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يرعى بدأ ذلك وبعد العجالت، محاور تشحيم من دوالر مليون خمسني كيل ماثيو حقق
الكبار. الفنانون لديها وأوروبا املال، لديه هو للغاية: بسيًطا األمر كان الراقية. الفنون
بقرصه الشاسعة العرض صالة يف كان البساطة. كل بسيطة الرشاء يف طريقته كانت
حوايل اشرتى ثَم ومن تغطيتها؛ عليه يتعنيَّ مربعة ياردة آالف خمسة حوايل الرخامي
مقبوًال وبعضها رائعة جودة ذا كان بعضها الفنية. اللوحات من مربعة ياردة آالف خمسة
من كيل اشرتاها وقد روبنز، للفنان املجموعة يف الرئيسية اللوحة كانت سيئًا. وبعضها

دوالر. ألف بخمسني روما
القاعة عىل التعديالت بعض يُجرَي أن قرَّر مجموعته، عىل كيل حصل أن وبعد
نفس عىل وهي — الرقص قاعة يف وُخزنت فأُنزلت اللوحات. فيها تُعلَّق التي الفسيحة
كيل أقام بينما الحائط. إىل مستنٌد ووجهها اللوحات ُوضعت حيث — االتساع من القدر

القرص. من قريب فندق يف وأرسته
ليسبس دي كان ليسبس. دي بجول كيل فيه التقى الذي املكان هو الفندق هذا كان
الجمباز. بألعاب أحاديثهم تتشابه الذين الفرنسيني الرجال نوعية من وكان ا؛ ُقحٍّ فرنسيٍّا
خبريٌ بل فحسب، رساًما ليس أنه ثقة بكل كيل وأخرب البديهة، ورسيع وأملعيٍّا عصبيٍّا كان
يف كبريًة مشقًة تكبَّد بمقتنياته، مزهوٍّا كان كيل أن إىل ونظًرا أيًضا. الراقية الفنون يف
الرقص، قاعة يف ذلك جرى قلبه. عىل الرسور إلدخال ليسبس؛ دي عىل مجموعته عرض
الرائعة. اللوحات س يتلمَّ كان بينما الفرنيس الرجل عينَي يف الحقيقي الفنان بهجة وبدت

ما. نوًعا مساملة ابتسامة كانت أنها إال يبتسم؛ جعلته اللوحات بعض
كانت الفرنيس. الرجل عينَِي أمام بها وأمسك الثمينة روبنز لوحة بيديه، كيل، رفع
بجمال السنني مر عىل صمدت التي الرائعة اإلبداعية األعمال أحد والطفل»، «العذراء لوحة
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أي يُبِد لم ليسبس دي ألن كيل؛ عىل األمل خيبة بدت الزاهية. وألوانها الخوايل أيامها بريق
اللوحة. هذه تجاه حماسة

روبنز!» للفنان لوحة إنها «أوه، قائًال: هتف
ذلك.» أرى «أجل، ليسبس: دي رد

دوالر.» ألف خمسني «كلََّفتْني
ذلك.» من أكثر تساوي «ربما يبتعد: وهو كتفيه الفرنيس الرجل هز

وأن روبنز، لوحة أنها يفهم لم ليسبس دي أن يُحتمل هل باستياء. كيل إليه نظر
معتاًدا كيل كان دوالر؟ ألف خمسني كلفته إنها يقول يسمعه لم أنه أم رساًما، كان روبنز
ألفدوالر؛ خمسني يقول حني ذهول يف عيونهم ويفتحون رءوسهم الناسيهزون رؤية عىل

تعجبك؟» «ألم سأله: وبالتايل
يف رأيتها قبل؛ من رأيتها ولكني ا. جدٍّ كثريًا أعجبتني «بالتأكيد، قائًال: ليسبس دي رد

