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  في تخكيف 

  أي شيئ



 
 ٢ 

  إهداء
ترفعاً عن ... إىل الذين محلوا أرواحهم على أكفهم يف سبيل اهللا 

فبذلوا ...  للغاية من احلياة اًوإدراك... سفاسف األمور ودنايا املقاصد 
  العمر يف سبيل اهللا

على خطوط النار يف اجلبهات األوىل ... إىل حراس املعاقل اإلسالمية 
يف احلجاز وجند وأفغانستان ...  يف وجه غدرة الروم إىل الصامدين... 

  إىل هؤالء النبالء... والشيشان والعراق والشام وأفريقية 

إىل قادة اجلهاد على األراضي اإلسالمية ويف الثغور ويف عقر دور 
إىل دماء الشهداء الزكية اليت سالت على أرض حممد صلى ... الكفرة 

إىل شهداء اإلسالم األبرار الذين قضوا حنبهم . ..اهللا عليه وعلى آله الربرة 
  مذكرين ببيعة أصحاب الشجرة... غري مبدلني وال مغريين 

  األسرى يف معتقالت املرتدين واملشركني، والصهاينة والصليبينيإىل 

  لسان حال تلك اجلموع الطاهرة
  

  مل خنش طاغوتاً حياربنـا ولـو      
  

  نـــصب املنايـــا حولنـــا أســـوارا  
  

ــا ــاورؤوســنا ي    رب فــوق أكفن
  

  نرجــوا ثوابــك مغنمــاً وجــواراً     
  

  



 
 ٣ 

  تقدمي
احلمد هللا كما أمر، والصالة والسالم على نبينا حممد خري البشر، 

وأصحابه أهل الظفر، ومن سار على جه ما اتصلت عني وعلى آله 
  .بنظر، أو مسعت أذن خبرب

يف كتاب هذا  العسكريني  مع العدو جيش ألحد  الربيطاين، 
أنن لذلكالعلم  األمر  إن لزم  بسيط  قمنا بتصرف    .ا 



 
 ٤ 

  

  احملتويات
  مقدمة 

خفى يف املرتل) ... ١( ما يصلح أن ي  

  توسيع نطاق أماكن اإلخفاء) ... ٢(

  األماكن السرية اآلمنة لألشخاص) ... ٣(

  بعيدا عن أماكن اإلخفاء املرتلية) ... ٤(

  تلميحات وتنبيهات) ... ٥(



 
 ٥ 

  :مقدمة
 مازالت تفرض قيوداً على ما منلكه ومـا  لعاملية الكفر ا مبا أن حكومات  

ومبا أن عصابات املرتدين مازالـت حتكـم املـسلمني باحلديـد والنـار           ،ال منلكه 
  .سالخ عن دينهم بقوة السالحوتسوقهم إىل اإلن

، ومبــا أن الفوضــى ن عــصابات الــسطو املــسلح مــا زالــت موجــودة ألو
ن لزملـاً عليـك أن متلـك مكـان     ، كاالعارمة يف الدولة قد يصبح أمراً متوقعاً    

  .آمناً تستطيع أن ختفي فيه أشيائك أو أن ختتفي فيه

يعترب هذا دليل جيد لكيفيـة عمـل تـصميم واختيـار وإنـشاء أمـاكن        
لإلخفاء تكون صـغرية مبـا يكفـي إلخفـاء النقـود أو اـوهرات، وكـبرية مبـا                 

  . أو حىت أسرة بكاملهايكفي إلخفاء السالح والذخرية

، جيب عليك حتديد نوع الـشيئ     تقوم برفع األبواب أو حفر احلفر     قبل أن   
هـل تتتوقـع أن تـتم مراقبتـك     . الذي تريـد إخفائـه، وعـن مـن تريـد إخفائـه         

بواسطة أجهـزة األمـن سـواء باسـتخدام أجهـزة إلكترونيـة أو بواسـطة                
 وكـم هـو مقـدار الوقـت واملـال الـذي سـتنفقه               .أناس مدربني هلذا الغرض   

ذه األسـئلة أوالً وقبـل      ـ جيـب عليـك الـتفكري       . اء هذا؟ إلختفعلى مكان ا  
ــصميم أ  .كــل شــيئ  ــك ت ــه ميكن ــايل فإن ــذي  و وبالت ــصميم ال ــار الت  اختي

  .يناسبك والبدء بالعمل فيه

إذا أردت أن ختتار املكان الـصحيح فإنـه جيـب عليـك متابعـة ومعرفـة            
يت تـذكر أن األشـياء الـ    . األشياء اليت تكون ذات قيمة بالنـسبة للبـاحثني        

تبدو أكثر وضوحاً هي يف نفس الوقت األشياء األقـل وضـوحاً، وتـذكر هـذا           
لـن تـرى مـا    : "املثل القدمي الذي ينص على أنك لن تستطيع إجيـاد شـيئ مـا    

  ).مع أنه قريب جداً من عينيك" (حتت أنفك



 
 ٦ 

)١(  ...خفى يف املرتلما يصلح أن ي  
تـك أخبـار   يف وقت متأخر مـن الليـل، وبينمـا كنـت تـشاهد أنـت وزوج              

، مـع العلـم   ، إذ مسعت صوت قـرع أقـدام يف الـرواق اخللفـي ملرتلـك          املساء
 تتوقع جميئ أي شخص يف هذه الـساعة ومسعـت صـوت ضـربات           أنك ال 
لقد قمت بإخفاء أوراقك املهمة مسبقاً وكذلك النقود يف مكـان ال      . رهيبة

قـود،  ، ولكن احلقيبة قد اهترأت من جراء عملية عـد الن        خيطر على بال أحد   
، وكـذلك الـساعة الـيت    كذلك أساور زوجتـك والـيت تقـدر بـآالف الـدوالرات           

كيف تستطيع محاية هذه األشياء مـن الـسرقة   . ورثتها كتذكار عن أبيك 
  بشكل سريع؟

أسـهل طريقــة إلجيــاد أفــضل مكـان إلخفــاء األشــياء الــصغرية مثــل   
اجـع   وتتر  نفسك أسـفل املـرتل     تصورالنقود والساعات واوهرات هي أن ت     

 األمـاكن املفيـدة   سـتكون   . ة متفحصة ملا هـو حولـك      قليلالً مث تقوم بنظر   
أكثرهـا  ب بـدأ دعنـا ن  . أمامك باملئات إال إذا كنت إنساناً من العصر احلجـري         

  .وضوحاً

تعترب أغطية الكراسي احلديثـة وكـذلك الكنبـات مـن األشـياء الـيت                
ــر لــذلك وكــذلك ميكــن حــش   وها يــسهل فكهــا وتركيبــها دون أن تتــرك أث

تـــستخدم الـــدبابيس والرباغـــي واملـــسامري كعناصـــر . بأغلفـــة خمفيـــة
أساسية لتنجيد الكنبات ولذلك ميكنك فك وإضافة أي منـها بنـاء علـى       

  .حجم الشيئ الذي تريد إخفاءه

  



 
 ٧ 

  
  

و ) االســفنج(إن أغلـب قطــع األثــاث حتتــوي علــى كـم كــبري مــن الربــر   
طـع شـيئ منـها    البطانـة أو احلـشوات، لـذلك فإنـه مـن الـسهل عليـك ق       

. ماقطعت عن طريق صـمغ أو ال صـق جيـد    مث تقوم بإرجاع لتحدث جتويف 
إن نوعية جيدة من الصمغ رخيص الثمن والذي ميكنك شرائه من الـسوق             

تأكد دائماً من أنك قد قطعت القدر الكايف مـن      . سيجعل عملك احترافياً  
د أو  االسفنج بشكل يالئم القطعة اليت تريـد اخفائهـا حـىت يبـدو املقعـ              

  . عند استخدامهالكرسي طبيعياً

 عمليـة وضـع األشـياء بـني         مـن  األثاث يسهل أنواع   تصميم بعض إن  
 إذا سقط شيئ من األثاث فحـاول إرجاعـه دون اللجـوء إىل              .اإلطار والغالف 



 
 ٨ 

 وـذه الطريقـة   بعض اللصوص رمبا يلجأ إىل جتـريح األثـاث        . فك القطعة 
  .يستطيع اكتشاف ماهو  موجود بالداخل

والـشائعة االسـتخدام هـذه األيـام         قطع األثـاث اخلـشبية القدميـة         إن
إن النـوع مـن الكراسـي الـذي         . تعترب وسيلة جيدة جداً لعمليات اإلخفـاء      

  يظهر يف الصورة ميكن تفكيكه ببساطة بواسطة أداة قطع 

  

  
  



 
 ٩ 

الكــثري مــن األجــزاء ميكــن جتميعهــا  . ومــن مث حفــره ألخفــاء األشــياء 
إذا .  الطاوالت والكراسـي والـيت تنـتج بكثـرة    يهامبا ف  قويبواسطة صمغ 

حدث هنالـك خطـأ أثنـاء إزالـة قـدم قطعـة أثـاث أو مـا شـابه ذلـك فإننـا                 
ــصمغنــستخدم مــاء ســاخناً  للقطعــة املــراد دع مكــان كــايف .  إلذابــة ال

إخفاءها دون أن تضعف أي من القطع األخرى واليت ستتحمل وزن الشيئ            
الطاولة هي أو قطع األثاث اليت سـنعمل  سيكون الكرسي و  . املراد اخفاءه 

واخلرامــات، ســيأخذ معنــا العمــل  ) املثقــاب(باســتخدام الــدريل . عليهــا
 أضـف مـادة   إذا أردت أن تقـوم بعمليـة اخفـاء طويلـة األمـد      . بضعة دقائق 

ما أخفيته سيصمد أمـام     . عندما تقوم بالتجميع  ) غراء(سريع االلتصاق   
  .شاء اهللا إن مجيع الضغوطات الطبيعية بكفاءة

 والـيت تـأيت بأشـكال وأحجـام        ) هـاي فـاي   (عات الصوت اجليدة    إن مس
.  وإخفاء األشـياء بداخلـها يف ظـرف دقـائق          ، ميكن فكها بسهولة   خمتلفة

ميكننا القول دون أن نتعرض لسرد طرق اإلخفاء املشاة لللـيت ذكرناهـا،         
ا تـصلح   بأن أي قطعة أثاث أو أي أداة مـن أدوات املـرتل ميكـن فتحهـا فإـ                 

 تذكر بأن اللص سيأخذ كـل مـا ميكنـه محلـه ولـن يفكـر            .إلخفاء األشياء 
  .قط يف فك أو فتح األشياء

  

  
  



 
 ١٠ 

ميكن فك إبريز املصباح الكهربائي ببساطة عند طريق ازالة الـربغيني      
إن . املثبــتني فيــه، ال تنــسى بــالطبع فــصل الكهربــاء قبــل البــدء بالعمــل 

 . ختتلـف مـن مكـان آلخـر        ئيكهربـا ل ا ح املصبا املسافة املمتدة خلف إبريز   
 قمــت باخفــاء قطــع إذا. ولكـن ميكنــك إخفــاء بعــض األشــياء علــى األقــل 

  معدنية فتأكد من عزهلا بشكل جيد لتفادي حصول ماس كهربائي

  

  
  

بتـه يف احلـائط                عندما تقوم بازالة إبريـز الكهربـاء أو القطعـة الـيت تثَ
سى تطبيــق نفــس   ، وال تنــســوف تتفــاجئ حبجــم املــساحة املوجــودة    

يف خالل حلظات معدودة بعـد  . التعليمات كما يف إبريز املصباح الكهربائي   
ــساحة      ــك الوصــول إىل امل ــز ومــا يثبتــه يف حــائط املــرتل ميكن ــة اإلبري إزال

  .املطلوبة

عندما تقوم بإرجاع اإلبريز يف مكانه فقم بذلك بـشكل مرتـب دون أن               
 ميكنــك إضــافة طبقــة مــن تتــرك آثــاراً أو جروحــاً عليــه، وكــإجراء اضــايف

الكــثري ممــن ( وتأكــد مــن أن الــدهان قــد غطــى رأس الربغــي  الــدهان عليــه
يقومون بالتشطيب السيئ يفعلون ذلك مما يؤدي إىل صـعوبة فـك اإلبريـز            

إن الغطاء البالستيكي قد يتالشى مع الـزمن وطالئـه ال يعتـرب     . )مرة أخرى 



 
 ١١ 

جــودة يف اجلــدران يف ألبــاريز املول ســنقوم بــشرح مــتقن أكثــر  .شــيئ نــادر
  .الفصل الثاين

  

  
  

