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 »آقاي ريپلي با استعداد«ه کامل فيلمنام
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آنتوني مينگال: فيلمنامه نويس
 براساس رماني به همين نام به قلم پاتريشيا هاي اسميت

 آنتوني مينگال: کارگردان
روي واکر، : هصحن گابريل يارد، طراح: والتر مارچ، موسيقي: جان سيل، تدوين: مدير فيلمبرداري

تام (مت ديمون : بيگر، بازيگران مايکل: گري جونز، آن راث، طراح چهره پردازي: طراح لباس
، )مرديت لوگ(، کيت بالنشه )ديکي گرين ليف(الو  ، جود)مارژ شروود(، گويينت پالترو )ريپلي

 ... و) مايلز فردي(فيليپ سيمور هافمن 
 . آمريکا١٩٩٩ ميلي متري، محصول ٣٥رنگي، 

، )جود الو) نامزد کسب جايزه اسکار در پنج رشته فيلمنامه اقتباسي، بازيگر مرد نقش دوم
فيلمنامه اقتباسي از  طراحي صحنه، طراحي لباس و موسيقي متن؛ نامزد جايزه بهترين

 .انجمن نويسندگان آمريکا جشنواره بافتا، انجمن منتقدان فيلم لندن و الس وگاس و
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 دآقاي ريپلي با استعدا
THE TALENTED MR. RIPLY  

 

  عصر–در کشتي  (Ripley)  اتاقک ريپلي–داخلي : مقدمه .1
  

در اتاقک  بازشدن تصوير روي ريپلي، که تنها و از همه جا رانده، مثل صحنه آخر فيلم،
مي شود، دور  دوربين چهره او را که در ابتدا روشن و سپس تاريک. کشتي نشسته است

 .مي زند
کاش مي شد همه چيز رو . کاش مي شد به عقب برگردم): ارج از قابصداي خ(ريپلي 
 .دوباره ُکتي قرض بگيرم. از نو با خودم شروع کنم. پاک کنم

  اوايل عصر– تراس سنترال پارک وست –خارجي  .2
  

  .، يک خواننده جوان سوپرانو، را همراهي مي کند(Fran) ريپلي پشت پيانو، فران
 .مي شودعنوان بندي فيلم آغاز 

/ دوست داشتن / اين شادي معصومانه / آه، اين بهشت ناپايدار ): مي خواند(فران 
 .و بعد سکوت/ الاليي / دوست داشته شدن 
ازدواج  آن ها مشغول اجرا در يک مراسم سالگرد. تحسين جمعيت. آواز تمام مي شود

مردي با ظاهر  .چند تا از مهمان ها به فران به خاطر آوازش تبريک مي گويند. هستند
نزديک شده، براي  مشخص که صندلي چرخدار همسرش را به جلو مي راند، به ريپلي

 .دست دادن دستش را پيش مي آورد
 .من، هربرت گرين ليف. عالي بود :(Herbert Greenleaf) هربرت گرين ليف

 .متشکرم آقا. تام ريپلي: ريپلي
. هستين انگار فارغ التحصيل پرينستون): با اشاره به کت قرضي ريپلي(هربرت گرين ليف 

 ...گرين ليف (Dickie) پس حتمًا پسر ما رو مي شناسين؛ ديک، ديکي
 .اين کت شما توجه ما رو خيلي جلب کرد: گرين ليف (Emily) اميلي

 .همين طوره: هربرت گرين ليف
 ؟٥٦فارغ التحصيل : اميلي گرين ليف

 ره؟ديکي چطو): مانده است چه جواب بدهد(ريپلي 

  اوايل عصر– در آسانسور که به سالن باز مي شود –داخلي  .3
  

 .فران، ريپلي، خانم و آقاي گرين ليف و ديگران را از آسانسور خارج مي شوند
 .اميلي با فران حرف مي زند و هربرت با ريپلي

 .فران، لطف دارين
 ...هر دو تون: اميلي گرين ليف
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اما به نظر  .يه ساکسيفون داره.  عالقه ديکي جازهالبته، موسيقي مورد: هربرت گرين ليف
 .من جاز فقط سر و صداس، يک مشت صداهاي بي ربط و بي نزاکت

  اوايل عصر– سنترال پارک وست –خارجي  .4
  

 با هم قرار. هربرت گرين ليف با ريپلي دست مي دهد و سوار رولز رويسش مي شود
گونه او را  رده و به سوي فران مي رود وريپلي از خيابان عبور ک. مالقات گذاشته اند
 .فران سهم پول او را به دستش مي دهد. سرسري مي بوسد

) کتي را که پوشيده به دوست پسر فران پس مي دهد. (دير شده. بايد عجله کنم: ريپلي
 .بابت کت خيلي ممنون

 .ممنون که راست و ريسش کردي. قابلي نداره: دوست پسر
 .ختر و پسري همديگر را مي بوسندد: از ديد گرين ليف ها
 چه زوج نازنيني، نه؟: اميلي گرين ليف
 .جوون فوق العاده ايه. بله: هربرت گرين ليف

. از زوايه اي ديگر؛ فران سوار ماشين دوست پسرش شده و ريپلي با عجله دور مي شود
 .يک کوارتت پيانو شروع به نواختن مي کند

  عصر– تاالر و کنسرت –خارجي  .5
  

  .ريپلي از ميان جمعيت ايثارگران راهش را به سوي سالن کنسرت باز مي کند
 .موسيقي مي نوازد

  شب– تاالر کنسرت – توالت آقايان –داخلي  .6
  

 زمان تنفس؛ انبوهي از مردان با لباس رسمي کنار دستشويي ها سر و وضع خود را
دهد و  ند، حوله دستشان ميريپلي براي آن ها شيرهاي آب را باز مي ک. مرتب مي کنند

سر او با هم  مردها دور و بر او و از باالي. پشت و سر شانه هايشان را برس مي کشد
 .صحبت مي کنند و هر از گاهي سکه اي در کاسه او مي اندازند

  شب– لژي در سالن کنسرت –داخلي  .7
متکبري از  زن. دريپلي از الي پرده به گروه نوازندگان نگاه مي کن. کنسرت ادامه دارد

 .لژنشينان برمي گردد و ريپلي به سرعت الي پرده را مي بندد
  

  بامداد١:٣٠ – پشت صحنه –داخلي  .8
  

. نوازد ريپلي در نور مات آبي رنگ، پشت پيانو قطعه اي از باغ مي. سالن خالي است
با ريپلي  .نگهباني از يک گوشه وارد مي شود و چراغ هاي صحنه را خاموش مي کند
  .دهد دستپاچگي دست از نواختن کشيده، به نشانه عذرخواهي دست تکان مي

 .باشه. باشه، متوجه شدم: ريپلي
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  روز– بروکلين – کارخانه کشتي سازي گرين ليف –خارجي  .9
  

يک  حفره عظيمي به شکل. گرين ليف همراه ريپلي در يکي از کارگاه ها قدم مي زنند
سنترال  اگر. غول ساخت بدنه اين کشتي تازه هستندکشتي، پر از کارگراني که مش

 .درآوردن است پارک مکاني براي پول خرج کردن باشد، اين جا آشکارا محلي براي پول
کارگرها به اين مرد که نام او زينت بخش پيشاني عمارات . آن هم نه يک کم و دو کم

 .عظيم پشت سرشان است، به نشان احترام سر تکان مي دهند
 (Marge) مارژ .يه جاي نقلي در جنوب ناپل .(Mongi bello) مونجي بّلو: گرين ليفهربرت 

خدا مي دونه . به کتابه ظاهرًا مشغول نوشتن. دختر خانومي که با اونه... بگم چي  ...
يا . وقتشون رو تو ساحل مي گذرونن اين جور که شنيدم، همه. اين پسر چه کار مي کنه
 .در همينه که پوالشو اين طوري به باد بده ستعداد پسر منا. تو قايق بادبانيش، بله

ريپلي، با کت اسپورت سبزرنگ، نمونه يک جوان معقول و متين، با دقت به حرف هاي او 
 .گوش مي دهد

منو قانع  تام، فکر مي کني بتوني بري ايتاليا و پسر): ادامه مي دهد(هربرت گرين ليف 
هزار . پول مي دم بهت) پلي مردد به نظر مي رسدري(کني که برگرده سر خونه زندگيش؟ 

 .دالر بهت مي دم
 ... قربان، من هميشه آرزوم بوده يه سفر اروپا برم، ولي: ريپلي

 .بسيار خب، حاال براي رفتن يه دليل خوب هم داري: هربرت گرين ليف

  روز– نيويورک – آپارتمان ريپلي –داخلي  .10
  

حالتي  صدايي با آب و تاب و.  گرامافون مي چرخدنمايي نزديک از صفحه اي که روي
: مي رسد سپس نوبت به صداي خشن آهنگي از يک ارکستر بزرگ جاز. مرموز مي خواند

صفحه را برمي  دستي در کادر ديده مي شود که ( Dizzy Gillespie's The Champقطعه(
مرد گرمش . استزده  دوربين صورت مرد را نشان مي دهد و مي بينيم که چشمبند. دارد
 .را بشناسد زيرپيراهني پوشيده و سعي مي کند صداي خواننده جاز. است

 ، دوک الينگتون(Count Basie) کاونت بيسي... نمي دونم): صداي خارج از قاب(ريپلي 
(Duke Ellington)). نه، همون کاونت بيسي. 

و براي  آن بخواندمرد چشمبند را برمي دارد و به جلد صفحه نگاه مي کند تا اسم روي 
کرده، ناراحت  وقتي مي فهمد که اشتباه. اين کار مجبور است عينک به چشم بگذارد

 .شده و صفحه را پرت مي کند
و يک  روي ميز صفحات کالسيک. تعدادي ديگر از صفحات جاز روي ميز شلوغي تلنبار شده

درمي   رااداي نواختن) پيانو(دستي روي صفحه کليد . صفحه کليه کاغذي هم هست
 .آورد

  روز– آپارتمان ريپلي –داخلي  .11
  

 .آهنگ ديگري روي گرامافون نواخته مي شود و ريپلي سعي مي کند آن را بشناسد
 همه جا شواهد اسباب سفر بستن .(Chet Baker) از چت بيکر» والنتين عجيب من»

که در عين حال  يرپلهريپلي در اين اتاق ز. يک چمدان و کتاب هاي راجع به ايتاليا. پيداست
اتاقي کوچک، جمع و  .حمام و آشپزخانه و نشيمن و اتاق خواب هم است، قدم مي زند
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 .روي آن ها ديوار است جور، نکبتي و دلگير، پشت پنجره ميله زده اند و رو به
 .نمي شه فهميد زنه يا مرده: ريپلي

 . از جا مي پردريپلي. قيل و قال شديد جر و بحث از اتاق بااليي بلند مي شود

  روز– آپارتمان ريپلي –داخلي  .12
  

 آهنگ. ريپلي در حالي که تقريبًا و اثاثش را بسته و مشغول واکس زدن کفش است
چارلي  اثر (KoKo) يک قطعه جاز با ساکسيفون تنها؛ کوکو. ديگري را امتحان مي کند

 .به دقت گوش مي دهد و آن را به جا مي آورد. پارکر
 .(Bird) لي پارکره، بردچار: ريپلي

 .لبخند مي زند. درست گفته. به سمت گرامافون مي پرد و صفحه را نگاه مي کند

  روز– آپارتمان ريپلي –داخلي  .13
  

دقيق  ريپلي به عکسي قديمي از ديکي گرين ليف در يک سالنامه دانشگاه پرينستون
ترک آپارتمان و  ارد و قبل ازسالنامه را در کوله پشتي مي چپاند، چمدان را برمي د. شده

 .کثيف مي اندازد بستن در، براي آخرين بار نگاهي به دور و بر اتاق تاريک و

  روز– آپارتمان ريپلي –خارجي  .14
  

آن . ريپلي بند و بساطش را از پله ها باال مي کشد و وارد قسمت نوراني پلکان مي شود
 .جا با راننده آقاي گرين ليف رو به رو مي شود

 .بدينش به من: راننده
 .ممنون: ريپلي

 .اون هزاري خيلي به درد مي خوره): با اشاره به آپارتمان(سرايدار 
 .درسته، آقا: ريپلي
  .زحمت نکشيد): مانع ريپلي مي شود که مي خواهد در ماشين را باز کند(راننده 
 .ممنون: ريپلي
ريپلي که به ) . بفرماييد، قربان):در حالي که در را براي ريپلي باز نگه داشته(راننده 

ليف با متصدي هاي  آقاي گرين. مسافرت خوبي در پيش دارين) هيجان آمده، مي خندد
 .خيلي صميمي هستن (Cunard) کارنارد

  روز– اتومبيل هربرت گرين ليف –داخلي  .15
  

ف در لي پاکتي را که با آرم گرين. ريپلي در صندلي عقب ليموزين گرين ليف کيف مي کند
کانارد چند تا چک  داخل آن يک بليت درجه يک خطوط کشتيراني. دست دارد، باز مي کند

 .مسافرتي و مقداري دالر است
 .بهتون بگم، اسم گرين ليف خلي درها رو باز مي کنه: رانند
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  روز– منظره منهتن در افق – کشتي کوئين مري –خارجي  .16
  

 .عنوان بندي پايان مي گيرد. ک مي کندکشتي، نيويورک را به مقصد ايتاليا تر

  

   روز– اداره گمرک و امور مهاجرين – بندر نايل –داخلي  .17

 
 .ايتاليا، آفتاب درخشان، کوئين مري تازه پهلو گرفته

 .از پشت پنجره هاي بسيار بزرگ خيل مسافران در حال پياده شدن ديده مي شوند
احترام  فته و خدمه کشتي آن ها را بامسافران قسمت درجه يک مورد استقبال قرار گر

تابلوهايي که حروف  باِر اين ها جلوتر پياده شده و اينک در سالن، زير. مشايعت مي کند
تيرک هايي که . چيده شده اند اول نام صاحبانشان بر آن ها نقش بسته است، به ترتيب

ده و چمدان ها و و آن جا پراکنده بو حروف الفبا با کچ روي آن ها نوشته شده، اين جا
ريپلي . مختلف در اطراف هر کدام تلنبار شده اند صندوق هايي به اشکال و اندازه هاي

ريپلي . ايتاليايي به او نزديک شده، اسم او را مي پرسد يک باربر. وارد سالن مي شود
و به جمعيتي ! ريپلي، ريپلي، ريپلي: و جنجال سالن تکرار مي کند چند بار در ميان جار

 زن جواني با ظاهري چشمگير، مرديت. جمع شده اند، مي پيوندد R دور حرفکه 
(Meredith)، ريپلي توجه زن را برمي انگيزد. همان نزديکي است. 

 ريپلي به سمت قسمت بازرسي گمرک مي رود و داخل صفي که يک مأمور مشغول
بار و  .ساندمرديت خود را به او مي ر. بازکردن و وارسي چمدان بزرگي است مي ايستد

 .ُبنه زن خيلي زياد است
 راز موفقيت شما چيه؟: مرديت
 چي فرمودين؟: ريپلي
همه بار  شما آمريکايي هستين، نه؟ منظورم اينه که من اين... منظورم اينه که : مرديت

 .رفته آدم احساس مي کنه سرش کاله. دارم و شما اين طور سبک سفر مي کنين
. جلويي است  مأمور حاال مشغول وارسي چمدان دوم مسافر.شانه باال مي اندازد: ريپلي

 .در اين حالت انتظار حرفي پيش نکشيدن و ساکت ماندن مشکل است
 .(Randal) مرديت راندال. در ضمن، اسم من مرديته): ادامه مي دهد(مرديت 
 .سالم. ديکي گرين ليف. من هم ديکي: ريپلي
 .سالم: مرديت

رند و از رديف طوالني پله هاي عبور کرده، به خيابان مي از سالن امور مهاجرين مي گذ
 .مرديت خود را به ريپلي مي رساند. رسند

 شما مگر فاميل گرين ليف که کشتي سازي داره نيستين؟): ادامه مي دهد(مرديت 
بيش تر دوست دارم . دلم مي خواد نباشم): به سرعت فکرهايش را مي کند(ريپلي 

 . کشتي بسازمکشتي سوار بشم تا اين که
خب، حاال غير از اين، چمدوناي شما رو جاي اشتباهي گذاشته بودن؟ شما دم : مرديت
 .وايساده بودين؟ يادم مياد شما رو اونجا ديدم R حرف
قايق  اما من. اونجا قايق سازي داره. پدرم دلش مي خواد من برگردم نيويورک: ريپلي

 .سافرت مي کنماغلب با اسم مادرم م. سواري رو ترجيح مي دم
 که چي بشه؟: مرديت
 .شوخي کردم) مرديت گيج شده است(اميلي، : ريپلي
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 .(Logue) اسمم لوگه. بامزه اينه که من هم راندال نيستم: مرديت
 ؟...همون ): سر تکان مي دهد، اين اسم را به جا آورده(ريپلي 
 هم با اسم من. همون صنايع بافندگي لوگ که لباس پوشيدن رو ساده کرده: مرديت

 .مادرم سفر مي کنم
 .يعني راندال: ريپلي
 .درسته: مرديت

براي  عاليم راهنما در اين محل نصب است؛ يک طرف. روي پله ها به تقاطعي رسيده اند
هر . ونيز، ميالن تاکسي، اتوبوس و در خروجي و سمت ديگر ايستگاه قطار، به مقصد رم،

 .کدام از آن دو يک طرف مي رود
به عبارتي، دو تا همکار با اسم ):  دامه صحبت، دستش را جلو مي آورددر(مرديت 
 .خداحافظ) به عالمت ها نگاه مي کند. (مستعار

  

  عصر– جاده ساحلي از مبدأ ناپل –خارجي  .18
  

اتوبوسي در يک جاده ساحلي که در پاي دامنه سنگي کنده شده پيش مي راند؛ باال کوه 
 .است و زير پا آبي دريا

  عصر– اتوبوس –داخلي  .19
  

اتوبوس در شهري توقف . ريپلي روي صندلي نشسته و دور و برش پر از انواع آدم هاست
 .بعضي ها پياده مي شوند. مي کند

  دم غروب– اتوبوس به مونجي بّلو مي رسد –خارجي / داخلي  .20
  

پنحره بيرون  ي ازاتوبوس مسير را مي پيمايد و ريپل. مدتي گذشته و روز رو به پايان است
کليساي محل واقع در  وارد يک بندر کوچک ماهيگيري شده، از مقابل. را نگاه مي کند

 .ميدان ده مي گذرند

  غروب– اسکله ماهيگيرها – مونجي بّلو –خارجي  .21
  

 يک طرف نشانه هاي زندگي ماهيگيري به چشم. و حاال اتوبوس در مرکز اسکله است
صندلي ها را  پيرمردهاي سرگرم کار و طرف ديگر کافه کوچکي کهمي خورد؛ تور و قالب و 

بازي مي کنند و نم نم  در خيابان چيده، جوانک هايي که وقت مي گذرانند، فوتبال دستي
 :راننده صدا مي زند. نوشابه شان را مي خورند

 !مونجي بّلو: راننده
ن هايش را کشان اتوبوس راهش را ادامه مي دهد و او چمدا. ريپلي پياده مي شود

 .پاک غريبه به نظر مي رسد. کشان مي برد
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  صبح– قايقي در دريا – هتل ميرامار –خارجي  .22
  

پايين مي  يک قايق بادباني در منظره ظاهر مي شود، لنگر انداخته و بادبان هايش را
 .زن و مردي از آن بيرون مي پرند و به سمت ساحل شنا مي کنند. کشد

نشسته و با  يد ريپلي است، که در بالکن کوچِک اتاقش در هتل ميرامارهمه اين ها از د
پايش است و در تمام  يک فرهنگ لغت ايتاليايي روي. دوربين دوچشمي منظره را مي پايد

 .مي کند اين مدت مشغول مطالعه است و لغات ايتاليايي را تمرين
 :(کند  رود، نگاه ميدر حالي که به دختر الغر قدبلندي که دارد شيرجه مي(ريپلي 

Lafidanzata a una faccia [آن دختر بر و روي خوشگلي دارد.] Lafidanzata e Mange 
 [.نام آن دختر مارژ است]

هر دو آفتاب سوخته، زيبا و بي . دوست آن دختر، ديکي گرين ليف، هم شيرجه مي رود
 .ريپلي متوجه اسم قايق مي شود؛ برد. عيب و نقص اند

برنزه از دريا  زوج]... اين صورت من است] Questo La mia Faccia :(ه مي دهدادام(ريپلي 
 .ديکي خود را مي تکاند و لبخند مي زند. بيرون مي آيند

 .اين صورت من است): ادامه مي دهد(ريپلي 
 .ريپلي به کتاب لغت نگاه مي کند تا ببيند درست گفته يا نه

 :(ادامه مي دهد(ريپلي 
Questa ...e la mia Faccia Questa e la faccia di Dickie 

  روز– مونجي بّلو –خارجي  .23
  

 ريپلي از يک اتاقک رختکن ساحلي بيرون مي آيد و روي سکوي چوبِي لِب ساحل مي
شناکردن بيزار  او اصوًال از ساحل و. لباس شناي سبز ليمويي کوچکي به تن کرده. ايستد
ريپلي کفش . کنند  سکوت وي را برانداز ميچند تا پسربچه برمي گردند و در. است

پوست سينه مرمري، خود را  با آن. هايش را مي پوشد و ورجه کنان به سمت آب مي دود
عاقبت خجلت . احساس مي کند کنار اين تن هاي آفتاب سوخته، موجود مسخره اي

. دتن خود را به دريا مي سپار چنان غلبه مي کند که کفش ها را مي کند و به سرعت
کنان از آب خارج شده و  لحظاتي از خنکي آب کيف مي کند و سپس شلپ شلپ

 .مستقيمًا به سمت ديکي مي رود
 ديکي گرين ليف؟: ريپلي

ديکي با چشمان نيم بسته به ريپلي نگاه مي کند که کفش هايش را شل و ول در دست 
 .گرفته
 جنابعالي؟: ديکي
 .ديمپرينستون با هم بو. تام ريپلي. تام: ريپلي
 همديگه رو مي شناختيم؟) مي نشيند. (چه خوب: ديکي
 .فکر کردم تو هم بايد منو بشناسي. راستش، من تو رو مي شناختم: ريپلي
) به ريپلي) .همه آمريکا همين طوريه. پرينستون مثل يه جاي مه آلوده): به مارژ(ديکي 

 ببخشين، گفتي چي؟... تام  .(Sherwood) ايشون مارژه شروود
 .حالتون چطوره. سالم. ريپلي: ليريپ
 شما چطورين؟. ممنون: مارژ

 اين جا تو مونجي چه کار مي کني؟: ديکي
 .همين طوري رد مي شدم از اين جا. هيچي، هيچي: ريپلي
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 !رد مي شدي؟ تو که پوستت اين قدر سفيد؟): حرف به نظرش مسخره مي رسد(ديکي 
 .بهتر بگم، خاکستريمارژ، تا حاال آدم به اين سفيدي ديده بودي؟ 

 (مارژ مي خندد. (اين ِکِرمه، براي زيرسازي: ريپلي
 دوباره بگو، چي گفتي؟: ديکي
 .مثل بتونه کاري... منظورم: ريپلي
 .خيلي بامزه س: ديکي

ايستاده،  آن دو دور و بر ريپلي که همان طور. مي خنداند. ديکي، مارژ را قلقلک مي دهد
 . سرش را باال کرده، نگاه مي کندمارژ. به سر و کول هم مي پرند

 نظرت چيه، ديکي؟. قبل از رفتن سري به ما بزن تا ناهار با هم باشيم: مارژ
 .البته، هر وقت که خواستي: ديکي
 .بتونه کاريت داره يه کم صورتي مي شه. مواظب آفتاب هم باش: مارژ

 .چه حسن تصادفي. ممنون: ريپلي

  اول صبح– مونجي بّلو –خارجي  .24
  

اسکوتر، در  ديکي، با شلوار کوتاه، سوار موتور. صداي ناقوس هاي کليسا. روزي ديگر
. تند مي ايستد کنار يک رديف پله با شيب. خيابان سنگفرش به سمت ميدان مي راند

دارد و باالي تپه اي قدم  ريپلي، بدون آن که ديده شود، در حالي که که کتابي در دست
، يک (Silvana) چطور سيلوانا  با عالقه نگاه مي کند کهمي زند، شاهد صحنه است و

ديکي مي اندازد و سپس پشت او  دختر خوشگل ايتاليايي، نگاه خاطرخواهانه اي به
 .سوار اسکوتر مي شود

 .همه جا دنبالت گشتم: ديکي
با ! آها، امروز دنبال من مي گشتي؟ خب، پس روزاي قبل کجا بودي؟ حقه باز: سيلوانا