إياها.» رشائك من تقريبًا أسبوع قبل روما
عن ليتفقداها ويسلر لوحات من لوحة أمام توقفا النهاية ويف اللوحات، مًعا تفقدا
ليسبس دي وجه تألََّق املائية. باأللوان املرسومة التيمز مجموعة لوحات إحدى كانت قرب.
يف يقارن أنه لو كما روبنز ولوحة املائية اللوحة بني مرات عدة النظر يقلب وأخذ بالحماس،
العتيق. للعمل املتقن الجريء واألسلوب بإتقان، وامللون املرسوم العرصي العمل بني ذهنه
لوحة إنها متواضعة. أراها نفيس «أنا معتذًرا: أوضح ولذا، الصمت! فهم كيل أساء
اقتنائها؛ إىل مضطرٍّا وكنت دوالر، آالف خمسة كلفتني لقد األمر، يف ما كل وهذا لويسلر،

فيها؟» رأيك ما تُعجبني. التي اللوحات من ليست أنها إال
ومضمونه.» العرصي، الفن روح إنها الروعة! غاية يف أنها «أظن قائًال: بحماس رد
تلك من نسخة أصنع أن يل يتسنى كان إذا «أتساءل قائًال: واستطرد كيل إىل التفت ثم
أصنع أن بإمكاني إن أقول أن وأجرؤ الرسم، يف املوهبة من بقدر أتمتع نفيس أنا اللوحة؟

كبري.» حد إىل منها فة مرشِّ نسخة
قائًال: وردَّ لحظة. كل يف بالصورة فأكثر أكثر إعجابه وزاد باإلطراء. كيل شعر

«… أن ويمكنك الفندق، إىل إرسالها عيلَّ سيتعنيَّ بالتأكيد. إلهي! «يا
باللوحة االحتفاظ مسئولية ل تحمُّ أريد ال كال! كال، «كال، رسيًعا: ليسبس دي قاطعه
القاعة فهذه هنا؛ إىل آتَي أن يل سمحت إذا ولكن دوًما. قائٌم حريٍق اندالِع فخطُر عهدتي. يف

«… هادئة كونها إىل باإلضافة واإلضاءة، التهوية وجيدة كبرية
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أكثر مناسبة ستكون الطريقة تلك أن أظن كنت تريد. «كما نفس: بسماحة كيل قال
إليك.» بالنسبة

العزيز، «صديقي حماس: يف وقال املليونري ذراع عىل يًدا ووضع ليسبس دي اقرتب
تشغله. الذي املكان يف أحًدا أستضيف أن بي يجدر ال فإنه اللوحات، هذه أمتلك كنت لو

«… كلفتك القائمة بحالتها املجموعة أن وأظن
دوالر.» ألف وثمانني وسبعة «ستمائة قائًال: بفخر كيل تطوع

غيابك.» أثناء منزلك يف هنا حمايتها من بد ال «بالتأكيد
التعديالت؛ إلجراء العمال وجود أثناء املنزل يف خادًما عرشين حوايل «يوجد كيل: قال
الخروج أو الدخول أحد يستطيع ال القاعة. هذه مراقبة سوى شيئًا يفعلون ال منهم وثالثة
هذه من يشء بأي يهرب أن أحد يستطيع ال سيدي، يا كال، منِّي. كتابيٍّ بأمٍر أو بإذني؛ إال

القاعة.»
«أخىش قائًال: واستطرد قليًال، ابتسم ثم ممتاز!» «ممتاز، بإعجاب: ليسبس دي قال
اللوحات مجموعة يف وحدق استدار النظر.» بعيد أعمال رجَل بصفتك قدرك ك أوفِّ لم أنني
روبنز لوحة قيِّمة، لوحة بارع سارق يقتطع ربما ذلك، «رغم متشكًكا: قال ثم ذهول، يف

ويهرب.» سرتته، أسفل ويخفيها ويطويها، اإلطار، من مثًال،
رأسه. وهز بلطف كيل ابتسم

عن وأعرب ويسلر، لوحة نسخ موضوع الفندق يف ليسبس دي فتح يومني، وبعد
للعمل. األولية املراحل ومشاهدة القرص إىل الصطحابه كيل تطوع حني الجزيل شكره