ــة،     ــات الكهربائي ــصغرية ميكــن اللجــوء إىل اللمب إلخفــاء األشــياء ال
ميكن الوصـول   . ببساطة قم بفتح اللمبة وانزع الفيوز وأسالك التوصيل       

  .إىل األجزاء الداخلية باستخدام سكني ساخنة

  .إذا احتجت ألكثر من غرفة فاتبع اخلطوات التالية

 واسـتخدم منـشار املعـادن    – ميكن سحبها ببـساطة     –دادة  انزع الس 
واآلن استبدل األجزاء املقطوعة بستخدام الصق      . لقطع ثالثة أجزاء منها   

ميكن اخفاء الشيئ بلصقه بوضـع الصـق عليـه وتثبيتـه يف فجـوة               . قوي
قم برتع الفيوز األساسي املسؤول عـن  وإلجراء احترازي . الكهرباء يف اجلدار 
 إىل الــسدادة، وقــم كــذلك بعــزل الفجــوة جيــدا باختــدام   ايــصال الطاقــة

  ).تيب(شريط الصق بالستيكي 



 
 ١٢ 

يعتــرب الــدرج واخلزانــة مكــان جيــداً ألخفــاء األشــياء بــسرعة، ال تكــن 
.  فحينــها احلــذر يــؤدي للخطــأمــن مــساحة الــدرج% ٩٠طمــاع وتــستغل 

إن الـدرج أو  . استخدم مواضع ضيقة متعددة بـدل مـن مكـان واحـد كـبري       
  . املالبس حتتوي على الكثري من اخلردةخزانة

يستخدم الدرج صعوداً ونزوال أثناء البحث سواء مـن قبـل اللـصوص             
ميكــن (ولالســتخدام اآلمــن اسـتخدم شــريط مغناطيــسي  . أو الـسلطات 

احلصول على شريط مغناطيسي جيد من أطـراف األبـواب البالسـتيكية            
  . )للثالجة

  



 
 ١٣ 

  
  

زانــة حبيــث ميكنــك ادخــال ادخــل صــفيحة أو لــوح معــدين أســفل اخل
القطعة املطلوبـة، وإذا أردت وضـع املغنـاطيس علـى اللـوح بـشكل دائـم           

يعتـرب املغنـاطيس   . فتأكد من اختيار مغناطيس كايف بشكل جيـد لـذلك   
  .أداة فعالة وحيقق خدمات جيدة



 
 ١٤ 

  .إذا قمت بتحويل اخلزانة فإنك ستحصل على نظام أقل ثبات

ر على البال إلخفاء األشياء الـصغرية  من أول املواقع اليت ميكن أن ختط 
إن بامكانـك اسـتخدام فكـرة    . يف البيت هي احداث فتحـة يف كتـاب قـدمي    

مثل وضعه يف مكتبة حتتوي على كتـب  (الكتاب املثقوب لبعض األغراض   
، كمــا أن هنــاك أفكــار أخــرى  )غــري جملــدة ومتــشاة يف احلجــم واللــون 

. اختر حجم كتـاب مناسـب     . متقدمة استناداً إىل هذه الفكرة األساسية     
جتاهل غالف الكتـاب وتنبـه إىل أن الكتـاب ذي الـصفحات الرقيقـة يعتـرب              

ال تقـم  . كذلك الكتاب ذي الـصفحات املتطابقـة الـشكل واملتانـة       أفضل  
حبفــر الثقــب يف الــصفحات األوىل واتــرك مــسافة كافيــة التقــل عــن ثلــث 

ف الكتـاب مـن   الكتاب وتأكد من أن الثقب يبعد مسافة كافيـة علـى غـال      
الطــرف اآلخــر تفــوق الثلــث كــذلك، وهــذا يعــين بــأن الثلــث األوســط مــن  

.الكتاب هو الذي سيستخدم كمخبأ سري   تأكد من أن مساحة الثقـب ال  ٍ
  .تقل عن إنش ونصف عن اطراف الكتاب

  



 
 ١٥ 

  
  

وهــذا يقلــل مــن احتمــال اكتــشاف الثقــب أثنــاء التــصفح الــسريع   
اخفائهـا يف فتحـة الكتـاب بـشكل      جيب أن تثبت القطعة املـراد       . للكتاب

ــا ال تتــأثر   ــب الكتــاب فإ افــضل طريقــة لفحــص  . جيــد حبيــث إذا مت قل
  .الكتاب هي قلبه وتعريضه هلزة

 تـساعد نفـسها علـى     تظهـر يف األسـفل  الستارة ذات احللقـات الـيت     
احللقات املعدنية ستختفي بناء على الطول الذي نريـده  . التغيري بسهولة 

.  النـوع اخلـشيب، إضـافة إىل أنـه حلقـي الـشكل             وهذا النوع أفـضل مـن     
ميكنك ببساطة اخفاء األشياء بدفعها أو سحبها يف داخل املاسورة ومـن      

إذا أردت اخفاء الـشيئ بعمـق أكـرب فـإن النـوع             . مث اغالق القطعة الطرفية   
كـن حـذراً وال تقـم بقطـع أجـزاء مـن املاسـورة           . اخلشيب يعتـرب أكثـر أمانـاً      
حـساسك لتـرى أنـه مل يطـرأ تغـيري يـذكر بعـد           بشكل ظاهر واسـتخدم ا    



 
 ١٦ 

 يفضل دائماً أن تقوم بإغالق املاسـورة بقطعـة بالسـتيك          .قيامك بالقطع 
أو خــشب أو مــا شــابه قبــل إغالقهــا بالقطعــة النهائيــة وهــذا يــؤدي إىل   

ــستارة   ــة القطعــة الطرفيــة ملاســورة ال . إخفــاء التجويــف يف حــال مت إزال
 عند ثتبيت القطعـة الطرفيـة ملاسـورة         ولزيادة األمان قم بوضع غراء قوي     

الــستارة، ويف حــال أردت اســتعادة مــا بــداخل املاســورة فقــم باســتخدام  
مذيب إلذابة الغراء، ميكنك شراء املذيب من نفس احملل الذي اشـتريت منـه           

  .الغراء

  

  
  

إذا كنــت ختطــط للقيــام بــبعض الــديكورات فإنــه جيــدر بــك الــتفكري  
يقة تتطلـب اسـتخدام حفّـار أو أي أداة تتـيح            هذه الطر . بالطريقة التالية 

قـم حبفـر النفـق إىل    . لك حفر نفق يف الورق الـصخري الـذي يغطـي اجلـدار        
ومن مث ضـع بعـض   ) ميكنك استخدام اإلزميل لذلك أيضاً(العمق املطلوب  

 يف هـذا  االسفنج أو قطـع مـن بطانيـة حـىت حتمـي الـشيئ املـراد اخفـاءه              
 يف حال االنتـهاء قـم بـاغالق       .غي أن يكون كبرياً    املكان احملفور ال ينب    .املكان

إذا كـان اجلـدار مـن النـوع     . الورق الصخري بنفس نوع املادة املتكـون منـها      
القدمي فإن كا ما حتتاجـه هـو غطـاء مـن ورق اجلـدران الالصـق إلخفـاء آثـار                  

 قـم بإعـادة    .، وقم بذلك على كامل املنطقة احمليطة مبنطقـة احلفـر          عملك
 وضـعه الطبيعـي بـأن تـضع فـوق منطقـة احلفـر لوحـة            شكل اجلـدار إىل   

إذا استخدمت ورق اجلدران يف عملية إخفاء أثـر عملـك     . معينة أو ما شابه   
) الذي يستخدمه الفنانون التشكيليون   (فاستخدم خباخ سرباي صمغي     



 
 ١٧ 

إن ذلــك يتــيح لــك . أو اســتخدم االمسنــت بــدالً مــن اســتخدام املعجــون 
 حـال أردت اسـترجاع الـشيئ املخفـي     إمكانية تقشري الغطـاء الـورقي يف      

ــه مــرة أخــرى   ــن مث اعادت ــة قمــت    .وم  يف حــال اســتخدامك للوحــة معين
وذلــك حــىت ) أســافني(بوضــعها علــى اجلــدار فقــم بتثبيتــها برباغــي مــع 

  .يسهل عليك الوصول إىل الشيئ املخفي بسهولة مبجرد فك الرباغي

  

  
  

ان املكـان املفـضل   قدميا ك. تعترب الثالجة مكان جيد إلخفاء البضائع    
ولكـن  . لإلخفاء هو فريزر الثالجة داخل املطبخ أو يف املواسـري أو مـا شـابه              

ملـرتل قـد   األشياء قد تتجمـد بداخلـه كـذلك فـإن البحـث التفـصيلي يف ا           
  .يؤدي الكتشاف هذا املخبأ

  



 
 ١٨ 

  
  

مــور كــذلك فــإن اخلزانــة أســفل جاليــة الــصحون يف املطــبخ مــن األ  
زانة قد تكون مصنوعة من اخلشب ومصـصمة   هذه اخل  .اجلديرة باالهتمام 

ميكـن إزالتـها بـسهولة      . حبيث تكون أسـفل جاليـة الـصحون أو احلنفيـة          
 ميكن إرجـاع كـل شـيئ إىل مكانـه     .لتوفري مكان مناسب لعملية اإلخفاء  

 مع مرور الوقت تـصبح هـذه اخلزانـة باليـة بـشكل           .بعد االنتهاء بسهولة  
كــن اســتخدام املغنــاطيس أو  مي. يــسهل اســتبداهلا دون إحــداث أضــرار 
  الغراء أو ما شابه لتقوية ألواح اخلزانة

  



 
 ١٩ 

  
  

. تعتــرب مقــالة الــدهون مكــان مفيــد إلخفــاء كــم جيــد مــن اــوهرات 
ببساطة قم بإذابـة قليـل مـن الـدهن أو قـم بتجميـد اخلـضروات وعنـدما                   

إن . تصبح يف احلالة السائلة دون أن تكون ساخنة أدخـل مـا تريـد اخفـاءه            
ه يـصعب اكتـشاف   هن سيبقى ناعماً عند جتمده وبالتـايل فإنـ      سطح الد 
  .ما خبأته
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يعترب قدر الطهي مكان يف متناول اليد إذا كنت تتوقع قـدوم زائـر غـري                 
ميكنــك ببــساطة وضــع أي شــيئ تريــد بــدءاً مــن املــسدس  . مرغــوب فيــه

األوتوماتيكي وصوالً إىل التاج املرصع بـاوهرات فيـه وذلـك حلـني انتـهاء                
   .لك الزيارةت

ضـع أي  . هناك أماكن أخرى يف املطبخ مثل قوارير الـشراب أو احلليـب           
شـيئ تريــد داخلــها لكـن تأكــد مــن عزلــه جيـداً، ومــن مث ضــع القــارورة يف    

 اخلضروات وكذلك املئات مـن األطعمـة سـتعطيع القـدر الكـايف              .الثالجة
 خبيصاً  عند اختيارك لنوع من الطعام تأكد من كونه       . من األماكن اآلمنة  

ن ذو رائحـة كريهـة جـداً مثــل    أي ال ميكـن معرفتـه إال بتقطيعـه أو أن يكـو    
  .الثوم أو امللفوف أو اجلبنة املتعفنة

  



 
 ٢١ 

  
  

ميكننا القول بأن هذه األشياء هي علـى قمـة أولويـات االختيـار ولكـن         
  .جيب عليك أال تنسى إبقاء شيئ لك حىت تأكله
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 جموفــة أي أــا حتتــوي علــى إن األبــواب الداخليــة تكــون يف الغالــب
اســتخدم أداة . غــالف مــن مــادة قويــة لكــن مابداخلــها عبــارة عــن فــراغ   

بسيطة إلحداث جتويف ميكنـك البـدء حبفـره مـن أي مكـان، مـن األعلـى أو            
بعــض .  كمــا هــو موضــح يف الــصورةاجلوانــب أو حــىت مــن أســفل البــاب

ميكــن . األبــواب قــد حتتــوي علــى مــادة مــضادة للحريــق أو عقــدة خــشبية 
قـد تكـون   . استغالل ذلك بـسهولة إلحـداث جتويـف يـوفر مـساحة جيـدة           

 مالصـقة لبعـضها     قشرة الباب اخلارجية عبارة عن شـرائح مـن اخلـشب          
يف بعـض احلـاالت، عنـد     . البعض ومثبته بواسـطة مـسامري أو مغنـاطيس        

ميكـن  . ازالة القفل من الباب سـيتيح لـك ذلـك الوصـول إىل داخـل البـاب                
. إلخفـاء األشـياء   ) يعتمد ذلك على تصميم الباب    ( الباب   كذلك إزالة إطار  

