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كشوفاتھا مع خالصة خبراته في ھذه الرواية المشوّقة، في مغامرة عبور من عالم الوھم إلى 

  علم الحقيقة.

أيًضا حقائق عن مفھوم الحركة، فُتعيد رسم الشبكة الخفيّة ‘ مسرح الخفايا’تقّدم رواية 

المختلفة، لمساراتھا، في المادة وفي األبعاد الالماديّة، فتتجلّى للقارئ حقيقة حقول الطاقة 

كالحرارة، الجاذبية، الھالةاألثيريّة، وظواھر أخرى وقوانين طبيعية وقَفْت العلوم األكاديمية حائرة 

  …أمام ماھيّتھا ومصدرھا

، شاء الكاتب في رواية ‘المخطوطة المفقودة’ورواية ‘ الزمن والنسبيّة والباطن’بعد كتابَْيه 

آخًذا … متقّدمة للبحث عن الحقيقة من جديدأن يصطحب القارئ في مغامرة ‘ مسرح الخفايا’

فيأسره الفضول ومتعة التشويق حيًنا، وُتفرج عنه … القارئ يًدا بيَد في أروقة الرواية ودھاليزھا

نشوة االكتشاف أحيانًا، بعد تشرّب خالصة تفاعالت الشخصيات واألحداث، فيما تستمتع 

  …ا ھذه الرواية المعرفيّة في أفق التفكيرالمخيلة في التماھي وتعقُّب تساؤالت جديدة، نثرتھ

أبطال يجّسدون على … منشورات اإليزوتيريك ال تبحث عن قرّاء عاديين بل عن أبطال لرواياتھا

حجر ’لذا ترسم لھم مساًرا لتفتيح الوعي. فھي تقّدم … مسرح حياتھم العملية دور الوعي

في تحويل حياته  –بطل الرواية  –، عسى أن يستخدمھما القارئ ‘إكسير الحياة’و‘ الفالسفة

أليست الحياة رواية نحن أبطالھا ووعي … إلى مغامرة وعي ومسرح خيمياء وتحواّلت داخليّة

الباطن فينا كاتبھا؟ أليست الشخصيات أبعاًدا وأوجًھا من كياننا، سواء تفّعلت في حياتنا أو لم 

  تتفّعل؟!
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