الرقص. قاعة باب عند توقفا
السيد هذا «جينينجز، رسميٍّا: زيٍّا يرتدي والذي الباب لدى الواقف للخادم كيل قال
يف هنا األعمال ببعض سيقوم يشاء. كيفما والخروج بالدخول له مسموح ليسبس. دي

إزعاجه.» عدم عىل احرص الرقص. قاعة
العذراء ووجه أخرى، لوحات عىل تهاون يف مستندة روبنز لوحة أن ليسبس دي الحظ
لدرجة للغاية قيِّمة اللوحة هذه كيل سيد يا ا، «حقٍّ قائًال: اعرتض نحوه. موجه املقدس
اللوحات قماش يل يُحرضون الخدم فاجعل سمحت إذا النحو. هذا عىل تركها يجوز ال أنه
فرئان توجد أنه هب األرضية. عن بعيًدا الطاولة عىل ووضعها بتغليفها سأقوم املائية،

هنا!»
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ووضعها بحرص اللوحة ُغلِّفت النهاية ويف الرضورية، األوامر أُعطيت كيل. شكره
وحامل الورق ووضع وضعه من ليسبس دي عدَّل وهكذا املحتملة، األرضار عن منأى يف

هناك. كيل تركه اللوحة. لنسخ عمله وبدأ يشء وكل والكريس اللوحة
عمله. عىل منكبٍّا يزال ال الفنان ووجد بالصدفة كيل مر أيام، ثالثة مرور وبعد

سينتهي العرض. صالة يف العمل وترية تسري كيف ألرى مررُت «لقد قائًال: أوضح
أزعجتك.» قد أكون أالَّ آمل أسبوع. غضون يف العمل

من حققتُه ما انظر االنتهاء. عىل أوشكت لقد اإلطالق. عىل «كال، ليسبس: دي قال
كيل. نحو اللوحة حامل ه وجَّ ثم تقدم.»

كريس عىل املوضوعة األصلية اللوحة إىل املنسوخة اللوحة من برصه املليونري ل حوَّ
إنها إلهي! «يا قائًال: وهتف الفنان. ملجهودات صادقة إعجاب نظرة عينَيْه ويف قريب،
مقابًال أخرى دوالر آالف خمسة تريد ال أنك أراهن األخرى، اللوحة بنفسجودة إنها رائعة!

كذلك؟» أليس لها؛
نحو أو ساعة ملدة البيت يف كيل تجوَّل اللحظة. تلك حتى األمر عن قيل ما كل هذا
الفنان حمل الفندق. إىل وعادا أدواته، الفنان يجمع كان الرقصحيث قاعة عىل مر ثم ذلك،

محكم. غري نحو عىل ملفوفة وهي ذراعه تحت ويسلر لوحة من نسخته
األخرية اللمسات وضع وإعادة تزيني يف املشاركون العاملون ورحل آخر، أسبوع مر
األمر له كيل وأسند اللوحات، تعليق إعادة عملية يف ليسبس دي وتطوع املعرض. عىل
وهو ليسبس، دي قام العمل هذا فيه بدأ الذي اليوم ظهرية بعد ما فرتة ويف سعادة. بكل
لربهة توقف القيمة. روبنز لوحة يخفي الذي القماش بتمزيق كيل، مع رسور بكل يدردش
أظهرت فارًغا. يحيطها كان الذي اإلطار وبقي اللوحة؛ اختفت لقد جزع. يف يهتف وهو
لقطع استُخِدمت حادًة ُمْديًَة أن الداخلية الحافة حول متبقية القماش من صغرية قطعة

اللوحة.
دوسن فان إكس إف إس أوجستس الربوفيسور علم إىل الوقائع هذه كل نََمت
ُمرسًعا كيل ذهاب من ذلك نحو أو يوم مرور بعد هذا كان التفكري. بآلة الشهري —
رضب وقد ُرسقت. قد روبنز لوحة بأن بالغ ومعه الرشطة، بمقر مالوري املحقق مكتب إىل