 . دختر آمريکاييت؟ ازت بدم مياداون دوست
 چي؟: ديکي
 .ازت بدم مياد: سيلوانا

 .رپيلي نگاهشان مي کند که تق و تق کنان سرازيري تپه را به سمت دريا پايين مي روند

  بعد از ظهر– خانه مارژ –خارجي  .25
  

 قرار خانه مارژ ظاهر مي شود، در حالي که دريا پشت او ديکي در آستانه باغچه حياط
ناهار وجود دارد  مارژ در حياط پشت ميزي نشسته است که روي آن آثار و بقاياي. دارد

 .ديکي دستپاچه و خيس است و دير کرده
 .خيلي خرم. خودم مي دونم، دير کردم. متأسفم، خيلي متأسفم: ديکي
 نکنه خونه مو گم کرده بودي؟ مي دوني ساعت چهار عصره؟: مارژ

 .حاال از خواب پاشدمهمين . خيلي متأسفم: ديکي
 !حاال از خواب پاشدي: مارژ

تا دم صبح رو آب . قايق رو ور اشتيم و رفتيم ماهيگيري ...(Fausto) من و فاستو: ديکي
 .بوديم و هيچي هم نگرفتيم

 .باشه، ما هم منتظر تو نشديم و همه چيزو خورديم: مارژ
 ما؟: ديکي
 .بله، تام ريپلي اينجاس: مارژ
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 .دست، براي جمع کردن ظروف و متعلقات سفره ظاهر مي شودريپلي سيني به 
خيال داشتيم يه . کي؟ آها، تام، سالم، چطوري؟ فکر کرديم گذاشتي و و رفتي: ديکي

 .گروه جست و جو بفرستيم پي ات
 .نه، هنوز اينجام: ريپلي
 .اون قدر منو خندوند که روده بر شدم. تام داشت ماجراي سفرشو تعريف مي کرد: مارژ

 پس خوش گذشته؟: ديکي
 !خفه شو: مارژ

بدون آن که مالحظه تام ر ا بکنند، با هم کلنجار . مارژ با دستمال سفره ديکي را مي زند
 .مي روند
 .انگار مزاحمم: ريپلي
 مي توني يه مارتيني درست کني؟: ديکي

 .البته): مردد است(ريپلي 
 .ني بسازم که حظ کنييه مارتي. من درست مي کنم): مي رود داخل خانه(مارژ 
 تو، تو چه کاري واردي؟) خطاب به ريپلي. (خب، هر کس تو يه کاري وارده: ديکي

 .اداي هر کسي رو که بگي درآوردن. دروغ گفتن. جعل امضا): بي درنگ(ريپلي 
هيچ کس نبايد بيش تر از يه . اين شد سه تا): که از اين مزاح خوشش آمده(ديکي 

 . هر حال، يه ادايي در بيار ببينمبه. استعداد داشته باشه
لحن صدايش مثل پيرمردها شده و حالت ... (استعداد . يه کم صبر کن. حاال؟ باشه: ريپلي

 .تنها استعداد پسر من ولخرجيه) چهره اش عوض مي شود
 چي؟ اين چي بود؟): جا خورده(ديکي 
قايق و کشتي تا اما کارم شده ساختن ! به خدا من هم قايق سواري دوست دارم: ريپلي

 .بقيه سوار بشن
از اين ! ديگه خيلي تند مي ري! بسه ديگه): خيلي خيلي تحت تأثير واقع شده(ديکي 

 .حرفات تنم مي لرزه
 .راستش رو بخواي فقط عّروتيز و سر و صداس... جاز ): از اين وضع لذت مي برد(ريپلي 
ل اين که اون ناکس درست مث... وحشتناکه. حس مي کنم خودش االن اينجاس: ديکي

 از کجا مي شناسيش؟! عاليه. اين جا حي و حاضره
 .تو نيويورک ديدمش: ريپلي
 !بدو بيا تو هم گوش کن! مارژ: ديکي
 چي شده؟): با ليوان هاي نوشابه برمي گردد(مارژ 
 .هربرت ريچارد گرين ليف اول رو. پدر منو مي شناسه: ديکي
 .اين نظر اميليه. وبي تور کردهديکي چيز خ. از ديدنت خوشوقتم: ريپلي
 موضوع چيه؟: مارژ

 !فوق العاده س: ديکي
 .من که نفهميدم: مارژ

 تام، فکر مي کني بتوني بري اونجا و برش گردوني؟: ريپلي
 چي؟: ديکي
اگه بري ايتاليا و پسرمو تشويق کني که برگرده سر خونه و . بهت پول مي دم: ريپلي

 .زندگيش، هزار دالر بهت مي دم
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  غروب– ميدان و کليساي مونجي بّلو –خارجي / داخلي  .26
  

کليسا  مراسم غسل تعميد تمام شده و همه اهل ده با لباس هاي روز يکشنبه از در
نيز در کنار هم آن  دخترها بازو به بازوي همديگر قدم مي زنند و پسرها. بيرون مي ريزند

مقايسه کرده، قربان صدقه شان مي  ا هممردم نوزداهايشان را ب. ها را ورانداز مي کنند
ديکي . تکان مي دهند و مشغول وراجي اند پيرترها سيگار دود مي کنند و سر. روند

 .ريپلي قدم مي زنند عصباني و دلخور از نقشه پدرش، همراه
فکرشو بکن، يه نفرو اجير کني تا اين همه راه بياد و منو . اصًال برنمي گردم: ديکي

  مخش عيب کرده، مگه نه؟..بکشونه خونه 
ديگر از جمله  دو نفر. سيلوانا بازو در بازوي مرد که نامزد اوست، از کليسا بيرون مي آيد

معارفه انجام مي شود،  هنگامي که مراسم. فاستو، دوست ديکي، همراه ايشان هستند
 هم از اين، نشاني از آشنايي با سيلوانا فقط يک لحظه به ديکي نگاه مي کند، ولي بيش

 .و سپس باز به راه خود مي روند ديکي، تام را معرفي مي کند. بروز نمي دهند
 !هيچ وقت برنمي گردم): ادامه مي دهد(ديکي 
 ... مريضيش... به نظر من، مادرت : ريپلي
سرطان خون  اون چند ساله که! اين قضيه اصًال ارتباطي با مريضي مادرم نداره: ديکي
اصًال واسه مريضي ! برگردم  مي کنه اينه که اون مي خواد منچيزي که منو کفري... داره

 .مادرم نيست
 ... نمي دونم، ديکي، من فقط چيزي رو مي گم که: ريپلي
کنه گيرت اومد،  نيويورک، يا اگه تلفني که کار! برگرد برو): حرف او را قطع مي کند(ديکي 

 .کشتي سازيش ونهبهش بگو شيطون هم نمي تونه منو برگردونه پيش اون و کارخ

  بعد از ظهر– مونجي بّلو – خانه ديکي –خارجي  .27
  

زير بغل  کيف دستيش را. ريپلي با بار و بنه مختصرش جلو در خانه ديکي ظاهر مي شود
مارژ از روي تراس،  .کف کيف دستي ورآمده و فقط با فشار انگشت هاي او بند است. زده

 . نگاه مي کندتام و ديکي را که با هم حرف مي زنند،
 .سالم، تام: مارژ

 .مارژ، ريپلي اومده خداحافظي کنه): به باال نگاه مي کند(ديکي 
 .االن ميام پايين: مارژ

 با پدرم حرف زدي؟): به ريپلي(ديکي 
 .خط ها کار نمي کنن، مشکلي پيش اومده. در مورد تلفن حق با تو بود: ريپلي
  مي ري؟ حاال کجا مي ري؟سالم، تام داري): از در تو مي آيد(مارژ 
 .فکر کنم خوش خوشک برگردم نيويورک: ريپلي

شود و  مي رود تا با مارژ دست بدهد و در اين حال از کيف غفلت کرده، کف آن کنده مي
ها را  ريپلي خم مي شود آن. تعدادي صفحه موسيقي روي زمين پخش و پال مي شود

 .مارژ کمکش مي کند. جمع کند
 ...اَکه هي، متأسفم، اين کيف): دهدادامه مي (ريپلي 

 .ديکي از ديدن عناوين آهنگ هاي جاز خوشحال مي شود
 !پس تو هم جاز دوست داري: ديکي

 .عاشق جاز هستم): در حال جمع کردن صفحه ها(ريپلي 
جاز  مارژ هم مي گه. اين از همه بهتره): يک صفحه از چت بيکر را برمي دارد(ديکي 
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 .جازه (Glenn Miller) مي کنه گلن ميلردوست داره، ولي خيال 
 !من هيچ وقت همچين حرفي نزدم: مارژ

 .، جاز يعني اين)اسم مستعار چارلي پارکر(برد : ريپلي
 !بپرس اسم قايقت چيه! برد: ديکي
 نمي دونم، چيه اسمش؟: ريپلي
 !برد: ديکي
آخه . همه مي دونن که اسم مردنه رو نمي شه رو قايق گذاشت. مسخره س: مارژ

 .قايق، مؤنثه
 .اسطوره س. برد مرد نيست: ريپلي
کلوب که نه، . اون جا يه کلوب هست. عاليه، پس بزن بريم ناپل): به هيجان آمده(ديکي 
 .زيرزمينه

 .جاي خيلي مزخرفيه: مارژ
عاشقش . جاي عالي ايه) به ريپلي. (حرص نخور، تو الزم نکرده بياي. آره، مزخرفه: ديکي

 .مي شي

  شب– ناپل – کلوب جاز –ي داخل .28
  

به سبک  را «Moaninn» زيرزميني پر از دود سيگار، يک گروه بسيار خوب کوئينتت، آهنگ
فاستو با چند  ديکي و ريپلي مي رسند و به سمت ميزي مي روند که. خود اجرا مي کند

 که صدا به صدا نمي جار و جنجال آن قدر زياد است. نفر از رفقا پشت آن نشسته اند
کند و همه با او دست مي  رسد، ولي به هر حال ديکي ريپلي را با فرياد معرفي مي

يک دختر . غرق حرکات ديکي ديکي فورًا غرق در موسيقي مي شود و ريپلي هم. دهند
ديکي سالم مي کند و کاله او را  ، سر مي رسد و به(Dahlia) جذاب ايتاليايي، داليا

تنگاتنگ ديکي مي نشيند و سيگار او را  ا نيست،برداشته سر خود مي گذارد و چون ج
ابروهايش را باال مي اندازد، ولي معلوم است  ديکي رو به جانب ريپلي کرده،. مي کشد

را مي زند، يک  «Tu vuo Fa L Americano» مقدمه سپس ارکستر. که بدش نمي آيد
تو دست فاس. اشتياق نسبت به هر چيز آمريکايي است آهنگ روز که منعکس کننده
و نمي خواهد بيايد مي کشد و همراه خود روي صحنه مي  ديکي را که مقاومت مي کند

 .برد
 .و، و، و... ديکي گرين ليف، از آمريکا. خانم ها و آقايان): با لحن ايتاليايي(فاستو 

با  همه. ديکي هم به جمع خواننده ها مي پيوندد. فاستو شروع به خواندن مي کند
گوش  ديکي دهانش را از ميکروفون دور گرفته و چيز در. ي کننددست زدن همراهي م

 .فاستو مي گويد
و به سالمتي دوست تازه نيويورکي مون، تام ريپلي، يک کف ): ادامه مي دهد(فاستو 
 !محکم

و باال  ريپلي خجالت مي کشد، ولي ديکي از روي صحنه پايين پريده و دست او را گرفته
ريپلي، اگرچه . رسد د و اينک نوبت خواندن ديکي و ريپلي ميآواز ادامه مي ياب. مي کشد

خيلي زود حضار با . خواند در اين زمينه زياد به خودش مطمئن نيست، ولي خوب مي
رقصند و در اين ميان داليا از همه  آهنگ شروع به کف زدن مي کنند و روي ميزها مي

 .چشمگيرتر است
دانشکده  تازگي به يه دوست قديمي دوران): در حال خواندن/ صداي خارج از قاب (ديکي 

پاپي من شود تا  او مي گويد که قصد دارد آن قدر. برخوردم؛ جوانکي به اسم تام ريپلي
 ...عاقبت با او به نيويورک برگردم
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  ظهر– خانه ديکي –داخلي  .29
  

از  ريپلي. ديکي، با پيژامه تازه، پشت ميز نشسته، مشغول ماشين کردن نامه است
 .آورد شت کاناپه اي که روي آن به خواب نازي فرو رفته بوده، سرش را باال ميپ

 !عصر به خير): لبخند مي زند(ديکي 
! اي واي) عينکش را گذاشته و به ساعت مچيش نگاه مي کند(ساعت چنده؟ : ريپلي

 (به نامه اشاره مي کند(هميشه نامه هات رو ماشين مي کني؟ 
تربيت  اين هم از امتيازات تعليم و.  نه درست هجي کنممن نه بلدم بنويسم و: ديکي

اونجا يه تخت  (Ermelinda) گفته بودم ارمليندا. اتاق تو، طبقه باال اتاق نشيمنه. درجه يکه
 .بزنه

 .لطف داري: ريپلي
خواهيم  تو حاال جاسوس دو جانبه هستي و دو نفري مي. ديگه اين حرفو نزن: ديکي

مي فرسته يه   کردم بلکه بتونيم با پول خرجي که واسه توفکر. بابامو سرکيسه کنيم
 کوچولو با پول بابا؟ ي»چينکه چنتو«يه ... نظر تو چيه مارژ. ماشين کوچولو بخريم
 .مارژ ظاهر مي شود

 تو چه مي گي، تام؟. نه، يخچال خيلي واجب تره! ديکي، تو که رانندگي بلد نيستي: مارژ
 .مر باهات رفيق مي مونماگه با من موافق باشي تا آخر ع

 .من صد در صد با مارژ موافقم: ريپلي

  روز– طبقه باال – خانه ويکي –داخلي  .30
  

سپس . است اتاق ساده ور احتي. ريپلي اتاقش را پيدا کرده، اسبابش را در آن مي گذارد
 .کندديکي وسوسه اش مي  راه مي افتد که از پله ها پايين برود، ولي دِر باِز اتاق خواب

  روز– اتاق خواب ديکي –داخلي  .31
  

لويي  ريپلي متعلقات فاخر و گران قيمت اتاق خواب ديکي را وارسي مي کند؛ صندوقچه
ميز توالت،  روي. وبتون، کمد لباس که باز است و توي آن پر از پيراهن و کراوات است

 ريپلي .است عطرهاي مختلف، دگمه سردست هاي جورواجور و يک کراوات ابريشمي
تراس است و قرار است  کراوات را برمي دارد و به سمت پنجره باز مي رود که مشرف به

ريپلي تکه هايي از صداي جر و  .مارژ و ديکي مشغول صحبت اند. ناهار آن جا صرف شود
 .بحثشان را مي شنود

 .منو مي خندونه... مي تونه. فقط يه چند روزيه: ديکي
 .باشه، عزيزم: مارژ

 .گه نمي خواي، بگوا: ديکي
 .نه، ازش خوشم مياد: مارژ

 .تو از همه خوشت مياد، مارژ: ديکي
 .نه، از تو خوشم نمياد: مارژ

 .پس من مي رم خونه تو، تو هم اسباب هات بردار بيا اين جا پيش تام: ديکي
 نه،«: بيايد باال سر آن ها، ريپلي اين عبارت را با دقت تکرار مي کند تا لحن آن ها دستش
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مثل ضبط صوت قادر به  تا باالخره» .تو از همه خوشت مياد، مارژ«، ».ازش خوشم مياد
 .تکرار آن ها مي شود

  روز– تراس خانه ديکي –خارجي .32
  

نشسته  ريپلي لباس عوض کرده و با مارژ سر ميز. ارمليندا بساط ناهار را جمع مي کند
حرکت و  را نگاه مي کند و هرريپلي او . اند و ديکي مشغول درست کردن قهوه است

کند، جوراب  حالت او را به دقت تحت نظر دارد؛ چه جور از قهوه جوش استفاده مي
 .نپوشيدنش، شلوار کوتاهي که پوشيده، انگشترهايي که به دست دارد

حاال فهميدي چرا دوشيزه شروود هميشه سر صبحانه سر و کله اش پيدا مي : ديکي
 .سه خاطر قهوه استشه؟ عشق و عاشقي نيست، وا

 .اين تنها کاريه که از ديکي برمياد، قهوه درست کردن: مارژ
 .خفه: ديکي
 عزيزم، اين مال منه؟: مارژ

 .نخير، مال تامه که غر نمي زنه: ديکي
چه حلقه قشنگي، از اون ): در حالي که فنجان را از دست ديکي مي گيرد(ريپلي 

 .سبزهاشه
من واسش ) به ريپلي! (ديدي حاال؟) به ديکي! (تتام، قربون دهن): خوشحال(مارژ 

 .خريدم، به خاطر تولدش
 .خيلي عاليه: ريپلي
حيف که قول دادم، اونم قول رسمي، که از انگشتم درش نيارم وگرنه مي دادمش : ديکي
 .به تو
قشنگ نيستش، تام؟ تو ناپل ) به ريپلي! (خره): يک گلوله نان به طرفش مي اندازد(مارژ 

 .دو هفته سرش چونه مي زدم. دمپيداش کر
 .اميدوارم ارزون نخريده باشي: ديکي
 .ُاه، اتفاقًا چرا: مارژ

مي توني کمکم . من هم مي خوام يه هديه تولد براي فرانسيس بخرم): به مارژ(ريپلي 
 کني؟
 فرانسيس؟: مارژ

 .نامزدم: ريپلي
 نامزد داري؟. تو خيلي توداري، ريپلي: ديکي
 . مادر تو هم ديدنشآره، پدر و: ريپلي
کاشکي ديکي سرعقل «: همين حاال مي تونم قشنگ مجسم کنم! خداي من: ديکي
 به خود حلقه ت! اصًال» ...هر پدر و مادري دلش نوه مي خواد... و برمي گشت ميومد

 !قسم، مارژ، من هيچ وقت برنمي گردم

  روز– قايق بادباني برد –خارجي  .33
  

کلنجار مي  کسي با بادبان.  بّلو داخل دريا پيش مي رودبرد در آب هاي ساحل مونجي
ريپلي با ناشي گري  .کاپيتان ديکي ناظر عمليات افراد خود است، مارژ و ريپلي. رود

 .سراغ او مي رود ديکي براي کمک به. سخت سرگرم وررفتن با بادبان هاست
 خراب کردم، نه؟: ريپلي
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کارت . ست و حسابي ازت درست مي کنيميه دريانورد در. نه، خيلي هم عاليه: ديکي
 .راستي راستي خوبه

چيزي مي . خب، کافه بازه. کار کردن تو قايق ديکي بي اجره تام، ولي افتخار بزرگيه: مارژ
 خورين؟
 !با کمال ميل: ديکي

 .ديکي کنار ريپلي مي نشيند. مارژ به سمت کابين قايق راه مي افتد
 مي شه با قايق بريم ونيز؟: ريپلي

 .من عاشق ونيزم. البته: يکيد
 .حتمًا بايد يه سري برم ونيز: ريپلي
درست گفتم؟ يا اين که ُرم رو مي گن؟ فالن کارو بکن و بمير، . ونيز رو ببين و بمير: ديکي

 .ها؟ خيلي خب، ونيز تو نوبته
 .و ُرم: ريپلي
 تپس همه عمر! عجب). ريپلي به نشان بي ميلي اخم مي کند(اسکي بلدي؟ : ديکي
مارژ . (عالي اسکي اونجا عاليه،. کريسمس مي ريم کورتينا. کار بعديمون همينه! فناست

تا حاال . هم يادش بديم بايد اين رو. مارژ، ريپلي اسکي بلد نيس) دوباره ظاهر مي شود
 آدم اين جوري ديده بودي؟

اه وگرنه مجبور مي شديم م. خدا رو شکر که خيال ازدواج نداريم. طفلک تام: مارژ
 .عسلمون دعوتش کنيم

  اواخر روز– مونجي بّلو –خارجي  .34
  

توي  از باالي تپه به سمت اغذيه فروشي نزديک بار. مارژ و ريپلي عازم خريد هستند
 .آشنا شده است گويا ريپلي از مارژ پرسيده که چطور با ديکي. ميدان کوچک ده مي روند

 Park) اونيو  به خصوص از اون شلوغي پارک–ُاه، راستش من از نيويورک بدم ميومد : مارژ
Avenue) – ژاک –اونجا با ژان . کنم پس پاشدم با هواپيما رفتم پاريس تا روي کتابم کار 

ساکسيفون مي زد و همديگه رو مي  ديکي بيرون کافه. هميشه مي رفتيم يه کافه اي
 تا آهنگ بيش بعدها فهميدم که پنج شش .رو مي زد» والنتين عجيب من«اغلب . ديديم

 .تر بلد نيست
خوش و  ، زن صاحب مغازه با آن ها(Alessandra) الساندرا. به اغذيه فروشي رسيده اند

منتظر  سيلوانا. سيلوانا، دختر او، هم آن جاست و خيلي راحت نيست. بش مي کند
 .سفارش مارژ است

 :(به سيلوانا، به ايتاليايي(مارژ 
Buono Sera, Silvan, Por Favore: arance e pane, e del Prosciutto. 