 دون  يف البيوت القدمية ميكن بسهولة إزالـة مـسمار األمـان ومـن مث إعادتـه               



 
 ٢٣ 

ميكن إضافة إطار آمـن باسـتخدام أي مـن طـرق           . فقدان شيئ من صالبته   
  .لتثبيت وذلك لتسهيل الوصول إىل األشياء املخفيةا

أصـعب  . دة إلخفاء االشياء الكـبرية    أماكن جي ) الدرج(تعترب السالمل   
 طريقة اإلزالـة . اتبت أسفل الدرج مهمة قد تواجهنا هي إزالة اجلبص املث      

، الحــظ أن الفــصالة توضــع كمــا يظهــر يف  ةتعتمــد علــى شــكل الدرجــ
 بعـض الفـصاالت توضـع بـشكل       .)يف حالـة الـسالمل اخلـشبية       (الصورة

 أردت أن تقوم بـالقطع      ة ألغراض األمان فإذا   دأفقي على طول الدرجة الواح    
علـى شـكل    ) الـدريل ( فقم بعمل ثقوب باستخدام املثقـاب        بشكل طويل 

عنـد اإلنتـهاء   . صف كما يظهر يف الصورة وهذا سيوفر الكثري من الوقـت         
  .ملسة أخرية على عملكسجادة خاصة بالدرج وذلك إلضافة استخدم 
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لك يعتـرب  لـذ . يستخدم أسفل الدرج يف كثري من املنازل كماكن ختـزين   
من األماكن اجلديرة باهتمام األشخاص ذوي اخلربة يف البحث بل رمبا أول مـا             

لــذلك إذا قــررت اســتخدام مثــل هــذه األمــاكن فــاهتم جيــداً  إليــهنظــر ي ،
قـة مالبـس صـغرية يف األمـاكن الـيت           اسـتخدم عالّ  . بالتفاصيل الدقيقـة  

  .يظهر عليها آثار حفر أو طرق وقم بتثبيتها بواسطة مسامري

  

  
  

بعد ذلك قم بقياس القطعة اليت تريد اخفائها وضـع علـى حوافهـا              
ميكن تغطية اجلـدار بواسـطة غطـاء، مـع مراعـاة            . العديد من املغناطيس  

ميكـن اسـتخدام أسـفل الـدرج كـذلك         . أخذ مـسافة بـني اجلـدار والغطـاء        
إلخفاء األشخاص ويف هذه احلالة تأكد بأنه ميكنـك غلـق املكـان املختفـي           

  .لداخلفيه من ا



 
 ٢٥ 

  

  
  

إذا كنــت متلــك حديقــة فهــذا شــيئ ممتــاز، ميكنــك أن تــصبح صــياد   
مسك وذلك بإخفاء أشيائك داخل املـاء، ولكـن تأكـد مـن عزهلـا وغلقهـا                  

 ومـن   ميكنك استخدام وعاء بالسـتيكي    . باحكام جتنباً للعطب أو التعفن    
مث وضــعه يف أســفل احلديقــة وبعــد ذلــك قــم بتغطيتــه بــبعض اخلــضار   

كنـك اسـتخدام كــيس خـاص بالنفايـات العـضوية لتجعــل      مي. املتعفنـة 
يـستخدم كـيس النفايـات بكثـرة لـذلك ال تتوقـع أن              . األمر حتت السيطرة  

كل ماعليك هو إخفـاء مـا تريـد بداخلـه مث محلـه              . يقوم أحد بالعبث فيه   
م إفراغه يف املكان املخصص للنفايات العـضوية    ونقله إىل احلديقة ومن ثَ

  .مره يف املكان الذي تريديف احلديقة ومن مث ط
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ذه الطريقة لن يشك أحـد يف مـا تفعـل إذا كنـت تقـوم بـذلك كـل                     
  .بضعة أيام

ميكنك وضع األشياء املـراد إخفاءهـا يف أكيـاس نفايـات علـى شـكل                 
ابقها يف  . صف يف جانب من احلديقة ومن مث وضع بعض الفضالت حوهلا          

. لظـروف اجلويـة والطيـور     العراء لبضعة أيام حىت تعمِل فيها الـشمس وا        
مع مرور الوقـت سيـصبح املكـان ذو رائحـة كريهـة ولـن يرغـب أحـد يف أن                

قم بوضع بعض الدود حـول املكـان حـىت تقـوم            . حيوم حوله أو يقترب منه    
  .بالتخلص من املواد املميتة أو السامة



 
 ٢٧ 

ميكنك أن تضع بعـض احلـشرات القارصـة حـول املكـان أو أن تـشتري        
مك يف حال إخفاك للـشيئ يف املـاء، ـذه الطريقـة            بعض األفاعي أو الس   

إذا القاعـدة  .  بأن يقترب من املكان حىت لو علم بوجود شـيئ  لن يفكر أحد  
األشـياء الغـري مرغوبـة تعـين عـدم االقتـراب وبالتـايل عـدم              : العامة تقـول  

  .الرغبة يف البحث

حتتــوي الغرفــة علــى العديــد مــن فتحــات التهويــة أو وحــدات التربيــد 
ييف، وبالتايل يكنك بسهولة إخفاء األشـياء بداخلـها بـشكل غـري            والتك

أغلب األغطية اخلارجيـة هلـذه الوحـدات ميكـن نزعهـا بـسهولة           . مالحظ
  .، وال تنسى تثبيت ما تريد اخفاءه بواسطة الصق أو صمغبواسطة مفك
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الة بني قضبان           ميكنك استخدام إضافة خمتلفة وذلك بأن تثبت فص
ــد، حــاول دائمــاً أن تتجنــب   الوحــدة حــىت تفــت  ح كبــاب باالجتــاه الــذي تري

 وعند الضرورة قم بإلغائها وذلك لسهولة الوصـول إىل          استخدام الرباغي 
  .املخبأ بسرعة

ــبالط    ــت الـ ــياء حتـ ــاء األشـ ــرب إخفـ ــية(يعتـ ــاكن ) أو األرضـ ــن األمـ مـ
ــدر     ــز بالفاعليــة والكفــاءة، ولكــن جي ــيت تتمي املــستخدمة يف الغالــب وال

  .النقاط التاليةاإلنتباه إىل 

عند اختيارك للمكان فتأكد من عدم وجـوده علـى حـواف األرضـية أو       
. قم كذلك بفرش سجادة على املكان املراد إخفاء الشيئ فيه         . قريب منها 

يعترب وسط الغرفة مكان مناسـب جـداً حـىت لـو اسـتغرق إعـداد املكـان                   
  .بعض الوقت

  

  
  

كنـك وضـع ضـوء    احرص علـى وجـود بعـض األثـاث يف الغرفـة وإذا أم             
إذا بـدت مواضـع األثـاث غـري مناسـبة فقـم          . إلخفاء املعامل فهـذا أفـضل     

  .بتعديلها

تذكر، لتبـالغ يف وضـع األشـياء يف املكـان الـذي إخترتـه، فـإذا اختـرت            
الــسقف إلخفــاء أشــيائك فــال تــضع الــشيئ هكــذا دون تثبيــت بــل قــم   



 
 ٢٩ 

 من املبـاين    يف العديد . )يف حال السقف اخلشيب مثالً    (بوضعه بني اجلسور    
تكون املـسافة بـني األرضـية وسـقف الطـابق الـسفلي كـبرية نـسبياً ممـا           

  .ميكنك من إخفاء األشياء، وال تنسى وضع السجادة يف هذه احلالة

ــرش أو الــسجاد الــثخني أو الــسميك تكــون خلفيتــه   العديــد مــن الفُ
 صاحلة لإلخفاء حبيث ميكنك ازالة أو فصل أجزاء منـها مث إخفـاء مـا تريـد                

هـذا النـوع مـن    .  ولصق خلفيـة الـسجادة إلرجاعهـا كمـا كانـت       داخلهاب
أنـا  . األماكن يصلح إلخفاء األوراق أو النقود أو املواد اليت على شكل بـودرة            

  .أنصح ذه الطريقة

 اخلاصـة بالتقـاط موجـات       ) إيريـل أو أنـتني    (إن أغلب اهلوائيـات     
غـة مـن الـداخل      تتكون من قضبان ألومنيوم علـى شـكل اسـطوانة مفر          

ــة بالســتيكية    ــها قطع ــة ميكــن إزالتــها    ويوجــد يف ايت ــذه القطع ، ه
ــك   ــسهولة بواســطة ســكني أو مف ــك إدخــال األشــياء    ب ــها ميكن ، وحين

ــها ــة    . بداخل ــرووف أو البلكون ــى ال ــوائي موجــود عل ــدة(إذا كــان اهل ) الربن
فــيمكن اســتخدام العمــود الــذي حيملــه كمكــان جيــد، ولكــن تأكــد أنــه  

  . كالبالستيك مثالًدة مقاومة للعوامل اجلويةمصنوع من ما
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إذا وصل إىل الشرفة أو البلكونة فانظر حولـك، سـتجد بعـض املـواد               
، ســواء علــى األرضــية أو يف صــناديق اخلــشب،  العازلــة مــن الفيــربجالس

يف بعـض األنـواع مـن       . ميكنك بسهولة فتحها وإخفـاء األشـياء بداخلـها        
حمكم وذلك يعترب شيئ فعال وأفـضل مـن         العوازل يكون اخلالف اخلارجي     

، ولكن تنبـه حيـث أن هـذه املـادة           جمرد فتح العازل وإخفاء الشيئ بداخله     
يـستخدم مـع هـذه    . تسبب حكة إذا ما المست اجللد عند كثري من الناس      

قـوة إبـصار ممـا    الطريقة يف الغالب اإلضاءة اخلفيفة وذلك حـىت ال تعطـي       
  .يصرف اإلنتباه عن املكان
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   توسيع نطاق أماكن اإلخفاء) ...٢(
إن إخفاء األشياء الكبرية مثل األسلحة اليدوية أو البنـادق أو الـذخرية      

 األمـر لـيس متعلقـاً بطـول القطعـة           .يتطلب تفكرياً أعمق وترتيباً متقنـاً     
مـن أبـرز األمـاكن إلخفـاء األشـياء          . املراد إخفائها فقـط بـل بوزـا أيـضاً         

ــت  الكــبرية هــي املواســري أو شــ    إن احلمامــات أو . ملــرتلابكة األنابيــب حت
التواليت أو أي مكـان حيتـوي علـى شـبكة مـن املواسـري أو األنابيـب يعتـرب              

  .اختيارك األول

إن األنابيــب البالســتيكية ميكــن احلــصول عليهــا بأحجــام وأشــكال  
خمتلفة من أي متجر، مبا يف ذلك األنواع اليت حتتـوي علـى ايـة عريـضة            

 ميكنك بكـل بـساطة إحـضار        .شكل كبري يف هذا اال    واليت ستخدمنا ب  
املاسورة ومن مث طالؤها بـشكل مناسـب ومـن مث وضـعها يف املكـان الـذي                   

  .الشكل التايل يوضح ماسورة موضوعة يف مكاا. تريد
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 ذات قطـر مناسـب ملـا     مثبتـة ميكنك كذلك فصل قطعة من ماسورة 
. يـد مث إرجاعهـا بـسرعة   تريد إخفاءه وذلـك بفـصل طرفيهـا وإخفـاء مـا تر           

الكــثري مــن املبــاين احلديثــة تكــون جــدراا مبنيــة مــن الطــوب بــشكل    
اساسي، فيمكنك قطعها باستخدام منشار يدوي أو سكينة، ولتـسريع          

  .العمل استخدم ازميل أو مطرقة صغرية أو أي أداة مشاة

 يوضـح شـكل البنـاء الـذي يـستخدم يف املبـاين           الشكل يف األسـفل   
ما هو واضح فإن الـبىن ـذه الطريقـة حيتـوي علـى إطـار مـن                  ك. احلديثة

مادة موجودة بني حائطني مـن الطـوب، تكـون هـذه املـادة أقـل صـالبة مـن              
 كمـا   إذا هناك فجوة بني اجلدار الداخلي واجلدار اخلارجي       . بقية أجزاء اجلدار  

 الوصول إىل هذه الفجوة يكون بعدة طـرق ويعتمـد ذلـك علـى نـوع       .يظهر
النظر إىل اجلــدار الــداخلي واخلــارجي ميكنــك حتديــد نــوع البنــاء   بــ. املــبىن

ــإن عالمــات    . املــستخدم ــاء ف ــى خمطــط البن إذا اســتطعت احلــصول عل
 وبالتـايل الفجـوة بـني اجلـدار الـداخلي واخلـارجي           اجلدران ستظهر بوضوح  