فيه. ورصخ املحقق مكتب عىل بقبضته
تجلس ملاذا شيئًا؟ تفعل ال ملاذا دوالر! ألف خمسني كلَّفتْني «لقد غاضبة: بنربة وأعلن

هكذا؟» يفَّ تحدق هنا
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باستعادة الفور عىل رجايل سأكلف كيل. سيد يا نفسك ترهق «ال قائًال: املحقق نصحه
حال؟» أي عىل الروبنز هي ما … ال … ال

كلفتني لقد رسمة، عليها قماش قطعة لوحة! «إنها عاٍل: بصوت كيل السيد صاح
ذلك!» تنَس ال … دوالر ألف خمسني

نظر األمر لفت املحدد، الوقت ويف اللوحة. الستعادة الرشطة جهاز ُحِشد وهكذا،
اتَّصل ثم اللوحة، اختفاء سبقت التي الوقائع عرف وقد هاتش. هاتشينسون الصحفي
من إشارة وتسببت الهيسرتيا؛ إىل تصل كادت انفعال حالة يف الفنان وجد ليسبس. بدي

الكالم. يف ينفجر ليسبس دي جعل يف زيارته من الهدف إىل الصحفي
املوجود الشخصالوحيد أنا كنت فعله؟ يمكنني ماذا شنيع! هذا إلهي! «يا قائًال: صاح
اللوحة. عىل الحفاظ مشقة تكبَّد الذي الشخص أنا كنت أيام. بضعة مدار عىل القاعة يف

فعله؟» يمكنني ماذا تُعوَّض. ال خسارة اختفت! قد هي وها
يواصل تركه ثَم ومن فعله، يمكنه ما حيال واضحة فكرة أي هاتش لدى يكن لم
لم هناك، تواجدك فرتة طوال ليسبس، دي سيد فهمت، «كما قائًال: قاطعه وأخريًا حديثه.

كيل؟» والسيد أنت غريك آخر أحد َة ثَمَّ يكن
أحد.» َة ثَمَّ يكن لم «نعم،

كذلك؟» أليس شهرية، مائية لوحة تنسخ كنت إنك قال كيل السيد أن «وأظن
معلقة كانت يشء، كل هذا ويسلر. للفنان التيمز، لنهر مشهد «بىل، إجابته: جاءت

املدفأة.» رف فوق
هو لرجل أنيقة ملسة أظهرت بديعة نسخة كانت بإعجاب. اللوحة إىل هاتش نظر

كبرية. موهبة صاحب فنان نفسه
مع درست لقد سيئة. «ليست متواضًعا: قال ثم وجهه. عىل اإلعجاب ليسبس دي قرأ

دوران.» كارولوس
التي — الصغرية اإلضافية املعلومة هذه وبجانب اآلن، حتى ُعرف ما كل عىل وعالوة
التفكري. آلة عىل برمته املوضوع ُعرض — الصحفي إىل بالنسبة خاصة قيمة ذات تبدو ال
بأي اإلدالء دون النهاية حتى البداية من القصة إىل الصيت الذائع الرجل ذلك استمع

تعليق.
القاعة؟» دخول صالحية لديه «من تساءل: وأخريًا
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من عرشات بضع هناك الراهن. الوقت يف الرشطة عليه تعمل ما «هذا الرد: جاء
يف الرتاخي من قدر هناك كان الصارمة، كيل أوامر من بالرغم أنه وأظن املنزل، يف الخدم

تنفيذها.»
شخصيته: من جزء أنه جليٍّا بدا الدوام عىل منزعج صوت بنربة التفكري آلة قال
منزل إىل نذهب أن جميًعا لنا األفضل من سيكون لعله صعوبة. األمر يزيد هذا «بالتأكيد،