 [.لطفًا پرتقال، نون و يه مقداري گوشت. عصر به خير، سيلوانا]
 [و انجير؟ مثل هميشه؟] ?E fichi?Come Sempre :سيلوانا
 [.ممنون. آره، مثل هميشه] .Si. Come sempre. Grazie :مارژ

 .مارژ اخم کرده است. سيلوانا به دنبال گوشت و نان مي رود
کافه، باز ديکي  به هر حال، يه روز که رفته بوديم): رو به ريپلي کرده، ادامه مي دهد(مارژ 

زدن و يه دفه اومد تو کافه و  رو» والنتين عجيب من«ديکي هم دوباره شروع کرد . رو ديدم
. يک کلمه هم باهاش حرف نزده بودم تا اون وقت.  ژاک دست منو گرفت–درست جلو ژان 
 .منم باهاش اومدم. منم باهاش برم  داره مي ره ايتاليا مي خوامگفتش که فردا

گلوله  برپاست، که نوعي بازي است که مردها «Bocce Area» کنار ميدان، يک بساط
شود  هاي فلزي را روي مسيري غل مي دهند که تا حد ممکن به چوب کوچکي نزديک
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يکيشان را قبًال  وان ديگر، کهديکي هم آن جاست و با فاستو و دو تا ج. ولي به آن نخورد
به سمت خانه برمي گردند  ريپلي و مارژ. با سيلوانا ديده ايم، سخت مشغول بازي است

آن ها هم در . تکان مي دهد ديکي دست. رد مي شوند» گلوله بازي«و از کنار بساط 
 :زند مارژ به سمت ديکي صدا مي. جواب دست تکان مي دهند

 .ي خونه، با تام فرار مي کنم نياي٧اگه تا ساعت : مارژ
 .باشه: ديکي

   اوايل عصر– خانه مارژ –خارجي  .35

 
ديکي مي . ندارند کاري ندارند، بنابراين عجله اي هم. ديکي و ريپلي دارند مي روند بيرون

 .پرد روي کول ريپلي، مارژ از باالي حياط نگاهشان مي کند
  

   اوايل عصر– ميدان مونجي بّلو –خارجي  .36

 
سيلوانا  ديکي و ريپلي، که هنوز به سر و کول همديگر مي پرند، از کنار اغذيه فروشي

رود که با حالت  ديکي از کول ريپلي پايين مي پرد و به سمت سيلوانا مي. مي گذرند
 .ريپلي تنهاست. عصبي و دلخور آن جا ايستاده

 .پيغامم رسيد؟ مي خوام باهات صحبت کنم: سيلوانا
 .بخند، اخم نکن... وام باهات صحبت کنم منم مي خ: ديکي

بعد   و– در حالي که اداي بوکس بازي درمي آورد –و سپس زود برمي گردد پيش ريپلي 
 .ورجه وورجه کنان مي رقصند و از سرازيري تپه پايين مي روند

  

  عصر– جاده ساحل ناپل –خارجي  .37
  

خورد،  ياده به سمت ناپل پيچ ميجايي که پ. ديکي و ريپلي سوار يک موتور وسپا هستند
ديکي مي  موتور دور مي گيرد و ريپلي با سرخوشي خود را به. سراشيبي تندي است

 .چسباند
 !دنده مو شکوندي: ديکي
 چي؟: ريپلي
 !دنده مو شکوندي: ديکي

  شب– ناپل – کلوب جاز –داخلي  .38
  

موسيقي   و نقصي ازريپلي واقعًا مشغول آوازخواندن است و صداي او تقليد بي عيب
بعد از خواندن  .ديکي ساکسيفون مي زند. اثِر چت بيکر مي باشد» والنتين عجيب من«

که تحت تأثير قرار گرفته  ديکي. يک بند آواز، جمعيت به گرمي آن ها را تشويق مي کنند
 .با خوشحالي به ريپلي لبخند مي زند
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  شب– خانه ديکي –داخلي  .39
  

. آورده ين اتاق نشيمن خيلي سر است، ديکي را حسابي سرحاليک يخچال نو که از ا
مجموعه «دهد که  ديکي دارد دو بطري آبجو از يخچال درمي آورد و يکيش را به ريپلي مي

 .را ورق مي زند» آثار شکسپيرش
 حاال، راستي تو نيويورک کارت چي بود؟) ريپلي را نگاه مي کند! (فداي اين يخچال: ديکي
 . پيانو مي زدمچند جا: ريپلي
 .تو که گفتي که خيلي کارا مي کردي. اين که شد يه کار: ديکي
چند جا يپانو زدن، مي شه چند تا کار، به هر حال، دوست ندارم ديگه راجع به : ريپلي

 .نيويورک فکر کنم
فکر مي  من و مارژ ساعت ها مي شينيم و راجع به قضيه تو. آقاي ريپلي مرموز: ديکي
 .دستت درد نکنه بابا. آبجو خنک) را مي نوشدآبجويش (کنيم 
 ... از اين جا به بعد رو بنويس: ريپلي

 .کتاب را به ديکي مي دهد، در حالي که اشاره به خطوط مذکور مي کند
 خيلي خوشم اومد): شروع مي کند از روي کتاب پشت يک کارت پستال نوشتن(ديکي 

همون يه  مي گه تو هر شب ارمليندا. که لباس با خودت نياوردي ولي شکسپير رو آوردي
 پيرهنت رو مي شوري، راست مي گه؟

 !کي گفته يه پيرهن بيش تر ندارم؟! نه بابا: ريپلي
بپوش، هر  به هر حال، لباس هاي منو. ارمليندا مي تونه پيرهنت را برات بشوره: ديکي

حاال امضا : ليريپ (کار نوشتن را تمام کرده. (کدوم رو که خواستي، اغلبشون قديمي ان
 .، امضا کن»ديکي» ننويس. نه، نشد) موقع نوشتن به دست او نگاه مي کند(کن 

ريپلي نوشته او را وارسي مي کند و براي . ديکي پاي کارت پستال را امضا مي کند
 .ديکي به او نگاه مي کند. تصحيح آن عينکش را مي گذارد

محض  عينک او را برمي دارد و (.عينک که نمي ذاري، قيافت خيلي هم بد نيست: ديکي
. ندارم من چون هيچ وقت چيزي نمي خونم، عينک هم الزم). امتحان به چشم مي گذارد

 قيافه م چه جور شده؟
با . عينکش را پس مي گيرد و مي گذارد. (شدي (Kent) شبيه کالرک کنت: ريپلي

 .حاال شدي شبيه سوپرمن) لبخندي خطاب به ديکي
 .ريپلي به کارت پستال نگاه مي کند. دست به او مي زندديکي به شوخي با کف 

 .خطم بچگونه س. خودم مي دونم: ديکي
 ظريف -رو مي بيني؟ » ت«و حرف » س«حرف : اين جا رو نگاه کن. خيلي مزخرفه: ريپلي

 . اين نشونه درده، يه درد پنهاني–و آسيب پذير 
 .معلومه خيلي پنهانيه، چون خودم ازش بي خبرم: ديکي

 مي. دست خطت؛ هيچي به اندازه دست خط آدم روحش رو عريان نمي کنه: يپلير
 . اين نشونه تکبره– هيچ کدوم از حروف، روي خطوط ننشسته ان –بيني 
 .راست مي گي): اين تعبيرات را حمل به تعريف کرده، خوشش آمده(ديکي 

  شب– حمام ديکي –داخلي  .40
  

صفحه  .روي چهارپايه اي کنار وان نشسته. يدهريپلي، لباس پوش. ديکي در حمام است
. هستند شطرنجي روي سکوي کنار وان گسترده است و هر دو مشغول بازي شطرنج

سپس شير آب  .ريپلي انگشتش را داخل آب وان مي زند و گرماي آن را امتحان مي کند
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خود براي . است ريپلي به طرز بچگانه اي خوشحال. گرم را چند لحظه اي باز مي کند
 .کمي نوشابه مي ريزد

 برادر داري؟: ديکي
 .نه، نه برادر، نه خواهر: ريپلي
 معنيش چيه؟. همه مون تنها بچه ايم. مارژ هم. من هم همين طور: ديکي

 .ريپلي هم خيره به او نگاه مي کند. به ريپلي نگاه مي کند
 يام تو؟مي تونم ب. سردمه. معنيش اينه که هيچ وقت با هم حموم نکرديم: ريپلي
 !نخير: ديکي
 .منظورم دو نفري با هم نبود: ريپلي
 .من که ديگه مثل هلو تميز شدم. باشه، بيا تو): پا مي شود(ديکي 

اما عکس  ريپلي برنمي گردد،. ديکي از وان بيرون مي آيد و از کنار ريپلي رد مي شود
ردد و يک لحظه، گ ديکي برمي. ريپلي در آينه نگاه مي کند. ديکي در آينه افتاده است

فهمد و با حوله ضربه اي  پيش از آن که ريپلي فرصت کند نگاهش را بدزدد، ماجرا را مي
 .به او مي زند

  روز– ناپل – دفتر آمريکن اکسپرس –خارجي / داخلي  .41
  

مأمور . عکس تازه اي نيست. يک مأمور عکس پاسپورت ديکي را وارسي مي کند
 .امر عادت داردديکي به اين . مشکوک شده است

خودتي؟ «: هر دفعه) آه مي کشد و خطاب به ريپلي. (عکس قديميه. خودمم: ديکي
 «شبيه خودت نيست؟

 يک پوشه مدارک شيک در. ديکي امضا مي کند تا مقرريش را که ارسال شده، بگيرد
مي  ريپلي او را نگاه. دست دارد که حرف اول اسمش به طور برجسته روي آن حک شده

 .مضا کرده و يک بسته درشت اسکناس تحويل مي گيردکند که ا
 .نامه دارين، گرين ليف، براي ريپلي: کارمند

بيرون که مي آيند يکي از نامه ها را به . ريپلي نامه اش را برداشته و آن را ورانداز مي کند
 .سمت ديکي مي گيرد

کي . شده ت تنگدلم براي«) پيش بيني مي کند که او در نامه چه نوشته. (فران: ريپلي
رو دوست  برمي گردي؟ اينو هم نمي خواد بگي چقدر بهت خوش مي گذره، چقدر ديکي

 ...توئه و اين يکي، فکر کنم از باباي) نامه بعدي(» ...و مارژ و ... داري 

  روز– ترن به مقصد رم –داخلي .42
  

ده، دست از ميان خواندن اخم کر. ريپلي نشسته و نامه هربرت گرين ليف را مي خواند
 .نامه کشيده و از پنجره بيرون را نگاه مي کند

 چي نوشته؟: ديکي
نوشته که بايد مطمئنش کنم که تو تا جشن . داره حوصله ش سر مي ره: ريپلي

 .شکرگزاري برمي گردي
کسل نمي شي همه ش يه لباس مي . جدي مي گم. بايد يه ُکِت نو بخري: ديکي

 .پوشي؟ من که کسل شدم
 .نمي تونم هي پوالي پدرت رو خرج کنم. ي تونمنم: ريپلي
حسابداري يا  باباي من بايد تو رو رئيس. از اين احساس مسئوليتت خوشم مياد: ديکي
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جاي حسابي سراغ  ُرم که برسيم يه. خودم برات يه ُکت مي خرم. همچه چيزايي بکنه
 .(Batistoni) دارم؛ باتيستوني

 .را به همان آهنگ تکرار مي کند» باتيستوني«مه ريپلي اين فکر را خيلي پسنديده و کل
 !داريم تام رو مي بريم ُرم]. داريم مي ريم رم] Andiamo a Roma :ديکي

  روز–رم  – (Piazza Navona) پياتزا ناوونا – (Arcari)  کافه آرکاري–خارجي  .43
  

جوان، شيک و  رجمعيت بسيا. ريپلي و ديکي در تراس يک کافه در پياتزا ناوونا مي نشينند
فراسکاتي ديده مي  روي ميز چند تا فنجان خالي قهوه و يک نيم بطر. سطح باالست

اما . بي حوصله است ريپلي يک کتاب راهنما در دست دارد و خيلي بي قرار و. شود
 .ديکي در تمام مدت با خيال راحت لم داده

د؟ مي شه اصًال يکي درشکه پيدا کر (Froum) کجا مي شه براي رفتن به فوروم: ريپلي
 ؟...کرايه کنيم 

 .راحت باش: ديکي
 .آخه تو يه روز مي شه کلي جاها رو ديد: ريپلي
 (Freddie) خدا کنه فردي. فعال مسئله مهم اينه که کجا غذا بخوريم. راحت باش: ديکي

 .جايي رو رزرو کرده باشه
 فردي؟: ريپلي
ريپلي از فکر  .ست (Cortina)  کورتينافردي مسئول توراسکي .(Miles) فردي مايلز: ديکي

به . کرد، دلخور است اين که فرصت گشت و گذار امروزش را حضور مزاحمي خراب خواهد
بيند که اتومبيل اسپورت  فردي مايلز را مي. صداي بوق ماشين سرش را بلند مي کند 

با سروصدا به داشته و ديکي را ديده و  روبازش را در جاي توقف ممنوع روبه روي کافه نگه
ريپلي . هيکل داري است با موي سرخ خيلي کوتاه فردي آمريکايي. سمت آن ها مي آيد

 .ديکي، اما، خوشحال است. آيد از قيافه و اطوار او بدش مي
 !فردريکو: ديکي
کاشکي مي شد با ) چشمش مي افتد به زني در يک اتومبيل روباز) Ciao bello :فردي

 .شيهر زني که مي بيني آشنا ب
 .به سبک ايتاليايي روبوسي مي کنند

 .فردي مايلز. تام ريپلي: ديکي
هي، فکرشو بکن اگه دير مي کردم، شوهرش چي مي ): شکلک درمي آورد(فردي 
 !گفت

 .ليوان ديکي را پر مي کند و همان طور ايستاده سر مي کشد
 .يه ميز رزرو کردم (Fabrizio) تو فابريزيو. خب ديگه راه بيفتيم: فردي

صورتحساب ها  ديکي پا مي شود و همراه او مي رود و ريپلي مي ماند و به ناچار تک تک
 .را برمي دارد تا پولش را جمع بزند و حساب ميز را بپردازد

 .از حاال بهت بگم، بليت سفر دريايي رو بايد براي قسمت کابين بگيري: ديکي
خيابان گذشته و به سمت اتومبيل فردي و ديکي بازو در بازوي هم به سبک ايتاليايي، از 

 .فردي که آن سو پارک شده مي روند
با صورت  به عقب نگاه مي کند و ريپلي را مي بيند که مشغول کلنجار رفتن. (باشه: فردي

اوهوي،  ، يعني تو قسمت سرپايي،S. R. O بليت دو نفره س و! تامي) حساب است
 !تامي
 در اتومبيل جاي کافي نيست و او اجبارًا در .با حال دمغ به سوي آن ها مي رود: ريپلي

 .صندلي عقب که تنگ و ناجور است مي نشيند
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وسط بشين، ولي کفشاتو رو صندلي نذار، متوجهي که چه جوري مي گم؟ پاهاتو : فردي
 باشه؟. بذار رو همديگه که صندلي کثيف نشه

  اواخر عصر– فروشگاه صفحات موسيقي جاز –داخلي  .44
  

آالُمدهاي  و پر از. ه صفحه موسيقي در پس کوچه سنگفرِش پرتي قرار گرفتهاين فروشگا
مشغول کش رفتن  ُرمي است که همه شان در فضاي انباشته از دود سيگار فروشگاه

فردي و ديکي تو  دو تا اتاقک گوش دادن به صفحات آن جا هست که. اجناس هستند
ريپلي بيرون اتاقک ايستاده  . مي کننديکيشان چپيده اند و از يک هدفون مشترکًا استفاده
داخِل اتاقک شيشه اي آن دو با  .و مثل مستخدم ها کت هردوشان را در دست دارد

اشتياق خيابان را نگاه مي کند که  ريپلي با حسرت و. هيجان مشغول حرف زدن هستند
 در ديکي چشمش به قيافه دلخور او مي افتد و .نور روز در آن جا به تيرگي مي گرايد

 .کرکره اي اتاقک را باز مي کند
تو دلت مي  اگر. ما با چند تا از دوستاي فردي تو يه کلوب قرار داريم. ببين، تام: ديکي

قرار بذاريم بعدًا تو  خواد شهر رو بگردي، بهترين کار اينه که يه تاکسي بگيري و بري و
 .ايستگاه راه آهن همديگه رو ببينيم

 کدوم کلوب؟): افتادهپاک از دل و دماغ (ريپلي 
اگه دلت مي خواد بيا، ولي . فردي يه قراري با بروبچه هاي گروه اسکي گذاشته: ديکي

 ؟...من فکر کردم شايد بخواي فوروم را ببيني 
 ...از اونجا هم مي رم دنبال خريد کت و اون چيزايي که. آره، دلم مي خواد ببينم: ريپلي
 ! اينو گوش بدههي، ديک، بيا): از داخل اتاقک(فردي 
. بردار گوش کن، وقتي برگشتيم يکي از کت هاي منو): بي اعتنا به عذاب ريپلي(ديکي 

به دوباره ديدن اونجا  من يه بار با مارژ، فوروم رو ديدم و راستش ميلي. اصًال فکرش نباش
 .ندارم

 .ريپلي کت ها را به او مي دهد و برمي گردد برود
 .خوش بگذره !(Ciao) چاو: ديکي

ريپلي به سمت در خروجي راه مي افتد، ولي چند قدم رفته برمي گردد و به اتاقک 
 .ديکي در را باز مي کند. شيشه اي مي زند

 .ساعت هشت حرکت مي کنه. گفتي که يادآوري کنم از قطار جا نموني: ريپلي

  اواخر عصر- کاپيتول –خارجي  .45
  

 سپس از فراز کامپو دوليو.  رودريپلي از پله هاي آرکوئلي ميکل آنژ باال مي
(Campodoglio) هاي عظيم  بعد از کنار تکه. به منظره فوروم در زيرپايش نگاه مي کند

ريپلي حقيقي  اين که مي بينيم،. رد مي شود (Colossus) مجسمه خرد شده کولوسوس
 يمجذوب و مرعوب محيط او. است؛ ريپلي عاشق زيبايي، ملهم از هنر و از اعصار گذشته

آن که رفيقي همراهيش  آرام است و چقدر مشتاق. است که اينک در آن قدم مي زند
 .مي کرد
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  شب– ايستگاه قطار رم –داخلي  .46
  

و  ساعت از هشت گذشته و ريپلي داخل ترن ناپل دم در ايستاده و با نگاهي گرفته
برمي گردد  خلعاقبت، با حرکت قطار، نااميد مي شود و به دا. غمناک منتظر ديکي است

 .و در کوپه اش را مي بندد و تک و تنها آن تو مي نشيند

  شب– اتاق خواب ديکي –داخلي  .47
  

 ريپلي عينکش را. خيلي بلند – (Bing Crasby) بينگ کرازبي «May I» صداي آهنگ
. مي دهد لباس هاي ديکي، از جمله کت او را پوشيده و خود را جلو آينه تکان. برداشته
. ريخته همه جا لباس. ه مويش مي کشد و قيافه ديکي را به خود مي گيرددستي ب

 .مي خواند همراه با بينگ کرازبي. معلوم است که يک عالم لباس به تن خود کرده
 چه کار مي کني؟): صداي خارج از قاب(ديکي 

  .صفحه به آخر مي رسد. ريپلي وحشت زده برمي گردد و ديکي را در آستانه در مي بيند
فکر نمي ) مکث. (ببخش، ديکي. داشتم سر خودمو گرم مي کردم. هيچي.. ُا: ريپلي

 .کردم برگردي
 .ديکي گرامافون را خاموش مي کند

 .لطفًا لباسامو درآر: ديکي
لرزد  انگشت هايش از زور شرم و غافلگيري مي. ريپلي شروع به کندن لباس ها مي کند

 .گاه مي کند و سر تکان مي دهدديکي پاهاي او را ن. و درست کار نمي کند
 کفشم رو هم پوشيدي؟: ديکي

خودت گفتي که مي تونم يکي از کت هاتو انتخاب کنم ): از ناافتاده و سخت خجل(ريپلي 
 .عذر مي خوام... و من هم 

 مي شه بري تو اتاق خودت لباس درآري؟: ديکي
 .خيال کردم از ترن جا موندي: ريپلي
 . رسوندفردي با ماشينش منو: ديکي

 فردي اينجاس؟): وحشت زده(ريپلي 
 .پايينه: ديکي
 .عذر مي خوام. بهش چيزي نگو. همين طوري از زور بيکاري بود: ريپلي

ديکي به او راه مي دهد که برود بيرون و سپس، با حال کالفه، ميان شلوغي لباس هاي 
 .پراکنده در اتاق مي نشيند

  روز– تراس خانه ديکي –خارجي  .48
  

پلي دستپاچه و مضطرب پايين مي آيد و مي بيند مارژ و ديکي و فردي روي تراس ري
 .ديکي کامًال سرحال است. مشغول خوردن صبحانه مفصلي هستند

 .بيا پيش ما. سالم، تام: مارژ
تو  همين االن داشتم به اينا مي گفتم. تامي، کاشکي من شغل تو رو داشتم: فردي

بپوشي، باباش  ه ديکي بخوابي، غذاشو بخوري، لباسشوايتاليا زندگي مي کني، تو خون
 !هر وقت خسته شدي، خبرم کن من بيام. هم برات پول بفرسته
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  روز– روي عرشه برد – اقيانوس –خارجي  .49
  

داخل قايق  مارژ به. فردي و ديکي و مارژ در آب شنا مي کنند. قايق روي آب شناور است
 .ه و کتاب مي خواندريپلي تنها آن جا نشست. برمي گردد

 .خيلي عاليه. يه تني به آب بزن: مارژ
 .همين طوري خوبم: ريپلي

لباس شناي قرمزي پوشيده و وقت صحبت . آگاه از تنهايي وي، مارژ به سمت او مي رود
 .خودش را با حوله خشک مي کند

 حالت خوبه؟: مارژ
 .البته: ريپلي

 .رند نگاه مي کنندبه ديکي و فردي که در آب به سر و کول هم مي پ
مي دوني، ديکي مث آفتاب مي مونه؛ تا موقعي که مي تابه محشره، بعد يه دفه تو : مارژ

 .رو يادش ميره و هوا خيلي خيلي سرد مي شه
 .دارم يواش يواش ياد مي گيرم: ريپلي
مي کني  وقتي مورد توجهش قرار بگيري، خيال. خودش از اين موضوع خبر هم نداره: مارژ

باقي . دارن براي همينه که همه دوستش. ا آدم مورد عالقه اون در دنيا هستيکه تنه
 ...اوقات

 .ديکي، در حين کلنجار رفتن با فردي، داد مي کشد
داره منو ): مي خندد و جوري نفش مي کشد که انگار در حال خفه شدن است(ديکي 

 !غرق مي کنه
پيتر  ين طوره؛ فردي، فاستو،هر وقت يک آدم تازه تو زندگيش پيدا مي شه هم: مارژ

خصوص تو،  و به... آدم معرکه ايه، تا حال ديديش؟ موسيقي دانه... اسميت کينگزلي 
 .و تازه اينا که گفتم فقط مردها هستن... البته 

 .نگاه مي کنند چطور فردي سر ديکي را زير آب مي کند
؟ در ...يگه رو در ميارنبگو ببينم، چرا مردها موقع شوخي و بازي، اداي کشتن همد: مارژ

 .متأسفم (Cortina) ضمن بابت کورتينا
 کورتينا مگه چي شده؟: ريپلي
ريپلي خيلي ) ... ظاهرًا قضيه جور نشده... ديک بهت نگفت؟ با فردي صحبت کرده و : مارژ

مي گه که جا به اندازه  فردي) مارژ ملتفت شده و دلش نمي آيد به او نگاه کند. دمغ شده
 .کافي نيست

  غروب– روي عرشه برد – اقيانوس –خارجي  .50
  

ديکي و فردي . ريپلي سرجاي اولش نشسته. مدتي بعد، حاال قايق روي آب روان است
 .پشت سکان هستند

 .فردريکو، راسي راسي مي خواي برگردي؟ حداقل تا وقت فستيوال مادونا بمون: ديکي
مي .  مي ريم اين کلوب تازه که محشرهبا هم. تو با من بيا ُرم. گمون نکنم بتونم: فردي

 ... خوريم، مي رقصيم، يه عالم زناي خوشگل
ديکي با سر و صورت . مارژ که لباس شنا به تن دارد، برمي گردد و به داخل کابين مي رود

 .اشاره اي به فردي مي کند
 ميتوني قايق رو تنهايي بروني؟: ديکي
 .معلومه: فردي
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 . مواظب باش به صخره ها نخوريبگيرش به سمت کاپري و: ديکي
 مي ري چه کار کني؟: فردي
 .ببينم مارژ چشه: ديکي
 .آي، آي، آي: فردي

نسيمي مي وزد و قايق . فردي سکان را مي گيرد. ديکي به سمت کابين راه مي افتد
 .بادباني آب را مي شکافد و پيش مي رود

پايين نگاه  ت ببيند و اگر بهريپلي از آن جايي که نشسته، مي تواند کاپري را در دوردس
يک لحظه سايه اي . مي کند آن جا را نگاه. کند، از پنجره کابين به داخل آن کمي ديد دارد

قايق با امواج دريا تاب مي خورد، در  بعد همان طور که. ظاهر و بالفاصله ناپديد مي شود
د پاي روي يک صندلي پرت مي شود و بع يک لحظه لباس شنا به چشم مي خورد که
ريپلي مسحور گشته، خود را پاک . مي خورد ديکي را مي بيند که با آهنگ منظم تکان

 .مغبون و فريب خورده حس مي کند
تامي جان، اون پايين چه خبره که ديد مي زني؟ خب ديگه، خودتو به اون راه نزن، : فردي

 .تامي، تامي، تامي. داشتي نگاه مي کردي
قايق از  دزدد و به آب دريا چشم مي دوزد که جلو دماغهريپلي خجلت زده نگاهش را مي 

 .هم مي شکافد و جوش و خروش آن انعکاسي از انقالب درون اوست

  روز– اسکله کنار خانه ديکي –خارجي  .51
  

اين ور و  ديکي مثل معمول کاپيتان کشتي است و. برد به اسکله کنار خانه ديکي برگشته
ريپلي و فردي باشند،  به افراد زير دست خود که مارژ وآن ور مي رود و با صداي بلند 

جا ايستاده و ناظر اين صحنه  سيلوانا آن. ريپلي به ساحل نگاه مي کند. فرمان مي دهد
 .ديکي هم متوجه او مي شود. است

  اواخر روز– بندرگاه مونجي بّلو –خارجي  .52
  

 .کّله يک زن ناگهان از سطح آب باال مي آيد
 به مجسمه مريم مقدس است که به اندازه طبيعي ساخته شده و با شاخهکله متعلق 

روبه رو  همان طور که مجسمه چوبي با نگاهي که به. هاي گل و روبنده توري تزيين شده
شود که مادونا را روي  خيره شده از آب باال مي آيد، سرو کله چهار مرد از زير آب پيدا مي

 .سمت ساحل مي روند شلپ شلپ کنان بهطبقي بر شانه هايشان گرفته اند و 
کنار  تمام شهر مونجي بّلو يا ايستاده روي قايق هاي ماهيگيريشان، يا روي ساحل در
مدونا دل » کشيش و بچه وردست هاي بخور گردان کليسا ناظر و حاضر اين جشن ساالنه

ه ديکي تراس خان ريپلي و ديکي و مارژ هم از روي. هستند (Madonna del Mare) «ماره
مردها طوري با سطح  مردم سرودهاي مذهبي مي خوانند و طبق و کله. تماشا مي کنند

. مي ُسرد و پيش مي آيد آب مماس است که بيننده تصوير مي کند مادونا خود روي آب
ناگهان چهل پنجاه متري آن سوتر کله  .جمعيت هيجان زده از اين منظره هلهله مي کنند

جسد صاحب کله را مي شناسند و همه  جماعت. ي شودديگري بر سطح آب ظاهر م
مردهاي حامل طبق سرش را اول به سمت  يکي از. جسد سيلواناست. جيغ مي کشند

