشونو با بی مییل تکون دادن و چند تا پش به شوچن به 

 شونش مشت زدن. 

جر شدم.  ن  اوکیل خندید و با جیک زد قدش و من از این مین

وع بشه هردومونو تحت  تاثیر قرار حتی اگه شایعه ها رسر

 میده. 

البته که برای هردومون توی یک سطح نیست.اون پشه 

 .  و من دخیی
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 معلومه که برای من بدتره. 

از گوشه ی چشمم دیدم که جیک نگاه اجمایل به من 

 انداخت. 
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 منتظر بود. 

منتظر بود خرد شدنمو ببینه..یا بدتر از اون  ببینه که بلند 

ا از خودم در مقابل اوکیل دفاع میکنم. میشم  و با دادو نارسن

ه.  وع کرد و میخواد از نتیجش لذت بیی  نمایشو رسر

یه که این آدما بیشیی دوست دارن.  ن  چون این چیر

 در حایل که نگاهمو به تبلتم دوختم  گلوم تنگ شد. 

 من اینو به اون آشغاال نمیدم. 

که    و جیک هیچ عکس العمیل از من نمیبینه تا وقتی 

ازاون دهن عوضیش استفاده کنه و بگه چرا انقدر ازم 

 متنفره. 

 فصل یازدهم

 «جیک»

ا  ن ن پییی "اونا چطور انتظار دارن ما سالم باشیم وقتی همچنر

" ن  و پاستای گوهیو برامون رسو میکنن

ن بودن  بریتتن قبل از اینکه به دوستاش که اونطرف میر

 اشاره 

 کنه  ناله کرد. 
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لیدری افتضاح "اونو نخور هییل،دیرو  ز توی تمرین چیر

 بودی،کربوهیدرات هارو  بریز دور"

اگه من جای هییل بودم میگفتم خفه خون بگیر و بیا 

 واژنمو بخور! 

ی که بود،چنگالشو  ن و وفادار و رقت انگیر ویل هییل مثل پیر

ن گذاشت.   پاینر

 "آره حق با توعه"

در حایل که از گوشه ی چشم به اوکیل که کنارش نشسته 

 نگاه میکرد سینیشو به جلو هل داد. بود 

س داشتم" ا خییل اسیی  "فقط اخیر

اوک به اندازه ی جهنم نعشه و بطرز لعنتی خره...به 

 بشقاب هییل نگاه کرد و خندید. 

 "بیشیی بخاطر من"

 "کامال قابل درکه"

 51#پارت

 11#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 بریتتن با همدردی گفت. 

متالشر شده ی   "ویل فقط چون زندگیت مثل الشه ی

 قطاره به این معتن نیست که باید  همینطور بنظر برش"

ی رفت و خندید.  ن  نگاهش روی چیر

 "یه آدم ضایع!"

ن چون واکنش اولَیم  ن میر عادت های قدییم سخت از بنر

 این بود که میخواستم بریتتن رو رسجاش بشونم 

 ویل خوشبختانه به خودم اومدم. 

ی که باید طبق  تجربه ی گذشتم میدونم ک ن  از چیر
ه بیشیی

 دوام آورده. 

ن  در حایل که دیدم  کافه تریارو برای جابی برای نشسنی

 بررش میکرد تمایل به خندیدنمو توی نطفه خفه کردم. 

اون توی نقطه ی شکست نیست ویل از اصلیت خودش 

 خارج شده و عصبیه. 

فری تو گوششه  و صورتش نشون میده که داره یگ از  ن هین

 ورد عالقشو  زیر لب میخونه. آهنگ های م

 ' از جییم ایت ورلد. The Middleآهنگ '
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 که روز تولدش منتشر شد  و  اون از روز مرگ 
ی

آهنگ

 هروقت مضطرب بود گوش 
ی
مادرش توی هشت سالیک

 میداد. 

ارودر مورد دیلن نمیدونه.  ن  ویل هیچ کس این چیر

 هیچ کس اونو جوری که من میشناسم نمیشناسه. 

 بریتتن کنایه زد

ش یه فاجعه  ن "کیفش برای عهد بوقه و بوت های ماتیین

ی مد ِاموییه، اون موهای ژولیده ی باالی رسش شبیه 

یخ در بهشت آبیه...البته بعد از اینکه کیس روش 

 استفراغ کرده"

ممکنه همه ی این مزخرفات درست باشه ویل دیلن به 

تخمشم نیست که بقیه راجع به ظاهرش چه فکری 

 . ن  میکنن

 ""میدونم

 هییل حرفشو ادامه داد. 

ن  بوتای ارتیسر میپوشه؟ اون  "واقعا گ همچنر

 انگار...میخواد به ارتش ملحق بشه"

 بریتتن با چرخوندن دراماتیگ به چشماش زمزمه کرد. 
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 "فقط میشه امیدوار بود"

دوستش مورگان جوری خندید که انگار باحال ترین 

 جوکیه که شنیده . 

ن دخیی بازنده ای ،لبا س مدرسش شیک ترین  "همچنر

یه  که داره" ن  چیر

 بریتتن تلفنشو برداشت و از دیلن عکس گرفت. 

 52#پارت

 11#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 "من باید اینو توی اینستاگرام پست کنم"

 به صفحه ی تلفنش لبخند زد. 

ِن پشخالش در ار اچ ای ..دیلن تیلور"
ُ
 "ِبک

ون آوردن  به  در حایل که دوستاش تلفن هاشونو بیر

ن داد.   بینیش چنر

ن  "نمیخوام بی ادب باشم ،پس تگش میکنم ،فکر میکننر

 براش اهمیتی داره؟"
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ون بیادو خفه  بسختی ناله ای که میخواست از سینم بیر

 کردم. 

ای  ن معموال من کیس هستم که موضوع رو از این چیر

مزخرف تغییر میدم ویل موضوع بحثشون در مورد 

یه که من ازش متنفرم.   دخیی

ن نکوبم و تقریبا ه ر ذره از انرژیمو گرفت تا مشتمو روی میر

 بعد نزدیک ترین کیس که کنارم نشسته رونزنم. 

ین کار بعدیمو انجام دادم.   در عوض بهیی

در حایل که دیلن سینیشو از غذا پر کرد و با چشمای 

گشاد شده به  صندوقدار پولشو پرداخت کرد...که این 

ن حتی برای ما  هم آشغاالبی که رسو میکنن

 گرونه...تماشاش کردم و منتظر شدم  تا از کنارم رد بشه. 

یک ثانیه قبل از اینجا از کنارم رد بشه،کیف بریتتن رو از 

ن  و دیلن مثل یه دسته دومینو پخش  ن انداختم پاینر زیر میر

ن شد.   زمنر

 «دیلن»

ایده ی بدی بود که برای ناهار اسپاگتی و کوفته قلقیل 

 سفارش دادم. 
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ن مطمئنم رنگ قر    که همنر
ی

مزو نارچی سس گوجه فرنگ

االنم به لباس سفیدم چسبیده ،قرار نیست به این راحتی 

 ها در بره. 

 زندگیمو گاییدم! 

ویل حداقل اینکه بخیسر از غذام روی کیف هزار دالری 

 بریتتن افتاده کیم باعث تسکینمه. 

 هرزه خانم! 

ویل به همون اندازه که دلم میخواست بهش درکوبن بزنم 

یفشو انداخته جلوی پام ،این رضایتو بهش نمیدادم که ک

 که فکر کنه منو آشفته کرده. 

درعوض خودمو از کف کافه تریا بلند کردم و دعا کردم که 

ن رس نخورم.   دوباره  روی زمنر

همونطور که واضحه چشم همه روی منه ،خب همه 

سید داره از غذاش لذت  بجز جیک که انگار بنظر میر

ه، بدون اینکه دنیا به تخمش باشه و اوکیل که جوری  مییی

 میخندید که بدنش تکون میخورد. 

 عوضیا. 
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وقتی ایستادم یه دلسوزی کوچولو از صورت چند نفر 

 گذشت ویل انقدر زیاد نبود که یه دستمال بهم بدن. 

...همه مثل گوسفند نگاه میکردن.   حاال هرچی

 با یه نیشخند یه رشته ماکاروبن رو از لباسم جدا کردم و 

 توی دهنم گذاشتم. 

 "خوبه،ویل با یکم نمک بهیی میشه"
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 94#پارت

 15#فصل

 حمیر #شاهزاده_ب

 برداشتم.  فمو یک

 ..."می"ممنون که رسوند

کردم باهات تماس   چند بار سیع رفتی  نکهی"بعد از ا

 "میر بگ

 بزنن.  گندش

 داشتم. بود که  ازش وحشت  بی گفتگو  نیا

 "دونم،متاسفمی"م

 یر انقدر درگ جواب بدم ویل اماشیبه پ خواستمیم شهیهم

  اتییر کنار اومدن با تغ  یتالش  برا
ی
بودم که   د یجد زندگ

 نشد . 

 . نداختیم کیج اد یمنو  از اون،تایم یر غ

 . گرفتیم دهیکه منو ناد  کیج

 . گرفتمیم دهیرو ناد تایم منم

 "دادمیجوابتو م د ی"با
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 "؟ی"چرا نداد

که احساساتش مارو   میبگ د یبا چطور به کیس 

سونه؟یم  یی

به  میتونیکه نم  میهست گهینفر د هی یر انقدر درگ نکهیا ا ی

 م؟یتوجه کن یا گهیکس د

ن چ وقتی   . پد یچیبه ذهنم خطور کرد شکمم بهم پ ییر

ن هم یبرا د یشا ن با من حرف نم کیبود که ج نر  د؟یر

 . نه

ن به من داشت ،درست قبل ا حیس چیاون ه اگه ز رفنی

ن و اون چ کرد یمن  اونکارارو نم  . گفتیبه من نم ارو یر

 "دونمی"نم

ن بهم نگاه کرد که انگار دارم زر مفت م یجور  تایم و  نمیر

 . کرد یاشتباه نم

 "واو"

ن آم طعنه  گفت.   یر
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ن "چ بود که  در  نیتو دوست داشتم ا یکه من درباره   ییر

پر از دروغگوها و متقلب هاست تو  ا یکه دن  حایل

 "یدروراست بو 

 با اونه.  حق

ن حق  یبرا معموال مشکیل من  نداشتم.  قتیگفنی

 ناراحتش کنم.  خواستیدلم نم نحالیا با 

چه  دونمیکه با من انقدر خوب بوده و  من م  وقتی  نه

 تهیدوست واقع کتن یکه فکر م  داره که توسط کیس حیس

 . بیسر  یر تحق

جستجو کردم  تا آرومش  قتیاز حق قسمتی  یبرا ذهنمو 

 کنم. 

جا  د یجد یتو مدرسه  کردمیم بودم،سیع جیمان گ"اون ز 

 و ..." امیازدواج پدرم و مادر خوندم کنار ب فتم،با یب

 "یقرار بزار  بیوغر  بیاسم عج هیبا  کیآدم ش هی"با 

 کجی   شخند ین نکهیبه همراه داره با ا هیکنا  کیم  حرفاش

 دهنشه.  یرو 

 چک کرده باشم" نستاگرامتو یا ی"ممکنه،چند بار 
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 . میبا هم نبود یادیونه که ما مدت ز بد د یبا پس

 . میهم با هم نبود مدت کیم و 

ن کاسپ ،همونطور که دوستاش صداش م  ا ی... نر   کردنیکاسیی

ن ،اول  من بود.  دوست پش واقیع نر

 95#پارت

 15#فصل

 حمیر #شاهزاده_ب

مدرسه  یتو پروژه  وقتی  ویل ومد یازش خوشم نم اولش

 د... ،جرقه ها به وجود اوم میباهم، هم گروه شد

ن کاسپ  ،منو مدت کوتایه یدر هر حال برا ا ی فقط هشت  نر

 . میماه قرار گذاشت

 نکهیکه چند هفته قبل از ا  دادمیم تیبهش اهم انقدر 

هرگز  رابطمون تموم بشه بکارتمو بهش دادم  ویل

 عاشقش نشدم. 

 بودم.  کیکه عاشق ج  یجور  نه

ن هم به  باهاش بهم بزنم.  د یکه با  دونستمیخاطر م نر
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پس کامال  د ییدو روز بعد دوستمو گا نکهیه اتوجه ب با 

 براش فراموش شدم.  عیــــرس 

جواب  نکهیهنوزم بخاطر ا تایم اد یبنظر م گهیطرف د از 

 هاشوندادم ناراحته.  امیپ

ن "بب ن چه چ دونمیهم بهت گفتم متاسفم ،نم ،قبال نر  یر

 بهت ..." تونمیم یا گهید

 "خوامیفرصت م هی"من  

 دهنم قفل شد.  یرو  چشماش

ن چ یهمه  نی"ا  خواستم" ازت یم شهیکه هم  هییر

ا اوه نوع رابطه  چیکه بتونم ه  ستمین یطیپش،من در رسر

 داشته باشم.   یعاشقانه ا ی

 
ی
 "تایم ختهیمن بهم ر  "زندگ

  لیاز تحل موچی 
ی

 منو در برگرفت.  رفتگ

ن همه چ نی"و ا ازم متنفره و من  کیچون ج کنهیم وبدتر یر

 ندارم که چرا" یا دهیا چیه

 ب دستمو 
ی
 . دمیخند لند کردمو با درموندگ
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ودوستاش مثل قبل به فکر  تتن یست،بر ی"و اون تنها ن

،ب تیآزارواذ ن   یناشناخته ا لیبه دال  نگتونیکاو   انکا یمنن

 ناتتن  یپش خاله  قتلمو داره ...لعنت ،حتی  ینقشه 

 خودم..."

مسار  ییر کمال غافلگ  با   ،صدام شکست.  یو رسر

بندازم،  لعنتی  یها یر گرفتا  نهمهیتورو وسط ا خوامی"نم

 که..."  ستمیفقط واقعا آماده ن

ن چ یلیبا خ د ی"گرفتم ،با  "یایکنار ب  ا یر

صورتش  یرو  ،ناراحتی  کرد یکه چونمو لمس م  درحایل 

 حک شده بود. 

االن  یبرا توانمیبه مشکالتت اضافه کنم،م کنمینم "سیع

 ...بعنوان دوست باهات در ارتباط باشم"

 "ادیکارم مدوست ب هی"ممنونم،واقعا 

 کج کردم.   رسمو 

دنبالم  اد یخالم نگران بشه و ب نکهی"احتماال تا قبل از ا

 برم" د یبا

 . ومد ینم اون
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بود ،بلکه شک  الیخیآدم خونشدو ب هینه تنها  چون

 یچون خونه باال  نهیخونه بتونه مارو بب یداشتم از تو 

 بزرگ ساخته شده بود.  یتپه  هی

ن ماش نیتو ا شیی یب هر چی  نحالیا با  حس  نیا موندمیم نر

ن چ تونمیکه نم  شد یبدتر م  بهش بدم.  خوادو یکه م  ییر

 صدام کرد.  فتمیر م ونیر که داشتم ب  حایل در 

 "لنید "یه

 . دمیچرخ بسمتش

 "بله"

که   کیس  ا ی داشتی  از یراننده ن هیبه  ،اگهی"شمارمو دار 

ن ،اگه به هر چ باهاش حرف بزبن  یبخوا  ،داشتی  از ین ییر

 "نجامیمن هم

 

 بهش زدم.  یدوستانه ا لبخند 

 داره" یادیز  معابن  نی"ا

 . د یفکش پر  یرو  یا چهیماه
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ه بهم   یخواست کار  کیکه ج  یبعد ی"دفعه  کنه بهیی

 
ی

 ا ی باعث بشه احساس آشغال بودن بکتن  خوامی،نمبگ

رستو با دروغ ها و مزخرفاتش پر کنه و چون  نکهیا

تو  یر تقص و یهمه چ اد یکنار ب  نا یا یبا همه  تونهینم

 دازه"بن

 

 96#پارت

 15#فصل

 حمیر #شاهزاده_ب

 

از پس  تونمینوک زبونم بود که بهش بگم خودم م یرو 

برم داخل  تا  خواستیاالن واقعا دلم م ویل  امیبرب کیج

 کنم باهاش به تفاهم برسم.   کنم و سیع  دا یرو پ اوکیل

شونم  یخالم برم از باال یبسمت خونه  نکهیاز ا قبل

 گفتم. 

 "حتما"
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ن ه از کنار ماشک  حایل در  متوجه دو تا  شدمیرد م اوکیل نر

هیکه کره رو م  دایعن  یشدم که مثل چاقو  هیر چشم ت به  یی

 شده بود.  هیر من خ

 ..." نجا یتو ا کی"ج

بخواد جوابمو بده همون لحظه از در  که اوکیل  انگار 

 اومد.  ونیر ب

شنا هم تو  و یما هیبود و  ساحیل یحوله  هیشونش  یرو 

 دستش بود. 

 تا..." ی"آماده ا

 حرفشو قطع کرد.   د یمنو د وقتی 

 . نجاستیا بخاطر اوکیل کیکه ج  البته

 . د یچیبهم پ دلم

.  یمیدوست صم و اوکیل کیج گهید االن ن  هسنی

ن به چ کیج یچشما  پشت رسم قفل شده بود ویل ییر

 ساکت موند . 

 . د ینگاهشو دنبال کرد  و چهره در هم کش اوکیل

 "ه؟خور یم چه گویه نجا یا لوا یداس "تایم
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 تالشمو کردم تا بهش چشم غره نرم.  تمام

 "که تو قرار بود بکتن   ی،کار دوبن ی"منو رسوند خونه  ،م

 . د یغر  اوکیل

انقدر  کردمیفکر نم ویل ارزوبن  دونستمی"لعنت،م

 "بدبخت باشر 

 پوستمو سوزوند.  خشم

 "د؟ی"ببخش

 قدم بسمتم اومد.  هی

از اون آشغال بدردنخور استقبال  چوقتیه نجا ی"ا

 "هشینم

 بگردم.  حق نداره بهم بگه که اجازه دارم با گ اون

که راه انداخته منو   یا عهیکه با شا  بی از اونجا مخصوصا 

 کرده.   به جذایم لیتبد

 "ای"اون آشغال بدردنخور دوست منه ،باهاش کنار ب

 صورتم تکون داد.  یانگشتشو جلو  هی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 با اون آشغال بالش یخوایم ا،اگهیگوه خور   ح،چهی"مس

 یانجام بده،اگه دوباره اونو تو  نکارو یا یا گهید ی،جا

 ..."نمیامالکم بب

 "ستیامالک تو ن نجا ی"ا

 کردم.   یاداور ی بهش

 متعلق به پدرته" نجا یکه چک کردم  ا  یبار  نی"آخر 

 شدم.  هیر خ بهش

جوانا  که  یبجز  چند تا بسته  مار  ستی ین گویه  چی"تو ه

بازنده بره چه بدبخت  ادتیو  باهاش نعشه کتن  بتوبن 

 "هستی  یا

 رسشو عقب برد و قهقهه زد.  اوکیل

 "چیبازندم دخیی کوچولو ،به پروپام نپ هی"من 

ن رسد پا یزمزمه  هی یبه اندازه  صداش  اومد.  ینر

 تو فرو بردم" یمن آلتمو تو  گنیکه م  عاتی"شا

 نکوبم.  شینیب یجونمو گرفت که مشتمو رو  تمام

 آتش بس کوتاه اومده بودم.  یبرا یلیخ

 "بدبختی  هیمن،تو  یه خدا"او 
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 بودنگاه کردم.  ستادهیکه مثل مجسمه اونجا ا  کیج به

 "؟"بهش نگفتی 

 برگردوندم.  میبه پش خاله ناتن نگاهمو 

تو فقط  ویل  زمیعز  گمیمن بهت م نو ی"متاسفم که ا

 "که محبوبی   کهیبخاطر ج

 شونش گذاشتم.  یرفتم ودستمو رو  جلو 

 ستی یدر خوب نانق چوقتیه  داره که بدوبن  "چه حیس

ن که چ  یشب باز  مهیآلت دست و عروسک خ هیبجز  ییر

ا نکهیا ا ی؟ستی ین تو دلشون  شونیکنیکه م  بی تموم دخیی

ن یآرزو م  "یبود گهینفر د هیکاش تو   کنن

 بگم.  آرویم یمثل اون با صدا نو ینتونستم ا 

 دائیم که االن هستی   بی بدبخت،جا بی "گوش کن هرجا

 بشکن زدنه" هی بکنم د یکه با  یکار   ی ست،همهین

 بشکن زد.  د ییتا یبرا

  هی"تا تو و خالتو با 
ی

 یباسانتون بندازم تو  یرو  اردونگ

 "ابونیخ
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که به عقب   یکوبوند بطور   نمیمحکم به س نشو یس

 افتادم. 

 "پس امتحانم کن هرزه کوچولو"

 غر زد.  کیج

ن استخرپاربی  تتن یم،بر ی"بزن بر  ا  تا حاال رفنی  "و دخیی

ن اشت  و اونو بسمت ماششونش گذ یدستشو رو  هی  نر

 برد. 

ط م که   یقرمز  یکوچولو   تن یهمون ب یلیه بندمی"رسر

 "دهیرو پوش یدوست دار 

 هیالیخ یگربه   هی ر ی}گربه چشا ر یچشا یمثل گربه  اوکیل

ن در رسزم سیآل یکارول در ماجراها  سیکه توسط لوئ  نر

ن آم طنتیمحبوب شده و به خاطر پوزخند ش بیعجا  یر

 شه{ شناخته یم ز یمتما

 زد.  شخند ین

هاش  نهیس شهیعاشق اون لباسشم،باعث م "بطرز لعنتی 

 بزرگ بنظر برسه"

 رس تکون داد.  کیج
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 می"آره مرد،حاال دست از دعوا کردن با اون بردار  تا بتون

 "میخوش بگذرون میبر 

کرده تا   نکارو یلحظه فکر کردم که بخاطر من ا هی یبرا

 گفت.   نکهیا

ا  ن رسوکله نزن"که دورو و مفت خور   بی "با دخیی

ن که سوار ماش  حایل در  ن نگاه خ اوکیل نر  یا هیر شدن و رفنی

رو آب  قطتی  یها خچالی تونستیکه به من انداخت م

 کنه. 

 97#پارت

 16#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 «دیلن»

 

 

  

 در حایل که ژاکتمو جلوی در آویزون میکردم خالم پرسید. 

 

ن روزت چطوربود؟"  "سالم،اومدی خونه،اولنر

و لو داده باشه چون اخم کردص ن  ورتم باید همه چیر

"اوه خدای من ،من بدترین خاله ی دنیام،لطفا بهم بگو 

پیاده نیومدی خونه،من دنبالت نیومدم چون فکر 

میکردم  اوکیل میارتت و بعد وقتی پیامتو گرفتم  متوجه 

شدم اینکارو نکرده ..ویل بعد پیام دومتو گرفتم  که گفتی 

 ت خونه  پس من..."یه دوست میارت

 "اشکایل نداره،من ازت ناراحت نیستم"

واضحه که قانع نشد چون منو بسمت مبل اتاق نشیمن 

 برد. 
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وع کن ،شام تو آرام پزه که معنیش اینه  "خییل خب،رسر

ونه وقت  که  حداقل یه ساعت ونیم برای گفتگوی دخیی

 داریم"

ی برای حرف زدن نیست،اگه اشکایل نداره برم قبل  ن "چیر

 ام یه چربی بزنم"ش

اگه دهن باز کنم و هر اتفافی که توی مدرسه افتاده 

روبهش بگم  مثل این میمونه که دوباره اون اتفاقاتو 

تجربه کردم و من فقط میخواستم برای چند ساعت همه 

وفراموش کنم.  ن  چیر

 نگرابن توی چشم هاش پر شد. 

 "ویل من واقعا دلم میخواد بدونم روزت چطور بوده"

 روشن شدصورتش 

؟"  "کارو گرفتی

 رس تکون دادم. 

"آره،چهارشنبه ها بعد از مدرسه و شنبه ها از ساعت 

 صبح تا هشت شب"6

 صورتش منقبض شد. 
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 اجتماعیتو کمرنگ کنه ویل  گمونم 
ی
"شنبه ها میتونه زندگ

" احت کتن  یکشنبه ها بتوبن اسیی

 تمام تالشمو کردم تا نخندم. 

 اجتمایع؟"
ی
 "کدوم زندگ

 کون داد. یه دستشوت

ین زمان ممکن به یه دخیی  "نگران نباش،پشا تو کمیی

ط میبندم از  ن،رسر خوشگلو باهوش مثل تو هجوم مییی

وع کردن" ن االنم رسر  همنر

یه که در موردخاله کریستال وجود داره.  ن  این چیر

 اجتماعیش 
ی
من عاشقشم ویل اون هیچوقت تو  زندگ

 منفور نبود. 

با اکیی پشای محبوب اون رس دسته ی چیر لیدر ها بود و 

 مدرسه قرار میذاشت. 

 مثل بریتتن بود.  

 .  یه نسخه بلوند کمیی هرزه از بریتتن

 کریستال صاف نشست. 
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 98#پارت

 16#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

 

و از  "درمورد این دوستت که تورو رسوند بگو ،اون دخیی

 کجا میشناش؟"

 "اون پشه"

 حرفشوتصحیح کردم. 

 .  ..یه دوست قدیمیه...گمونم""و آره،اون یجورابی

 چشماش برفی زد. 

 "این پش اسم هم داره؟؟"

 "تایم"
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 به فرش نگاه کردم. 

ه ، به مدرسه ی دولتی   "هرچند که اون به ار اچ ای نمیر

ه"  توی اون طرف شهر میر

 ابروهاش جمع شد. 

 "پس چطور..."

فت  ه ...یا قبال میر "اومده بود برادرشو که به ار اچ ای میر

ه  خونه" رو بیی

 پلک زد. 

 "اوه"

ن به مدرسه  اگر زمابن وجود داشت که میتونستم برای رفنی

 ی دولتی بهش فشار بیارم االن بود. 

"پس به این فکر کردم که اگه تو و عمو وین اجازه بدین 

 ،به مدرسه ی دولتی رویال مانـ..."

یه که  عمو وینت  ن "نه عسلم،متاسفم ویل این تنها چیر

ین تحصیالتو خییل بهش ارصار داره ،اون میخواد که بهیی

" ن  داشته باشنر

 آه کشید. 
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، میگه تمام روز  ن "آدمای بی مغز واقعا اونو خسته میکنن

نه و دلش  ن  آدمابی رسو کله میر
ن توی اتاق دادگاه با همچنر

 نمیخواد داخل خونه هم با یگ از اونا رسوکله بزنه"

میخواستم به این اشاره کنم که تعداد زیادی آدم بیمغز 

وجود داره که با میلیون ها دالر که خرج  تحصیالتشون 

 شده هنوزم بیمغزن. 

ستان دولتی درس  و خییل از مردم باهوش که توی دبیر

خوندن  ویل نمیخواستم در این لحظه به این اشاره کنم 

ن میشد.   چون به نحوی بحث برانگیر

 ایستادم. 

مو چرت بزنم،برای شام  "درسته،برم یه دوش رسیــــع بگیر

" میام ن  پاینر

 صورتش دوباره منقبض شد. 

اهن برات گشاده،میتونم قسم بخورم که برات  "این پیر

 سایزکوچیک گـ..."

 "آره درسته"

یتن رو به دستش دادم.   کیفم رو باز کردم و جعبه ی شیر
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"ویل بریتتن  موقع ناهار باعث شد بیفتم و اسپاگتی  و 

ا به  اسم کوفته هام افتاد روم ،خوشبختانه یگ از دخیی

اهنشوبه من داد"  ساویر دلش برام سوخت و پیر

 کریستال دستشوجلوی دهنش گذاشت. 

 تو کافه تریا برات زیرپابی 
؟ یه دخیی "صیی کن ببینم چی

 گرفت؟"
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 "آره"
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 "عمدا؟"

"اوه آره،آره اون دشمن شماره ی یک وجهه ی اجتمایع 

 منه"

ن    شد. صورت کریستال خشمگنر

 این بچه ننه چیه؟به خانوادش زنگ 
ی
"اسم خانوادگ

نم و ..." ن  میر

 8ساله میشم نه  18"خاله کریستال من چند هفته دیگه 

 ساله"

"میدونم ویل...نمیدونم دیلن...انتظار نداشته باش در 

مورد این موضوع کاری نکنم،هیچ کس حق نداره  خواهر 

 زاده ی منو اذیت کنه و ِقِش در بره"

کن تا بفهمه پش ناتنیش چه شایعه ای برام راه   صیی 

 انداخته. 

وقتی دیدم که چشماش از اشک پر شد،احساس مزخرفن 

 داشتم که احتماال قرار نیست بفهمه . 

"ما همیشه به هم نزدیک بودیم،تو برام مثل....میدوبن 

 که چقدر دوستت دارم"

 میدونستم. 
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 و دیدن ناراحتیش بهم حس گویه میداد. 

 ی سال ها با بریتتن رسوکله زدم "من برا

ه ویل  ن نمیر اون مثل قارچی میمونه که هیچوقت از بنر

 میتونم با این کنار بیام ،مشکیل نیست"

؟"  "مطمئتن

 "آره"

"همینطوره،دیر یا زود حوصلش از اذیت کردن تو رس 

ه "  میر

 ناراحتی  توی چشمای آبیش دیده میشد. 

 ازی""در این لحظه خییل منو یاد مادرت میند

یه دستمال از جعبه ی نزدیک مبل برداشت و چشماشو 

 پاک کرد. 

 "اون خییل قوی وزیبا بود"

وع کردبه  گریه کردن   سیع کردم لبخند بزنم ویل بعد رسر

 با صدای بلند. 

ن نبودم باید چیکار کنم.   خشکم زد و مطمن 
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ن   تره ویل من قبال همچنر
ن ما احساسابی قطعا اون  بنر

 بودم. احساساتیو ازش ندیده 

 واقعا معذب کننده بود. 

 "من باید..با  عمو وین تماس..."

 دستمالو توی دستش تکون داد

 "خوبم،قسم میخورم،این فقط بخاطر کلومیده"

 هیچ ایده ای نداشتم که این چه کوفتیه. 

ی؟" ن ن چیر  "این یه تکنیک یوگای عجیب غریبه یا همچنر

قهقهه زد با اینکه همچنان اشک از گونه هاش جاری 

 ود. ب

 "نه این داروی ناباروریمه"

 خییل خب..لعنت. 

" ی مضف میکتن ن ن چیر  "اوه،من نمیدونستم همچنر

 هرچند گمونم غافلگیر نشدم

 

کریستال به نظر خوب میاد ویل مطمئنم بعدا ازش متنفر 

ن  کال تو این رمان هیچ کس اونجوری که به ♀��میشنر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نظر میاد نیست،کریستال هم یه کاری رو دزدگ انجام 

 ��میده که خییل افتضاحه
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 تا جابی که یادم میاد خالم همیشه دلش بچه میخواست.  

بخوام صادق باشم،همیشه متعجب بودم که چرا هنوزم 

 اونو وین بچه ندارن. 

 گمونم حاال دیگه میدونم. 

"نمیخواستم بهت بگم چون دلم نمیخواست  با اومدن 

ناجوری داشته باشر و فکر کتن  به اینجا احساس

 مزاحیم"

 دستمو گرفت و دوباره منو روی مبل نشوند. 

ن تازه  ،بعد از سقط جنینم نیاز به یه چیر "تو مزاحم نیستی

 داشتم تا روحیمو بهیی کنه و تو اینو بهم میدی"
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 قلبم بهم پیچید. 

 "متاسفم،من نمیدونستم...."

اری "از کجا میخواستی بفهیم،میدونستم چه حیس د

دیلن و نمیخواستم  باعث بشم حس کتن که ،بد موقیع 

 رسوکلت پیدا شده یا اینکه باعث بشم به فکر مـ..."

 حرفش قطع شد. 

 مادرم. 

ی که بدتر از این بود که مادرمو توی کف  ن تنها چیر

خونه مرده پیدا کردم،  این بود که...وقتی این اتفاق  ن آشیی

 افتاد مادرم پنج ماه باردار بود. 

 ط اونو از دست ندادم. من فق

 خواهر کوچکیمو هم از دست داده بودم. 

ی در مورد مادرمه  که دلم نمیخواست  ن این تنها چیر

 دربارش حرف بزنم. 

ی که در مورد پدرو  ن ه چون امروز به هر چیر ن کنایه آمیر

مادرم فکر میکنم  باعث یه حس ناراحت کننده و 

 وحشتناک درونم میشه. 
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ط داشتی ،حالت خوبه؟ "خاله کریستال تو گفتی  سق

 توام مثل مادرم بهت حمله ی قلتی دست داده بود؟"

سید  سید ویل مادرمم خوب بنظر میر اون خوب بنظر میر

ه.   قبل از اینکه بمیر

ن  ر وع به چرخیدن کرد و  بسختی میتونستم اکسیر اتاق رسر

 رو به ریه هام بفرستم. 

یه که  ن خاله کریستال به معنای واقیع کلمه همه ی چیر

 .  دارم

 اگه اونو از دست بدم ...نمیتونم تحمل کنم. 

 "نه اینجوری نبود"

 منو بغل کرد. 
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"من خوبم ،این یه ماه و نیم پیش اتفاق افتاد،من حتی 

نمیدونستم که باردارم،خییل زود بود،دکیی گفت این یگ 

اییه که توی بارداری اتفاق میفته ن  "از اون چیر

 محکمیی بغلم کرد. 

"مطمئتن انقدر زود برای دوباره باردار شدن باید اقدام 

؟"  کتن

قطعا به من ربیط نداره ویل باید از اینکه ، حالش خوبه 

ن بشم.   مطمن 

ن  "من سیع نمیکنم ضدحال باشم فقط میخوام مطمن 

 بشم اتفاق بدی برات نیفته"

 "باور کن کامال حالم خوبه و سالمم"

 لبخند زد. 
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م یه مالقابی داشتم ،برای این  "در  حقیقت،امروز با دکیی

 جواب پیامتو نتونستم بدم"

 آرامش درونم پر شد و چشمام خیس شدن. 

 "اوه ،خوبه"

 "میبینم  که احساسابی شدی"

"دست خودم نیست ،امروز روز گویه بود و من  دلم 

 نمیخواد خاله ی مورد عالقمو از دست بدم"

ن تو فقط یدونه خاله "من خاله ی مورد عالقتم چو 

داری ویل اینو ازت میپذیرم بچه ،تو تا ابد با من گیر 

 افتادی"

 "قول میدی؟" 

ه بریتتن کجاست تا من   که این دخیی
ی

"آره،ویل باید بهم بگ

 بتونم بهش در کوبن بزنم"

یه که باعث شد شدیدتر گریه کنم.  ن  این تنها چیر

 " اون با جیک تو یه استخر پاربی  احمقانست"

 نیدم که آه ناامیدانه ای کشید. ش
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"پشا بعضن اوقات جدا گوه میشن،ممکنه االن جیک 

یگ از پشای جذاب و محبوب مدرسه باشه ویل  

ن منگول هم هست ،دیر یا زود متوجه حماقتش  همچننر

 میشه و از رایه که رفته برمیگرده"

ن نیستم ،اون واقعا ازم عصبانیه و من هیچ  "خییل مطمن 

 رم که چرا"ایده ای ندا

 گونه هامو قاب گرفت. 

"هردومون میدونیم که تو کار اشتبایه نکردی،شما دوتا 

ین دوستای هم بودین،پیوند دوستی مثل دوستی شما  بهیی

ه تو هوا ،اون بزودی رسشواز کونش  ،دود نمیشه و نمیر

 در میاره و برمیگرده"

صدای صاف کردن گلوی عمو وین مهموبن کوچولوی 

 طع کرد. بغل کردنمونو ق

 "همه چی روبراهه؟"
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 "نه"

 در حایل که از هم جدا میشدیم کریستال گفت. 

 "ما به شکالت نیاز داریم"

"  "وبستتن

خاله یه دستمال به من داد و جعبه ی خایل رو باال 

 گرفت. 

"  "ودستمال کاغذی های بیشیی

 چشمای وین گشاد شد. 

ن دیگه ای ه ؟""چیر ن  م هست که بخواینر

آره،من میخوام پشتو تبدیل به پیناتای مخصوص خودم 

 بکنم. 
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؟  ویل از اون بیشیی

ین دوستم برگرده.   میخوام بهیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفدهم
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 «دیلن»

 

 

 

 

صبح روز بعد به محض اینکه خالم منو به مدرسه 

 رسوند  حسش کردم. 

 مشکیل وجود داشت. 

ه میشدن.   همه بهم خیر

 ضیا میخندیدن. بع

 همه پچ پچ میکردن. 

 و من حتی بسختی وارد ساختمون شده بودم. 

فکر میکردم  شایعه ی مسخره ی پشخاله ی ناتیم حاال 

 دیگه قدییم شده ویل ظاهرا نشده. 
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لحظه ای که وارد راهرو شدم ساویر خودشو به من 

 رسوند. 

"  "یه تو اینجابی

 خودشون 
ی
 باشه""مردم واقعا باید رسشون تو زندگ

 "آره."

 "من پشخاله ی ناتنیمو نگاییدم"

 انقدر بلند گفتم که  کسابی که نزدیک بودن بشنون. 

" ن ی دیگه برای فضویل کردن پیدا کننر ن  "یه چیر

 یگ از اونا با خونشدی گفت. 

ن حاال هم یگ داریم"  "همنر

 "که این چه معنابی میده؟"

 ساویر نفیس گرفت. 

جمع کنم ویل دوباره  "متاسفم دیلن،سیع کردم اونا رو 

 میچسبوندنش"

 "چیو جمـ..."

 نگاهم به جابی که کمدم بود رفت  زانوهام سست 
وقتی

 شد. 
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 این اتفاق ممکن نیست افتاده باشه. 

 "چطور اونا..."

آب دهنمو قورت دادم و حس اینو داشت که توی گلوم 

 شیشه هست. 

 "گ؟"
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ز کنار کمد هابی که با عکس پدرم و مقاله ای در حایل که ا

یــــح میکرد رد میشدم دلم  که  پرونده ی قضاییشو تشر

 بهم پیچید. 
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ی که میخواستم پیش خودم  ن همه ی راز  کثیفم ،چیر

ن میدیدن.   مخفن نگه دارم  رو همه داشنی

تحقیر مثل آتیش درونمو سوزوند وقتی که به  کمد خودم 

ی قرمز روش   نوشته شده بود دزد.  رسیدم که با اسیی

حم باشه که.....   گ میتونست انقدر سنگدل و بیر

ی که به ذهنم اومد خشکم زد.  ن  با چیر

اوکیل نه تنها در مورد پدرم میدونست،به اندازه ای ازم 

متنفر بود که از این اطالعات استفاده کنه تا بهم صدمه 

 بزنه. 

 از لحظه ای که پامو به رویال مانور گذاشتم اون کامال 

 واضح نشون داد که از من استقبال نمیشه. 

میدونستم بزودی یه غلیط میکنه  ویل ، اینبار پاشو از  

 گلیمش دراز تر کرده. 

 "من میکشمش"

 ابروهای ساویر باال رفت. 

 "کیو؟"
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جوابشو ندادم چون بیش از حد مشغول این بودم که 

بقیه ی کسابی که توی راهرو جمع شده بودنو کنار بزنم و 

 ال عویصن مسئول کار امروز و نمایش دیروز بگردم. بدنب

م   ن ونبضم بشدت میکوبید در حایل که کفش های مارتیین

ن کوبیده میشد.   مثل چکش کف زمنر

هر قدیم که برمیداشتم با خشم و غضب بیشیی 

 میسوختم . 

ن  کمیی از یک هفته بود که به اینجا اومده بودم و همنر

 رسیده حاال هم به نقطه ی شکست و از هم پاش
ی
یدگ

 بودم. 

م.   سیع کردم نادیدشون بگیر

م سییل زد گونه ی دیگمو 
َ
سیع کردم اگر کیس به یک گون

م و با بدی هاشون مدارا کنم  جلو بیی

 سیع کردم رو پای خودم بایستم و ....همش بی فایده بود 

 

و تنها کیس که بایدتو این جهنم ازم حمایت میکرد...یه 

ین نمایش مزخرفو راه نفر از خانوادم...کسیه که ا

 انداخته. 
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اگه یه کار جدی انجام ندم و االن به این مزخرفات پایان 

 ندم  ،فقط ادامه پیدا میکنه. 

 اوکیل رو انتهای راهرو کنار کمدش دیدم. 

ی که کامال آشفته بنظر  به من پشت کرده بود و یه دخیی

ش  سید جلوش بود...که گمونم باید دوست دخیی میر

رسزنشش میکرد که چرا اوکیل جواب  باشه....که داشت

 تماس هاشو نداده. 

 منتظر باش تا نوبتت بشه عزیزدلم ،اول نوبت منه. 
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در حایل که به اوک رسیدم افرادی که بطور غریزی 

ن دورمون ایستادن.   میتونن بوی دعوا روحس کنن

با باید صد فوت بود و تقری 6پشت کیس که بیشیی از 

ن تر باشه ایستادم ،ویل  این منو از  پوند از من سنگنر

 تصمییم که داشتم بازنداشت. 

ممکنه اهل دعوا نباشم ویل انقدر تو این دعوا ها بودم 

ن  مشت باید انقدر قدرت داشته باشه که  که بدونم اولنر

طرف مقابلو گیج کنه و  یا حداقل اونو بندازه تا بتونم  

 کنم. مشت بعدیو وارد  

در حایل که به آرویم روی شونه ی اوکیل زدم ،به خودم 

یاداوری کردم که هرچی بزرگیی باشن انداختنشون سخت 

 تره. 

وقتی چرخید حضورم  ناخواسته بود و این یه حس دو  

 طرفست. 

 "چیکار مـ..."

 فکر نکردم، فقط عمل کردم. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ن انگشتامو  ن مشت حس کردم صدای شکسنی با دومنر

به ی خوبی زدم. شنیدم ،میدونست
 م که رصن

 ویل  صیی نکردم. 

 نه حتی وقتی دستاشو برای دفاع جلوی صورتش گرفت. 

 "مسیح،مشکل کوفتیت چیه؟"

 جوابم یه مشت دیگه بود و این یگ مستقیما به گردنش. 

 "تو"

 عقب رفت. 

دستی که جلوی چشمش گرفته بود دور گردنش رفت و 

وع به رسفه کرد.   رسر

ای کشیدن در صوربی  نصف جمعیت نفس شوکه شده

 که نصف دیگشون اوکیل رو تشویق میکردن که منو بزنه. 

 ویل اون اینکارو نکرد. 

 نمیتونست. 

 من برای مدبی نفسشو ازش گرفتم. 

 این دقیقا موقعیتی بود که میخواستم درونش باشه. 
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ن نمیتونست  در حایل که  که نتونه دفاع کنه ویل همچننر

نه از کیس کمک  ن  اونو میر
 بخواد. یه دخیی

 بسمتم حرکت کرد.  

برای یه ثانیه فکر کردم میخواد منو بزنه  ویل در عوض از 

 کنارم گذشت ویل من کارم هنوزباهاش تموم نشده. 

تشو گرفتمو پارچه روکشیدم  تا وقتی که پاره  پشت تیشر

 شد و اون دوباره روبروم قرار گرفت. 

 "حقیقتو بهشون بگو"
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؟"  "درباره ی چی

 جواب اشتباهه. 

 زانومو باال آوردمو به بیضه هاش کوبیدم. 

 از درد به خودش پیچید. 

 "عییس مسیح"

شو گرفتمو کشیدم تا به من  یه مشت از موهای بلوند تیر

 نگاه کنه. 

 "بهشون حقیقتو بگو"

 "باشه،من نگاییدمت"

ن بود.   خندش تمسخر آمیر

 "هنوز انقدر بدبخت نشدم"

دست آزادم  به صورتش کوبیدم که خون مثل قطرات با 

 بارون رو شیشه روی لباس سفیدم پاشید. 

در حایل که رسشوخم کرد و سیع داشت خون بینیشوبند 

 بیاره پارس کرد. 
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 "دیونه ی هرزه"

 اون اشتباه نمیکرد. 

من حرفمو زده بودم  و باید تمومش میکردم ویل 

 نمیتونستم. 

 این حس خوبی داشت. 

 و روی گونش گذاشتم. کف دستم

 "حاال گ هرزست؟"

 "بخدا قسم.."

 زانومو باال آوردم و برای بار دوم به بیضه هاش کوبیدم. 

 

 "موضوع چیه اوک؟"

 مسخرش کردم. 

"ناراحت شدی توسط یه دخیی  جلوی کل مدرسه کتک 

 خوردی؟"

ه ویل صدای خرناش    خم شده تا بیضه هاشو بگیر
بیشیی

 رو شنیدم. 

 این منو هر ثانیه شادتر میکرد.  میتونم بگم که
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من باید دیوونه تر از این حرفا باشم چون اونو هم 

 میخواستم بزنم. 

 "یاال"

 دوباره به صورتش کوبیدم و دوباره  و دوباره. 

 تعدادش ازدستم در رفته بود. 

 دیدم تار شد. 

 "منو بزن،عوضـ..."

 دو تا دست قوی دورم پیچید و منو تو هوا بلند کرد. 
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دستو پا زدم تا خودمو آزاد کنم ویل  دستای آهنیش 

 تسلیم نمیشد. 

تصور کردم این یه معلم  یا  نگهبانه  ویل وقتی نگاهم به 

 دستی افتاد که دورم پیچیده فهمیدم کیه. 

متوجه آستینش که تا باال تا زده بود شدم ...بازو های 

وق العادشو هر کجا که ببینم عضالبن وپوست برنزه ی ف

 میشناسم. 

 "ولم کن جیک"

 دندونامو روی هم فشار دادم. 

 "هنوز کارم با اون دوست باارزشت تموم نشده"

وع کرد.    از اوکیل متنفرم که شایعاتو در مورد من رسر

د و من هیچ تالشر برای  ن حسادت به درونم چنگ میر

 مخفن کردنش انجام ندادم. 

ارم که در مورد  ن و گفت و من بخاطر  ازش بیر ن پدرم همه چیر

ن گندی زده خجالت زده شدم.   اینکه پدرم همچنر
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جرم چون اون جای منو  به  ن ویل من در اصل  ازش مین

ین دوست جیک گرفته بود.   عنوان بهیی

ن و احمقم و عصبابن تر از این  در این لحظه من خشمگنر

بودم که بفهمم منو انداخته تو یگ از کمد های انبار و 

 شت رسمون قفل کرده. درو پ

یدونه المپ باال رسمون شبیه پاندول تاب میخورد ،انقدر 

ن و لب های  روشن بود که بتونم قد بلند ،فرم بدن،فک تیر

 پرشو ببینم. 

 واکنشم از نزدیگ با اون غریزیه. 

 بالفاصله،تپش قلبم،احساساتم،نفس هام فوران کردن. 

ون بدنم وقتی بچه بودم نمیدونستم چرا با نزدیکیم به ا

 اینجوری پاسخ میده ویل االن میدونم. 

توی این دنیای بزرگ هیچکس  قدرت اینو نداره که 

باعث بشه دو حس عشق و نفرت روهمزمان داشته 

 باشم بجز جیک کاوینگتون. 

ن یانگ منه.   اون ینر

ن منه.   باال و پاینر

 دیوونه و عاقل بودن منه. 
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 تکه هابی برای قطعات آسیب دیده ی درون منه. 

ن میتونم با هر آدیم که روی این سیارست دوست بشم م

 ویل هیچ کس نمیتونه مثل اون منو بفهمه. 

هیچکس نمیتونه جوری بهم نزدیک بشه که احساس 

زنده بودن کنم و از طرفن حس کنم روحم در حال آتیش 

 گرفتنه. 

هیچکس نمیتونه هیچوقت بیشیی از اون بهم صدمه 

 بزنه. 

،من نمید..." ن  "ببنر

 و""خفه ش

دو قدم فاصله ی بینمونو یط کرد و منو به دیوار 

 چسبوند. 