شخصية.» بصفة املسألة يف ونحقق كيل السيد
وحدق الصحافة. ممثيل حضور يف األثرياء جميع يبديه الذي ظ بالتحفُّ كيل استقبلهما
زيارتهما. من الهدف أوضح الذي للعاِلم الضئيلة البنية يف الفضول من وبقدر بوضوح

هذا. بصدد يشء أي فعل تستطيعان ال أنكما رفيقان يا «أعتقد املليونري: لهما أكد
األمر.» هذا عىل يعملون الذين املحرتفني املحققني بعض لديَّ

اآلن؟» هنا مالوري السيد «هل باقتضاب: التفكري آلة سأل
العلوي.» بالطابق الخدم نُزل يف هو «أجل،

التي القاعة عىل نظرة ألَقيْنا «هال جيًدا: هاتش يعرفها دمثة بنربة العالم تساءل
اللوحة.» منها ُرسقت

تخزين جرى حيث الرقص قاعة إىل وقادهما يده من بإشارة اإلذن كيل منحهما
عالية. النوافذ كانت يشء. كل التفكري آلة عاين تقريبًا، القاعة هذه وسط ومن اللوحات.
الهادئة، القرص أركان إىل باإلضافة النباتات، صوبة إىل ومنها األروقة، إىل تقود أبواب ستة
والشاملة، الطويلة املعاينة هذه بعد الدخول. إلمكانية لها حرص ال احتماالت ر وفَّ هذا كل
لوقت يفحصه وظل والتقطه. روبنز لوحة منه اقتُطَعت الذي اإلطار إىل التفكري آلة توجه

العالم. إليه التفت النهاية، يف أليم. نحو عىل واضًحا كيل صرب نفاد كان طويل.
ليسبس؟» دي السيد تعرف مدى أي «إىل وتساءل:

ملاذا؟» فقط. شهر حوايل منذ «أعرفه
صدفة؟» به التقيت أم تعريف، خطاب لك قدم «هل

هذا يف الشخصية بعالقاتي دخل «ال حادة: بنربة قال ثم واضح باستياء إليه نظر
يف أشك شخص آخر هو وبالتأكيد باألمانة، يتسم نبيل رجل ليسبس دي السيد بتاتًا. األمر

اللوحة.» باختفاء صلًة له أن
«ما وتساءل: هاتش إىل التفت عادًة.» الوضع هو «هذا حادة: بنربة التفكري آلة قال

ويسلر؟» للوحة صنعها التي النسخة جودة مدى
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لعل فائقة. كانت الفنية الرباعة أن إال قبل، من األصلية اللوحة أَر «لم هاتش: أجاب
«… نرى أن عىل يعرتض لن كيل السيد

املعرض.» يف إنها ال، تفضَّ كال، بالطبع «أوه، استسالم: يف كيل قال
مثالية النسخة إن أقول أن «عيلَّ رأيه: وكان دقيًقا. فحًصا اللوحة هاتش فحص
ولكنه بالضبط؛ مثلها إنها القول يمكنني ال األصلية، اللوحة غياب يف بالطبع، تقريبًا.

ممتاز.» عمل شك بال
املحقق دخل ثم تقريبًا، أمامهم مرصاعيه عىل مفتوح باب عىل املنسدل الستار أُزيح
وجهه وتهلل ظهره، وراء أخفاه حتى رآهم إن ما ولكن يده، يف شيئًا يحمل كان مالوري.

مؤزر. بنرص
كذلك؟» أليس كثريًا، نلتقي نحن بروفيسور، «أوه، قال:

استدراج يحاوالن هنا وصديقه الصحفي هذا أن «يبدو قائًال: املحقق إىل كيل اشتكى
أن املمكن من كهذا. يشء أي يحدث أن أريد ال آخر. أو بشكل القضية هذه إىل ليسبس دي

دوًما.» ذلك يفعلون إنهم يشء. أي ويطبع الصحفي يخرج
وتساءل مالوري نحو يده مد ثم لدقيقة، مبارشة عينَيِْه يف بحزم التفكري آلة حدق