اين مرد نامزد . آب برمي گرداند جيغ جمعيت و سپس به سمت جسد شناور روي
د و ديوانه وار آب را به اطراف مي پراکن سيلواناست، که در يک لحظه طبق را ول کرده،

غريو و . مجسمه مريم در آب واژگون مي شود. شتابد دست و پازنان به جانب جسد مي
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روي تراس، ريپلي به سمت ديکي . لباس به آب مي زنند ديگران هم با. زاري جمعيت
 .تالقي مي کند برمي گردد و نگاهشان

  اواخر روز– تراس خانه ديکي –خارجي  .53
  

برد و  شا مي کنند که آمبوالنس مي رسد و جسد را ميمارژ، ريپلي و ديکي از تراس تما
مادر، برادرها و  انگار همه اهل شهر مونجي بّلو حاضرند و نگاه مي کنند؛ نامزد، پدر و

آمبوالنس، برخورد مختصري  موقع سوار کردن جسد داخل... خواهرها، پليس، کشيش و 
 از هم جدا مي کنند و آمبوالنس دو را ديگران آن. بين نامزد و برادر سيلوانا پيش مي آيد

 .راهش را مي کشد و مي رود
 سر چي دعوا شد؟ خب نامزدشه ديگه، مگه نه؟ شايد مي گفتن تقصير کار اونه؟: ريپلي
دو ساعت طول ) کالفه(چرا از من مي پرسي؟ ! من چه مي دونم): به تندي(ديکي 

 !کشيد تا آمبوالنس برسه
 ... ود هم مي رسيد اون ديگه مرده بود، پسخب، عزيزم، ز): آشتي جويانه(مارژ 
 .کجاش متمدنه، خيلي هم بدويه! اون وقت مي گن اين کشور متمدنه: ديکي

دارد مي  و حين اداي اين عبارات به شدت لگدي به ميز کناري که گرامافون روي آن قرار
 .گرامافون و صفحات و صندلي روي تراس پخش و پال مي شوند. زند

 .ت توي خانه مي رودديکي با عصباني
 !ديکي: مارژ

 .مي رم ببينم چشه: ريپلي
 .نه، من مي رم: مارژ

  اواخر بعد از ظهر– خانه ديکي –داخلي  .54
  

و  مدتي بعد، ديکي کنار پنجره بازي مشرف به بندرگاه توي صندلي راحتي فرورفته
ريپلي  .«عشق را نمي شناسي«ساکسيفون مي زند؛ قطعه حزن آور غمگيني از آهنگ 

تا بطري خالي  چند. وارد مي شود و شروع به جمع و جور کردن اتاق درهم ريخته مي کند
 .و يک تکه لباس شناي زنانه را از روي زمين جمع مي کند

من قضيه ) ديکي همان طور ساکسيفون مي زند. (مي دونم علت ناراحتيت چيه: ريپلي
 .اسيلوانا رو مي دونم، ديکي، رابطه تو رو با سيلوان

 چي مي دوني؟: ديکي
 .دست هاي ريپلي پر از ظرف و ليوان و بطري هاي مصرف شده است

 !الزم نيست نظافت کني): از کوره در مي رود(ديکي 
 .ريپلي مي رود توي آشپزخانه

مي دونستي؟ مي . اون حامله بود): در ضمني که ريپلي به داخل اتاق برگشته(ديکي 
 ه؟دوني تو يه همچين جايي معنيش چي

 .من حاضرم تقصير و گردن بگيرم: ريپلي
 منظورت چيه؟: ديکي
من هم . تو همون برادري هستي که نداشتم. تو خيلي با من مهربون بودي: ريپلي

 .برادري هستم که تو نداشتي
. کمکش نکردم. ازم درخواست کمک کرد، پول مي خواست و من کمکش نکردم: ديکي

 .حاال مرده و همه ش تقصير منه
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اين راز بين . من هيچي نمي گم؛ نه به مارژ، نه به پليس، يا هر کس ديگه: يريپل
 .خودمون دو تا مي مونه

مي گيرد،  ديکي مي ماند با سازش که نواختن را از سر. ريپلي باز از اتاق بيرون مي رود
 .در حالي که احساس مي شود اينک قيدي از ريپلي به گردن دارد

تام عزيزم، فکر مي کنم وقتش رسيده ): امه اي را مي خواندصداي خارج از قاب، ن(ريپلي 
 ... که ارسال پول براي هزينه هاي تو را قطع کنم

  روز– ناپل – دفتر آمريکن اکسپرس –خارجي  .55
  

داخل کيف  ديکي دارد بقيه پولش را. ريپلي و ديکي در حال خروج از دفتر آمريکن اکسپرس
هربرت گرين ليف رسيده،  رفته و نااميد نامه اي را که ازبغلي مي گذارد و ريپلي با حال گ

 .با صداي بلند مي خواند
ديکي را  آن هزار دالر البته در صورتي پرداخت مي شد که تو موفق مي شدي: ... ريپلي

اين سفر به تو  طبعًا، علي رغم شکست مأموريت، اميدوارم که در. به خانه برگرداني
نسبت به ما مديون و  چ وجه موردي نيست که تو خود راديگر به هي. خوش گذشته باشد

 ... متعهد بداني
 .نبايد سرزنشش کني، به هر حال اين قضيه نمي توانست تا ابدا ادامه پيدا کنه: ديکي
نمي توني يه نامه ديگه براش بنويسي و کمي اميدوارش کني؟ حاال که ديگه با : ريپلي

 ... هم برادر شده ايم
 اصًال نمي تونم، اين کار چه جوري با شرافت جور در مياد؟ به هر حال، نمي تونم،: ديکي

 دوران خوشي با هم گذرونديم، نه؟
 پس ونيز چي؟ نمي شه حداقل اين برنامه رو اجرا کنيم؟): درمانده تر از قبل(ريپلي 
که  وقتشه. تو که بدون پول نمي توني اين جا بموني. فکر نمي کنم بشه، تام: ديکي

مخصوصًا حاال با اين  .ديگه دلم از مونجي بّلو به هم مي خوره.  از اين جا بريمهمه مون
هفته آينده، بايد برم سن . شمال اتفاقاتي که افتاده، راس راسي دلم مي خواد پاشم برم

. عالي مي شه اگه با من بياي. پيدا کنم يه جايي براي نگهداري قايق (San Remo) رمو
يه فستيوال جاز برگزار مي شه، مي تونيم مث  اونجا. ييآخرين سفرمون قبل از جدا

 نظرت چيه؟ سفر آخر؟. کنيم آدماي با نزاکت از هم خداحافظي

  بعد از ظهر– قطار سن رمو –داخلي  .56
  

ريپلي  .ديکي خواب است. ديکي و ريپلي در حال سفر به سن رمو، کنار هم نشسته اند
انگشت به پنجره  ر همين لحظه بازرس قطار باسرش را روي شانه ديکي مي گذارد، اما د

. ديکي جابه جا مي شود .کوپه مي زند و اعالم مي کند به ايستگاه سن رمو رسيده اند
چهره او در تصويري که توي  آن وقت ريپلي به عادت هميشه شروع مي کند به وارسي

ديکي غفلتًا . ديکيباز يک نگاه به صورت  يک نگاه به تصوير مي کند و. پنجره قطار افتاده
 .ريپلي نگاهش را مي دزدد .چشم باز کرده، او را مي بيند

اين چه کاريه؟ هي گردنت رو مي جنبوني؟ ديدم تو قطار همه ش اين کار رو ): تند(ديکي 
 .آدم مي ترسه. مي کني
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  شب- سن رمو – رستوران فضاي آزاد هتل –خارجي  .57
  

نخل و  رستوراني هست و چندتايي. قدم مي زنندديکي و ريپلي در تراس لب درياي هتل 
کنار ارکستر مي  از. همه چيز قشنگ و تازه است. يک کوئينتت جاز که آمريکايي مي زند

به ميزي . ارکستر است همان طور که به سمت ميزشان مي روند، ديکي مجاب. گذرند
  .لبخند مي زند ديکي به آن ها. مي رسند که چند تا دختر دور آن هستند

 !بهت نگفته بودم سن رمو محشره. خيلي قشنگه: ديکي
کند،  در حيني که پيشخدمت ليوان هايش را پر مي. به ميز خوبي راهنمايي مي شوند

ديکي را تمامًا  ريپلي خوشحال به نظر مي رسد؛ توانسته. ديکي به ارکستر نگاه مي کند
 .براي خودش داشته باشد

 .دترين روزهاي عمرمبه سالمتي مونجي بّلو و شا: ريپلي
 .به سالمتي مونجي؟ امشب سرحالي: ديکي
 .يه دفه از اين که دارم برمي گردم خوشحال شدم: ريپلي
 .خوبه: ديکي
 !يه نقشه هايي دارم: ريپلي
 ... نقشه هاي ريپلي: ديکي
 .من هميشه نقشه مي کشم!). دقيقا) esatto :ريپلي
 کر نکنم؟ هان؟تو رو تو پرينستون مي شناختم، تام؟ ف: ديکي
 چي شده يه دفه االن به اين فکر افتادي؟: ريپلي
 فکر نمي کنم تو اونجا بودي، نه؟. شايد واسه اين که داري مي ري. همين طوري: ديکي
 چطور مگه؟: ريپلي
. اي هستي تو آدم خيلي با ذوق و سليقه. دارم به عنوان تعريف از تو اينو مي گم: ديکي

معروف گل  به قول. ن همه چي داشتن ولي ذوق نداشتنبيش تر اون لشاي پرينستو
 .همين فردي يه نمونه خوبش. هاي سرسبد آمريکا، همه شون پر و پيمون

 .از تعريفت ممنونم. خيلي خب: ريپلي
 !با مارژ شرط بسته بودم! مي دونستم: ديکي

 .آهان): مکث مي کند(ريپلي 
 من بود؟اصًال جاز دوس داري، يا اونم واسه خوشامد : ديکي

به طرز  از هر چيزي که. حاال ديگه خوشم آمده): بي کلک و تظاهر اقرار مي کند(ريپلي 
من تو  اگه در جريان زندگي. موضوع عاشقيه. زندگي تو مربوط مي شه خوشم آمده

 ...نيويورک بودي
شده که قطعه تکِي پرهيجاني را اجرا مي  (drummer) ديکي مجذوب هنرنمايي در امر

 .رار عاطفي ريپلي را نمي شنودکند و اق
 چيه؟» درام«دارم فکر مي کنم ساکسيفون رو کنار بذارم، نظرت در مورد : ديکي
 چي؟: ريپلي
 .خيلي محشره: ديکي

ريپلي باورش نمي شود؛ به نظر او اين اداها جلفي و . ديکي اداي درام زدن در مي آورد
 .سبکسري است
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  روز– وسط دريا –خارجي  .58
  

 .ديکي و ريپلي يک قايق موتوري کرايه کرده اند. سن رموخليج 
از اولين جايي . مونجي رو همين طوري پيدا کردم؛ يه قايق گرفتم و خليج رو گشتم: ديکي

 .که خوشم اومد، همون جا موندم
 .ديکي از سرعت قايق به وجد آمده. قايق موتوري سينه آب را مي شکافد

 !ديکي، تو را به خدا، يواش: ريپلي
موتور  ديکي گاز. ريپلي لبه قايق را چنان محکم گرفته که بند انگشت هايش سفيد شده

 .را کم مي کند و قايق کيلومترها دور از ساحل در دل آب آهسته مي خرامد
 !دلم مي خواد همين جا زندگي کنم! عاشق اينجام): با حال جذبه(ديکي 

از همين . لبه قايق ضرب مي گيردديکي کتش را درمي آورد و با کف دست و انگشت روي 
 .ديگري شود (Buddy Rich) حاال مي رود که بادي ويچ

 .مي خواستم نقشه هامو بهت بگم: ريپلي
 .خب، بگو: ديکي
 .فکر کردم از نيويورک دوباره خودم کشتي بگيرم و برگردم: ريپلي
 جدًا؟ به ايتاليا؟): يکدفعه جدي و خشک مي شود(ديکي 
تونيم پول اجاره  مثًال فرض کنيم اون موقع تو اين جا باشي، مي. معلومهآره ديگه، : ريپلي

اصًال از اين هم بهتر، مي رم ُرم  خونه رو با هم نصف کنيم، من يه شغلي پيدا مي کنم، يا
هستيم، وقتي هم که من بيام اين جا ميام  خونه مي گيرم و وقتي تو بياي اونجا با هم

 ... پيش تو
 . نه، فکر نمي کنم بشه...اي بابا : ديکي
 .اين طوري، قضيه مارژ هم حل مي شه: ... ريپلي
 .من و مارژ مي خوايم ازدواج کنيم: ديکي

 چي؟): وحشت زده(ريپلي 
 تعجب داره؟: ديکي
. تا ديروز دخترها رو از رو ايون خونه ت ديد مي زدي، امروز مي خواي ازدواج کني: ريپلي

 .راستي که احمقانه س
 .رژ رو دوس دارممن ما: ديکي
 .تو من رو هم دوس داري، ولي قصد ازدواج نداري: ريپلي
 .تام، من تو رو دوست ندارم): با سردي(ديکي 
 .قبًال که همه چيز رو توضيح داده ام. نه، اشتباه نکن، تهديدت نمي کنم: ريپلي
ين فکر مي کنم ا. راستش رو بخواي، از اين که داري مي ري يه کم هم خوشحالم: ديکي

 .مدتي که با هم گذرونديم کافي بوده
  .ريپلي با چشماني که ناگهان حاکت کينه توزانه گرفته به او خيره مي شود

 چي گفتي؟: ريپلي
تو خيلي کنه اي، مي دونستي؟ حوصله آدمو سر مي بري، راس راسي حوصله : ديکي

 .آدم سر مي بري
ولي تو مي  من تظاهر نمي کنم،.. .آخه موضوع سر اينه که ): از کوره در مي رود(ريپلي 
حس کرده بودم  ... اما تو. هر چي تو دلم بهت گفته م. من باهات کامًال روراستم. کني

 ... کرديم، معلوم بود که مثًال همون عصري که با هم شطرنج بازي مي... خبري هست
 کدوم عصر؟): ناباورانه(ديکي 
وقت تو با مارژ   مثًال ما با هم برادريم، اون!آره. نمي دونم، به صالحت نيست! البته: ريپلي

واقعًا . حرفاتونو مي شنون اون کارو مي کني، تو قايق بغل هم مي شينين و همه دنيا
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اون وقت حاال مي ... غرايزت هستي  چندش آور بود، همه ش مث يه حيوون دنبال ارضاي
غ مي گي و حاال به مارژ درو... بخشي ها  من که نمي فهمم، مي! خواي ازدواج کني

رو سر سيلوانا مياري، مي خواي ساکسيفون  مي خواي باهاش ازدواج کني، اون بال
 باالخره که چي، ديکي؟ باالخره مي خواي چي کار کني؟ ... بزني، مي خوام درام بزني

 .ديکي، خشمگين، از جا بلند مي شود و به سمت ريپلي يورش مي آورد
 خيال مي کني کي هستي؟ يه آدم): مي کشداو را مي زند و سرش فرياد (ديکي 

به من  اون وقت تو! شياد، يه آدم گداصفت، از اونايي که خودشونو به آدم مي چسبونن
با هم باشيم؛ اگه  اصًال نمي خوام که تو اين قايق! مي گي که چه کار کنم و چه کار نکنم

مي رود که . (هچندشم مي ش تو نري نمي تونم نفس بکشم، آره اين طوريه، از بودنت
گفتنت؛ مث » ديکي، ديکي، ديکي» خفه م کردي با اين) دور موتور قايق را زياد کند

 ... اصًال تو رو که مي بينم. دختربچه ها
ديکي از پشت سکان مي افتد . او مي کوبد ريپلي با پارويي که دم دستش است به سر

 .و چشمانش با حالت بهت زده در حدقه مي چرخد
 !خفه شو! خفه شو! وخفه ش: ريپلي

ديکي با بي . دست ديکي که سکان را رها مي کند، حرکت قايق ناگهان کند مي شود
 .حالي به ريپلي نگاه مي کند و به پشت مي غلتد

 .خدايا: ديکي
مي  از حرکت او قايق تکان. ريپلي که از کار خود شوکه شده، به سمت ديکي مي رود

صورت بي حال  خطوط. ديدن چهره او وحشت مي کندريپلي او را بغل مي کند و از . خورد
مثل ميوه قاچ  و وارفته ديکي ناگهان منقبض مي شود؛ از پوست سرش در جايي که

فرياد وحشتناکي از  .ترس ريپلي را برمي دارد. خورده، باريکه اي از خون جاري است
 .حلقوم ديکي برمي آيد و خودش را روي ريپلي مي اندازد

 !مي کشمت: ديکي
زمين برداشته  ريپلي نمي فهمد چطور با لنگ و لگد خودش را از او جدا مي کند و پارو را از

ديکي روي سکان  .و محکم به دست هاي ديکي مي کوبد که مچ پاي او را گرفته است
ريپلي تقريبًا تعادلش را از  .مي افتد و قايق ديوانه وار به اين ور و آن ور تاب مي خورد

مرگ و زندگي بر سر تصاحب پارو با  آن دو در يک نبرد. ش مي افتدعينک. دست مي دهد
گرفته، با پارو، مثل کسي که خاک قالي را  ديکي که خون جلو ديدش را. هم مي جنگند

. تمام پارو و هيکل ريپلي آغشته به خون شده. کوبد مي تکاند، به سر و روي ديکي مي
 درمي آيد و دست هايش بي حال به دو نفس افتاده به زانو آن قدر مي زند تا ديکي از

آن . ريپلي با حال انزجار و ترس درمي يابد که چه بر سر او آورده .طرف آويزان مي شود
مي ترکد و هق هق کنان، بيمناک از کاري که کرده، همان جا کنار ديکي وا  وقت بغضش

 .رود مي
بي  د و آفتاب باقايق به آرامي تاب مي خور. هيچ کس در چشم انداز ديده نمي شود

قايق . کشد ريپلي در کف قايق کنار ديکي، دراز مي. اعتنايي روي امواج جرقه مي پاشد
 .دريا آرام است. شود قشنگ که به رنگ آبي و سفيد است، به آرامي اين ور و آن ور مي

  بعد از ظهر– خليج کوچکي نزديک سن رمو –خارجي  .59
  

ساحل  ز شهر، ريپلي خود را باالي صخره اي کنارخليج متروکي در چند کيلومتري دور ا
در حالي . کند مي کشاند و از آن جا به قايق که به آهستگي در آب فرو مي رود، نگاه مي

پوشد و به منظره قايق  که از شدت سرما و تقال مي لرزد، کت ديکي را برمي دارد و مي
 .که دارد زير آب مي رود، خيره مي شود
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  غروب–  سن رمو–خارجي  .60
  

ريپلي خيس و لرزان از سرما در حالي که هنوز کت ديکي را به تن دارد و کيفي به شانه 
 .آويخته، به هتل باز مي گردد

  دم غروب– البي هتل –داخلي  .61
  

 .مي لرزد و عينک ندارد. ريپلي به سمت باجه پذيرش هتل مي رود
 .لطفًا کليد منو بدين: ريپلي

انگار خيلي سردتونه؟ سينيور . به چشم): قفسه کليدها مي رودبه سمت (مأمور پذيرش 
 گرين ليف؟ درسته؟

 ... من... نه راستش ): مردد است چه جواب بدهد(ريپلي 

  روز– جاده ميان ناپل و مونجي بّلو –خارجي  .62
  

بيرون  او از پنجره اتوبوس به. ريپلي داخل اتوبوسي که به طرف مونجي مي رود، نشسته
اما اکنون  .به نظر مي رسد مشغول فکر کردن به کارهايي است که کرده. دهخيره ش

 .واقعًا نمي داند که چه بايد بکند

  روز– اسکله ماهيگيري – مونجي بّلو –خارجي  .63
  

 .خونسرد و آرام است. ريپلي پايين مي آيد. اتوبوس وارد شهر مي شود

  روز–  مونجي بّلو– اتاق نشيمن خانه ديکي –داخلي  .64
  

 ريپلي وارد اتاق مي شود و به آهستگي به سمت ساکسيفون ديکي مي رود که روي
يادآور ديکي  ساکسيفون به شدت. قادر نيست به آن نزديک شود. پايه اش بر ميز قرار دارد

 .است

  روز– اتاق نشيمن ديکي –داخلي  .65
  

 ي به گرين ليف هانامه ا. ريپلي پشت ماشين تحرير ديکي مشغول نامه نوشتن است
: بخوانيم مي توانيم قسمتي از آن را. نوشته و حاال مشغول نوشتن نامه اي به مارژ است

مارژ عزيز،  .1958 برسد به دست گيرنده از طريق؛ آمريکن اکسپرس، رم، نهم نوامبر«
ديکي متن شکسپير را روي  ريپلي کاغذي را که» ...نوشتن اين جمالت برايم دشوار است

 .نامه خود کپي مي کند ته و امضا کرده مي آورد و امضاي ديکي را تهآن نوش
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  روز– مونجي بّلو – باغچه خانه مارژ –خارجي  .66
  

کتابش  مارژ پشت ميزي در حياط نشسته و روي. ريپلي در آستانه باغچه مارژ ايستاده
اکنده است پر اطراف او، روي ميز، کتاب هاي مرجع و يادداشت هاي مختلف. کار مي کند

ريپلي آن قدر به او نگاه مي  .که روي آن ها وزنه گذاشته شده تا باد پخش و پالشان نکند
 .او جا مي پرد و فرياد کوتاهي مي کشد مارژ از ديدن. کند تا مارژ سرش را باال مي کند

 .سالم، مارژ: ريپلي
 برگشتي؟. منو ترسوندي، تام: مارژ

  خوب پيش مي ره؟کتابت. حالت چطوره؟ ببخشين: ريپلي
 .مرسي. آره، افتاده م روي غلتک: مارژ

 .چقدر آروم)... با عالقه به او نگاه مي کند... (داشتم نگات مي کردم: ريپلي
 ديکي کجاس؟: مارژ

 .فکر کنم مي خواد چند روز ديگه رم بمونه: ريپلي
 نگفت چرا؟. آها): به او نگاه مي کند(مارژ 
از کارش درنميارم، مارژ؛ همون قدر که من تونستم من درست سر . نمي دونم: ريپلي

 .حدس بزنم، تو هم مي توني
 منظورت چيه؟: مارژ

يه روز دوست جون . خب، يه روز به من مي گه بريم اسکي، فرداش مي گه نيا: ريپلي
 .حاال خودت بگو. جوني، فردا دلش مي خواد تنها باشه

 تنها باشه؟چيزي که به تو گفت اين بود؟ که مي خواد : مارژ
 .راجع به تو فکر مي کرد، مارژ، از من خواست که اينو برسونم به تو: ريپلي

مارژ بسته را تقريبًا از دست او مي کشد؛ عطر . ريپلي بسته اي را به دست او مي دهد
 .است
 ... مرسي، مي دونه اين عطر رو دوست دارم، اما واسه چي صبر نکرده که: مارژ

ارسال چند تا لباس : مأموريت شماره دو. رسوندن عطر مارژ: يکمأموريت شماره : ريپلي
 .و ساکسيفون عزيزش

 مگه چند وقت مي خواد بمونه؟): جا مي خورد(مارژ 
 .انگار ولمون کرده رفته. چه مي دونم: ريپلي

  اول صبح– ساحل – مونجي بّلو –خارجي  .67
  

ستاني موجود تنها مانده در اين صبح زم. مارژ در ساحل به سمت اسکله قدم مي زند
 .رنگ پريده اي به نظر مي رسد

  صبح– ولي دوربين اتاق را نشان نمي دهد – اتاق نشيمن ديکي –داخلي  .68
  

دارد . يخچال است مارژ در اتاق نشيمن، کنار. ريپلي را مي بينيم که از پلکان پايين مي آيد
رنگ پريده . تا يخ بردارد کردهبراي خودش نوشابه اي درست مي کند و در يخچال را باز 

 .گردد به داخل آشپزخانه برمي. است و احتماًال گريه کرده
فکر مي کني بيش تر از چند روز بمونه؟ . تو اون بسته عطر يه نامه هم از ديکي بود: مارژ

 .خيال داره بره رم
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 به ريپلي. يخ ها پخش و پال مي شوند. ظرف يخ را روي پيشخوان آشپزخانه مي کوبد
در دست  مارژ نامه اي را که. سرعت خم مي شود و شروع مي کند به جمع کردن آن ها

 .ريپلي در ليوان او يخ مي اندازد. دارد، به ريپلي نشان مي دهد
کرديم،  االن که فکرشو مي کنم، شب قبل از رفتنش راجع به جابه جا شدن صحبت: مارژ

کم بهش فشار   راجع به ازدواج يهفکر کنم اون شب. اين که با هم بريم شمال بمونيم
داره که، مي  وقتي با هم هستيم، يه چيزايي. آوردم، شايد همين ترسونده باشدش