 "دیگه قرار نیست دستور بدی"

واضحا خاطرات من با اون متفاوته  چون وقتی با هم 

 بودیم من کیس نبودم که دستور میداد. 

 "چی ازم میخوای؟"
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چرا جوری باهام رفتار میکتن که انگار  از یه تفاله 

م؟  پایینیی

ه شد.  نگاهش بسمت سینم  رفت و حالت صورتش تیر

ن لعنتی نمیخوام"  "هیچ چیر
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 ممکنه بخواد اینو باور کنه ویل چشم هاش لوش میدادن. 

با وجود تموم کینه هاش چشماش پر از میل و شهوت 

 بودن. 

 دستمو به سینش فشار دادم و قلبش بشدت میکوبید. 
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؟"  "مطمئتن

اهنم باال اومد،کیم بیشیی روی سینه  وقتی دستش از  پیر

 هام مکث کرد وروی گردنم قرار گرفت، نفسم بند اومد. 

یو روشن کنم" ن  "بزار یه چیر

ی کیم لرزیدم.   وقتی پشت گردنمو گرفت با غافلگیر

ی که قبال درموردت حس میکردم دیگه وجود  ن "چیر

 نداره"

ن هردومون میدونیم که این حقیقت نداره ،غیر از این اال

 با من تو کمد نبود...دوباره. 

در حایل که خاطرات آخرین باری که تو این موقعیت با 

 هم بودیم به ذهنم اومد سینم به درد اومد. 

 

؟"  "پس چرا اینجابی

 

ن بود.  ش مثل خورشید در حال سوخنی  نگاه خیر

 "حق با توعه"
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قبل از اینکه رسشو خم کنه و گردنمو بلیسه  دیدم که 

 شت. روی زبونش فلز دا

ی هست که هنوزم میخوام" ن  "اینجا یه چیر

 "چی مـ..."

ی که میخواستم بگم خفه شد وقتی زبونشو روی  ن هرچیر

 نبضم کشید و پوستمو بشدت توی دهنش کشیدو مکید. 

ن پاهام جاری شد و تمام بدنم از نیاز لرزید.   گرمابی بنر

 "بس نکن..."

اون خییل خشن اینکارومیکرد  و میدونستم که روی 

 عالمت میذاشت ویل اهمیتی نمیدادم.  پوستم

ناخن هامو روی پشتش فرو کردم  و یک پامو دور کمرش 

م.   بگیر
 حلقه کردم تا بیشیی

ون اومد و محکمیی گازم گرفت.   ناله ی آرویم از سینش بیر

یه لحظه به این فکر کردم که نکنه میخواد پوستو 

 گوشتمو پاره کنه و با دندون هاش به حنجرم برسه. 

 .""جیک. 

 مقابل گردنم غرید. 
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"شورت لعنتیتو دربیار،نشونم بده چقدر باعث خیس 

 شدنت شدم"

ن  در حایل که دستامو زیر دامنم بردم و شورتمو پاینر

 کشیدم گونه هام داغ شد. 

 بشعت خم شد و جای خییس شورتمو بررش کرد.  

ابی میخواد"
ن سه یه نفر دیگه هم یه چیر  "بنظر میر

ورانه  ای تاب برداشت.  دهنش با نیشخند رسر

"  "ویل باید براش التماس کتن

 نگاهمو تو چشماش نگه داشتم

 "چی میشه اگه این اتفاق نیفته"

 "کسیو پیدا میکنم که اینکارو بکنه"

ن لب هاش کشید.   نرمه ی گوشمو بنر

ی نیست که تو میخوای مگه نه" ن  "ویل این چیر
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 منفن تکون دادم. رسمو به نشانه ی 

تصور اینکه اینکارها رو با بریتتن یا هر کس دیگه ای 

انجام بده باعث ترشح هر چی بیشیی زرداب درون معدم 

 میشد. 

 وقتی مچ دستامو گرفت و اونارو پشتم برد گیج شدم. 

؟"  "داری چیکار میکتن

ن گلومو بوسید.   قسمت توخایل پاینر

منحرفانه که "میخوام وقتی دارم همه ی کارهای کثیف و 

تمام این سال ها خوابشو میدیدمو باهات انجام میدم 

"  کامال ناتوان و درمانده باشر

گرما درونم نفوذ کرد ووقتی اون از شورتم استفاده کرد تا 

ایصن نکردم.   منو به قاب درون کمد ببنده اعیی
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م اول از کجا بچشمت،از اینجا؟"  ""نمیتونم تصمیم بگیر

ن شکاف باسنم  کشید.   انگشتشو بنر

 "یا اینجا؟"

ن ران هامو به چنگ گرفت لرزیدم.   وقتی بنر

ن اومد دلم فرو ریخت.   وقتی دهانش پاینر

" ن وع کنمو بیام پاینر  "شاید فقط باید از سینه هات رسر

 ران هامو به هم فشار دادم تا ازدرد بینشون کم کنم. 

 "لطفا"

؟"  "لطفا چی

شستش با خشونت از روی لباس نوک سینمو نوازش 

 کرد. 

 "میخوای همینجا بکنمت؟"

 لبمو لیسیدم و رس تکون دادم. 

 "آره"

اهنمو گرفت و پاره کرد بطوری که دکمه   با خرناش پیر

 هاش هرجابی افتاد. 
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وقتی بسمت من خم شد لبخند شیطابن صورتشو روشن 

 کرد. 

" ن باشر  "نه حتی اگه آخرین واژن روی زمنر

ن دیگه ای شنیدم ،ویل بعد  برای یه لحظه فکر کردم چیر

ش دیدم فهمیدم  وقتی که خشم رو توی صورت تیر

 درست شنیدم. 

حمانه بود.   این فقط یه فریب بیر

 و من گول خوردم . 

 درمانده. 

 بسته شده . 

 ناتوان. 

سیع کردم دستمو خالص کنم  ویل انقدر محکم 

بستشون که به هیچ وجه امکان نداره بتونم خودمو 

 خالص کنم. 

؟"  "چرا اینکارو باهام میکتن

 شم صورتشو سخت کرده بود. خ

 "خودت میدوبن چرا"
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 واقعا نمیدونستم. 

 "برای اینکه که رفتم؟"

 حرص و خشمشو درک میکردم ویل این تقصیر من نبود. 

"نمیدونم این یه شوچن بیمارگونس یا تو توی این سال ها 

 سلول های مغزیتو از دست دادی"
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ی چونش منقبض شد و بقدری به صورتم عضله ی رو 

نزدیک شد که من نمیدونستم قراره منو ببوسه یا گازم 

ه.   بگیر

ین اتفافی بود که تا حاال برام اتفاق  "رفتنت از شهر بهیی

افتاد و اگه عاقل باشر دوباره همینکارو میکتن تا برای من 

" ش هم بکتن  بهیی

 خونم به جوش اومد و تو صورتش غریدم. 

 ""گاییدمت

رصف نظر از احساسابی که بهش دارم اون مجبور نیست 

 جوری باهام رفتار کنه که انگار یه تیکه گوهم. 

 صورتش عادی شد و عقب رفت. 

 "مثل اینکه گذشته رو هنوز فراموش نکردی"

 صورتش بی حالت شد. 

"ترجیح میدم آلتمو درون یه تیکه گوشت مرده یا آسیاب 

 فرو کنم تا تو واژن تو"

که اینو بهت بگم ویل آلتت برای کیس که "متنفرم  

 نمیخواد هیچکاری باهاش بکنه بشدت پاسخگوعه"
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 دستاش دو طرف بدنش مشت شد. 

ی که باعث  ن "خود بزرگ پنداری نداشته باش،تنها چیر

تحریکم شد فکر کردن به این بود که وقتی ردت میکنم و 

" نم چطور خرد مییسر ن  پست میر

ن بهیی برای  بهانه  "لعنت،گمونم باید دفعه ی بعد یه چیر

ن  ،کامال واضحه که من بخاطر از دست رفنی پیدا کتن

 فرصت با هم بودنمون  ویران شدم"

ن ادامه دادم.   کنایه آمیر

ن نیستم چطور میتونم از عمق این ناامیدی ها  "مطمن 

 بهبود پیدا کنم"

 

 از زیر مژه هام بهش نگاه کردم. 

و درون "ثانیا فکر کنم  باید ازت ممنون باشم،آلت ت

بریتتن بوده،مطمئنم اون غرق بیماری های واژینالیه،پس 

 تو و آلتت دیگه برام جذابیتی ندارین"

دندونمو روی لب پایینیم فشار دادم و  لبخند تمسخر 

ی زدم.  ن  آمیر

سه تو منو برای هیجی به اینجا آوردی"  "بنظر میر
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 "حق با توعه"

 با حالتی غارتگر بسمتم آمد. 

خواستم ردت کنم  و تماشای گریه "اینکه بگم  فقط می

کردنت تنها هدفم بود ویل شکست خوردم....درست 

 نیست "

ن اومد.   صداش با لحن محاسبه گرانه ای پاینر

 

 110#پارت

 17#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 "اینطور نیست "

 چشمامو چرخوندم. 

 دقیقا  هدفت چی بوده؟"
ی

 "پس دعا میکنم بهم بگ

 . کف دستشوروی گونم گذاشت

 این در مقابل خشیم که داشت یه حرکت مهربانانه بود. 

"میخواستم بهت اطالع بدم که این اوکیل نبود که 

وع کرد"  شایعاتو در مورد شما دو تا رسر

 درخشش مضحگ توی چشماش دیده میشد. 

ن  اوکیل نبود که عکس پدرتو تو کل مدرسه  "همچننر

 پخش کرده."

 نوک انگشتشو روی لبم کشید. 

 ن نبود که موقع ناهار برات زیرپابی گرفت""و دخیی م

 دندوناش برق زدن. 

 "همشون کار من بود"

دردی به قلبم فشار آورد که برای مدت های خییل خییل 

 طوالبن حسش نکرده بودم. 
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هوا رو بسختی به داخل کشیدم تا بتونم جوابشو بدم ویل 

درد  درونم مثل ویروس پخش میشد و راه گلومو گرفته 

 بود. 

که جیک باهام کرد فراتر از خیانته و هیچ   کاری

 اصطالچ براش وجود نداره. 

این مثل کار بی رحمانه ایه که  یه ذره بینو جلوی خورشید 

ن و من مورچه ای باشم که تقال میکنم خودمو  بگیر

حیم تماشا میکنه که من از  نجات بدم و اون  با نهایت بیر

 داخلو خارج میسوزم. 

 شده. دلم برای مامانم تنگ 

 فکرش کافیه تا منو به زانو بندازه. 

اگه اون اینجا بود بهم میگفت که چیکار کنم  و چطور 

 میتونم از این هم بگذرم. 

یا اگه همه ی کارهامم شکست میخورد ، منو تو بغلش 

 میگرفت و تا وقتی گریه میکردم منو نگه میداشت. 

 برای تکمیل حقارتم ،یه قطره اشک روی گونم چکید. 

 نو با شستش گرفت و توی دهنش برد. جیک او 

 "مزه ی خوبی میده"
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ون بره و درو  ی بود  که قبل از اینکه بیر ن این آخرین چیر

 محکم پشت رس خودش ببنده گفت. 

 

 111#پارت

 18#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

 گذشته
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 "یه حیس بهم میگفت که اینجا قایم شدی"

کمرم   وقتی صدای تایم رو شنیدم حس ناخوشایندی روی

 خزید. 

جمعه ی قبل سیع کرده بود بهم بگه که این اتفاق میفته 

 ویل من حرفشو باور نکردم. 

؟"  "اومدی اینجا تا طعنه بزبن

 به اتاقک موسیفی که من داشتم مرتبش میکردم اومد. 

"نه، فکر کردم میتوبن از کمک یه دوست استفاده کتن ،از 

 اونجابی که جیک برات یه دوست مزخرف بوده"

 ا یاداوری اسمش قلبم بطرز دردنایک تپش گرفت. ب

باالخره متوجه شدم که جیک همراه بریتتن با هم به 

ن.   مهموبن رقص میر

درواقع وقتی جیک  زمان ناهار کنار بریتتن نشست و 

فقط آبمیوه ی کوفتیشو خورد و من هر چی که خورده 

ن شدم.   بودمو باال آوردم اینو مطمن 

 "اینجوری بهم نگاه نکن"
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 نگاهمو ازش گرفتم. 

 "من نه میخوام و نه به ترحمت نیاز دارم"

 به اندازه ی کافن برای امروز کشیده بودم. 

وقتی که همه پشت رسم پچ پچ میکردن و جوری نگاهم 

 میکردن که انگار یه سگ گمشدم که راه خونمو گم کردم. 

که به نظر خودم ،زیاد از حقیقت دور نیست چون 

 ود. زندگیم زیرو رو شده ب

ون آورد}به معتن اینکه هیچ ترحیم  تایم جیباشو بیر

 نداره{. 

 "خوش بحالت چون  من از ترحم خایل هستم"

ون اومد.   چال گونه ی سمت راستش خییل کوچولو بیر

ن بشم حالت خوبه"  "فقط میخواستم مطمن 

؟" ه،اینطور فکر نمیکتن ن  "یکم کنایه آمیر

؟"  "چی

 نگاهمو بهش دوختم. 

 ک میکنه من روبراه باشم""قلدر مدرسه داره چ
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به یگ از قفسه های ضبط تکیه داد و ابروهای قهوه ای 

شو تکون داد.   تیر

 "مگه نشنیدی؟من یه مرد تغییر یافتم"

 با وجود تردیدم،لبخندی زدم. 

 "متاسفم اینو بهت بگم ویل هنوز کامال ثابت نکردی"

 فقط زمان نشون میداد که تایم واقعا َروَیشو عوض کرده. 

 ن ،همینه""آها

 رشته ی افکارمو پاره کرد. 

 "نمیـ...."

 "این لبخند"

 

 112#پارت

 18#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 بسمت جابی که ایستاده بودم اومد. 

ن مورد عالقه ی جدیدمو  "خوشحالم اون آدم بی مغز چیر

د" ن نیی  از بنر

"...  "جیک بی مغز بن

{ بجای تو انتخاب کرد"  " جیک اونو}بریتتن

 با این بحتی کنم.  نمیتونستم

تایم قدم دیگه ای برداشت،تقریبا فاصله ای بینمون 

 نبود. 

 "باالخره یروز پشیمون میشه ،باور کن"

 سکوت اتاقکو پر کرد. 

 فقط،این سکوت از نوع ناخوشایندش نبود. 

 این نوع سکوتیه که منو مضطرب میکرد. 
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ن عجیتی بینمون وجود داشت.   چیر

ن منو جیک نبود  ویل اگه میگفتم  این مثل کشش بنر

حضور تایم به روش کوچیکو غیر منتظره ای روم تاثیر 

 نذاشته ،دروغ گفتم. 

وقتی گونه هامو قاب گرفت ،بسختی خودمو نگه داشتم 

 تا عقب نرم. 

 "چی تو رست میگذره؟"

ن دوختم چون نگاه به چشمای بادویم  نگاهمو به پاینر

 کنم. 
ی

 نافذش باعث میشداحساس دستپاچگ

ن نیستم  ""مطمن 

 لبش تاب برداشت. 

 "دروغگو"

 صورتش جدی شد. 

ابی باشیم ،باید با هم 
ن ن چیر "اگه قراره دوست و ...همچنر

 صادق باشیم"

' چیه؟" ابی
ن ن چیر  "و دقیقا او 'همچنر
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اگه فکر کنه باهاش رابطه برقرار میکنم چون جیک قلبمو 

 شکسته پس عقل لعنتیشو از دست داده. 

 "هر چی خودت بخوای"

 قط بخوام دوست باشیم؟""چی میشه اگه ف

 وقتی بسمتم خم شد و زمزمه کرد موهای بدنم سیخ شد. 

 "پس ما دوست میمونیم"

 لب هاش شقیقمو لمس کرد. 

 "فعال"

 یه قدم عقب رفتم. 

 این...هرکاری که داشت میکرد..بیش از حد بود. 

ه هاش مشکل دارم.  ن  من با هرچی دور اون میچرخه و انگیر

 "چی میخوای تایم؟"

 کنم قبال این موضوعو روشن کردیم.""فکر می

 "آره ویل..."

 

 113#پارت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 18#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

نمیدونستم بدون اینکه احمق بنظر برسم چطورحرفمو 

 تموم کنم. 

؟"  "ویل چی

 "نمیفهمم چطور..."

"چون تو بیش از حد مشغول وسواست نسبت به جیک 

 بودی"

 شونه باال انداخت. 

ن نفهمیدی گ تمو  م این سال ها بهت عالقه "برای همنر

 داشته"

افن که کردو دوباره تکرار کردم.   اعیی

 "تو سال ها بهم عالقمند بودی؟"

 چشماش با رسگریم برق زد. 

 "تقریبا"

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 این قطعا برام یه خیی جدیده. 

 "واقعا نمیدونستم"

"چطور میتونستی بفهیم؟ تو از کالس پنجم عمال به 

 جیک چسبیده بودی"

 اشتباه نمیکرد. 

 این دقیقا چه معنابی میده؟تو چی میخوای؟""خب،

ی که خودت بخوای" ن  "هرچیر

 "من نمیدونم چی میخوام"

ه بگم  این کامال درست نیست،من میدونم دقیقا چی یا بهیی

 کیو میخوام ویل اون منو نمیخواد. 

 چشماش صورتمو بررش کرد. 

ی؟"  "برای مهموبن رقص میر

 "اومم"

 دهنم خشک شده بود. 

ن نیستم"  "مطمن 

 بهش فکر کرده بودم ویل دلم نمیخواست تنها برم. 

 مخصوصا حاال که جیک میخواست با اون بره. 
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؟"  "تو چی

 "نمیدونم"

ن وجود داشت.   در صداش یه نشانه ی تحریک آمیر

 داره"
ی

 "بستگ

 معصومانه لبخند زد. 

 "به؟"

 "اینکه تو اونجا باشر یا نه"

به "این یه روش عجیبه برای اینکه ازم بخوای باهات 

 مهموبن رقص بیام؟"

وقتی متوجه شدم بخش کوچیگ از من دلش میخواست 

 که اون همینو بخواد شوکه شدم. 

جوری که من به قضیه نگاه میکردم ،این بود که اگه 

جیک با دشمنم به مهوبن بره...من حق اینو دارم که  

 دست تو دست اون برم. 

 نمیتونستم حالت صورت تایم رو بفهمم. 

 "نه"

م گون ن نگاه کردم. رسر  ه هامو سوزوند و به زمنر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 برای این فکر احساس حماقت کردم. 

 "دیلن؟"

 "بله؟"

 

 114#پارت

 18#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

"من گزینه ی دوم کیس نمیشم،وقتی ازت بخوام که بریم 

ن بشم تو به یه احمق که یه دخیی  ون،وقتیه که مطمن  بیر

 ری"اشتباهو برای دوستی انتخاب میکنه ،عالقه ندا

ون رفت.   با این حرف ،بیر
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 "متاسـ..سـ..سـفم"

ون اومدم تعجب کردم که لیامو   بیر
وقتی از اتاق موسیفی

دیدم ،ویل بیشیی تعجب کردم  وقتی که از من عذرخوایه 

 کرد. 

ی برای عذرخوایه نداری لیام" ن ؟تو چیر  "برای چی

 کولمو روی شونم گذاشتم و بسمت کمدم رفتم. 

 بالم اومد. اونم به دن

"متاسـ..سـ..سـ..سفم که جیـ..یـ..یک  یه عوضیه،شنیدم 

 چـ..چـ..چیکار کرده"
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سید.   خییل مایوس بنظر میر

 جوری که فکر میکردین برادرش به اون صدمه زده. 

"این کارشد د..د..درست نبود،بریـ..یـ..یتتن  یه 

 هر..ر..رزست"

 آره همینو بگو. 

 "جای بحتی نیست"

ن میکشید. وقتی به کمدم رسی  دیم،پاشو روی زمنر

ی و   "من فـ..فـ..فـ..فکر کردم از اونجابی که تـ..تـ..تو نمیر

م شاید بتـ..بتـ..بتونیم  با هم وقت بگذرونـ..نـ..نیم  منم نمیر

 ؟ فیـ..یـ..یـلم ببینیم یا هر چیـ..یـ..یزی"

 بسمت کمدم چرخیدم و به سوالش فکر کردم. 

ا لیام ندارم ویل واقعا معموال مشکیل برای وقت گذرابن ب

نمیتونستم جیکو ببینم یا بفهمم برای قرار بزرگش با 

 بریتتن آماده میشه. 

 از اون بدتر بعد از قرارشون اونو ببینم. 

"نمیدوم،ربیط به تو نداره ها،فقط نمیخوام دورو بر 

 برادرت باشم"
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 چند تا کتاب برداشتم و توی کیفم گذاشتم. 

ی منو جیک   مانع رفتنت به مهموبن "ویل نزار درگیر

 بشه"

 اگه کیس الیق خوشگذرابن باشه ،لیامه. 

ن تصاف،از دست دادن مادرش،مسخره شدنش  بنر

سه امکان  بخاطر لکنت و زخم هاش...،یه بچه بنظر میر

 نداره نشکنه. 

 "من کسـ..سـ..ش رو ندارم که باها..ا..ا..ش برم"

 صورتش مثل درخت کریسمس روشن شد. 

 .گه با ه..ه..هم بریم؟""چی میشه اگـ..گـ. 

ترس و نگرابن باید توی صورتم حک شده باشه چون 

 ،نگاهشو به کفش هاش دوخت و گفت. 

"فراموشش کن،این احمـ..مـ..مـاقانه بود،البته که تـ..تـ..تو 

 نمیخو..."

 "باشه"

ممکنه در حال حارصن از برادرش متنفر باشم ویل این 

 تقصیر لیام نیست. 
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ن ب ا اون به مهموبن خییل بهیی از اینه که از طرف دیگه رفنی

شب جمعه تو خونه بشینمو تکرار رسیال 'دوستان'رو 

ببینم در حایل که بستتن شکالبی تو یه دستمه و ریموت 

 تلویزیون توی یه دست دیگم. 

 چشمای لیام گشاد شد. 

 

 115#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 "و..و..واقعا؟باهام میـ..یـ..یـای؟"

 راکه نه؟""چ

 در کمدمو بستم. 

"ما دوستیم  درسته؟دوستا میتونن با هم به مهموبن 

 رقص برن"

 روی صورتش 
ی
وقتی به صورتش نگاه کردم نیشخند بزرگ

 بود. 

 "آره"

 حالت صورتش یه لحظه از تردید پر شد. 

"اگه نمـ..مـ..مـ..میخوای مجـ..جبور نیستیم  با جیـ..یـ..یک 

 حرف بزنیم"

 سه""خوب بنظر میر 

 دستمو دراز کردم و آروم به مشتش کوبیدم. 

 "این یه قراره"
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 فصل نوزدهم

 

 

 

 

 

 «دیلن»
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م.   من قراره تو این کمد بمیر

ن که با یه شورت نجن سفید  اونا در حایل منو پیدا میکنن

ن زشتم  در معرض دیده.   بسته شدم در  حایل که سوتنر

ن که به لطف جیک ...ابر ع ویصن و فراموش نکننر

 کاوینگتون ها ،گونه هام از  خطای ریمل سیاه شده. 

نفیس کشیدم ویبار دیگه  سیع کردم گره های دستمو که 

 اون آشغال بسته ، باز کنم ویل فایده ای نداشت. 

هرکیس پیدام کنه احتماال فکر میکنه کیس که بهم حمله 

کرده لباس زیر راحت ویل تماشاییمو در آورده تا ازم لذت 

ه.   بیی

نها چارم اینه که از ته دلم داد بزنم و امیدوار باشم یه ت 

بدبخت مثل خودم صدامو بشنوه یا  منتظر بمونم که 

 متوجه غیبتم بشن و گروه جستجو راه بندازن. 

در این صورت بیست و چهار ساعت طول میکشید چون 

تنها کیس که متوجه میشد یا بهم اهمیت میداد خاله 

ن بخواد بفهمه مدرسه بسته کریستال بود و تا وقتی او 

 میشه و من مجبورم یه شبو اینجا بمونم. 
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 تنها امیدم ساویره. 

با این حال ما خییل خوب همو نمیشناسیم و اون احتماال 

 فکر میکنه من رفتم خونه. 

 شکمم بهم پیچید. 

 گزینه ی اول  آخرین چارم نیست درواقع تنها چارمه. 

 کردم تا داد بزنم.   هوا رو به ریه هام کشیدم  و دهنمو باز 

 "کمک"

انقدر بلند بود که تعجب کردم چرا تارهای صوتیم پاره 

 نشده. 

اگه خوش شانس باشم یه معلم پیدام میکنه نه یه دانش 

 آموز. 

 "کمــــ..."

 قفل در چرخید و رس قهرمان من از بینش داخل اومد. 

 یا نه! 

 "دیلن"
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چشمای اوکیل ..درواقع یک چشمش به من نگاه کرد 

چشم دیگش ورم کرده و بزرگیی از اونیگ بود و بسته  چون

 شده بود. 

 "دنبال تو میگشتم"

جوری اینو گفت انگار با بسته شدنم به اینجا اونو به 

 دردرس انداختم. 

 ابروهاش تو هم گره خورد. 

 

 "چرا فقط با سوتینت اینجا ایستادی؟"

 

 116#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

ه شدم.   به اون خیر

،فقط داشتم آفتاب میگرفتم""اوه   میدوبن

ه شد.   با گیجی توی کمد تاریک خیر
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 "واقعا؟"

 جیغ زدم. 

 "نه کله پوکه خرفت"

 داخل اومد. 

 بشعت درو پشت رسش بست. 

" ن ،بچه ها تو راهرو هسنی ن  "صداتو بیار پاینر

ن  و با اینحال هیچ کدوم از اونا انقدرقدرت شنوابی نداشنی

انباری کوفتی و منو از که صدامو بشنونو  بیان تو این 

ون بیارن.   توی این جهنم بیر

نه،این خییل برام ساده میشد ،در عوض  من هنوز به این 

 کوفتی بسته شدم. 

 این مثل یه شوچن بیمارگونه میمونه. 

ابی که داشت اتفاق یم افتاد میخواستم از 
ن درواقع با چیر

ون.   این شوچن کوفتی بیام بیر

ن "بزار حدس بزنم،جیک تورو فرست اده اینجا تا همه ببینن

پش خاله ی لعنتیم داره منو میکنه و زندگیمو از این 

"  خرابیی کتن
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 پشت رسشو خاروند. 

،االن باید آروم باشر و مزخرفات در مورد جیکو  ن "ببنر

ی که باید در  های مهمیی ن بزاری کنار  تا بتونیم در مورد چیر

 موردش نگرانش باشیم حرف بزنیم"

ی بود که تا حاال از دهنش این هوشمندانه ترین چ ن یر

ون اومده.   بیر

 بسمت من اومد. 

 "خاله ی تو و پدر من دارن میان مدرسه"

 "دارن میان؟چرا؟"

اینبار جوری به من نگاه کرد که انگار نعشم و بعد به 

 صورتش اشاره کرد. 

"چون تو از صورت خوشگل من یه گوشت له شده 

 اومدی ساختی ،اونم جلوی بقیه و بعد برای بازی لختی 

 توی این انبار"

 نمیتونه جدی باشه. 

 من خودم اینکارو با خودم کردم؟"
ی

 "صیی کن ،داری میگ

 دستاشوباال گرفت. 
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 بی 
ی
 از آدما از این نوع خودنمابی ها و سبک زندگ

"بعضن

 دی اس ایم خوششون میاد"

 یه انگشتشوبسمت من تکون داد. 

وه "ویل من بهت نیاز دارم تا تو سهم خودت از این گ

،فقط ده دقیقه وقت داریم تا قبل از اینکه  کاریوجمع کتن

اونا برسن خودمونو جمع و جور کنیم و یه داستان 

 درست و حسابی بسازیم"

 

 117#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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"من اینکارو نکردم..نکردم احمق...من خودمو برهنه 

 نکردمو  نبستم"

"  "حاال هرچی

 یابی کرد. چونشو مالید و منو ارز 

"خب دقیقا من اینجا چی دارم میبینم؟ بسته شدنو اسیر 

 شدن جزو عالیق جنیس بی دی اس امیته؟"

 "من عالئق بی دی اس ایم ندارم،جیک منو بست با..."

 گونه هام داغ شد و بسختی آب دهنمو قورت دادم. 

"یه لحظه فکرکن،االن واقعا این مهمه؟ فقط منو از 

ون"  اینجا بیی بیر

وع به باز کردنم کرد و سوت زد دلم میخواست  وقتی  رسر

 بهش مشت بزنم. 

،واقعا اینو محکم بسته،گرهش محکمیی از هر  "لعنتی

 کوفتیه  مادر بخطاست"

 شکلک در آورد. 
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؟ پارچه  انگار خیسـ..."  "تو عرق میکتن

 "اوه خدای من خفه شو"

 به ساق پاش کوبیدم. 

 "فقط دست از حرف زدن بردار"

 یس مسیح""خییل خب...عی

 به پارچه فشاری آوردو اونو باز کرد. 

 "شورتتو دیگه...بیخیال ،دیگه دیر شده"

 شورتو ازش گرفتم. 

 "روتو کن اونور"

 بطرز غیر قابل باوری کاری که گفتمو انجام داد. 

ی نیست که قبال ندیده باشم،هرچند  ن "آروم باش،این چیر

ا از تو به توصیه ی صادقانه ی من نیاز داری ،باید چند ت

ی"  لباس زیرای  ویکتوریا سکرت برای خودت بگیر

 شورتو پوشیدم و مچ دردناکمو مالیدم

 "با همینا خوبم،ممنون"

 وقتی بسمت در رفتم جلومو گرفت. 
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ی،ما هنوزم باید با هم هماهنگ  "با این رسعت کجا میر

 کنیم که چی بهشون بگیم"

 "به گ؟"

 "پدر منو خاله ی تو"

و  وع خوبی "نمیدونم،ویل برای رسر
ن حقیقت رسر ع گفنی

سه"  بنظر میر

 

 118#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

ه روکشیدم  دستپاچه شد.   وقتی دستگیر

 "یه،صیی کن بیا کارای احمقانه نکنیم"

 اون باید نعشه تر از همیشه باشه. 
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"تو واقعا ازم انتظار داری بعد از همه ی کارابی که باهام 

 "کردی بهشون بخاطر تو دروغ بگم؟

هرچند که حاال وقتی بهش فکر میکنم اون واقعا کاری 

 نکرده. 

 جیک همه ی اون کارهارو کرده. 

 نه! 

 اوکیل کامال بی تقصیر نیست. 

جیک این اطالعات در مورد پدرمو از کیس گرفته تا 

 ازشون علیه من استفاده کنه. 

 دندون هامو روی هم فشار دادم. 

دادن اوکیل میتونست شایعات رو تموم کنه و از 

 اطالعات به جیک امتناع کنه ویل اینکارو نکرد. 

و از قبل هم بدتر کرد.  ن  اون کینه ورزی کرد و همه چیر

میتونم بگم که سیع میکرد کلمات بعدیشو با احتیاط و 

 دقت انتخاب کنه. 

ن االنم بخاطرش جلوی همه  منو زدی، بهیی  "تو همنر

 نیست تمـ..."
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"  "تو باورنکردبن هستی

 ویل اوکیل منو عقب کشید و جلوش ایستاد. درو باز کردم 

 "دیلن ،لطفا"

 حالت صورتش جدی شد. 

اوارش  "متاسفم  باشه؟من باهات بدجنس بودم و تو رسن

نبودی ویل نمره هام افتضاحه  و اگه این گندکاریو جمع 

نکنم ممکنه فارغ التحصیل نشم،من واقعا نیاز دارم اون 

" ون ازم حمایت کتن  بیر

 غریدم. 

دفعابی که این چند روز گذشته تو ازم حمایت  "مثل تمام

 کردی؟"

 دهنشو باز کرد ویل دوباره اونو بست. 

 با انگشتم به سینش کوبیدم. 

ن به رویال مانور  "هیچ میدوبن  که چقدر از برگشنی

 وحشت کرده بودم؟"

 صدام زمخت شد. 
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 119#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

 

 

 

باشن،از این متنفر  "میدونستم این مردم میتونن چطور 

بودم که قراره به جابی برگردم که افرادی مثل بریتتن و 

ن ویل من هیچ حق  ای بدجنسش  فرمانروابی میکنن دخیی

 انتخابی نداشتم"

 شونه باال انداختم. 
ی
 با درماندگ

"فکر کردم شاید،فقط شاید همه چی اونقدر ها هم توی 

. یگ از ار اچ ای بد نباشه چون من یه دوست دارم...نه.. 
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اعضای خانوادمو دارم...و ما میتونیم هوای همو داشته 

باشیم،انتظار نداشتم خییل به هم نزدیک باشیم یا هر 

ی و نمیخواستم خودمو تو دایره ی دوستات جا  ن چیر

بدم...ویل قطعا توقع یا انتظار نداشتم که وقتی برگردم 

همه چی از قبل بدتر شده باشه  یا اینکه انتظار نداشتم 

ین دوست دوران بچگیم که به دالیل ناشناخته  تو به بهیی

 ای ازم کینه داره کمک کتن تا زندگیمو نابود کنه "

 نفس سختی کشید. 

"من نمیدونستم شما دو تا انقدر به هم نزدیک 

بودین،اون تو این سال ها هیچوقت بهت اشاره ای نکرد 

 ،نه حتی وقتی پدرم با کریستال ازدواج کرد"

 ین بود که انگار مستقیما به قلبم لگد زده. حرفش مثل ا

 جیک کاوینگتون دیگه پشی نبود که میشناختم. 

ای زیادی در موردش هست که  ن "آره خب،احتماال چیر

و  توی خودش نگه میداره" ن ،اون تقریبا همه چیر
 نمیدوبن

 "درسته"

 به در تکیه داد. 

 "خب ما همه ، راز های خودمونوداریم"
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ن موهاش کشید   . دستشو بنر

"فکر میکنم از همون اول اشتباه کردیم،میتونیم از اول 

وع کنیم؟"  رسر

 با حالت ناخوشایندی  زاویه ی نگاهموعوض کردم. 

"اگه این یه حقه ی دیگست ،ترجیح میدم به خالم دروغ 

 بگم و بعد باهاش کنار بیام"

 "حقه نیست ،راست میگم"

منده که بهت اعتماد ندارم چون  دیروز بهم  "خب،رسر

ون گفتی   منو خالمو بندازی بیر
 هرزه و گفتی میتوبن

 براحتی یه..."

 مثل خودش بشکن زدم. 

 "یه بشکن زدن"

"وقتی عصبابن هستم مزخرفات زیادی میگم که واقعا 

 منظوری ندارم،مزخرفات خییل خییل زیاد"

وروشن کنم  ن "قابل درکه،منم اینجورَیم ویل بزار یه چیر

کیس که دارم   ،مادر من مرده و پدرم زندانه،تنها 

خالمه.اون موندبن  ترینو محکم ترین کسیه که تو 

زندگیمه و تنها کیس که ناامیدم نمیکنه،پس اگه 
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فکرمیکتن میخوای اینکارو بکتن و من باعث میشم 

 خوشبختی وازدواجش خراب بشه..."

 "من اینکارو نمیکنم،هیچوقت"

 سوسوی  ناراحتی از صورتش گذشت. 

 "من مثل پدرم نیستم"

 معنیش چی میشه؟" "که

 

 120#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

،بیخیال"  "هیجی

 مشتشو جلوم گرفت. 

 "دوستیم؟"
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 "حتی وقتی جیک و بریتنیو دارودستش دوروبرتن؟"

 "آره"

؟مشکیل برای دوستیه تو وجیک ایجاد  "مطمئتن

 نمیکنه؟"

 شونه باال انداخت. 

ل نمیکنه اولش عصبابن میش ه "شاید،ویل اون منو کنیی

ویل  آخرش بیخیال میشه ،هیچ کس بهیی از اون ارزش 

خانواده رو درک نمیکنه پس حتی اگه از این خوشش نیاد 

 باهاش کنار میاد"

 

 

 عالرقم تردیدم  مشتمو به مشتش کوبیدم. 

"گولم نزن اوک،چون اینبار ده برابر بدتر از امروز 

نمت" ن  میر

ن غلیط نمیکنم ویل برای اینکه بفهیم،تو   "من همچنر

تونستی  کونمو پاره کتن چون من اعتقادی به دست بلند 

ا ندارم"  کردن روی دخیی
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 نیشخند زد. 

 یه دستشوروی شونم گذاشت. 

"خب حاال وقتی مدیر رایان پرسید برامون چه اتفافی 

 افتادن،هیجی نگو"

 یه دستشوروی سینش زد. 

ی داشته باش،سکوت  "اینو از یه بچه ی وکیل دادگسیی

ین دوست توع ه ،اگه هیچکدوممون هیجی نگیم مثل بهیی

 این میمونه که اتفافی نیوفتاده"

تقریبا مطمئنم این کار نمیکنه ویل به هر حال شستمو 

 بهش نشون دادم. 

 "فهمیدم"

 بهم نگاه کرد ویل فورا نگاهشوگرفت. 

" ون بریم  لباستو درست کتن  "باید قبل از اینکه بیر

ن نگاه کردم و  فهش دادم.   به پاینر

 نم،جیک تموم دکمه هاشوکند""نمیتو 

 دستاشو روی صورتش گذاشت. 

 "خنگ نباش دیلن،فقط ژاکتتو روش بپوش"
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ن کریستال جا گذاشتمش"  "نمیتونم،امروز صبح تو ماشنر

 اخم کرد. 

"مال منم نیست،تقریبا مطمئنم هییل ازش یه عروسک 

 افسونگری طلسم شده درست کرده"

د رابطش با یه یادداشت ذهتن برداشتم که بعدا در مور 

سم.   هییل بیی

ی به ذهنم خطور کرد تقریبا یه رقص شاد تو  ن وقتی چیر

 ذهنم انجام دادم. 

اهن میده" ،اون بهم یه پیر  "باید ساویرو برام پیدا کتن
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 "اینو حل شده بدون"

 داشت حرکت میکرد که یهو ایستاد. 

ه ساویر کیه،اون چ  ه شکلیه؟""نمیدونم این دخیی
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ه که یه عینک   ،موهای بلند  تیر
ی

"کوتاهه با یکم برجستگ

"  فرم سیاه میذاره ،اوه و اون سال پایینیه ،نه سال باالبی

 شکلیک در آورد. 

منده ،هیچگ با این مشخصات به ذهنم  "خب رسر

 نرسید،من با بازنده ها وقت نمیگذرونم"

 وشگونش گرفتم و اون جیغ کشید. 

 ون عالیه ،برو برام پیداش کن""اون بازنده نیست،ا

 دستاشو روی سینش چلیپا کرد. 

ی که هیچوقت ندیدمشو  پیدا کنم..."  "چطور باید دخیی

 زنگ کالس دوم  حرفشو قطع کرد. 

 به سمت در هولش دادم. 

 "برو قبل از اینکه به کالس بعدیش برسه پیداش کن"

 "ساویر"

و  در حایل که  از راهرو رد میشد شنیدم که فریاد زد 

 دست زد. 

یو به  ،اگه دخیی ن "خییل خب الشیا، این کاریه که میکننر

ن که من فورا باید  ن  بهش بگنر اسم  ساویر میشناسنر
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ی
باهاش حرف بزنم،ما به یه موقعیت اضطراری خانوادگ

 برخوردیم"

 شقیقه هامو مالیدم و ناله کردم. 

اگه دوست بودن با اوکیل هیجی نداشته باشه،تنها 

ه. خوبیش اینه که ه  یچوقت حوصلم رس نمیر

 البته  وقت هابی که نعشه نیست  اون شبیه... 

 صدای مشاجرشون افکارمو قطع کرد. 

 در حایل که اوکیل اونو داخل میاورد ساویر فریاد زد. 

 "ولم کن،چه مرگته"

 اوکیل اونو بسمت من هل داد. 

اهنتو دربیارو بده به اون"  "پیر

 دهن ساویر باز موند. 

 "زده به رست؟"

 کف دستام چشمامو مالیدم.   با 

 "آره،آره اون دیوونست"

سید که  یه آدم عادی وضعیتو توضیح میداد و  ازش مییی

اهن اضافه داره.   یه پیر
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 ویل نه اوکیل. 

ه ی بیچاره  رو به داخل انبار هل داد.   اون فقط دخیی
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 اوکیل انگشتاشوبه هم زد. 

 ،وقت نداریم""یاال یاال تپلو 

 مسیح. 

 اون میخواد دوستی که هنوزشکل نگرفته  رو نابود کنه. 

اهنتو در نیار،اوکیل دست از اذیت کردنش  "ساویر پیر

 بردار"
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ی که از لباسم مونده ،اشاره کردم.  ن  به چیر

 "اون منظور بدی نداره،فقط سیع میکنه کمکم کنه"

سه.  جر بنظر میر ن
 ساویر به طرز قابل مالحظه ای ،مین

 چه اتفافی افتاده؟""

 جابی برای دروغ نبود. 

"جیک کاوینگتون منو آورد اینجا،اغوام کرد،منو 

اهنمو پاره کرد و منو اینجا رها کرد"  بست،پیر

ون.  د بیر ن  تقریبا چشماش داشت از حدقه میر

 "واقعا؟این دقیقا شبیه فیلمای سکیس نتفیلیکسه"

 "درموردش بهم بگو"

 اهنشو بهم داد. ساویر زیپ کیفشو باز کرد و پیر 

 "مرش ،پولشو بهت میدم"

 رسشو تکون داد. 

"من پولتو نمیخوام ویل شمارتو بهم بده تا دفعه ی بعد  

 دارم میشاشم منو از دستشوبی  
فامیل احمقت  وقتی

ونو نیاره اینجا"  نکشه بیر
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اهن جدیدمو میپوشیدم،چپ چپ به اون   درحایل که پیر

 احمق نگاه کردم. 

 "واقعا اوکیل؟"

 ونشو باال انداخت. ش

"تو بهم گفتی به چی نیاز داری  و من بهت تحویل دادم، 

 پس از روش های من انتقاد نکن"

 ساویر تلفنشوبهم داد و من شمارمو وارد کردم. 

 "بهت بدهکارم...دوباره"

ن دندونش گرفت.   بنر
 لبشو با نگرابن

ان   جیی
"اگه جدی هستی ،من یه رایه میدونم که بتوبن

"  کتن

ن "حتما،و یل من قبال  امروز یبار اوکیل رو زدم  و مطمن 

ه"  نیستم از دعوای دوم جون سالم بدربیی

 خندید. 

" بن ن  "نه ،هرچند بدم نمیاد ببینم  دوباره اونو میر

 دستاشو تکون داد. 
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ن شنبه یه مهمونیه،من هیچوقت  "آمم،خونه ی کریستنر

 تو یه پاربی نبودم،امیدوار بودم تو بتوبن باهام بیای"

 

 123ت#پار 

 19#فصل
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 ستون فقراتشو صاف نگه داشت. 

"من اینو یه آزمون مهارت اجتمایع در نظر 

م،دروغه اگه بگم دلم نمیخواد ببینم اونا که تو راس  میگیر

 هابی چیکار 
ن مهموبن ن تو همچنر

ه ی غذابی هسنی زنجیر

" ن  میکنن

 اوکیل خرناس کشید. 
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زمون مهارت "نمیخوام عویصن بازی در بیارم ویل آ

اجتمایع باشه یا نه،گمون نمیکنم شما دو تا رفیق 

" ن ن بربیاینر  های کریستنر
ن از پس مهموبن  جینگ،بتوننر

نگاه رسکشانه تو صورت ساویر میگفت،درواقع این 

دلیلیه که اون میخواد بره ویل متاسفانه من اینو 

 نمیخواستم. 

"من نمیتونم،من از ساعت شیش صبح تا وقتی مغازه 

 کار میکنم"ببنده  

 شونه هاش افتاد. 

ن مهیم نیست،شاید دفعه ی بعدی"  "اوه خب،چیر

 از نگاه ناامیدانه ی توی صورتش متنفرم 

"نظرم عوض شد ، اگه بتوبن تا تموم شدن شیفتم 

 منتظرم بموبن ،من میتونم کارمو تموم کنمو باهات بیام"

 چشمای درشتش برق زدن. 

میخواستم "حتما،چه ساعتی مهموبن تموم میشه؟من 

 ساعت هفت راه بیفتم ویل..."

 اوکیل حرفشو برید. 
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سه،چرا  "هیچ وقت تا بعد از ده مهموبن به اوجش نمیر

ن تا  شما دوتا وقتی رسیدین ،منو اونجا مالقات نمیکننر

" ن  خجالت نکشنر

 ساویر ابروهاشو باال داد. 

ستان رویال هارت اجازه  "واقعا؟ مطمئتن پرنس از دبیر

زاده های دورش دو تا بدبخت  میده با وجود نجیب

 پست و بی ارزش مثل ما باهاش وقت بگذرونه؟"

 رسما ساویر آدم مورد عالقه ی جدیدمه. 

"اوکیل تصمیم گرفت یایعن گری کنه و آدم شایسته ای 

 بشه"

 بجای اوکیل من جواب دادم. 
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اید زود "و من ساعت هشت کارم تموم میشه ،پس تو ب

"  بیای خونه ی منو اونجا با من آماده بیسر

با کیم خوش شانیس شاید بتونم اونو رایصن کنم که اون 

دستمال رس رسمه ای رو از رسش در بیاره که ازوقتی 

 دیدمش اونو تو رسش گذاشته و شاید یکم برق لب بزنه. 

 "خییل خب،عالیه،این مثل..."

ون منده دارم این بده بستون های دخیی تونو قطع "رسر

 میکنم.."

 اوکیل غر زد. 

"ویل منو دیلن یه موقعیت اضطراری داریم که باید 

 راست و ریستش کنیم"

 گندش بزنن. 

 حق با اونه. 

ون رفتیم.   هر سه نفرمون از انبار بیر
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 وقتی از ساویر جدا میشدیم زمزمه کرد. 

 "بهت پیام میدم"

فتیم،راهرو ها خایل بو   مدیر میر
د در حایل که بسمت دفیی

و من با دیدن انعکاس تصویر خودمون توی شیشه ،واقعا 

 خوشحالم که کیس نیست. 

اوکیل انگار چند راند  با مایک تایسون داشته و من انگار 

بعد از گذروندن شب توی یه کالب شبانه  پشت کوچه 

 ی کالب از خواب بیدار شدم. 

 ما کامال جفت مناستی هستیم.  
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 کوره در رفته بود.   مدیر رایان کامال از 

؟}تو  ن "منظورتون چیه به متمم پنجم متوسل میشنر

قانون اساش آمریکا  متهم  حق سکوت داره و اگه هر 

حرفن بزنه میتونه بر علیهش استفاده بشه ،اینجا این دو 

ن و نمیخوان حرفن  تا از حق سکوتشون استفاده میکنن

 بزنن{"
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 انگشتشو به سمت اوکیل گرفت. یه 

."تو یه چشم کبود،بیتن شکسته و یه لب خونریزی کرده 

 داری"

 به من اشاره کرد. 

 "و تو..."

 کیم تامل کرد. 

"فقط بزار بگم تو از سایز مناسب لباس و پوشش درست 

وی نکردی خانم جوان"  پیر

 چشمای ریز براقش بینمون به گردش در اومد. 

اومدنو گزارش دادن که قبل از  "چند نفر از دانش آموزا 

وع کالس امروز صبح بینتون مشاجره رخ داده"  رسر

 اوکیل شونه باال انداخت. 

ن مشاجره"  "خودتون میگنر

 حرف اوکیل رو تایید کردم. 

ن مشاجره"  "خودتون میگنر
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 خاله دستاشوباال گرفت. 