وجدتها؟» «أين قائًال:
إحدى هي هذه ولكن بروفيسور، يا ظنك، خيبة عىل «آسف تهكم: يف املحقق قال
«إليك قال: ثم ظهره، وراء يخبئه كان الذي اليشء أظهر ثم قليًال.» فيها تأخرت التي املرات

كيل.» سيد لوحتك،
ليتفحصها. يديه بكلتا اللوحة قماش ورفع ذهول يف وشهق قليًال الصعداء كيل تنفس
كلفتني اللوحة هذه إلهي! يا كهذا. يشء أي تخرس لم أنك أرى «رائع! للمحقق: وقال

ذلك. تخطي عىل قادًرا يكن لم كيل أن يبدو دوالر!» ألف خمسني
للوحة األيمن الجانب من العلوية الزاوية يف ليحدق األمام إىل التفكري آلة انحنى

وجدتها؟» «أين أخرى: مرة وتساءل
ملفوفة كانت الخدم. أحد بغرفة ثياب صندوق قاع يف «وجدتها قائال: مالوري أوضح

حاليٍّا.» معتقل هو جينينجز. اسمه الخادم ومخبأة. بإحكام
سنوات.» منذ لديَّ يخدم إنه إلهي! يا «جينينجز! قائًال: كيل صاح

اعرتف؟» «هل هدوء: يف العالم تساءل
هناك.» خبئوها اآلخرين الخدم بعض أن بد ال قال ال! «بالطبع قائًال: مالوري رد
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أهنئك يشء. كل هذا يكون ربما أنه «أعتقد قائًال: وعلَّق هاتش إىل التفكري آلة أومأ
مرضية.» نتيجة إىل والوصول الرسعة بهذه القضية حل عىل مالوري سيد

هاتش تضايق العالم. منزل إىل سيارة واستقال املنزل غادرا دقائق، عرش مرور وبعد
الوقت. لبعض صامت تأمل حالة يف وظل للقضية املتوقعة غري النهاية من قليًال

كذلك؟» أليس البرشي، الذكاء من عابرة ملحة مالوري «أبدى متسائًال: قال النهاية ويف
قط.» ذلك ألحظ «لم بفظاظة: التفكري آلة قال
اللوحة.» عىل عثر «ولكنه قائًال: هاتش أرص

عليها.» ليعثر هناك له ُوضعت لقد عليها. عثر «بالتأكيد،
جينينجز؟» يرسقها ألم عليها! ليعثر هناك له «ُوضعت قائًال: الصحفي كرر

أحمق.» فهو رسقها، «إذا
هناك؟» وضعها فمن يرسقها، لم وإذا «حسنًا،

ليسبس.» «دي
بقيمة لوحة يرسق — السماء بحق — وملاذا ليسبس! «دي هاتش: كرر

عليها؟» ليُعثَر الخادم ثياب صندوق يف ويضعها دوالر ألف خمسني
«أحيانًا، برصاحة: قال ثم لدقيقة، بربود فيه وحدق مقعده يف التفكري آلة تململ
إال مالوري، مثل رجل يف ذلك أفهم أن يمكنني هاتش. سيد يا غبائك من تماًما أندهش

البديهة.» رسيع فِطنًا رجًال بصفتك عليك أُثني دوًما أنني
هذا. فيها سمع التي األوىل املرة هي هذه تكن لم التوبيخ. سماع عند هاتش ابتسم

التفكري. آلة مكتب إىل وصال حتى النظر محل القضية بخصوص شيئًا يقوال لم ولكن
ما هو هاتش سيد رأيس يف يدور الذي الوحيد الحقيقي «السؤال العالم: قال حينئٍذ
وعىل تماًما، راٍض هو ال. أم كيل السيد لوحة الستعادة املشقة أتكبد أن عيلَّ ينبغي كان إذا

«… إذن مطلًقا. الفارق يعرف لن األرجح
عليها عثر التي اللوحة أن تقصد هل «رباه! قائًال: فصاح شيئًا، هاتش الحظ فجأة