، بعد ذلك ميكنك الوصـول إىل    ستكون ظاهرة يف الرسم إذا كانت موجودة      
  .ام أي من الطرق املوجودة يف هذا الكتابهذه الفجوة باستخد

  



 
 ٣٣ 

  
  

يعترب الكراج ال سيما إذا كان جمهزاً بالكثري مـن األدوات مكـان جيـداً           
ميكنــك اســتخدام ارفــة أو  . للبــدء واإلنطــالق إىل طــرق إخفــاء خمتلفــة 

الشوكة أو املشط أو ما شاها من األدوات كمكان جيد وذلك عـن طريـق          
إذا كــان املقــبض معــدنياً فإنــه . ا اخلــشيبإحــداث ثقــب بــداخل مقبــضه

. سيكون يف الغالب جموفاً من الداخل وهذا ما سـيوفر الكـثري مـن اجلهـد           
ــها ال ســيما       ــاء األشــياء بداخل ــة باخف ــة احلديق ــك اســتخدام عرب ميكن

، ميكنك كذلك استبدال عجلها األمامي بآخر توضع        مبقبضيها املعدنيني 
، وإذا  ألدوات يف مكاـا الطبيعـي دائمـاً       ابـق ا  . خفاءهـا إفيه األشياء املـراد     

قمت باحـداث بعـض عمليـات التغـيري عليهـا فحـاول أن جتعـل مظهرهـا                  
  .يوحي بأا مل يعبث ا

  



 
 ٣٤ 

  
  

من أهم عناصر املكان واليت جيب صرف شيئ من اجلهد هلا هي مثل           
بكل بـساطة   . أو قطع السرياميك أو األسالك املقطعة     ) كيزر(سخان املاء   
 مث احــش آخــره )ماســورة مــثالً (ء املوجــود علــى طــرف العنــصرأزل الغطــا
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أدخــل الــشيئ املــراد إخفــاءه وأغلــق الطــرفني   . بــاملعجون أو الــسيليكون
، وإلجراءات األمان تأكد من فـصل مقـبس الكهربـاء         وضعه يف سخان املاء   

  .لتفادي حدوث حريق

  

  
كــذلك ميكــن اســتخدام قطــع الغيــار املوجــودة حــول املــرتل لإلخفــاء  

سـخان املـاء واملوجـود يف كـثري مـن املنـازل       . بداخلها دون إحداث أي شبهة   
ــشكل    ــب عبــارة عــن جــسم اســطواين ال ميكــن . يكــون شــكله يف الغال

الوصول إىل داخله عن طريق فك حلام غالفه املعدين حيث أن بعض أنواعه            
ــة الثرموســتات      ــتني، أو ميكــن إزال ــى طبق ــوي عل ــة اخلاصــة  (حيت القطع

هنـاك  . أو إزالـة أي قطعـة متكننـا مـن الوصـول إىل داخلـه         ) بتسخني املـاء  
الكثري من العناصر اليت ميكن إزالتها يف اجلزء العلوي منـه دون إحـداث أي            

  . مشاكل
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  .قد حتتاج إىل إزالة أي ماسورة أو أنبوب قد يعيق العمل

إن حجم الفتحة اليت متكنك من الوصول إىل داخل السخان ختتلـف            
ان آلخر من سخ.  

دائماً حاول استخدام طريقة احترافيـة يف اإلخفـاء وذلـك باسـتخدام        
 مثل عدم اللجـوء إىل    طريقة متكنك من الوصول إىل ما تريد بأقصر الطرق        
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ذا األسلوب ميكنك فتح وإغالق املكان الذي       . فك حاضنة الثريموستات  
تــذكر بــأن تقــوم . أخفيــت فيــه أشــياء بــسرعة وســهولة دون أي مــشاكل

  .باء حىت ال حتدث أية مشاكلبفصل الكهر

، فـإذا قمـت   عملـت  ال تنسى إخفاء أية آثار ميكن أن تـؤدي إىل تتبـع مـا        
بفك حلام الغالف املعدين فتأكد مـن إرجاعـه جيـداً وتأكـد كـذلك مـن أنـه                   

 كما تعلم فإن الطريقـة الـيت        .قوي بشكل كايف لتحمل أي تغريات ممكنة      
  .هختتارها تعتمد على الشيئ الذي تريد اخفاء

إن املواسري أو األنابيب البالسـتيكية متـوفرة بأحجـام كـبرية بـشكل            
ميكنك اسـتخدام املواسـري املوجـودة     . كايف إلخفاء األشياء الكبرية نسبياً    

ــف هــذه الفكــرة      ــك توظي ــل مــن الرباعــة ميكن يف الطــابق األرضــي وبقلي
  .ألغراض خاصة أخرى

مـن املنطقـة     قم بإزالـة الـسجاد أو الطـني أو أي غطـاء يغطـي األرض              
قـم حبفـر االرض بعمـق مناسـب      .  والتنسى اختيار مكان مناسـب     املختارة

مث اغـرز  ) مصرف املياه(حبيث يكون الوعاء املوضوع على مستوى البالوعة       
قـم باخفـاء   .  حىت يرتل أسـفل الـسطح    الوعاء بقدمك مبقدار إنش إضايف    

د مكـان  قـم بتحديـ  . الوعاء بالتراب واعمل على إرجاع األرضية كما كانت    
الوعــاء . )مخــس خطــوات إىل األمــام وثالثــة إىل الــيمني    (اإلخفــاء مــثالً  

املستخدم قد يكون من األنابيب البالستيكية واليت لن تحدث أية أضـرار            
  . إذا ما روعي اغالقها من كال الطرفني كما مت شرحه سابقاًإن شاء اهللا

 إىل نــود التنويــه إىل أن إخفــاء بعــض األشــياء املعدنيــة قــد يــؤدي       
ميكن جتنب ذلك بـدفن العديـد       . اكتشافها بواسطة أجهزة كشف املعادن    

يف نفــس املكـان ممـا سـيؤدي إىل ظهــور    ) القـصدير (مـن رقـائق األلومنيـوم    
جسم ضخم على جهاز كشف املعادن مما يـصرف اإلنتبـاه بوجـود شـيئ               

 أن  ميكنـك أيـضاً يف حـال أردت إخفـاء الـشيئ خـارج املـرتل               .  خمفي صغري
احة كــبرية يتواجــد فيهــا كــثري مــن احليوانــات مثــل الكــالب أو  ختتــار مــس

اخلراف واليت حيتوي بوهلا على مكونات غنية باحلديد واليت تـؤثر يف جهـاز         
هناك العديد مـن احليـل      . كشف املعادن مما يصرف اإلنتباه بوجود شيئ ما       

 قد تالحظ أن مجيع احليل السابقة ـدف إىل          .كذلك واليت سيتم ذكرها   
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جهاز كـشف املعـادن عـن طريـق نـشر مـواد معدنيـة علـى رقعـة                   تضليل  
واســعة ممــا يــؤدي إىل تــشتيته حبكــم وجــود قــراءات كــثرية جــداً يف نفــس  

، وهذه الطريقـة ليـست بالـسهلة ولكنـها       املنطقة تشري إىل وجود معادن    
أجهزة كشف املعـادن تقـوم مبـسح منطقـة أوسـع مـن              . جديرة باإلهتمام 

فكري يف حيـل أخــرى إذا كـان املكـان لــديك    جيـب عليــك الـت  . حجـم اجلهـاز  
ــأتون      ــصوص أو القتلــة ال ي ــه الل ــم أن ــك أن تعل حمــصور ولكــن جيــب علي
ــا مــن ميلكهــا       ــوع مــن األجهــزة وإمن ــل هــذا الن مــسلحني أو جمهــزين مبث

  .ويستخدمها يف الغالب هم الشرطة وأجهزة األمن

ر ميكننا التوسع اآلن بشرح مقبس الكهرباء كمكان للخفـاء واملـذكو      
 وذلك بشرح إضافات قد تأيت عليه مثـل صـندوق مـتني أو              يف الفصل األول  

املقابس قد ختتلـف أشـكاهلا ولكـن جيـب          .  أو ما شابه   مفتاح قفل أمامي  
التأكد من أنك تستطيع الوصول إىل فتحـة أصـغر مـن الغـالف اخلـارجي            

  .لنوع املقبس املوجود يف مرتلك

ن مثبـت يف اجلـدار،     بكل بساطة فإن الغـالف اخلـارجي للمقـبس يكـو          
فتأكد من أنك تستطيع الوصول إليه بـسرعة إمـا عـن طريـق اسـتخدام                 

اآلن لقـد قمنـا   . أو عن طريق اسـتخدام صـمغ قـوي      ) (مايشبه امللقط   
بتثبيت غالف املقبس يف اجلـدار حبيـث يـشابه بقيـة املقـابس املوجـودة يف                 

نـت اآلن متتلـك     أ. قم بتأمني صندوق املقـبس بواسـطة اإلمسنـت        . الغرفة
وكلمـسة ائيـة قـم بوضـع قـاطع الكهربـاء       . مقبس آمـن قمـت ببنـاءه    

ــصل األول ( ــر الف ــبس باســتخدام صــمغ   ) انظ ــى لوحــة املق ــك . عل ميكن
استبدال هذه اللوحة بقليل من اجلهـد يف حـال أردت تـأمني املخبـأ مـن أي               

  .أضرار قد حتدث

  



 
 ٣٩ 

  
  

كنـك الوصـول   إذا وجدت يف الغرفـة بعـض األنابيـب الطويلـة الـيت مي         
 والــيت ميكنــك فكهــا مــن )احلمــام العــريب(إليهــا مثــل ماســورة التواليــت 
 فــإن أفـضل طريقـة إلخفـاء األشـياء هــي     األعلـى أو مـن األعلـى واألسـفل    

  :كالتايل

  



 
 ٤٠ 

  
  

أزل املاسورة مـن طرفيهـا، وإذا مل يكـن ذلـك ممكنـاً فقـم بإزالـة اجلـزء               
ادة مناسـبة واربطهـا   قم بتغليـف الـشيئ املـراد إخفـاءه مبـ      . العلوي منها 

اآلن ميكنك إدخال الشيئ داخـل املاسـورة كمـا          . خبيط أو سلك أو ما شابه     
نفتـرض أن  . ، وبعدها قم بإرجاع املاسورة بواسطة صمغ مقاوم للمـاء     ترى

سـيبدوى كـل    . ما قمت بإخفـاءه هـو ذا حجـم مناسـب ال يـسد املاسـورة               
 أيـضاً تثبيـت     ميكنك. شيئ على مايرام حال انسياب املاء بشكل طبيعي       

  .السلك أو اخليط يف أعلى املاسورة أثناء تثبيتها بالصمغ

ــك        ــى املاســورة وذل ــاء املوجــود يف أعل ــة خــزان امل ــك كــذلك إزال ميكن
ميكنـك كـذلك إذا   . للوصول إىل املاسـورة ومـن مث اتبـع اخلطـوات الـسابقة           

أن تقـوم بتوسـيعها     ) احلمـام (أردت الوصول إىل داخـل ماسـورة التواليـت          
  .طة مفكبواس



 
 ٤١ 

حيتـوي علـى أنبـوب بالســتيكي    ) البالوعــة(كـذلك فـإن مـصرف املـاء     
  .ميكنك استخدامه إلخفاء االشياء بنفس الطريقة السابقة

  

  
  

كذلك املواسري املتفرعة عن مصرف املاء سواء يف األرض أو يف اجلـدران             
  .ميكن استخدامها لنفس الغرض

  



 
 ٤٢ 

  



 
 ٤٣ 

  
  

ن مـصنوعة يف الغالـب مـن    كـو اللوحة الداخلية للثالجة أو الفريـزر ت  
.  واليت ميكن إزالتها بسهولة، كل ما حتتاجـه لـذلك هـو مفـك             البالستيك

إن املادة العازلة املستخدمة يف عزل الثالجة تكـون يف الغالـب أقـل جـودة                 
إن خامـة أو مـادة   ). الـرووف أو الربنـدة  (من تلـك الـيت ذكرناهـا يف البلكونـة      

  .ضرر على السطح اخلارجيالثالجة لن تتضرر لكن قد حيدث بعض ال

  



 
 ٤٤ 

  
  

يف . يئ املراد إخفـاءه داخـل املـادة العازلـة أو حوهلـا            شميكنك وضع ال  
الغلـب ال يوجــد براغـي وإمنــا مـسامري بالســتيكية لتثبيـت الغــالف وهــذه     