 "متاسفم ویل این مسخرست 

اندازه امکان نداره ،خواهرزاده ی من بتونه به پشی به 

ن آسیتی بزنه،ناگفته نمونه که چرا  ی پش همشم همچنر

 باید پش خاله ی خودشو لت و پار کنه"

 با همدردی به ما نگاه کرد. 

"فکر میکنم اونا حقیقتو نمیتونن بگن چون یه نفر 

ن کار کیه"  تهدیدشون کرده و شما باید بفهمنر

 عمو وین آه کشید. 

 حرف بزنم" "آروم باش کریس،بهت گفتم که بزار من

 میتونم ببینم اوکیل این اخالقشو از کجا گرفته. 

 عمو به ساعتش نگاه کرد. 

"احضار کردن ما به اینجا اتالف وقت بود،شما بدون 

،همه  ن ن اونارو محکوم کننر ن یه مدرک محکم نمیتوننر
داشنی

ی که دارین یه مشت اراجیفه" ن  ی چیر

سید.   مدیر رایان خییل ناامید بنظر میر
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ط میبندم ، قصد داره تموم وقت امروز وین رو  و رسر

ه.   بگیر

"ما توی دادگاه نیستیم آقای زلنکا،من برای تعلیق یا 

 اخراج کردن یه دانش آموز نیازی به مدرک ندارم"

 تو دلم به خدا دعا کردم. 

 'لطفا،اخراج بشم'
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ون داد.   آقای مدیر نفسشو بیر
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ن این دو تا گزارش " چند دانش آمو  ی بنر ز از درگیر

 دادن،که بخاطر شایعه ی ..."

ون افتاده به جنب و جوش افتاد.   مثل مایه از آب بیر

 "رابطه ی نزدیکشون اتفاق افتاده"

 این افتضاحه.  

سید.   نگاه اوک کسل بنظر میر

؟" ن  "واقعا؟همنر

سید.   مدیر رایان گیج بنظر میر

؟سیاست های ما ه ن یچگونه "منظورت چیه فقط همنر

ابی رو تحمل نمیکنه 
ن ن چیر بی حرمتی ...ازجمله....همچنر

 ،ما به کالس،وقار و شانمون افتخار میکنیم"

 صورتش رسخ شد. 

"رصف نظر از اتفاقابی که توی خونتون میفته این 

مدرسه از هرگونه فعالیت غیر اخالفی و فاسدانه چشم 

 پوشر نمیکنه"

 انرژی زیادی ازم گرفت تا نخندم. 
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خنده کیم لرزیدم،نه به خاطر اینکه منو اوک با هم ویل از 

سکس نداریم ،به این خاطر که ما حتی رابطه ی خوبن 

 هم با هم نداریم. 

ن کوبید.   وین با انگشتش روی میر

"میدوبن  برای کیس که به کالس و مقامش افتخار میکنه 

،واقعا شنیعه که ادعا کنه پش من و دخیی خالش،درگیر 

،من باید از توی  منحرف به نویع رابطه ی جنیس ن  هسنی

 جرم تهمت زدن شکایت کنم"

 "ختم کالم"

 اوکیل دستشوتو هوا تکون داد. 

 "وکیل زالنکا تو اتاق دادگاه لعنتی همیشه برنده"

 "اوک،درست صحبت کن"

خالم قبل از اینکه به مدیر رایان لبخند بزنه هییس به 

 اوکیل کرد. 

امکان نداره که این "همشم به نکته ی درستی اشاره کرد،

 دو تا درگیر هیچ رابطه ای باشن"

 نگرابن از صورتش رد شد وقتی که به من نگاه کرد. 
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 "درسته؟"

 بهش اطمینان دادم. 

 "درسته"

 اوکیل بهم سقلمه زد. 

 "به برنامه پایبند بمون "

 یه انگشتشوجلوی دهنش گرفت به عنوان 

 'سکوت'

 کریستال ایستاد. 

 

ن جیم، واضحه که هرچی "این دوتا بچه های خوبی   هسنی

شنیدی  فقط شایعست و نیازی نیست تا اینطور 

"  ناعادالنه اذیتشون کتن

 

 127#پارت
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 به اوکیل اشاره کرد. 

"بجای هدر دادن وقتتون برای مقض جلوه دادن خواهر 

زادم..که اتفاقا یه دانش آموز عالیه،باید دنبال اون 

 که پش همشمو زده"  عویصن بگردی

 مدیر رایان احمقانه به خاله نگاه کرد. 

 "به نکته ی خوبی اشاره کردی کریستال"

 مدیر رسخ شد. 

،باهوش و منطفی  "مثل همیشه به همون اندازه که زیبابی

"  هم هستی

 فک عمو وین سخت شد. 

 اوکیل کنار من خنده ی آرایم کرد. 

 "بیخیال رفیق..."
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 کردم.   به دور تا دور اتاق نگاه

 "یعتن من میتونم برم؟"

عالرقم عالقه ای که نسبت به خالم داره ،قانع شده 

سید.   بنظر نمیر

 "نه به این زودی"

 یه برگه از کشوش برداشت. 

"برات به مدت سه روز یه جریمه،بازداشت بعد از 

 مدرسه صادر میکنم...برای هردوتون"

 گندش بزنن. 

 "من نمیتونم،باید رسکار برم"

 . اوکیل گفت

 "چرا باید تنبیه بشیم وقتی هیچ کار اشتبایه نکردیم"

 مدیر به خاله و عمو نگاه کرد. 

ن یا نه،امروز صبح با توجه به  "چه والدینتون باور کنن

ی بینتون رخ داده"  صدمات وارد شده یه درگیر

 به من نگاه کرد. 
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ی که روی کمدت موجوده،شک  "در رابطه با رنگ اسیی

 "دارم که این تصادفن باشه

ی روی برگه  ن یه خودکار برداشت و با عصبانیت چیر

 نوشت. 

ن گ  ن ویل هردوتون میدوننر "ممکنه شما مقض نباشنر

" ن  اینکارو کرده و  دارین پنهان میکننر

 برگه هارو به ما داد. 

ن هفته ی مدرسست، اگه االن کاری نکنم  "االن،اولنر

 ،ادامه پیدا میکنه و یا حتی بدتر هم میشه"

 

 128#پارت

 19#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 "صیی کن ببینم"

 خاله گفت. 
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ن کاری  ی نوشته؟گ همچنر ن "کیس روی کمد دیلن  چیر

 کرده؟"

یه که من قصد دارم بفهمم" ن  "این دقیقا همون چیر

 همه بسمت من چرخیدن. 

هیچوقت فکر نمیکردم روزیو ببینم که جیک کاوینگتون 

 رو لو بدم. 

خوام اونوبه ویل بعد از کاری که امروز انجام دادنمی

رودخونه بندازم،بلکه میخوام اون حروم زاده رو درونش 

 غرق کنم. 

 شونمو صاف نگه داشتم. 

 "جـ..."

 اوکیل به پام لگد زد. 

 "اینکارو نکن"

 دهنش نزدیک تر اومد. 

 "سکوت دوست ماست"

میخواستم بهش یاداوری کنم که سکوت باعث شده سه 

 روز جریمه بشیم ویل  حق با اونه. 
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 دیگه ای هست که جواب جیکو بدم.  راه های

 کاری که اون حداقل انتظارشو نداره. 

هیجی منو از اینکه گناهشو به گردن یه نفر دیگه بندازم 

 باز نمیداره. 

 مثال دوست دخیی ارزشمندش. 

 دقیقا به چشمای مدیر رایان نگاه کردم. 

 کالدول،دیروز موقع ناهار برام زیر پابی گرفت و 
"بریتتن

ی زد"امروز روی ک  مدم اسیی

 اوکیل دستاشوباال انداخت. 

؟"  "دیونه شدی؟ اصال میدوبن داری چیکار میکتن

 آره! 

 دارم پادشاهیشونابود میکنم. 

 و دقیقا مثل بازی شطرنجه. 

قبل از غلبه کردن بر شاه ...یا تو موقعیت جیک 

 .  ،شاهزاده.. باید اول ملکشو رسنگون کتن
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 فصل بیستم

 

 

 

 

 

 «جیک»

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 

 موتورو خاموش کردم و به ساعتم نگاه کردم. 

قنادی تا پنج دقیقه ی دیگه تعطیل میشه ویل دیلن از 

 قبل تابلوی'بسته است' رو پشت در گذاشته. 

 با زبونم روی  سقف دهنم صدابی تولید کردم. 

 دخیی بد! 

 

 129#پارت

 20#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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لرزید و  در حایل که از داخل درو قفل میکرد لحظه ای

 من با تعجب یه لحظه فکر کردم نکنه منو دیده باشه. 

بعیده منو دیده باشه چون جابی که ماشینو پارک کردم تو 

 زاویه ی دیدش نیست. 

بعد از اینکه ماسک اسکیمو روی صورتم کشیدم ،لپ 

 تاپمو باز کردمو مشغول کارم شدم. 

خوشبختانه سیستم امنیتی خانم دیکینسون فقط یه 

ن   داخل مغازست و یگ از اون بدردنخوراست. دوربنر

بعد از چند کلید براحتی دوربینشوهک کردمو میتونستم 

 دیلنو توی صفحه ی لپ تاپم ببینم. 

شودر آوردو بسمت بی رفت  ن در حایل که دیلن پیشبند سیی

 روش زوم کردم. 

مشغول بی کشیدن شد ویل اول مکث کردو دست 

 هاشودرون جیب شلوار جینش فروبرد. 

فری روی گوش هاش بود و اون در  چند  ن ثانیه بعد هین

نکاری میکرد آواز میخوند.   حایل که تمیر
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وع به حرکت کرد ،دقیقا  همون لحظه ای که دهنش رسر

 میدونستم چه شعری رو داره گوش میده. 

از نیو  Sic Transit Gloria…Glory Fadesآهنگ 

 ایالت النگ آیلند، آمریکابی از راک یک گروه برند}برند نو

 بود{ نیویورک

ی از عایل  ن اسم مسخره ای برای یه آهنگه ویل این چیر

 بودن آهنگ کم نمیکنه. 

یومو  دندونامو روی هم فشار دادم و  دکمه ی لمیس اسیی

 لمس کردم و  آهنگ از بلندگوها پخش شد. 

ن باری که منو دیلن با هم بازی کردیم بهش گفتم این  اولنر

 به میندازه. آهنگ منو یاد تعقیبو گریز موش و گر 

ن اتفاق میفته.  ه که امشب دقیقا داره همنر ن  کنایه آمیر

نه بخاطر طوری که دیلن همراه آهنگ به بدنش پیچو 

 تاب میده

بی که پوشیده بطور خاص سکیس نیست  شلوارو تیشر

 ویل با هر حرکتش 
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جوری که پارچه ی شلوار کفل های پرشو در آغوش 

 باسنش پیچیده شده 
ی

،قطعا گرفته و دور برجستگ

 سکسیه. 

در حایل که تماشا میکردم آلتم تکون خورد ویل برانگیخته 

تر از اون بودم که خودمو رسزنش کنم و از نگاه کردن 

 دست بردارم. 

اگه بخوام راستشو بگم،این بهیی از برخوردمون تو اتاقک 

انباره که هر ذره از ارادمو گرفت ...اراده ای که از اینکه 

رون هاشو باز نکنمو ،آلتم که  دارمش مطلع نبودم...که

 درونش ناپدید میشه رو تماشا نکنم. 

نگاه کردنش از صفحه ی لپ تاپ بهم اجازه میده که 

بدون توجه به احساس گناه و وجدانم که همیشه دنبالمه 

ی های کثیفمو راجع بهش داشته  ن بتونم تو رسم فانیی

 باشم. 

کار اینجا تو ماشینم میتونم وانمود کنم که از خیانت  

 بودنش چشم پوشر کردم. 

ی که یبار باورش کردم.   مثل همون دخیی

 کیس که قانون هامو براش شکستم. 
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ینشونو.   ازجمله مهمیی

بخاطر حرکت هاش تلفن از جیبش افتاد و دیلن خم شد 

ی از پشتش داد.   تا اونو برداره و به من دید بهیی

درحایل که گرمای دایعن روی آلتمو لیسید ،پشت دستمو 

 رفتم. گاز گ

  

 "لعنت"

یه دستمو مقابل زیپ شلوارم فشار دادم تا دردشو کم 

 کنم ویل اینکار بدترش کرد. 

 

 130#پارت

 20#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

مخصوصا وقتی دیلن موهاشو کنار زد و من تونستم 

کبودی که قبال روی پوستش از مکیدنم  روی گردنش جا 

 گذاشته بودم ببینم. 

ن محکم شد. دست دیگم دور فرمون   ماشنر

دلم میخواد دندونامو تو هر اینچ از  پوست بی عیب و 

 نقصش فرو کنم. 

 بهش نشون بدم که چقدر خونمو به جوش آورده. 

 که چقدر زیر پوستم خزیده که چقدر منو داغون کرده. 

ط میبندم اگه االن در بزنم ،میذاره برم داخل.   رسر

 و اینبار با دستو دهنم قانع نمیشم. 

کانیی خم میکنم و هر اینچ از آلت مجازاتگرمو اونو روی  

 سخت و رسیــــع توی پشتش فرو میکنم. 

ه ی درو گرفتم.   ذهنم از کار افتاد و دستگیر

 و بعد ،اتفاق افتاد...درست مثل همیشه. 

 حس گناه درون سینم خزید. 

 اون}لیام{ هرگز نمیتونه یه شغل داشته باشه. 
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 چرا دیلن باید داشته باشه؟

رتم کشیدم و با یه نفس عمیق آهنگو دستمو روی صو 

 قطع کردم. 

'  'حواست فقط روی بازی متمرکز باشه عویصن

 به دیلم زیر صندلیم نگاه کردم. 

نقشم این بود که درست بعد از تموم شدن شیفتش به 

ی بدزدم تا رئیسش اونو اخراج کنه.  ن  اونجا برم و چیر

قصه و آواز میخونه  نه اینکه در حایل که داره میر

 ضابی کنم . خودار 

 دیلن تیلور حق نداره شاد باشه. 

 نیست. 
ی

ی بجز بدبختی و دلشکستگ ن اوار چیر  اون رسن

ی که به منو خانوادم تحمیل کرد.  ن  درست مثل  چیر

ن میکنه.  ینو تمیر
 با دیدن صفحه دیدم که شیشه ی وییی

ن مغازه نمونده.   چند دقیقه  بیشیی تا بسنی

ن تایم نگاه کردم، چون   به خیابون برای پیدا کردن ماشنر

اون کیس بود که  دیلنو رسوند،  ویل االن هیچ اثری ازش 

 نیست. 
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 خوبه. 

کونم و   25پس مجبور نیستم با دیلم بزنمو جمجمشو بیی

 سال آینده رو توی زندان بگذرونم. 

ن مغازه رو از  چند تا دکمه رو روی لپ تاپم زدم و دوربنر

 کار انداختم چون قصد گیر افتادن نداشتم. 

نکه دستکش هاموپوشیدم ،خم شدم تا دیلمو بعد از ای

 بردارم  و همون لحظه تلفن همراهم زنگ خورد. 

اسم اوکیل روی صفحه روشنو خاموش میشد  ویل 

 نادیدش گرفتم. 

وقتی بعد از کمیی از یه دقیقه برای بار دوم دوباره زنگ 

خورد دکمه ی وصل تماسو زدم  چون اون کـ*بن تا وقتی 

نه. جواب ندم پشت رس هم  ن  زنگ میر

مخصوصا حاال که میدونه بخاطر دوست شدنش با دیلن 

 ازش دلخورم. 

 "یه"
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حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 دیلمو توی هودی سیاهم پنهان کردم. 

؟"  "چه خیی

ای معمویل،گفتم  ن ی زیادی نیست   ،فقط همون چیر "خیی

 ببینم میای بشینیمو یکم ماری جوانا بکشیم"

میکنم  ویل گاییدمش چون ماری بطور معمول قبول 

 جوانا فقط بهانه ای برای تحریک کردن منه. 

 "نمیتونم،امشب رسم شلوغه"

؟رست با چی شلوغه؟شاید منم بهت 
ی

"اوه،راست میگ

 ملحق بشم"

باید بهش بگم بهت ربیط نداره ویل اگه این کار درست 

پیش بره من میتونم از این به عنوان بهانه ای برای اینکه 

 کارو نکردم استفاده کنم. من این
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 "دارم با بریتتن حال میکنم"

 "جالبه"

من وقت اینو ندارم که با یکدندگیش برخورد کنم یا برای 

 این رسزنشش کنم،خودش اینکارو با خودش کرده. 

 "آره،بعدا با..."

 در طرف شاگرد باز شد. 

 گندش بزنن. 

؟"  "بریتتن

ن چرخوند.   اوکیل رسشو درون ماشنر

و تو صندوق گذاشته باشر و من میگم که "مگه اینکه اون

"  تو یه دروغگوبی

 یه ابروشوباال دادو منو ارزیابی کرد. 

"و مگه اینکه بخوای روی سقف اون ساختمون اسگ 

کتن که ماسک اسگ زدی و  من میگم که بنظر میاد  قرار 

"  یه کار  واقعا افتضاح بکتن

 ماسک اسکیمو برداشتمو پشت ماشینم پرت کردم

 و گم کن""گورت
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 سیگاریو روشن کرد.  

"رایه وجود داره که گورمو گم نکنم؟ اگه آره ترجیح میدم 

ن کارو بکنم"  همنر

 تالشش برای بامزه بودن اثری نداشت. 

؟"  "اینجا چه غلیط میکتن

 "من؟ تو اینجا چه کوفتی میخوای؟"

ن کشید.   دستشو باال تا پاینر

ین آدم اینجا نباشم ویل میدو  نم که "ممکنه من باهوشیی

 یه هودی سیاه،ماسک اسگ ویه دیلم  یعتن دردرس"

اییو روبراه کنم" ن  "بهت که گفته بودم ،باید یه چیر

 

 132#پارت
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 شکلک در آورد. 

،میدونم ازش  "نگو که اومدی اینجا تا به دیلن حمله کتن

 متنفری ویل اینکارت بیش از حده مرد"

 دم. دندون هامو روی هم سایی

 اون الزم نیست به من بگه چه کوفتی  بیش از حده.  

 نه وقتی قضیه رس دیلنه. 

خندیدم ویل  اثری از رسگریم توی صورتم  وجود 

 نداشت. 

"واقعا اونجا ایستادی و از کیس که جلوی کل مدرسه 

؟"  تورو زده دفاع میکتن

ون رفتم و سیگارشو گرفتم.   بیر

""اینو از صورتم بکش کنار باعث میشه ح  المو بهم بزبن

"  "انگار که اصال نمیدونم تو دیگه گ هستی

ن لب هام بزارم اونو از دستم  قبل از اینکه سیگاری رو بنر

 گرفت. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

"تو یه مشکالبی باهاش داری،گرفتم،ویل مشکل تو با اون  

به من ربیط نداره،نمیخوام مجبور بشم بخاطر یشی 

ونو مزخرفابی که تو گذشته بینتون افتاده ،طرف یکیت

م یا  زندگیشو جهنم کنم،تو دوست متن ویل اون..."  بگیر

 "خانوادست"

 حرفشو تموم کردم. 

ین مشکل من با اوک نهفتست.   و توی این، بزرگیی

اوک هیچوقت دلییل برای شک یا عدم وفاداریش به من  

 نداده،تا حاال. 

 میکنیم ، 
ی
"برای یه سال آینده ما زیر یه سقف زندگ

ن خوب بمونه،میدوبن چی میخوام همه چی بینمو 

 میگم؟"

 سیگاری رو بهم  تعارف کرد ویل قبولش نکردم. 

 "عاقالنست"

 رسشو تکون داد. 

ین دوستتم"  "اینجوری نباش مرد،من هنوزم بهیی

"
ی

 "تو که راست میگ
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 من دارم دست به رسش میکنم و اون اینو میدونه. 

 قبل از اینکه بتونم پلک بزنم منو متهم کرد. 

بودن بردار،برای  چهار سال من "دست از عویصن 

هرکاری بجز ساک زدن کـ*ـر لعنتیت برات کردم  و حاال 

جوری رفتار میکتن که انگار کار کثیفن باهات کردم که 

ه رو نابود   این دخیی
ی
نمیخوام بهت کمک کنم تا زندگ

؟"  کتن

ن من تف  ن خودش بره به ماشنر قبل از اینکه بسمت ماشنر

 کرد. 

 "گاییدمت"

 

 133#پارت

 20#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 به سینش کوبید. 

؟ باشه،برخالف تو  "دیگه نمیخوای باهام دوست باشر

 مردم برینم تا احساس خوبی در 
ی
من نیاز ندارم به زندگ

"  مورد خودم داشته باشم...الشر

ه  در حایل که به لکسوسم تکیه داده بودم به اون خیر

 شدم. 

 "حرفت تموم شد؟"

 "آره"

 "نفس سختی کشید. 

 "آره گمونم حرفم تموم شده"

 "خوبه"

 یه قدم بسمتش رفتم. 

"چون دفعه ی بعدی که به وسائل من تف کتن دندوناتو 

کونم"  توی دهنت خورد میکنمو  جمجمتو مییی

 یه قدم دیگه بسمتش رفتم. 
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؟ باشه،ویل اونجا وانسا  "نمیخوای یه طرفو انتخاب کتن

بخطابی  و جوری رفتار نکن که انگار یه آدم نجیب مادر 

 ،من میتونم کسیشعراتو از مایل ها دور تر بفهمم"

اون برای خوردن غالت صبحانش بیشیی از رابطش با 

هییل تالش میکرد و واضحه که  به دنبال راهیه که ازش 

 جدا بشه،بدون اینکه ناراحتی پیش بیاد. 

،یا ازش محافظت نمیکتن چون  "تو از دیلن دفاع نمیکتن

،تو از اون استفاده خانوادته یا تو پش خو بی هستی

"  میکتن

ی از صورتش گذشت.  ن  چیر

 "خب،چی میشه اگه اینکاروبکنم؟"

ون داد.   نفسشو بشدت بیر

 "چه مشکیل داره؟"

 مسیح. 

اوک مثل توله سگیه که دائم به  نظارت احتیاج داره تا  

تش.   سیمو نجوه و برق نگیر

میدونم که اگر همینجا مثل سگ بزنمش ،پاشیدن 

نه. دوستیمون   ن  از من ،به اون صدمه میر
 ده برابر بیشیی
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 134#پارت

 20#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

 

"استفاده کردن از دیلن برای اینکه اونو دک کتن کمگ 

بهت نمیکنه،فقط باید جرات بخرج بدی و همه ی این 

" ای لعنتیو تموم کتن ن  چیر

 سیگاری دیگه ای روشن کرد. 

 "کاش همه چی همینقدر ساده بود"

 ...مگه اینکه...""هست

ی به ذهنم خطور کرد دلم بهم پیچید.  ن ن چیر  وقتی همچنر

 "اونکه حامله نیست،هست؟"
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 اوک لرزید. 

 "نه،نه اینکه اصال بدونم"

 پوک محکیم از سیگاریش گرفت. 

"اگه باشه،مال من نیست،هفته هاست که با هم سکس 

 نداشتیم"

میخواستم بهش یاداوری کنم که چند ماه طول میکشه تا 

 ه دخیی متوجه بشه بارداره ویل بیخیالش شدم. ی

 با وضعیتی که داره احتماال براش اهمیتی نداره. 

 "گوش کن،هرچی این بیشیی کش پیدا کنه،بدتر میشه"

 شونه باال انداختم. 

"ویل هرکاری که میخوای با آلتت بکن مرد ،از دیلن 

 استفاده کن یا  بکنش یا نکن،به هر حال  به چپم نیست"

 قه ای به گاییدن دیلن ندارم""من عال

 شک توی چشماش پیچید. 

"دست خودم نیست ویل  فکر میکنم ممکنه تو عالقمند 

"  باشر

 اوکیل میتونه بره به درک. 
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"نه،چرا باید بخوام آلتمو توی گوشت خشک میتلوف 

معمویل فرو کنم وقتی که یه فیله ی مینیون عایل آبدار 

 ش"منتظرمه تا هروقت بخوام داشته باشم

 اوک دستشو جوری تکون داد انگار سوخته. 

 کاوینگتون ،ویل حاال که در این 
ی

،تو که راست میگ "لعنتی

مورد حرف زدی ،شنیدم که بریتتن قشدر رفته  چون 

ی  ن اسیی ن چون نتونسنی خانوادش حسابی از کوره در رفنی

" ن  رنگو پیدا کنن

ن چون من انداختمش تو سطل  هرگز هم پیداش نمیکنن

 زباله. 

 ه""آر 

 

 135#پارت

 20#فصل
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 در ماشینمو باز کردم و سوار شدم. 

دیلن در مغازه روقفل کرد  پس هر لحظه ممکن بود منو 

 ببینه.  

نه تنها نمیخوام ببینمش،بلکه نمیخوام حضورم جلوی  

ن بشه.   مغازه ای که کار میکنه سوال برانگیر

 "گمونم میخوای بری خونه"

 "آره"

بی که دزدی  توی فهرستم نیست پس کارم اینجا از اونجا

 تمومه. 

 اوکیل دستاشو توی جیبش گذاشت. 

 "ما با هم خوبیم  مرد ،مگه نه"

 برای االن... 

 "آره"
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؟هنوز کارای تخمیتو باهاش تموم  "در مورد دیلن چی

 نکردی؟"

 در حایل که  موتورو روشن کردم پوزخند زدم. 

،ب ه دست از "اگه نمیخوای درگیر این موضوع بیسر هیی

پرسیدن در این مورد برداری چون از جوابش خوشت 

 نمیاد"

 با این حرف،راه افتادم. 
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 «دیلن»

 

 

 

 

 

 

 "مطمئتن من خوب شدم؟"

وزه ای که پوشیده بود دست  ساویر روی ژاکت فیر

 کشید. 

ه،شاید ژاکت ایده ی بدی  "هنوز هفته ی اول سپتامیی

 باشه"

 بیلیس پیچیدم. طره ی آخر موهاشو دور با

تقریبا با جیغ و دعوا تونستم راضیش کنم که اون 

 دستمال رسو برداره و بزاره رو موهاش یه کارابی بکنم. 

 ممکنه ساویر اینطور فکر نکنه ویل اون جذابه. 
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و با موهای ابریشیم موج دار جدیدش امشب قراره  کامال 

 جلب توجه کنه و قراره پدر همه رودربیاره. 

 لباسش؟از طرف دیگه 

 نیاز به یکم کار داره. 

من معموال  طرفدار لباس های پوشیدم که زیاد تنگ 

نباشه ویل پارچه ی بنفش لباسش برای دور کمرش خییل 

 بزرگه و بلند تر از پاهاشه. 

هرچند ژاکتش خوشگله ویل به اندازه ای  کوتاهه که 

 سخاوتمندانه به  سینه هاش اشاره میکنه. 

 فکر بودم که چطور جوابشو بدم. لبمو جویدم  و در این 

اگه باهاش صادق نباشم ،دوست خوبی نیستم ویل 

ن  نمیخوام ازم متنفر بشه و احساس عدم  همچننر

 اطمینان بهش دست بده. 

"میخوای واقعاحقیقتو بهت بگم ؟یا یه دروغ 

؟"  مصلحتی

 یگ از ابروهای تازه برداشته شدشو باال داد. 

م 500قت "این یه سوال انحرافیه؟برای حقی دالر میگیر

الکس}یه مسابقه ی تلویزیوبن که مجریش الکساندر 
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تربک بود و مسابقش به این شکل بود که مجری جوابو 

کت کننده ها باید سوال رو بگن{"  میداد و رسر

ن گذاشتم و یه برق لب تمشگ برداشتم.   بابیلسوپاینر

 این برای صورتش کامال مناسبه. 

 "حقیقت اینه که تو خوشگیل"

 

 136ارت#پ

 21#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

وع به استفاده از برق لب کردم.   رسر

ا نداری" ن  "تو نیازی به آرایش یا اینجور چیر

ون زدو با دستمال پاک کردم.   قسمت هابی که از لبش بیر
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ش اینه که  "ویل این دامن بهت نمیاد،استفاده ی بهیی

 بندازیمش توی شومینه ی خالم تا بسوزه"

 "اوه"

 اتاق چرخید.  چشماش دور 

 "من لباس دیگه ای نیووردم،فکر کنم..."

 دستمو به نشانه ی اینکه صیی کنه باال گرفتم. 

 کمدمو باز کردمو یه شلوار تنگ چسبون برداشتم. 

 "نگران نباش،اینو امتحان کن"

 ساویر جوری بهم نگاه کردکه انگار دیوونم. 

"باشه،این اتفاق نمیفته،از پیشنهادت ممنونم ویل تو 

یه سایز دو هستی و من تو روزای خوبم شبیه سایز شب

 چهاردهم،این اصال برای من مناسب نیست"

 با رسکوب کردن یه ناله ،شلوارو بسمتش پرت کردم. 

"این شلوار برای هر سایزی طراچ شده،قبل از  غر زدن 

 اول امتحانش کن"

"باشه ویل اگه اندازم نبود،رس راه جلوی خونمون 

 ه دامن دیگه برمیدارم"وایمیستیم  و من ی
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 رومو ازش برگردوندم تا بهش حریم خصوصیشوبدم. 

 "قبوله"

 از پشت رسم گفت. 

؟"  "هنوز تصمیم نگرفتی قراره امشب چی بپوشر

 "نوچ"

م تا کسیو تحت تاثییر قرار بدم،من فقط  من اونجا نمیر

 اونجام تا از ساویر حمایت کنم. 

تام کردم.  وع به چک کردنه تیشر  رسر

ت""طبق معمو  ن و تیشر  ل،شلوار جنر

'چرا باید بخوام آلتمو توی گوشت خشک میتلوف 

معمویل فرو کنم وقتی که یه فیله ی مینیون عایل آبدار 

 منتظرمه تا هروقت بخوام داشته باشمش'

در حایل که این کلمات بی رحمانه ای که جیک به اوکیل 

ی که جمجمه ای رو سوراخ کنه به ذهنم  میگفت مثل تیر

 شمامو بستم. میومد  چ
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منم مثل هر دخیی نوجووبن هراز گایه نسبت به بدنم 

احساسات بدی داشتم ویل اغلب اوقات از خودم رایصن 

 بودم. 

 با این حال حرفای جیک؟

 این درد داشت . 

 هنوزم دردناکه. 

و در حایل که قسمت های منطفی مغزم میدونست که 

 نباید به این توجیه کنم... 

 قسمت های دیگه مغزم؟

ه.  دلش  میخواست که کاری کنم تا حرفاشوپس بگیر

 

 137#پارت

 21#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 

ت راب زامتی که میخواستم بپوشمو روی تخت  تیشر

 انداختم. 

 "من یه میتلوف گاییده شده  نیستم"

 ساویر پرسید. 

"خواننده یا غذا؟}میتلوف هم اسم یه غذاست که با 

گوشت چرخکرده درست میشه و هم اسم یه 

 خوانندست{"

 بسمت اون چرخیدم. 

همونطور که فکر میکردم شلوار فیت تنش بود و با ژاکت 

سید.   چریم و موهای مواج بلندش عایل بنظر میر

"غذا،هرچند خواننده رو ترجیح میدم،ویل هیچ وقت 

ش"  فراموش نکن که تو جذاب بنظر میر

ن داد.   به بینیش چنر

 و "مطمئنم،اگه خم بشم همه یه کون پر از چربی 

" ن  سلولیت میبینن
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 "ساویر"

 شونه هاشو گرفتم. 

"کونت قشنگه،تنها بخیسر از تو که زشته عزت نفسته،به 

دل و 
َ
جون خودم قسم  تو بطرز کالسیگ خوشگیل، مثل ا

سوفیا لورن .هر کیس که فکر دیگه ای بکنه،یا کوره،یا 

حسوده و یا احمقه و همشون میتونن برن خودشونو 

 بگان" 

 ایول"“

ن با در طول شب ساویر لبخند زد. برای ا  ولنر

"مرش ،اگه گروه ایندی راک جواب نداد جدا باید  

ی" شر رو در نظر بگیر ن  های انگیر
ابن  سخین

 لبخندش سست شد. 

"حاال بهم بگو چند لحظه پیش در مورد میتلف چی 

؟"  میگفتی

من نسخه ی کوتاهم از سابقه ی رابطم با  جیکو وقتی 

آورد بهش گفتم پس در جریان منو از رس کارم به خانه 

رابطه ی گذشتم با جیک بود ویل به هرحال اصال بهش 
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نگفتم که وقتی اون شب اوکیل اومد تا منو از مغازه به 

 خونه برسونه حرف هاشو با جیک شنیدم. 

 "جیک منو با میتلف مقایسه کرد"

 

 138#پارت

 21#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

 

 

 

 ضافه کردم. وقتی با گیجی به من نگاه کرد ا

"یه شب که از رس کار برمیگشتم شنیدم که به اوکیل 

میگفت بریتتن یه فیله ی مینیونه آبداره و ...من یه 

 میتلف خشک معمویل هستم"
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ن شد.   ساویر بوضوح خشمگنر

"این احمق خودنما نیاز داره با یخ شکن 

" ن ن قسمتی از مغز{ کنن  لوبوتومیش}برداشنی

تمو از روی تخت برداشتم و   بررسیش کردم. تیشر

 "میدونم باید بیخیال بشم ویل..."

"تو قراره  کاری کتن که اون خر امشب قلب سیاهه 

 خودشو بجوه"

ورانه ای زد.   پوزخند رسر

 نیشخند من با نیشخند او هماهنگ بود. 

"  "خییل بد شد لعنتی

 ساعتشوچک کرد. 

"ساعت نه شده،هنوز  وقت زیادی داریم که تورو آماده 

 کنیم"

؟   من نمیخوام که...""مطمئتن

 

آب دهنمو قورت دادم  و  سیع کردم به کلمات درست 

ون نیاد.  ن اشتبایه از دهنم بیر  فکر کنم تا چیر
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ای تیه مغز نیستم که برای جلب توجه  " من از اون دخیی

ن  ن که همچنر
لباسای  ناجورمیپوشن  و نمیخوام فکر کنن

 آدیم هستم"

 ساویر عینکشو باالتر گذاشت. 

م برای داشتنش آدم "دیلن تو بدبن   داری که من حارصن

ی نپوشر که باعث نشه جیک فورا شق  ن بکشم،اگه تو چیر

ی که ده برابر از  کنه وبریتتن  برای نگاه نکردن به خیی

خودش جذاب تره چشماشودر نیاره دیگه باهات حرف 

نم" ن  نمیر

 خییل خب. 

 لعنت. 

 "خییل خب پس،گمونم باید اینکارو بکنیم "

 لباس هارو بررش کردم.  بسمت کمدم رفتم و 

ی ندارم که از لباسای گرون  ن "تنها مشکل اینه که من چیر

 بریتتن رس باشه" 

هفته ی اویل که پدرم به زندان افتاد خییل از لباس های 

،سایت{  نتی }فروشگاه اینیی گرون قیمتو توی ای بی

 فروختم. 
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هابی بودن که از 
ن شون  چیر

ن چون اکیی برام اهمیتی نداشنی

ن مادر خواند م هدیه گرفته بودم ویل امشب میتونسنی

 بدردم بخورن. 
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 دوستم کنارم ایستاد و سوت زد. 

یه که  ن "حق با توعه،شلواری که بهم دادی  شیک ترین چیر

 داری"

ی  ن وقتی به من نگاه کرد چشماش بطرز شیطنت آمیر

 میدرخشید. 

ی داشته باشه،ب ن سه اون "ویل خالت باید یه چیر نظر میر

ن راجع به مد میدونه"  یگ دو چیر
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ستان مثل بریتتن بوده  "همینطوره،خالم اساسا  توی دبیر

 البته بدون حرف اول ب"

ن مثل  ن حرف زدنت ،شما دو تا میتوننر "در مورد کنایه آمیر

 دوقلوهای...."

 تقه ای به در حرفشو قطع کرد. 

 دو تابی با هم گفتیم. 

 "بیا تو"

ه کریستال با یه گردنبند تو دستش لحظه ای بعد خال

 داخل اومد. 

ن اینو ببندم؟ وینو من یکم  ا،میشه کمک کننر "سالم دخیی

یم خوش بگذرونیم ...یکم فیلمو اینا...منم گفتم تا اون  میر

 تلفن کاریشو تموم میکنه آماده بشم"

 "حتما"

 پشت رسش ایستادم  و گردنبندو بستم. 

 خاله به ساویر نگاه کرد. 

ببینش،تو کامال متفاوت تر از وقتی که اومدی  "اوه ،وای

ش،عاشق موهات شدم"  بنظر میر
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 "مرش"

 به من نگاه کرد. 

 یا من بگم؟"
ی

 "خودت بهش میگ

ی بخواد میتونه خییل گیر باشه.  ن  وقتی ساویر چیر

 نگاه خالم نگران شد. 

 "چی ازم بخوای؟"

م" اهن قرض بگیر  "فکر کردم میتونم امشب ازت یه پیر

سید. خاله غافل  گیر بنظر میر
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ی داشته  ن ن نیستم که  چیر "البته،منظورم اینه که مطمن 

 باشم که به سبکت بخوره ویل..."

یه که ما دنبالشیم" ن  "این دقیقا چیر
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 ساویر ادامه داد. 

ی نیاز داریم که به اندازه ای سکیس باشه  ن "دیلن به چیر

و باعث شهوبی شدن  که بریتتن رو از حسودی بکشه

 جیک بشه"

ن واقعیه.  ...ساویر یه ریزبنر ن  ریز بنر

 چشمای خالم گشاد شد. 

 "میفهمم"

 دستاشوتکون داد تا پشت رسش بریم. 

 خوبی پیدا میکنیم"
ن  "با وجود ما سه تا مطمئنم که چیر
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 فصل بیست و دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 «دیلن»
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ی که دو ساعت بعد  با آراییسر بیشیی و لبا ن  از چیر
س کمیی

ن ساویر  قبال تو عموم ظاهر شده بودم ،توی ماشنر

 نشستم. 

ن آوردن رسم بررش کردم که سینه هام از لباس  با پاینر

ون نزده باشه.   سیایه که از خالم قرض گرفتم بیر

ن شلوار چریم  ن بنر
از اونجابی که کریستال و ساویر نتونسنی

ن و یه دامن خییل کوتاه به توافق برسن ،من ی ه شلوار جنر

 خییل تنگ انتخاب کردم. 

 "من یه ژاکت اضافه صندیل عقب دارم،میخوای؟"

 "نه ممنون،مشکیل ندارم"

س  من نمیلرزیدم چون رسدم بود،میلرزیدم چون اسیی

 داشتم. 
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بریتتن بیشیی از هر زمان دیگه ای از دست من عصبانیه 

،پس نمیتونم بگم وقتی منو ببینه  چطور واکنش نشون 

 چکاری میکنه.  میده یا 

ن بار بهش پیام دادم.   ون کشیدم و برای دهمنر  تلفنمو بیر

 طبق معمول بی پاسخ موند. 

 ساویر آه کشید. 

"ساعت یازدهه ،من باید یکو نیم خونه باشم،احتماال 

 بدون اون باید بریم تو"

 کیفمو برداشتم. 

 "حق با توعه،بریم تو"
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 "صیی کن"

ه شد.  ی خیر ن  از شیشه ی جلو به چیر

ن تر از ما پارک  ن پاینر "فکر کنم خودشه،چند تا ماشنر

نه" ن  کرده،با یه یاروبی حرف میر

مسیر نگاهشو دنبال کردم و مطمئنا اون اوکلیه که تو 

ماشینه و یه  بحث پر تنش با کیس که بیاد نمیارم قبال 

 هرگز دیده باشمش انجام میده. 

 م. درو باز کرد

 "بیا بریم"

فتم ،ساویر  وقتی بسمت جابی که ماشینش پارکه میر

 بدنبالم اومد. 

 اوکیل بقدری درگیر بود که نزدیک شدنمونو ندید. 

 به پنجره چند تقه زدم. 
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 "یه،منو یادته؟"

ن کشید و فهیسر داد.   پنجره رو پاینر

منده،فراموش کردم،چند دقیقه دیگه میام"  "رسر

 بسمت من کشیده شد.  پش کنار اوکیل توجهش از اون

ی که توی چشماش بود ،در حایل که از  ن نگاه تهدید آمیر

ن براندازم میکرد باعث شد از درون بلرزم.   باال تا پاینر

 "این کیه؟"

 نمیدونم حالت صورت اوکیل چه دلییل داره. 

 "هیچکس،فقط یه دوست"

 آره؟

اوکیل  قطعا مثل همیشه با بیغیدی و بی تفاوت رفتار 

 نمیکرد. 

نم نیستم چه کوفتی بینشون در جریانه ویل اصال از مطمئ

 این وضع خوشم نمیومد. 

 دستامو روی سینه قفل کردم. 

 "من دخیی خالشم"

 یه ابرومو باال دادم. 
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 "مشکلیه؟"

 بدن اوکیل منقبض شد. 

 "نه،برو داخل،چند دقیقه دیگه  میام پیشت"

 ساویر آرنجمو گرفت. 

ن منتظرش باشی م تا کارش تموم "بیا،ما میتونیم تو ماشنر

 بشه"

 با تردید دنبالش رفتم. 
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فتیم  ساویر پرسید.   در حایل که بسمت ماشینش میر
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 "فکر میکتن ،قضیه چی بود؟"

 "واقعا هیچ ایده ای ندارم"

ه؟"  "شاید اون کسیه که  اوکیل ماری جواناشو ازش میگیر

 رسمو تکون دادم. 

ند شب پیش با کارت شناسابی جعیل  "مشکوکه،وقتی چ

 از مغازه ی دخانیات علف خرید من باهاش بودم"

چشمام بسمت جاده،جابی که اون بود رفت  و به 

 تبادلشون نگاه کردم. 

د و زیاد از دستش استفاده میکرد  ن  اوکیل حرف میر
بیشیی

ی که میگفت باعث مغشوش شدنش  ن انگار که هرچیر

 میشد. 

ربی عبوس،صبورانه نشسته پش که کنارش بود با صو 

 بود. 

ی توی  ن تا اینکه به سمت  کنسول وسطشون خم شدوچیر

 گوش اوک گفت. 

اوکیل با جدیت رس تکون داد  و قبل از اینکه چشماشو 

ن محکم شد.   ببنده دستش دور فرمون ماشنر
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 "شده فکر کنه اگه..."

 ساویر حرفشو ادامه نداد. 

 "بیخیال"

 "چیه؟"

 

ه ،من رساپا   اگه ساویر نظریه ای داره که اینجا چه خیی

 گوشم. 

 "فکر کردی شاید..."

 صداش قطع شد و نفیس گرفت. 

 "فکر کردی شاید اون همجنسگرا باشه؟"

ن اینکه من گیج شدم ،کم لطفیه.   گفنی

 "پشی که باهاشه،یا اوکیل؟"

 مشغول بازی با ناخنش شد. 

"نمیدونم...هردوشون؟احتماال اشتباه میکنم  چون پش 

ن تنه  تمام خالت  و هی یل  سال قبل رسما از ناحیه ی پاینر

مدت به هم چسبیده بودن و حاال انگار اصال هییل وجود 

وته و نعشه   از قبل تو هیی
ن خییل بیشیی نداره ،وهمچننر
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ابی که  آزارش میدن فرار 
ن میکنه،انگار سیع میکنه از چیر

 کنه"

 شونه باال انداخت. 

 "احتماال زیاد دارم کنکاش میکنم"

 ریش فکر کردم. به نظ

 این کامال دور از ذهن نیست. 

"نه،ممکنه حق با تو باشه،من اونو در حایل گیر انداختم 

که پورن تماشا میکرد ویل چشماش بسته بود،پس در 

واقعا نگاه نمیکرد میدوبن چی میگم،در اصل به صداشون 

ی  ن گوش میداد...و اگه دوست سابق من چیر

 باشن"بدونه...طبییع نیست که باهم دوست 
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 صاف نشستم. 

"وقتی جیک در مورد رابطه ی منو پش خالم شایعه 

اض یا انکارش نکرد."  درست کرد،اوکیل  اعیی

ن  ن اوکیل پیاده شد و به سمت ماشنر دیدم که پش از ماشنر

 خودش که  اونطرف خیابون بود رفت. 

ن حاال اوکیل تمام مدت تماشاش میکرد،تقریبا ا نگار همنر

 هم دلتنگشه. 

،پشه دم  ن "اونا چند لحظه پیش یه لحظه ی خاص داشنی

ی پچ پچ کرد و اوکیل جوری شدانگار که هر  ن گوشش چیر

ی که گفته برای اوکیل ناراحت کننده بوده" ن  چیر

 چشمای ساویر گشاد شد. 

"اوه خدای من،حق با توعه،الزم به ذکر نیست که پشه  

بود ویل وقتی فهمید دخیی زیاد ازت خوشش نیومده 

خالیسر آروم شد،شاید ناراحت بود که اوکیل وانمود کنه  

سید که تو  دوست دخیی  تو باهاش رابطه ای نداری ومییی

"  جدیدش باشر

د.   ساویر سینشو فشر
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ن دور  "نگاه کن...اوکیل در حایل که طرف داره با ماشنر

 میشه تماشاش میکنه،نمیتونه چشماشوازش برداره"

 . آه کشید 

،به سبک رومئو  ن "اونا  مثل عشقای افسانه ای هسنی

" ن  وژولیت امروزی...فقط رومئو و رمئو هسنی

 صورت ساویر منقبض شد. 

"واضحه که اون ترسیده لو بره،ما باید هواشوداشته 

باشیم دیلن،اون باید بدونه کسابی رو داره که بدون توجه 

" ن  به عالئق جنسیش حمایتش میکنن

 موافقت کردم. 

 عا،منظورم اینه که ،ما خانواده ایم""آره،قط

ده شد.   قلبم فشر

ی در مورد این گفت که  پدرش به شادی  ن "اون  قبال چیر

و خوشبختی بقیه اهمیتی نمیده،شاید سیع کرد به پدرش 

بگه  و اون  حارصن به حمایت از اوک نشده ویل اوکیل به 

 حمایت وین نیازی نداره،اون منو داره..و تورو"

 د. صداش خش دار ش
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 "ما بهش پشت نمیکنیم"

هردومون انقدر مشغول بحثمون بودیم که وقتی اوکیل  

 به شیشه زد از جا پریدیم. 

کونیم؟" ین که از اینجا بریم داخلو بیی  "حارصن

فتیم منو ساویر نگایه  ون میر در حایل که از ون ساویر بیر

 با هم ردوبدل کردیم. 

 و بعد قبل از اینکه بتونم فکر کنم دستامو دورش

 پیچیدم. 

وع خوبی نداشتیم،ویل 
"میدونم  تو دیدار اول با هم رسر

 میخوام بدوبن که همیشه برای تو اینجام"

 اوکیل خشکش زد. 
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 "آمم مرش"

 اونو محکمیی بغل کردم. 

"واقعا میگم اوک،ما خانواده ایم ،هر کاری که داری 

ی که هستی من  ن "میکتن و هر چیر  پشتتم  تو تنها نیستی

 ساویر به آغوش گروهیمون پیوست. 

 "منم هواتو دارم"

 ساویر به آسمون اشاره کرد.  

"اونم اینجاست}منظورش به خداست{ خدا تموم بنده 

 هاشو دوست داره"

 دهن اوکیل بازموند. 

"شما دو تا چه کوفتی کشیدین؟ و میتونم یکم ازاونو}هر 

ی که کشیدن{ داشته باشم؟" ن  چیر

 اویر قبل ازاینکه بسمت من برگرده و بی صدا لب بزنه س

 'اون هنوز آماده نیست'

 به اوکیل گفت. 
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"ما فقط میخواییم بدوبن که چقدر ازت حمایت 

 میکنیم"

 رس تکون دادم. 

 ما نباید بهش فشار بیاریم. 

 خودش وقتی حس کنه زمانش رسیده بهمون میگه. 