) راهي بيابد سعي دارد. (دونم، کساي ديگه متوجهش نمي شن و لطفش هم به همينه
 .فکر کنم صالحه با تو بيام رم و باهاش رودررو صحبت کنم

 .رژ اعتماد به نفسش را از دست دادهما. ريپلي سيگاري روشن مي کند
 .ولي مي دونم از رودررو شدن بدش مياد: مارژ

 .فکر مي کنم حق با توئه: ريپلي

  روز–رم  – (Albergo Goldoni)  البرگو گولدوني-داخلي  .69
  

 چمدان هاي درب و داغان ريپلي به داخل البي کوچک اين هتل درجه چندم حمل مي
گرفته،  پاسپورتش را روي سکوي پذيرش هتل مي گذارد و در عوض کليد اتاق را. شود

 .چمدان ها را خود برداشته و به سمت آسانسور قفسي مي رود
 :صحنه اين جا قطع مي شود به

  روز– گراند هتل –داخلي  .70
  

رديف چمدان هاي چرمي ديکي را يک باربر با لباس رسمي روي ميز چرخدار مخصوص 
 .حمل بار به داخل مي آورد

تحويل  کليدي از آن طرف. پاسپورت ديکي روي پيشخوان مرمري پذيرش ُسرانده مي شود
. برمي دارد مي شود و دستي که با دو انگشتري فاخر چشمگير ديکي زينت شده، آن را

مالک آن نگاه مي  ، مدير پذيرش هتل، پاسبورت را وارسي کرده سپس به(Aldo) آلدو
گرين ليف از وسط باز   ريپلي کت و شلوار عالي اي پوشيده، فرقش را به سبک.اندازد

کشدار و تنبل و مطمئن ديکي  موقع صحبت کردن صدايش همان لحن. کرده و عينک ندارد
 .را دارد
 .مجددًا به هتل ما خوش آمديد، سينيور گرين ليف: آلدو

 .ممنون): در حالي که دور مي شود(ريپلي 

  روز– گراند هتل –ئيت ريپلي  سو–داخلي  .71
  

سوئيت سرمي  باربر چمدان ها را آورده و آن ها را باز مي کند و ريپلي به گوشه و کنار
عميقي تو مي  ريپلي اين شکوه و وفور را با دم. سوئيت باشکوه و بزرگ است. کشد
 .گوشي تلفن را به سرعت برمي دارد. دهد
بله، مي خوام با سينيور تامس . صحبت کنمبله، مي خواستم با هتل گلدوني : ريپلي

 .(ممنون) Grazie .بله. »ر«نه، ريپلي، . ريپلي صحبت کنم
 HF Green :قلم ديکي را برمي دارد و به سرعت روي کاغذ يادداشت هتل امضا مي کند

Leaf. خط ديکي  سپس از کيف دستي خود کارت پستالي را درمي آورد که نمونه دست
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 .زنگ مي زند تلفن. مضا را با هم مقايسه مي کند؛ راضي استدوتا ا. پشت آن است
بگين لطفًا به ديکي . الو؟ سينيور ريپلي نيستن؟ لطفًا براشون يه پيغام بذارين، بله: ريپلي

 . در گراند هتل تلفن کنن– ديکي گرين ليف –

  روز– گولدوني – اتاق هتل ريپلي –داخلي  .72
  

 : ريپلي پشت تلفن.اتاق يک تخته کوچک سلول مانند
 خوب ميشه اگه. پيغامتو گرفتم«: پيغام مي ذارم براش. نيستش؟ خيلي خب: ريپلي

شام  (گوش مي دهد که پيغام را برايش بخوانند(» .ريپلي. امشب شام با هم باشيم
 .بله ممنون. امشب، بله، خوبه

   روز–رم  – (Gucci)  فروشگاه گوچي–داخلي  .73

 
سايل چرمي خريده؛ يک کيف دستي و يک کيف کوچک، جلو ريپلي باز هم مقداري و

 .دخل، مشغول امضاي صورت حساب هاست
برجسته به . مي خوام لطفًا حروف اول اسمم رو روش چاپ کنيد، برجسته: ريپلي

 برجسته؟... ايتاليايي چي مي شه 
 .برجسته، روي چشم، سينيور گرين ليف: کارمند گوچي

را  ريپلي، جا خورده، سرش! ديکي: ند و صدا مي کندکسي با هيجان روي پنجره مي ز
. خوشحال است باال مي کند و مرديت لوگ را بيرون مي بيند که تنهاست و از ديدن او

 .ريپلي لبخند مي زند و با حرکت لب سالم مي کند
 .Ciao !ُاه خداي من! ديکي): وارد فروشگاه مي شود(مرديت 

  

 روز – (Arcari) به کافه آرکاري (Piazza Navona)  از پياتزا ناوونا–خارجي  .74
  

 .ريپلي و مرديت از ميدان عبور کرده و به سمت کافه مي روند
 مگه قرار نيست با ما يانکي ها بياي اسکي؟: مرديت
 چي؟: ريپلي
 ... کورتينا با فردي مايلز و. کريسمس: مرديت
 از کجا فهميدي؟): با تعجب حرف او را قطع مي کند(ريپلي 

 .همه فردي مايلز رو مي شناسن: رديتم
 فردي ُرمه؟): کمي ناراحت(ريپلي 
مارژ و  اما جلوتر ديدمش و با هم حرف زديم و قضيه تو و. االن؟ فکر نمي کنم: مرديت

فردي گفتش  .مونجي و اين که تو چه موجود غيرقابل اعتمادي هستي، همه رو مي دونم
» ر«با اسم  تم حاال فهميدم واسه چيکه تو آدم بي وفايي هستي و من با خود گف

 .مسافرت مي کنه
بنابراين اون آدم بي وفا، . ديگه مارژ رو ول کردم، مرديت و همين طور مونجي رو: ريپلي

 .االن اين جا تو ُرمه
 ...ببخش، اگه مي دونستم باهات شوخي نمي کردم: مرديت
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احساس مي . ل نبودمهيچ وقت اين طور خوشحا. نه، الزم به عذرخواهي نيست: ريپلي
 .کنم زندگي تازه اي بهم دادن

  روز– رم – دفتر آمريکن اکسپرس –خارجي  .75
  

 .مرديت و ريپلي از پلکان پايين رفته، داخل دفتر مي شوند
مي  واقعيتش اينه که اگه تمام عمرت هم پول داشته باشي، پولي که تحقيرش: مرديت

راحت و   با وجود اين فقط موقعي-گه نه؟  م–کني و همه مون البته تحقيرش مي کنيم 
 .خوشبختي که کنار ديگرون باشي که اونا هم پول دارن و تحقيرش مي کنن

 .درسته: ريپلي
 .هيچ وقت اينو پيش هيچ کس اعتراف نکرده بودم: مرديت

  روز– رم – دفتر آمريکن اکسپرس –داخلي  .76
  

رسيد  مرديت همراه اوست و او هم. ريپلي رسيد دريافت مقرري ديکي را امضا مي کند
مايه اعتبار  حضور مرديت البته براي ريپلي قوت قلب و. دريافت پولش را امضا مي کند

پولش را دريافت کرده،  مرديت. مرديت جلوتر از او به سمت گيشه پرداخت مي رود. است
را با امضاي کارمند امضاي ريپلي . دهد ريپلي مدارک خود را ارائه مي. باز پيش او مي آيد

ريپلي کامًال . را باال کرده و به او نگاه مي کند توي پاسپورت مقايسه نموده، سپس سرش
 .خونسرد است

 .خردکردنش مشکله. همه شو پول درشت ندين: ريپلي

  روزي ديگر– گراند هتل – سوئيت ريپلي –داخلي  .77
  

ور  چه اين ور و آنطاقه هاي پار. خياطي مشغول پرو يک کت کشمير براي ريپلي است
نظر مي  ريخته، خياط پارچه هاي مختلف را روي هيکل ريپلي امتحان مي کند و مرديت

 .دهد
هر ) خياط به خواست مرديت عمل مي کند. (اون يکي رو هم امتحان کنين: مرديت

 .دوشون قشنگه
 .پس هر دوشو برمي دارم: ريپلي

  ضمني که او توي اتاق استدر. رپيلي مي رود توي اتاق خواب تا لباس عوض کند
جعبه  موقع برگشتن چشمش مي افتد به. مرديت، خياط را به بيرون راهنمايي مي کند

 .داخل اتاق خواب سرک مي کشد. ساکسيفون که درش باز است
هيچ ميونه  مي دونم که خوره جازي، ولي راس راسي با اپرا): صداي خارج از قاب(مرديت 

... اگه تو بذاري ببرمت واستم رد کنم بره، واسه فرداس، امااي نداري؟ بليت هام رو مي خ
که با سينه برهنه ايستاده  مرديت سرش را باال مي کند و چشمش به ريپلي مي افتد

 .که در هوا غوطه ور است انگار. از ديدن او حال غريبي پيدا مي کند. است
 .بيا ببر): از اتاق بيرون مي آيد(ريپلي 
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  رم–پرا  سالن ا–داخلي  .78
  

صحنه اي  .روي صحنه در حال اجراست (Eugene Onegin) پرده دوم اپراي يوجين اونگين
 .خواند ي خود مي(aria) قبل از دوئل با انگين آريا (Lensky) که لنسکي

تمام،  ريپلي با لباس رسمي شب، در لژي نشسته که کنار او مرديت، باشکوه و زيبايي
چه پيش خواهد  ريپلي مي داند که بعد از اين صحنه. ارندبه اتفاق عمه و عمويش حضور د

خون روي برف جاري مي  از گردن او. آمد؛ لنسکي توسط انگين هدف گلوله قرار مي گيرد
بالين او مي شتابد، کنار او زانو  شود، انگين که از مرگ دوست خود وحشت زده شده، به

...  برق مي زند، مي پوشاندابريشمين آن مي زند و لنسکي را در شنل خود که آستر
مرديت، مجذوب تماشاي او، ... را مخفي کند  ريپلي به سختي قادر است هيجانات خود
 .دوست بسيار حساس خود را مي پايد

  رم– سالن اپرا – بيرون از لژ –داخلي  .79
  

ريپلي و مرديت به اتفاق عمه و عموي مرديت از لژشان بيرون مي آيند، اين . آنتراکت
 .ي به سمت غرفه فروش نوشابه راه مي افتدآخر

 .خيلي ممنونم که امشب دعوتم کردي: ريپلي
فردي داده رو سينه اش . خوشتون مياد؟ شنيديم که دوست فردي هستين :(Joan) جوآن

 «.من از اپرا بدم مياد«: خالکوبي کردن
 .رو سينه فردي براي خالکوبي متن کامل يه اپرا جا هس: ريپلي
 .مطمئنم قبًال همديگه رو ديديم): نددمي خ(جوآن 

 .نوشابه هايشان را آن جا گذاشته (Ted) قدم زنان کنار پيشخواني مي رسند که تد
داشتم مي گفتم که مطمئنم قبًال همديگه رو ديديم، مگه نه، تد؟ ايشون آقا پسر : جوآن

 .هربرت گرين ليف ان
 . ديديمدرسته، فکر مي کنم قبًال همديگه رو. ممنونم: ريپلي
شما جوونا چه زود بزرگ مي شين؛ تا همين ديروز بچه بودين و امروز آدم نگا مي : جوآن

 .کنه مي بينه تمام هيکلتون خالکوبيه

  شب– محوطه خارج سالن نمايش – سالن اپرا –داخلي  .80
  

درست  مي گذرد و» مردمان قشنگ«از کنار پوستر . ريپلي دنبال توالت مردانه مي گردد
مي کنند،  با هم سالم و عليک.  به سينه يک مرد جوان برازنده انگليسي مي شودسينه

 .که ناگهان مارژ کنار آن ها آفتابي مي شود
 .واي، خداي من، تام): مثل آن که جن ديده باشد(مارژ 
 مارژ، چطوري؟ تو ُرم چه کار مي کني؟: ريپلي
 اونم اونجاس؟ با ديکي هستي؟: مارژ

 .من تام ريپلي. سالم (Kingsley يت کينگزليبه اسم. (نه: ريپلي
 :وصف شما رو قبَال شنيدم؛ از مارژ و ديکي. من هم پيتر اسميت کينگزلي: پيتر

 عينک نمي زني؟): انگار مي خواهد از چيز عجيبي سر درآورد(مارژ 
 .ريپلي عينکش را بيرون مي آرود

 .(همون قبلي) Ditto :(خطاب به پيتر(ريپلي 
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 .يمش کردي؟ ديگه دست هيچ کس بهش نمي رسهکجا قا: پيتر
 حاال واقعًا اين جا نيس؟: مارژ

 .مارژ، خودت مي دوني که ديکي چقدر از اپرا بدش مياد: ريپلي
 مگه نمي خواستين برين ونيز؟: مارژ
منتظر بودم بيايين تا . آره، پس چي شد؟ شنيده بودم خيلي مشتاقي ونيز رو ببيني: پيتر

 . قايق بگرديمبريم همه جا رو با
 .ولي به گمونم نتونم تا شمال برم. االن در حال سفرم. هنوزم خيلي مشتاقم: ريپلي
) دست مي کند تو جيب کتش. (به هر حال، قبل از اين که ونيز رو آب ببره، عجله کن: پيتر

 شماره تلفن خودمو تو ونيز بهت بدم؟
 .ممنون مي شم: ريپلي

رت ويزيت خود را به ريپلي مي دهد و چشمش مي افتد پيتر کا. صداي زنگ پايان آنتراکت
 .به مرديت

... مرديت... ان چي بود اسم فاميلش، مارژ؟ تو کار بافندگي... اون مرديت! اونجا رو: پيتر
تمام کريسمس رو خونه  !عجب، وحشتناکه ها) به خودش فشار مي آورد که يادش بيايد(

 !... شون بودم
گاه  فقط. نه تلفني مي کنه، نه نامه اي مي نويسه) يبه ريپل. (نمي شناسمش: مارژ

 .دور درست نيس آدم دوستاشو اين طور يه دفه بندازه. گاهي چند خطي حرفاي مبهم
 .مردم عجله مي کنند که به داخل سالن برگردند. صداي آخرين زنگ پايان آنتراکت

 آخر نمايش مي بينمت؟: پيتر
 .فکر نمي کنم: ريپلي
 فردا چي؟: پيتر

 Piazza di) رو بلدي؟ پياتزا دي اسپانيا (Dinelli) کافه دينّلي. فردا ممکنه: ريپلي
spagna)؟ 

 چه ساعتي؟. پياتزا دي اسپانيا رو بلدم: پيتر
 ده و نيم خوبه؟: ريپلي
 .دو و نيم اونجاييم: پيتر

 .از ديدنت خوشحال شدم) به پيتر(مارژ، به اميد ديدار تا فردا . بسيار خب: ريپلي

  شب– سالن اپرا – لژ –داخلي  .81
  

 .ريپلي مستقيمًا به سمت مرديت مي رود و بازوي او را مي گيرد
 .بيا بريم: ريپلي
 فکر مي کردم از اپرا خوشت اومده؟: مرديت
 .بريم يه درشکه بگيريم و ماه رو تماشا کنيم: ريپلي
 .بيرون آدم يخ مي زنه! خل شدي: مرديت

بيند که البه  شت سر مرديت قرار دارد، تصوير مارژ و پيتر را ميريپلي از توي آينه اي که پ
طرز خطرناکي به آن ها  الي تماشاگرها راه خود را به سوي جايگاه باز مي کنند و به

 .نزديک مي شوند
 .فقط خودمون دو تا. بريم، بايد باهات صحبت کنم: ريپلي

 .ي تو ديوونه ايحاال که اين طوره، باشه، ول): حسابي کنجکاو شده(مرديت 
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  شب– رم – درشکه –خارجي  .82
  

. لرزد مرديت در سرماي دل شب مي. مي گذرد (Tiber) کالسکه از روي رودخانه تايبر
 .دارد ريپلي در نقش ديکي دارد نزد او اعتراف مي کند که دل در بند مارژ

 .اصًال. نگرانش نباش: مرديت
اينجاس  انگار که مارژ همين االن. يتو دوستي هستي که خيلي خوب مي فهم: ريپلي

اي که به تو دارم،  دست خودم نيست، با وجود عالقه. به تو نگاه مي کنم و اونو مي بينم
 ... دست خودم نيس

 .من مي فهمم، خيلي خوب مي فهمم نه،: مرديت
 .غير از اين بود حتمًا منو با مشت و لگد مي نداختي بيرون: ريپلي
 .ت مي زدميه کتک مفصل به: مرديت

  رم– آپارتمان مرديت –خارجي  .83
  

دست  ريپلي پايين پريده و. به حياط ساختماني که آپارتمان مرديت آن جاست مي رسند
 .کند مرديت راه مي افتد برود، ولي مي ايستد و به او نگاه مي. او را مي گيرد

حسابي با  ت ومي شه فردا همديگه رو ببينيم؟ فقط واسه اين که تو روز، درس: مرديت
بايد درد و ناراحتيش رو  آدم... هم خداحافظي کنيم؟ البته، فقط اين نيس، واسه اينه که 

 ... بذاره براي روز
صبح تو کافه دينّلي با . البته که همديگه رو مي بينيم. ُاه، مرديت، واقعًا متأسفم: ريپلي

 هم قهوه بخوريم، باشه؟
 ؟(Spanish Steps) ون که کنار اسپنيش استپزههم... نمي دونم ): هيجان دارد(مرديت 
 .ده و ربع) فوري تصحيح مي کند(ده و نيم . خودشه: ريپلي

 .سوار درشکه مي شود و درشکه راه مي افتد

  صبح– پياتزا دي اسپانيا – کافه دينّلي –خارجي  .84
  

پله هاي  ريپلي باالي. مرديت در انتهاي خيابان اسپنيش استپز در يک کافه نشسته است
که پشت ميزي در  خيابان، بين توريست هاي اول صبح، با ريخت و قيافه ريپلي، مرديت را

مارژ و پيتر قدم زنان از  سپس. پياده رو نشسته و قهوه اش را مي نوشد، نگاه مي کند
آن ها . سمت ميز ديگري مي روند سر مي رسند و به (Via Condotti) طرف ويا کوندوتتي
 .او نشده به جا مي آورد مرديت پيتر را که متوجه.  اندمرديت را نديده

 .پيتر؟ سالم، مرديت لوگ: مرديت
. انگار هنوز خواب از سرم نپريده. سالم، خيلي ببخشين! البته. ُاه، مرديت لوگ: پيتر

 .مرديت لوگ. چطوري؟ ايشون مارژ شروود
 .سالم: مارژ

 . يخ مي زندبه شنيدن نام مارژ، مرديت واکنش نشان داده، انگار
مي دوني، مونده م اون که ديشب تو . منتظر دوستي هستيم. تو هم بيا با ما باش: پيتر

 اپرا ديديم خودت بودي؟
شماها منتظر ديکي ... راستش نمي تونم با شما باشم، اگرچه فکر مي کنم که : مرديت

 هستين؟
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 ... نه راستش، اما: پيتر
 ديکي؟ ديکي رو مي شناسي؟): به شنيدن اسم ديکي جا مي خورد(مارژ 

بله، همين ديشب اونجا بودم، با . شماها هم اپرا بودين؟ خب، پس معلوم شد: مرديت
 .ديکي بودم

 !مي دونستم! بهت که گفتم): به پيتر(مارژ 
حقي  مارژ، من تو رو نمي شناسم، بنابراين هيچ جور): به سمت آن ها مي رود(مرديت 

برمي گرده پيش  به نظر من به زودي اون... اون . دارههم ندارم، ولي ديکي تو رو دوست 
 .تو

 از کجا مي دوني؟): با حالت مالکانه(مارژ 
. ببينيم قرار داشتيم که يه ربع پيش اين جا همديگه رو. همه چيز رو بهم گفت: مرديت

بوده که ما دو تا با  مگه اين که منظورش اين. ديگه يواش يواش مي رم... بنابراين ديگه 
 مگه نه؟ که در اين صورت يه کمي ظالمانه س،.  روبه رو بشيمهم
 .نه، ما منتظر کسي ديگه اي هستيم؛ تام ريپلي: پيتر
 تام رو مي شناسي؟: مارژ

 .البته صحبتشو شنيدم، ولي تا حاال نديدمش. ريپلي؟ نه: مرديت
 مي مرديت اشاره مي کند که نمي ماند و دارد. پيشخدمت براي گرفتن سفارش مي آيد

 .رود
 .(متشکرم) Grazieنه، . براي من نه: مرديت

 .پيتر دست او را آهسته مي گيرد تا آرامش کند. مارژ عصبي است
ناجوري  اميدوارم قضيه رو پيچيده تر نکرده باشم، ولي قول مي دهم که هيچ چيز: مرديت

خداحافظ، ... ازدواج کني بين ما اتفاق نيفتاده که باعث بشه نتوني اونو بپذيري يا باهاش
 .خداحافظ پيتر، لطفًا پا نشو

يابد که دور  ريپلي، از نقطه ديدش، در باالي پله ها، مرديت را مي. پيتر بلند مي شود
سمت ميدان پايين  ريپلي آهسته آهسته از پله ها به. شده و بين جمعيت گم مي شود

مارژ که مي رسد پيتر و  به. مي آيد؛ به کافه نزديک مي شود و قدمش را تند مي کند
مي گويد و دروغ خود را نيز  حاال خود ريپلي است؛ دروغ. شروع به عذرخواهي مي کند

 .باور مي کند
بوروکراسي  .رفته بودم گذرنامه م رو تمديد کنم. ببخشين، واقعًا ببخشين: ريپلي

 منتظرين؟ خيلي وقته. صد تا مهر و کاغذ و از اين جا به اونجا. ايتاليايي
 .صبح به خير، تام.  اصًالنه،: پيتر

  ...انگار روح ديدي. حالت خوبه؟ قيافه ت يه جوريه. متأسفم) به مارژ. (سالم: ريپلي
 .ديکي ديشب اپرا بوده: مارژ

 ... شيطون هم حريف ديکي نمي شه که بکشونتش به. باورم نمي شه: ريپلي
عادالنه  و اين اصًالپس احتماًال اون شيطون همون زن بوده . با کسي اونجا بوده: مارژ

مي خوام ) پيتر به. (فکر مي کنم ديکي برمي گرده اونجا. من برمي گردم مونجي. نيست
 .برگردم خونه

 !محشره! تو خيلي از من جلوتري... جدًا؟ عاليه، نه، من داشتم : ريپلي
 .پس بايد جشن بگيريم) به مارژ. (به نظر ما اون دوباره رأي دلش عوض شده: پيتر
 .اميدوارم: مارژ
به ... (که  واقعًا هيجان انگيز و تکان دهنده بود، نه؟ وقتي مرديت گفت): به مارژ(پيتر 
شناختمش، اون  مرديت همون دختر آمريکاي اس که ديشب تو اپرا ديدمش و) ريپلي

 ... صحبت هايي مي کرد که ديکي رو ديده و
 !عجب: ريپلي
 ديکي، مارژ رو دوس داره و دلش واسش اما نکته اين جاست که، ما فهميديم که: پيتر
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 ... تنگ شده و ظاهرًا ديگه سر عقل اومده
مارژ اين مطلب رو متوجه نمي شه، ولي . احساس گناه مي کنم) به پيتر. (عاليه: ريپلي

 .هر وقت ديکي کار غلطي مي کنه من احساس گناه مي کنم

 روز – (Palazza Gioia)  پاالتزا جيويا– آپارتمان –داخلي  .85
  

اجاره به ريپلي  ، آپارتماني را در پاالتزا جيويا جهت(Buffi) خانم مسني، سينيورا بوفي
 .آپارتمان لذت مي برد ريپلي به گوشه و کنار سرک مي کشد و از دکور. نشان مي دهد
 .[حاال بخاري را روشن مي کنم] Accendo ig riscaldamento :سينيورا بوفي

 .[دوس دارم ساز بزنم] Mi piace Suonare :(ن درمي آورداداي ساکسيفون زد(ريپلي 
 .Io Sono Sorda. Quelli di :(شانه باال مي اندازد(سينيورا بوفي 

Sotto, una coppia, sono sordid, Alloru, ti piace? [ شوهري که  اين زن و. من َکَرم
 [خب، حاال از اين جا خوشتون اومده؟. پايين مي شينن، اونا هم َکَرن

  بعد از ظهر– آپارتمان ريپلي –داخلي  .86
  

مي  بخاري روشن است و يک درخت کريسمس کوچک ديده. ريپلي در آپارتمان با پيژامه
يکي از  .ريپلي کف زمين زانو زده، دور و برش چند تا بسته کادوپيچ شده است. شود