عند إزالـة القطـع البالسـتيكية املوجـودة     ). انثى-ذكر(املسامري من النوع  
قد جتـد   .  جداً إلخفاء األشياء   يف جدار الثالجة قد حتصل على حجرة جيدة       

انظر حولـك، ولكـن   . مكان أسهل داخل الثالجة من جهة الفك والتركيب      
ــشاطاتك      ــذي جيهــل ن ــشخص ال ــص مــثالً (إذا فكــرت كمــا يفكــر ال ) الل

  .فستختار املكان بعناية

النـوع الـذي يظهـر يف       . حتتوي العديد من الغرف على عالّقـات مالبـس        
ــرب شــائع االســتخدام    ــصورة يعت ــد    ال ــه كمكــان جي ــتفكري في وميكــن ال

  .لإلخفاء

  



 
 ٤٥ 

  
  

تتكون هذه العالّقات من العالقة نفسها إضافة إىل قطعة التثبيـت           
املثبتة يف اجلدار، كما أن النوع البالستيكي منها ميكن فـك جـزء العالقـة         

ميكنك كذلك فك الرباغـي  . لتشاهد مساحة ال بأس ا يف قاعدة العالقة    
  .قة كما ترىل إىل مساحة جيدة خلف العالّاليت تثبت العالقة للوصو

  

  
  

ــى اجلــدار أو      ــها عل ــساحة وتثبيت ــك إخفــاء األشــياء يف هــذه امل ميكن
  .اخلشب بواسطة شريط الصق أو صمغ أو ما شابه

ال إىل هذه املـساحة ميكنـك اسـتخدام زنـربك       للوصول السريع والفع
  .قة كما ترىوتثبيته خلف قاعدة العالّ) نابض(

  



 
 ٤٦ 

  
  

ستخدامأي طريقة أخرى للتثبيت، لكـن تـذكر أن هنالـك وزن          نك ا ميك
  .إضايف معني سوف تتحمله العالّقة عند إعادة تركيبها

هنالــك العديــد مــن البيــوت الــيت ال زالــت تــستخدم مبــدأ احلبــال يف  
 .هذا النوع من النوافذ يبقى مفتوحاً عند رفعه إىل مكـان معـني            . نوافذها

الّقة اليت ترفعه وكـذلك مـع البكـرة الـيت     وزن النافذة يكون متوازن مع الع 
  . ومع إطار النافذةيلفها احلبل

  



 
 ٤٧ 

  
  

كــل مــا حتتاجــه للوصــول إىل هــذه املــساحة هــو أن تــسحب بلطــف  
ميكنك اآلن مشاهدة الثقـل  . املسمار أو الربغي الذي يثبت اإلطار يف مكانه       

و ميكنك إخفاء األشـياء بـداخل هـذا الثقـل أ      . املربوط بالبكرة بكل وضوح   
يف حال كانت هذه األشياء ثقيلة الوزن فإنـه يـستعاض عـن الثقـل ـذه                  

 بوضعها مكان الثقل، ولكن تأكد من أن هذه األشـياء ال تتعـارض            األشياء
تــذكر أن هنــاك ثقــل واحــد موجــود علــى إحــدى طــريف . مــع عمــل النافــذة

 مما يؤدي لفقـدك بعـض    البكرة فكن حذراً عند إزالته لتفادي إغالق النافذة       
  .ن أصابعكم

يف كثري مـن البيـوت ميكـن إزالتـها          ) أو اإلطار األرضي  (إن عتبة النافذة    
ختتلـف هــذه العتبــة بنــاء علــى  . )مطرقــة مــع شــوكة(بواسـطة مطرقــة  

نوعية البناء فيمكن أن تكون من الطوب أو أن الطـوب يفـصل بـني جـزئني      
قـم  . اميكن إخفاء األشياء بإزالة هذه العتبة ووضع األشياء مكاـ     . منها



 
 ٤٨ 

بإزالة املسمار األساسي وال تقم بإرجاعه بل استبدله بـآخر أصـغر وذلـك            
  .لتسهل من عملية الرجوع إىل أشيائك يف املستقبل

  

  
  

. تذكر أن هذه الطريقة قد تكون غري عمليـة إلخفـاء أشـيائك املرتليـة            
بعض عتبات النوافذ قد تكون مثبتة يف احلائط بعمق طوبتني وهـذا لـيس             

واع لذلك تأكد من عمق تثبيت العتبة يف احلـائط قبـل الـشروع            جلميع األن 
إســأل أي عامــل بنــاء عــن كيفيــة إنــشاء البيــوت والتــصاميم . يف العمــل

يف البيوت املبنية السـتخدام الشخـصي   . األساسية املستخدمة يف ذلك   
قـم خبلخلـة   . تكون نوافذ الغرف يف العادة هلا عتبة ميكن نزعها ببساطة 

ــادي حــدوث كــسر فيهــا أو يف الطــوب    العتبــة عنــد نزعهــ   ، مث قــم ا لتف
اسـتخدم الـدهان   .  أو الـسيليكون  بتشطيب أي خلل بواسطة اإلمسنـت     

  .أو ورق اجلدران إلخفاء أي عيوب قد تظهر) الطالء(



 
 ٤٩ 

بعـض األنـواع حتتـوي    . تعترب طاولة املطبخ مكان جيد لإلخفاء كذلك     
ــه باســتخدام ســكني     ــم بإزالت ــا، ق ــى شــريط بالســتيكي حوهل ، وإذا عل

واجهت صعوبة فاستخدم غالية املاء لتسليط خبار املاء احلار على املكـان    
 يكون مثبت يف الغالب بواسطة صمغ وبالتـايل فـإن       ، وذلك ألنه  املراد نزعه 

  .البخار سيذيبه

  

  
  

عند نـزع هـذا الـشريط ميكنـك إحـداث ثقـب داخـل الطاولـة إلخفـاء                   
ــة  . األشــياء باســتخدام أداة مناســبة  ــضل طريق ــشريط إىل  أف إلعــادة ال

ــصمغ املطــاطي   ــسيليكون أو ال ــه هــي اســتخدام ال ــك مكان ، كمــا ميكن
 ميكنك احلصول على قطع مغناطيس صـغرية مـن          .استخدام مغناطيس 

، إـا رخيـصة للغايـة كمـا أـا تـأيت بأشـكال        حمالت بيع لعب األطفال  
  .متعددة

 يف بالنسبة لطريقـة اإلخفـاء يف األرض، يف حـال أردت إخفـاء األشـياء        
ة        األرض ولكـن واجهتـك مـشكلة كــون األرض أو الـبالط مثبـت علـى صــب

ة تكون يف الغالـب يف الطـابق األرضـي          ) كونكريبت(إمسنتية   وهذه الصب
لقطــع أجــزاء مــن  أو يف التــسوية فيمكنــك اســتخدام إزميــل أو مثقــاب   

  ).الكونكريت(الصبة 



 
 ٥٠ 

  

  
  

نفـس نـوع    بعد ذلك ميكنك إخفاء ما تريد ولتغطية املكان اسـتخدم           
ة أو حىت امسنت عادي     اسـتخدم  .  إلحداث طبقة فوق املكان احملفور     الصب

أو مــا شــاه مــن األدوات لتحــسني عملــك وتأكــد مــن أن ) دريــل(املثقــاب 
تــذكر أنــه يفــضل وضــع الــشيئ املــراد إخفــاءه داخــل  . املكــان غــري ظــاهر

ــه    ــد تغطيت ــه عن ــث أن ــت شــكل   صــندوق حبي ــت يأخــذ االمسن باالمسن
تنسى وضع عالمة على مكان اإلخفاء وتذكر أنـه مـن الـسهل      ال  . مستوي

  .نسيان املكان الذي أخفيت فيه أشيائك

هناك طريقة أخرى قد تكـون مفيـدة يف حـال كـان مـستوى األرضـية              
أعلــى مــن مــستوى األرض وهــي باســتخدام محــض مركــز مثــل محــض    

، ومن خـالل التجربـة فـإن محـض          النيتريك والذي يؤدي إىل تآكل اإلمسنت     
لنيتريك يؤي إىل تنعيم االمسنت كذلك عند احلفر كما أنه ينجز املهمـة             ا

التنسى يف هذه احلالة لـبس القفـازات وغطـاء       . يف غضون ساعات معدودة   
 قـم بإضـافة احلمـض علـى شـكل      .الوجه والنظارات أو العدسات الواقية 

قطرات مع مرور الزمن وقم بالقشط بشكل دوري بواسطة مفـك أو أي أداة     
التنـسى التخطـيط اجليـد ملـا سـوف تقـوم بعملـه قبـل البـدء                  . مشاة
  .بالعمل

بعض أنواع البالط تكون مثبتـة باسـتخدام طريقـة تعـرف باللـسان              
والفتحــة وذلــك بــأن حتتــوي البالطــة أو األرضــية علــى مايــشبه األســنان  

إذا قمت يف هذه احلالة مبحاولـة نـزع الـبالط    . وتركّب فوق الفتحات ) لسان(



 
 ٥١ 

 من هذا النوع باستخدام طرق احلفر العادية فـإن ذلـك سـيؤدي    أو األرضية 
  .لذلك ابدأ دائماً باحلواف. إىل تدمري البالط أو األرضية

ــاة وزن الــشيئ       ــاء يف األرض مراع ــذلك يف حــال اإلخف ــك ك ــب علي جي
د استخدام السقف مثالً كمكان لإلخفاء تأكد من أن وزن ما           ناملخفي، فع 

 قم بتوزيع الثقل على مساحة أوسـع للتقليـل        تريد إخفائه ليس كبرياً، أو    
  .من إحتمال السقوط

  

  
  

أو البالط الذي يغطي الـسقف والـذي يـستخدم مـن            ) الفورسيلينج(
يثبـت هـذا النـوع يف الغالـب     . اجلبس يف الغالب يعترب مكان جيد لإلخفـاء   

عن طريق قضبان على شكل أشـرطة تكـون مثبتـة كجـسور علـى طـول        



 
 ٥٢ 

يف بعــض األحيــان قـد تكــون املــصابيح  . لـسقف الـسقف ومثبتــة جبــدار ا 
مثبتة فوق هذا النوع من األسقف وبالتايل فإن مكان إخفـاء داخـل مكـان         

ذي تريــد إذا مل يتواجــد هــذا النــوع مــن األســقف يف املــبىن الــ. وهــذا جيــد
  :اإلخفاء فيه فاتبع فقم بصناعة واحد كالتايل

  

  
  

 طـول تكفـي     إختر نوع من القضبان تكون على شـكل أشـرطة وذات          
 وثبتــها علــى شــكل شــبكة متقاطعــة كمــا تــرى يف   لتغطيــة الــسقف

  .الصورة

  



 
 ٥٣ 

  
  

بعد ذلك قم باختيار نوع البالط الذي سيستخدم لتغطيـة الـسقف     
 وقـم بتثبيتـه     )إخل... ألواح بالستيكية، أطـر خـشبية، جـبس أو قرميـد            (

ميكنـك اسـتخدام بعـض املالقـط لزيـادة          . )غـراء  (بواسطة براغي أو صمغ   
تثبيت واليت ميكنك شراؤها من متـاجر بيـع القطـع الـصناعية أو قطـع        ال

هــذه املالقــط قــد توجــد بأشــكال متعــددة ولتــساعد نفــسك قــم . البنــاء
  .بسؤال البائع عما تريد فعله لريشد إىل أفضل األنواع

  



 
 ٥٤ 

  
  

جيب إختيار مكان اإلخفاء حبيث ميكن الوصول إليه بسهولة كما أنه           
تـر البالطـة أو اإلطـار الـذي يـستخدم للوصـول إىل              ال حت  (غري ظاهر للعيان  

ــثالً  ــصباح م ــالء أي    . )امل ــك ط ــواح بالســتيكية فيمكن إذا اســتخدمت أل
ــد تظهــر   ــات ق ــاء اخلاصــة     . عالم ــرك مكــان ألســالك الكهرب ــسى ت ال تن

  .باملصابيح

  



 
 ٥٥ 

  
  

عنــد اإلنتــهاء مــن اختيــار نــوع املــصابيح الــيت ســوف تركبــها فقــم 
جيـب  .  لفتح البالط داخل وحدة املصباح     بإخفاء املفك الذي ستستخدمه   

  .أن يتم متويه البالط الذي وضعته بشكل جيد حىت ال يتم متييزه
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ــيت ميكــن اســتخدامها كمخــابئ وال     ــضاً بعــض األمــاكن ال هنــاك أي
، والذي يكـون  مثال على ذلك صندوق الربيد أفضل  . تتطلب عمليات إنشاء  