 و هر وقت بخواد بگه ما کنارشیم.  

 وشو صاف کرد. اوکیل گل

"هر چند که این جشن کوچولوی ابراز عشق بغیل  جالبه 

 ویل،اون تو یه بطری ویسکیه که اسم من روشه"

 وقتی ازش جدا شدیم چشماش روی من چرچن زد. 

اهن قشنگیه"  "پیر

ذهنم به وقتی رفت که تو کمد  در مورد خریدن چند تا 

 لباس از ویکتوریا سکرت  پیشنهاد داده بود. 

د؟شاید ا  ز اینکه تنهابی بره اونجا لذت مییی

 "ممنون،شاید گایه بتونیم با هم بریم خرید"

 "دیلن!"

 ساویرهییس کرد. 
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 "بهش فشار نیار"

 

 145#پارت

 22#فصل
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 گندش بزنن. 

 حق با اونه. 

"متاسفم،اشکایل نداره اگه خرید جزوکارای مورد عالقت 

 ی با هم انجام بدیم"نیست،میتونیم هر کاری که تو بخوا

اهنشوباز کرد.   یقه ی پیر

 "منظورم اینه که تو بیشیی از مد رست میشه"

اوکیل یه دستشودور شونه ی من و دست دیگشودور  

شونه ی ساویر گذاشت  و مارو بسمت خونه ی سبک 
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انه ای برد که صدای آهنگ داشت خونه رو منفجر  مدییی

 میکرد. 

ف بزنیم ویل اول،بزار "ما بعدا میتونیم دراین مورد حر 

قبل از داخل شدن یه توضیح مفیدو مختض بهتون 

بدم،پشای کوبن اینجا زیادن پس همیشه  خودتون از 

بطری نوشیدبن بردارین،اگه کیس بهتون داد،بزارینش کنار 

ن  به اندازه ای  و یگ دیگه برای خودتون بردارین، کریستنر

وب داره که یه کشور جهان سویم رو برای ماه ها  مشر

 مست نگه داره"

وب خور نیستم ویل خوبه که فهمیدم.   من مشر

،اگه در یه اتاق  ن "طبقه ی دوم بچه ها همدیگرو میکنن

ن درونش انتخاب  خواب بستست یگ دیگه رو  برای رفنی

ن تا خایل بشه" ن  یا منتظر بموننر  کننر

 مکث کرد. 

وب برندارین" ،از توی ظرف پانچ مشر  "و راستی

 ند تا به اون نگاه کنه. ساویر رسشو چرخو 

 "چون آلودست؟"

 "نه"
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 اوکیل با یه نیشخند جواب داد. 

"چون کول یبار خییل مست شده بود و  فکر میکرد اون 

 کاسه ی توالته"

 "چندش"

ی بود که تو ذهن منم بود.  ن  حرف ساویر دقیقا همون چیر

 وقتی به در ورودی نزدیک شدیم اوک قهقهه زد. 

خدایان صدا کرد و  همه رو "نه ،کول اونو شهد طالبی 

ن،به اندازه ی جهنم خنده  تشویق کرد یه جرعه ازش بگیر

ا پرسیدن که چرا انقدر گرمه  دار بود تا اینکه چند تا ازدخیی

 و مزه ی مزخرفن میده"

 ابروهاشو تکون داد. 

 "بعدش دیگه وضعیت یکم آشفته شد"

ه رومیکشید ،منو ساویر نگاه  در حایل که دستگیر

ده ا ن  ی ردوبدل کردیم. وحشیی

 وقتی اوکیل درو باز کرد مثل یه دوزخ کامل بود.  

تو هر قسمتی کیل آدم وجود داشت و تو دست همشون 

 لیوان قرمز فویم بود. 
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قصیدن و اوقات خوبی رو  سمت راستمون یه رسیا میر

 میگذروندن. 

در حایل که طرف دیگمون سیع میکردن برقصن و اوقات 

 وحشتنایک رو میگذروندن. 

 

 146پارت#

 22#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 

 

 

چند نفر در حال دعوا بودن....بقیه هر کار متظاهرانه ای 

ن انجام میدادن.   که میتونسنی

میتونم بگم که ساویر بیشیی از من تحت فشاره چون 

ن برخورد  ثانیه ای که وارد شدیم  نزدیک بود فکش به زمنر

 کنه. 

 ساویر پرسید. 
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 "همیشه اینجوریه؟"

فت از  در حایل که  میر
ی پر از نوشیدبن ن اوکیل بسمت میر

ن صدای بلند موسیفی فریاد زد.   بنر

؟"  "چی

 "گفتم،همیشه اینجوریه؟"

 اوکیل سخاوتمندانه مایع کهربابی رنگو توی لیوان ریخت. 

"گایه،یکم که از شب بگذره همه چی فروکش میکنه،حاال 

"  میبیتن

  

و بررش کرد.  ن  ساویر یه لیوان خایل  برداشت و میر

ی با الکل زیر پنج درصد وجود داره؟" ن  "اینجا چیر

قبل از اینکه اوکیل  بطری ویسگ رو دوباره برداره یه 

 نفس لیوانشو رس کشید. 

 "لعنت به من اگه بدونم"

یه بطری سودای نیمه پرو  پشت بطری ها پیدا کردمو 

 گرفتمش. 

 "بیا "
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 بعد از یه نگاه محتاطانه دو تا لیوان پر کرد. 

ن حاال "خب حاال   باید چیکار کنیم؟راستشو بگم من همنر

 هم حوصلم رس رفته"

 یه لیوانو به من داد و جرعه ای نوشید. 

 "منم....قابل ذکره که موزیک افتضاحه"

 اوکیل چشم غره رفت. 

 "چون هنوزهردوتون هوشیارینو مست نشدین"

 ساویر سوییچشو نشون داد. 

 کنم"
ی
 "چون قراره رانندگ

 رد. اوکیل به من نگاه ک

 "عذرتو چیه؟"
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من فقط میخوام  تو خونه ای که نصف افرادش 

ن هوشیار باشم.   دشمنای بزرگم هسنی

وب خور خوبی نیستم"
 "فقط  مشر

 "یه"

 یه صدای بلندو عمیق از اون طرف اتاق شنیدم. 

در حایل که بسمت ما میومد ،صدای ناله ی ساویر رو 

 شنیدم. 

 ه،این مهموبن رسما مزخرفه""آر 

 واضحه که دوست من طرفدار کول کاوینگتون نیست. 

 نمیتونم رسزنشش کنم. 

ستاره ی  خط حمله  ممکنه خوشگل باشه  ویل نفرت 

ن و به اندازه ی جهنم خودنما و از خود متشکره.   انگیر
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ن نگاه کردن به اون دردناکه چون شبیه برادر   همچننر

 دوقلوشه. 

 ده ی لیام که هرگز نخواهد داشت. قیافه ای از آین

ن نیستم کول ...یا جیک و خانوادش چطور با این  مطمن 

 کناراومدن. 

 "موضوع چیه دیلن؟"

ش انگار بسمت من خنجر فرومیکردن.  ن تیر  چشمای سیی

 "بنظر میاد انگار روح دیدی"

 یبار دیگه   الل شدم ویل ساویر اینطور نیست. 

 "دست از رسش بردار کاوینگتون"

 اون بچه خرخون مورد عالقه ی من نیست""خب،

در حایل که رسش بسمت ساویر چرخید صورتش با 

 تمسخر برق زد. 

 "من تقریبا نشناختمت،مطمئتن گم نشدی عسلم"

 خم شد و بطری آبجوشوبسمت خروچی گرفت. 
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}به متعصب های مذهتی میگن  "راه گم کردی بایبل تامیی

راه درست  که خییل به مسیح و راهنمابی ملت به دین و 

 اهمیت میدن،کول اونو بایبل تامیی صدا میکنه{"

ه شد.   ساویر دستاشو روی سینه چلیپا کرد و به اون خیر

"یه...اگه بهت پس گردبن بزنم جوری که روی باسنت 

ن بخزی میفهیم اینجوری  بیفتی و چهاردستو پا روی زمنر

"  حرف نزبن

ی رس بطری رو لیس زد.  ن  کول بطرز وسوسه انگیر

""اوه ع بن ن  زیزم،عاشق اینم که باهام کثیف حرف میر

 صورت دوستم با انزجار جمع شد. 

 "خدایا ،تو یه خوگ"
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 کول روی سینه ی ساویر زوم کرد و لبشو گازگرفت. 

 "قوک قوک}داری ادای خوک در میاره{"

وقتی دوست بریتتن رو دید وسط حرفش یه نیشخند 

 گرفت و  دستشو دور شونش گذاشت.   روی دهنش جا 

 "یه سکیس ،فکر کردم میتونم تو جکوزی ببینمت"

وع به حرف زدن کرد ویل  کول توجهشو  دوست بریتتن رسر

 به جابی پشت رسمون داد. 

 "البته وقتی کارم تموم شد"

ن  قلب احمق خائنم  با دیدن  جیک که از پله ها پاینر

وع به تند تپیدن کرد.   میومد  رسر

ت  سیاه  پوشیده بود که به طرز دلپذیری  اون یه  تیشر

ن تنگ که از قسمت  بازوهاشو پوشونده بود  و یه جنر

 کمرش انگار قراره در بیاد. 

 بی عیب و نقص بود.  
 صورتش طبق معمول بطرز لعنتی

ی  چونشو پوشونده.   حتی با اینکه ته ریش بیشیی

انقدر روی ظاهرش تمرکز کرده بودم که  چند ثانیه طول  

شید تا بفهمم  جیک کمربندشو  مرتب کرد ...و  بریتتن ک
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ن زباله بجا  ون انداخنی مثل بوی تعفن که حتی بعد از بیر

 میمونه  از پشت بهش نزدیک شد. 

م تا برای هوا خوردن   میخواستم دست ساویرو بگیر

ون بریم ویل قبلش  بریتتن متوجه من شد.   بیر

ل شد ودیدن نگاهش ثانیه ای از حسادت به ناراحتی تبدی

این حالت صورتش ارزش اینو داشت که چند لحظه ای 

 تحملش کنم. 

ن معتادمون }اشاره به اوکیل{چی برامون آورده"  "خب ببنر

 به اوکیل نگاه تندی کرد. 

"خییل ممنون اوک ،مطمئنم هییل بزودی قراره دوست 

دخیی سابقت بشه،وقتی به اینجا برسه  قراره خییل 

 هیجان زده بشه"

سید که اوکیل از تهدیدش ترسیده باشه. بنظر ن   میر

ن بار   جیک بدون توجه به من  یا  نگایه به بقیه بسمت میر

 موقت رفت. 

 

 149#پارت
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 مثل منو ساویر مستقیما رساغ سودا رفت  که بدون الکله. 

وقتی بطریشو بررش کرد و دندون هاشو روی هم فشار 

 داد  پوزخند زدم. 

 دوم آشغایل بدون اجازه به بطری من دست زده؟"" ک

 ساویر کنار من سیخ ایستاد. 

بقیه ی نوشیدنیمو رس کشیدم و مفتخرانه  لیوانمو باال 

 گرفتم. 

 "این آشغال"

 عضالت گردنش منقبض شد. 

؟"  " اینجا چه غلیط میکتن

ش برای یه لحظه قبل از اینکه بسمت اوکیل بره  نگاه خیر

ی بغیر از نفرت ن ن رفت.  با چیر  از روی بدنم پاینر
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 "اگه دردرس نمیخوای نباید اون لعنتی رو میاوردی"

 "من با یا بدون اوکیل میومدم اینجا"

 بهش اطالع دادم. 

"ویل یه، اگه اینجا بودن من انقدر اذیتت میکنه...تو 

ی"  واقعا باید سیع کتن نادیدم بگیر

ن بازوی برهنم کشیدم.   دستمو پاینر

تو مشغول نگه میدارم که قادر "مگه اینکه انقدر ذهن

ی،که برای اینهم پیشنهاد  نباشر از خودت لذت بیی

ی."  میکنم  یه کمک حرفه ای بگیر

ن بهش انداختم.   نگایه پر از همدردی تمسخر آمیر

"درست نیست که در مورد کیس که دیگه تو زندگیت 

"  نیست وسواس داشته باشر

قتی که  متوجه نشده بودم که حرفام چقدر وحشتناکه تا و 

 بارقه ای از دردو توی صورتش دیدم. 

 "جیک من نیم..."

 "نه"
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قلبم فرو ریخت وقتی که لبخند زد و اون چال عمیقو به 

 نمایش گذاشت. 

 بطری سودا رو برداشت و  گفت. 

 "حق با توعه"

ی که بتونم پلک بزنم بطری سودا رو روی  ن  از چیر
رسیعیی

 رسم خایل کرد . 

"  "از بقیه ی شبت لذت بیی

وقتی بطری خایل رو بسمتم پرت کرد و رفت . بریتتن و  

 دوستش مثل کفتار خندیدن. 
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 "یه نفر هست که وسواس داره"

 بریتتن خرناس کشید. 
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 "ویل قطعا اون آدم جیک نیست"

ن برداشت و به من  ساویر دستمال حوله ای رو از روی میر

 داد. 

 "مرش"

وع کردم تا  اونجابی که میتونم  مایع لعنتی سودا رو از رسر

 روی بدنم پاک کنم. 

 "خییل خب"

 کول دستاشو به هم مالید. 

 "من میخوام برم تو جکوزی،گ میاد؟"

 دخیی کنارش با لوندی گفت.  

 "من"

"منم میام ،اگه جیک بخواد بیاد،اگه نه احتماال 

ی بهش  برمیگردیم خونه ی من و من میتونم حس بهیی

ن  بخاطر اینکه  یه نفر شبشو خراب کرد"بدم..مید  وننر

 برای نادیده گرفتنش تالش زیادی الزمه. 

 اوکیل به من نگاه کرد. 

" ن بیسر ن میتونه  کمک کنه تا کامال تمیر  "تو آب رفنی
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ی
من واقعا دلم میخواد بدونم  اون تو چه دنیابی زندگ

میکنه چون  تو دنیای من ،امکان نداره به هیچ دلییل با 

ش برم تو جکوزی"برادر ج  یک و دوست دخیی

 "واقعا اوکیل؟"

 بریتتن داد زد. 

"مگه اینکه بخوای جیک بهت درکوبن بزنه  پس دعوت 

کردن اونو بس کن،از اون استقبال نمیشه و اگه تو به 

کمک کردن به اون ادامه بدی از تو هم استقبال نخواهد 

 شد"

 دوست بریتتن دستشو روی کمرش گذاشت. 

ن موضوع ب  رای دوست خپلش هم صدق میکنه""همنر

" ن  "آروم باشنر

 کول گفت. 

 "ساویر حتی هیچ کاری نکرده"
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 . ن  هردوشون کول رونادیده گرفنی

 "خدایا"

 بریتتن موهاشو روی شونش گذاشت. 

؟"  "میتوبن اون نهنگو توی جکوزی تصور کتن

انه گفت.   دوستش متکیی

 نهنگه""آب زیستگاه طبیعیه یه 

 ساویر از خجالت رسخ شد. 

و قرمزمیدیدم.  ن  و من هم به هرحال همه چیر

وع به لرزیدن کرد.    مخصوصا وقتی لب پاییتن ساویر رسر

 "لعنت بهتون"

 به ساویر گفتم. 

" ن  "اونا فقط حسادت میکنن

؟"  "به چی

 بریتتن با دهن بسته خندید. 

 "سکته ی قلتی و دیابت؟ نه ممنون"
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 "وای"

 گریه کنه"  "فکر کنم میخواد 

 خشم به دلم چنگ زد. 

بریتتن پست ترینو بدبخت ترین آدمیه که تا حاال تو 

زندگیم دیدم و  خسته شدم  از اینکه فکر میکنه از بقیه 

ه.   خییل بهیی

اون مثل قارچیه که رشد میکنه و مثل سلول های  

 رسطابن همه رو  آلوده میکنه. 

 تکثیر شده، هیچ امکان 
جهنیم وجود ویل به اندازه ی کافن

نداره که اینجا وایسمو تماشا کنم که دوستمو اذیت 

 میکنه. 

ن نفری که حرف بعدی رو بزنه   دستامو مشت کردم ،اولنر

 مشتم تو صورتش فرود میاد. 

ن داد.    بریتتن بینیشو چنر

 "اوه خدای من  همینطوره،خپلو واقعا داره گریه .."

 یه مشت به دهانش برخورد کرد. 

 ن نبود. فقط،این مشت مال م
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 مال ساویر بود. 

و دخیی من کامال  مشت محکیم داره چون  بریتتن روی 

ن افتاد.   زمنر

ن دندوناش غرید.   ساویر به اون نگاه کرد و از بنر

"ممکنه من کیس باشم که گریه میکنه  ویل تو کیس 

 هستی که خونریزی داره ..هرزه"

مله کرد و ساویر از این فرصت دوست بریتتن بسمتش ح

ن بزنه.   استفاده کرد تا اونو هم زمنر

 بریتتن منو به عقب هل داد . 
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"کون گنده ی دوستتو از روی دوست من بردار تا قبل از 

 اینکه خفش کنه"

 هاله ی قرمزی از دیدم گذشت   

 یه مشت از موهای قرمزشو گرفتم. 

"با آلت هابی که تو دهنت میچپوبن خفه خون 

 ،آشغال کـله قرمز"بگیر 

 و بعد مشتمو به بینیش کوبیدم. 
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 فصل بیست و سوم. 

 

 

 

 

 

 «دیلن»

 

 

 

  

 دستشوبی گفت. 
ن  ساویر از جابی روی زمنر

 "معرکه بود"

عالرقم  انگشتام که به خاطر مشت زدن دردناکو کبود 

بود و خونریزی لبم که تنها مشتی بود که بریتتن تونست 

 وافق بودم. بهم بزنه ،باهاش م
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دقیقه،ساویر از خودش دفاع میکرد و من  15برای تقریبا 

 قاتل دوران کودکیمو  درست و حسابی له و لورده کردم. 

ن دیوانه وار شده بود و  یه عده دورمون جمع   همه چیر

شده بودن و یه نفر موسیفی رو به آهنگ تم  رایک}فیلم 

 رایک{ تغییر داده بود. 

ن ویل هر بار کول و اوکیل سیع میکردن  مارواز هم جدا کنن

که ماروعقب میکشیدن،با هم همکاری میکردیم تا 

ن ،بریتتن ودوستش  از دستمون در نمیر ن ن بشنر
 مطمن 
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خییل بد شد که بریتتن برای پشتیبابن به جیک زنگ زد 

چون نییم از افرادی که دورمون بودن خودشون 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نمیکردن ن رسگرمیه  رودرگیر و نصف دیگشون  نمیخواسنی

 باحالشون تموم بشه. 

وقتی جیک اومدو منو از دوست دخیی کوچولوش جدا 

ن جمع کرد،نگاه روی صورتش  کرد و  اونواز کف زمنر

 خنده دار بود. 

 یه مشت از موی قرمزو درون سینک ریختم.  

 "ما حتی از اون هرزه یادگاری هم گرفتیم"

  

ن جدا کرد.  خندیدم و ساویر خودشواز   رو زمنر

 " فردا کیل دردو باید تحمل کنیم"

 وقتی انگشتامو چک میکردم صورتم مچاله شد. 

 نشکسته بود ویل ورم کرده و کبود بود.  

"اینو به من بگو که رسما تو این یه هفته دو بار دعوا 

 کردم"

 دستشو دراز کرد و کمک کرد تا بایستم.  

وع   ""تو باید بصورت حرفه ای آموزشو رسر  کتن
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"فقط اگه بتونم از بریتتن بجای کیسه بوکس استفاده 

 کنم"

آبو باز کردم و  صورتمو که هنوز بخاطر سودابی که 

 جیک روم ریخت چسباناک بود شستم. 

 

 "گندش بزنن"

 در حایل که ساویر به ساعتش نگاه میکرد  گفت. 

"ساعت یکو پونزده دقیقست،برای زمان منع رفت وآمد 

سم خونه"  دیر میر

 ف توش! ت

ما تو  دستشوبی نشسته بودیم و سیع میکردیم حالمون 

 رسجاش بیاد و زمان باید از دستمون در رفته باشه. 
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ون آورد.   ساویر تلفن همراهشو بیر

"به بابام پیام میدم و میگم که  به محض اینکه تورو 

 رسوندم برمیگردم خونه"

اوکیل برم،اگه االن راه بیفتی  به موقع "نه،من میتونم با 

ش خونه"  میر

 با نگرابن به من نگاه کرد. 

؟ نمیخوام اینجا ولت کنم،به عالوه اوکیل  "مطمئتن

 مسته"

"آره مسته ویل من نیستم، مطمئنم  مشکیل نداره که من 

 کنم"
ی
 رانندگ

بعد از اینکه بهش یه بغل رسیــــع برای خداحافیطن دادم و 

 دم  دنبال پش خاله ی ناتنیم گشتم. اونو تا ون رسون

فکر میکردم باید هنوزتو اتاق نشیمن باشه  ویل  اثری از  

 اون نبود. 
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در حقیقت،نصف افرادی که  قبال اونجا بودن،رفته 

 بودن و من واقعاامیدوار بودم اوک جزوشون نبوده باشه. 

 بسمت دو تا پشی که روی مبل نشسته بودن رفتم. 

ون ...و همینطور قلیون بزرگ چشمای قرمز و خمارش

مخصوص ماری جونا که با هم ازش استفاده میکردن به 

ن و ممکنه بدونن  من میگفت که اونا از رفقای اوکیل هسنی

 که اون کجاست. 

 "سالم"

 مردی که کاله بافتتن رسش بود به من نگاه کرد. 

"  "اوه ایول،توبی

 به شونه ی دوستش زد.  

 رو  جر داد" "اون پش_خاله_بکنه  که بریتتن 

 اگه هرگز اصطالح

 پشخاله_بکن رونشنیده بودم حاال وقتش بود. 

ون   دوستش از قلیونش کشید و بعد از اینکه نفسشو بیر

 داد، گفت. 

ام..."  "تو یه افسانه ای،بدو دیونه و قابل احیی
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 به قلیونش اشاره کرد. 

؟"  "میخوای بکیسر
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ادت ممنونم ویل من درواقع دنبال اوکیل "از پیشنه

 میگردم،شماها ندیدینش؟"

 نگایه با هم ردوبدل کردن. 

 "نه"

 یگ از اونا گفت. 
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 "نه از زمان دعوا"

ون تو جکوزیه"  "ویل کول بیر

 دوستش اضافه کرد. 

 "اوک ممکنه پیش اون باشه"

 "باشه ممنون"

 . ن  میخواستم برم ویل جلومو گرفنی

دعوای بعدی  بتوبن  ممه یا "یه،دخیی بد،شاید تو 

ی رودر بیاری" ن ن چیر  همچنر

ن گرد به عنوان سینه رو نشونم داد.    شکل خیایل از یه چیر

ی از بدنشو  ای بیشیی ن  کتن و چیر
"سیع کن کارای باحالیی

ی،متوجیه که  نشون بدی و سطح جنگیدنتو باال تر بیی

 چی میگم؟"

 اجتماعیم ا
ی
ز این خدا بهم رحم کنه اگه بخوام برای زندگ

م.   دو تا  مشاوره بگیر

 "حتما،ببینم چیکار میتونم بکنم"

با یه دست تکون دادن کوتاه ،اوناروبا قلیونشون تنها 

ون رفتم.   گذاشتم و بیر
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المپ های کوچولو مسیر تا  جکوزی که  انتهای پاسیو 

 بودو روشن میکرد. 

،اونجا جابی بود که کول 
ن و همونطوری که اون دو تا گفنی

 م. رو پیدا کرد

بجزچند نفری که روی صندیل های پاسیو دراز کشیده 

 بودن،کول تنها بود. 

با اینحال،شانس خوبی وجود داره که اون بدونه اوکیل 

 کجاست. 

چشماش بسته بود و  رسشو به پشتی چرم جکوزی تکیه 

 داده بود. 

اون خییل آرومه پس مجبور شدم گلومو صاف کنم  تا  

 توجهش جلب بشه. 

منده مزا حمت شدم ویل امیدوار بودم بدوبن "یه،رسر

ه خونه"  اوکیل کجاست ،من بهش نیاز دارم که منو بیی
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 چشماش باز شد. 

 "مگه تو با ساویر نیومدی اینجا؟"

"آره ویل بهش گفتم بره خونه چون برای منع رفت 

 وآمدش دیر شده بود"

 ه ی جکوزی گرفت. دستشو دراز کرد و یه لیوانو از لب

"آخرین باری که دیدمش بعد از این بود که  کون شما و 

 بریتتن و کییس رو از هم جدا میکردیم"

 آروم آروم نوشیدنیشو  میخورد. 

ی؟"  "سیع کردی باهاش تماس بگیر

 "آره"

 رو پاشنه ی پاهام چرخیدم تا به داخل برگردم. 

"  "به هر حال ممنون،از بقیه شبت لذت بیی
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 زود نرو" "نه انقدر 

 لبه ی جکوزی رو لمس کرد. 

 "بیا تو ،باید یه کوچولو با هم حرف بزنیم"

ی که توی لیوانشه باید خییل خییل قوی باشه.  ن  هر چیر

 "مایوندارم"

 دهنش تاب برداشت. 

ی نیست که قبال ندیده باشم" ن  "چیر

منده من نیم...نه"  "رسر

 شونه باال انداخت. 

"!  "خود دابن

جکوزی اومد تا بهم نزدیک بشه   در حایل که  به کناره ی

قصید.   ،کنجکاوی روی صورتش میر

 "ویل دست خودم نیست که میخوام بدونم ..."

سم.   حرفشوقطع کرد و تشویقم کرد تا ازش بیی

؟"  "باشه،میخوای چیو بدوبن

 صورتش بطرز فرشته گونه ای معصوم شد. 
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"که شـ..شـ..شایداگه ایـ..ایـ..ایـ..اینجوری حرف بزنم  

 میای"

 این مثل یه مشت لعنتی به شکمم بود. 

م  دستم روی  قبل از اینکه بتونم جلوی خودمو بگیر

 گونش کوبیده شد

 "مشکل لعنتی تو چیه؟"
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 وقتی فهمیدم لیام مرده ، شبا با گریه میخوابیدم . 

نه   ووقتی برام روشن شد که جیک دیگه ن باهام حرف نمیر

 بدتر از قبل شدم. 
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من نه یک،بلکه دو نفر از افرادی که بهشون اهمیت  

 میدادمو از دست داده بودم. 

و باالخره خودمو مجبور کردم که احساساتم در مورد 

مرگ لیامو تو جعبه ای که احساساتم در مورد مامانم رو 

 ریخته بودم پنهان کنم. 

یله ی برادر همسان با اینحال همزاد پنداریش بوس

حمانه تموم درد رو به  دوقلوش  مثل اینه که کامال بیر

 سطح میاره. 

اشک تو چشمام جمع شد و به قفسه ی سینم چنگ 

 زدم. 

 لیام باید اینجا باشه...ویل نیست.  

 دوستم دیگه برنمیگرده. 

 "متاسفم"

 در حایل که عقلم رسجاش برگشت زمزمه کردم. 

 "واقعا متاسفم"

ی بگه ویل من قبلش به داخل خونه  کول سیع کرد  ن چیر

 دویدم . 
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 این خییل درد داشت. 

 نمیتونستم نفس بکشم. 

 نمیتونستم... 

ی به من برخورد کرد و من تلو تلو خوردم ویل قبل از  ن چیر

 . ن  اینکه روی باسنم فرود بیام،دستابی منو گرفنی

 جیک غرید. 

ی" ،کدوم گوری داری میر ن  "ببنر

اهن نداشت و دو  دخیی بیکیتن پوش که  درواقع اون پیر

ن زیادی رو نمیپوشوند پشت رسش  بیکیتن هاشون چیر

 ایستاده بودن. 

توجهم روی خالکوبی روی سینش جلب شد  که با خط 

سیاه و  ضخییم  تتو شده بود 'محافظ برادرم' که باالی 

دو تا بال فرشته پیچیده شده بود و باالی عضالتش قرار 

 داشت. 

  

 وقتی درد تازه ای از یاداوریش  بغض توی گلوم باالتر اومد 

به زد.   به من رصن
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 لیام.... 

 

 بی اراده ،رسانگشامو روی خالکوبی کشیدم. 

 جیک نفس سختی کشید ... و دستمو کنار زد. 

 "دست لعنتیتو از من بکش"

 "من..."

 رسمو تکون دادم. 

ن کار صمیمانه ای احساس حماقت  بخاطرانجام همچنر

 میکردم. 

 "متاسفم"

ای دستامو دور خو  دم پیچیدم و از کنار جیک و دخیی

 بیکیتن پوش گذشتم. 

 باید اوکیل رو پیدا میکردم تا بتونم برگردم. 

اینجا بودن و دست و پنجه نرم کردن با احساسات 

 مدفون شدم..خییل زیاد بود. 
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گشتم و هنوزم هیچ   بیشیی از بیست دقیقه دنبال اوکیل

 اثری ازش نبود. 

تو آخرین تالشم،از پله ها باال رفتم و از هر دری که رد 

 میشدم درونش رسک میکشیدم. 

بعد از بررش کردن یگ دو اتاق و عصبابن کردن دو زوج 

 در حال عشقبازی،بسمت آخرین اتاق ته راهرو رفتم. 

 در بسته بود پس چند بار در زدم. 

 جوابی از اون
 ور در نیومد،رفتم داخل. وقتی

 اتاق نیمه تاریک بود ویل اوکیل رو تشخیص دادم. 

 تنها بود و وسط تخت کینگ سایز ولوشده بود. 

 نفس راحتی کشیدم. 
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متنفرم که بیدارش کنم ویل هرچی زوتر سوییچشو بهم 

 بده زودتر میتونه تو تخت خودش بخوابه. 

 "یاال جونور ولگرد"

به زدم.   به مچ پاش رصن

 بریم خونه""وقتشه 

ون اومد.    صدابی از ته گلوش بیر

 "اوک"

 پاشو تکون دادم. 

 "پاشو"

 از میان چشم های به خون نشستش به من  نگاه کرد. 

"  "توبی

 "آره منم،ساویر رفته"

روی  پاتختی رو برای پیدا کردن سوییچ گشتم ویل خایل 

 بود. 

 "سوییچت کجاست؟"

 پلکش بسته شد. 

 "هان؟"
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ن درون جیب زانومو روی تخت گذاشت وع به گشنی م و رسر

 هاش کردم. 

 "دلم برات تنگ شده بود"
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 صداش تقریبا انقدر آروم بود که نمیتونستم بشنوم. 

مشخصا اوکیل از اون نوع آدماییه که وقتی مسته همه رو 

 عشقش میبینه. 

 شونشو مالیدم. 

ت تنگ شده بود،ویل میدوبن  بیشیی دلمون "دل منم برا

 برای چی تنگ شده؟ برای سوییچت،یادته...."
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 نه. 

 ازش جوابی در نمیاد. 

با جابجا شدن روی تخت ،سیع کردم  جیب عقب 

 شلوارشوهم بگردم. 

 اوکیل چشماشوبا درد بست. 

"  "تو منو میکیسر

 چه پرشور! 

 "متاسفم ویل باید سوییچ ماشینتو پیدا کنم"

 ورتمو قاب گرفت. دستاش ص

 "نمیتونم"

 چشمای خمار خیسش ،خیسیی شد و  صداش شکست. 

 "این دردناکه"

ن نبودم چیکار کنمو چی بگم .   پلک زدم و مطمن 

ویل مست باشه یا نه ،کیل حرف پشت اون جملش بود و 

 قلب من براش به درد اومد. 

 اوکیل الیق خوشبختی بود. 

 ویل بیشیی از اون؟
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 عاشق هر کیس که میخواد باشه. اون الیق این بود که 

 دستش روی گونه هام محکم ترشد و لرزید. 

 "نمیتونم تحملش کنم"

 اوه مرد. 

ا افتضاح بودم.  ن  من همیشه تو اینجور چیر

 به هرحال میخواستم اوک بدونه  که من کنارشم . 

 "نمیتونم تصور کنم چه حیس داری ویل من اینجام..."

 منو نزدیک تر کشید. 

 از دارم""بدجور بهت نی

 الکل به وضوح قوه ی درکشو مختل کرده. 

 "تو منو داری،من هر کاری..."

ن بعدی که متوجه  ن موهام فرو کرد  و چیر انگشتاشو بنر

 شدم این بود که...لب هاشوروی دهنم گذاشت. 

 

 161#پارت

 24#فصل

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 چــه

 غلــــیط. 

 داشـــت . 

 میکــرد. 

سم داره چیکار میکنه ویل  دهنمو باز کردم تا ازش بیی

 لحظه ای که اینکاروکردم  ،زبونش درون دهنم لغزید. 

 خشکم زد. 

 کامال شوکه شدم. 

ممکنه اوکیل بخاطر الکل گیج باشه ویل من کیس نیستم 

 که بخواد با اون گیجیشوبرطرف کنه. 

وقتی اون بوسه ی ناخواسته رو عمیقیی کرد به شونش 

 م. کوبید
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 اوکیل باسنشوتکون داد و ناله کرد. 

 با برانگیختگیش دلم بهم پیچید. 

ده میشد.  ی سختی که بطور واضح به بدنم فشر ن  چیر

 تهوع آور بود. 

 

خاله همو میبوسنو شنیده بودم   "جمله ی پشخاله دخیی

 ویل هیچوقت واقعا ندیده بودم"

 صدابی که درست شبیه صدای کول بود از کنار در اومد. 

ام توان اوکیل روهل دادم تا اینکه باالخره  دهنشواز با تم

 روم برداشت. 

ن اومدمو  با پشت دستم دهنمو پا کردم و از تخت پاینر

 بسمت در چرخیدم. 

 البته که کول تنها نیست و جیک هم کنارش ایستاده

ست. 
َ
 و نگاهش موشکافانه تر از همیش

 "ما نبو..این بوسه نبـ..."

ه شدم. به مرد احمق مست روی تخت خ  یر
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،میخواستم کمکت  "من فکر کردم تو همجنسگرا هستی

 کنم احمق"

 رس اوکیل بسمت دیگه ای چرخید وچشماشو بست. 
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 دهن کول تاب برداشت. 

 "واقعا؟"

"آره،و فقط من این فکرو نمیکردم،ساویرم همینطور فکر 

 میکرد"
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 لبه ی تخت لگد زدم. به 

مت خرید االغ"  "من میخواستم بیی

 رسگریم صورت  جیکو روشن کرد. 

 خنده ی کول دوبرابر شد. 

ین مزخرفیه که شنیدم،باورم نمیشه  اوک  "این بهیی

 وانمود کرد، همجنسگراست تا بتونه وارد شورتت بشه"

؟ این اتفافی نبود که افتاد"  "چی

 خندش قطع شد. 

"...  "ویل تو گفتی

 اضحه که منو ساویر خودمون بریدیمو دوختیم. و 

 با یه یاروبی دیدیم و وانمود کردیم 
ن "ما اونو توی ماشنر

 که..."

 جیک پرسید. 

 "کدوم یارو؟"

 قبل از اینکه بتونم جواب بدم منو کناری هل داد. 

 "گندش بزنن"

 وقتی چرخیدم تمام خون از صورتم خایل شد. 
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 اوکیل بشدت میلرزید. 

ون کشیدم. وحشت  منو احاط  ه کرد و تلفنمو بیر

 زنگ بزنم؟"911" به 

 "نه،اون رصع داره"

در حایل که اوکیل رو به یک طرف میچرخوند  صورتش 

 سخت بود. 

س و مواد مخدر   "مدبی بودکه تشنج نداشته ویل اسیی

 باعث تشدیدش شده"

اگه واقعا اینطور باشه،اوکیل باید توی رسگریم هاش 

 تجدید نظر کنه. 

 مدت داره  علف میکشه" "اون تمام
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 جیک نگایه بهم انداخت. 

ی بخواد کمگ بکنه ،علفه" ن  "مشکل علف نیست،اگه چیر

 به ساعتش نگاه کرد. 

"وقتی با مزخرفات احمقانه خوشگذروبن میکنه}مواد 

 مخدر های دیگه{ این اتفاق میفته"

یاروی تو ماشینش واقعا یه فروشنده ی مواد  اوه اون

 بود. 

 عییس مسیح. 

 میکردم ...ویل بیشیی از اون از 
ی
کامال احساس درماندگ

 خودم عصبابن بودم که چراجلوشو نگرفتم. 

 نمیدونستم چکار کنم،  یا چطور این قضیه روبهیی کنم.  

 "شاید باید به عمووین زنگ بزنم"

 "نه"

 کول غر زد. 
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،نه تنها برای مواد  عصبابن میشه "اگه به اون چ
ی

ی بگ ن یر

ه"  ،بلکه برای سال ها ماشینشوازش میگیر

 احتماال. 

 "ویل اگه اون اینکارو..."

 "یک دقیقه و ده ثانیه"

ه  جیک گفت و اوکیل چشم هاشوباز کرد و به سقف خیر

 شد. 

و چنان از دست رفته و گیج بود که  دلم میخواست 

 بسمتش بدوم و  محکم بغلش کنم. 

 جیک بسمتش خم شد. 

 "تو تشنج داشتی مرد"

اوکیل سیع کرد حرف بزنه ویل جیک روش خم شد و اونو 

 از یقش گرفت. 

 "توی لعنتی بهم قول دادی"

 لحنش مثل یخ رسد بود. 

ده  ویل چشماش پر از ترس بود که باعث شد قلبم فشر

 بشه. 
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اهنشوکشید که رسهاشون به همدیگه  جیک تا وقتی پیر

ده شد.   فشر

ماره ی لوگ رو برای همیشه پاک کن  و این "یا ش

مزخرفاتو تمومش کن یا من برای همیشه کارم باهات 

؟"  تمومه ،فهمیدی عویصن
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قبل از اینکه اوکیل چشماشو ببنده خییل کوتاه رسشو 

وی  صورتش تکون داد و در همون  حال احساس گناه ت

 قابل لمس بود. 

ون داد.   کول نفسشوبیر

مش  "خییل خب،حاال نقشه چیه؟من با ماشینش بیی

 خونمون؟؟"

 جیک رسشو به نشانه ی منفن تکون داد. 

"نه،تو امشب چند تا بطری آبجو خوردی،پس نمیخوام 

،ما همینجا میمونیم و صبح برمیگردیم"  کتن
ی
 توام رانندگ

 برداشت.  تلفن اوکیل رو از روی پاتختی 

"من با گوشر اوک به  وین پیام میدم و بهش میگم که  

 شبو خونه ی ما میمونه"

وب نخوردم"  کنم،من امشب مشر
ی
 "من میتونم رانندگ

 چشمامو باریک کردم

 "البته بجز سودا"

با یه خرناس دستشوتوی جیبش فرو کرد و  سوییچو به 

 من داد. 
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بعدش باید "باشه،تو میتوبن اونو بیاری خونه ی ما،ویل 

،توی خونه ی من بهت خوش آمد گفته  گورتوگم کتن

 نمیشه"

 و گیجی منو احاطه کرد. 
ی
 مخلویط از آزردگ

"اگه اینجوریه چرا منو اوکیل  فقط  با ماشینش نریم خونه 

 ی خودمون"

 جیک دستاشو روی سینه چلیپا کرد. 

 "نه"

،نمیدونستم به اجازه از تو  منده بابابی
"ای وای...رسر

 ارم"احتیاج د

 کول خرناس کشید. 

،یا باهامون همکاری کن، یا از رس راهمون برو کنار تا  ن "ببنر

خودمون این وضعیت مزخرفو راست وریست کنیم،وین 

فکر میکنه پشش  شبو خونه ی ما میگذرونه چون 

 کنه ویل وقتی  اوکیل رو رودر 
ی
مست تر از اونه که رانندگ

 رو ببینه و شواهد  کشیدن مواد مخدرو 

 ف کنه قضیه فرق میکنه و اوک به دردرس میفته"کش

 گمونم به نکته ی خوبی اشاره کرد. 
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ن اوکیل برم خونه؟  "باشه،پس چطوره من خودم با ماشنر

ن ..."  اینجوری شما مجبور نیستنر

 "نه"

و بطرز عجیب و غریتی سخت  ن "چرا انقدر همه چیر

؟"  میکتن

 "چون من حواسم به دوستم هست"
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 جیک بسمت من اومد. 

"تو واقعا آماده ی جواب دادن به بازجوبی های وین 

ن پشش تو  سه چرا ماشنر ؟ چی میشه اگه ازت بیی هستی

پارکینگ هست ویل اثری از خودش نیست؟ میخوای 
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 که تشنج داشته؟یا اینکه بهش 
ی

دهنتو باز کنیوبهش بگ

 انقدر نعشه
ی

و مست بوده که  عقلش رسجاش نبوده  بگ

 و تورو بوسیده"

 برای نکوبیدن به بیضه هاش تموم انرژیمو رصف کردم. 

 "البته که نه"

 کوتاه خندید. 

"خب،بهم بگو دیوونم ویل من بهت اعتماد ندارم،اگه 

ن  ،پس خفه شو و هرچیر واقعا میخوای به اوک کمک کتن

 لعنتی که بهت میگمو انجام بده"

 کول تکون داد.   چونشو بسمت

نه و اوکو  ن ن شو گولت نمیر "باهاش}با  دیلن{ برو، مطمن 

خونه"  بیی

 مسیح! 

 اون باور نکردنیه. 

ن  و هر کدوم  کول و جیک اوکیل رو از روی تخت برداشنی

 . ن  از دستاشودور شونه های خودشون گذاشنی

ن دندون هاش  غرید.   جیک از بنر
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از کتن  "اگه تو جلوی ما حرکت کنب و در ها رو برامون ب

 عایل میشه"

یگ مشغول کمک کردن به  ن اگه در حال حارصن از لحاظ فیر

دم.  ن  اوک نبود یه لگد به تخماش میر

فتیم فکر وحشتنایک به  ن میر در حایل که از پله ها پاینر

 ذهنم اومد. 

 من اون روز با اوکیل دعوا کردم. 

 ممکن بود تشنج کنه.  

م همش هم بخاطر این بود که  جیک گذاشت  باور کن

 که  دوستش مسئول کاراییه که اون با من کرده. 

ون رسیدیم خونم به جوش اومده بود.   وقتی بیر

ن  به محض اینکه وضعیت اوکیل روبراه شد و من مطمن 

شدم که حالش خوبه،باید یه گپ کوچولوبی با جیک 

 بزنم. 
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ن  فتیم کامال سکوت برقرار بود بجز   وقتی با ماشنر جیک میر

 اوک که روی صندیل عقب خروپف میکرد. 

 از آینه به اون نگاه کردم. 

 "حالش خوب میشه؟"

اطالعات زیادی در مورد رصع ندارم ویل قصد دارم   

 تحقیقات کامیل انجام بدم. 

 کول رس تکون داد. 

"فقط تو این سال ها چند بار دیدم که تشنج بهش دست 

 ه ویل بعدش خییل خسته میشه"بد

 روی صندیل جابجا شد و به دوستش نگایه کرد. 
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"اون االن مثل یه شکست خورده مست و مثل یه 

ه بزاریم  بادبادک تو هواست}همون نعشه{ پس بهیی

 بخوابه"

 موافقم. 

به همون اندازه که برای  مضف مواد مخدر،توجه 

نکردن به سالمتیش و  اون حرکتش روی من ،ازش 

 اراحتم ،به همون اندازه برای سالمتیش نگرانم. ن

 میتونستم حس کنم چشمای کول روی منه. 

 "اگه یکم منتظر بموبن میتونم برسونمت خونه"

م"  " ممنون،ویل خودم  میر

نمیتونم خودم برم چون تایم هنوزجواب پیاممو نداده  

ویل ترجیح میدم تا خونه ی خالم روی شیشه های 

 کاوینگتون برم خونه.   شکسته بخزم تا با یه

ه  چون  اونا منو میکشن   احتماال اگه خودم برم برام بهیی

 . ن  و بدنمو توی جنگل دفن میکنن

 نگاهشو به روبرو برگردوند. 

"  "خود دابن
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نظر به اینکه جیک یه عویصن دائمیه ،کول تو مدت 

 کوتایه که سوار ماشینیم خوب رفتار کرده. 

 

 ؟""چرا باهام انقدر خوب رفتار میکتن 

 

 ابروهاشو با تعجب باال داد. 

 

منده"  "رسر
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ش کشید.  ن موهای تیر  یه دستشو بنر
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" نمیخواستم با عویصن نبودن تورو ناراحت کنم،از این به 

"  بعد بهیی رفتار میکنم،مثل یه عویصن که تو ناراحت نیسر

 

 وارد خیابونشون شدم. 

 

"منظورم این نبود،ممنونم که ...مودبانه رفتار میکتن 

...در هر حال این یه راز نیست که جیک ازم متنفره و تو 

هم خییل ازم خوشت نمیاد،گمونم فقط تعجب کردم که 

 چطور یهوبی رفتارت عوض شده"

 

در حایل که به خونش رسیدیم  حس میکردم به  این فکر 

 میکنه که چی جواب بده. 

و    ع به حرف زدن کرد ،کمربندمو باز کردم. وقتی رسر

 

 "ما هممون تو این دنیا انتخاب ها و اشتباهابی داریم"

 

ه کرد.   غم چشماشو تیر
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"و قسمت کوچیگ از من  بی اراده  فکر میکنه که تو 

"  ممکنه دومیو انجام داده باشر

 

 شونه باال انداخت. 

 

ر از "اگه حق با من باشه،هر وقت به آینه نگاه میکتن بدت

مجازابی که جیک یا حتی من برات میخوایم خودتو  

"  مجازات میکتن

 

سم منظورش چیه یا چه اشتبایه کردم  قبل از اینکه  بیی

ن پیاده شد.   ،از ماشنر

ن اوکیل  ن پیاده شد  ،در ماشنر جیک پشت رسمون از ماشنر

 رو قفل کرد و بسمت برادرش رفت. 

ونش آوردن کیم هوش ن بیر یارتر بنظر بعد از اینکه از ماشنر

سید ویل هنوزم  حالش خوب نبود.   میر
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؟"  "ازم عصبابن هستی

 

سید .   خییل ناامید بنظر میر
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نیم" ن  "یکم،ویل فردا در موردش حرف میر

نش داخل ویل من دستامو دورش   ن بیی اونا میخواسنی

 پیچیدم. 
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 ""خییل ترسوندیم

 وقتی از هم جدا شدیم زمزمه کرد. 

 "متاسفم"

ن و من چشمامو بسمت  کول و جیک  دستاشونگه داشنی

 الهه ی انتقامم باریک کردم. 

ون،ما باید یکم با  "بعد از اینکه اونو بردی داخل،برگرد بیر

 هم اختالط کنیم"

ورش از رستا پا براندازم کرد.   چشمای رسر

 "ببخشید؟"

 صاف ایستادم. 

 فتم""شنیدی چی گ

وع به مشاجره کرد ویل کول گفت.   جیک رسر

مش داخل"  "من مییی

 به پشت اوکیل زد. 

"یاال مرد گنده،میتونیم بیانکارو بیدار کنیم  و ازش 

ه" ن ی برامون بیی ن  بخواییم یه چیر

 . ن  اوکیل کیم رسحال شد و با هم بسمت خونه رفنی
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ن ،جیکو مقابل ماشینش هل  لحظه ای که اونا داخل رفنی

 دادم. 

،تو میدونستی اوکیل رصع "تو ی ه دوروی لعنتی  هستی

داره  ویل بازم گذاشتی فکر کنم اون همه ی اون کارای 

 بدو کرده"

سید.   جیک رسگرم بنظر نمیر

 "تو داری باهام شوچن میکتن مگه نه؟"

،من بهش حمله کردم"  "نه،نمیکنم عویصن

 قلبم فرو ریخت. 