آه عميقي از سر . است (امپراتور رم) Adrian نيم تنه مرمر آدرين. بسته ها را باز مي کند
 .مي ريزد ليواني برمي دارد و براي خود نوشابه. خوشحالي مي کشد

  اواخر بعد از ظهر– آپارتمان ريپلي –داخلي  .87
  

پيانو استاوين وي  ريپلي کنسرتو ايتاليايي اثر باخ را با اسباب بازي تازه و قيمتي خود، يک
او . دست از نواختن مي کشد ا مي زنند،زنگ اتاقش ر. مي زند (Steinway Grand) گراند

 .شود؛ کمي عصبي است که مالقات کننده اي ندارد؛ پس کيست؟ بلند مي
 کيه؟: ريپلي
 ديکي؟): صداي خارج از قاب(فردي 
 کيه؟: ريپلي
 .درو باز کن. فردي): صداي خارج از قاب(فردي 

 .ضعف کرده است. ريپلي تقريبًا از حال مي رود
 .ديکي، ِد ياال، منم): ز قابصداي خارج ا(فردي 

  .در را باز مي کند. ريپلي قادر نيست فکر کند چه چيز را پنهان کند و کجا پنهان کند
 .سالم، فردي، منم تام، تام ريپلي: ريپلي
ديکي کجاس؟ . آها، سالم): گيج شده، از اين برخورد خيلي خوشحال نيست(فردي 

 چطوري؟
 مي دوني کجاس؟. کافه اتللو. مديکي رفته شا. خوبم، ممنون: ريپلي
اگه مي گفتي هنوز . گمون نمي کنم ساعت شش و نيم عصر رفته باشه شام: فردي
 .عجب حرفي، اين پسره انگار پاک غيبش زده. ناهاره باورم مي شد سر

 .انگار: ريپلي
 .زن صاحبخونه، تا اونجا که من حاليم شد، گفت که همين االن اين جا بود: فردي



39  آقای ريپلی با استعداد   /      

نمي دونم واسه چي فکر مي کني ديکي خودشو . بيا همه جا رو بگرد! ته شامرف: ريپلي
 .از تو قايم مي کنه

 پس قضيه کريسمس چي شد؟. واسه اين که قايم مي کنه: فردي
 کدوم قضيه کريسمس؟: ريپلي
 .قرار بود بريم اسکي، اما نه تلفني، نه تلگرافي، هيچي و هيچي: فردي

ته و سخت مشغول وررفتن با انگشترهاي ديکي ريپلي دست هايش را پشتش گذاش
آب  برمي گردد و مي رود توي آشپزخانه و دست هايش را زير شير. تا درشان بياورد است

 .مي گيرد تا انگشترها را درآرود
تئوريش اينه  به گمونم. البته اين روزها خيلي غرق موسيقيه): صداي خارج از قاب(ريپلي 

 . پيله باشه و بعد پروانه بشهکه پروانه اول بايد مدتي تو
اشاره مي کند به (تا حاال شنيدي که اين ماسماسک رو بزنه؟ . چه مزخرفاتي: فردي

 .نمي تونه) ساکسيفون که روي پايه اش است
چه جوري پيداش کردي؟ اين جا خيلي ): صداي خارج از قاب ظاهرًا با بي خيالي(ريپلي 
 برات يه نوشابه درست کنم؟. پرته
نشونيشو  يه بابايي تو دفتر آمريکن اکسپرس) در توضيح يافتن محل(نه، ممنون : فردي
مي کني؟  تو هم اين جا زندگي) شروع کرد اين گوشه و آن گوشه سرک کشيدن. (داد

 .آورد فردي با شدت به شستي هاي پيانو مي کوبد و صداهاي زشتي از آن درمي
دستکاري مي کند  اين که فردي پيانو رااز آشپزخانه برمي گردد، در حالي که از (ريپلي 

اين پيانو جديده، . مي مونم يه چند روزي اين جا تو ُرم،. نه، نه): حسابي در عذاب است
 ... تو

اين جا رو مبله گرفته؟ هيچي اين جا شبيه سليقه ديکي ). صداي خارج از قاب(فردي 
 .وحشتناکه، مگه نه؟ چقدر بورژواييه. نيس

 .آدرين را وارسي مي کندحاال دارد نيم تنه 
 !مواظب باش نشکنه: ريپلي
 .راستش تنها چيزي که اين جا شبيه به ديکيه، تو هستي: فردي
 .نه خيلي: ريپلي
 مدل موهات رو انگار عوض کردي؟: فردي

 .ريپلي نگاهي دور و بر اتاق مي اندازد و لبخندي روي صورتش ظاهر مي شود
 فردي، چيزي مي خواي بگي؟: ريپلي
ديکي يا رفته . يه اتفاقي افتاده. چي؟ فکر کنم متوجه شدي چي مي خوام بگم: يفرد

 .به يه چيز ديگه تبديل شده راهب شده، يا
 (delle Croce) کافه اتللو توي دّله کروچه. به نظر من اينو بهتره از خودش بپرسي: ريپلي

 .(Corso) يه کمي باالتر از کورسوئه
دفه پيش . باريکّلا چه زود ياد گرفتي،»  کمي باالتر از کورسو؟تو دّله کروچه، يه«ِد؟ : فردي

آدرس مي دي؟ نه بابا،  حاال داري واسه من. دس راست و چپت رو تشخيص نمي دادي
 .مي بينمت. انگار حاال ديگه خوب به شهر وارد شدي

با جاي  ريپلي در را مي بندد و روميزي ابريشمي را که. و با گفتن اين عبارت مي رود
مي کند و از  دست فردي چين خورده صاف مي کند، باز به سمت در مي رود و آن را باز

 .روي نرده نگاه مي کند
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  اواخر روز– آپارتمان ريپلي – پلکان و پاگرد –داخلي  .88
  

مکالمه را  ريپلي نمي تواند جريان. فردي برگشته و با سينيورا بوفي مشغول صحبت است
ليف و سينيور  خته در مي يابد که بحث بر سر سينيور گرينبشنود، ولي جسته و گري

مي شنود که دارد  صداي قدم هاي سنگين و پر صداي فردي را روي پله ها. ريپلي است
 .باال مي آيد و با عجله به داخل خانه برمي گردد

  اواخر روز– رم – آپارتمان ريپلي –داخلي  .89
  

فردي داخل مي شود و بالفاصله . ز مي شوددر خود به خود با. فردي به در مي کوبد
 .شروع به پرس و جو مي کند

 ... ريپلي؟ يه چيزي هست که: فردي
فردي  .و نيم تنه مرمر آدرين که در مشت ريپلي است، محکم توي سرش مي خورد ...

سپس مثل . بگيرد دست هايش را باال مي آورد و بيهوده تالش مي کند که جلو ضربه را
ريپلي . کند و به زمين مي غلتد ا افتاده باشد، به زانو درمي آيد، خرخري ميگاوي که از پ

فردي يک بر مي شود و ريپلي تعادلش را از دست  .نيم تنه را باال برده، به سر او مي کوبد
مي خورد و محکم به سر فردي اصابت کرده، سپس با  نيم تنه از دستش سر. مي دهد

 .مه کنده مي شودمجس دماغ. صدا روي زمين مي افتد

  شب– پاالتزو جيويا –خارجي  .90
  

زن و . کشاند ريپلي، فردي را از تاريکي خيابان به سمت اتوموبيل مي. ميدان خلوت است
خاطر مستي اش  ريپلي با فردي حرف مي زند و او را به. مردي از ميدان مي گذرند

 .دريپلي او را از در عقب، روي صندلي هل مي ده. سرزنش مي کند
هي، فکرشو بکن اگه مست باشم شوهرش چي ): صداي فردي را تقليد مي کند(ريپلي 
 .مي گه

 شب – (Via Appia Antica)  ويا آپيا آنتيکا–خارجي  .91
  

سياه قبرها به  در دو سوي جاده نيمه تاريک، گهگاه سايه. فيات در جاده آپيا پيش مي رود
تا جاي مناسبي براي  ست را نگاه مي کندتوي اتومبيل، ريپلي چپ و را. چشم مي خورد

 .دارد نزديک چند تا درخت نگه مي. بيرون انداختن جسد بيابد

  غروب– رم – آپارتمان ريپلي –داخلي  .92
  

ريپلي باز مي کند و با سينيورا بوفي و دو تا پليس روبه . کسي تند و تند به در مي کوبد
 .ي کنديکي از پليس ها دستش را دراز م. رو مي شود

 ديکي گرين ليف؟ :(Roverini) رووريني
 .بله: ريپلي

 مي تونم بيام تو؟. بازرس رووريني هستم: رووريني
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  غروب– آپارتمان ريپلي –داخلي  .93
  

 رووريني و معاونش، باجو. ريپلي پشت ميز نشسته و سرش را بين دو دست گرفته است
(Baggio)با حوصله نگاه مي کنند ،. 
 سينيور مايلز ديروز کي از اين جا رفت؟.  خبر بديهبله،: رووريني
خورده  دقيقًا نمي دونم، هشت بود، ُنه بود؟ هر دومون مقدار زيادي مشروب: ريپلي
بردم رسوندمش دم  ولي تا آن جا که يادم مياد تاريک بود، بله تاريک بود وقتي. بوديم

 .ماشينش
 وقت شما چي کار کردين؟خب، سينيور مايلز سوار شد و رفت و اون : رووريني
فردي آدم هيکل داريه، ولي من با چند تا ليوان کله مي . من هم رفتم خوابيدم: ريپلي
 کي پيداش کرد؟. تمام روز بعد حالم بد بود. شم

 .رووريني به سمت نيم تنه مرمر رفته است
 .مجبوريم از شما بخوايم که فعًال در رم بمونين .(Senta) سنتا: رووريني
 . حتمًا، اگه به اين قضيه کمک کنه، با کمال ميل:ريپلي

  (چي مي گن؟) ?Come se dice (با باجو نگاه مي کند... (دکتر بايد : رووريني
 .کالبد شکافي: ريپلي

ولي برداشت اوليه اش اين بوده که سينيور مايلز . درسته، کالبدشکافي کنه: رووريني
 .ديرتر از هفت ديشب کشته نشده

 .قطعًا موقعي که سوار شد و رفت هنوز نمرده بودبله، : ريپلي
 .درسته، نمرده بود: رووريني

  صبح–رم  – (Ghetto)  گتو– يک خيابان تنگ و باريک –خارجي  .94
  

فروشگاه مبلمان  از کنار يک. ريپلي سوار اسکوتر از درون تونل تاريکي در گتو بيرون مي آيد
به پهلو نگاه مي کند . چيده است ت را در پياده رومنزل مي گذرد که آينه ها و ميزهاي توال
شده مي بيند و براي لحظه اي دچار اين توهم  و تصوير خود را که درون آينه ها تکه تکه
ريپلي فريادي مي کشد و در پياده رو . نگاه مي کند مي شود که ديکي آن جاست و او را

مردي ايتاليايي که به . شاندرا چند گامي روي سنگفرش مي ک ُسر مي خورد و اسکوتر او
 .بود، با نگراني به طرفش مي رود نظر او ديکي رسيده

  روز– پياتزا دي اسپانيا – آمريکن اکسپرس –خارجي  .95
  

خيابان در پياده رو  مثل دفعه قبل، مارژ آن ور. ريپلي از دفتر آمريکن اکسپرس بيرون مي آيد
پول ديکي را داخل کوله   اسکوتر کيفريپلي در حال رفتن به سمت. کافه نشسته است

از صورتش . از ميدان مي گذرد مارژ او را مي بيند و با قدم هاي تند. اش مي گذارد
 .ندارد پيداست که اصًال حال و حوصله خوش و بش کردن

 اون فردي رو کشت؟: مارژ
 مارژ، تو کي اومدي اين جا؟: ريپلي
 اون فردي رو کشت؟. حقيقت رو بگو: مارژ
 .معلومه که اون نکشته. مي تونم قسم بخورم که کار اون نيست: يريپل
دنبال اون  هر وقت. ولي تو رو ديدم. بازم اومدم اين جا منتظرش باشم بلکه ببينمش: مارژ
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صورتت چي ) شود به سر و صورت زخمي ريپلي دقيق مي. (مي گردم، به تو برمي خورم
 شده؟
 .ديکي کرد: ريپلي
 ديکي؟):  مي شوديک دفعه عصباني(مارژ 
در مورد  .حرفايي زدم که نمي يابد مي زدم. با هم جر و بحث کرديم! آره، صورتم: ريپلي

دفه خودشو انداخت روي  که ديدم يه. تو، در مورد رفتار زشتي که با تو داره، با همه مون
 سوار مي شي؟) اسکوتر را از سرجايش برمي دارد. (من
 چي؟: مارژ

 .برمت پيش اونمي . بيا باال: ريپلي

  روز– پاالتزو جيويا –خارجي  .96
  

چند ماشين  ورودي ميدان را. ريپلي و مارژ سوار بر اسکوتر از پيچ ميدان ظاهر مي شوند
ريپلي از اين منظره . شود بازرس رووريني از يکي از اتومبيل ها پياده مي. پليس بسته اند

 .جا خورده، از کنار ميدان رد مي شود و مي رود

  روز– کنار رودخانه – خيابان رم –خارجي  .97
  

ريپلي چند صد متر باالتر، در ميدان ديگري که پر از غرفه هاي کتاب فروشي است توقف 
 .مارژ گيج شده و سر از قضيه درنمي آورد. مي کند

 ديکي کجا زندگي مي کند؟: مارژ
پليس . پاالتزو جيويا  بود،چند تا کوچه پايين تر، تو همون ميدوني که پليس وايساده: ريپلي

  .دردسر ديکي رو بيش تر کنم اصًال خبر نداره که من در رم هستم، منم خيال ندارم
 يعني شايد بهتر باشه منم اونجا نرم؟: مارژ

 نه، خب اگر مي خواي بري برو،): سخت توي فکر و حواسش جاي ديگر است(ريپلي 
مي   فهمن که اون منو زده و نتيجهولي بهشون راجع به صورت من حرفي نزن وگرنه مي

صميمانه و از  خيلي. (گيرن که آدم عصبي مزاجيه و شايد فردي رو هم اون کشته باشه
 .بعدًا باز مي بينمت. موفق باشي، مارژ) ته دل

و راهش را مي گيرد و مي رود، ولي در اولين فرصت سر و ته کرده و با سرعت به سمت 
 .ميدان برمي گردد

  بعد از ظهر– پاالتزو جيويا –خارجي  .98
  

از در  وقتي پياده شده و سعي دارد با عجله اسکوترش را. ريپلي داخل ميدان مي شود
تجمع کرده اند به  ورودي مجمتع تو ببرد، عده اي خبرنگار که در آرايشگاهي همان نزديکي

يکي از . ندسؤال پيچش مي کن دو بيرون مي ريزند و دور او را مي گيرند و در مورد فردي
يک افسر پليس سر خبرنگارها داد  هرج و مرجي شده؛. خبرنگاران از او عکس مي گيرد

 .صورت گرفته، به دو داخل ساختمان مي رود مي زند و ريپلي در حالي که دستش را جلو
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  ادامه صحنه قبل– پاالتزو جيوبا – ورودي و راه پله ساختمان –داخلي  .99
  

برخورد مي  جله وارد ساختمان مي شود، به افراد پليس بيش تريريپلي در حالي که با ع
روي يکي از . هستند کند که مشغول تحقيقات جنايي روي آثار جرم احتمالي در راه پله ها

 .پاگردها رووريني را مي بيند و به سوي او مي شتابد
 ميشه لطفًا با من بياين باال؟: ريپلي

 البته صورتتان چي شده؟: رووريني
 .وقتي داشتم از دست عکاس ها در مي رفتم، افتادم. اسکوتر: ليريپ

 .ريپلي از جلو و رووريني به دنبال او از پله ها باال مي روند
نمي شه . تلفن، خبرنگارها، همه ش حس مي کنم تعقيبم مي کنن): عصبي(ريپلي 

 نشاني منو بهشون ندين؟
بته ما ابتدا جواب منفي مي ديم، مرتب از ما سؤال مي کنن، ال. نه متأسفانه: رووريني

 .حتي به نامزد شما
 .واقعًا حوصله ديدن هيچ کس رو ندارم: ريپل

 ؟...حتي نامزدتون: رووريني
 .حتي نامزدم: ريپلي

 تامس ريپلي چطور؟: رووريني
 تامس ريپلي؟: ريپلي

ي کليد م .با حالت بي قرار منتظر رووريني است. ريپلي جلوتر به در آپارتمانش رسيده
 .اندازد و در را باز مي کند و بي آن که منتظر شود داخل مي شود

  بعد از ظهر– آپارتمان ريپلي –داخلي  .100
  

 .رووريني و به دنبال او باجو داخل مي شوند
 شما و سينيور ريپلي رفته بودين سن رمو، درسته؟: رووريني

 .لبخند مي زند. ريپلي دستپاچه مي شود
 .سن رمو، چند ماه پيش بوددرسته، رفتيم : ريپلي

 .فکر مي کنم نوامبر بوده: رووريني
 شما با تام حرف زدين؟. شايد هم: ريپلي

 .طبق اطالعات من هفتم نوامبر بوده: رووريني
 .به ياد نداريم حاال من تاريخ دقيقش را: ريپلي

 خب، آخرين بار کي سينيور ريپلي رو ديدين؟: رووريني
 .چند روز پيش: ريپلي
 با شما اين جا زندگي مي کنه؟: نيرووري
  !البته که نه: ريپلي

پيش فردي  دو روز: بسيار خب، به اين ترتيب طرح ماجرا ظاهرًا به اين صورته: رووريني
که غرق شده بود  ديروز قايقي پر از سنگ. مايلز پس از ترک آپارتمان شما کشته مي شه

هفتم نوامبر دزديده  که قايق دردر سن رمو پيدا مي شه و صاحب اون به پليس مي گه 
ديکي گرين ليف در اون : ُاه سوابق هتل ها رو بررسي مي کنيم و مي بينيم که. شده بود

صاحب قايق ما يادش مياد که قايق رو دو  تاريخ در سن رمو بوده و پرس و جو که مي کنيم
 .تا آمريکايي کرايه کرده بودن

تو سن رمو پنجاه تا هتله، تا . ت وقايع تصادفيهاين طرح ماجرا نيست، صرفًا يه مش: ريپلي
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 .اون روز خاص شايد صد نفر قايق اجاره کردن
 . نفر٣١دقيقًا : رووريني
 . نفر٣١: ريپلي

  .ريپلي خلقش جا نيست. باجو وارد مي شود و چيزي در گوش رووريني مي گويد
 .مارژ شرووده. دوشيز شرووده: رووريني
باجو به در راه ) .بگين بياد تو؛ چه فرقي مي کنه؟ بگين بياد): دستپاچه و واداده(ريپلي 
 .بعدًا بياد نه، نه، اگر مانعي نداره لطفًا ازش خواهش کنين) مي افتد

 .رووريني سرش را تکان داده، چيزي به باجو مي گويد و باجو بيرون مي رود
 .متشکرم: ريپلي

چرا با دوستتون حاضر به ... ين ممکنه لطفًا بگ): در حالي که او را مي پايد(رووريني 
 صحبت کردن هستين، ولي با نامزدتون نه؟

دهد، در  ريپلي بعضي کاراي منو برام انجام مي. انگار همين االن توضيح دادم: ريپلي
پرسه پس کي  ضمن آقاي ريپلي از من نمي خواد که باهاش ازدواج کنم و مدام هم نمي

 .ازدواج مي کنيم
 يپلي عکسي دارين؟از سينيور ر: رووريني
 .من عادت ندارم عکس دوستاي مردمو تو جيبم بذارم: ريپلي

 .شايد از لحن ناجور انگليسي منه. انگار عصبانيتون کردم: رووريني
 .بله، انگليسيتون يه کم زمخته: ريپلي

 ...از بعد از سن رمو هيچ کس سينيور ريپلي رو نديده. مي بخشين: رووريني
 !چرا من ديدمش: ريپلي

 .البته، غير از شما: رووريني
هتل  و اگه اسم! نه، غير از من دوشيزه شروود هم ديدنش؛ از خودش بپرسين: ريپلي

 .بود تام تو گولدوني اتاق گرفته! آها، گولدوني.... محل اقامتش يادم بياد
. ديگه اين هم يه حسن تصادف. درسته، حق با شماس. بسيار خب، گولدوني: رووريني

انگليسيم دقت  بيش تر سر لحن... به اميد ديدار بعدي که انشاءا)  که برودپا مي شود(
 .خواهم کرد و شايد هم از شما بخوام کمي برام ساکسيفون بزنين

 .البته: ريپلي
تا مرد  در ضمن يه شاهد دارم که ديده دو): ميانه و راه يکدفعه برمي گردد(رووريني 

خواهد با شما  اين خانم شاهد مي. مي شدنداشتن اون شب سوار اتومبيل آقاي مايلز 
 فردا خوبه؟) با لحني که بوي خوش نمي دهد. (روبه روش کنيم

 .خوبه): از پا افتاده(ريپلي 
کند و  از الي در نگاه مي. ريپلي صبر مي کند تا او برود، سپس نفسي عميق مي کشد

 .رووريني را مي بيند که با مارژ توي راه پله صحبت مي کند
ايشون تو اتاقشوَنن، ولي گمون . ُبن جورنو، ميس شروود): صداي خارج از قاب(ني رووري

 .نکنم مايل باشن کسي رو ببينن
 ريپلي احساس مي کند خفتي که دور گردنش افتاده، هر لحظه تنگ تر مي شود، با

 .ناگهان به شنيدن صدايي از جا مي پرد. خستگي به در تکيه مي دهد
حاال هم  .اين مدت مدام دنبال تو بودم. ونم صدامو مي شنويديک؟ ديکي؟ مي د: مارژ

تو هيچ حساب  ولي ديگه رو... مي خواستم بگم که تا سه مي شمرم و اگه باز نکردي 
گذشته، ديگه فکرش رو  هر چي بوده، هر چي بينمون. اصًال حساب نمي کنم. نمي کنم

 به خاطر اين کار، تو که هم نمي کنم، چون تو قلب منو شکوندي، اين رو مي دونم
 ... دونم، واقعًا نمي دونم مقصري، ولي نمي دونم چرا اين کار رو کردي، نمي

 ريپلي گوش مي دهد سکوتي برقرار مي شود و سپس صداي پاي مارژ است روي پله
 .هاي سنگي، صداهاي پاها به تدريج به صداي تق تق تايپ کردن تبديل مي شود
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  شب–ي، پاالتزو جيويا  آپارتمان ريپل–داخلي  .101
  

 .ريپلي پشت دستگاه تايپ، در حال تايپ کردن
شم؛ مرگ  تام عزيز، ديگه دارم از اين ماجراها خسته مي): صداي خارج از قاب(ريپلي 

تحمل کنم، ديگه  فکر کردم برم اداره پليس، ولي نمي تونم، نمي تونم. فردي، سيلوانا
 .هيچي رو نمي تونم تحمل کنم

  شب– آپارتمان ريپلي، پاالتزو جيويا –ي داخل .102
  

کند و آن  لباس ها را سوا مي. ريپلي تند و تند مشغول کار است. همه جا به هم ريخته
. و داغان خودش ها را دو کپه مي کند؛ يکي براي چمدان ديکي، ديگري براي چمدان درب

قسمت ريپلي در  پيرهني را که. مدارک ماشين فردي را در چمدان ديکي مي گذارد
بيند، مي گذاردش روي  گذاشته برمي دارد و چون حروف اول اسم ديکي را روي آن مي

مدت کوتاهي به صورت خود مي  اما چند لحظه بعد آن را برمي دارد و به. کپه بزرگ تر
  .چسباند

 انگشترهاي ديکي را درمي آورد، جعبه کوچکي را که پر از دکمه و سوزن و دکمه
 کيف چرمي. مي کند و با حسرت انگشترها را توي آن مي اندازدسردست است باز 

فاخر و  ديکي هم روي کپه بزرگ تر مي رود، همين طور کراوات ها، براي پيراهن هاي
 .مي خراشد پاسپورت ديکي، پاسپورت را باز مي کند و چهره عکس توي آن را با ناخن

به تو پس  ا که از تو گرفتم بازکاش مي شد زندگي اي ر): ... صداي خارج از قاب(ريپلي 
مارژ اما . اي، تام تو هميشه آن چه را در قلب من مي گذشته به خوبي درک کرده. بدهم

به . را به تو مي نويسم و فکر کنم براي همين است که اين نامه. هيچ وقت نتوانست
ظ تو از همه لحا. داشته ام برادري که هيچ وقت نداشته ام؛ و تنها دوست واقعي که