ميكنك وضع ماتريد إخفـاءه مـن       . مكان معتاداً لألوراق املنسية أو املفقودة     
) إخل... مرســل مــن ، يــصل إىل (أوراق داخــل ظــرف وتقــوم بالكتابــة عليــه 

وتضع يف كال احلالتني عنوانك فتذهب الرسالة أو الظرف وتدور يف مكاتـب             
ذه الطريقة فإنك تضمن أن ما وضـعته يف الظـرف     . الربيد مث ترجع إليك   

، ولكـن  كثر مـن سـاعات معـدودة   لن يكون يف مكان واحد عند أي شخص أ     
تأكد من أن الظرف ال جيلب الشبهة من قبل موظفي مكتب الربيد حىت ال               

  .يتم تعقبه

ميكنــك لتفــادي الوقــوع يف شــبهة ترتيــب مــايف الظــرف مثــل وضــع   
 قـد مت إرسـاهلا لـك بـدون معرفـة            )أو الظـرف   (رسالة تـوحي بـأن الرسـالة      

 يف حـال إكتـشاف و     ـذه الطريقـة سـتكون يف وضـع آمـن          . سابقة منك 
  .اإلشتباه يف الرسالة من قبل مكاتب أو موظفي الربيد

ــاك طريقــة أخــرى يف حــال وقعــت يف حــرج أو خطــر وهــي وضــع       هن
، وذلك ألن إحتمـال سـرقة صـندوق         الرسالة أو الظرف داخل صندوق الربيد     
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وأفضل طريقة إلستعادة الظـرف هـي أن تكـون يقـضاً     . الربيد يكون بعيداً  
هـذه الطريقـة تـستخدم    . ي الربيد إلفراغ صـندوق الربيـد     حال وصول ساع  

 يف .إلخفاء األشياء الصغرية واليت تريد إخفائها بسرعة خاصـة يف الليـل       
الصباح عند وصول سيارة الربيد قم باخبار موظف الربيد أنك أخطـأت يف      

تأكـد مــن أن رسـالتك تـستطيع متييزهـا بعالمــة     . إدخـال عنـوان الرسـالة   
ــسيا  ــة وجتنـــب نـ ــدم  معينـ ــالة أو عـ ــال الرسـ ــؤدي إىل إمهـ ــيئ يـ ن أي شـ

، وتذكر من أن هنالك العديد      استقباهلا مثل نسيان العنوان و طابع الربيد      
من الرسائل والعديد وبالتايل العديـد مـن األخطـاء الـيت تـؤدي إىل شـطب            

  .الرسالة من قبل موظف الربيد

  :لتاليةإذا أردت مكان لإلخفاء يف بلدك يكون مميزاً فإليك الطريقة ا

أو مـن احلجـم الكـبري    سأفترض مـن أنـه ميكنـك الوصـول إىل شـجرة        
  .، وأنه ال توجد عيون تراقب نشاطاتكأكثر من املوجودة يف منطقتك

قم باختيار شجرة بأكرب قطر ممكـن، وجيـب أن تكـون مـن النـوع الـذي                  
 وأن هنـاك الكـثري مـن    النـوع الـسطحي   مـن    ولـيس    فـروع وأغـصان   ميتلك  

  .اها يف نفس املنطقةاألشجار اليت تش

) امسـنيت (بعد ذلك قم باحظار ماسورة أو أنبوب معـدين أو خرسـاين             
ــارة    ــشجرة املخت ــب ال ــرزه يف األرض جبان ــم بغ ــب أن يكــون ســطح   . وق جي

 كمـا   )أو سـنتيمترات  (املاسورة دون مـستوى سـطح األرض بعـدة إنـشات            
  .تشاهد يف الصورة
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يتحمــل ضــغط جــذع  جيــب أن تكــون املاســورة مــن النــوع القــوي ل  
الذي حيدد طول املاسورة    .  ستوضع فيها وحركتها أو متايلها      اليت الشجرة

  .وقطرها هو حجم الشجرة الذي قمت باختياره

بعــد ذلــك قــم بفــتح ثقــب يف أســفل جــذع الــشجرة مبقــدار يكفــي   
إلخفاء الشيئ املطلوب، وجيب احلذر يف هذه احلالة مـن عـدم توسـيع قطـر                 

 وحـىت يبقـى      يـؤدي إىل تفـسخ جـذع الـشجرة         احلفر بشكل كبري حـىت ال     
مـن التجربـه العمليـة     . اجلذع قوي مبا فيه الكفايـة لتحمـل وزن الـشجرة          

قم بتـأمني الـشيئ   . فإنه ينبغي احلفر مبامقداره ربع قطر الشجرة األصلي   
  .املراد إخفاءه وكذلك قم بعزله عن املاء والرطوبة



 
 ٥٩ 

  

  
  

بطمـر مـا حـول الـشجرة     قـم  . اآلن قم بوضع الشجرة داخل املاسورة     
هـذه الطريقـة ممتـازة لإلخفـاء يف حـال          . بالتراب وموهه حبيث خيفي أي آثـار      

قــد . اســتخدام شــجرة أو اثنــتني مــن جممــوع أشــجار يف نفــس املنطقــة 
  .حتتاج هذه الطريقة إىل أسابيع إلجناز الشجرة الواحدة
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ميكنك كذلك اسـتخدام جمموعـة مـن احليـل إلخفـاء األشـخاص يف               
لقـد  .  حـول مرتلـك    األماكن الواضحة واملستبعدة متاماً كأمـاكن لإلخفـاء       

ذهل الناس عندما نـشرت الـصحافة الربيطانيـة أن الـشرطة متكنـت مـن        
 هـذا الـشخص مل يكـن    .إلقاء القبض على مطلوب كان هارباً لعدة أشهر     

جنائية أو جرمية، لكنه كان واثقـاً مـن أن عقوبتـه            مطلوباً بسبب قضايا    
بــسبب  لقــد أخطــأ يف مكــان اختفائــه .بــسبب إســاءاته ســتكون كــبرية

ب مـن دفـع مـستلزمات كفالـة ماليـة             . حادث معني  ر كانـت   .وبقـي لقد 
الشرطة الربيطانية تعرف من هـو وكانـت تظـن أنـه سـاذج بـشكل كـايف                  

  .له كمني بانتظار عودته إىل املرتلوأنه سريجع إىل مرتله، لذا فقد نصبت 
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هذا الرجل كـان واثقـاً مـن نفـسه فلـم خيـرج مـن املـرتل ومل يفكـر يف                
أول عمليــة حبــث مــن قبــل الــشرطة كانــت بــورود  . اهلــروب داخــل املدينــة

  .إخبارية بأنه شوهد يف حانة يف نفس املنطقة اليت يسكن فيها

الة الـصحون          يف ) ة الـصحون  جالّيـ (كان هذا الرجل خيتفي داخل غس
املطبخ واليت قام بتجهيزها لذلك وذلـك بإزالـة مجيـع القطـع الداخليـة                

وعنــد مساعــه ألصــوات قــرع  ). يف الكــراج(هلــا وإخراجهــا خــارج املــرتل  
 ويـصطحب معـه     األقدام يعلم بوصول أحد ما فيقوم باإلختفـاء داخلـها         
  .بعض األواين للغسيل ليوهم أن هذه اآللة صاحلة للعمل

 كانت الشرطة تدخل فيها إىل املـرتل وتقـوم بـالتفتيش مل        يف كل مرة  
الة الـصحون لـذلك                   خيطر علـى بـال أي شـرطي إمكانيـة إسـتخدام غـس

لكن يف إحـدى املـرات شـاهده جـاره         . وكان ذلك يتكرر باستمرار يف كل مرة      
يف حديقة املرتل واتصل بالشرطة واليت أتت وألقت القـبض عليـه وهـو يف            

  .حديقة مرتله

ألـيس كـذلك، ولكنـها    ! ربة من القصة وما حتتويـه يعتـرب قليـل         إن الع 
ــيت ميكــن اســتخدامها     تعطيــك فكــرة لكــثري مــن األمــاكن املــشاة ال

 هنـاك   . واليت قـد ال ختطـر علـى بـال رجـال الـشرطة أو البـاحثني                 لإلختفاء
 والـيت  ماكن اليت ميكن اسـتخدامها غـري غـسالة الـصحون         العديد من األ  

  .ةقد تكون أكثر فعالي

، قم بصرف بعض الوقت للتفكري يف املكان الذي تريد اإلختفاء فيه
تذكر دائماً أن عنصر النجاح هلذا . ثق متاماً أن جهدك لن يذهب هباءاً

النوع من التخفي يعتمد على حقيقة مفادها أن الباحث يبحث عن 
الة صحون لن يكون يف !. شخص وبالتايل فإنه ال يتوقع وجوده داخل غس

احث تصور عن حجم أو شكل أو وزن الشخص الذي يبحث عنه، ذهن الب
إذا كان الباحث يبحث عن . كما أن املساحات الصغرية قد تتسع لإلنسان

الشخص بشكل مشابه للطريقة اليت يبحث فيها عن أي كائن أو شيئ 
  . هذه الطريقة قد تقل جناحما فإن احتمالية
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درج أو (لــألدراج إن خزانــة املالبــس يف غرفــة النــوم حتتــوي علــى مكــان 
لثياب وآخر للمالبس كما حتتوي على رفـوف يف أعالهـا كمـا          ومكان ل ) جرار

  .يظهر يف الصورة، وهذا يشكل مكان جيد الختفاء األشخاص

  

  
  

بـشكل  استخدم الرفوف العلوية وتأكد من أا حتتوي علـى مالبـس            
عنــد البحــث عــن أشــخاص فإنــه يــتم  يف الغالــب  .كــايف وذلــك للتمويــه

البحــث يف خزانــة الثيــاب أي يف الرفــوف الــسفلية ويــتم جتاهــل الرفــوف   
كـذلك  .  ويف احـسن األحـوال تفـتش تفتـيش سـطحي           العلوية يف الغالب  

بكـل بـساطة قـم بإزالـة     . الثياب واملالبس نفسها تفتش بنفس الطريقـة   
. أكد من طول البعض اآلخر لتتمكن مـن اإلختفـاء خلفهـا        وت األدراجبعض  
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قم باإلحتفاض ببعض املالبس الباليـة أو املهترئـة لتـوهم الباحـث بعـدم               
ــة وجــود شــخص يف هــذا املكــان   ــة هــو   .احتمالي ــذكر أن هــدف العملي  ت

  .اإلختفاء اجليد قدر اإلمكان وليس الراحة يف املكان

  

  
  

نوع احلديث منه ميكنـك إحـداث       وخاصة ال ) األريكة(إن قاعدة الكنب    
قـم بقطـع االسـفنج أو       . بعض التعديل عليه بإزالة الغطاء السفلي هلـا       

بــشكل كـايف لتأخــذ الـشكل املطلــوب ومـن مث أضــف شــريط    ) البطانـة (
ــتمكن مــن إغــالق الغطــاء       ــك للت ــت وذل ــادة تثبي الصــق أو صــمغ أو أي م

قـة األدراج   ميكنك استخدام طري   .السفلي يف حال اختفائك داخل األريكة     
ة السابقة مع أي درج كالذي يوجد أسفل بعض أنواع األسِر.  
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ــضخمة احلجــم لإلختفــاء بداخلــها    ميكــن اســتخدام املــسجالت ال
 وحبيــث أن مــدخل ، وذلــك بــإفراغ مــا بداخلــها مساعاــا الكــبريةكــذلك

 وذلك لتفـادي اكتـشاف األمـر فيمـا     اإلختفاء يكون من اخللف وليس األمام 
  .باحث تشغيل املسجل أو مساع املذياعلو حاول ال
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كــل مــاذكر يــبني لــك كيــف أن املــساحات الــصغرية تــصلح إلختفــاء 
 لكـن مـاذا   .تذكر من أن عدم الراحـة يف هـذه األمـاكن أمـر متوقـع       . اإلنسان

أخـرياً ننـصحك أن تقـوم بتخفيـف         . تفعل لتهرب مـن الباحـث أو اللـص؟        
  !.جمرد نصيحة! وزنك
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السرية اآلمنة  األماكن ...) ٣(
  لألشخاص

إن أي إنــسان عــاش جــو احلــرب يف مدينتــه أو بلــده، ميكنــه أن يتــصور  
حجم اإلرهاب الذي يعيـشه النـاس املهـددون بـاهلجوم وتـدمري منـازهلم،        
ولــذلك ميكنــه معرفــة قيمــة مكــان اإلختفــاء الــسري واآلمــن لــه أو حــىت  