 "من میتونستم واقعا بهش صدمه بزنم جیک"

ن نی  ستم با حالت صورتش چی فکر کنم. مطمن 

"آره، تو میتونستی اینکارو بکتن و با اینحال ،اینجا جلوی 

"  در خونم وایسادی و منو رسزنش میکتن

 

 169#پارت
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

انگشتاشودور مچم پیچید،منو چرخوند بطوری که حاال 

 من به ماشینش چسبیده بودم. 

،تو  " خیی جدید دیلن،به تخمم نیست که چه غلیط میکتن

خودت خواستی اونو بزبن چون این نحوه ی عملکرد 

توعه،وقتی کیس ناراحت یا عصبانیت کنه  تو  بطرز 

" ان میکتن ی جیی ن  افراط آمیر

 خشم به گلوم فشار میاورد. 

با توجه به تموم کارابی که با من کرده ،اون اینو به من 

 میگه. 

ز مواد اوکیل توهم استفاده نکردی؟ این نحوه "مطمئتن ا

ی عملکرد  توعه،تنها کاری که من همیشه انجام دادم این 

بود که یه دوست خوب باشم  که به اندازه ی جهنم 

 نمیتونم همینو در مورد تو بگم"
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 لب باالیینیش جمع شد. 

"کاش پش بودی،فاسد پست فطرت ،چون قسم 

ون میکشیدم،واژن میخورم ، قلب لعنتیتو از سینت  بیر

 دست خورده"

قبال با اسمای بد زیادی مخاطب قرار گرفته بودم  ویل 

 این واقعا  

ِهشه.  
َ
 دیگه ت

ی بود که کیس تا حاال به من یا در مورد من  ن بدترین چیر

 گفته. 

 به شدبی بهش سییل زدم که  دست خودم سوخت.  

 "ازت متنفرم"

 بخدا قسم که تو این لحظه بودم. 

اهمیت نداشت که چرا ازم ناراحته چون دیگه حتی دیگه 

 برام مهم نبود. 

ن دو طرفم گذاشت و   جیک هر دو دستشو روی  ماشنر

م انداخت.   گیر
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سیدم،کار دیگه ای  سونه؟چون  نیی "این قراره منو بیی

ن دیگه ای وجود   انجام بدی....چیر
وجود نداره که بتوبن

ی،من اجازه ی لعنتیشوبهت  ازم بگیر
 نداره که بتوبن

 نمیدم"

 قلبم به دنده هام کوبیده میشد. 

سونه.  د و این مارو به جابی نمیر
ن  اون پیچیده حرف میر

 "من هیچکاری باهات نکردم"

 صورتشو گرفتم و مجبورش کردم به من نگاه کنه. 

"منو میشناش جیک،تو بهیی از هر کیس منو 

".... ی که فکر میکتن ن  میشناش،هر چیر

 "نه ،نمیشناسم"

 

 170#پارت
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 غیم که تو صداش بود توی دلم فرو رفت.  

ن نیستم  هیچوقت  شناخته بودمت"  "مطمن 

 قبال اشتباه میکردم. 

ِهشه ،این  واقعا نوبرشه. 
َ
 این یگ دیگه  ت

،اگه کیس   قلبمو تو دستت گرفتی
ی
"تو از یازده سالیک

اشته باشه ،اون توبی ،نه قدرت آسیب زدن به کسیو د

 من"

ده شد و خشم سینمو پر کرد.   گلوم فشر

 "لعنت،این کاریه که از وقتی برگشتم داری انجام میدی"

 یه انگشتمو روی سینش گذاشتم. 
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"بریتتن کالدوال؟تو فکر میکتن من پست فطرتم؟ این 

 تعریف دقیق از شخصیت اونه"

شتش دستش بسمت  گلوم لغزید و  بعد  موهامو توی م

 گرفتو رسمو عقب کشید. 

"ممکنه اون یه هرزه باشه ویل حداقل  هرگز بهم خیانت 

 نمیکنه"

 "بهش زمان بده"

 بینیش در طول گردنم حرکت کرد. 

 "مواظب باش تیلور،حسادتت داره خودشو نشون میده"

 خندیدم. 

ی نداره که من بخوام" ن  "لطفا،اون چیر

 چشمامو باریک کردم. 

 "دیگه نه"

؟"  "مطمئتن

 وغ گفتم. در 

 "البته"

ن اومد.   چشماش پاینر
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ن  لباس کوچولوی سکیس رو  "برای همینه که همچنر

 پوشیدی؟"

 نفس گرمشو  یه طرف گردنم خایل کرد. 

"  "امیدوار بودی توجهمو جلب کتن

 "نه"

 دروغگو ،دشمن خداست. 

 با دهن بسته خندید. 

 "چه بد"

 لبشوبه گردنم فشار داد. 

 داری" "چون کار کرد،تو همه ی توجه منو 

ن تنم کشید.   انگشتاشو بسمت پاینر

"  "سوال اینه که...تو قراره باهاش چیکار کتن

 دندون هامو با ناامیدی روی هم فشار دادم. 

 "بهت میگم که برو خودتو بگا"

 وقتی فلزروی زبونش  روی نبض گردنم لغزید  ،لرزیدم. 

 "فکر میکنم باحال تر میشه اگه من تورو بکنم"
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"  "البته اگه بزارم اینکاروبکتن

 

وقتی انگشتاشو روی پوست برهنه ی باالی کمربندم 

 کشید نبضم بشدت میکوبید. 

 

 "هردومون میدونیم که میذاری"

"  "اشتباه میکتن
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ون  انگار از سوراخای بینیش نفس هاش مثل آتیش بیر

 میومد. 

گو بس کنم،بهم بگو دست از لمس "باشه،پس بهم ب

 کردنت بردارمو برم داخل"

 نمیتونستم. 

یه که فکر میکردم" ن  "این همون چیر

 وقتی با شستش زیپ  جینمو باز کرد نفسم بند اومد. 

ن بکشمودستموداخل بلغزونم چی  "کنجکاوم اگه  اینو پاینر

 پیدا میکنم"

وقتی دندونشو  روی گردنم حس کردم   خون به گوش 

 وم آورد. هام هج

ط میبندم تو برام آماده و خییس"  " رسر

 پوست حساسمو  تو دهنش کشید. 

" ط میبندم برای آلتم التماس میکتن  "رسر

 "من برای هیچ  کوفتی بهت التماس نمیکنم"

 حرفم حتی برای گوشای خودمم غیر قابل باور بود. 
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دهنش روی پوستم چسبید و بسختی مکید و گازم گرفت 

 . بطوری که دردناک بود 

 "گ گفته که مجبوری"

 کف دستش روی شکمم قرار گرفت. 

 "شاید من فقط اینو بهت بدم"
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پاهامو دور کمرش پیچید و آلت سخت شدشو به من 

 فشار داد. 
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ن بکش تا همینجا  بکنمت،اینکارو بکن  پس  "جینتو پاینر

 ش بگذریم"ما میتونیم  از 

 

 قسم میخورم که نفس نمیکشیدم. 

 

یه که میخوای؟" ن  "این چیر

 

 "نمیدونم"

 

خودشو به نقطه ای که برای لمسش به درد اومده و 

 بیقرار بود فشار داد. 

 

 "تو بهم بگو"

 

وقتی رسش خم شد و قسمت توری لباسمو با دهنش 

 لمس کرد ،واژنم نبض گرفت. 
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ن نمیتونستم  اونو ویل مهم نیست چقدر اینومیخوام....م

 تا وقتی کنار بریتنیه بپذیرم. 

 من تمام جیکو میخواستم. 

 هر تیکه از تمام  وجود شکستشو. 

 همش مال  منه. 

 

 "تا وقتی  با اوبن باهات سکس نمیکنم"

 

وع به حرف زدن کردویل  تلفنم زنگ خورد و   رسر

 حرفشوقطع کرد. 

 با غر زدن  تلفنمو از جیبم برداشت . 

 انزجار جمع شد و منو به عقب هل داد.  صورتش فورا با 

ورانه و سخت شد  انگار   از سنگ  حالت صورتش رسر

 تراشیده شده. 

 

 "و من ....هرگز تورو نمیکنم"
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 تلفن همراهمو  بسمتم پرت کرد. 

 

ط میبندم  تایم  اینکارومیکنه"  "ویل یه،رسر

 

 

 24پایان فصل 

 

 173#پارت
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 ویال_هارت#مجموعه_آکادیم_ر 

 

 

 

 

 "ممنونم که اومدی دنبالم"
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 تایم رسشو کوتاه برام تکون داد و وارد جاده شد. 

 پنج دقیقه بعد حرف زد. 

"خونه ی جیک آخرین جابی بود که انتظار داشتم بیام 

 دنبالت"

ما از لحاظ فتن با هم قرار نمیذاریم  و من به تایم 

ون توضیج بدهکار نیستم ویل اگه منم تو موقعیت ا

 بودم کنجکاو میشدم. 

 "من اونجا نبودم، تو پاربی بودم"

 یه نخ از لباسمو دور انگشتم پیچیدم. 

"داستان کوتاهش اینه که ،دوستی که باهاش رفته بودم 

مهموبن مجبور شد بره چون  منع رفت وآمد داره و پش 

خالم  که برنامه داشتم باهاش برم خونه  واقعا مست 

 شده بود"

 شیدم. نخو محکمیی ک

"جیک و کول دوستاشن ،پس  ارصار کردن که اوک شب 

ن  خونشون بمونه وکول هم مست بود، پس  من با ماشنر

 اوکیل بردمشون خونشون"
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 تایم شکلیک در آورد. 

"منطفی تر نبود اگر پش خالتو به خونه ای که با هم 

ی؟" ن بیی  میکننر
ی
 زندگ

 نفس نارایصن کشیدم. 

 "جیک نمیخواست این کارو بکنم"

قتی به خیابون خونه ی خالم رسید عضله ی فکش و 

د.  ن  نبض میر

ن" ن میر  "گمونم،عادت های قدییم بسختی از بنر

 "اینجوری نباش ،من چاره ای نداشتم"

نگایه که به من مینداخت ،دقیقا به من میگفت در مورد 

 بهانم چه فکری میکنه. 

یه که بهش باور داری پس گمونم  ن "اگه این همون چیر

 همینطوره"

 شینوکنار خونه پارک کرد و  موتوروخاموش کرد. ما

"ویل ازم انتظار نداشته باش  تا زنگ زدی پشتت باشم تا 

 بتونم دوباره نقش یه احمقو برات بازی کنم"
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وقتی فکر کردم ما با هم دوستیم ،نمیدونستم اون به این 

 دید بد رابطمونو میبینه . 

ی ن نیاز  الزم به ذکر نیست که بهم گفت  هر وقت به چیر

 داشتم بهش زنگ بزنم. 

 "عجب،باشه"

 

 174#پارت

 24#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 کمربندمو باز کردم. 

 " ممنون بخاطر رسوندنم،دیگه مزاحمت نمیشم"

 "دیلن وایسا"
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 دستمو گرفت. 

"من سیع نمیکنم یه عویصن باشم ویل من از همون اولش 

عالقه ای به اینکه فقط  کامال باهات صادق بودم،من

ن تو  باهات دوست باشم یا  نفر دوم تو بازی رابطه ی بنر

 و جیک باشم ندارم،من بیشیی از این میخوام"

 کف دستش روی شونه ی برهنم حرکت کرد. 

 "من لیاقت بیشیی از اینو دارم....و توام داری"

 میفهمیدم چی میگه و  دقیقا درست میگفت. 

اوار  آزار دیدن نبود ویل من آماده هیچ کدوم از ما  رسن

 نبودم. 

ی میخواد که تو این مرحله از زندگیم قادر  ن بیشیی تایم چیر

 به دادن به اون نیستم. 

"من فقط یه هفتست که برگشتم،برای روبراه شدن به 

ی نیاز دارم"  زمان بیشیی

 "میدونم و این زمانو بهت میدم"

 چشماش برق زد. 

 "ویل مثل یه احمق باهام بازی نکن"
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 شونه هاش کیم  افتاد. 

"و نزار جیک یبار دیگه باهات بازی کنه،این یه راز نیست 

که اونو بریتتن  برای سالها رابطه ی داغو  محکیم با هم 

" ن ،این دو تا از  کالس هشتم با هم سکس داشنی ن  داشنی

ده شد.     گلوم فشر

 "درسته"

 نگاهش به لب هام افتاد. 

 "اون امشب تورو بوسید؟"

ن نیست   م چطور جواب بدم. مطمن 

تا حدی چون به اون ربیط نداره و بخشیش  چون ما   

 تقریبا  خییل بیشیی از بوسه انجام دادیم. 

 حقیقتو گفتم. 

 "نه"

؟"  "اینو میخواستی

 نگاهمو ازش گرفتم. 

 "چه فرفی برات داره؟"
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ن بردن فاصله ی بینمون ، دهنشوبه لب هام فشار  با از بنر

 داد. 

 داشتم،بوسه ی تایم بد نیست. با وجود بوسه هابی که 

 رسیــــع،نرم،مالیم و مطمئنه. 

 

 175#پارت

 24#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

یه که  من میخوام.  ن  این همه ی چیر

سیع کردم عقب بکشم ویل  گونه هامو قاب گرفت و با 

 زبونش ازم خواست تا دهنمو باز کنم. 

 داخل دهنم لغزوند.  دهنمو باز کردم و اون زبونشو به
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تصویری از جیک مثل موشک از ذهنم گذشت و مجبور 

ن به خودم یاداوری کنم که دارم  شدم قبل از عقب رفنی

 تایم رو میبوسم. 

نم" ن  "من مثل اون بهت صدمه نمیر

 لب هاش بسمت گوشه ی دهنم رفت و بعد فکم. 

 "خییل ازت خوشم میاد"

 لبخند رسدی بهش زدم. 

 "میدونم"

ن آورد ،و این یگ رسشو برای ی ه بوسه ی دیگه پاینر

 طوالبن تر بود. 

 "اصال میدوبن چند وقته دلم میخواست اینکاروبکنم؟"

 وقتی از هم جدا شدیم زمزمه کرد. 

 "از وقتی تو چهارده ساله بودی"

 خندید. 

ن و دادن"  "گرفنی

ه شد و دستش بسمت شکمم حرکت کرد.   صورتش تیر

 کثیفمه"  "ویل واقعیش خییل بهیی از  تخیالت 
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 بله. 

اون میتونه اون جزئیات کوچولو رو برای خودش نگه 

 داره. 

وی کنه اونو متوقف کردم.   قبل از اینکه بیشیی پیشر

 "متاسفم،من..."

"  "آماده نیستی

 حرفمو تموم کرد. 

 با یه نفس عمیق رس تکون دادم. 

"ما فقط....همه ی این اتفاقا یکم..درواقع خییل ...خییل 

 برام رسیعه"

 یل نیست""مشک

 دستاشو باال گرفت. 

"  "من اینارو پیش خودم نگه میدارم تا تو آماده بیسر

ام میذاشت  مسخره باشه یا نه ،حقیقت اینکه بهم احیی

 یه پوان مثبت محسوب میشد. 

ن افتاد.  ی خییل فکر کنه چنر ن  ابروهاش انگار که به چیر

 "موضوع چیه؟"
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 _رویال_هارت#مجموعه_آکادیم

 

 

 

 

 "باهام قرار بزار"

 دوباره پرید رو همون شاخه. 

م کامال پره"
َ
 "برنامه های این هفت

"پس هفته ی بعد، بعد از اینکه وایکینگ ها پدر ریدرز 

هارودر آوردن ،میتوبن بیای و با چند تا از دوستام خوش 

 بگذرونیم"

 "باشه"
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بیارم  گفتم باشه چون  راستش فکر نمیکنم بتونم دلییل

 تا اونو بپیچونم. 

 نیشخند زد. 

 "بهت خوش میگذره،قول میدم"

سه"  خوب بنظر میر
 "خوشگذروبن

ن به مهموبن با ساویر،مدت طوالبن بود که با  جدا از رفنی

 کیس وقت نگذرونده بودم 

 ناگهان غم به دلم چنگ زد. 

 فکرنکنم جیک هم با کیس خوش گذرونده باشه. 

 تایم چونمو باال گرفت. 

 خب،نوبت منه،موضوع چیه؟""خییل 

 اتفاقات امشب به طرز سنگیتن روی سینم نشسته بود. 

سم؟" ی ازت بیی ن  "میتونم یه چیر

 "حتما"

با توجه به اینکه تایم تمام عمرشو توی رویال مانور 

مونده، شانس این وجود داشت که ، خییل بیشیی از من، 

 در مورد مرگ لیام بدونه. 
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ه جیک و خانوادش "لیام چطور مرد؟من سیع کردم ب

پیام بدم  ویل  اونا هیچوقت جواب ندادن و آگیه  

فوتش....حتی اگه بشه بهش  گفت آگیه ترحیم...فقط 

 تاریــــخ تولد و فوتش نوشته شده بود"

حتی تا امروز،آخرین پست لیام توی اینستاگرام ،عکیس 

بود که  منو اون با هم تو مراسم رقص مدرسه گرفته 

 بودیم. 

یدن کامنت  آخرین پست لیام خدا بیامرز یه امیدم برای د

 اشتباه بود. 

هیچوقت احساس شوم درون قلبمو از بیادگار موندن 

نظرات در مورد عکسش  ،کیم قبل از اینکه  حساب 

 کاربریش غیر فعال بشه فراموش نمیکنم . 

ه شد.   تایم به روبروخیر

ابی که 
ن "من همه ی جزئیاتو نمیدونم ویل از چیر

 ط یه حادثه ی عجیب وغریب بود"فهمیدم،این فق
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 تظاهر کوچیگ روی صورتش دیده میشد. 

"صادقانه بخوام بگم  همه چی در مورد مرگ لیام کامال  

بی رسو صدا بود ،مراسم خاکسپاریش کامال خصویص 

 برگزار شد...فقط خانوادش بودن"

 خودشو فشار داد.  شونه ی

"از اونجابی که مرگ لیام هفته ی آخر مدرسه بود و  منو 

ستان های مختلف رفتیم ،من واقعا اونو  جیک به دبیر

 ندیدم"

 صورتش مچاله شد. 
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"با این حال از چند نفر شنیدم جیک به اندازه ی جهنم 

ه و اگه کیس در مورد لیام حرفن بزنه،  زود ازکوره در میر

 یکنه"صورتشو داغون م

ا شاهدش بودم به اینحرفش شک   ی که اخیر ن براساس چیر

 نداشتم. 

 نمیتونم بگم اینو درک نمیکنم. 

خدا میدونه که هر بار که بریتتن در موردمادرم رس به رسم 

 میذاشت دلم میخواست  به  گلوش مشت بزنم. 

 تایم شونه باال انداخت. 

"واقعا نمیشه کسیو رسزنش کرد،این منو تا رس حدمرگ 

سونه،وقتی خودمو جاش میذارم و اگه برادرم میمرد می یی

 ،نمیتونستم براحتی از این موضوع عبور کنم،متوجیه؟"

 بغضن از درد  رو توی گلوم حس میکردم . 

 "آره"

این واقعیت که جیک و خانوادش هر روز صبح قدرت 

ن ،به خودی خودش یه  بلند شدن از  تختشونو پیدا میکنن

 شاهکاره. 

 اشو روی فرمون کوبید. تایم نوک انگشت
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،به هیچکس نگو من بهت گفتم ویل من یبار دزدگ  ن "ببنر

از یه معلم شنیدم که این بخاطر عوارض ناشر از 

 تصادفیه که وقتی جوون تر بوده داشته"

 گمونم همون تصادفیه که باعث مرگ مادرش شده. 

 "چطور؟"

"خب،ظاهرا بعد از تصادف به نویع بیماری قلتی هم 

 بود"مبتال شده 

 یه بطری آب برداشت. 

"شایعات در مورد  پدرش...میدوبن که صاحب 

داروسازی ِتراست،داروبی که برای لیام ساخته بودو روش 

 تست کرد  ویل خوب پیش نرفتو  لیام توی خواب مرد"

 دستامو روی صورتم گذاشتم. 

 "نه"
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از مرگ مادرش ،جیک با پدرش یه رابطه ی رسو  بعد 

ن داشت ویل حاال؟  سنگنر

 غافلگیر نمیشم اگه اونا حتی با هم حرف نزنن. 

 چشمای تایم پر از غم شد. 

"آره،این واقعا وحشتناکه،میفهمم که خانوادش چرا 

نمیخوان در این مورد حرف بزنن، هم به دالیل شخض و 

"  هم قانوبن

 رد؟چطور میشد رسزنششون ک

آقای کاوینگتون  سیع کرد به پشش کمک کنه ویل در 

 نهایت اونو کشت. 

 عییس مسیح! 
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نمیتونم احساس گنایه که تحمل میکنه...یا کینه و نفرت  

نو تصور کنم.   بچه هابی که باید در واقع به اون پناه بیی

 "یه"

 تایم بعد از چند دقیقه زمزمه کرد

 فکر نکنم، "میدونم به لیام خییل اهمیت میدادی ویل

"  دلش بخواد که تو احساس بدبختی داشته باشر

 خم شد و شقیقمو بوسید. 

"اون میخواد رایه پیدا کتن تا بتوبن از این بگذری و ادامه 

 بدی"

 تایم اشتباه نمیکرد. 

مادرم به کنار...لیام مهربون ترین و متواضع ترین آدیم 

 بود که تا حاال شناختم. 

 کردم. گلومو صاف کردم و درو باز  

 "باید برم داخل"

ن پیاده شدم.   با یه دست تکون دادن از ماشنر

 "تا خونه آروم برون،بازم ممنون که منو رسوندی"
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به سختی دو قدم از ماشینش دور شده بودم که شنیدم 

 در ماشینش ،باز و بسته شد. 

 لحظه ای که چرخیدم. دستاشو دورم پیچید. 

سید ،به یگ از این بغال نیاز  ""بنظر میر  داشته باشر

 متوجه نشده بودم تا این لحظه که فهمیدم. 

 "دلم خییل براش}لیام{ تنگ شده"ف

حم  : �🌺�شاهزاده بیر
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 دلم برای دوستم تنگ شده. 

 برای هر دو تا دوستم. 

 "میفهمم"

 موهامو کنار زد و پیشونیمو بوسید. 

یدوبن این چقدر ناراحتش میکنه که تورو اینجوری "ویل م

 ببینه؟"

 در حایل که ازش جدا میشدم چشمامو پاک کردم. 

 "میدونم"

 حق با تامیه. 

 لیام همیشه خنده رو به اشک ترجیح میداد. 

اض  قلبم بخاطر فکرابی که توی رسم شکل میگرفت اعیی

میکرد ویل  در اعماق وجودم میدونستم که این کار 

 درستیه. 

ین دوستم بود و  م بشه بهیی ن جیک قبل از اینکه همه چیر

ینارو  مهم نیست که با کس دیگه ایه ،من براش بهیی

 میخوام. 
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و اون شخص باید خوشحالش کنه....هرچند که فکر 

 نمیکنم بریتتن اینکارو بکنه ... 

 ویل در غیر این صورت  جیک با اون در رابطه نمیموند. 

جیک پیاده بشم و در شاید وقتش باشه از چرخ و فلک 

قلبمو باز کنم شاید  امکانش باشه که شخص دیگه ای 

 توش جا باز کنه. 

اگه چند تا پروانه ای که دورمون میچرخن یه نشونه 

باشن پس مطمئنم کیس که  جلوم ایستاده، همون 

 شخصه. 

نم" ن  "فردا بهت زنگ میر

تایم رسشو خم کرد و  من روی نوک پام ایستادم  تا لب 

ن. هامون رو   ی هم قرار بگیر

 درست مثل بوسه ی اول، نرم،مالیم و مهربانانست. 

ی که جیک کاوینگتون نیست.  ن  همه ی چیر

ن نیاز   ن بار  متوجه شدم که  من دقیقا به همنر و برای اولنر

 داشتم. 
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 180#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 

 

 «دیلن»

 

 

 

 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 

 

 

 

 

 گذشته

 

 

 

 

 

 

 

ن دور  در  ی که باید بیستمنر ن حایل که منو لیام  چیر

رقصمون تو طول یه ساعت گذشته باشه رو تموم 
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کردیم، چراغ های پروژکتور سالن ورزش مدرسه  شبیه 

سیدن.  ر بنظر میر ن  پرتوهای لیر

ی  ن میتونم بگم که لیام یکم خسته شده هرچند که چیر

 نمیگفت. 

 وقتی آهنگ تغییر کرد دستشو گرفتم و آهنگ آرویم

وع به  پخش شدن کرد.   رسر

 "نظرت چیه یکم آبمیوه بخوریم؟"

 خیایل که از صورتش گذشت جذاب بود. 
ی
 آسودگ

 "حـ..حـ..حتما ،اگه تو بخـ..بخـ..بخوای"

ن پر از خورایک رفتیم و من قبل از اینکه برای  بسمت میر

ی بردارم ،برای اون یه لیوان ریختم.  ن  خودم چیر

اف میکنم ویل واقعا "نمیتونم باور کنم که دارم این و اعیی

 داره بهم خوش میگذره"

 صورتش مچاله شد و من متوجه اشتباهم شدم. 

"خنگول منظورم به تو نبود،من همیشه با تو بهم خوش 

میگذره ،منظورم اومدن به  مهمونیه رقصه،خوشحالم که 

 اومدیم."
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عالرقم اینکه هر بار بریتتن رو میبینم  یا اینکه  دیدن 

اهن دکمه ای سفید و شلوار اینکه چقدر  جیک توی پیر

پارچه ایش جذابه یا انبوه حسادت های من ،هربار که  

قصن، از اینکه اومدم متاسف نبودم.   میبینم اونا با هم میر

 لیام لبخند زد. 

 "منم همـ..همینطور"

 رسمو روی شونه ی لیام گذاشتم. 

"ممنون که عالرقم اینکه برادرت یه لندهور از خود 

 حمقه ،تو هنوزم دوستیم"متشکر ا

 خندید. 

 "الزم به تشکر نـ..نـ..نیست ،من بهت اه..اه..اهمیت.."

؟" ن  "به به ،اینا دو نفر از افراد مورد عالقم نیسنی

 

 181#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 صدای آشناشو  از پشت رسمون شنیدیم. 

 لیام رسشو چرخوند. 

  خو.خو..خوش میگذره؟""یه،تا..تایم

من نحوه ای که چشمای تایم وقتی به من نگاه کرد و از 

 شیطنت برق زد رو از دست ندادم. 

 "االن آره"

ه شد.  ن تکیه داد و به  پیست رقص خیر  به میر

سه برادرت خییل بهش خوش میگذره"  "بنظر میر

 تمام تالشمو کردم که  مشتمو تو صورتش نکوبم.  

 جا شد. لیام توی جاش جابه  

 "آره"

 تایم با آرنجش به  لیام سقلمه زد. 
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سن  "بریتتن و ...سینه هاش  امشب خوشگل بنظر میر

 ،هان؟"

یخت ،متوجه نگایه  در حایل که برای خودش آبمیوه میر

 که به من انداخت، شدم. 

 لیام با اخم به من نزدیکیی شد. 

 "نه،نه واقعا"

 و این دقیقا دلیلیه که لیام فوق العادست. 

ف برادر احمقش،اون  نسبت به افرادی که بهش برخال

 اهمیت میدن  وفاداره. 

ه ی تایم  یک دقیقه طول کشید تا لبخند بزنه.   نگاه خیر

 "اوه ،وای ،فراموش کردم بهت بگم"

 لیام  جرعه ای از نوشیدنیش گرفت. 

؟"
ی

 "چـ..چـی بهم بـ..بـ..بگ

 "شایعات میگن ِهِدر دلش میخواد با تو برقصه"

 لیام با گیجی باال رفت. ابروهای 

 "ا..ا..اون با کو..کو..کول اومده"
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ن گذاشت، لیامو  بعد از اینکه تایم آبمیوشوروی میر

بسمت برادر دوقلوش چرخوند که  قطعا رقصیدن،فقط 

 با دخیی قرار رقصش براش کافن نیست. 

 "کول ده دقیقه پیش با ِهِدر رقصید"

 

 182#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 کادیم_رویال_هارت#مجموعه_آ 
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ه ای که با سفید کننده قصد  داشت رنگ  ن  سیی
به دخیی

قصید  ن دیگه ای نشون بده که با کول میر پوستشو چیر

 اشاره کرد. 

ن نیست که  هدر از این خوشحال بنظر  "الزم به گفنی

سه"  نمیر

و این دلیلش اینه که از سه تا برادر کاوینگتون دو تاشون 

 . ن  خرو عویصن هسنی

  

 لیام عمیقیی شد.  اخم 

قض؟"  "پس چـ..چرا تو باهاش نمـ..نمیر

 تایم  لرزید. 

 "میتونم یه رازیو بهت بگم؟"

دندون هامو روی هم ساییدم،به اندازه ای تایم رو 

 خوبی باشه. 
ن  میشناسم که بدونم قرار نیست چیر

ی که  ن به دو. تا دور سالن ورزش نگاه کرد ،انگار که  چیر

 مهمه. قراره بگه یه  راز خییل 
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"من به هدر اهمیت میدم ویل میدوبن که من چجوری 

و خراب میکنم و  حرفای  ن هستم؟ همیشه همه چیر

نم" ن  اشتباه میر

ن برداشت و جرعه ی طوالبن ازش  لیوانشو از روی میر

 گرفت. 

"امیدوار بودم شاید تو  بتوبن اینکارو برام بکتن و  یه ذره 

 باهاش برقض"

 ش اشاره کرد. لبخند موزیانه ای زد و به خود

 "یه تقاضای خوب از،دوستت" 

 لیام به من نگاه کرد. 

 "و..ویل دیلن چـ..چـ..چـی؟"

 تایم چشماشوچرخوند. 

 "نگران نباش، من قرار کوچولوتو رسگرم نگه میدارم"

 اون مثل جهنمه. 

ن من و  هدر که واضحا اون طرف سالن  چشمای لیام بنر

 ناراحت بود،  چرخید. 

 ونیشو حس کنم. و  میتونستم کشمکش در 
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 لیام خییل مهربون و دلسوزه. 

با فکر اینکه یه دخیی بخاطر برادر دوقلوی  عوضیش 

 ناراحت باشه وگریه کنه کنار نمیومد. 

 

 183#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

لعنت...درواقع این دلیلیه که امشب بجای اینکه با کیس 

 ، با من اومده بود. باشه که بهش عالقه داره

 "تو باید بری"

 به لیام گفتم. 

"اون واضحا ناراحته واگه کیس بتونه حالشو خوب 

"  کنه،اون توبی

؟"  "مـ..مـ..مـطمئتن

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 "البته، نگران نباش."

 نفس عمیفی کشید. 

 "با..باشه  ز..زود بـ..برمیگردم"

 خم شدم،گونشوبوسیدم و زمزمه کردم.  

به آدمای معرکه ای مثل "عوض نشو،لیام کاوینگتون،دنیا 

 تو نیاز داره"

 رسخ شد. 

 "مـ..مر..مرسـ..."

 "یاال مرد"

 تایم گفت. 

ن بنظر میاد بخواد از اون تقاضای رقص کنه  "روبن هیگیین

 و اگه اینکارو بکنه،من  لهش میکنم"

م"  "نگران نباش،من مـ..میر

 بعد از اینگه لیام رفت  به تایم گفتم. 

"  "تو یه عویصن هستی

ی قلبش گذاشت و تظاهر به ناراحت شدن دستشو رو 

 کرد. 
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"و اینجا ،جاییه که فکر میکردم برای یه دخیی بیچاره ،کار 

 خوبی انجام دادم."

به لیام اشاره کردم که دستمایل از جیبش در آورد تا به 

 هدر بده. 

"لیام کسیه که کار خوبی انجام داده، تو فقط با قصد 

 اینکاروکردی"

 نار هم ایستاده بودیم. جاشوعوض کرد پس ما  ک

؟"
ی

 "چی باعث میشه اینو بگ

 "تو از هدر گیبسون خوشت نمیاد"

 ابروشو تکون داد. 

 "ممکنه"

ن اومد.   صداش به اندازه ی یه زمزمه پاینر

 "این باعث حسادتت میشه؟"

"حسودی کردن به این معنیه  که من باید از تو خوشم 

 بیاد"

ین نگاه کثیفمو بهش انداختم.    بهیی

 ازت خوشم نمیاد" "و من
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 184#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

ون اومد.  ن دندون هاش بیر  نفس هاش از بنر

،یادم رفته بود که اسم خانوادگیم کاوینگتون  "لعنتی

 نیست"

 "اینجوری نباش"

 "چجوری؟"

" دلییل که من ازت خوشم نمیاد ربیط به جیک نداره،من 

 اد چون بدجنیس"ازت خوشم نمی

 "نه با تو"
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قصید.   چشماش بسمت لیام رفت که حاال با هدر میر

 "یا با اون، نه از وقتی بهم گفتی بس کنم"

 اون غیر قابل باوره. 

"این،اینجوری کار نمیکنه،من از اینکه با لیام خوب رفتار 

میکتن ممنونم ویل نباید اینکارو بکتن چون از من خوشت 

  چون از لیام خوشت میاد"میاد،باید اینکارو بکتن 

 چشمک زد. 

منده،ویل اون واقعا از نوع من نیست"  "رسر

چشمامو چرخوندم و  اون با شیطنت شونشو به شونم 

 کوبید. 

"آروم باش،برای یبارم که شده نیت من خوبه،لیام پش 

 منه  پس من جوری بازی کردم که  اون با هدر برقصه"

 ه. بدیهیه که اصال درست به این فکر نکرد

"چطور انتظار داری این  اتفاق بیفته وقتی  تو لیامو 

 فرستادی  تا در مورد تو حرفای خوب بزنه"

 دستاشو باز کرد. 
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"تمام قسمت هاش  برنامه ریزی شدست. مهم نیست 

لیام درمورد من چی میگه،هدر  روی پشی که در واقع  

 بهش اهمیت میده تا ناراحت نباشه تمرکز میکنه"

 نیشخند زد. 

ی نمیتونه در مقابل شوالیه ی مهربون " هیچ دخیی

ن بچشونو از رو  ط میبندم که  اسم اولنر مقاومت کنه، رسر

 اسم من میذارن"

 دست خودم نبود ویل خندیدم. 

 

 185#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت
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مهم نیست چقدر میتونه ناامید کننده باشه ،تایم  

ره که شمارو بسمت خودش جذب جذابیت خایص دا

 میکنه. 

 "تو خل و چیل"

 لبخند دوستانه ای بهش زدم. 

"این کار دوست داشتنییه که برای لیام انجام 

میدی،امیدوارم این نقشه ی کوچولوی شیطانیت عمیل 

 بشه"

ای خوبه.  ن اوار چیر  اون رسن

ی از نگاهش گذشت.  ن  چیر

 "باهام برقص"

 "نه"

ن اومد.   صداش پاینر

 یخوای باهام برقض""میدوبن که م

 "پس چرا  ردت میکنم؟"

 به حدی نزدیک شد که نفسش گوشمو قلقلک داد. 
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ن  "چون هنوزمتوجه نشدی که شاهزاده ی جذابت همنر

 حاال هم  سیندالشو پیدا کرده"

وقتی رسشو بسمتی تکون داد و من مسیر نگاهشو دنبال 

 کردم قلبم درون دهنم اومد. 

قصید.   جیک با بریتتن تانگو میر

دستش دور کمر بریتتن بود  و دست اون هرزه روی 

 شونش بود. 

سیدن،بطوری  اونا با هم زیبا و بی عیب و نقص بنظر میر

 . ن  که باید عکسشونو روی جلد مجله میذاشنی

؟"  "منو تو خییل شبیه هم هستیم،میدوبن

ی جمع شد.  ن  دهنم بشکل تمسخر آمیر

 "چطور؟"

ی که میخواییم ،مثل شاهزا ن دت "هیچکدوممون چیر

،توی بشقاب طالبی تقدیممون نمیشه،ما باید به اندازه 

ی که میخواییم بجنگیم" ن  ی جهنم برای چیر

 کامال واضحه که اون نمیدونه جیک واقعا چجوریه. 

" بن ن  "تو حتی نمیدوبن در موردچی حرف میر
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 نگاه غیر قابل باوری به من  انداخت. 

ن ...."  "چی باعث شده همچنر

ین دوستمه"  "چون اون بهیی

 

 186#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 غریدم. 

و در موردش میدونم،مثل اینکه مرگ  ن "من همه چیر

مادرش چقدر براش سخت بوده و مجبور شده قبل از 

اینکه براش آماده باشه بزرگ بشه،یا  اینکه چطوربه 

معنای واقیع کلمه هر کاری برای برادرها و خواهرش 

،اون یه  میکنه  ن ین افراد زندگیش هسنی چون اونها  مهمیی
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بچه پولدار لوس مشکل دار نیست،اون کسیه که شام 

درست میکنه و به  بیانکا و کول برای انجام تکالیفشون 

ه تا  کمک میکنه و  با لیام به  جلسات گفتار درمانیش میر

تنها  نباشه...و کسیه که  هنوزم برای من وقت میذاره تا 

 نو.."حرفامو بش

 خرناس کشید. 

 "بنظر میاد ،این  جیکه که سیندالست"

،خشم و تحقیر مثل یه سونایم منو احاطه کرد.  ن  توهنر

ی تایم" ن  "تو رقت انگیر

به ی واقیع بهش  این کافن نبود،دلم میخواست یه  رصن

بزنم که بهش صدمه بزنه چون ،حاال منم صدمه دیده 

 بودم. 

ن و  حسود،این د لیلیه که تمام "یه بازنده ی رقت انگیر

"  مدت برای همه قلدری میکتن

 رسم به صورتش نزدیک شد.  

" مهم نیست چقدر جیک از بریتتن خوشش میاد....حتی 

اگه باهاش ازدواج کنه و اونا یه میلیون بچه داشته 
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ن  ن و  نامطمن  باشن...من هیچوقت با یه آدم رقت انگیر

 مثل تو دوست نمیشم"

ون رفتم   . با این حرف از سالن بیر

وقتی  صدای قدم هاییو پشت رسم شنیدم از کمد ها رد 

 یم شدم. 

 

 تایم صدام کرد. 

 "دیلن وایسا"

   

 راهمو تو راهروی نیمه روشن و خایل ادامه دادم. 

بعدا بخاطر اون رفتارم عذرخوایه میکنم ویل االن  به 

 هوا خوردن نیاز داشتم. 

 "فقط میخوام تنها باشم"

 دستشوروی بازوم گذاشت. 

 سفم""متا

 رسیعیی از من حرکت کرد و روبروم قرار گرفت. 
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صورتش  پشیموبن واقیع رو نشون میداد و بقدری بود  

 که  دهنمو ببندم. 

 "حق با توعه"

 

 187#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 زمزمه کرد. 

 "من حسودم"

ن نبودم چطورجوابشو  آب دهنمو قورت دادم و مطمن 

 . بدم
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" پدرم وقتی برادرم بدنیا اومد برای همیشه مارو ترک کرد  

و هرچند که مادرم دو تا شغل داره ،اوضاعمون بسختی 

ه"  پیش میر

 یه دستشو روی رسش گذاشت. 

"من مثل نییم از کسابی که اینجان همه چی برام ساده 

ه انگار  نبوده و دیدن  کیس مثل جیک که جوری راه میر

ری رفتار میکنه که انگار همه برای دنیا مال اونه یا جو 

ن باید جلوش خم بشن  هوابی که  کنار اون تنفس میکنن

"... 

 دندوناشو روی هم فشار داد. 

 "این منو عصبابن میکنه"

ارو اشتباه برداشت کرده بود.  ن  تایم تموم این چیر

 "جیک جوری رفتـ...."

"آره ،اون همینجوری رفتار میکنه،شاید دلت نخواد 

 یل اون آدم خوبی نیست"باورش کتن و

 دستشو بسمت من نشونه گرفت. 

ن باهات چیکار کرده"  "ببنر
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 روی نوک زبونم بود تا باهاش بحث کنم ویل نمیتونستم. 

جیک نه تنها فرشو از زیر پام کشیده بلکه با همون فرش 

 خفم کرده. 

"متاسفم که اونجا ناراحتت کردم ،فقط میخواستم 

 بفهیم"

 "چیو بفهمم؟"

 ازت خوشم میاد دیلن""که خییل 

اف کرد.   در حایل که یه قدم جلوتر اومد اعیی

"و کامال مطمئنم توام از من خوشت میاد،حتی اگه 

" اف کتن  نخوای بهش اعیی

 "من...."

 حرف توی دهنم موند. 

باید حرفشو رد میکردم و بهش میگفتم نه...ویل بخش 

 کوچیگ از من  میدونست که حق با اونه. 

جیک دارم،شدید و کشنده نیست   مثل احساش که به

یه.  ن ن چیر  ویل یه سوسو زدن یا همچنر
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همونقدری که خودمو مجبور  کنم که از تایم خوشم بیاد 

ین انتخاب برای منه  ...ویل  چون واضحه که اون بهیی

 نمیتونم. 

 مثل اینکه بعد از تجربه کردن پرواز مجبور باشر بدوی. 

 هرگز کافن نیست. 

 س واقیع  چجوریه. نه وقتی قلبم میدونه ح

 تایم برام مثل 'تقریبا' و جیک برام 'کمال مطلقه'. 

 ابروهای تایم با نگرابن بهم گره خورد. 

 "موضوع چیه؟"

 نمیتونستم جوابشو بدم. 

 اگه اینکارو میکردم قلبشو میشکستم. 

 کار بی رحمانه ای انجام 
ن من کیس نیستم که بتونم همچنر

 بدم. 

 اون یه قدم دیگه بسمت من اومد. 

ش بهت صدمه بزنم...نگران نباش"  "اگه مییی

 دستاش گونه هامو قاب گرفت. 

 "من مثل جیک نیسـ..."
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"  "داری باهام شوچن میکتن

 با صدای جیک از جام پریدم. 

 

 188#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 چشمای تایم با خشم برق زد. 

چون ما وسط یه  "اگه برات امکان داره گورتو گم کن

ی بودیم" ن  چیر

در حایل که  جیک بهمون نزدیک میشد،عمال میتونستم 

 خشیم که درونمو پر کرده بود حس کنم. 

 "آره،برام امکان نداره"

به ی رسیــــع،یقه ی  تایم رو گرفت و به عقب  با یه رصن

 هولش داد. 
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 "داری وقتتو هدر میدی،دیلن عالقه ای بهت نداره"

 تایم خرناس کشید. 

؟ تو  بیش از حد  محو بریتتن و سینه "چطو  ر اینو میدوبن

 هاش شده..."

تایم نتونست حرفشو تموم کنه چون جیک اونو محکم 

 هل داد. 

 

 "خفه خون بگیر یا یه گوشمایل حسابی بهت میدم"

 قلبم فرو ریخت. 

 "بس کن جیک"

"نه ،مشکیل نیست،مدتیه که میخواستم کونشو پاره 

 کنم"

 تایم کتشودر آورد. 

 ا اینکارو بکنیم کاوینکتون""بی

 

 جیک کرواتشو  از گردنش باز کرد. 
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م اگه تو آماده باشر آشغال"
َ
 " من آماد

 با خشم به سقف نگاه کردم. 

 

"... ن  "شما دو تا باید آروم باشنر

وقتی مشت تایم به گونه ی جیک برخورد کرد و اون  

 افتاد جیغ کشیدم. 

 

 "چه غلیط داری میکتن تایم؟"

 

 یک کرد. چشماشو بار 

 

،قانون شماره ی یک اینه که حواست  ن "وقتی دعوا میکننر

 به حریفت باشه ،نه دخیی حریفت"

 

 189#پارت

 25#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 جیک دندوناشو نشون داد. 

 "اون دخیی تو نیست"

 "دخیی توام نیست"

 برق شیطابن از صورت تایم گذشت. 

 ،بز..بز..بزدیل}ادای لیامو در میاره{" "چون تو بیش از حد 

جیک از کوره در رفت و بسمت اون حمله کرد ویل تایم 

آخرین لحظه  حرکت کرد و باعث شد جیک  با صورت 

 به  کمد کوبیده بشه. 

 "پدرسگ"

 حرفابی باز 
ن "عجب! برای پشی که دهنش به همچنر

"  میشه مثل یه دخیی کوچولو مبارزه میکتن
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ز بیتن ورم کرده ی جیک جاری شد وقتی دیدم  خون ا

 قلبم ایستاد. 

باید قبل از اینکه همدیگه رو بکشن ،این جنگو تموم 

 کنم. 

ن االنم میدونستم جیک چقدر لجبازه  از اونجابی که همنر

 پس تنها  گزینم تامیه. 

"  "تایم باید آروم باشر

 انگار اصال صدامو نشنید.  

"  " یاال تیتیش مامابن

 . به فک خودش اشاره کرد 

بتو بزن" ین رصن  "بهیی

ه .    لحظات  افتضاح،خواستار   اقدامات افتضاحیی

ن حاال هم صدمه دیده و امکان نداره بزارم  جیک همنر

 تایم بدترش کنه. 

ن دستام گرفتم.  ن اون دو تا ایستادم و صورت تایم رو بنر  بنر

 "حرفابی که  چند لحظه پیش زدی واقیع بود؟"

 رس تکون داد. 
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 "آره چطور؟"

 ز دعوا بردار و برگرد داخل"" دست ا

"...  "داری باهام شوچن

 "لطفا تایم"

 

 190#پارت
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 نگاهمو تو چشماش نگه داشتم. 

" من میدونم که تو پش خوبی هستی  ، مجبور نیستی با 

،یبار دیگه کوتاه  دعوا با جیک اینو بهم  ثابت کتن

 من" بیا...بخاطر 

 اگه تایم واقعا عوض شده باشه ،اینکارو میکنه.  
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 "من...باشه"

 چشماش روی صورتم چرخید. 

 " تو باهام میای؟"

"آره ،بعد از اینکه با  جیک حرف زدم تورو داخل 

 میبینم"

میتونستم بگم که میخواد در این مورد بحث کنه  ویل در  

 کمال تعجب قبول کرد. 

 "باشه"

 به جیک نگاه کرد. 

 تای لعنتیتو از دخیی من دور نگه دار آشغال"" دس

  

وقتی  جیک بسمت اون هجوم برد دستامو روی سینش 

گذاشتم و مثل مادری که از توله هاش محافظت میکنه 

 غریدم. 

 "برو تایم"

 لعنت. 

 االن دقیقا حس میکنم شبیه یگ از اون مادرام. 
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برای چند لحظه  تا وقتی که تایم  از راهرو رد بشه و 

 ل بره ،دلم بهم میپیچید. داخ

 "رفت"

 دورش چرخیدم. 

؟"  "خوبی

سید انگار کیس سگشو زده و  جیک جوری بنظر میر

 درست جلوی چشماش اونو تیکه تیکه کرده . 

 "تایم داسیلوا؟"

 

 191#پارت
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 برای یه لحظه فکر کردم ممکنه باال بیاره. 

 اون خوشت میاد؟""تو از 

 به کمد لگد زد. 

 "مسیح،انگار که اصال نمیشناسمت"

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه! 

 "منم میتونم همینو در مورد تو بگم"

ه شدم.   دستمو روی کمرم گذاشتم  و به اون خیر

 "تو با بریتتن کالدول اومدی اینجا یادته؟"

 نگاهشو ازم گرفت. 

 "نمیخواستم ...."

 صورتم تکون داد. یک انگشتشو جلوی  

"مهم نیست دالیل من چیه ،تو با لیام اومدی تا خوش 

؟چه  بگذروبن  و بعد اونو میپیچوبن تا  با  تایم الس بزبن

 مرگت شده؟"

 

 با اشتیاقم برای زدن اون به دالیل منطفی  جنگیدم. 
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ن با بریتتن  باعث شده سلول های مغزیت بپوسه؟  "گشنی

قصه  "لیام داره با هدر گیبسون میر

 جیک پلک زد. 

 "اون،قرار کوله"

 قبل از اینکه بتونم توضیح بدم، گفت. 