من تو قادري مردم را عوض کني،  به نظر. همان پسري هستي که پدرم آرزويش را داشت
من اينک . خودت را نمي تواني عوض کني موقعيت ها را تغيير دهي، ولي وجود مزخرف
کارهايي که کرده ام و . کنم، يا به کجا بروم به جايي رسيده ام که ديگر نمي دانم چه

متأسفم، ولي . ام کرده، دست از سرم برنمي دارند فهديگر بازپس گرفتني نيست کال
 گند ديکي گرين ليف بودن را باال آورده ام، نه؟. نيستم ديگر قادر به ادامه دادن

داده و روي پيانو  نامه را تمام کرده، آن را امضا مي کند و در پاکتي با عنوان تام رپيلي قرار
پيانو به طور کج و کوله  ش براقعکس سرش توي سرپو. بغل پاسپورت ديکي مي گذارد

را که به عنوان ديکي گرين ليف  وقتي عينک به چشم مي زند و دوره کوتاهي. مي افتد
مي رسد که عکس دو سر رفته رفته  زندگي کرده پشت سر مي گذارد، لحظه اي به نظر

 .از هم جدا مي شوند

  شب– پاالتزو جيويا – زيرزمين –داخلي  .103
  

نکبت  اثاثيه ديکي را به داخل زيرزمين مشترک مجتمع مي کشاند محلريپلي اسباب و 
کاناپه  يک. زده نيمه تاريکي که محل انباشت زيادي هاي ساکنان سي آپارتمان است
ريپلي . قرار دارد مخمل قرمز در يک گوشه باالي توده اي از مبل و صندلي هاي فرسوده

کناري ريخته، مي چپاند و  ه کار درچمدان ها را البه الي کپه اي از لباس هاي کهن
پاهاي پليسي را که بيرون قدم مي زند و  از پنجره کوچکي،. ساکسيفون را هم کنار آن ها
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ريپلي پس پس مي رود . ماشين پليس را مي تواند ببيند انعکاس نور آبي رنگ چراغ گردان
ماشين پليس روشن و درون تاريکي که هر چند ثانيه با نور آبي  و چراغ را خاموش مي کند

 .رود مي شود، فرو مي

  شب– رم – کنار پاالتزو جيويا –خارجي  .104
  

بغلي  ريپلي با همان چمدان هاي کهنه کذايي که به دنبال مي کشد، کنار ساختمان
به آپارتمان  ظاهر مي شود؛ نگاهي به ماشين پليس که روبه روي دروازه ساختمان مربوط

 .شود  و به سرعت درون تاريکي ناپديد ميخودش پارک کرده، مي اندازد

  شب– کنار پاالتزو جيويا –خارجي  .105
  

سايه ريپلي را هم لحظه اي مي بينيم که دارد با عجله در طول کوچه اي به سمت دروازه 
 .اي مي دود و پشت آن ناپديد مي شود

  دم صبح– ونيز – پياتزاله ُرما –خارجي  .106
  

صبح،   تاکسي، در ساعات اول–کهنه اش نزديک نوک يک قايق ريپلي کنار چمدان هاي 
ريپلي  .پيتر اسميت کينگزلي در اسکله منتظر اوست. به ساحل ونيز نزديک مي شود

 .دست تکان داده، پيتر هم متقابًال دست تکان مي دهد
 !اونجا مي بينمت): با دست به ايستگاه تاکسي اشاره مي کند(پيتر 

  اول صبح– ونيز –سن مارکو  پياتزا –خارجي  .107
  

. پرواز مي کنند ريپلي و پيتر از توي ميدان قدم زنان مي آيند و کبوترها از جلو پايشان
 .تو مي دهد ريپلي حال و هواي زيباي سپيده دم خاکستري را با نفس عميقي

 ايتاليايي ولي با اين. پيتر، خيلي بايد ببخشي که تو رو قاطي اين ماجرا کردم: ريپلي
 .دست و پا شکسته م به تنهايي نمي تونستم با پليس صحبت کنم

خوشحالم که تو آخر به ونيز آمدي و . براي من هيچ زحمتي نيست. خر نشو: پيتر
 .خوشحالم که برخالف شايعات زنده مي بينمت

 چه شايعاتي؟: ريپلي
مسخره خودم مي دونم که . که ديکي تو رو کشته و با پاسپورت تو سفر مي کنه: پيتر
 .س

  اواخر روز– ونيز – کالنتري –داخلي  .108
  

که  چند ساعت بعد، ريپلي وسط سالن انتظار يک کالنتري شلوغ و درهم برهم نشسته
به اين جا  پر از اشخاص مختلف و توريست و دزد و جيب بر و غيره است که شکايتشان را

. همچو جايي بوده است  يااين محل سابقًا اسلحه خانه، يا آبجوسازي. ارجاع کرده اند
گردد و به سمت ريپلي  پيتر که پشت پيشخواني مشغول صحبت با کسي است، برمي
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 .که منتظر است مي رود
. متأسفم! اين جا بو مي ده، نه؟ بوش رو حس مي کني؟ آه. به ونيز خوش آمدي: پيتر

 .براي شروع روز اول جاي خوبي نيست
 .نه، چيزي نيست: ريپلي
منتظر کسي هستن که : حال، آخرش ته و توي اين تأخير طوالني رو درآوردمبه هر : پيتر

 .قراره از رم بياد
 !چي، يکي قراره از رم بياد؟): بيمناک(ريپلي 
 خوبه که، نيست؟: پيتر

باشه؛ خيال  آخه من فکر نمي کردم تو ايتاليا اين طور): انگار دارد خفه مي شود) ريپلي
 ... مطمئن بودم که! و مستقلهمي کردم هر قسمت کامًال جدا 

خودت که روزنامه ها رو خوندي، مي دوني که قضيه چقدر واسه اينا مهمه؛ قتل : پيتر
 ... توريست آمريکايي

  .اما حاال که تو اينو گفتي تازه مي فهمم چقدر هوا اين جا خفه س. مسخره ست: ريپلي
غيردوستانه، که  اهر عبوس و، آدمي با ظ(Verricchia) دري باز مي شود و سرهنگ وررکيا

ريپلي از ترس اين که . اندازد همين حاال از رم رسيده تو مي آيد و نگاه تندي به آن دو مي
يک افسر پليس، سرهنگ را . باال کند تازه وارد رووريني باشد، جرئت ندارد سرش را

 .معرفي مي کند
 .سرهنگ وررکيا از اداره پليس رم): به ايتاليايي(پليس 
 ريپلي کدومتونين؟): خطاب به پيتر، به ايتاليايي(ا وررکي
 .اون): به ايتاليايي(پيتر 

وررکيا با قدم هاي بلند از آن ها گذشته، وارد اتاق کوچکي در پشت سالن مي شود که 
 .از رفتار او بوي خوشي نمي آيد. محل بازجويي است
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 يک طرف در قفل و بست داري است که معلوم است به. اتاق محيط خصمانه اي دارد
 پنجره تنگ بدريختي مشرف به يک کانال آب در. سلول هاي بازداشت منتهي مي شود

. شوند پيتر و ريپلي داخل مي. دو سه تا پنجره هم رو به سالن باز مي شود. طرف ديگر
  .پيتر ترجمه مي کند مقطع و بريده صحبت مي کند واو به ايتاليايي و . وررکيا مي نشيند

 ...:(به ايتاليايي(وررکيا 
کوتاهي کرده  بازرس قبلي... او عهده دار اين پرونده شده چون که ): ترجمه مي کند(پيتر 

 .در بره که تنها مظنون قتل فردي بوده به آسوني... و گذاشته که ديکي 
 کند که آخرين بار ريپلي، کي گرين ليف را ديده سؤال مي): ... (به ايتاليايي(وررکيا 
 (است؟

 .ريپلي يادش مي رود که ظاهرًا ايتاليايي درست نمي داند و خودش جواب مي دهد
متوجه خطاي خود مي شود و شانه اش را باال مي (در رم، حدود سه هفته پيش : ريپلي
 .اين يکي رو خودم بلد بودم). اندازد

 .اندازد و به ايتاليايي ترجمه مي کندپيتر نگاهي به ريپلي مي 
 ... :(به ايتاليايي(وررکيا 

 شما از آن وقت تا به حال کجا بودين؟): ترجمه مي کند(پيتر 
 .خانه به دوش بودم: ريپلي
به  سعي خود را مي کند، به ايتاليايي، خطاب(چه جوري واسه اش ترجمه کنم؟ : پيتر

 ...  خيابون مي خوابيده، با يهتو... سينيور ريپلي ... مشکله ) وررکيا



48  آقای ريپلی با استعداد   /      

 تو خيابون؟ با اين سرما؟): به ايتاليايي(وررکيا 
 .فکر مي کنه که تو اين سرما ادعاي بيرون خوابيدن معقول به نظر نمياد: پيتر

 ... :(به ايتاليايي(وررکيا 
سؤال بي ) از خودش اضافه مي کند(شما همجنس گرا هستين؟ ): ترجمه مي کند(پيتر 

 .بيهربط جال
 .خير: ريپلي
همجنس  در ضمن، تو ايتاليا رسمًا) با لحن خشک از خودش. (نه): ترجمه مي کند(پيتر 

وضعشون خراب  چون که در غير اين صورت لئوناردو داوينچي و ميکل آنژ هم. گرا نداريم
 .مي شد
نکنم بهش بگو که من نامزد دارم، ديکي هم نامزد داره، فردي مايلز هم اگه اغراق : ريپلي

 .يه ده دوازده تايي داشت
 ... :(به ايتاليايي ترجمه مي کند(پيتر 

 ... :(مي خندد، به ايتاليايي(وررکيا 
 .همه شان مي خندند

 چي گفت؟: ريپلي
 ... مي گه اين همه نامزد: پيتر

 ... :(ناگهان خيلي جدي مي شود، به ايتاليايي(وررکيا 
 . دقت نگاه مي کنددر ضمني که پيتر ترجمه مي کند، وررکيا با

 مي خواد بدونه که آيا تو اول فردي مايلز و بعد ديکي گرين ليف رو کشتي؟: پيتر
ليف رو  من فردي مايلز و بعدش ديکي گرين. نه، من نکردم): از کوره در رفته(ريپلي 
ازش بپرس که ) پرسد پيتر اين را صريحًا از وررکيا نمي(داره منو متهم مي کنه؟ . نکشتم
 نو متهم مي کنه؟داره م
  ... فکر نمي کنم. از همين حاالش هم عصبانيه: پيتر

بله، فقط به خاطر اين که از ): حرف او را قطع مي کند و در حالي که جوش آورده(ريپلي 
 !آمريکايي ها خوشش نمياد

 .اين اتاق، جاي صحبت هاي خصوصي نيس): به ايتاليايي(وررکيا 
حق با شماس، حق با ): ردن او دارد، به ايتالياييدر حالي که سعي در آرام ک(پيتر 

 .شماس
 ... اين) به ايتاليايي... (هوم : وررکيا

نام ريپلي روي پاکت . در پاکت نامه باز است. وررکيا نامه اي را به دست آن ها مي دهد
 .ريپلي به پاکت نامه خيره مي شود. به چشم مي خورد

 ... :(ادامه مي دهد، به ايتاليايي(وررکيا 
 .اينو تو خونه ديکي در رم پيدا کردن: پيتر

 بازش کردين؟: ريپلي
 !البته: وررکيا

حالت شخصي را . شروع به خواندن مي کند. ريپلي پا مي شود و نامه را بيرون مي آورد
 .دارد که به حريم خصوصيش تجاوز شده

مه خودکشي رو شما قبًال اين نا) به وررکيا. (اين يه نامه خودکشيه): به پيتر(ريپلي 
 خوندين و اون وقت اين سؤال ها رو از من مي کنين؟
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  روز– آپارتمان پيتر اسميت کينگزلي –داخلي  .110
  

هاي  پايه دفترچه نت، پوسترهاي اجراهاي مختلف و عکس: همه جا آثار موسيقي است
 از روي نشسته و ريپلي پشت پيانو پيتر. پيتر در حال رهبري ارکستر، پيتر معلم اپراست

پيتر شام را آماده کرده، . نوازد ويوالدي را مي (Stabat Mater) «استابات ماتر«دفتر نت 
 .مشغول چيدن ميز غذاست

آدم  اگر واقعًا ديکي، فردي رو کشته باشه، مي توني حتي تصورش رو هم بکني؟: پيتر
 ... پا مي شه و مث معمول قهوه ش رو مي خوره... مث هر روز صبح ها پا مي شه 

 ... تصورش هم مشکله
جنايتکارانه، باز هم  هر قدر هم وحشتناکه و هر قدر هم. آدم هر کاري که مي کنه: ريپلي

اين طور نيست؟ هيچ . آدمه براي خودش دليل و منطق داره، دليلش توي که کله اون
 .ظالميه آدمي پيدا نمي شه که فکر کنه آدم بديه يا آدم

 ... حتمًا مي کشه، آدم کشته. اما عذاب که مي کشه: پيتر
انباري، در  تو خودت بخواي گذشته رو فراموش کني، نمي ذاريش تو يه اتاق، تو يه: ريپلي

 .کارو مي کنم و روش ببندي و هيچ وقت هم ديگه اون تو نري؟ من خودم که همين
من اگه بخوام همچو کاري بکنم، انباري کفاف نمي ده، بايد يه ساختمون . شايد: پيتر

 .کامل داشته باشم
خواد  و بعد برمي خوري به يه شخصي که با بقيه فرق داره، اون وقت دلت مي: ريپلي

نمي توني،  ... کليد رو بندازي طرفش، بهش بگي بره درو باز کنه، بره تو، اما نمي توني
 کسي ببينه اون تو چقدر هولناک واسه اين که اون تو خيلي تاريکه، پر از ديو و غوله و اگه

 ...و زشته، اون وقت
 .پيتر به سمت او آمده و حاال پشت او که جلو پيانو نشسته، ايستاده است

رو هم مي زدي،  Knees up Mother Brown اگه. اين موسيقي ايه که حرف مي زند: پيتر
 .نمي تونس اين قدر شوم و سرد و غم انگيز باشه

 . روي پيانو مي زندپيتر اين آهنگ رو در حالي که پشت به ريپلي ايستاده،
همه آشغاالشو  .دلم مي خواد اين کارو بکنم، درو باز کنم، بذارم اون تو روشن شه: ريپلي

دارم و همه چيز رو پا کنم  اگه مي شه يه پاک کن گنده ور... بريزيم بيرون و تميزش کنم 
 ... که اما مسئله اينه، پيتر،... از اول شروع کنم ... 

 که کليد گم شده؟): ... پليبعد از سکوت ري(پيتر 

 پل حسرت – (Santa Maria della pieta)  سانتا ماريا دّلا پي يتا–داخلي  .111
(Bridge of sighs) – روز 

  

اين  طنين صدا در. ويوالدي را مي خواند» استابات ماتر«پسربچه اي قسمت سوپرانو 
پيتر که  تر به رهبريارکس. کليسا که مخصوص ويوالدي است عجيب نافذ و اثرگذار است

 .خود ارگ مي نوازد، مشغول تمرين است
پيتر او را مي بيند . مي ايستد و گوش مي دهد. ريپلي از در کليسا آهسته وارد مي شود

 .ريپلي جواب لبخند او را مي دهد. و لبخند مي زند
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  .ريپلي و پيتر به استقبال او آمده اند.  قطار ظاهر مي شودمارژ کيف به دست روي پله
 .سالم پيتر، چقدر از ديدنت خوشحالم): با اشتياق(مارژ 
 !سالم، مارژ: ريپلي
 .تا): به سردي(مارژ 

 .به سمت کشتي بخار مي روند
 ... پس آخرش پيتر رو پيدا کردي: مارژ
 .مدر واقع بهتره بگي که همديگه رو پيدا کردي: پيتر

 .اين را ريپلي به خاطر مي سپارد. مارژ لبخند معني داري مي زند
 پدر ديکي االن کجاس؟: پيتر
ظاهرًا يه کم دل درد داره، انگار غذاهاي اين جا زياد بهش . تا فردا صبح مي رسه: مارژ

 .نمي سازه
 .اين روزها منتظر ديدنش بودم: ريپلي
قضيه کار   يه کاراگاه خصوصي داره رو ايناالن. اينو مطمئنم. ديکي خودشو نکشته: مارژ

 .پدر ديکي استخدامش کرده. نامي (Mac Carron) يه مک کارن. مي کنه
 .فکر بکريه: ريپلي
  ديکي روز قبل از ناپديدشدنش يه چک هزار. اين طور که تا حاال فهميده. آمريکاييه: مارژ

 .دالري نقد کرده
 .وارد کشتي بخار مي شوند

ي خودتو تو تايبر غرق کني، قبلش مي ري بانک پول بگيري؟ من که فکر اگه بخوا: مارژ
 .نمي کنم

  روز– ونيز – خانه ريپلي –خارجي  .113
  

 .پيتر در را باز مي کند و ريپلي اسباب و اثاثيه مارژ را مي آورد. قايق به در خانه مي رسد
 خونه توئه؟): به پيتر(مارژ 
 عاليه، نه؟. نه، مال تامه: پيتر
 پولشو کي مي ده؟! واي: ارم

مي تونم از . يه کم نموره و چند تا پله مي خوره. پيتر اين جا رو براي من پيدا کرد: ريپلي
 .پس اجاره ش بربيام

  روز– ونيز – خانه ريپلي –داخلي  .114
  

که  در مدتي. مارژ، وارد اتاق نشيمن شده، از مبلمان لوکس آن شگفت زده مي شود
 . است، او دور اتاق گشته و در و ديوار را ورانداز مي کندريپلي نزديک بار

 .خيلي قشنگه: مارژ
ناجور من  از اون آپارتمان تنگ و. براي همين تام مي خواس که تو اين جا بموني: پيتر

 .تو هم که مي دونم چقدر از هتل بدت مياد. خيلي بهتره
بگيم که چقدر دالراش برکت بايد به آقاي گرين ليف ) به ريپلي. (هتل بهتر بود: مارژ

 .داشته
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. مارژ کالفه است و از روي عصبانيت مي خندد. ريپلي مشغول درست کردن نوشابه است
 .پيتر برمي گردد

 به چي مي خندي؟: پيتر
داشتم به روزي فکر مي کردم که تام اول بار سر و کله اش تو مونجي پيدا . هيچي: مار

 . کنو اوضاع حاالشو نگاه) به ريپلي(شده 
 اوضاع حاالم چطوره؟: ريپلي
 .هيچي، عين روز اولته: مارژ

  روز– ونيز – پياتزا سن مارکو –خارجي  .115
  

که  ميدان سن مارکو خيلي پرجنب و جوش است؛ توريست ها، بادکنک فروش ها و مردي
دار پشت  هربرت گرين ليف در معبر حاشيه ميدان زير تاقي ستون. ساکسيفون مي زند

داغي را مزمزه مي  نشسته و ليوان آب (Florian) ميزهاي بي شمار کافه فلوريانيکي از 
 :جا برمي خيزد با ديدن مارژ و ريپلي که به او نزديک مي شوند، از. کند

 .آقاي گرين ليف: ريپلي
 .تام، چطوري؟ به نظر سر حال مياي: هربرت گرين ليف

 .خيلي ممنون: ريپلي
 . نيويورک خيلي فرق کردينسبت به زمان: هربرت گرين ليف

 .همين طوره: ريپلي
 .هوا امروز خيلي فرق کرده. صبح به خير، مارژ: هربرت گرين ليف

 .خيلي: مارژ
 شما چطورين، قربان؟ بهتر شدين؟: ريپلي

 .فعًال که خودمو بستم به آب داغ. خيلي بهترم: هربرت گرين ليف
 آقاي مک کارون کجاس؟: مارژ

بسيار خب، پسرم، اوضاع بدي . پليس اونجا تعريفي نداره. وسن رم: هربرت گرين ليف
 پيش اومد، نه؟

 کارآگاه تو سن رمويي چي مي کرده؟. بله: ريپلي
از دست  تام حاال که پسرمو. هيچي، مي خواد تحقيقاتش رو کامل کنه: هربرت گرين ليف

ني بعضي بتو اميدوارم تو. تازه دارم خوب مي شناسمش. دادم، تازه دارم مي شناسمش
 .درباره مونجي بّلو مارژ در اين مورد خيلي صحبت کرده،. چيزا رو براي من روشن کني

تمام سعيم رو مي کنم، قربان بديهيه که براي کمک به ديکي هر کار از دستم بر : ريپلي
 .بياد مي کنم

 .مارژ با تحقير او را نگاه مي کند
پليس اينه که  نظر... ي تو نوشته بود اين فرضيه، اون نامه اي که برا: هربرت گرين ليف

  .خودش بياره باليي سر... اون نامه به خوبي نشون مي ده که قصد داشته کاري 
 !اصًال اينو باور نمي کنم: مارژ

تنهايي  مي خواستم اگه بشه با تام. چون که تو نمي خواي، عزيزم: هربرت گرين ليف
که يه مرد به زن مورد  ره؟ مارژ عزيز، حرفاييمثًال امروز بعد از ظهر؟ عيبي ندا. صحبت کنم

 ... مي کنه فرق داره با درد دلي که با رفيقش. عالقه اش مي زنه
 مثًال چه درد دلي؟: مارژ

 اين که چطور زندگيش رو تلف کرده و فرصت هايي که از دست داده و: هربرت گرين ليف
... 
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  .ليف از کوره در مي رودگرين . ساکسيفونيست با صداي بلند در ميدان مي نوازد
 !صد دالر به اين مرتيکه بدم که خفه خون بگيره. حاضرم همين حاال: ... هربرت گرين ليف
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 .ريپلي براي او چاي مي ريزد. هربرت گرين ليف روي صندلي نشسته
ه، مارژ، حتي نصف اين حرف ها ن): در حال خواندن نامه، مغموم و گرفته(هربرت گرين ليف 
 .رو هم نمي دونه

 .فکر مي کنم اگه بفهمه خيلي ناراحت مي شه: ريپلي
عکس  اون قضيه عکس پاسپورتش، تو هم شنيدي؟ اين که آدم ورداره: هربرت گرين ليف

از (اي باشه؟  فکرشو بکن، آدم بايد تو چه حال و روحيه... خودشو اون طور خط خطي کنه
ديگر قدرت هيچ . ندارم فکر کردم به پليس مراجعه کنم، ولي قدرتشو) خواندروي نامه مي 
 .کاري رو ندارم

من حرف . احساس مي کنم من اونو به اين جا کشوندم. احساس گناه مي کنم: ريپلي
 .مي زدم و اون از زبون من صداي شما رو مي شنيد

اونم ما رو  ميدي کشونديم،خب، اگه ما اونو به نو): مثل پدري سرخورده(هربرت گرين ليف 
هر باليي که سرش  آدم. از خودش نااميد نکرده بود؟ تو براي پسر من دوست خوبي بودي

به قول ... ولي انصاف اينه که  .آدميزاد نون مفتو دوست داره. مياد گردن ديگرون مي ندازه
و وقتي ازش توضيح مي خواي ) دهد ريپلي سرش را تکان مي(چي مي گن؟ ... معروف 

مي دوني، به قول مردم کسي . پره جلوش واي مي سي، بهت مي پره، بله، بهت مي
 .انتخاب بچه هم دست خود آدم نيست پدر و مادرشو انتخاب نمي کنه، ولي آخه
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مبل  توي يک. ريپلي با سري پر از ارواح و اشباح، از کابوسي خوفناک بيدار مي شود
چشم باز  به سختي. در خانه را به شدت مي کوبند. راحتي به حالت جنيني چمپاته زده

 .پيتر و مارژ هستند. مي کند و تلوتلو خوران به سمت در مي رود
 .نفهميدم چطور خوابم برد. خواب بودم. ببخشين: ريپلي
 حالت خوبه؟. سر و وضعت خيلي ناجوره، تام: پيتر
 باباي ديکي رفت؟: مارژ
 .مي خواست زود بخوابه: يرپيل
. مي زديم يه عالمه وقت داشتيم در) راه مي افتد به سمت اتاقش. (بيچاره پيرمرد: مارژ

 .پاره شده انگار بند زيرپوشم) با انگشت با داخل آستين پيراهنش ور مي رود(
 .من تقصيري نداشتم: پيتر

 .برم نوشابه درست کنم: ريپلي
 !ي رهآدم چقدر تو ونيز راه م: مارژ 

کفشش را درمي آورد و انگشت هاي پايش را مي مالد؛ بعد مي رود داخل اتاق خواب، 
 .پيتر کمي، دلواپس، به سمت ريپلي مي رود

 حالت خوبه؟: پيتر
 .خوبم: ريپلي
 مي خواي پيشت بمونم؟): دست روي شانه اش مي گذارد(پيتر 
 .نه، خوبم: ريپلي
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 .مي تونم برگردم: پيتر
جيبش مي  دست توي. تا به حال چنين مورد پيش نيامده است. ه مي کندريپلي به او نگا

  .زند پيتر لبخند مي. کند و کليد خانه را در مي آورد و به پيتر مي دهد
 .کليد تو: پيتر

  شب– ونيز – حمام خانه ريپلي –داخلي  .118
  

 .مارژ به در حمام مي زند. ريپلي توي حمام است
  تام؟):صداي خارج از قاب(مارژ 
 .همين االن ميام بيرون. توي وان هستم، مارژ: ريپلي
 .فوريه. تام، بايد باهات حرف بزنم): صداي خارج از قاب(مارژ 

رنگ صورت مارژ سفيد . ريپلي، ناراحت و دلخور، در را باز مي کند، حوله را دور کمر پيچيده
 .نفس نفس مي زند. پيراهن خواب پوشيده. است
 .کي رو پيدا کردمانگشترهاي دي: مارژ

 چي؟: ريپلي
 .انگشترهاي ديکي پيش تو بود: مارژ

 .بهت توضيح مي دم: ريپلي
  .مارژ مدرک را جلو روي او گرفته. چشمانش دو دو مي زند. اما نمي تواند

 .ديکي به من قول داده بود که هيچ وقت اينا رو از دستش در نياره: مارژ
 . با هم صحبت کنيمبذار لباس بپوشم، اون وقت بيام: ريپلي
 .بايد به آقاي گرين ليف بگم. بايد به آقاي گرين ليف بگم. بايد به آقاي گرين ليف بگم: مارژ

 .مارژ، آروم باش، تو عصبي شدي: ريپلي
 اون به من قول داده بود، قسم خورده بود که هيچ وقت اينارو در نياره، مگر روزي که: مارژ
... 