ملنــازل  منــذ عــدة ســنوات أصــبح احلــديث عــن تــدمري املالجــئ وا  .ألســرته
 تــصور حجـم الفوضــى الــيت  .بواسـطة القنابــل اإلشــعاعية أمـراً رائجــاً  

  .لذلك أصبح بناء أماكن سرية وآمنة أمراً ملحاً. سوف حتصل

ال جيـب عليـك     قد حتتاج إىل اختيار أدوات بسيطة لبناء ما يلزم ولكـن            
 إن الصور واملالحظات سوف تعطيك اخلطوط العامة     . أن تكون جناراً ماهراً   

ــط، ــسب     فقـ ــها حـ ــا وتعديلـ ــوم بتطويرهـ ــع أن تقـ ــا نتوقـ ــذلك فإننـ  ولـ
ال يفترض أن يـشبه عملـك أو تـصميمك الـذي سـتعمله مـا         . احتياجاتك

  .هو موجود يف هذه السطور متاماً

إن إمكانيــة وأنــواع . أول هـذه التــصاميم هـو غرفــة إخفــاء أساسـية   
  :التصاميم لذلك متعددة ولكن إمجاالً جيب عليك مراعاة التايل

 إذا دخل أحد إىل هذه الغرفة ورأى .مطمئناً بشأن حجم الغرفةكن 
بأن حجمها هو مخسة أقدام يف قدمني وأنه ال يوجد ا كهرباء أو 

 أو مظهر جيد فإنه سيصاب مقابس للكهرباء وال حىت أثاث أو نوافذ
  .بالدهشة واالستغراب

 إذا .اهتم بالتفاصيل إذا كانت الغرفة مصممة لتخدع أي شخص
.... !ولكن يف احلقيقة ال توجد غرفة النوافذ تظهر من خارج املبىن كنت 

تأكد من استخدام وسيلة تستطيع من خالهلا معرفة ما جيري 
إن ذلك مهم جداً ألنك باستخدامك ملكان ال تستطيع . خارج الغرفة

معرفة مىت تدخل إليه أو خترج منه بناء على الوسط احمليط به، يعترب 
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 رمبا ال يتاح لك اخلروج لعدة أيام .مناسب إلختفاء اإلنسانهذا املكان غري 
.أثناء جتول العسكر ورجال الشرطة

إن إنشاء أبسط غرفـة صـغرية تـوفر املـساحة املطلوبـة لـيس بـاألمر         
العــسري، كــل ماعليــك هــو وضــع ألــواح بــشكل متقابــل، لكــن التنــسى   

  .النقطة األخرية اليت شرحناها آنفاً

  

  
  

يف حـال أردت أن يكـون      (خدام ما يكفي مـن الطـوب        قد حتتاج إىل است   
طـر               )ذلك هو اجلدار اخلارجي     أو أطوال كافيـة مـن اخلـشب وذلـك إلنـشاء األُ

كـذلك قـد حتتـاج إىل أُطـر جلـدار      . كما يظهـر يف الـصورة الـيت يف األسـفل      
  .تكون رقيقة وقوية

يتم تثبيـت اإلطـاريف مكانـه كمـا يظهـر يف الـصورة العلويـة ومـن مث                   
عند وضع اإلطار األخري تأكد من عمل مكان للدخول واخلـروج    . اجلدارترفق ب 



 
 ٦٩ 

عنـد إزالـة   . الرباغي ستقوم بتثبيت الغرفـة والـضغط علـى املطـاط      . منه
قـم حبــشر املطـاط بـني اإلطــار    . الرباغـي فـإن املطـاط ســينتفخ إىل األمـام    

 عند إزالة الرباغي فإن ذلك يـؤدي      . واللوح حىت ال جتعل مكان لربوز أي شيئ       
  .قم بتثبيت املطاط على اإلطار بشكل جيد. لسقوط اإلطار عن اللوح

  

  
  

عند امتام املهمة بشكل جيد وذلك بتثبيت اللـوح بـشكل قـوي فإنـه       
  .يلزمك مفك أو اي أداة مشاة لفصل اإلطار عن اللوح

إذا استخدمت لوح خشيب أو أي مادة أخرى فإنه جيب عليـك أن تالئـم       
يف احلـاالت الطبيعيـة يـتم تثبيـت        .  املـستخدمة  دةنوع الربغي مع نوع املا    

إذا استخدمت لوح مستوي فاسـتخدم  . اللوح لتغطية الشقوق يف اجلدار  
ورق اجلدران يتم تثبيته    . ورق اجلدارن لتغطيته وذلك حىت تتمكن من متييزه       

ميكــن إزالــة ورق اجلــدران بــسهولة وذلــك . بواســطة صــمغ أو جــبس رقيــق



 
 ٧٠ 

الصمغ ميكنك من إزالـة ورق اجلـدران دون أن يفقـد        إن   .للوصول إىل الرباغي  
  .جودته

حىت تقوم بإنشاء باب يتم إغالقـه مـن الـداخل دون أن يتـرك أثـراً مـن                   
  :اخلارج ميكن أن يدل عليه فاتبع الطريقة التالية

  

  
  

يف اجلزء من اللوح الذي قمت بتخصيصه كباب قم حبفر ثقوب حـىت              
ويل من الرباغي اليت ميكنـها مـن        استخدم نوع ط  . يتم تثبيت براغي فيها   

 بعـد ذلـك قـم       .اختراق مسك اللوح إىل داخـل الغرفـة لعـدة سـنتيمترات           
بتثبيت قطعة خشب يف اجلزء الداخلي من اللوح بواسـطة هـذه الرباغـي               
اليت خرجت من الثقوب، وال تقم بشد الرباغي كثرياً حىت ال تترك آثار علـى       

  .دة التثبيتميكن استخدام الصمغ أيضاً لزيا. اللوح

  



 
 ٧١ 

  
  

بـني اللـوح واإلطـار ويكـون مركـب علـى           ) نـابض (ميكنك إضافة زنربك    
الربغي حبيث إذا مت فك الربغي من اخلارج فإن رأس الربغـي لـن ينفـصل عـن              

  .سطح اللوح

  



 
 ٧٢ 

  
  

قبل اسـتخدام الغرفـة قـم بفـك البـاب مث قـم بتغطيـة اللـوح بـورق                    
إلغالق البـاب مـن   . لغرفة وذلك قبل دخولك إىل ااجلدران حىت ختفي الرباغي  

سـتعمل كمـا لـو كانـت     (الداخل قم بتحريـك قطعـة اخلـشب الداخليـة          
تأكد من أنه ال توجد آثـار قـد   .  وقم بتثبيتها بواسطة برغي يف اإلطار  )قفل

  .تدل عليك

لزيادة إجراءات األمان ميكنـك وضـع مـادة عازلـة علـى جـدران الغرفـة                  
 وظيفـة   .اط أو املوبيليـا لـذلك     من الداخل، ميكنك استخدام املط    ) احلجرة(

املادة العازلة هي امتصاص الصدى الذي قد ينتج عن احلركة الداخليـة أو             
  .عن أصوات الباحثني يف املكان

ــك اســتخدام بعــض القطــع        ــة ميكن ــري خــارج الغرف ــا جي ــة م ملعرف
 ميغـاهريتز   ١٠٠ إىل   ٨٠مـن    مرسل موجات صـوتية بتـردد        مثلاإللكترونية  



 
 ٧٣ 

رفـة واسـتقبال الـصوت بواسـطة مساعـة رأس           ميكنك وضعه خارج الغ   
إذا كنــت تــستخدم جــدار مــن الطــوب فراعــي متويهــه بــشكل . )هيـدفون (

ــة   ــرب مــانع  ) الــصبة(جيــد، واعلــم أن اخلرســانة اإلمسنتي أو الطــوب يعت
  .لإلشارات الكهرومغناطيسية بشكل نسيب

حاول أن تقلل املـسافات بـني الغـرف يف حـال قمـت بإنـشاء أكثـر مـن                
إذا تأكـدت مـن ذلـك    . تأكد من أنـك تـستطيع الزحـف فيمـا بينـها       غرفة، و 

  .فامض على بركة اهللا

قبل بنائك للجدار تأكد من األشياء الكبرية احلجم اليت تـود وضـعها         
إذا أردت انـشاء غرفـة      . يف الغرفة بأن تدخلها قبـل الـشروع يف بنـاء اجلـدار            

أو دي كـسره  حتت األرض فتأكد من أن منفذها مثبت على قاعد قويـة لتفـا          
  . وقم بتثبيته بواسطة صمغ قويسقوطه

  

  
  

آخريا هناك نوع آخر من األماكن سنقوم بإنشاءه وهو منفـذ حلفـرة أو              
 العمـود احملفـور حتـت األرض جيـب أن ينطبـق             . كما هو ظاهر يف الصورة     فخ

قد حتتاج إىل استخدام منـشار أو مطرقـة        . متاماً مع سطح الباب أو املنفذ     
  . مهمة القطع واحلفرأو إزميل لتنجز

  



 
 ٧٤ 

  
  

بإمكانـك اآلن الـدخول عـن طريـق هـذه الفتحـة والزحـف حتـت األرض         
التنسى أن ختتار طريقة تستطيع من خالهلا       . للوصول إىل غرفة اإلختفاء   
 حىت نغطي هـذه األشـياء فإنـه جيـب علينـا             .معرفة ما يدور خارج الغرفة    

دامها يف هذا   وضع مرجع سريع لبعض الوسائل العامة اليت ميكن استخ        
 هـذه الطـرق ستـشرح لـك بالتفـصيل           . واملوجـودة يف الـسوق احمللـي       اال

كيفية انشاء اجلدار وطرق الدخول إليه، فهي بالتايل تعطيـك طـرق ممتـازة              
بداية يفضل أن يكون املكان غري مهيأ لتخزين احلاجيات         . للدخول واخلروج 

أنــت تــستخدم ، وحينــها فــإن أي زيــارة مفاجئــة لــك و اخلاصــة باإلنــسان
  .الغرفة ميكنك تالفيها بإغالق املنفذ فقط

 قـم باختيـار بـالط الغرفـة مـن       .سنقوم اآلن بذكر بعض طرق التمويه     
النوع املتشابه الشكل وليس مـن النـوع املتطـابق متامـاً مثـل اسـتخدام                
القرميد كما يظهر يف الصورة، وذلك لتفادي ظهـور اخللـل بـشكل واضـح      

فر فإنه من الوارد إحـداث تـشويهات كـبرية لـذلك       عند قيامك باحل  . إن وجد 
  .استخدم نفس نوع البالط وقم بتثبيته بشكل مستوي



 
 ٧٥ 

  

  
  

لكن تـذكر،   . ميكنك وضع بساط أو سجادة على مكان املنفذ أو الباب         
جيب أن يبدو كل شيئ طبيعيـاً، واعلـم أن إزالـة هـذه الـسجادة أو الغطـاء           

باحلـديث عـن األمـور الـيت جتلـب      سـنقوم  . أثناء التفتيش هو أمـر وارد جـداً   
  .اإلنتباه الحقاً

ة     تتطلب جهداً أقل   هناك أيضاً طريقة أخرى    هـذه  .  لبنـاء غرفـة سـري
سـنقوم  . الطريقة جيدة إذا كانك بإمكانك تغيري ختطيط أو شكل الغرفة 

  .بانشاء غرفة للخروج تكون خمفية

ستعملة ميـة أو الغـري مـ   اخلطوة األوىل تكون باختيار أحد األبـواب القد     
ومن مث فكه من مكانه وتغطيته بواسطة اإلمسنت أو لوح بالسـتيكي أو            

قم بعزل اللوح   . خشيب مع جعل فتحة يف أسفله تكفي لدخول اإلنسان        
بواسطة مادة عازلة حىت متـتص الـصدى النـاتج          البالستيكي أو اخلشيب    

جيب عليك أن تتـذكر أنـه يف حـال اسـتخدام الغرفـة إلخفـاء                . عن الصوت 
 اص فإنه جيب استخدام أحـد أسـاليب تـأمني األبـواب مـن الـداخل               األشخ

ــارج   ــك مــن اخل ــى ذل ــاتج مــشابه  . دون أن تظهــر عالمــات عل ســيظهر الن
  :للصورة التالية

  



 
 ٧٦ 

  
  

لقد مت وضع خزانة أو رفوف حىت ختفي الفتحة ومت تثبيتـها بواسـطة            
. مغناطيس قوي بعد تركيب شـريطني مـن احلديـد علـى غطائهـا اخللفـي               



 
 ٧٧ 

 تزويد هذا الـرف مبقـبض مثبـت يف اخللـف وذلـك إلمكانيـة حتريكهـا          لقد مت 
ميكنــك اســتخدام بعــض  . عنــد دخولــك إىل داخــل الغرفــة عــرب الفتحــة  