«… كانت مالوري
ثَمَّ ومن الفنون؛ يف شيئًا أفقه ال شخصيٍّا أنا األصلية. اللوحة من «نسخة العالم: أكمل
األمور. منطق من ذلك عرفت ولكنني نسخة؛ أنها املالحظة مجرد من أحدد أن أستطيع ال
ناحية العلوية الزاوية عند قليًال السكينة انحرفت اإلطار، من األصلية اللوحة اقتُطعت حني
عليها عثر التي والصورة اإلطار. داخل املتبقية القماش قطعة من ذلك عرفت اليمني.
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اإلطار. داخل املتبقية القماش بقطعة الخاصة التفاصيل هذه مع تتطابق ال مالوري السيد
واضحة.» النتيجة

األصلية؟» اللوحة لديه ليسبس «دي
لعله طرق. عدة من بطريقة عليها؟ حصل كيف األصلية. اللوحة لديه ليسبس «دي
أي له راق أنه أظن ال ولكن الجريمة. يف رشيك لديه ربما معطفه. تحت وحرشها بلفها قام
القضية مراجعة عند أفعل أن يل ينبغي كما براعته، عىل أُثني وأنا للرسقة. تقليدية طريقة

برمتها.
لوحة حجم نفس يف رأيتها التي ويسلر، لوحة لينسخ اإلذن أخذ لقد املثال، سبيل عىل
دوًما احتمالية وجود ومع الخاصة، الحراسة تحت نسخها لقد مضمونًا. األمر كان روبنز.
القاعة يف ظل قال. كما اللوحة، لينسخ أيام ثالثة استغرق لقد عليه. كيل السيد يمر أن
الفنون. عن فكرة أدنى لديه ليس كيل السيد أن يعرف كان الوقت. ذلك طوال وحده
إزالتها بإمكانه كان الزيتية. روبنز لوحة نسخ من أسهل هناك ليس جهله، وباستغالل
حيث منه قريب موضع يف يبقيها وأن عليها، القماش يثبت أن بعد الفور عىل اإلطار من
ثَمَّ ومن دوالر، ألف خمسون قيمتها اللوحة أن تذكر ُقوِطع. إذا رسيًعا يخبئها أن يمكن

العناء. تستحق
شيئًا يفقه ال شخص مع يتعامل أنه وبما — ذلك نعرف نحن — فنان ليسبس دي
استخدام يف تمثلت فكرته نفرتضأن لعلنا مخاوف. لديه ليس فهو كانت، ما أيٍّا الفنون عن
مالوري يعرف لم الحظت وكما األصلية. باللوحة يهرب أن بعد كُطعم روبنز لوحة نسخة
الخطر كان األمر. يكتشف لن كيل أن بافرتاض إليه بالنسبة آمنًا الوضع وكان الفارق،
الخرباء. أو النقاد أحد النسخة يرى أن احتمالية هو بأمان الهرب يمكنه حتى أمامه الوحيد
وأنه الرسقة؛ باكتشاف لنفسه سمح أنه يف جيل نحو عىل رأيناها التي الجرأة وتمثلت
أعرف ال املعرض. يف اللوحات تعليق إعادة يف كيل السيد بمساعدة تطوع أن بعد اكتشفها
يف استلقى كثرية.» طرق تخيل يمكننا جينينجز. ثياب صندوق يف اللوحة وضع كيف
أطراف ضم ثم ثبات، يف أعىل إىل بنظره وشَخَص بكلمة، يتفوه أن دون لدقيقة مقعده

بإحكام. أصابعه
اآلن ليسبس دي غرفة يف إنها اللوحة. عىل العثور هو املتبقي الوحيد «اليشء وأضاف:
إذا أنه يعرف أنه واثق أنا مأمن. يف أنها نعرف نحن ثَم ومن — بذلك أخربتني لقد —