"فکر میکنم  وقت گذروبن با اون حروم زاده ی کوچولو 

،لیام ،اون کسیه که باهاش  تایم باعث شده  گیج بزبن

 اومدی اینجا"

 چشم غره رفتم. 

"میدونم االغ،کول وسط  رقص هدروپیچوند و مشغول 

گریه میکرد  پس لیام رفت تا   الس زدن با هییل شد،هدر 

قصن" ن بشه حالش خوبه و  حاال اونا دارن میر  مطمن 

ون میومد .   انگار  از سوراخای بینیش آتیش بیر

"پس تو تصمیم گرفتی بیای اینجا  و با دوست پش 

"  جدیدت الس بزبن

 آخرین حرفشو تف کرد . 
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برای فردی که  خییل باهوشه گایه میتونه بطرز 

 وحشتنایک احمق باشه. 

وع به تیک زدن حرفابی که میخواستم بگم  با انگشتام رسر

 کردم. 

"خییل خب،اول اینکه  تایم دوست پشم نیست،دوم 

دیم  ویل حتی اگه اینکارو میکردیم ،منو لیام  ن ...ما الس نمیر

ده  و سوم....دست دوستیم پس فکر نکنم  که اهمیتی ب

از رفتار کردن  جوری که انگار  یکار بد باهات کردم بردار 

"  در حایل که تو با دشمنم اومدی مهموبن
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 خشم  درونم پیچید و اونو هل دادم. 

"تو به معنای واقیع کلمه بدترین دوستی هستی که کیس 

 میتونه داشته باشه"

"  "آره؟ خب  توام بهیی از من نیستی

یه دوست عایل هستم من هیچ اشتباه "لعنت بهت،من 

 لعنتی در قبـ..."

وخراب کردی" ن  "تو همه چیر

 به حدی بلند داد زد که  قسم میخورم کمد لرزید.  

"ما با هم خوب بودیم ویل بعد تو مثل یه  سگ دلباخته 

 رفتار کردی و توی بازی جرات  ازم خواستی ببوسمت"

 با اونه.  اگه منو تنبیه میکرد کمیی درد داشت چون حق 

ما احتماال االن با هم دوست بودیم و قلب من 

 نمیشکست اگه عاشقش نمیشدم. 

من همه چیو خراب کردم،درست همونطوری که اون 

 گفت. 

 "خییل خب،باشه ،نگران نباش،دیگه این اتفاق نیم افته"
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ن از راهرو  وع به گذشنی دستامو دور خودم پیچیدم و رسر

 کردم. 

سه""باید بینیتو  بررش کتن خی  یل بد بنظر میر

 غرید. 

 "دیلن"

 چشمامو بستم و خودمو مجبور کردم تا نفس بکشم. 

"  "برگرد پیش بریتتن

 

 193#پارت
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 از جوری که صدام شکست متنفرم. 

مادرم قبال همیشه بهم میگفت اگه کیس آزارت داد 

وع به کم   اشکایل نداره اگه گریه کتن  ویل وقتی درد رسر

ن پاشو ،گردو غبارو ازروی خودت  شدن کرد از روی زمنر

بتکون و از اونجا برو چون  از اول متعلق به اون مکان 

 نبودی. 

با این حال نمیدونم چطور رس پا بشم وقتی جیک مدام 

نه.  ن ن میر  منو زمنر

هربار که من اونو میبینم ، تیکه ی دیگه ای از منو 

 میدزده. 

ی از من بافی نمیمونه.  خییل ن  زود دیگه چیر

 "وایسا دیلن"

لزله انگار که رو به نابودی و شکسته.   ن  صداش خشن و میی

 "لطفا"

 با اطمینابن که اصال حسش نمیکردم تکرار کردم. 

"  "یرگرد پیش بریتتن
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 "نمیتونم"

صداش زیر لتی و بینفس  بود انگار که ساعت ها دوی 

 ماراتون انجام داده. 

 "نمیتونم"

 

 این اثر داشت چون چرخیدم. 

 "چرا؟"

ن رسگرم کننده ای وجود نداشت.   خندیدم ویل  هیچ چیر

 "بزار حدس بزنم..."

 "بریتتن ،تو نیست"

وع به تپیدن کرد و زانوهام  با حرفش قلبم بشدت رسر

 لرزید. 

"اون حتی نصف حیس که تو بهم میدی  رو بهم 

نمیده،فکر نمیکنم هیچوقت هیچکس بتونه این حسو 

 م بده"به

سید.   کامال شکست خورده بنظر میر

 "خدایا من کامال به فنا رفتم و گند زدم"
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 قلبم یخ بست. 

 "چرا؟"

وع به حرکت به سمت من کرد ،ترکیتی از   درحایل که رسر

 و اطمینان از روی صورتش گذشت. 
ی

 آشفتگ

"چون کاری که االن میخوام باهات بکنم همه چیو عوض 

 میکنه"

 درون دلم در حایل که نزدیکو نز 
ی

دیکیی میشد، آشفتگ

 بزرگ تر شد. 

ین.   نمیتونستم بگم این بدترین لحظه ی زندگیمه یا بهیی

من جوابمو وقتی گرفتم که دستاش صورتمو قاب گرفت 

 و دهنشو روی لب هام کوبید. 
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 «جیک»

 

 

 

 

 

 

 

ن ماشینم پریدم میدونستم که همون لحظه ای که درو 

 این ایده ی بدیه. 

 ویل مثل یه پروانه ی مادر بخطا بدنبال نور، من اینجام. 

و با انزجار تماشا میکنم که اون دستاشو جوری دور دیلن 

ن در  پیچیده و اونو بغل گرفته انگار که گرانبها ترین چیر

 جهانه. 
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وی هاش  بخیسر از من دلش میخواد  دیلن در مقابل پیشر

 مقاومت کنه. 

 به تخماش لگد بزنه و بدوعه و بره داخل. 

ویل بخش دیگری از من....همون بخیسر که 

ین بریزه ،  ن برندست...دلش میخواد بره اونجا،روشون بین

یتو روشن کنه و اونا رو برای گناهاشون بسوزونه.   کیی

 وقتی از هم جدا شدن ،آرامش درونموپر کرد. 

وقتی که خم شد تا  به هر حال عمر آرامشم کوتاه بود 

 اونو ببوسه. 

 'نبوسش دیلن'

  

برای لحظه ای بدنش منقبض شد و من فکر کردم قراره 

برگرده و بره ...ویل بعد روی نوک انگشتاش ایستاد و 

دست من دور فرمون محکم شد وقتی لب هاشون 

 همدیگه رو لمس کردن. 

تایم جوری اونو میبوسید انگار از شیشست و هر لحظه 

 د بشه. ممکنه خر 

 این ثابت میکرد  چقدر کم در موردش میدونه. 
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 دیلن تیلور،قوییی از آهن و سخت تر از چرمه. 

به هیچ وجه از اینکه تایم با اون مثل یه عروسک چیتن  

ه.   رفتار میکنه لذت نمییی

وقتی دیدم دستش چطور مشت شده انگار که میخواد 

 اونو هل بده پوزخند زدم. 

د که یکم طوالبن تر تحمل ویل دیلن خودشو مجبور کر 

 کنه. 

 'نوش جونت عزیزم'

چون باید یه روز رسد توی جهنم برسه تا من  بخوام 

 دوباره لمست کنم. 

 دستمو بسمت داشبوردم بردم و  روی صفحه زدم. 

 با بوق دوم بریتتن برداشت. 

 "سالم"

 "رست شلوغه؟"

 "نه چطور؟"

" ن ون خونت ببنر  "ده دقیقه دیگه منو بیر
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 «دیلن»

 

 

 

 

 

 "میخوای برسونمت خونه؟"
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ن پنهابن نبود.   خشم خفیف در صدای اوکیل چیر

 "نه"

 از کمدم یه ژاکت برداشتم. 

اکتیی توی رویال مانور  به معتن اینه که هوا در روز عایل 

 و در شب رسده. 

 "ویل ممنون از اینکه پرسیدی"

 ایه که بهم انداخت پر از تحقیر بود. نگ

"از این خوشم نمیاد دیلن،از این حتی یه ذره هم خوشم 

 نمیاد"

 اوک از دیدن من با تایم کامال متنفر بود. 

سیدم  وقتی حتی تا حاال با  تایم حرف  هر بار ازش مییی

نزدی شخصا چی ازش دیدی ، در مورد اینکه جیک مثل 

اگه جیک از تایم متنفره برادرشه برام میگفت و اینکه 

 ،پس اونم از تایم نفرت خواهد داشت. 

 این خییل بچگانست. 

تقریبا به همون اندازه بچگانه که جیک تو این یه ماه با 

 من حرف نزده. 
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 درواقع این کامال درست نیست. 

یه که میتونم باهاش کنار  ن اینکه با من صحبت نکنه چیر

د منو ندیده بیام ،اون عویصن به معنای واقیع کلمه،وجو 

ه.   میگیر

 "یه اوک..."

در حایل که جیک و برادرش بسمت کمد من یم اومدن  

 کول گفت. 

ن  "بزار رسیــــع عصبانیتتو برای هم صحبتی با اون  از بنر

م."  بیی

 از شیطان صحبت کن تا ظاهر بشه. 

 اوکیل به کمدم تکیه داد و اونو بست. 

ه مرد؟"  "چه خیی

 به شونش فشار آرویم دادم. 

 کایل نداره من میخوام کتاب شیمیمو بردارم""اگه اش

وع به حرکت کردویل کول گفت.   اوک رسر

ا چیه؟" ییی
 "نظرت راجع به اسیی

 اوک تو همون نقطه موند ومثل یه احمق نیشخند زد. 
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ا کامال عالیه" ییی
 "نظرم راجع به اسیی

 دوباره به اون سیخونک زدم. 

 "میشه بری کنار."

 "عالیه"
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 کول ادامه داد. 

"فکر کنم باید برای هفته ی آینده  و تولد جیک  چند تا 

ییی استخدام کنیم"
 اسیی

 "اوف،لعنتی آره"

 اوکیل با لحن رویابی گفت. 

ین ایده ایه که تا حاال دادی"  "این بهیی

 دستامو باال انداختم. 

ن جای دیگه ایه ویل من حارصن واضحه که توجه اوکیل اال

 نیستم که بدون کتابم برم. 

 "میدونم"

 کول به بازوی جیک کوبید. 

ییی 
"حاال لطفا همینو به این عویصن بگو چون اون،اسیی

 نمیخواد"

ابی گفت.   اوکیل نارسن

 "چرا رفیق؟"

دستشو بلند کرد وکف دستشوروی پیشوبن جیک 

 گذاشت. 
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 "حالت خوبه؟"

 جیک دستشو کنار زد. 

ییی "خو 
بم،فقط نمیفهمم چرا باید برای تولدم اسیی

 استخدام کنیم"

 کول گفت

،برای تو رسما اینکار قانونیه"18"چون تو   ساله مییسر

 دستشو روی شونه ی جیک گذاشت. 

م بکنم اینه که  "حداقل کاری که میتونم برای برادر بزرگیی

 چند تا رقصنده ی باحال براش بخرم"

 اوکیل اضافه کرد. 

ه روی کیک""ویه باسن    گنده که بیی

 "مرد خودیم"

 کول به مشت اوکیل کوبید. 

 "از طرز فکرت خوشم میاد"
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 جدا؟

 "اونا انسانن االغا،نه فاحشه و کون"

 کول نگاه بدی به من انداخت. 

"این مزخرفات فمینیستی رو بیی یه جای دیگه،ضد 

ن منو پشامه"  حال،این بنر

"متنفرم که بطور واضح اینو بگم ویل یگ از پشات بنظر 

نمیاد با این ایده موافق باشه،با وجود اینکه تولد اونه 

ن مجبور به کاری بکنینش که دوست نداره"  ،پس نمیتوننر

 زیاده روی کردی دیلن.  

 خییل زیاده روی کردی. 
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ا عایل بنظر میا ییی
 ن""نظرم عوض شد،اسیی

 جیک به برادرش لبخند زد. 

"  "هرچی بیشیی بهیی

 !  کله کوبن

 "یه"

 درحایل که ساویر به جمع کوچیکمون ملحق شد گفت. 

"من جزوه های  شیمیمو برات پیدا کردم اگه هنوزم اونا 

 رو میخوای"

 "آره"

ه شدم.   به اوکیل خیر

ن که امشب میتونم  ی هسنی ن "تو این لحظه اونا تنها چیر

نفر حارصن نیست از جاش حرکت بخونمشون چون یه 

 کنه"

 "آروم باش بابا"

 اوکیل کنار رفت. 

 "رفتم کنار"

 "یه ساویر"
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در حایل که  در کمدمو بازکردم و  کتاب شیمیمو برداشتمو 

 درون کیفم گذاشتم ،کول گفت. 

ه برای هفته ی  "میخواستم بدونم که کلیسای شما حارصن

؟"بعد برای یه هدف خوب کمک مایل بکنه بایبل تا  میی

 ساویر یه ابروشوباال داد. 

"آمم،به گفته ی مادرم بودجمون کامال افتضاحه،ویل 

 ببینم چیکار میتونم بکنم"
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 یه طره از موهاشو پشت گوشش گذاشت. 

 "برای چی نیاز دارین؟"
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 "شاباش!"

 به جیکو اوکیل نگاه کرد. 

ا دارن برهنه میشن و "من  فکر کردم  در حایل که دخیی

پ
َ
نس )به انگلییس: برای  جیک لپ دنس} ل

َ
د

Lapdanceای رقص شهوانیه که ( یا رقص توبغیل گونه

گونه شه. در ایندر برچن کالب های  شبانه اجرا یم

ی روی مبل تکیه میده و رقصنده در فاصله  رقص، مشیی

رقصه{انجام میدن ی یمنزدیک یا در تماس با پاهای مشیی 

 ما میتونیم  دور اتاق پول بریزیم"

 "ایول"

 اوک گفت. 

 " باحال تر اینه که روشون پول بریزیم"

 ساویر پلک زد. 

م تا شما  ن من از کلیسا پول بگیر "بزار ببینم، شما میخواینر

ا پول بریزین؟" ییی
 روی اسیی

 چهره در هم کشید. 

؟" ن  "شما دیگه چه آشغاالبی هستنر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ان "خب،فق  یه راه دیگه برای جیی
ط برای اینکه بدوبن

 وجود داره"

 کول به ساویر نیشخند هرزه گرانه ای زد. 

 "مثال یه نمایش خصویص برای من بدی"

ن داد.   ساویر به بینیش چنر

 "تو خواب ببیتن خوک"

 کول لبشو گزید.   

ی از برهنه شدن  "نه عسلم،تو خوابام تو کارای بیشیی

 انجام میدی"

 تر از گوجه شد. ساویر قرمز 
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ن یگ از دستاش اونو از رسر دشمن نجات دادم.   با گرفنی

"بیا بریم،بزار این پشای کثیفو با بحث  مزخرفشون تنها 

 بزاریم"

چه یادداشت بهم داد.  فتیم یه دفیی ون میر  در حایل که بیر

ای مهمو با مد ن  خط کشیدم""چیر
ی

 اد رنگ

" یتن  "عالیه،تو بهیی

چه روتو کیفم گذاشتم.   دفیی

یم فیلم میبینیم ویل  ی میخوریمو بعد میر ن "منو تایم یه چیر

ن برای خوندن دارم"  بعدش کیل چیر

 قدم هاش کیم کند شد. 

سه همه چی داره بینتون  "شامو سینما، هان؟ بنظر میر

 جدی تر میشه"

ن نیستم چطور جوابشوبدم.   مطمن 

ر بیشیی مواد تایم درک میکنه که نمیخوام  همه چی د

رسیم بشه ویل  دارم کم کم حس میکنم که داره همه 

ه.  و ذره ذره جلو مییی ن  چیر
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"نه واقعا،ما هنوزم خوش میگذرونیم، میدونه که هنوز 

برای رابطه آماده نیستم،اون آزاده هر دخیی دیگه ای رو 

 که میخواد ببینه و منم هستم"

  کرد که نشون میداد ابدا قانع نشده. ساویر نگایه

 "خودش اینو میدونه؟"

ن سوبارو که کنار خیابون  نگاهشو دنبال کردم و ماشنر

 پارک کرده بود رو دیدم. 

ه"  "این هفته ،هرروز اومده بود تا تورو از مدرسه بیی

 چرا حس میکنم دوستم داره منو بیست سوایل میکنه؟

 ""نگو که تموم روزا رو حساب میکردی؟

 کولموروی شونم گذاشتم. 

 "ممنون برای جزوه ها،فردا بهت برمیگردونم"

وع به حرکت کردم ویل آرنجمو گرفت.   رسر

 "وایسا دیلن"

 منو به گوشه ای خلوت  برد. 

ی بهت بگم که امیدوارم از من متنفر  ن "میخوام یه چیر

"  نیسر
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 خوبی باشه. 
ن  این نمیتونه چیر

 "باشه"

"میخواستم زودتر بهت بگم  ویل هربار که سیع کردم  

ی جدی نیست ،پس حس کردم  ن بهم گفتی که بینتون چیر

با مطرح کردنش از خودم یه احمق میسازم،بعد فکر کردم  
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ممکنه تایم به این اشاره کنه  ویل اون واضحه که هرگز 

"... 

 "ساویر"

 آورد حرفشو قطع کردم. وقتی  نفس کم 

،هرچی که باشه قول میدم ازت متنفر  "یه نفس بگیر

 نشم"

وع به فشار دادن انگشتاش کرد.   رسر

"تایم و من یبار..نه از لحاظ فتن دو بار باهم قرار 

ماه پیش افتاد ویل قسم میخورم 6گذاشتیم،این اتفاق 

 هیچ معنابی برام نداشت"

 "الزم نیست توضیح بدی"

""آره میدوم ، ن  ویل این کاریه که دوستای خوب میکنن

 چیتن روی پیشونیش افتاد. 

"نمیخوام هفت سال دیگه تو جشن عروسیتون بشینم   

و هنوزم برای اینکه هرگز بهت نگفتم با شوهرت خوش 

گذروندم احساس گناه داشته باشم،من نمیتونم اینجوری 

 کنم"
ی
 زندگ
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 پش،اون واقعا عجوله. 

 "فهمیدم"

سم ویل اینکارو نکردم نوک زبونم بود    ازش بیی
که سواالبی

 چون واقعا به من ربیط نداشت. 

ن درسته؟"  "منظورم اینه که شما که با هم سکس نداشتنر

ن ویل رابطه  اشکایل نداشت اگه با هم سکس هم میداشنی

ونمون ناجور میشداگه منم در نهایت  با تایم  ی دخیی

وع به سکس  میکردم.   رسر

 ساویر شکلیک در آورد. 

لبته که نه،بهت که گفتم ،بکارت من  جاش امنه تا "ا

وقتی که نیک جوناس  متوجه بشه که ما نیمه ی گم شده 

 ی همیم"

 نفس سختی کشید. 

"بزار صادق باشم،حتی نمیدونم چرا اینکاروکردم،من تنها 

 بودم ،اونم اونجا بود ..و بقیه ی داستان."

 آره ،اینجا بودو اینکارو کرد. 

 تفاقا یم افته""گرفتم، از این ا
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"  "تو واقعا راجع به این ناراحت نیستی

 

 201#پارت

 28#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 با شک به من نگاه کرد. 

"مطمئتن این ،قسمتی از رفتار پرخاشگرانه ی منفعل 

نیست که امروز تضاهر کتن مشکیل نیست ویل یط دو 

؟چون اگه اینطوره هفته الستیکای ماشینمو پنچر کتن 

باید تا گودیر هنوزمیفروشه چند تا  الستیک اضافه 

 بخرم"

 وقتی دیرباور میشه ،جذاب تر از همیشست. 
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"ساویر پش خالم  ماه قبل  زبونشو تا ته حلقم فرو کرده 

 بود و ما االن با هم مشکیل نداریم"

 شونه باال انداختم. 

گرابن "من تو این مواردتحمل باالبی دارم،نیاز به ن

ن  نیست،از اینکه بهم گفتی ممنونم ویل فکر نمیکنم چیر

 مهیم باشه،ما هنوزم با هم دوستیم"

سید.   خیالش راحت بنظر میر

 "ممنون که ازم متنفر نشدی"

 صورتش جدی شد. 

"قسم میخورم اگه میدونستم از اون خوشت میاد هرگز 

 باهاش قرار نمیذاشتم "

ن ژاکتمو پوشی ن کیفم روی زمنر
 دم. با گذاشنی

سه" ،اون فعال در دسیی  "اگه بخوای میتوبن

س باشه ویل قطعا دلباختست"  "اون پش ممکنه در دسیی

 بغلم کرد. 

 "بعدا بهم پیام بده"

ن تایم شدم.   بعد از اینکه رفت  سوار ماشنر
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 "سالم"

 بوسه ی رسییع روی لبم زد. 

 "روزت چطور بود"

 "خوب،تو چطور؟"

و  دوئوند ویل "بدک نبود،مربی سخت تر از همیشه مار 

 نمیتونم شکایتی کنم"

 از بطری آبش جرعه ی طوالبن نوشید. 

دین؟بحث دایعن  ن "تو و دوستت در مورد چی حرف میر

 بنظر میومد"

"نه واقعا، فقط داشت میگفت،  شما دو تا چند وقت 

" ن  پیش با هم قرار میذاشتنر
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 کمربندمو بستم. 

 

 "بهش گفتم مشکیل نیست"

 

وع به رسفه کرد.   رسر

 

ن اتفافی با اون  "عجیبه،من خاطره ای از اینکه همچنر

 افتاده باشه ندارم"

 

 گونه هاشواز هوا پر کرد.   

 

 "مرد،من باید خییل مست بوده باشم"
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ی توی لحنش باعث آزردگیم شد.   ن  چیر

 

معرکست  و "خییل هم بد نیست...اصال بد نیست ،اون 

ین سینه هابی که تا حاال دیدمو داره"
 بهیی

 

 دهنش مثل مایه بازو بسته شد. 

 

 "نمیدونم چی بگم"

 

ین گزینست"  "احتماال سکوت بهیی

 

 ماشینو روشن کرد و رس تکون داد.  

 

 "درسته"
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ون نگاه کردم.   در حایل که حرکت میکرد از پنجره به بیر

ون اومدن وقتی جیک و بریتتن رو دیدم که با هم  بیر

 شکمم بهم پیچید. 

ن ابدا  فهمیدن اینکه تایم و دوستم با هم قرار میذاشنی

باعث ناراحتی و حسادتم نمیشد ویل دیدن جیک  که 

فت ،باعث احساسات بد زیادی در من  کنار اون راه میر

میشد بطوری که دندونام از فشار زیاد  در خطر پودر 

 . ن  شدن قرار داشنی
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 «دیلن»

 

 

 

 }گذشته{

 

 

 

 

 

 

"  "باید بس کتن

 جیک خرناس کشید. 
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و توی  ن "هر بار که میخوام ببوسمت ،سیع میکتن اون چیر

"  بینیم فرو کتن

"هر چی زودتر بزاری اینکارو بکنم ،زودتر دست 

 برمیدارم"

 با اخم به درون کمد اتاق موسیفی نگایه کرد. 

 "باشه،ویل بعدش باید بزاری ببوسمت"

 با شیطنت گفتم. 

 داره"
ی

 "بستگ

 "به؟"

 تامپونو توی سوراخ دماغش فرو کردم. 

" ن  " اگه تو و بریتتن رابطتونو برای همیشه تموم کننر

 نیاز داشتم که بهم بگه. 

وعش هم نکردیم"  "تموم کنیم؟ما هرگز حتی رسر

 دستش کمرمو پیدا کرد. 

ی که "چطور میتونستم اینکار  و بکنم وقتی تنها دخیی

"  میخوام توبی
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ن  تموم انرژیمو گرفت که به خودم مشت نزنم تا مطمن 

 بشم واقعا همه ی اینا داره اتفاق یم افته. 

 "واقعا؟"

 دهانش با لبخند کوچیگ تاب برداشت. 

؟ مگه نه؟"  "اصال نمیدوبن

؟"  "در مورد چی

 حرارت نگاهش باعث شد نفسم بند بیاد. 

 ا بهت عالقه دارم""که چقدر عمیق

 نه! 

ویل اگه کشی از احساسابی که من برای اون دارم،برام 

یم.  سم که خود به خود آتیش بگیر  داشته باشه،مییی

؟گودال؟برکه؟  بن ن "در مورد چقدر عمیق حرف میر

 دریاچه؟"

 !  بهم بگو اقیانوس لعنتی

 

 204#پارت
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 

 

 دست هاش صورتمو قاب گرفت.  با 

{ به  ن "گودال ماریانا}ژرف ترین درازگودال پوسته ی زمنر

اندازه ی کافن  برای احساسابی که بهت دارم عمیق 

 نیست"

 قلبم مثل بال های مرغ مگس خوار تند میتپید. 

جیک کاوینگتون گفت عاشقمه..با یه تامپون توی سوراخ 

 دماغش. 

 یمه. این رسما شادترین  لحظه ی زندگ

 "حاال میتونم ببوسمت"

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ون داد.   نفسشو بیر

ن این مزخرفات  "باور کن من تو این کار خییل بهیی از گفنی

 عاشقانم"

وع به خندیدن کردم...تا وقتی که دهنش روی لب هام  رسر

 کوبیده شد. 

وع به پرواز کردم....   بعد من اوج گرفتم و رسر

 "نمیتونم اینکارو بکنم"

 ریه هام از کارایستاد. 

 ه نه...میدونستم این بهیی از اونه که واقعیت باشه. نه ن

 من خییل احمقم. 

 "عجب!."

 نگرابن از صورتش گذشت. 

 "موضوع چیه؟"

 خدایا کمکم کن   چون قراره اونو بکشم. 

ن االن گفتی  ،تو همنر "لطفا بهم بگو احمق نیستی

"...  نمیتوبن

 "بوسیدن تو با یه تامپون توی دماغم..."
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ون اومد. نخو کشید تا تامپون   بیر

"نه تنها رو اعصابمه بلکه باعث میشه نتونم  مهارتمو 

 توی بوسیدن بدرستی نشون بدم"

ن انداختم.   نگاهمو پاینر

 "اوه"

 واضحه که منم که احمق و نامطمئنم. 

 دیدن اون با بریتتن  واقعا باعث گیج شدنم ،شده بود. 

انگار پریشوبن درونمو حس کرد چون دستاشو دورم 

 در آغوش کشید. پیچیدو منو 

 "متاسفم"
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ش نفس کشیدم.  ن  از عطر رسدو تمیر

ی که میتونستی انتخاب  ن اون همه دخیی ؟ بنر "چرا بریتتن

کتن تا باهاش به مهموبن رقص بری، چرا  بریتتن رو 

 انتخاب کردی؟"

ی و "چون میخواستم ناراحتت کنم که ا زم فاصله بگیر

 متنفرم که خییل خوب عمل کرد"

 چونمو باال گرفت. 

 "ویل دیگه این اتفاق نیم افته قول میدم"

سید.   خییل جدی بنظر میر

 گرما سینمو پر کرد. 

ویل به همون رسعت جرقه ای از حسادت درونم  فوران 

 کرد. 

 "اونو بوسیدی؟"

 "نه"
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ش نگاه کردم.   به چشمان تیر

"  "باهاش سکس داشتی

جوری بهم نگاه کرد که انگار کنار رسم یه رس دیگه جوونه 

 زده. 

 "جدا؟"

با توجه به اینکه بعضن از همکالس هامون مثل موش 

وع به سکس با همدیگه کرده بودن،زیاد دور از ذهن  رسر

سید.   بنظر نمیر

"من حتی نمیخواستم اونو ببوسم،چی باعث میشه فکر 

 کتن  گاییدمش؟"

 نکته ی خوبی بود. 

 فیس به سقف نگاه کردم. با ن

 "نمیدونم ،فق..."

 حسود ،تلخ، مضطرب و همشون بودم. 

 "میفهمم"

 یه عضله توی فکش منقبض شد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

"وقتی تو و تایم رو  توی راهرو دیدم دلم میخواست هر 

 اندام از بدنشو پاره کنم"

 "وای،کامال میتونم تجسم کنم"

 "چی میتونم بگم؟ این مزخرف بود"

 ش زدم. نیشخند یه وری به 

ش کن"  "حاال با بوسیدنم بهیی

 روی نوک انگشتام ایستادم. 

،الزم نیست در مورد تایم نگران باشر  "برای اینکه بدوبن

 ...تمام وجودم مال تـ..."

قبل از اینکه بتونم حرفمو تموم کنم لب های گرمش 

 روی دهنم قرار گرفت. 

ینو مالیم به شدیدو  زیاد طول نکشید که بوسمون از شیر

 انه تبدیل شد. وحشی

وقتی منو به دیوار فشار داد و زبونشو توی دهنم 

 لغزوند،لرزی روی پوستم خزید. 

"  "انصاف نیست که انقدر تو اینکار خوبی
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 لبش تاب برداشت. 

 "من تو کارابی که عاشقشونم عایل هستم"

 ینیمو تو دهنش کشید. با مالیمت لب پای

 "بوسیدن تو کار مورد عالقه ی جدیدمه"

 "منم همینطور"

 دستامو دور گردنش پیچیدم و منم لباشو چشیدم. 
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قبل از اینکه دستاشو پشت گردنم بزاره و بوسه رو 

 عمیقیی کنه زمزمه کرد. 

 "مسیح دیلن"

 در حایل که دهنمو کاوش میکرد به شونش چنگ زدم. 

ل تمام حواسم افزایش  پیدا کرده و هورمون هام از کنیی

 خارج شده بود. 

م.   ازش بگیر
 نمیتونستم به اندازه ی کافن

دلم میخواست هر قسمت از اونو  بچشم،لمس و حس 

 کنم. 

 غر زد. 

 "ما باید زودتر اینکارو میکردیم"

 "آره..."

ن شد.   وقتی صدای کلیک آرویم شنیدم گوش هام تیر

 "توام شنیدی؟"

 "چیو؟"

دم ویل با وجود وساییل که اینجاست گردنمو چرخون

 دیدن کار غیر ممکتن بود. 
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 "تصور کردم شنیدم که در باز شد"

 فکمو بوسید.   

 "کامال مطمئنم که قفلش کردم"

 "اوه خدای من"

وقتی دهن جیک با خشونت گردنمو  لمس کرد،لرزی 

 روی بدنم خزید. 

 دوباره اینکارو کرد ویل اینبار پوستمو با مالیمت مکید. 

 رزیدم و پاهام بی حس شد. ل

"  "تو منو میکیسر

جیک خندید و لرزه ی دیگه ای رو به ستون فقراتم 

 فرستاد. 

 "حس خوبی میده"

 ناخن هامو پشت رسش فشار دادم. 

 "من بیشیی میخوام"

اهنمو باز کرد.   انگشتاش دکمه ی باالبی پیر

 "این اشکایل نداره"

 کرد.   وقتی رس تکون دادم ،اون نقطه رو بوسید و ناله
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 "تو نرم ترین پوست دنیارو داری"

میخواستم بهش بگم دکمه ی بعدی رو هم باز کنه ویل 

 تلفنم زنگ زد. 

 "جواب نده"

 در حایل که  ترقومو میبوسید زمزمه کرد. 

 "ما فقط یه ساعت قبل از تموم شدن رقص وقت داریم"
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بطور معمول جواب نمیدادم ویل این زنگ تماس پدرم 

 بود. 
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با توجه به اینکه پدرم بدجوری با ساوانا مشغوله اصال با 

ن مهیم اتفاق افتاده  من تماس نمیگرفت ،مگه این که چیر

 باشه. 

 "پدرمه"

 جیک عقب رفت و صاف ایستاد. 

 "آره،احتماال باید جواب بدی"

ای اشتیاقم برای وقتی تلفنمو ازکیفم در میاوردم ،بر 

 خندیدن جنگیدم. 

ی بدتر از این نیست که یه پدر با یه تماس   ن هیچ چیر

 دخیی نوجوونشو خراب کنه. 
ی
 فصل جدید زندگ

؟"  "سالم بابا،چه خیی

 "وسایلتو جمع کنو بیا قلقیل"

سید.   صداش دستپاچه بنظر میر

 "من جلوی مدرسه پارک کردم"

هاست که  نوک زبونم بود که بگم مستی چون پدرم سال

 منو قلقیل صدا نکرده بود. 
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"ممنون که اومدی دنبالم ویل هنوز یه ساعت تا  پایان 

مهموبن مونده و آقای کاوینگتون قراره بیاد دنبالمون و 

 من قرار بود یکم با جیک وقت بگذرونم "

ن نیستم که باید از حالت صورت جیک چی  مطمن 

 برداشت کنم ویل  وقت نکردم چون حرف بعدی پدرم

 ذهنمو درگیر کرد. 

"متاسفم عسلم،به جیک بگو برنامه تغییر کرده،باید 

ون"  وسایلتو برداری و بیای بیر

 شکمم بهم پیچید. 

 "همه چی روبراهه؟"

 جیک به من نزدیکیی شد. 

 پدرم نخودی خندید. 

 از  روبراه قلقیل،خیی معرکه ای برات دارم،نمیتونم 
"بهیی

ون"همه چیو پشت تلفن بهت بگم پس  بیا ب  یر

 آه کشیدم. 
ی
 با آسودگ

ون فقط بزار از جیک  "یه دقیقه دیگه میام بیر

 خداحافیطن کنم"
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 "باشه ویل عجله کن"

 اومم،عجیبه! 

 "چرا؟"

"مسیح،دیلن،دست از بیست سوایل بردار،قول میدم 

 "وقتی دیدمت همه چیو توضیح بدم
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 "خییل خب،باشه"

 بعد از اینکه قطع کردم جیک پرسید. 

 "همه چی روبراهه؟"

ه از خوبه،ظاهرا  چند تا  "به گفته ی پدرم همه چی بهیی

ن داره که نمیتونه تا بعد از برگشتنم به  خیی هیجان انگیر

 خونه صیی کنه"

 "این..."

 "عجیبه؟ آره میدونم"

 شونه باال انداخت. 

 "شاید تو التاری برده؟"

 غر زدم. 

 "مطمئنم ساوانا عاشق این خیی میشه"

 وقتی فکری به ذهنم خطور کرد به سینم چنگ زدم. 

؟"  "اگه اون حامله باشه چی

 رنگ جیک پرید. 

؟"  "من...لعنتی  اینطور فکر میکتن
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ن دیگه ای فکر  "دیگه چی میتونه باشه؟نمیتونم به چیر

 کنم که انقدر اونو هیجان زده کنه"

 لو و عقب حرکت کردم. با نفس لرزوبن به ج

"اون قبال گفته بود برای ترفیع توی کارش درخواست 

یه که بعدا هم میتونست دربارش بهم  ن داده ویل این چیر

 بگه"

 بغضن که تو گلوم بود رو فرو دادم. 

"پدرم همیشه یه خانواده ی بزرگ میخواست ،وقتی 

 مادرو خواهرم مردن..."

 مکث کردم و به جیک نگاه کردم. 

مشو تو ساوانا ریخته "اگه ان تظار داره از اینکه اسیی

 خوشحال بشم ،عقلشو از دست داده"

 "نمیتونم رسزنشت کنم"
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

ن دستاش کشید.   دستشو جلو آورد و منو بنر

"ویل این بچه فقط مال ساوانا نیست،باتوجه به اینکه تو 

پدرتو داری ،پنجاه درصد امکان داره اون بچه  نییم از ژن

 مثل خواهر بزرگش عایل باشه"

ایط افتضاح اینجوری  هیچکس توانابی اینو نداره که تو رسر

 باهام حرف بزنه. 

 "حق با توعه"

 رسمو روی سینش گذاشتم. 

 "من از تغییر متنفرم"

ات خوبن"  "بعضن اوقات ،تغییر

 باالی رسمو بوسید. 
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ن خواهرو برادر بد نیست،البته "میدونم نگرابن ویل  داشنی

اونا رو مخن ویل نکات مثبتشون بیشیی از منفیه،انگار که 

" ین دوستاتو کنارت داشته باشر  تموم عمرت بهیی

 حرفاش با درد همراه بود. 

" ن  "کسابی که همیشه ازت حمایت میکنن

 به صورتش نگاه کردم. 

 "حالت خوبه؟"

 "آره فقط باید در مورد ...."

 ون داد. رسشو تک

 "همه چی روبراهه"

 چونشو بسمت در تکون داد. 

 "قبل از اینکه پدرت عصبابن بشه باید بری"

ن دکمم،بوسه ی کوتایه بهش دادم.   بعد از بسنی

"اگه بتونم هیجانمو در مورد بچه پنهون کنم  ،شایدتا 

بیام خونتون،اگه تا اون موقع نیومدم پنجره رو باز  9:30

 بزار"

ون داد. دستاشو تو جیبش گذ  اشت و نفسشو بیر
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 "انگار برنامشو چیدی"

 قطعا اتفافی افتاده. 

 "تو حا..."

 زنگ تلفن پدرم دوباره حرفمو قطع کرد. 

 مسیح،قبال اون انقدر آزاردهنده نبود. 
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 قبل از اینکه قطع کنم  فریاد زدم. 

 "دارم میام"

 جیک نگاه کردم. به 
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 "یکم بعد بهت پیام میدم"

ی افتادم ایستادم.  ن  وقتی بیاد چیر

 "به برادرت بگو متاسفم که زود رفتم"

 "باشه"

 پشت گردنشو فشار داد. 

 "بهش میگم"

ون رفتم.   یه بوسه ی دیگه بهش دادم و  از در بیر
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ن پدرم نشستم پرسیدم  وقتی صندیل عقب ماشنر

 زرگ چیه؟""خب ،خیی ب

البته که ساوانا مثل ساکوبوس}روح خبیث ماده که با 

 مردان خوابیده ،هم خواب یم شه{صندیل جلو نشسته. 

درحایل که پدرم ماشینو براه انداخت،گوش تا گوش 

 دهنشو باز کرد. 

 "یادته گفتم برای ترفیع درخواست داده بودم"

 درحایل که کمربندمو میبستم رس تکون دادم. 

 ش؟""آره،گرفتی
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 پدرم رسشوبه نشونه ی منفن تکون داد. 

 "نه،اونا دادنش به جیم"

 پدرم دستشو دراز کرد و دست ساوانا رو بوسید. 

"ویل ساوانا...الهه ی باورنکردبن من...از طریق شوهر 

کت توی  دوستش برندی،که اتفاقا مدیر عامل یه رسر

فلش کورپه، متوجه شده که مدیر مالیشونو بخاطر  

 اخراج کردن و هر چی زودتر نیاز به یه اختالفات مایل

 حسابدار جدید دارن"

 ساوانا وقتی از باالی صندیل به من نگاه کرد پوزخند زد. 

"حدس بزن کیو برای پر کردن این جایگاه استخدام 

 کردن؟"

 خدای من. 

 ایده ای ندارم. 

نم 
َ
ک
َ
تمام انرژیمو گرفت تا موهای اکستنشن ارزونشو ن

 پدرم بزنم.  ویل نمیخواستم تو حال

یک میگم ،معرکست"  "تیی

"  "گفتم که قلقیل،خوشحال مییسر
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سم چرا باید نشم،اضافه کرد.   قبل از اینکه بتونم بیی

"میدونم  همه چی یهوبی شده ویل ساوانا حواسش به 

ن هست .... یه رسویس  خدمات پیدا کرده و فردا  همه چیر

ن و به خونه ی جدیدمون  میان تا وسایلمونو جمع کنن

ن  "بیی

 شکلیک درآورد. 

"مدبی باید تو هتل بمونیم ویل از فردا در حایل که من تو 

ن دنبال یه   کارم مستقر میشم  تو و ساوانا میتوننر
دفیی

" ن  خونه ی خوب باشنر

؟داریم نقل مکان میکنیم؟ مشکل  "صیی کن ببینم...چی

 میکنیم چیه؟"
ی
 خونه ای که االن توش زندگ
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 اون خونه ایه که توش بزرگ شدم. 

 خونه ایه که مادرم عاشقش بود. 

ن آورد گفت.  و پاینر  در حایل که ساوانا آینه ی آفتاب گیر

"  "بیخیال دیلن،من فکر میکردم باهوش باشر

تعجب میکنم که انعکاسش درون آینده شبیه دیو یا 

ور نیست.   جادوگرای رسر

 توی شهر اورنجه" "فلش کورپ

 "اورنج؟"

اگه االن هفته ی اول ژوئن نبود،فکر میکردم این یه 

 شوچن  مزخرف آوریله. 

 "پنج ساعت تا اونجا راهه"

 با چرخوندن فرمون رس تکون داد. 
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ن فرصت  "میدونم طول میکشه تا جا بیفتیم ویل همچنر

هابی کمیایه وتا تنور داغه باید نونو بچسبونم،فلش کورپ 

کت نرم افزاری   نوظهور بعد از بزرگ تری ن  رسر

 مایکروسافته و حقوق اولَیم سه برابر میشه"

قلبم انقدر رسیــــع میتپید که مطمئنم حمله ی قلتی باید 

 این حسو داشته باشه. 

 "ویل مدرسم چی مـ..."

 "مدرسه کمیی از یه هفته دیگه تموم میشه"

 دستشو تکون داد. 

نم ویل  با نم ن رابی که داری "دوشنبه بهشون زنگ میر

ه"  مطمئنم همه چی خوب پیش میر

..میشه؟  جیک..جیک..چی

 "جیک.."

 صدام شکست

 "من باید..."

 "دست از دراماتیک رفتار کردن بردار"

 ساوانا غر زد. 
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" رفیقت هنوزم میتونه باهات در ارتباط باشه،به خاطر 

 همینه که خدا اینستاگرام و فیستایمو خلق کرده"

یه که تا پدرم جوری خندید که ا ن نگار این بانمک ترین چیر

 حاال شنیده. 

 خشم درونم پر شد و دستامو مشت کردم. 

 هام جدا کتن  بدون 
ی

"چطور میتوبن منو از خونه ی بچگ

 دادن یه فرصت بهم تا با دوستام خداحافیطن کنم؟"

 اشک های داغ روی گونه هام جاری شد. 

ین شب زندگیم تبدیل به بدترین شد؟  چطور بهیی
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د لباشو به هم مالید   ن  در حایل که ساوانا رژلب میر
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"دیلن،واقعا نمیتوبن سیع کتن برای پدرت خوشحال 

ه" ن ؟این یه فرصت شگفت انگیر  باشر

 میکرد خنجر هابی که از 
ن وقتی با دستمال دور لبشو تمیر

 ست ندادم. چشماش به طرفم پرت میکرد از د

ی که  ن "اون کاری نمیکنه بجز تالش برای تو تا چیر

،پس این حداقل کاریه که میتوبن  میخوایو داشته باشر

"  براش بکتن

 پدرم لبخند زد. 

اون زندگیمو خراب کرد و لبخندش مثل درخت کریسمس 

 روشن بود. 

 این یه کابوسه. 

"تو از کدوم جهنیم میخوای اینو بفهیم،تو یه هرزه ی 

 سختی حتی یساله که اونو میشناش"احمفی ب

ن مدت کوتاه پدرم صدو هشتاد درجه تغییر  و تو همنر

 کرده ...فقط بخاطر اون. 

میدونم که اون عاشق مادرمه..منم هستم...ویل ساونا و 

 نیست. 
ی

 نقل مکان کردن از اینجا جواب این دلتنگ

 رویال مانور  تنها جاییه که میشناسم. 
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ن منو  ن چون مادرم خانوادم تصمیم گرفنی اینجا بزرگ کنن

 عاشق اینجا بود. 

 چرا خاطرات مادرم از ذهن  پدرم رفته؟

 پدرم غر زد

 "مواظب حرف زدنت باش"

؟"  "چطور جرات میکتن اینجوری باهام حرف بزبن

 ساوانا رو صندیل چرخید. 

"چه خوشت بیاد یا نه قراره بزودی مادرت باشم  و 

م شبیه یه ملوان ب ددهن حرف تحمل نمیکنم که دخیی

 بزنه"

 ناخن هام کف دستم فرو رفت و پوستمو خراشید. 

 

ی نیستی بجزیه هرزه ی  ن "تو هرگزمادرم نمییسر ،تو چیر

پول پرست  که پدرمو گیر انداخته چون پدرم تنهاست و 

 دلش برای مادرم تنگ شده"

ساوانا نفس سختی کشیدو پدرم جوری روی ترمز زد که 

 به صندیل جلو پرت شدم. 
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 چرخید. بسمت من 

 "بسه دیلن"

 "ازت متنفرم"

 سیع کردم درو باز کنم ویل قفل بود. 

 "بزار برم"

فرار میکنم و به آقای کاوینگتون التماس میکنم که بزاره  

 کنم. 
ی
 باهاشون زندگ

 اون مثل پدرم نیست،اون اهمیت میده. 
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ی ن نداشته باشه ،نبودنم دوربرش دردرسشو  اگر هم چیر

 کمیی میکنه. 

"متاسفم که فرصت خداحافیطن کردن از دوستاتو نداری 

ی  ویل این این فرصت طالییه،فکر میکردم فرصت بیشیی

برای آماده شدن داریم ویل  اونا  نیاز دارن که من زودتر 

وع کنم ... چاره ای نداشتم"  کارمو رسر

 عقب کشیدم.  دستشو دراز کرد  ویل خودمو 

 "قلقیل..."

 "من قلقیل لعنتی تو نیستم"

ت هم نیستم.   بعد از امشب ،من حتی دخیی

ن میومدن که لباسمو خیس   اشک هام بشعتی پاینر

 کردن. 

؟"  "میشه رفتار کردن مثل یه بچه رو بس کتن

 ساوانا غرید. 

"تو تموم زندگیم با کیس به ناسپاش تو مالقات نکرده 

 بودم"
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 کرد. به پدرم نگاه  

"اگر بخواد به این رفتارش ادامه بده باید دنبال یه مدرسه 

 ی شبانه روزی براش بگردیم"

 پدرم  زانوی ساوانا رو لمس کرد. 

ا براش زیاده...دیلن   ن "آروم باش،اون فقط...این چیر

 معموال دخیی رسکیسر نیست،اون دخیی خوبیه"

 خانوادشم.  
ی

د که انگار من حیوون خونگ ن  جوری حرف میر

فته نمونه که توی دنیا اون تنها کسیه که نمیدونه من ناگ

 چجوری هستم. 

بعد از مرگ مادرم به زحمت  سه دقیقه با هم حرف 

 زدیم. 

 "لطفا عزیزم"

 پدرم خواهش کرد. 

 "من به این شغل نیاز دارم"

 با وجود مقاومتم دوباره دستمو گرفت. 

وع تازست"  "ما بهش نیاز داریم،این برای هممون یه رسر

وع تازه نمیخوام""من   یه رسر
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من خونه ی محبوبمو که خاطرات مامانمو درونش داره 

ین دوستمو میخوام.   میخوام و من بهیی

 

 214#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 پر از خورایک  اتاق پذیرابی 
ن در حایل که بسمت میر

فتیم اوکیل پرسید.  ن میر  کریستنر

پش کوچولوت براش مهم نیست که "مطمئتن که دوست 

 امشب تورو ازش قاپیدم؟"

"اول از همه ،اون دوست پشم نیست،دوما حتی اگه بود 

یوعوض نمیکرد،بازم باهات میومدم اینجا" ن  ،این چیر
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بخوام صادق باشم،منو تایم برای امشب برنامه هابی 

داشتیم ویل وقتی اوکیل از من خواست به عنوان رانندش 

 برای برگشت}چ
ی
ون اوکیل مست میشه نمیتونه رانندگ

سونه خونه{ باهاش به تولد  جیک  کنه و دیلن اونو میر

 بیام،نظرمو عوض کردم. 

نه فقط برای اینکه به پش خاله ی کله خرم اهمیت میدم 

و دلم میخواد در امنیت باشه،بلکه به این خاطر بود که 

یشه.   تایم بیش از حد سیر

ا بشه.  امیدوارم  کیم فضا باعث بهیی  ن  شدن این چیر

 "من هنوزم اینو تایید نمیکنم."