 !خفه شو! خفه شو: ريپلي
 . از دور کمرش مي افتدحوله
لباسمو  پس اگه اجازه بدي. مي بيني که تنم خيسه، مارژ، حوله م هم افتاده: ريپلي
 حاال برو برا هر دومون يک نوشابه درست کن تا بيام، باشه؟. بپوشم

کند به  فورًا شروع مي. ريپلي در را مي بندد. مارژ مثل مرده متحرک مطيعانه مي رود
کفشي را برمي دارد  .ابد، هر چيزي که شده، تا با آن مارژ را بکشدگشتن تا چيزي را بي

. کشوها را باز مي کند فقسه ها و. ولي مي بيند که براي اين کار خيلي سبک است
سپس تيغ سلمانيش را برمي  .هيچ چيز نمي يابد. دنبال سوهان ناخني، چيزي مي گردد

 .دارد و در آينه آن را ورانداز مي کند
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 .وقتي که ريپلي از حمام بيرون مي آيد، مارژ لباس پوشيده و دارد خانه را ترک مي کند
 مارژ؟ کجا مي ري؟: ريپلي
 دنبال نخ و سوزن مي): مثل حيواني که روشنايي نورافکن فلجش کرده است(مارژ 

 .م که زيرپوشم رو درست کنمدنبال نخ و سوزن مي گشت. خيال فضولي نداشتم. گشتم
ديکي  خيلي چيزا راجع به. نه ديکي. اين عطري که زدي، اينو من برات خريدم: ريپلي

مي خواستم اينو   قبًال هم–اون روزي که با تأخير از رم برگشت . هست که بايد برات بگم
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تر ديگه رو نمي گم، يه دخ مرديت.  اون روز با يه دختر ديگه رو هم ريخته بود–بهت بگم 
بنابراين وقتي هم که . تو وفادار بمونه پنج دقيقه هم نتونسته بود به. اي که تو بار ديدمش

به نظر اون، به نظر ديکي، واقعيت . يا مثل قول من .قول مي ده، قولش مثل قول تو نيست
دروغ مي گه، دروغ مي گه و اغلب حتي . اين مقوالت رو باور داره مقوله ديگه ايه و خودش

 .نيست که داره دروغ مي گه وجه هممت
حرف  همان طور که. لکه کوچک سرخ رنگي روي جيب پيژامه اش به تدريج نقش مي بندد

 .ريپلي با حواس پرتي به لکه نگاه مي کند. مي زند لکه بزرگ تر مي شود
 .رو کشته باشه امروز، براي اولين بار، با خودم فکر مي کردم شايد واقعًا اون فردي: ريپلي

. سرش مي زد خودت که مي دوني، وقتي کسي باهاش مخالفت مي کرد چه جوري به
اون هم که . دارم شايد خودت هم متوجه شده بودي، دوستت. مارژ، من دوستت دارم

. من اونو دوست دارم مي دونست من تو رو دوست دارم به تو جوري وانمود مي کرد که
گفتن اين حرف در اين  ونم، شايدمتوجه نشده بودي؟ نمي تونستي بفهمي؟ نمي د

و » .تام منو دوست داره» : موقعيت مسخره باشه؛ پس رو تکه کاغذي چيزي بنويس
 .بذارش تو جيب و تو يه روز باروني نگاش کن

 انگشترهاي ديکي رو از کجا آوردي؟): انگار هيچ چيز نشنيده(مارژ 
 .بايد اين کار را انجام دهد. دست ريپلي داخل جيبش مي رود

 .بهت که گفتم، خودش بهم داد: ريپلي
 چرا؟ کي؟: مارژ

 .انگار هيچي از حرفامو نشنيدي: ريپلي
 .حرفاتو باور نمي کنم: مارژ

 .هر چي گفتم راست بود: ريپلي
 .يک کلمه از حرفاتو باور نمي کنم: مارژ

 .مارژ عقب عقب مي رود. ريپلي با حالتي شوم پيش مي رود. مارژ دارد مي لرزد
 مي ذاري بغلت کنم؟. بذار بغلت کنم. داري مي لرزي، مارژ: ريپلي

گردد  جيغ مي کشد و برمي. مارژ پشت به در مي دهد و از وحشت قادر به حرکت نيست
تا سري به  پيتر برگشته. و صاف در آغوش پيتر مي افتد که بهت زده به صحنه مي نگرد

 .ريپلي بزند و با کليدي که گرفته، در را باز کرده است
 .منو از اين جا ببر بيرون! ُاه، پيتر): بي اختيار با صداي بلند گريه مي کند(مارژ 

فشاري که  دست از اثر. دستش را از جيب درمي آورد. ريپلي با خشم برمي گردد که برود
 .پيتر متوجه شده، وحشت مي کند. به تيغ آورده غرق خون است

 تام، حالت خوبه؟: پيتر
 .تو سعي کن باهاش حرف بزني. نحاال تو سعي ک: ريپلي
 آخه بگو چي شده؟! تام! تام): به دنبال او که دارد مي رود، فرياد مي زند(پيتر 

 .من که ديگه خسته شدم): بي آن که برگردد(ريپلي 
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 .پيتر تازه از پانسمان دست مجروح ريپلي فارغ شده
 حالش خوب نيست و مي خواد تقصير رو گردن يه کسي.  دلخور بشينبايد ازش: پيتر

خودت، يا  اما در مورد. مي رم خونه باهاش صحبت کنم. اين وسط تو رو گير آورده. بندازه
 .بذار اين تيغا رو بنداز دور و از ريش تراش استفاده کن، يا اين که ريش

  صبح–ونيز  – (Europa Regina )  البي هتل اروپا رجينا–داخلي  .121
 .ريپلي از مدخل هتل که با مرمر براق مفروش است، با عجله وارد مي شود
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اين مرد ميانسال . چهره شخصي که باز مي کند براي وي آشنا نيست. ريپلي در مي زند
 .قوي هيکل مک کارون، کارآگاه خصوصي است

 اتاق گرين ليف اينجاس؟: پليري
 .آقاي ريپلي هستين؟ من الوين مک کارون: مک کارون

  .فقط همينو مي دونم که گفتم. نمي دونم. نمي دونم): صداي خارج از قاب(مارژ 
مارژ، غريزه زنانه به جاي خود، ولي مدارک و ): صداي خارج از قاب(هربرت گرين ليف 
 ... واقعياتي هس که

را به  مارژ درب و داغان است؛ موهايش. ارژ پشت ميز کوچکي نشسته اندگرين ليف با م
 .مي درخشند انگشترها روي ميز. عقب جمع کرده، قيافه زنان تازه بيوه شده را دارد

 .تام: هربرت گرين ليف
پيتر . خوب بود صبر مي کردي. مارژ) لبخند محوي به مارژ مي زند. (سالم، قربان: ريپلي

 بيام و ورت دارم بياييم اين جا؟بهت نگفت قراره 
 .مارژ داره قضيه انگشترها رو مي گه: هربرت گرين ليف

خيلي عجيبه که ديروز يادم رفته بود راجع به اونا بگم، پاک يادم رفته بود، مسخره : ريپلي
 .س

 .شايد هم نگفتي، چون ازش فقط يک نتيجه مي شه گرفت: هربرت گرين ليف
ق خواب راه مي افتد و ريپلي نگران است که آن نتيجه چه آقاي گرين ليف به سمت اتا

 .مي تواند باشد
آقاي مک کارون مي خواد . من مي رم مارژ رو ببرم يه کم هواخوري، تام: هربرت گرين ليف
 .با تو صحبت کنه

الزم نيست . مي تونيم بريم پايين تو بار بشينيم): احساس مي کند در تله افتاده(ريپلي 
 ... شما
 .نه، مي خواد باهات تنهايي صحبت کنه: ت گرين ليفهربر

انگار فلج  ريپلي. به مارژ کمک مي کند که بلند شود و زير بغلش را تا دم در مي گيرد
تراس که  آن گاه بي هدف مي رود روي. صبر مي کند تا در بسته شود. شده است

 .مشرف به چشم اندازي زيبا و بي اعتنا به هياهوي دروني اوست
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 .ريپلي ايستاده و خود را براي اتهام هاي مک کارون روحيه مي دهد
خيلي . بينم خونه م رو که دارم مي. از اين جا شايد بشه اتاق خوابم رو هم ببينم: ريپلي

 قشنگه آدم از دور خونه شو ببينه، مثل رؤياس، مگه نه؟
چيدن رو  من حوصله حاشيه رفتن و مقدمه): در حالي که به سمت او مي آيد(ن مک کارو
  .خوشم ندارم اين چيزها رو بشنوم، يا راجع بهش صحبت کنم. ندارم
 .باشه: ريپلي

اروپا؟ هيچ  اوًال بگو ببينم خيال مي کني پدر ديکي واسه چي اونو فرستاده به: مک کارون
 نزديک بود بکشه؟ ستون که بود يه پسره اي رومي دونستي ديکي گرين ليف تو پرين

 .ريپلي، بهت زده، برمي گردد
و فرستاده  با لگد چند دفه زده بود تو کله پسره. سر يه دختري. تو يه پارتي: مک کارون

. جور کرده بودن جوري که چونه پسره رو آخر با ميل و سيم جمع و. بودش بيمارستان
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 .گرين ليف پرس و جو کنه  به اين سابقه از آقايپليس رم فکرشم نکرده بود که راجع
 .مک کارون از جا بلند مي شود

 حتي به فکرشون نرسيده بود ببينن تامس ريپلي نامي اصًال دانشجوي: مک کارون
موسيقي پيانو  من يه تام ريپلي اي رو پيدا کردم که تو دانشکده. پرينستون بوده يا نه

 .کوک مي کرده
 .فتدسر ريپلي پايين مي ا

واقعيته، اول  مي دوني، تو آمريکا به ما ياد دادن واقعيتو قبل از اين که بگيم: مک کارون
آب و غرق کرد، خوب  ياد دادن که اگه يه دختري خودشو انداخت تو. خوب بررسيش کنيم

ببينيم ديکي که ماجرا رو ديد هول  سر و گوش آب بديم ببينيم دختره حامله بوده يا نه،
  نه؟ورش داشت يا

 .ريپلي نمي داند آخر اين اظهارات به کجا ختم مي شود
مارژ هزار تا . مارژ اما. جدًا ممنونه. آقاي گرين ليف از وفاداري تو خيلي ممنونه: مک کارون

و اميدواريم که هيچ وقت . دونه تئوري واسه اين ماجرا داره، ولي بعضي چيزها رو نمي
 .هم ندونه
 .دونهمن هم اميدوارم که ن: ريپلي

يکي، يه  .سه تا آدم مختلف ديدن که ديکي سوار اتومبيل فردي مايلز شده: مک کارون
ديکي پالک  مردکي که نمي خواد هويتش فاش بشه واسه اين که همون وقتي که ديده

پليس . قدم مي زده يه اتومبيل اسپورت قرمز رو مي کنده، خودش داشته با زن يکي ديگه
 .ه از قضا خودش پليسهاين آدمو مي شناسه، چون ک

 .از اتاق خارج مي شود و با پالک اتومبيل فردي برمي گردد
آقاي گرين . مال ماشين فرديه. اينارو من تو زيرزمين آپارتمان ديکي پيدا کردم: مک کارون

 .ليف از من خواسته امشب بندازمشون توي کانال
 .يندانگار خواب مي ب. ريپلي نمي تواند شنيده هايش را باور کند

قول و  در ضمن آقاي گرين ليف اين طور حس کرده که تو نامه ديکي به تو يه: مک کارون
قابل  ايشون مي خوان يه سهم. وعده ضمني هست که ايشون مي خوان به جا بيارن

گرين ليف نمي خواد  آقاي. توجهي از درآمد مربوط به ديکي رو در کمپاني به تو منتقل کنن
اميدوارن که تو هم همين  چ اطالعاتي به پليس ايتاليا بده وراجع به گذشته ديکي هي

 .نظرو داشته باشي
 .سکوتي برقرار مي شود که طي آن اين قرارداد عجيب پذيرفته تلقي مي شود
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افري مس موتور قايق. ريپلي کنار مارژ، آقاي گرين ليف و مک کارون لب اسکله ايستاده
قايق مي  همه با هم دست مي دهند و آقاي گرين ليف و مک کارتي داخل. روشن است

 .جعبه ساکسيفون دست هربرت گرين ليف است. نشينند
خيلي عصبي . احساس مي کنم نبايد اون حرفا رو ديشب بهت مي زدم): به مارژ(ريپلي 

 .نمي دونم... تو خيلي ... بودم، اون ماجراي انگشترها و 
 . به عالمت اين که ديگر ادامه ندهد، سرش را تکان مي دهدمارژ

 .اما اميدوارم اون تکه کاغذ رو با خودت ببري نيويورک و يه روز باروني نگاش کني: ريپلي
 حاال مي خواي چي کار کني، تام؟: مارژ

باهاش برم و  پيتر ماه آينده در آتن يه کنسرت داره و از من خواسته. نمي دونم: ريپلي
تمرين داره وگرنه . کنم در ضمن، به من گفت که از قول اون از تو خداحافظي. ش کنمکمک

 ... خودش
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 چرا من فکر مي کنم که روز باروني ريپلي دروغه؟: مارژ
 چي؟: ريپلي
دونم کار  مي. مي دونم کار خودته، مي دونم کار خودته، تام): به او حمله مي برد(مارژ 
 .مي دونم کار خودته. تيمي دونم تو ديکي رو کش. خودته
 .ُاه، مارژ: ريپلي

و  مارژ دستش را پس مي زند و به شدت به سر. دست پيش مي برد که او را آرام کند
صورت  صورت وي مي زند، طوري که ريپلي ناچار است براي محافظت خود دستش را جلو

 به او نگاه مي طوري ريپلي. مک کارون از قايق پياده مي شود تا مارژ را آرام کند. بگيرد
مک کارون . هيستريک است کاريش نمي شود کرد،: کند، انگار که مي خواهد بگويد

گرين ليف يک لحظه با نگاهي که  .سري تکان مي دهد و مارژ را داخل قايق مي کشاند
افتد و سپس به سرعت سرش را  احساس گناه مي کند، چشمش در چشم ريپلي مي

در پهنه آب پيش مي رود  سرعت مي گيرد ودر حالي که قايق . برمي گرداند
 .از دور پيداست ها را پشت سر مي گذارد، سايه آن سه نفر»گوندوال«و
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به مقصد يونان،  .(Hellenes) پيتر و ريپلي روي عرضه قايق مسافري هلينز. يک هفته بعد
 .دارند مي خندند. هستند

 بپرس دلم مي خواست االن چه جور بود؟: يپلير
 دلت مي خواست االن چه جور بود؟: پيتر

 .همين جوري که هس: ريپلي
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. پيتر پيژامه حوله اي پوشيده و دارد پول ها و چک هاي مسافرتيش را جمع و جور مي کند

 .ريپلي در مي زند و داخل مي شود
 مشغول چه کاري؟. سالم: پيتر

 .نقشه مي کشم. همه کار: ريپلي
 نقشه براي امشب يا نقشه براي آينده؟. نقشه، خوبه: پيتر

بيا . فعًال نقشه ام اينه که برم رو عرشه و غروب رو تماشا کنم. هر دو. نمي دونم: ريپلي
 .با هم بريم

به او لبخند مي ) .رگردحتمًا ب. ولي برگرد. فعًال حوصله لباس پوشيدن ندارم. خودت برو:پيتر
 .اي شدي مي دوني، خيلي آروم به نظر مياي، اصًال يه آدم ديگه) زند

و اگه يه دفه افتادم تو آب و غرق شدم، اين هم تقصير . خب، همه ش تقصير توئه: ريپلي
 .توئه
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ناگهان صدايي او را از . تماشا مي کندريپلي روي عرشه ايستاده و غروب باشکوه آفتاب را 
 .رؤيا در مي آورد
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 ديکي؟ ديکي؟: مرديت
 .ناگهان تبديل به ديکي مي شود. غافلگير شده. برمي گردد: ريپلي
 !ديکي! خداي من: مرديت
 .سالم مرديت: ريپلي
 ... داشتم نگات مي کردم، به لباست اصًال نمي شناختمت اگه: مرديت
 .ردي و حاال بايد جايزه تو بگيريخب، منو پيدا ک: ريپلي
 چي؟: مرديت
 تنهايي؟. هيچي، شوخي کردم: ريپلي
 .از اين تنهاتر نمي شه. خيلي: مرديت

 .روي آن دو زوج پير مشغول قدم زدن هستند مرديت به عرشه بااليي اشاره مي کند که
 .عمه خانم جوآن. آهان: ريپلي
 .ر به فکر تو بودمآه، خدا، چقد. يه عالمه شرکا. و شرکا: مرديت
 .منم به فکر تو بودم: ريپلي

 ... و حاال ريپلي فکر مي کند من که نمي توانم همه آن ها را بکشم
 کجا خودتو قايم کرده بودي؟. وقتي بهت فکر مي کردم، بيش تر ازت بدم مي آمد: مرديت
و نشون براي اين که قاتل فردي خودش. تو بازداشت پليس بودم. قايم نشده بودم: ريپلي
 .بده

 !شوخي مي کني: مرديت
يه چن روزي اجازه دادن يواشکي برم مرخصي، براي همين سر و وضعم اين : ريپلي
 .و براي همين خبري ازم نبود. جوريه
 .مي دوني، همه فکر مي کنن فردي رو تو کشتي؟ وحشتناکه: مرديت
 باشه؟. بعدًا. ببين، االن نمي تونم حرف بزنم. مي دونم: ريپلي

 .پلي با حالتي پر از وعده او را ترک مي کندري
 سفر مي کني؟ R پس، با اسم: مرديت
 .آره... مي دوني که : ريپلي
عمه گمون مي کنه رو . ديکي، با پيتر اسميت کينگزلي هستي؟ شرط مي بندم: مرديت

 .کشتي ديده تش
و مي . (متنها هست. پيتر اسميت کينگزلي؟ چند ماهه نديده مش، نه): با وحشت(ريپلي 

 (داند که اين حرف دروغ نيست
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ريپلي . است به شکم خوابيده و ظاهرًا غرق کار. پيتر روي کار موسيقيش مطالعه مي کند
 .در مي زند و وارد مي شود و مدتي طوالني به پيتر نگاه مي کند

 چطور بود؟: پيتر
 . بقيه سفر رو همين پايين بمونيمولي به گمونم مجبورم. خوب بود: ريپلي
 مرديت بود؟: پيتر

 کي مرديت بود؟): آه مي کشد(ريپلي 
 .شبيه مرديت بود. داشتي يکي رو مي بوسيدي. مرديت لوگ: پيتر

 .داشتيم خداحافظي مي کرديم: ريپلي
 .از اين دور، ولي اون طور به نظر مي رسيد: پيتر

 .کرد تو رو تو کشتي ديدهفکر مي . داشتم بهش دروغ مي گفتم: ريپلي
 چرا دروغ؟: پيتر
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 فکرشو بکن چه مايه خوبيه واسه شايعه و وراجي؟. ديکي و پيتر: ريپلي
 .يا حتي همين تام و پيتر: پيتر

 .خب، اين يکي که خير پرمايه تره: ريپلي
 .مي بخشي، ولي من سر در نميارم چرا) نمي فهمد(جدًا؟ چرا؟ : پيتر

زيرزمينم بمونم؟  حاال ديگه بايد تو. من هم گيج شده م. ميارمخودم هم سر در ن: ريپلي
تا کسي هيچ . هستم و کجام دروغ گفته م که کي... وحشتناک و تنها و تاريک ... اين جا 

 .وقت نتونه پيدام کنه
 منظورت چيه دروغ گفتي که کي هستي؟: پيتر

سرشناس قالبي باشم تا بهتره يه آدم ... به گمانم هميشه اين تصورو داشتم که : ريپلي
 .يه آدم معمولي واقعي

هر چي ممکنه باشي ولي ! راجع به چي حرف مي زني؟ تو آدم معمولي نيستي: پيتر
 .آدم معمولي نيستي

 ... من... من ... پيتر : ريپلي
 .و يادت نره، کليد پيش منه): دلجويانه(پيتر 
فقط برام حرفاي . پانشو. ام بزنراجع به تام ريپلي حرفاي خوب بر. کليد پيش توئه: ريپلي

 .قشنگ بزن
بند . چشمانش پر از اشک است. ريپلي لب تخت مي نشيند و روي پيتر خم مي شود

 .پيژامه پيتر را در مي آورد و آن را در دستش تاب مي دهد
خب، تام ! ... چيزهاي خوب راجع به تام ريپلي؟ اين که خيلي وقت مي بره: پيتر

 ... تام قشنگه... ونه بااستعداده، تام مهرب
 ... عجب دروغ گويي هستي تو): در اين مدت، با لحني مهربان(ريپلي 
 ... تام مرموزه: ... پيتر

ريپلي بيش تر روي او خم شده، تنه اش را باال مي دهد و در همان حال طناب را سفت در 
 ... دستش تاب مي دهد
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 .د برمي گردد و تنها و درمانده روي تخت مي نشيندريپلي به کابين خو
نمي خواد  تام يه اسراري داره که. تام آدم معمولي نيست): ... صداي خارج از قاب(پيتر 

. تام يکي رو داره .اين خوب نيس. تام کابوس مي بينه. به من بگه، که کاشکي مي گفت
تام داره منو له ) حس مي کند دوزن بدن ريپلي را روي خو! (و اين خوبه. که دوستش داره

تام، داري له ام مي ) احساس خطر مي کند يک دفعه(تام داره منو له مي کنه . مي کنه
 کني؟

را در آينه  در گنجه کابين ريپلي از اثر تکان کشتي به شدت باز مي شود و او تصوير خود
از دريچه . شودمي  دوباره باز و بسته. در بسته مي شود. چسبيده به داخل در مي بيند

موج . که منقلب مي شود کابين آسمان را مي بينيم که رو به تاريکي مي رود و هوا
دريچه مي بينيم که باال و پايين مي  بلندي کشتي را تاب مي دهد و همراه آن افق را در

 .خود ساخته است ريپلي، تنها، در کابوسي که به دست. رود
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 الاليي براي قابيل
 )نوان بندي پايانيتصنيفي براي ع(
  

 از درون تاريکي
 از درون شب

 صداي دور الاليي مي آيد
 ناله کن، به ياد آن ناله نخستين

 برادرت کنارت ايستاده است
 برادري که دوستت داشت
 هر دو دوستت داشتيم

 پسران محبوبم
 مادر کنارت نشسته

 برايت الاليي مي گويد
 چشمان بي گناه

 چه چشمان بي گناهي
 رادرت را گرفتحسد جان ب

 تو به خانه برگشتي در حالي که آرامش خاطرت را کشته بودي
 کابوس هايت را بر بالينت نهادي

 اينک بخواب
 روح، روحت را تسليم کردي

 و قلبت را
 به خاطر عشق
 ولي بي حاصل

 چه تاواني
 به تاريکي درافتادي

 با داغ شرم بر پيشانيت
 با داغ قابيل بودن
 از بهشت نور خدا

 حراي بيکران غرقه در نوربه ص
 اينک بخواب
  اينک بخواب
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