حتًما.» شك موضع سيكون فإنه يهرب، أن حاول
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كيل؟» منزل من اللوحة أخذ كيف «لكن هاتش: تساءل
املنزل فيه غادر الذي اليوم يف ذراعه تحت أخذها األرجح «عىل املدهشة: اإلجابة جاءت

كيل.» السيد مع
املجاورة، الغرفة إىل ودخل العالم وقف برهة، وبعد ذهول. يف به يحدق هاتش كان

مًعا. وخرجا قبعته أمسك أخرى، مرة هاتش إىل عاد وحني هناك. الهاتف جرس ورن
بخصوص تحدثوا واستقبلهما. بطاقتيهما أظهرا حني بالداخل ليسبس دي كان
إياها. متحريًا الغرفة أرجاء يف ببرصه العالم تجول حني يف دقائق، لعرش عموًما القضية

الباب. عىل طرًقا سمعوا وأخريًا،
له.» الباب افتح هاتش. سيد مالوري، املحقق «إنه التفكري: آلة قال

مالوري عينا امتألت رسيًعا. نفسه استجمع ثم للحظة، مندهًشا ليسبس دي بدا
الداخل. إىل دلف حني باألسئلة

هذه إىل تلتفت أن مالوري، سيد يا منك، «أود قائًال: بهدوء حديثه التفكري آلة بدأ
املدفأة. رف فوق واملوضوعة ويسلر، الفنان رسمها التي كيل السيد لوحة من النسخة

األصلية؟» اللوحة رأيت لقد ممتازة؟ أليست
للمجاملة، تقديره عن يعرب أن من بدًال فجأة، ليسبس دي وجه شحب مالوري. تمتم

وابتسم. أخرى مرة جأشه رباطة استعاد ثم قبضتيه. غلق وأحكم
وحسب؛ األصلية للنسخة مطابقتها يف اللوحة جمال يكمن «ال حديثه: العالم واصل
إذا أعرف ال املثال، سبيل عىل استثنائية. ظروف تحت ُرسمت أنها حقيقة يف يكمن وإنما
مألوفة أخرى وأشياء واملعجون الصمغ تخلط أن املمكن من أنه مالوري سيد يا تعلم كنت
لرسم ممتاًزا سطًحا نفسه الوقت يف وتوفر بنجاح، زيتية لوحة تلطخ قد عجينة لتصنع

املائية.» اللوحات
منهم كل وجه وعىل صمت، يف الثالثة الرجال فيه حدق قصرية، توقف لحظة سادت

متضاربة. مشاعر
ويسلر، لوحة من النسخة هذه املائية، اللوحة «هذه قائًال: هدوء يف العالم استطرد
األصلية. روبنز لوحة يخفي بدوره املعجون وهذا وصفته. الذي املعجون هذا عىل مرسومة
عىل نحصل أن من بدًال هكذا، بالزيت، املرسومة اللوحة إتالف دون باملاء نزعها يمكن
هذا دوالر. ألف خمسني بقيمة األصلية، روبنز لوحة عىل حصلنا ويسلر، لوحة من نسخة

كذلك؟» أليس ليسبس، دي سيد يا صحيح
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ليسبس دي إيداع وبعد ساعة، مرور وبعد رد. إىل يحتاج أحد ال السؤال، عىل رد يأِت لم
واحًدا. سؤاًال وسأله التفكري بآلة هاتش اتَّصل زنزانته، يف

روبنز؟» لوحة عىل مرسومة املائية اللوحة أن عرفت «كيف
نحو عىل اللوحة بها تُفقد أن يمكن التي اآلمنة الوحيدة الطريقة «ألنها اإلجابة: جاءت
لك قلت مثايل. نحو عىل عليها الحفاظ يتم نفسه الوقت ويف عنها، يبحث من أمامه ييئس
يساوي اثنان زائد اثنان املنطق. من بقليل حله يأتي والباقي ذكي، رجل ليسبس دي إن

دوًما.» وإنما أحيانًا ليس هاتش، سيد أربعة، دوًما
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