 اوک با تکون دادن رسش غر زد. 

"  "تو میتوبن با یگ خییل بهیی از اون جوجه باشر

داشته باش تا یکم از داروبی که برام تجویز کرده رو بهت 

 بخورونم. 

ن تو و هییل چطور پیش  "حرف از روابط شد ،رابطه ی بنر

ه؟" برای خودش یه لی وان ویسگ ریخت و قبل از میر

 اینکه جواب بده نصفشو خورد. 

 "خوبه"
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 آهان! 

ن که باعث گیجیم  اون دوتا خییل عجیب رفتار میکنن

 میشه. 

و بینشون حل کنه و  ن یه ثانیه اوکیل میگه  میخواد همه چیر

ه تا از اون دوری  وشو بکار مییی یه ثانیه ی دیگه تمام نیر

 کنه. 

ن  ن نگاهمو برای پیدا کردن یه چیر غیر الکیل روی میر

ن  ی که پیدا کردم  نوشابه ی مانتنر ن گردوندم ویل تمام چیر

 دیو جیک بود که پشت یخ پنهان شده بود. 

اهن محبوب  با توجه به اینکه امروز تولدشه...و من پیر

جییم ایت ورلدمو پوشیدم، نمیخوام جیک  دوباره به 

 گند بکشتش. 

 برای عوض کردن موضوع پرسید. 

 "ساویر میاد؟"

 کاش میومد. 

"نه،گفت با تماشای زن هابی که برای پول درآوردن برای 

 مرد ها برهنه میشن راحت نیست"
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 به دور تا دور اتاق نگایه کردم. 

ییی 
ن ده ها اسیی با وجود  بلبشوبی که کول در مورد خواسنی

 تی یدونشو نمیدیدم. به پا کرده بود من ح

خب،دوباره ما یکم دیر رسیدیم ،پس ممکنه اونا اومده و 

 رفته باشن. 

ا رو از دست دادیم؟" ییی
 "گمونم ،برنامه ی اسیی

 اوکیل رسشو تکون داد. 

"نه،کول نتونست استخدامشون کنه چون 

 سالش نشده ،که در مورد منم صادقه"18هنوز
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 جرعه ی دیگه ای از نوشیدنیش گرفت. 

ا یه  "از  جیک خواستیم اینکارو بکنه ویل رد کرد ، اخیر

 مشکیل داره،مثل خودش رفتار نمیکنه"

 این توجهمو جلب کرد. 

 "منظورت چیه؟"

 نگایه بهم انداخت. 

"فکر میکنم یه بلوند با یه دهن گشاد یجورابی اونو  

 عصتی کرده."

"خب ،اگه اون فقط...نمیدونم،باهام حرف بزنه شاید  

 بینمونو حل کنیم"بتونیم مسائل 

به همون اندازه که  سیع کردم خودمو قانع کنم که نادیده 

 اون تو یه ماه گذشته آزارم نمیده ،بی فایده بود و 
ن گرفنی

 آزارم میداد. 

چند روز پیش حتی به ساویر گفتم،وقتی اون برام قلدری 

میکردو اذیتم میکردو ترجیح میدادم ، بهم گفت که 

 دیوونه شدم. 

 حق با اونه. فکر میکنم  
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 اوکیل غر زد. 

 "نفستو حروم نکن اون  یه حروم زاده ی کله شقه" 

ن  ی نیست که ندونمش، ویل همچننر ن بهر حال این چیر

ن نیست و این  میدونم جیک تو حال و هوای جشن گرفنی

 ربیط به من نداره. 

"دلیل اینکه ،اون مثل همیشه رفتار نمیکنه برای اینه که 

 تولدشه"

 بهم یم گفت که متوجه نشده. صورت گیج اوکیل  

 "چرا این باید باعث ناراحتیش بشه؟"

یه که بهش یاداوردی میکنه که مامانش و  ن "چون  این چیر

" ن  لیام دیگه اینجا نیسنی

بسختی میشه برای یسال بزرگیی شدن جشن گرفت  

بدون فکر کردن به اینکه  چقدر از آخرین باری که کسابی 

 که عاشقیسر رو دیدی گذشته. 

وجه به اینکه تولد ما دو هفته با هم فاصله داره با ت

 ،میتونم درد جیکو حس کنم . 
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 منم منتظر تولد خودم نیستم. 

 "گندش بزنن،از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم"

 به من نگاه کرد. 
ی
 به سادگ

دا میدونه که مادرم برای سال "احتماال باید میفهمیدم،خ

ها به اندازه ی جهنم منو نادیده گرفت ،این دقیقا مثل 

ن نیست ویل هنوزم  ی که تو و جیک تحمل میکننر ن چیر

 حس مزخرفیه"

 شگ ندارم. 
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ن  ای کوچولوبی که در مورد مامان اوکیل میدونم چیر
ن چیر

 خوبی نیست. 

به گفته ی خالم،اون یه معتاده که از مردا ..یا هرکس 

دیگه ای واقعا  استفاده میکنه ...و وین و اوکیل خییل 

ه وقتی اون نباشه.   وضعشون بهیی

 "متاسفم اوک"

 رسمو روی شونش گذاشتم. 

 "ما باید تولد گرفتنو منسوخ کنیم"

،آره"  "لعنتی

 موافقت کرد. 

ن خالص بشیم"  "و وقتی درونشیم از رسر قواننر

 ما اومد. دهنمو باز کردم تا جوابشو بدم ویل هییل  بطرف 

 "ما باید حرف بزنیم"

 اوکیل به من نگاه کرد و گفت. 

 "من تنهاتون میذارم"

ن کرد،متوقفش کردم   وع به رفنی  وقتی رسر

 "کامال مطمئنم منظورش به توعه"
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خونه رفتم.  ن  بسمت آشیی

 "برم ببینم میتونم یه بطری آب پیدا کنم"

ی که گمونم بزودی دوست دخیی  ن قبل از اینکه اونو با چیر

 قش خواهد بود رها کنم  زیر لب گفت. ساب

 "خائن"

 صادقانه بگم،دارم بهش لطف میکنم. 

ه.   هرچی زودتر اینو تموم کنه برای خودش بهیی

 چرا باید  کیس که باید رها کنیو تو آب نمک نگه داری؟
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خونه بودم. وقتی تلفنم زنگ خورد تو راه  ن ن به آشیی  رفنی

وقتی اسم تایم رو دیدم که روی صفحه روشن و خاموش 

 میشد ،لرزی روی ستون فقراتم افتاد. 

از وقتی بهش گفتم که میخوام برناممونو کنسل کنم  

نه.  ن ن باریه که زنگ میر  ،دومنر

 و اگه من بازم جوابشو ندم به زنگ زدن ادامه میده. 

 "سالم"

ن شونه و گوشم    گذاشتم و در یخچالو باز کردم. تلفنمو بنر

؟"  "چه خیی

ن بشن،حالت خوبه"  "فقط میخواستم مطمن 

 "آره"

در حایل که مارک های آبجو رو بررش میکردم بهش 

 گفتم. 

ی  "آره،هیجی از آخرین باری که باهم حرف زدیم تغییر

 نکرده"
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 که  چهل دقیقه پیش بود. 

 داری  پس من نگـ...کجابی 
ی
؟ "تو گفتی یه کار خانوادگ

 صدا بنظر شبیه یه پاربی میاد"

"بهت گفتم،پشخالم بهم نیاز داشت تا باهاش برم تا اون 

اشو..." ن  بتونه چیر

ن که مربوط به پارتیه؟"  "یه چیر

 خدایا ،تو این خونه اصال کیس آب میخوره؟

 "آره ،مربوط به مهمونیه"

 در یخچالو بستم. 

 "جالبه"

 بسمت سینک رفتم ،حداقل شیر آب دارن. 

 جالبه؟""چی 

"فکر کنم یکم مسخرست که من  تورو برای مهموبن 

دوستام دعوت کردم ویل تو  برای مهموبن دوستات 

 هرگزمنو دعوت نکردی"

 

 به نکته ی خوبی اشاره کرد. 
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 "حق با توعه"
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 ب پر کردم. یه لیوان از کابینت برداشتم و اونو از آ

 قبل از اینکه حرف بزنم مقدار زیادی از آبو خوردم. 

"من به مهموبن دعوتت نکردم چون فکر کردم یکم فضا  

 ممکنه برامون خوب باشه،بعالوه ،امشب تولد جیکه..."

 "مهموبن تولد جیک..."

 غرید. 
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 "آره،حاال با عقل جور در میاد"

ی که از لیوانم بافی مونده بودو رس کشیدم  ن و سیع چیر

م که چی جوابشوبدم.   کردم  تصمیم بگیر

 از طرفن میتونستم دلیل نگرانیشو بفهمم. 

به گفته ی تایم ،یبار منو بوسیله ی جیک از دست داده  

 و دلش نمیخواد دوباره این اتفاق بیفته. 

 ویل از طرف دیگه؟ 

من کامال براش روشن کردم که  هیچ رابطه ای بینمون در 

 جریان نیست. 

باشه یا نه،من باید آزاد باشم که تا هر کاری چه جیک 

 دلم بخواد انجام بدم. 

ن به مهموبن با پشخالم بدون اینکه حس کنم   مثل رفنی

ن اشتبایه انجام میدم.   چیر

یه که در  ن ،من حتی امشب جیکو ندیدم،اگه این چیر ن "ببنر

"  موردش نگرابن

دوباره لیوانمو پر کردم و  بسمت لبم بردم و جرعه ای 

 فتم. ازش گر 
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 از قرار معلوم این بحثمون باعث تشنگیم شده. 

ت نیستم تایم،ما حرف زدیم تا اینو  "ویل من دوست دخیی

یم تا بتونیم همدیگرو بشناسیم،یادته؟"  آروم پیش بیی

"دیلن،من پنج ساله نیستم و میدونم قرارمون چیه،ویل 

ن میدونم اگه من بجای تو بودم و قرارمونو برای   همچننر

ی که م نو رد کرده و یه دورابن باهاش داشتم بهم دخیی

" دم  تو حق ناراحت شدن داشتی ن  میر

 خب،وقتی اینجوری بهش نگاه میکتن درسته. 

 "آره"

 زمزمه کردم. 

 "به نکته ی خوبی اشاره کردی"

 "خوشحالم که باالخره متوجه شدی"

 گلوشو صاف کرد. 

مت تا با هم..."  "نظرت چیه بیامو بیی

 رداریم""فکر میکنم باید دست ب
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متنفرم که اینکارو باهاش بکنم ویل من نیاز دارم افکارمو 

 مرتب کنم. 

ابی نیستم که کسیو رسبدوئونم و در 
من از اون نوع دخیی

ن  حال حارصن در مورد احساساتم نسبت به تایم مطمن 

 نیستم. 

رن ویل  میدونم که احساساتم به اون احساسات وجود دا

 . ن  اون،اندازه ی احساسات اون به من نیسنی

 "دیلن،بیخیال،فکر کردم با هم خوش میگذرونیم"
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"درسته،ویل فکر میکنم تو باید کارای خودتو بکتن و من 

کارای خودمو،من برای رابطه آماده نیستم و در حال 

 حارصن احساس میکنم  داخل یه رابطم"

 ادم. بفرما،انجامش د

،توام بهم احساسابی داری"  "تو گفتی

"دارم،فقط به زمان نیاز دارم تا همه ی اینارو خوب درک 

 کنم"

 "پس چقدر...چند روز،چند هفته؟"

ن نیستم"  "مطمن 

 صادقانه جواب دادم. 

 "ویل وقتی  متوجه شدم بهت میگم"

 "باشه"

 با این حرف قطع کرد. 

؟"  "مشکالت زناشوبی

دیدم که متفکرانه به من نگاه  رسمو چرخوندم و  کول رو 

 میکنه. 
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ن االنم  "از  حق سکوتم استفاده میکنم}متمم پنجم{ همنر

ی بگم قابل استفادست و قطعا علیه  ن میدونم که هرچیر

 من  بوسیله ی تو و برادرت استفاده میشه"

 این حرفم باعث خندش شد. 

 "کامال منصفانست"

 بسمت یخچال رفت و دو بطری آبجو برداشت. 

 به من پیشنهاد کرد ویل من رد کردم. یکیشو 

م خونه"  "من  قراره اوکیل رو بیی

 با رس تکون دادن به کانیی تکیه داد. 

 "ساویر کجاست؟"

ا نخواست بیاد" ییی
 " بخاطر اون اسیی
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 به پوزخند رس آبجوشو باز کرد. 

 دخیی خییل حال میکنم""خدایا  با اون 

با برفی که توی چشماش بود باید بگم که خییل بیشیی 

 ازحال کردنه. 

"اون  دقیقا طرفدارت نیست ویل اگه جدی هستی و  

ن خوب  قول میدی اذیتش نکتن  ، میتونم  دربارت یه چیر

 بهش بگم"

 نیشخند پشانه ای زد. 

؟"  "اینکارو برام میکتن

ن حاال  ن،کول همنر  هم شبیه یه ستاره ی مرده شورشو بیی

ن وحیسر  سینماست ویل با اون لبخند و اون چشمای سیی

 ،رسما مثل بمب هسته ای میمونه. 
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ویل به همون اندازه که زیباست،نگاه کردن به اون برای 

 مدت طوالبن به اندازه ی جهنم  دردناکه. 

سید  لیام،خوی معصومانه وخالصانه ی کول بنظر میر

لیام بزرگ میشد شبیه اون  ویل  سخته که فکر نکنم اگه

 میشد یا مثل اون رفتار میکرد یا نه. 

این یه فکر افتضاحه چون  کول و لیام دو تا آدم کامال 

 متفاوت بودن ویل... 

؟"  ی برام بکتن  "چه کاردیگه ای حارصن

انقدر تو ذهنم غرق شده بودم که متوجه نشدم  کول به 

 من نزدیک شده...در واقع وارد فضای شخصیم شده. 

 "منظورت چیه؟"

 نوک انگشتاشو روی بازوم کشید. 

ُمل نباش"
ُ
 "بیخیال خوشگله،انقدر ا

 "نیستم...مشکل لعنتیت چیه؟"

 به آبجوی تو دستش اشاره کردم. 

 "چند تا از اینو خوردی؟"

 خم شد و زمزمه کرد. 
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م و    میخوام تورو از پله ها باال بیی
" به اندازه ای که  بدوبن

"انقدر بگامت که دیگه   نتوبن رو پاهات بایستی
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دهنمو باز کردم ویل فورا اونو بستم چون  نزدیک بود باال 

 بیارم. 

 "این اتفاق هیچوقت نیم افته"

دستام با نیاز برای سییل زدن به اون مشت شد ویل  در 

 عوض از  کنارش رد شدم. 
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""ازم دور   بمون عویصن

 اگه از رد کردنش ،ناراحت شده باشه اونو نشون نداد. 

سید.     خوشحال بنظر میر
 بیشیی

 "چرا؟"

 "چون عالقه ای ندارم"

 چندقدم جلو اومد. 

 "چرا؟"

 "منظورت چیه چرا؟ خودت میدوبن چرا"

مهم نیست جیک چقدر منو عصبابن کرده،من هرگز با  

 برادرش نمیخوابم. 

خو  ن وع کردم از آشیی ون  ویل دستش دور  رسر نه برم بیر

 بازوم پیچید. 

 "فکر کنم باید بری"

؟"  "چی

د.  ن  انزجاردرونم موج میر

 "چرا؟چون نمیخوام باهات سکس داشته باشم؟"

 "نه"
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ه و  دستش دوربازوم محکمیی شد.   حالت صورتش تیر

ن حاال هم به اندازه ی کافن به جیک صدمه  "چون تو همنر

امش بدی ،بخدا قسم  زدی و اگه برگشتی تا دوباره اد

 میکشمت"

قطعیت پشت تهدیدش به من میگفت که  این فقط یه 

تهدید الیک نیست ویل اطمینان تو صداش که فکر میکرد 

 برگشتم تا به جیک صدمه بزنم بیشیی ناراحتم کرد. 

ی که فکرمیکتن  من هیچوقت برادرتو اذیت  ن "عالرقم چیر

 نمیکنم...هرگز"

 "چرا؟"

ن حقیقتی که به  ی که همیشه تو اولنر ن ذهنم خطور کرد چیر

 ذهنم داشتم رو بهش گفتم. 

 "چون عاشقشم"

 نگاهمو توی چشماش نگه داشتم. 

نم" ن  "و من به افرادی که عاشقشونم صدمه نمیر

 

 222#پارت
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 نه اگه دست خودم باشه. 

ی که یه ابدیت به  ن سید صورتمو به اندازه ی چیر نظر میر

 بررش کرد. 

ی که پیدا کرد باعث شد  ن نمیدونم چی پیدا کرد ویل  هرچیر

 ولم کنه. 

"  "میتوبن بموبن
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ون رفتم  ون رفت و منم بیر خونه بیر ن با این حرف ،از آشیی

 تا پش خالموپیدا کنم. 

اونو  در حایل پیدا کردم که صورت هییل رو  روی مبل 

 وسط اتاق میمکید. 

 وباره با همن. گمونم اونا د

 رسمو تکون دادم  و بسمت دستشوبی رفتم. 

 تمام آبهابی که خورده بودم یراست به مثانم رفته بود. 

واضحه که من تنها کیس نیستم که باید مثل اسب 

مسابقه بشاشه چون کل راهرو تا سالن پر از پشا 

ای مست و نعشست.   ودخیی

 دستشوبی اون طرف هم خییل بهیی نیست.  

 ه کاله کاموابی پوشیده بود گفتم. به پشی ک

 "طبقه ی باال دستشوبی نداره؟"

چشماش یکم باز شدو من متوجه شدم که اون یگ از اون 

،توی مهموبن قبلیه.   پشای  قلیوبن

 "نه،این ایده ی خوبی نیست"

 "چرا؟"

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

و برده باال تا سوراخ  ن یه دخیی "دوستم،شنیده کریستنر

توالت ریده و باال  کونشو بلیسه و اون هرزه  همه جا ی

 آورده"

 وای،این اطالعات بیشیی از حد الزم بود. 

 الزم به ذکر نیست که چندش هم بود. 

 "ممنون  بابت راهنماییت"

رسشو تکون داد و سیگاری که توی دستش داشتو  

 بسمتم گرفت. 

 "در حایل که منتظر میمونیم  میتونیم با هم اینو بکشیم"

پشت فرمون میشینم "از پیشنهادت ممنون ویل وقتی 

ن میاد و فکر میکنم هر  نم ،رسعتم تا ش تا پاینر ن توهم میر

 ماشیتن که از کنارم میگذره پلیسه"

از اونجابی که نمیخواستم کامال یه بازنده بنظر بیام 

 اضافه کردم. 

 "قطعا دفعه ی بعد استقبال میکنم"

 "باشه"
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ون داد.   پوگ از سیگاریش گرفت و نفسو بیر

"  "خوددابن

 پاهامو به هم فشاردادم  و به صف نگاه کردم. 

 بجز پش_قلیوبن چهار نفر دیگه جلوم بودن. 

 عجله کنه؟"
ی

 "میتوبن به کیس که اون توعه بگ

 یگ از پشای جلوبی شونه باال انداخت. 

 "از قبل گفتم"

 "دیگه نمیتونم تحمل کنم"
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شانسمو با استفراغ و گوه امتحان کردم،اگه اون دخیی 

ش کرده  ن توالت باالبی رو به گند کشیده،باید بعد تمیر

 باشه. 

 "هرکاری میکتن توجکوزی نشاش"

 دوست نعشم راهنماییم کرد. 

 "وقتی اینکارو میکتن مردم واقعا عصبابن میشن"

 به کول که رد میشد نیشخند زد. 

ابو امتحان ک  ن""بجاش پانچ رسر

ن گرفت و مشتشو تو هوا تکون داد.   کول  آبجوشو پاینر

اب خدایان"  "رسر

امیدوارم تا اونجا نکشه ویل خوشحالم که اگه کشید 

 گزینه هابی برای انجامش دارم. 

 انگشت شستمو بسمت پله ها گرفتم. 

 "من میخوام برم اون باال"

ون اومدم حالت صورتش جدی شد.   وقتی از صف بیر

 یق""خدا به همراهت رف

ن در توالتی که دیدم شدم.   از پله ها باال رفتم و وارد اولنر
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 با کمال تعجب هیچ کثافتی اونجا نریخته بود. 

ن بار شایعات به نفع من کار کردن.   برای اولنر

 وقتی کارمو تموم کردم بسمت سینک رفتم. 

ن دستام بودم که صدای خرناش که خییل  وسط شسنی

 شبیه صدای جیک بود شنیدم. 

بن ،یا "کـ*رم  ن نمیتونه خودشو ساک بزنه،یا برام ساک میر

 نه"
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 چشمامو چرخوندم. 

 ظرافت هیچوقت جزو خصیصه های جیک نبود. 
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 رسیــــع از سینک فاصله گرفتم و دستامو خشک کردم. 

ی که دلم میخواد بشنوم اینه که بریتتن و  ن آخرین چیر

 یک روی کارن. ج

 "و اگه نخوام؟"

ن!   مرده شورشو بیی

 به دالییل  کنجکاو بودم. 

گوشمو  به در فشار دادم تا صدای درون اتاق مقابل 

 دستشوبی رو بهیی بشنوم. 

 "به پوست تخمم"

ی بهم خورد،احتماال سگگ کمربندش بود؟ ن  چیر

"دوستت کییس گفت کامال برای هرکاری که من بخوام 

ی که  ن ه،هر چیر بخوام...پس امشبو با اون حارصن

 میگذرونم"

 چه خشن! 

مو بدم تا تو این لحظه   ن هرچند تقریبا میتونم همه چیر

 بتونم صورت بریتتن رو ببینم. 

 "جدا؟" 
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 بریتتن جیغ کشید. 

"باورم نمیشه اون هرزه ی نادون ،پشت رسم سیع میکنه 

 مخ دوست پشمو بزنه"

ن بریت.   زنبورای دورت وفادار نیسنی

لوی دهنم گذاشتم تا نخندم ویل حرف یه دستمو ج

ن برسه.   بعدی جیک باعث شد فکمو به زمنر

 " پنجه هاتو جمع کن،من دوست پشت نیستم،یادته؟"

 عییس... 

با وجود این نمایش مضحک باید یه مگس میشدمو  

 روی دیوار اتاقشون مینشستم. 

 بریتتن آه کشید. 

ونست،کییس از  ن دخیی  "میدونم عزیزم،من فقط....یه چیر

 خط قرمزا گذشته"

 صداش پچ پچ واربود. 
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 "ویل بیا دیگه در مورداون حرف نزنیم،پشتولد"

 بریتتن خندید. 

"من اون شورت کوچولوی صوربی که دوست داری رو 

 پوشیدم"

فتم،تموم انرژیمو گرفت که ع  ق در حایل که عقب میر

 نزنم. 

 قطعا وقت رفتنه. 
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ن دندوناش غرید.   جیک از بنر

 "عالقه ای ندارم"

 با عجله بسمت در برگشتم. 

"درسته،طبق معمول  دلت میخواد رو صندیل بشیتن در 

نم" ن  حایل که من برات ساک میر

 بریتتن غرید. 

"انقدر عویصن نباش،من از عروسک ساک زن تو بودن 

روزگاری  تو به  خسته شدم و حالم بهم میخوره،یه  روزی

ی بیشیی از دهن من عالقمند بودی" ن  چیر

 بدنم منقبض شد. 

داستان جن و پری}داره به اینکه گفت روزی روزگاری 

اشاره میکنه{ عروسک ساک زن در مقابل تصویر بریتتن 

ن بدی تو ذهنم آورد.   ،چیر

،من هیچوقت مجبورت نکردم کاری که نمیخوایو  ن "ببنر

 انجام بدی"

 از رو تخت اومد. صدای بلند شدنش 
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"بخوای ساک بزبن یا نه، دیگه به تخمم نیست،کارم با تو 

 و مزخرفگوییات تموم شده"

"اوه خدای منه،بخاطر اونه،نه؟ از وقتی برگشته ...ما 

 سکس نداریم"

 صدای بریتتن انگار تو مرز گریه کردن بود. 

 "تو دیگه منو نمیخوای،میخوای؟"

بن  ن  ""تو نمیدوبن در مورد چی حرف میر

 جیک غرید. 

"  "پس خفه خون بگیر

ن  "اگه اشتباه میکنم، ثابت شکن،همینجا منو بکن،همنر

 االن، درست مثل قبل از حضور اون که منو میکردی"

یه  ن قلبم فرو ریخت و دستمو رودر گذاشتم،انگار تنها چیر

ه.   که میتونه جلوی جیکو بگیر

 اینکارو نکن جیک. 

چون  دست از نمیدونم چه اتفافی در حال رخ دادن بود 

 حرف زدن برداشته بودن. 

 که این فقط میتونست یه دلیل داشته باشه. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی از حسادت  ن ن سیی در حایل که ثانیه ها میگذشت،چیر

 دیدمو تار کرد. 

 فقط وقتی کامال امیدمو از دست دادم جیک غرید. 

 "حق با توعه،تو دیگه بهم حیس نمیدی"

 گذاشتم،نفیس که نگه داشته بودم آزاد بشه. 

""تو   دروغگوبی
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 بریتتن هییس کرد. 
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"به من نگاه کن و به اون نگاه کن،هیچ امکان کوفتی 

وجود نداره که مردی که  عقل  داره،اونو به من ترجیح 

 بده"

 جیک خندید ویل هیچ رسگریم پشت خندش نبود. 

ن اشتبایه تو رسته ب  ریت""یه چیر

ن اشتبایه در مورد کـ*رت وجود داره جیک و اگه  "یه چیر

یه که  ن باعث بیسر مثل یه احمق بنظر بیام،این دقیقا چیر

 به همه میگم"

ی که باعث میشه مثل یه کودن  ن ،تنها چیر "خفه خون بگیر

"  بنظر بیای خودبی

 جیک چنان درو محکم به هم کوبید که لرزیدم. 

 اوه. 

 خــدای. 

 مـــن
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ن رفتم.   چند دقیقه صیی کردم و بعد به طبقه ی پاینر

وقتی اینکارو کردم،جیکو در حایل پیدا کردم که با  اوکیل و 

 کول ،شات ،پشت شات مینوشید. 

 اوه پش! 

 "لعنت،آره"

 اوک فریاد زد. 

"قبل از این باید خودتو از قیدو بند رها میکردیو خوش 

 میگذروندی کاوینگتون"
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ن گذ اشت ، بطری رو برداشت و  جرعه ی اینبار شاتو پاینر

 ازش گرفت. 
ی
 بزرگ

 شکمم بهم پیچید. 

 جیک این کاروبرای خوشگذروبن نمیکرد. 

 اینکارو میکرد تا مغزشو بی حس کنه و فراموش کنه.  

 خوشبختانه کول قضیه روگرفت. 

 "آروم داداش،ما تموم شبو داریم"

 "دقیقا"

 

 227#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 یم_رویال_هارت#مجموعه_آکاد
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 اوک بطری رو ازش گرفت. 

 "برای ما هم نگه دار مرد"

جیک انگشت وسطشو بهشون نشون داد و ازشون 

 فاصله گرفت

شاید هنوز متوجه نشده باشه ویل  تموم اون ویسگ ها 

 بزودی دخلشو میاوردن. 

چشمای پریشون کول به چشمای من گره خورد و من 

 بسمت اون و اوکیل رفتم. 

ی خورده؟""امش ن  ب چیر

 شونه باال انداخت. 

ون ویل  "نه واقعا،پدرم برای جشن امشب مارو برد بیر

 جیک  قبل از اینکه شام بخوره رفت"

 این خوب نیست. 

ا  ن ون آوردم و به  پییی رسیــــع فکر کردم و تلفنمو از جیبم بیر

 فروشر زنگ زدم. 
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ای آناناس سفارش بدم" ن  "سالم  ،میخواستم یه پییی

ای مورد به دلییل که ه ن ا ،پییی ن یچوقت نفهمیدم ،این پییی

 عالقه ی جیکه. 

 مرد توی تلفن جواب داد. 

 دقیقه دیگه میبندیم" 15"

 به ساعتم نگاه کردم و خواهش کردم. 

؟  ن "بدون انعام نمیمونه،چی میشه اگه اینکارو بکننر

ای  ن امشب تولد دوستمه و اون...من واقعا به یه پییی

 آناناس نیاز دارم"

 گرفت.   اوکیل تلفنمو 

 "و یگ دیگه با پنیر اضافه"

 کول اضافه کرد. 

"  "و نون سیر

 تلفنمو گرفتم. 

"متاسفم،ویل قول میدم وقتی برام آوردینش انعام خوبی 

 بدم"

 در سکوت با نصف  حقوقم از قنادی خداحافیطن کردم. 
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 مرد قبل از اینکه قطع کنه غر زد. 

 "خییل خب،تا بیست دقیقه دیگه اونجام"
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بیست دقیقه بعد جیک با یه گروه دخیی تو پاسیو خوش 

 میگذروند. 

 کول یه جرعه از آبجوش گرفت . 

 "حداقل خوش میگذرونه"

ابی که تو دستم نگه داشته بودم اشاره کردم. 
ن  به پییی

"قبل از اینکه خوش گذرونیش تغییر کنه،باید اینو وارد 

 بدنش کنیم"

ن  و روی میر ن نزدیکش چیدم بسمت   بعد از اینکه همه چیر

 کول و اوکیل چرخیدم. 

 "کدوم یگ از شما اونو میاره؟"
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ون آورد و روشنش کرد.   اوکیل یه سیگاری بیر

 "من میارمش"

 

 228#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

ن جمعیت در حال  در یک چشم بهم زدن،اوکیل از بنر

گارش به این رقص گذشت تا به جیک رسید و با سی

 سمت اشاره کرد. 

 با یه نیشخند چشایر ، جیک اونو دنبال کرد. 

یک  ویل  نه قبل از اینکه به باسن  هییل...یگ از چند  رسر

 رقصیش ،سییل  زد. 

سید برای اوک مهم باشه.   خوشبختانه ،بنظر نمیر

 آبجو تو گلوی کول گیر کرد. 
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 "عییس!"

ن  ن میومدن کیم از کنارمیر  فاصله در حایل که بسمت میر

 گرفتم. 

وقتی جیک هوشیاره نمیتونه دیدن منو تحمل کنه ،پس 

نمیتونم تصور کنم که  توی مستی چه واکنیسر از روبرو 

 شدن با من نشون میده. 

 "آناناس؟"

 در حایل که مینشست فریاد زد. 

" ن ین دوستای دنیاینر
 "شما نخاله ها ،بهیی

 کول و  اوکیل نگایه ردوبدل کردن. 

ه اوکیل برخالف این که بهش اشاره کردم  خفه خون بگیر

 ویل گفت. 

 "این کار ما نیست"

 کول چونشو بسمت من تکون داد. 

 "دیلن سفارش داد"

 جیک روی صندلیش جابه جا شد. 

 "تو که اونو مسمومش نکردی؟"
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 "فقط یکم"

 ناخنموبررش کردم. 

 "نمیتونستم گیر بیفتم،از اونجابی که تولدته و .."

ن کمان نیشخند زد و لعنت به م ن چون شبیه دیدن رنگنر

 بعد از یه طوفان وحشتناکه. 

 "ممنون هرزه"

ا رو برداشت و یه گاز بزرگ ازش گرفت.  ن  یه تیکه از پییی

 "آشغال خوبیه"

 "حرفتو در این مورد قبول میکنم"

 اوکیل شکلیک در آورد. 

ای آشغایل  ن ن پییی "تو تنها کیس هستی که از خوردن همچنر

ی"  لذت مییی

ده شد.  قلبم بطور غم ی فشر ن  انگیر

ای مورد عالقه ی لیام هم بود.  ن  این پییی

ها  از پیست  بدن جیک منقبض شد ویل گرویه از دخیی

 رقص به این طرف اومدن. 
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 229#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 

ه  بسمت کول رفت  ن هییل  روی ران اوکیل نشست،یه سیی

. و  دونفر از اونا بسمت ج ن  یک رفنی

 و من؟

من امیدوار بودم هنوز پشای قلیوبن این دوروبر باشن 

...چون همنشیتن با اونها رو به دیدن این صحنه ترجیح 

 میدادم. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

حسادت درونم پر شد وقتی که دخیی سمت راستش کنار 

ی گفت و صورت جیک مثل چهارم جوالی  ن گوشش چیر

 روشن شد. 

، برو برام یه جک}رسر  اب جک "بهت میگم چیکار کتن

دنیلز{ بیار  و بزار این  ُبرشو تموم کنم و بعد من  تماما 

 مال توام"

 به دخیی کناریش چشمک زد. 

 "و مال تو"

و بهیی میشد.   آره،ایده ی پشای قلیوبن هر لحظه بهیی

 . ن و دوستش انگار که برنده شدن  فورا رفنی  دخیی

 منم میخواستم برم ویل جیک گفت. 

 "دوست پشت کجاست؟"

 باری که چک کردم دوست پش نداشتم""آخرین 

سید داره فکر میکنه.   در حایل که میجوید بنظر میر

وع به حرف زدن کرد دوباره   ن بار رسر وقتی برای دومنر

 آماده شدم که برم. 
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"خب،دفعه ی بعدی چه دوست پشت باشه یا 

تت ،چون  نباشه،نمیتونه بیادو از جلوی مدرسه بیی

مو تو گلوی حروم صورتشو له میکنم و  چوب بیسبال

 زادش فرو میکنم"

ه شد  رسشو کج کرد و به من خیر

 "حواست باشه که این تنها هشداریه که بهت دادم"

 نمیتونست جدی باشه. 

گ ،کسیو برای اینکه کس دیگه ای رو از مدرسه برمیداره 

ه  تهدید میکنه؟  و مییی

 حتی نمیدونستم چطور جوابشو بدم. 

 نظرم عوض شد،میدونم. 

ل کتن  "نمیتوبن  ه کنیی ه یا نمییی  اینکه گ منو از مدرسه مییی

"  وهمینطور نمیتوبن دوستامو تهدید کتن

...که حاال بیکیتن  ی کرد ویل  دو دخیی ن ن چیر وع به گفنی رسر

پوشیده بودن و یه ویسگ تو دستشون بود بسمتمون 

 . ن  برگشنی

ی که بیکیتن سفید پوشیده  فورا بطری رواز دست دخیی

وع   به نوشیدن کرد. بود گرفت  و رسر
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 "گندش بزنن"

 

 230#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 

 

 چشمای اوکیل گشاد شد. 

 "آرومیی پش"

 جیک گوش نمیداد. 

ه،نصفو خورده بود.   قبل از اینکه کول بطری روازش بگیر
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 "میخوای فردا یه خماری لعنتی پدرتو دربیاره رفیق؟"

اروبلعید. برش دیگه ای از پ ن  ییی

 "به تخمم نیست"

ا پوزخند زد.   به دخیی

" ن  "برین توجکوزی منتظرم باشنر

 حتی یه ثانیه رو برای انجام دستورش هدر ندادن. 

 به اوکیل که برای خودش یه شات پر میکرد نگاه کردم. 

ن آماده ای بهم  "میخوام برم داخل،هر وقت برای رفنی

 خیی بده"

وع به حرف زدن کردویل ج  یک ایستاد و غرید. اوکیل رسر

 "بیااینجا ببینم"

 اوه نه،اون این حرفو نزد

 به دورو اطراف پاسیو نگاه کردم . 

؟ چون من جواب  بن ن "ببخشید،داری با من حرف میر

 غارنشینارونمیدم"

 چشمامو باریک کردم. 
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"اگه انقدر منو میخوای،پس کونتو بلند کن و خودت بیا 

 اینجا"

 د. به آرویم نگاهشو روی بدنم چرخون

 "اینطوریه؟"

وقتی فاصله ی کیم که با هم داشتیم یط کرد،قلبم  توی 

 دهنم اومد. 

 "اومدم"

 صداش خشن و خش دار بود. 

چالیسر که توی حرفش بود قابل انکار نیست  ویل 

 خودمو مجبور کردم که واکنیسر نشون ندم. 

ه و   اون مسته ،امروز تولدشه و  داره رو اعصابم راه میر

. تحریکم میکنه،نه    کمیی ،نه بیشیی

 "آره،اومدی،حاال مشکلت چیه؟"

 

 231#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

وقتی انگشتشو به بند کمربند شلوار جینم قالب کرد و 

 منو بسمت خودش کشید،نفسم بند اومد

 "تو"

 مسیح. 

مشتاقانه دلم میخواست دستامو روی شش تیکه هاش و 

 سینش 
ی

 بکشم. برجستگ

م"  "باشه،پس من میر

دستش مالکانه دور باسنم حلقه شد و کیم بخاطرش 

 تلوتلو خورد. 

 "نه..."

ن غرید.   یه صدای تیر

،فاحشه کوچولوی  "فکر میکتن داری چه غلیط میکتن

 زشت"

 البته که بریتتن اومده ،تا قلمروشومشخص کنه. 
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ابی که شنیدم،ادعای قلمروش قابل بحثه. 
ن  البته با چیر

،جای شگ نبود اوکیل و   ن کول دست از حرف زدن برداشنی

 که برای راند دوم آماده میشدن. 

هرچند که من از این درام خسته شدم و بهش اعتنابی 

 نکردم. 

ن کردم ویل دست  جیک دورم  وع به عقب رفنی رسر

 محکمیی شد و از باالی شونش به کول نگاه کرد. 

 "من میخوام برم"

و تلو میخورد بهم جوری که حرفشوزد و چسبیده به من تل

 میگفت که ویسگ مثل قطار باری درونش در جریانه. 

ون آورد،بریتتن  وقتی جیک سوییچشو از جیبش بیر

 آخرین نگرانیم بود. 

 کتن جیک."
ی
 "تو نمیتوبن رانندگ

 "من خوبم"

 غر زد و یه قدم عقب رفت. 

 بریتتن با لوندی گفت. 

 "حالت خوبه عسلم؟"
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 ی اون گذاشتم. بی توجه به بریتتن تمرکزمو رو 

"  "تو مستی

 به اوکیل نگاه کردم. 

یش خونه"  بیی
 "یاال،تو میتوبن

 

 232#پارت

 30#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 اوکیل میخواست رستکون بده ویل هییل گفت. 

"ویل موش موشر ،تو قول دادی امشبو همینجا 

 بگذرونیم"

 برام خیی جدیدی بود.  

ی از نگاه ا ن  وکیل گذشت و شونه باال انداخت. چیر

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

منده"  "راست میگه،رسر

 دست هییل رو بوسید. 

ی که میخوادو به دست میاره" ن  من چیر
 "دخیی

 عالیه! 

 تقریبا بی دلیل منو کشونده اینجا.  

 کول دستاشوباال گرفت. 

مش ویل چند تا آبجو خوردم"  "من میتونم بیی

ه نیشخند زد.  ن  سیی
 به یه دخیی

 اینجا تلپ شم""منم قصد دارم امشبو 

 جیک از کنارم گذشت. 

 "من خوبم"

 دستشو گرفتم. 

مت خونه"  "سوییچتو بده،خودم مییی

 فورا فکر کردمو اضافه کردم. 

 "یا میتونم برات یه اوبر خیی کنم، هرکدوم تو بخوای"

 بی ربیط زمزمه کرد. 
ن  جیک چیر
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 "آمم ببخشید؟"

 بریتتن غرید. 

مش خونه" شم پس خودم مییی  "من دوست دخیی

 سم میخورم  چشمای همه روی ما بود. ق

با فرو دادن میلم برای اینکه اون هرزه رو رسجاش بشونم 

 بسمتش چرخیدم. 

ی نوشیدی؟" ن  "چیر

ه خونه  به همون اندازه ،از فکر اینکه بریتتن اونو بیی

 متنفرم ،بیشیی برام مهمه که سالمت به خونه برسه. 

س کامال با توجه به اینکه جیک از ته دلش ازم متنفره ،پ

 مطمئنم که ترجیح میده با اون بره. 

 "سه ساعت پیش یه کوکتل داشتم"

 یه ارزیابی رسیــــع از اون نشون میده که مست نیست. 

 "باشه،ویل..."

 "اوه خدا،خفه شو هرزه"

 منو از رس راهش کنار زد. 
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"امکان نداره اینجا بایستم و بزارم سیع کتن تا بهش تجاوز 

"  کتن

 االن چی گفت؟
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 "ببخشید؟"

 بریتتن رسشوعقب برد و نخودی خندید. 

"اوه عسلم،همه میدونن شیفته ی جیگ ،من اونو تو این 

حال رها نمیکنم و باید ناامیدت کنم که نمیذارم وقتی تو 

این حالت مستیه  از موقعیت سوءاستفاده کتن چون 

 تنها راهیه که امکان داره اون تورو بکنه" میدوبن این
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؟"  "وای،بریت_بریت زیاداز این نقشه ها میکیسر

 چشماش به  دو تا خط باریک تبدیل شد. 

 "جونم؟"

 نه ،مسائل خصویص جیکو لو نمیدم. 

"  "هیجی

یه که فکر میکردم" ن  "این همون چیر

ن سینه ی  جیک گذاشت.   دستاشو پشت و پاینر

تموم تالششو میکرد تا  جیک چشماش بسته شد انگار 

 باال نیاره. 

"حاال گمشو و یه پش بیچاره ی دیگه پیدا کن تا آشغایل 

 مثل تورو بکنه"

ن داد.    به بینیش چنر

 "من حواسم به این یگ هست"

 چند نفر خندیدن. 

 یه نفر گفت. 

 میخوای؟"
ی

 "یکم کرم برای سوختگ

 بیشیی خندیدن. 
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ویل دستم برای کوبیده شدن روی صورتش مشت شد 

اگه اینکارومیکردم،همینجا تموم نمیشد و  ممکن بود 

 جیک در طول دعوا با ماشینش بره. 

 غرورمو قورت دادم  و کنار رفتم. 

 بریتتن یگ از دستاشو  به دست جیک گره زد . 

 "بیا بریم عزیزم"

 جیک رسشو تکون داد و تو همون حال موند.  

 "نه"

 بریتتن چشماشو چرخوند. 

 وقت میگذرونیم" "باشه،ما داخل یکم

 سیع کرد بلندش کنه ویل جیک همکاری نکرد. 

 "جیک عزیـ..."

 آروم و مرگبار غرید جوری که  موهای بازوم سیخ شد.  

 "نه"
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 بریتتن با خنده ای عصتی به کول و اوکیل نگاه کرد. 

ن لطفا"  "یکم کمک برسوننر

 هیچکدوم از اونا حتی یه ماهیچشونو حرکت ندادن. 

با حالتی که روی صورتشون بود ،روشنه که تو این لحظه 

 . ن  خییل ازش رایصن نیسنی

بریتتن دوباره اونو کشید ویل این فقط باعث تحریک 

ش شد.   بیشیی

"  "بهم دست نزن لعنتی

 کنارش ایستاد.   

 "قبال بهت گفتم،کارم با تو و مزخرفاتت تموم شده"

 هییل نفسشو حبس کرد. 
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 اوکیل  گفت. 

 "اوه ،گندش بزنن"

 کول غر زد. 

 "دیر یا زود اتفاق یم افتاد"

 بریتتن لبخند  جدی به جیک زد. 

"عزیزم،واضحه که مستی ،چند دقیقه پیش تو منو 

کشوندی طبقه ی باال و  نمیتونستی دستاتو از روم 

 برداری و برای دهنم التماس میکردی"

 حریف شده از اتفاقیه که شنیدم. این یه  داستان ت

 حرف بریتتن هنوزتموم نشده بود. 

"میدونم وقتی بهت گفتم باید بهم بزنیم ناراحتت کردم  

ی که گفتم  در مورد  این بود که  ن ویل منظورم چیر

 میخواستم دوست باشیم"

  

بریت سیع کرد صورتشولمس کنه ویل جیک 

 رسشوچرخوند. 
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کاری نکتن که بهش   "من دوستتم جیک ،پیشنهاد میکنم 

"  گند بزبن

کم کم داشتم به این فکر یم افتادم که باید مست باشه 

 چون این اصال اتفافی نبود که افتاده. 
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یگ  ی بگم ویل  جیک بطرز هیسیی ن دهنمو باز کردم تا چیر

وع به خندیدن کرد.   رسر

 ""عییس مسیح

 بخاطر خنده به معنای واقیع کلمه میلرزید.   
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"نمایش کوچولوی احمقانه ی قاپ زنیت  قبال ارزش یه 

 نمایش عجیب و غریبو داشت ویل دیگه نه"

  .  دهنم باز موند،همینطور مال بریتتن

 اوکیل گفت. 

 میخوای"
ی

 "یکم کرم برای سوختگ

 بریتتن قبل از اینکه روی جیک تمرکز کنه نگاه کثیفن به 

 اوکیل انداخت. 

،این آخرین فرصتته، میخوای دست از یه مست  ن "ببنر

مت خونه یا نه؟" _دعوابی برداری تا بیی
 عویصن

 جیک سوییچشو به من داد. 

 "هروقت آماده باشر منم آمادم"

 الزم نبود دوبار اینو بهم بگه. 

 "بخدا قسم اگه با اون بری..."

ار در حایل که جیک بهم تکیه میداد بریتتن بهش هشد

 داد. 

 "من در مورد مشکل کوچولوت به همه میگم"

 بسمت اون چرخید و براندازش کرد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

"باشه،ویل فقط برای اینکه بدوبن بهت میگم که الکل 

 بی حس تر از تو"
 باعث میشه آلت بی حس بشه،حتی

وقتی به افرادی که داخل پاسیو بودن نگاه میکرد 

حمانه بود.   لبخندش بیر

ن امشب باهاش ی که  "برای همنر ن بهم زدم،اون دیگه چیر

ای دیگه الزمه رو نداره  برای رایصن کردن من  یا دخیی

" ن  ...اگه منظورمو متوجه بشنر

 در حایل که جیک چرخید دستام مشت شد. 

"تو نمیتوبن با کیس که همون اول باهاش قرار نمیذاشتی 

"  بهم بزبن

 غرید. 

ی که تو داری خوشش نمیاد" ن  "و شاید آلت من از چیر

جلوی صورتش تکون داد و یک قدم بسمتش دستاشو 

 رفت. 

ن  "من دکیی نیستم ویل  مطمئنم  واژنت بوی یه چیر

 چندش ومرده رو میده"

 خب،گندش بزنن. 
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حمانه بود،بلکه اون حرفا مجازات   نه تنها حرفاش بیر

ون میومد  سید که  وارانه از دهنش بیر و واقعا بنظر میر

 حالش بده و داره باال میاره"

"اگه حتی یه لحظه دیگه با تو و اون واژن بوگندوت  تو 

 این خونه بمونم ،من حتما باال مـ..."

ا و ویسگ که خورده بودو  ن در حایل که  جیک تموم پییی

ت به  روی بریتتن باال آورد ،بخیسر از من با وحشت و حیر

 اون نگاه میکرد. 
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دن ،بریتتن به د ن ر حایل که بقیه میخندیدنو  دست میر

حدی بلند جیغ زد که تعجب کردم پرده ی گوشم پاره 

 نشده. 

تشو در آورد و دهنشو  با اون پاک کرد و بعد   جیک تیشر

 بسمت من چرخید. 

 "کارم اینجا تمومه"

 به من نگاه کرد. 

 "آماده ای؟"

کز سیع کردم روی شکم  تراش خوردش که جلوم بود تمر 

 نکنم. 

 "آره"

 وقتی حرکت کرد دستمو دور کمرش پیچیدم. 

 اگه  قبلش برات یکم  مسواکو خمیر 
ی

"ویل چی میگ

 دندون پیدا کنیم؟"
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 فصل ش و یکم

 

 

 

 

 

 «دیلن»
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ن شدیم ،جیک هیچ حرفن نزده.   از وقتی سوار ماشنر

بخیسر از من  بهم هشدار میده که در حایل که توی 

ین شبانه روزی توقف کردم لکسوسشو جایگا ن ه پمپ بین

 به جابی نکوبم. 

سید   بنظر میر
از بعد از  باال آوردن روی بریتتن خییل بهیی

 . 
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قبل از اینکه حرکت کنیم هودیشو پوشید....همون  

ن  هودی که در حایل که  رفت دستشوبی تا خودشو تمیر

 کنه به من گفت از صندوق عقبش براش بیارم. 

 گه برمیگردم""یه دقیقه دی

م؟"  "مطمئتن نمیخوای،من برمو برات هرچی میخوایوبگیر

ون رفت و درو پشت رسش محکم بست.  ن بیر  از ماشنر

 گمونم این یعتن نه. 
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ن هودی سیاهش و حالت صورت عصبانیش در حایل  بنر

ن پیاده میشد ،ف ن که  در حال دزدی که از  ماشنر کر میکننر

 از فروشگاست. 

دو دقیقه بعد در حایل که تو دستش یه نوشابه ی 

 زنجفییل و  یه بطری آب بود برگشت. 

 "بریم"

 راه افتادم.  

 "مطمئتن به رفتار درست اجتمایع آلرژی نداری؟"

ی که در جواب گرفتم یه خرناس بود.  ن  تمام چیر

ن کناری اشاره تقریبا نزدیک خونش بودیم که به خیابو 

 کرد. 

 "اونجا برو به چپ"

 "اون راه خونتون نیست"

یم خونه"  "ما نمیر

ی نیست.  ن  این شوم یا هر چیر

 پامو روی ترمز گذاشتم. 

 "چرا؟"
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ن به خونه رو ندارم،باشه؟"  "هنوز حال رفنی

 دستاشو توی سینش جمع کرد. 

ونم"  ."یا راه بیفت ،یا خودم میر

 پ رفتم. پامو روی گاز فشار دادم و بسمت چ

 !  "هر چی تو بخوای" عویصن

 

ه ویل جاده ی باریکو پر  ن نیستم قراره منو کجا بیی مطمن 

 پیچ و خم با نم نم بارون باعث شد ترس درونم بخزه. 

 "برو راست"

یم؟"  "دقیقا داریم کجا میر

 

 

سید  در حایل که به جابی رسیدم که شبیه پارک بنظر میر

 جوابمو گرفتم. 

 ماشینو خاموش کردم.  نقطه ایو انتخاب کردم و 

 "نمیدونستم اینجا پارک داره"
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ن ویل خرپوالی شهر  "بعد از اینکه رفتی اینجارو ساخنی

 عالقه ای بهش ندارن"

 رسشو به صندیل تکیه داد. 

 "پس االن بدون استفاده مونده"

 "مسخرست"

سید ساکت  ی که یه ابدیت بنظر میر ن به اندازه ی چیر

 . موندیم تا اینکه جراتمو جمع کردم

 "جیک ،میتونیم..."

 "نه"

ه ای درونش داشت،هشداری برای فشار   ن تیر صداش چیر

 نیاوردن به هیوالی درونش. 

ای لعنتی حرف  ن "امشب نمیتونم در مورد اون چیر

 بزنم،امشب نه"

اییه ویل نمیخواستم تو  ن نمیدونستم منظورش چه چیر

 شب تولدش اونو ناراحت کنم پس  گفتم. 

 "باشه"
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 کیم خودمو چرخوندم و بهش نگاه کردم. 

در حایل که  پاهاشو از هم باز کرده بود و کاله هودیش  

نصف صورتشو پوشونده بود روی صندیل ولو شد... این 

 باعث شد درونم بهم بپیچه و قلبم براش به درد بیاد. 

ویل اینکارو تنهابی انجام واضحه که با شیاطیتن میجنگه.. 

 میده و من از این متنفرم. 

ن بردم و تقریبا دراز کشیدم.    صندیل رو پاینر

 "یه"
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رسشو یکم کج کرد  و نگاهش مثل گدازه های آتش روی 

 من قرار گرفت. 

 "یه"

 دستمو بلند کردم و روی منحتن ابروش کشیدم.  

سه"  "احمقانه بنظر میر

پرش سخت  چهره ی جذاب ،فک محکم و لب های 

بودن ویل درون چشماشو  نریم وآسیب پذیری پر کرده 

 بود که هرگز توی این سالها ندیده بودم. 

؟"  "چی

 شستمو روی گونش کشیدم. 

" مدت زیادی از وقتی که با هم بودیم میگذره ویل 

 نزدیک بودن تو هنوزم ..."

واقعیتی که ما دیگه دوست نیستیم ،پنجه هاشو تو قلبم  

 امه ندادم. فرو کرد و اد

وع به لمس بازوم کرد.   نوک انگشتاش رسر

؟"  "هنوز چی
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هنوزم منو وادار میکنه بخوام تیکه های شکسته ی درون 

 خودمو با تیکه های شکسته ی درون تو ادغام کنم. 

 "تیکه های شکستم خییل بزرگ شده."

زمزمه کردم چون دوستم باشه یا نه،هیچوقت نمیتونم 

یو ازش پنهان کنم.  ن  چیر

نم به همون اندازه که من دلم برات تنگ شده ،تیکه "گمو 

های شکسته ی من هم برای تیکه های شکسته ی درون 

 تو دلش تنگ شده"

ون داد.   نفسشو بشدت بیر

"
ی

 "تو گایه عجیب ترین مزخرفاتو میگ

 دست خودم نبود ویل خندیدم. 

 اشتباه نمیکرد.  

ن تنها کسیه که واقعا منو میفهمه.    همچننر

""آره ،ویل ت  و عاشقیسر
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 قبل از اینکه صورتش جدی بشه نیشخند زد. 

 "آره..هستم"

ش شده یا چطور میتونم  کاش میدونستم چی باعث تغییر

برطرفش کنم  ویل جیک دیواراشو انقدر بلند دور خودش 

 ساخته که وارد شدن درونش غیر ممکنه. 

ابی نیستم که تسلیم بشم.  بهر 
 حال ،من ابدا از اون دخیی

پادشایه  به فنا رفتش شاید تغییر کرده باشه ویل من 

 هنوزم طرح قبلیشو بیاد میارم. 

"  "کول گفت تو وسط شام تولدت بلند شدیو رفتی

 یه عضله از فکش پرید. 

 "کول دهن لعنتی گشادی داره"
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 درسته ویل موضوع این نیست. 

 دیم""ما نگرانت بو 

 نگاهمو تو چشماش نگه داشتم. 

 ویل رازای تو همیشه جاش 
ی

"مجبور نیستی به من بگ

پیش من امنه،مهم نیست چقدر بهم صدمه بزبن و اذیتم 

"  کتن

وقتی جیک به انجام همه ی اون کارهای وحشتناک 

اف کرد میتونستم با لو دادن تموم رازهای بچگیش  اعیی

 تالفن کنم ویل اینکارو نکردم. 

از اینکه دشمن هم بشیم دوستای هم بودیم  پس قبل 

 عشقم به اون همیشه خییل قوییی از دشمنیمه. 

قبل از اینکه حرف بزنه حس کردم  یخ های دورش  کیم 

 ذوب شد. 

"پدرم داره بهم فشار میاره که برم کالج،پس امشب موقع 

شام به این اشاره کرد که توی داروسازی تراست کار کنم  

وع به کارآموزی کنم" و برای سال بعد   رسر

ی نیست که تو دلت میخواد انجام بدی" ن  "ویل این چیر

سیدم،این یه واقعیت بود.   نیی
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کت پدرش ابراز  جیک هیچوقت در مورد کار توی رسر

 عالقه نکرده بود

 بازی های ویدئوبی رو میدید. 
ی
 همیشه تو آیندش سازندگ

 رسشو تکون داد. 

 

 240#پارت

 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 موعه_آکادیم_رویال_هارت#مج

 

 

 

 

 

 

"البته که نه،من نمیدونم اونجا چه غلیط میکنه و عالقه 

 ای ندارم بدونم"
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 نیاز نیست خییل زرنگ باشم تا بفهمم. 

کتی که مسئول مرگ برادرشه کار  چرا جیک باید تو رسر

 کنه؟

مسلما یه حادثه بودویل بازم این میتونه مثل یه مشت تو 

 اون غمو بهت یاداوری میکنه.  صورتت باشه که هر روز 

 "واقعا مسخرست که انقدر بهت فشار میاره"

 "میدونم"

 آب دهنشو قورت داد. 

ن نیستم حتی بخوام برم کالج،ویل اگه اینکارو بکنم  "مطمن 

م که حواسم به کول و بیانکا باشه"  یه جای نزدیک میر

 شونه باال انداخت. 

یل از "به هر حال تصمیم داشتم بعد از فارغ التحصی

{ بدست آوردم برای خودم یه Z.Iپویل که از زد ای}

م واگه  به دانشگاه نرم میتونم بازی های  آپارتمان بگیر

ی بسازمو بفروشم"  بیشیی

 غرور سینمو پرکرد. 

؟ این معرکست"  "بازی فروختی
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 چشماش روشن شد. 

کت روش  "جزیره ی زامتی ها،خب ،این اسمیه که اون رسر

انتخاب کرده بودم  'کابوس گذاشت ،اسم اصیل که من  

 زامتی ها'بود"

 "کابوس زامتی ها  خفن تره"

 "آره؟"

 شکلیک در آورد. 

ن   هم بازاریابی کنن
ن برای بچه های کوچیکیی "اونا میخواسنی

ن و..."  پس منم گذاشتم عوضش کنن

 رسشو تکون داد. 

ی از خودم  ن "مهم نیست،نکته اینه که وقتی میتونم یه چیر

 انشگاه"بسازم الزم نیست برم د

"نه،الزم نیست،نه وقتی خودت نمیخوای،منظورم اینه 

م تا مدرک تجاری توی رزومم باشه"  که من میر

 "ایده ی بدی نیست"

 

 241#پارت
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 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 تایید کرد. 

وع کردی نیازی به یه عده احمق  "پس وقتی کارتو رسر

"نداری که  با کار زیاد خ  ودتو خسته کتن

 "دقیقا"

 ناخنمو جویدم

م  ...هنوزم  "هرچند که خییل طول میکشه تا مدرکمو بگیر

باید دنبال گروه های خوب بگردم....گروه های موسیفی 

ن تا رویاهاشونو بدست  خوب ....که انقدر بهم اعتماد کنن

ن،بعالوه با وجود پدرم که تو زندانه و مقامات  من بسیی
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ن ...باید رایه کخ  هر دالر از حسا بای بانکیمونو برداشنی

 پیدا کنم تا...."

 نفیس کشیدم. 

ا دارم تا انجام بدم" ن  "کیل کار قبل از این چیر

 فقط فکر کارابی که باید  بکنم باعث میشد رسم گیج بره. 

  

الزم به زکر نیست که از ولخرچی کردنای گذشتم چقدر 

 ناراحت بودم. 

جود داره و من ویل جابی که اراده هست حتما رایه و 

 مصمم بودم که این اتفاق بیفته. 

 "هنوزم نمیتونم باور کنم که پدرت زندانه"

د.  ن  نارضایتی توی صورتش موج میر

نم ساوانا باید تو این نقیسر داشته باشه" ن  "حدس میر

 شک داری؟

"آره،به هر حال،اون موفق شد با این ادعا که یه همش 

ی از کارای شوه رش نداره  در جوون بیگناهه که هیچ خیی

 بره"
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 خشم درونم پر شد و نشستم. 

"در حایل که در وهله ی اول پدرم به واسطه ی اون این 

شغلو پیدا کرد که مدیرش شوهر دوست ساوانا بود  و  

اون بود که بعد از نقل مکانمون بهش برای پول بیشیی 

فشار میاورد ....با اینحال معنیش این نیست که از اول  

 ی دزدی پدرم بوده"قسمتی از نقشه 

 "چه هرزه ای"

 

 242#پارت

 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 جیک خرناس کشید
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"ویل حاال که اون رفته،رابطتت با پدرت باید بهیی شده 

 باشه"

 "نه واقعا"

ی که میخواستم بگم بدون  ن نگاهمو ازش گرفتم چون چیر

 ظر برسم. شک باعث میشد شبیه یه هرزه سنگدل بن

"هنوزم نمیتونم خودمو رایصن کنم که جواب تماساشو 

 بدم یا بدیدنش برم"

 "اوه"

ی تو صورتش بود ویل قضاوت ابدا.   غافلگیر

 "چرا نه؟"

 "چون عصبانَیم"

 بغضن که تو گلوم بود فرو دادم. 

"گمونم این راه من برای تنبیه کردن اونه که مامانمو 

 جیح داده"فراموش کرده و  ساوانا رو به من تر 

 چشمامو بستم. 

سه نه؟"  "عییس مسیح،چقدر مزخرف بنظر میر

 "نه،میفهمم"
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 بشعت دوباره درون خودش فرو رفت. 

 همون حالت رسدو جدی قبل. 

ابی وجود داره که نمیشه بخشید"
ن  "چیر

 نگاهش  انگار دقیقا در حال بریدن قلبم بود. 

 "مهم نیست چقدر ازش بگذره"

 دیگه نمیتونستم تحمل کنم. 

حس میکنم مثل یه نابینا هستم که سیع داره یه بمبو  

 خنتی کنه. 

"..  "چی

 نکن.."

 صورتش سخت شد. 

م خونه"  "بیی

با یه رس تکون دادن دکمه رو زدم و صندیل رو صاف 

 کردم. 

ی که نمیخواستم انجام بدم این بود که تولدشو  ن تنها چیر

خراب کنم و البته که در آخر دقیقا این همون کاریه که 

 م. کرد
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در حایل که  رعدو برق زد و بارون شدید تر شد زمزمه 

 کردم. 

 "متاسفم..ویل این داره منو میکشه که..."

 "خوبه"

 

 243#پارت

 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 لحنش قاطع و مرگباره. 

 "حاال میدوبن چه حیس داره"

 با ناامیدی دستمو روی فرمون کوبیدم. 
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 باهات بجنگم" "نمیخوام

"و من دلم نمیخواست دیگه ببینمت ،ویل بازم ما دو تا 

 لعنتی اینجاییم"

 مسیح. 

مهم نیست من چی بگم یا چیکار کنم اون مصممه که 

ان کنه.   بطرز بدی جیی

نیاز داشتم که از کینش بگذره و  متوجه بشه که من 

 دشمنش نیستم. 

میدونستم میخواد بره خونه ویل من کیس هستم که 

وییچ تودستاشه پس هنوزم وقت دارم تا از الیه های س

 لجبازی  و کله شقیش عبور کنم. 

 نگایه به ساعت روی داشبورد انداختم. 

 کیم بعد از دو بود. 

 

 تو هاوابی هنوز تولدته"
 "از لحاظ فتن

 روی صندیل چرخیدم تا به اون نگاه کنم. 
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ابی 
ن ...به استثنای چیر ی میخواستی ن "اگه برای تولدت چیر

 نمیتونم به عقب برگردونم...چی میتونست باشه؟" که

 جوری بهم نگاه کرد انگار که یه رس دیگه درآوردم. 

"فکر میکتن یه هدیه ی تولد احمقانه میتونه همه چیو 

 بهیی کنه؟"

 "نه"

دستمو از روی کنسول لغزوندم و شکم سختشو فشار 

 دادم. 

،منم زودترخفه میشم و توام
ی

 "ویل هر چی زودتر بهم بگ

 زودتر میتوبن برگردی خونه"

 روی صورتش ظاهر شد. 
ی
 آزردگ

؟"  "تو رو اعصابی میدوبن

 لبخند مضحگ زدم. 

 "باور کن که میدونم"

قبل از اینکه دهنش سخت و حالت صورتش جدی 

 بشه،گوشه ی لب هاش  باال رفت. 

 "آرزو میکردم میتونستم اینو خاموش کنم"
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 چشماش روی من موند. 

 وتاه""فقط برای یه مدت ک

 دردش انقدر واضح بود که هوا رو ازریه هام کشید. 

 کیم جلوتر رفتم و انگشتامو روی فک سختش کشیدم

"...  "چیو خاموش کتن

 

 244#پارت

 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 

 دهنش روی لب هام قرار گرفت. 
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بوسش  ناامیدوانه بود و کینه توزانه و حریصانه روی 

 نم حرکت میکرد. ده

لب های ما دلجویانه و کینه توزانه  روی هم حرکت 

میکردن. انگار ،عشاق و دشمن های هم بودیم که دل 

 همو بدست میاوردیم و عصیان میکردیم. 

 تالش برای اینکه ببینیم کدوم برنده میشه. 

همونطور که زبونش پرشور روی زبونم حرکت میکرد و  

م ،یک دستش دور تشویقم میکرد که بهش ملحق بش

 گردنم قرار گرفت و دست دیگش گونمو قاب گرفت. 

وقتی منم بهش پیوستم  خرناس کشید و دستش بسمت 

ن لغزید.   پاینر

 سینمو لمس کرد لرزی 
ی

در حایل که شستش برجستگ

 روی بدنم خزید. 

 و درون دهنش ناله کردم. 

 "جیک"

ن آورد و   دهنشو برداشت و راهشو بسمت گلوم پاینر

وع به م  کیدن و گاز گرفتنش کرد. رسر
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ناخن هامو قبل از چنگ زدن به  لباسش  روی گردنش 

 کشیدم. 

"باید اینو خاموش کنم}منظورش عذاب وجدابن که االن 

ش شده{"  درگیر

ون  ن بیر بدون هشدار ،بوسه رو شکست...و از ماشنر

 رفت. 

با گیجی چند دقیقه نشستم و سیع کردم بفهمم االن چه 

 اتفافی افتاد. 

وجه شدم ،خشم مثل رعدو برق درونم به جریان وقتی مت

وع به لرزیدن کردم.  وش رسر  افتاد...و با نیر

 نباید اینکارو باهام ادامه بده.  

 یه لحظه داغه،یه لحظه یخ. 

 حالم از این بهم میخوره. 

من بازی ویدئوبی لعنتیش نیستم که هروقت دلش 

 خواست منو روشن و خاموش کنه. 

د مجازاتش کنه چون  من کیس نیستم که اون بخوا

 نمیتونه با احساساتش کنار بیاد. 
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 245#پارت

 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 

 

جیک کاوینگتون  یه مبارزه میخواست...ویل حاال قراره  

ش بیاد،چون من بهش یه جنگ   از این گیر
خییل بیشیی

 لعنتی میدم. 

فتم  ون میر ن بیر ن شده و در حایل که از ماشنر سینم سنگنر

 خونم میجوشید. 
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فتم  بارون بشدت میبارید ویل  در حایل که بسمتش میر

 چشمای من روی اون  بدن بزرگ قفل شده بود. 

 "یه کاوینگتون"

وقتی منو نادیده گرفت  ،رعد دیگه ای از خشم درونم 

 روشن شد. 

 رسعتمو بیشیی کردم. 

"  "یه عویصن

 عضله ای روی پشتش منقبض شد و برگشت. 

 چیه؟""

 جیغ کشیدم. 

 "گاییدمت"

 بعد مشتمو روی صورتش کوبیدم

 کیم به عقب تلو تلو خورد ویل بدون شک آماده نبود. 

 بعد صاف ایستاد. 

 "دوباره اینکارو بکن"

رعدوبرفی آسمونو روشن کرد و نگاه خطرنایک که روی 

 صورتش بود رو نشونم داد. 
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 "تورو به چالش میکشم :دوباره اینکارو بکن"

کامال دیوونه شده باشم چون تهدید توی صداش باید  

ه.   نبود تا جلومو بگیر
 برام کافن

اگه کاری هم کرده باشه،بیشیی باعث تحریکم شد  و من  

 دوباره بهش مشت زدم. 

 در حایل که بسمت من برگشت غرید. 

"  "محکمیی

 

 246#پارت

 31#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

رو کردم و انقدر محکم بود که لبشو پاره  پس منم همینکا

 کنه. 
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ون ریخت  و منو بسمت ماشینش  وقتی خون بیر

 برگردوند، شکمم بهم پیچید. 

 "تموم شد؟"

 حتی نزدیک به تموم شدن هم نبود ویل رس تکون دادم. 

 "خوبه"

 وقتی دستاش دو طرف کفلم قرار گرفت غرید. 

 "حاال نوبت منه"

ی کاپوت خیس ماشینش  با یه حرکت منو چرخوند و رو 

 خم کرد. 

وع نکن که نتوبن تمومش کتن تیلور"  "کاری رو رسر

ن دندون هام غریدم.   از بنر

 "گ گفته  نمیتونم تمومش کنم؟"

ن کشید.   شلوارمو باز کرد و پاینر

 "گمونم قراره بفهمیم"

ن ران هام لغزید و لباس زیرموپاره کرد.   دستش بنر

 "درسته؟"

 انجام بده" "بدترین کاری که میتوبن رو 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 از باالی شونه هام به اون نگاه کردم. 

 "تورو به چالش میکشم : باید منـ..."

وقتی دو تا از انگشتای بلندش درونم لغزید نفسم بند 

 اومد. 

 با دهن بسته خندید. 

 "میدونستم که برام خییس"

در حایل که انگشتش درونم حرکت میکرد سختی آلتشو 

ده می  شد. حس میکردم که به بدنم فشر

 "خییل خوب و تنگه"

عصب های روی پوستم حساس تر شده بودن و من 

 برای بیشیی خودمو بهش فشار دادم. 

 "شلوارتو دربیارو منو بکن"

 انگشتاشو برداشت. 

 "نه عزیزم،تو باید این آلتو بدست بیاری"

 

 247#پارت

 31#فصل

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 

 روی من خم شد. 

ایل که موهامو عقب میکشید  نفسش گوشمو در ح

 قلقلک داد. 

 "پاهاتو برام باز کن،بزار واژنتو ببینم"

 نرمه ی گوشمو گزید و بدنم در واکنش لرزید. 

 "تو حال و هوای خوردنشم"

در حایل که شلوارمو در آوردمو کناری انداختم گرما درون 

 خونم جریان پیدا کرد. 

ن پاهام   گذاشت  و تا جابی که با یه خرناس،یه پاشو بنر

 امکانش بود بازشون کرد. 
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 روی باسن برهنم  خم شد ،گرمابی روی گونه هام 
وقتی

 خزید. 

 "بهیی شد"

وع  تمو در آورد و  دهنش از شونه هام گاز گرفتنو رسر تیشر

ن اومد.   کرد و تا  کمرم پاینر

سید زبونش روش حرکت میکرد تا  به هر مهره ای که میر

 د. اینکه روی زانوهاش خم ش

رعد و برق دیگه ای آسمونو روشن کرد و صدابی از ته 

ون اومد.   گلوش بیر

،کامال زیبا و صوربی هستی " ن  "خودتو ببنر

 مسیح! 

 دهنش از همه لحاظ مثل یه سالح عمل میکنه

وقتی چونه ی سختش باسنمو با ته ریشش خراشید  و 

 همونجا از من نفیس گرفت  هییس کشیدم. 

 خییل شخصیه. 

 ممنوعست. خییل کثیف و 
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ن ران هام قرار گرفت و  زبونش طول  وقتی صورتش بنر

 شکاف آلتمو لیسید  بسختی میتونستم نفس بکشم. 

ون اومد.   خرناس آروم و  خفه ای از گلوش بیر

 

 "لعنت،عالیه"

 

زبونش درونم فرو رفت و  مثل یه حیوون گرسنه و کثیف 

وع به خوردن من کرد.   رسر
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 خییل حریص...خییل منحرف...خییل.... 
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 "اوه خدا"

 با هرنوازش زبونش ناله کردم. 

 بشعت در حال افتادن به پرتگاهش بودم

وع به مالیدن کلیتوریسم کرد در  دستشو جلو برد و رسر

حایل که زبونش  درونم حرکت میکرد و فلز زبونشو روی 

 خیسیم میکشید. 

 "جیک"

ر حایل که منو تا لبه ی فراموشر برد ،خودمو رها کردم د

 تا به هر کجا که دلش میخواد پرتابم کنه. 

 "لعنت،همینه"

 دستامو عقب بردم،رسشو گرفتمو همونجا نگه داشتم. 

 "ادامه بده"

ون اومد و  حرکتشو رسیعیی کرد.    خرناش از سینش بیر

 احساسابی که درونم میچرخید انقدرشدید بود که حتی 

منو  میلرزوند در حایل که حتی استخون هام از به اوج 

 رسیدن میلرزیدن  . 

 میلرزیدم و اون روی پشتم میلرزید. 
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ن ارگاسمم غرید.   بنر

یه که از من میخوای؟" ن  "این همه ی چیر

 "من..."

با دایره ی کوچیگ انگشتشو روی  کلیتوریسم میچرخوند  

خرد و  باعث پس لرزه هابی شد  که باعث لرزیدن و 

 شدنم میشدن. 

 این مثل سوار شدن بدون پایان روی ترن هواییه.  

 به حدی بدنم حساس بود که نمیتونستم تحمل کنم. 

 وقتی دو انگشتشودرونم فروکرد از درد  ناله کردم. 

ن دهنش روی جابی که باعث  ..درست بعد از قرار گرفنی

 شد انگشتای پام  جمع بشه. 

حایل که ناله  رون هام دو طرف رسش میلرزیدن  در  

 میکردمو جیغ میکشیدم. 

 این خییل زیاد بود. 

 خییل شدید بود. 
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وقتی اسمشو با صدای خفه ای فریاد زدم احساسات راه 

 نفسمو بسته بود. 

این یه تالش برای به چنگ آوردن هواست در حایل که 

 شیدم. دوباره از هم پا

 ویل برخالف قبیل،این رسیــــع و خشن بود. 

لذت با درد مخلوط شد و من حس آسیب پذیری  

اک  ن خصویص و مقدسو به اشیی میکردم انگار که یه چیر

 گذاشتم. 

 

تا حاال  من تنها کیس بودم که تونستم به خودم ارگاسم 

ن واکنش دیوانه واری نداشتم.   بدم ویل قبال همچنر
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 پاک کرد  و ایستاد. جیک دهنشو با پشت دستش 

چشماش مثل دو تا زغال داغ  روی من بودن که  باعث 

ی که ممکنه هستم.  ن  میشدن حس کنم برهنه تر از چیر

 ایستادم. 

 دهنمو باز کردم تا حرفن بزنم ویل فرصتشو پیدا نکردم. 

 

 چون  اون رفته بود. 

 

 

 31پایان فصل 

 

 250#پارت

 32#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 ال_هارت#مجموعه_آکادیم_روی

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 ترجمه مهین مقدسی فر                       شاهزاده بی رحم

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 «دیلن»

 

 

 

 

 

تقریبا دو هفته از وقتی که جیک منو نیمه برهنه روی 

 کاپوت ماشینش ول کردو بدون هیچ حرفن رفت میگذره . 

دوباره به  روش گذشتش برگشته ،بجز اینکه حاال بطور 

 کار بجابی کشیده 
ه ،حتی مکرر از بودن کنار من طفره میر

هروواینمیسه تا با که حتی اگه من کنار اوکیل باشم،توی را

 اوک حرف بزنه. 

تنها جنبه ی خوبش اینه که با بریتتن هم دیگه حرف 

نه.  ن  نمیر

طبق شایعابی که توی ار اچ ای پیچیده،بریتتن به کارش 

 ادامه داده واگه شایعات درست باشه االن با  کوله. 
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که این دلیلیه که صورت ساویر وقتی رسکارم به دیدنم 

 اومد مچاله شده بود. 

 صال نمیفهمم""ا

ون داد.   ساویر نفسشوبیر

 "کول چه کوفتی توی بریتتن دیده؟"

ی که جیک دیده.  ن  همون چیر

وپاک میکردم گفتم.   درحایل که کانیی

 "اون دو جانبه رسویس میده"

 دوباره  باید بگم حرص خوردن  دوستم دیدبن بود. 

ین شخصیت ممکنشو رو  الزم به ذکر نیست که اون بهیی

 میکرد. 

 ا احمق بود که دنبال ساویر نیست. کول واقع

 "فکر میکنم.."

 رسش را تکون داد و به من نگاه کرد. 

 "فراموشش کن،مهم نیست"

 اوه مرد! 
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ممکنه هنوزمتوجه نشده باشه ویل  بدجوری از کول 

 خوشش میاد. 

؟"  "چی فکر میکتن

"که شاید،فقط شاید  با اون جماعت محبوب عویصن 

 فرق داشته باشه"

 خت. شونه باال اندا

"حتی نمیدونم چرا،ویل واضحه که اشتباه میکردم واون 

 فرفی با بقیشون نداره"
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 ناامیدی درون صورتش کامال ملموس بود. 

ن مثبتی بهش بگم ویل  آرزو میکردم که میتونستم چیر

ی نداشتم.  ن  چیر

 پشا مزخرفن! 

 ای کاوینگتون! مخصوصا پش 

 "متاسفم ساویر"

ون میاورد  خانم دیکینسون در حایل که سیتن رواز فر بیر

 گفت. 

نه}یه اصطالح به  ن "اوه عزیزم،اون،از روی سنگ لیس نمیر

 معتن اینکه  تحت تاثییر اطرافیان رفتار کردن{"

صورت ساویر به من میگفت که اون هم  مثل من از 

 حرف رئیسم گیج شده. 

 ساویر گفت. 

میدونم معتن این حرف چیه،چرا کول باید یه سنگو "ن

 لیس بزنه"

 خانم دیکینسون آه کشید. 
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" معنیش اینه که شخصیت و عملکردمردم همیشه تحت 

ه"  تاثیر  افراد دیگه قرار میگیر

صندوقو باز کرد و یه رسی صورت حسابو داخل پاکت  

 گذاشت. 

ه شده  چون حس میکنه اون  "شاید اونم درگیر دخیی

ه که  دخیی  از اوناییه که باید باهاش قرار بزاره یا انتظار میر

 باهاش قرار بزاره"

به همون اندازه که متنفرم اینو تایید کنم  ویل حرف 

 رئیسم دور از حقیقت نبود. 

کول ستاره ی خط حمله بود و ..بریتتن حاال رهیی 

لیدر ها بود.   چیر

 اونا با هم مثل کره ی بادوم زمیتن و ژله بودن. 

بهیی بگم کره ی بادوم زمیتن و یه نوع ماده ی مصنویع یا 

ژالتیتن بدون کالری...چون داریم در مورد بریتتن حرف 

نیم.  ن  میر

"حق با اونه، من کامال شک دارم که کول واقعا باهاش در 

رابطه باشه ،فقط اینو بخاطر موقعیت اجتماعیش حفظ 

 کرده"
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 خانم دیکینسون رس تکون داد. 

،با کک  "همونطورکه مادرم میگه...اگه با سگ ها  بخوابی

"  ها بیدار مییسر

 "دقیقا"

 به ساویر لبخند زدم. 

" ویل ملکه کک طماع  امسال فارغ التحصیل میشه،پس 

 بزودی  قراره بره"

 ساویر اخم کرد. 

 "توام همینطور"
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 اشه برم کالج""اینجوری نیست که قرار ب
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ن!   مرده شورشوبیی

 من توانابی پرداختشو نداشتم،حتی اگه میخواستم که برم. 

"ما هنوزم میتونیم آخر هفته ها همو ببینیم و تلفتن با 

 هم حرف بزنیم"

 "قول میدی؟"

 انگشت کوچیکمو باال  نگه داشتم

 "قسم میخورم"

 انگشت کوچیکشو دور انگشتم پیچید و ابرهاشوباال داد. 

به این معنیه اتفاقابی که با جیک افتاده روبهم  "که

؟"
ی

 میگ

ن کنم.   وتمیر
 برگشتم تا کانیی

"بهت که گفتم،اون مست بود،تولدش بود، یکم با هم 

وقت گذروندیم..و حاال برگشته به همون حالتی که 

 وانمود میکنه من وجود خارچی ندارم"

 لب هاشو جمع کرد. 

سیدی چرا انقدر ازت عصبانی  ه؟"" ازش نیی

 "سیع کردم ،ویل اون نمیخواست در موردش حرف بزنه"
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ن کردم.  ی تمیر
و با قدرت بیشیی  کانیی

"کم کم دارم فکر میکنم،قرار نیست هیچوقت بفهمم و 

بخوام صادق باشم،کم کم داره برام کم اهمیت ترو کم 

اهمیت تر میشه،لعنت به جیک کاوینگتون،من کارم با 

 اونو بازی هاش تموم شده"

،دیر یا زود  شنیدم  ن یو بارها و بارها تکرار کننر ن اگه چیر

 . ن  باعث میشه باورش کننر

 چشمای ساویر با تردید به من نگاه کرد. 

ی  "گمونم ،این توضیح میده چرا امشب با تایم میر

ون"  بیر

 بله! 

یه.هنوزم  ن ن چیر "نه! تایم برام ...خب ،دوست یا همچنر

 میخواییم آروم پیش بریم"
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 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

 

 ساویر اشاره کرد. 

"خییل خییل آهسته،تو تقریبا دو هفتست باهاش وقت 

 نگذروندی"

 "درس داشتم"

 اینو گفتم با اینکه میدونستم حقیقت نداره. 

واقعیت اینه که منتظر بودم  جیک رفتارشو درست 

 کنه...ویل نکرد،پس وقتشه بیخیال بشم. 

 نم دیکینسون  نگایه با هم ردوبدل کردن. ساویر و خا

 انگشتمو بسمتشون تکون دادم. 

،من از تایم استفاده نمیکنم تا جیکو  ن "بس کننر

 برگردونم،من واقعا به اون احساسابی دارم"

فقط اون احساسات،به احساسابی که به جیک 

 داشتم،حتی نزدیک هم نبود. 
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 خانم دیکینسون با زبونش صدابی تولید کرد. 

 شمو هم روی بز بزاری،بازم بزه""ابری

 "تایم بز نیست"

کابینت شیشه ای رو باز کردم و برشر از نون موزی که 

ون آوردم.   ساویر سفارش داده بود بیر

 "مطمئتن ،برام ناراحت نیستی چون  اونو میخوای؟"

ی که  ن لحظه ای که صورت ناراحت ساویرو دیدم از چیر

 گفتم پشیمون شدم. 

 ...""نه،من بهت گفتم که 

 "میدونم"

 نونو توی پاکت گذاشتم. 

"متاسفم باشه؟من فقط...گمونم بخیسر از من فهمیده 

ن تایم اشتباهه ویل این کارو نمیکنم  تا یه  که نگه داشنی

هرزه باشم،اینکارو میکنم چون من واقعا میخوام  همه 

ن با جیک شبیه  ن  بینمون درست بشه،از اینکه همه چیر چیر

و میخوام برای یبارم که   یه چرخ و فلکه خسته شدم

ن ارزشمند باهام رفتار  شده  با کیس باشم که مثل یه چیر
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کنه و  همونطور که من حمایتش میکنم،هوامو داشته 

 باشه،میدوبن چی میگم؟"

 

 254#پارت

 32#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 ناراحتی صورتشوپر کرد. 

 "آره،میفهمم"

 د و گونمو بوسید. روی نوک پاهاش ایستا

"امشب برای گروه کر تمرین دارم ویل بعد از اینکه  تموم 

شد بهت پیام میدم  و میخوام همه چیو در مورد قرار 

 رمانتیکتون بشنوم"

یمو  "این یه قرار رمانتیک نیست،ما فقط یکم بستتن میگیر

یم  اسکله تا حرف بزنیم"  میر

 قبل از اینکه عقب بره با لبخند لوش گفت. 

 برای من که رمانتیک به نظر میاد""
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 پاکتشو بسمتش گرفتم. 

 "نون موزیتو فراموش نکن"

سیع کردم نون موزی رو بهش بدم ویل خانم دیکینسون 

 پاکتو ازم قاپید. 

 "نون موزی ،مورد عالقه ی اون نیست"

 نگاه تندی به من کرد. 

یتن خامهنویع نون éclair"اکلرمون تموم شده} ای شیر

 دراز تهیهفرانسویه که 
ً
میشه  با دو تا الیه نوِن نسبتا

  خمیر پفن  با
 
،الی اونا  خامه زده شده کاستارد، یا و خامه

 شه{"ای تزئیتن روی اون درست یمو رویه

 اوه پش. 

 "نه ویل ساویر اینو از من نمیخواست"

یامون  واقعا نمیدونن چی درسته،تو قرار نیست  "مشیی

ن میخوا ی که فکر میکنن ن ی بهشون چیر ن نو بدی،تو باید چیر

 که واقعا میخوانو بهشون بدی"

 بفرما! 
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ه جلوی  واون تعجب میکنه که چرا هر بار اون میر

 پیشخون ،فروش کم میشه. 

 ساویر پاکتو ازش قاپید. 

 

 255#پارت

 32#فصل

حم  #شاهزاده_بیر

 #مجموعه_آکادیم_رویال_هارت

 

 

ی که واقعا میخوام،نون موزیمه" ن  "چیر

""تو دخیی نون موزی   نیستی

اض کرد.   رئیسم اعیی

ین ،خامه ای ،منحض  ،شیر  اکلری هستی
"تو عزیزم دخیی

 به فرد.."

ون بره غر زد  ساویر قبل از اینکه بیر

 "شاید دیگه نخوام دخیی اکلری باشم"
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،بازم با دستی خونه  "مهمله،مهم نیست چقدر تغییر کتن

ی که بلندی اون یگ دستته}کال این خانم دیکینسون  میر

ب المثالست{" متخصص  رصن
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 تایم بهم گفت

ن"  "فکر میکنم ،امسال شوالیه ها به پیل اف میر

 

 "این..."

ن نبودم چطورجوابشوبدم  چون از  مکث کردم.ـمطمن 

 لحاظ فتن  شوالیه ها  رقیب تیمش محسوب میشدن. 

 "افتضاحه؟"

 خندید. 

سیم"  "آره،هست،ویل مطمئنم ما هم به پیل اف میر

 ی چشم هام نگه داشت. چشماشو تو 

"اگه...یا شاید باید بگم وقتی این اتفاق میفته تو برای 

 دیدن بازی میای؟"

 "آره"

 یکم بستتن رو با قاشقم برداشتم. 

 "ازش خوشم میاد"
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بیشیی باید بگم تحملش میکنم،  چون  از ورزش و  

مخصوصا از فوتبال خوشم نمیاد  ویل از طرفن ،باید 

 اونجا باشم. 

 رداشت. لبش تاب ب

"دلم برات تنگ شده بود،خوشحال شدم که  بهم پیام 

 دادی"
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 272#پارت

 34#فصل

 حمیر #شاهزاده_ب

 _هارتالی_رو #مجموعه_آکادیم

 

 

 

 

 

 

 

که تا حاال وجود   هستی  تر الش  یپش خاله  نی"تو بهیی 

 داشته"

ن بشم صدامو م داد   . شنومیزدم تا مطمن 

 اوک باال رفت.  یابروها

 "دینفر باالخره فهم هیه،آره،"او 
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 که تو دستش بود نگاه کرد.   دبن ینوش به

 آروم آروم بخور باشه؟" نو ی"ا

 بهش نشون دادم.  شستمو 

 "بله قربان"

 باال دادم و تا تهشو خوردم.  وانو یل 

 نه" ا ی"

 غر زد.  اوکیل

 کنم"  شیآب قاط کمی د ی"فکر کنم با

 بلند گفتم.  

 "آب مال واژناست"

 دو یمشتشوبه مشتم کوب شد ینارم رد مپش که از ک هی

 گفت. 

 "نطورهی"لعنت،آره،هم

 زدم.  پلک

 بود!  کول

 "بی "تو
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 به قد بلندش گفتم.  نگایه با 

 "بی نجای"تو ا

 نگاه کرد.  از آبجوش گرفت  و به اوکیل یجرعه ا کول

ن چ هی" ن همه چ یکه قراره بزود  گهیبهم م ییر باحال  یر

 بشه"

 بلند گفت.   اوکیل

 گذشته همه چی   میساعت و ن هی و ق،تیرف ی"کجا بود

 باحال بوده"

ن خم شد و چ بسمت اوکیل کول تلفن همراهش  یتو  و ییر

 نشون اوک داد. 

 .  د یکش  نفس سختی  اوکیل 

،پس اون  میمست بش میتونیهردومون تا م گمی"آره،م

 رسزنشمون کنه" یگوه کار   نیا یبرا تونهینم

ن بسمت م نکهیقبل از ا کول  ها بره گفت.  دبن ینوش یر

 "ادیاز طرز فکرت خوشم م"

ن حرف م نداشتم که در موردچی  یا دهیا چیه  . دنیر

 به اتاق گفتم.  رو 
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 رسزنشتون کنه؟" خواد یم "گ

 . دمیچرخ ر یبسمت ساو  

 روبراهه؟" "همه چی 

 . شمیو نگران م احساسابی  یلیمستم  خ که وقتی   واضحه

 رستکون داد.  ر یساو 

 "هیعال "همه چی 

 کرد.   ساعتشوبررش

 خونه باشم" گهیساعت د میتا ن د یا"هرچند که ب

 . اوه

 ! مزخرف

 . گذرهیداره بهم خوش م تازه

ن پرس وقتی   .  دمیاوک و کول برگشنی

 "م؟یبر  مو ییر بعدا با هم اوبر بگ میتونی،م"اوکیل

 نمیکن بب  صیی 

 . هیادب بی  نیا

 دوستم نگاه کردم.  به
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 "؟ی"ازم متنفر 

 خنده رس تکون داد.  با 

ن بشم  نکهیاز ا قبل خوامی"البته که نه،فقط م برم مطمن 

 خونه" شیر ،سالم م

 "ستین "مشکیل

 گفت.   اوکیل

"من حواسم بهش هست،فوق فوقش،انقدر مست 

 "میخوابیباال م یطبقه  یاز اتاق ها گیکه تو   میشیم

 . دنیدوروبرمون هورا کش ینفر از پشا چند 

 از پشا گفت.  گی

ن اول نکهی"نه ا  کیتختو با هم رسر  هیبارشون باشه   نر

 نه بچه خمار؟" شن،مگهیم

 . د یغر  اوکیل

مامانتو بکنم و توام  نکهیاز ا مرد،قبلیر "خفه خون بگ

 "میناتن یپش خاله   بیسر 

 پلک زد.  ر یساو 

 "پش ناتتن  گفتی یم د ی"فکر کنم با
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 شونه باال انداخت.  اوک

 ،گوجست" ،گوجه"حاال هرچی 

 "گو..."

 دستشو تکون داد.  ر یساو 

 "الیخیب ه؟یچ دوبن ی"م

 شونه هاشون گذاشتم.  یرو  مو دست

 "گذره؟ی"بهتون خوش م

 "نه هنوز"

 باال گرفت.  وانشو یل اوکیل

 "شمیم کینزد داره کم کم به خوش گذروبن  "ویل

 برم بشاشم" د ی"با

راهم  یبود که جلو  به کول گفتم چون تنها کیس نو یا

 . ستادهیا

 نگاه کرد.  به اوکیل  کول

اب بش خواد یم ،اونعتن ی نی"ا اشه؟ چون تو پانچ رسر

 "شهیشاهکار م

 دستش اونو هل داد.  هیبا  ر یساو 
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اب  یرفتم بفهمم دوستم  تو  نکهی"اگه بعد از ا ظرف رسر

تیشاش  یدو هفته وقت بزاره تا جا شهیمجبور م ده،دکیی

 بدنتو بشمره" یرو  یخراشا

 کول خمارشد.   یچشما

 عسلم" میخب،بزن بر  یلی"خ

 غر زد.  ر یساو 

 "مگه تو خوابت"

 . د یاق چرخدور ات چشماش

 ؟خوش بگذروبن  دتیبا دوست دخیی جد د ی"تواالن نبا

 لطف کرده و اونو رسونده خونه" کیس   ا ی

 پوزخند زد.  کول

قراره  کنم؟تو یحسادته که من حس م نیزم،ای" لعنت عز 

؟" بلیبا با من مهربون بیسر   تامیی

 به اون انداخت.  فن ینگاه کث دوستم

خزمو شکسته ب یها شهیش یرو  دمیم حی"هرگز،ترج

بخورم،تا با تو  ختیر  تتن یبر  یاستفراغ برادرتو که رو 

 بخوابم"
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 لحظه فکر کرد.  هی یبرا کول

 "خب ،پس هنوز شانسش هست"

 داد و دستمو گرفت.  ونیر نفسشوب ر یساو 

 "بی دستشو امی،من باهات م ا ی"ب

حرف  وبن یقل یبا پشا مو یستیتو راه با د یبا  "باشه،ویل

 "میبزن

 "؟"با گ

 "فهیمی"م
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 277#پارت

 36#فصل

 حمیر #شاهزاده_ب

 _هارتالی_رو #مجموعه_آکادیم

 

 

 در آوردم و به اونا گفتم.  بمیاز ج چمو ییسو 

 "میر "من دارم م

  

 

 

 

 

 

 وششم ش فصل
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 «لنید»

 

 

 

 

  

 . د یپرس میونیقل قیرف

 "؟یخوایم گهید گی"

 گار یتکون دادم،خم شدم و لب هامو دور س رسمو 

 گذاشتم. 
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 "لعنت"

که نفسشو   در حایل  دهیپش که لباس فوتبال پوش هی

 گفت.   د یکشیداخل م

ن باش ازش لذت م  "ییی ی"مطمن 

 رسفه جواب دادم.  با 

ن همچ ا یباتجربه   نیتو ا  نکهیواقعا خوبه،البته نه ا نی"ا  نر

ن چ  باشم" ییر

ورانه ا با   ردوبدل کرد.  یدوستش لبخند رسر

م آوره، همچ ن "رسر  "هدر بره د ینبا خوشگیل یلب ها نر

  یها شوچن  یکه تالششو برا  ستمیمست و نعشه ن انقدر 

 زشتش نفهمم. 

وع به رقص کردم انگار که  تی یاهم ندادم و دوباره رسر

 . کنهیتماشام نم چکسیه

 انجام بدم.  گفتیکه مادرم بهم م  یهمون کار  قا یدق

ن مادرم همچ کنمیفکر نم هرچند  ن چ نر تو ذهنش بوده  ییر

 باشه. 

 نفوذ کرد.  نمیس یقفسه  یتو  یدیشد درد 
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ش برا خواستیاون نم اگه  یرو  شیسالگ 18تولد  یدخیی

ن م  . مرد یم د یبرقصه  ،نبا یر

که تو رسم داشتم تکون   بخاطر افکار وحشتنایک رسمو 

 دادم. 

ن بندرت در مورد مرگش همچ من  نهیاحساس تلخ و  ک نر

 یاز تولد ها گی نیکه ا  بی از اونجا داشتم  ویل یا

 انیبدنم جر  ستمیس یحاال تو که   مهممه....همراه با الکیل

وع درد در درونم شد.   داشت....گمونم باعث رسر

 بستم.  چشمامو 

 ! لنیجمع و جور کن د خودتو 

بکشم تا دردو  قیمجبور کردم تا چند تا نفس عم خودمو 

ن تونم پا که یم  یتا حد  برونم.  ینر

 داشتم.  از ین یشیی یالکل ب به

 دفن کردن اون درد.  یاندازه  به

ن پا خواستمیم  دست کیس کنم ویل  دا یرو پ برم تا اوکیل ینر

 پام حرکت کرد.  یرو 

 "خب،من فکر کردم..."
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 پوش گفت.  لباس ورزشر  پش 

مدت کوتاه تورو  هی یکه منو دوستم برا  هی"نظرت چ

 باال؟" یطبقه  میبیی 

 . د یرونم رس  یباال تر رفت و تا باال دستش

 "دمیخوشگله،قول م میدیخوب بهت حال م یلی"ما خ

  ویل ستین خوبی  ی دهیا نیا دونستمیم نکهیا عالرقم

چقدر  نکهیکه  در مورد مادرم فکر کنم  وا  نهیبهیی از ا نیا

 متنفرم.  ستین نجا یا نکهیاز ا
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