لتثبيـت الـرف   ) بعد الدخول إليهـا عـرب الفتحـة      (الرباغي من داخل الغرفة     
  .بشكل جيد

  

  
  

 إن مقـدار مـا تـضع   . ال تنسى تزويد هذا الرف ببعض الكتب أو الوثـائق    
هو مبقدار أمهيـة الوضـع الـذي تـود        أو غريه    يف هذا الرف     ما تقوم بإنشائه  و

  .اإلختفاء فيه

عندما تنظر حولك ستجد أيضاً مكان جيد لإلختفاء أال وهو حديقة            
  . أو أي مكان خارج املرتلاملرتل



 
 ٧٨ 

ميكنك احلصول علـى كـثري مـن األفكـار عـن كيفيـة عمـل املالجـئ أو               
 هــذه األفكــار مــن  .الكتــب العــسكريةأمــاكن اإلختفــاء حتــت األرض مــن  

 ال تنـسى أن تقـوم مبراعـاة أسـاليب           .السهل تعديلها لـتالئم احتياجاتـك     
بـأ بـسيط حتـت األرض بالطريقـة التاليـة، مـع             ميكنك إنـشاء خم   . التمويه

العلم أن املادة املـستخدمة هـي مـادة شـائعة اإلسـتخدام وهـي األعمـدة                 
  .رسانة مع بعض الكميات من اإلمسنت واخلاخلشبية

  

  
  



 
 ٧٩ 

اخلطوة األوىل هي حتديد منطقة العمل واختيـار مـساحة األرض الـيت        
 إذا واجهتك أيـة     .سوف تستخدمها مث أن تقوم حبفرها إىل العمق املطلوب        

، ألـا قـد تـستخدم كقاعـدة      صخور أثناء احلفر فأبقها على ماهي عليه      
كمـا  بعد قيامك باحلفر قم بفرش قعر احلفرة باحلصى      . صلبة لألساسات 

ــى   ــصورة يف األعل ــوق     . يظهــر يف ال ــط اإلمسنــت ووضــعه ف ــم خبل اآلن ق
ــصرف وذلــك . احلــصى، أصــبح اآلن لــديك أرضــية صــلبة ميكنــك عمــل م

هــذا . بوضـع أنبــوب بــني احلـصى مغــروس يف األرض قبــل صـب اإلمسنــت   
رتع فقط قبل أن جيف اإلمسنـت   كمـا يظهـر يف الـصورة الـيت يف     اإلنبوب ي 

ح الغرفة مائال وذلـك حـىت تـسمح بانـسياب            ميكنك جعل سط   .األسفل
   .املاء أو حنوه من الغرفة دون املكوث فيها

  

  
  



 
 ٨٠ 

أسـهل طريقــة إلنــشاء اجلـدران هــي باســتخدام ألـواح اخلــشب كمــا    
يظهــر يف الــصورة حبيــث تكــون هــذه األلــواح متعامــدة وتثبــت بواســطة   

  . املشدات

  

  
  

 ميكــن .بعــد صــب االمسنــت يتــرك لعــدة أيــام حــىت جيــف يف مكانــه 
البناء قوي مبا فيـه     تثبيت قضيب من احلديد إذا أردت ذلك، لكن ثق متاماً أن            

 قــم بوضــع طبقــة مــن الزيــت علــى  .الكفايــة لكــثري مــن اإلســتخدامات
  .اخلشب ليسهل عليك إزالته بعد جفاف االمسنت

ــسابقة    ــواح اخلــشبية بــنفس الطريقــة ال إن . ميكــن كــذلك بنــاء األل
 علـى اجلـدران أو احلـواف ليـست صـعبة،      عملية صب أو تثبيت االمسنـت    

 وقـم بتغطيتـها بواسـطة غطـاء         إحضار صفائح حديد  كل ما عليك هو     
 ، ستستخدم هذه الصفائح كقالب يتم صب االمسنـت فيـه          بالستيكي



 
 ٨١ 

ــة لتحمــل أي ضــغط     ــه الكفاي ــا في ــا جيعــل اجلــدران صــلبة مب ميكــن . مم
ة         اســتخدام الطــوب وذلــك ببنــاء جــدار منــه يــساهم يف تــدعيم صــب
االمسنت وحيميها مـن مغبـة االيـار قبـل اجلفـاف وحـىت تعطـي اجلـدار           

  .مسك مما يزيد يف قوته

أكرب قليالً من حجم الغرفة، وذلك حـىت  ) الغرفة(اجعل جدران احلفرة    
يتم تثبيت االمسنت بشكل جيد ويساعد يف عملية التمويه باسـتخدام         

مراعـاة أن   جيـب عليـك كـذلك       . ماحول الغرفـة مـن موجـودات علـى األرض         
حــىت ال تــربز أطــراف  تكــون الغرفــة أو احلفــرة دون مــستوى ســطح األرض  

  .اجلدران على األرض

  



 
 ٨٢ 

  
  

جيــب . جيــب أن تكــون أطــراف اجلــدران العلويــة متالئمــة مــع الــسطح 
عليك يف النهاية وضع سقف للحفرة بنفس طريقة صب االمسنت، أمـا            



 
 ٨٣ 

ويهـه مـثالً بتبلـيط    ميكنـك مت . الباب فإنه ميوه حسب املنطقة احمليطة بـه      
  .املدخل بنفس نوع بالط احلديقة، أو وضع حشائش وقطع أشجار فوقه

  

  
  

هناك طرق أخرى عن كيفية بناء غرفة من االمسنت أو اخلرسانة حتت            
جيـب عليـك أن تكـون صـبوراً وأن تبـذل كـثري مـن                . األرض سنشرحها هنـا   

  .جلعل العمل خيرج بالصورة املثاليةالوقت 

الة لبناء جدار من االمسنت هي باستخدام فرشـة         أحدى الطرق الف   ع
 قم بإزالة فتحـة نفـخ احلـواء      .بالستيكية كاليت تستخدم على الشاطئ    



 
 ٨٤ 

ميكنـك احلـصول علـى    . وقم بتوسـيعها وتقويتـها بواسـطة صـمغ جيـد       
مثل هذا النوع مـن الفرشـات مـن حمـالت أدوات الـسباحة أو حمـالت بيـع              

  .القطع املرتلية

ر جانيب فقم بتثبيت الفرشة البالسـتيكية علـى   إذا أردت إنشاء جدا   
أحــد اجلوانــب، ومــن مث قــم بــضخ االمسنــت الــسائل داخلــها عــن طريــق   

 بعـد   .ميكنك استخدام أي مضخة أو ماتور ضخ ليفـي بـالغرض          . الفتحة
 أن تنتهي مـن ذلـك وتثبـت الفرشـة يف مكاـا قـم بتـدعيمها بواسـطة               

ات أو قضبان متتد على طول اجلدار كما  يظهر يف الصورةمشد.  

  

  
  

فرشــة أو الكــيس  ال اهلــواء املوجــود داخــل مــن خــالل التجربــة فــإن 
. البالستيكي سيأخذ حيزاً وذلك عند ضخ االمسنـت إىل داخـل الفرشـة            

ــذه الفرشــة        ــسمار أو قــضيب صــغري يف ه ــك بغــرز م ميكــن معاجلــة ذل
 قــم . أو املــاء اإلضــايفالبالسـتيكية ليحــدث ثقــب يــسمح خبـروج اهلــواء  

  . الفرشة يف مكاا املناسب حىت جتف وتأخذ شكالً جيداًبوضع



 
 ٨٥ 

أو املطــاط الــداخلي لعجــالت الــشاحنات ) التيــوب(ميكــن اســتخدام 
ات االمسنت         لكـن   .الكبرية بنفس الطريقة إلنشاء أشكال عديدة من صب 

ال تنسى دائماً تثبيتها بالشكل املناسب عند وضعها بـشكل عمـودي أو            
  .طويل

  

  
  

ــك بطالئهــا    جيــب عليــك االن ــة وذل تبــاه يف حــال عــرز قــضبان حديدي
 وحىت ال تقوم الغازات الناجتة      بالدهان حىت ال تبلى أو تصدأ مع مرور الزمن        

 كذلك اهلواء الذي قـد يوجـد داخـل          .عن هذا التفاعل بتفسيخ االمسنت    
هـذه  . الفرشة البالستيكية قد يعمل على إضعاف قوة متاسك االمسنت  



 
 ٨٦ 

مهيــة يف حــال اســتخدام هــذه احلفــرة أو الغرفــة النقــاط تعتــرب بالغــة األ
  .لفترة طويلة كملجأ لإلنسان، فيجب عليك تدعيم إجراءات األمان

 بعمـل  .هناك أيضاً بركة الزينة ميكن استخدامها كمكـان لالختفـاء       
بركـة صـغرية يف حـوض بالسـتيكي فإنـه ميكنـك اسـتخدامها لتغطيـة         

  .سطح الغرفة

  

  
  

باحلشائش واألشجار كما اسـلفنا     ميكنك كذلك طمر سطح الغرفة      
ميكنك كذلك بناء بعـض األشـكال فـوق سـطح           . كالذي يظهر يف الصورة   
  .الغرفة لزيادة التمويه



 
 ٨٧ 

  

  
  

ــة       ــة ســطح الغرف ــم بتغطي ــاء فق إذا أردت طريقــة ســريعة لالختف
. بواسطة حوض بالستيكي متني أو حـوض حديـدي، وقـم بتعبئتـه باملـاء              

فـة بالكامـل فـإذا أردت الـرتول إىل          هذا احلوض هو الذي يغطي سـطح الغر       
إن الطـرق  . داخل الغرفـة كـل مـا عليـك هـو رفـع هـذا احلـوض مـن مكانـه                 
  .املتاحة كثرية ولكن هذه الطرق قد تعطيك أفكار أساسية

  



 
 ٨٨ 

  
  

إذا مل ترغــب باســـتخدام الـــسمنت يف أنظمــة الغـــرف حتـــت األرض   
ــس        ــاع نف ــك باتب ــها وذل ــدالً من ــك اســتخدام صــفائح احلديــد ب فيمكن

يف حال إنـشاء ملجـأ أو غرفـة مـن هـذا النـوع فإنـه                 . لتصاميم السابقة ا
ات أو أعمـدة                  جيب عليك تـدعيمها وتثبيـت مجيـع الزوايـا واألطـراف مبـشد
  .خشبية أو زوايا حديدية على طول اجلدران كما يظهر يف الصورة التالية

  



 
 ٨٩ 

  
  

لقد قمنا بتثبيت صفائح احلديد باسـتخدام املـسامري والرباغـي ومـا              
 لقــد قمنـا برصــف الــصفائح حــىت  .ها حــىت غطــت كامـل اجلــدار شـا 

بنــاءاً علــى عــرض الــصفائح التنــسى تــدعيمها . وصــلنا إىل أعلــى اجلــدار
  :بواسطة مشادات أو قضبان كما يظهر يف الصورة التالية

  

  



 
 ٩٠ 

  

جيـب اســتخدام عــدد مــن القــضبان بــشكل كــايف لزيــادة قــوة وثبــات  
  .ومتاسك البناء وصالبته

ائح احلديد باألعشاب يعتـرب مـن أنـسب طـرق التمويـه           إن إكساء صف  
قم بزراعة أعشاب وحشائش يف أواين بالستيكية علـى طـول           . هلذا النوع 

قــد تكــون . امتــداد الــصفائح والــيت ســتغطي ســطح الغرفــة أو امللجــأ  
  .انظر الصورة... الصورة أوضح ملا أعين 

اس ميكـن كــذلك إنــشاء املالجــئ أو الغـرف حتــت األرض بواســطة أكيــ  
الة جداًالرمل وهذه الطريقة تعترب طريقة عسكرية وهي فع .  

  

  



 
 ٩١ 

  

 عليك هـو  ، كل ما ميكنك كذاك استخدام املواسري أو األنابيب الكبرية      
ــصبح مكــان صــاحل إلختفــاء      ــشكل عمــودي يف األرض حــىت ت غرزهــا ب
اإلنسان، وهذه طريقـة جيـدة جـداً يف حـال تـوفر أنبـوب أو ماسـورة كـبرية                     

ضع يف قعر احلفرة قبل وضـع املاسـورة لـوح مـن اخلـشب       . إلنسانلتتسع  
وذلـك حــىت يــشكل أرضــية هلــذه الغرفـة تــستطيع مــن خالهلــا حفــظ   

أما سطح املاسورة أو الغرفة إن صح التعبري فيمكن تغطيته          . حاجياتك
 مث قـم بتغطيـة   .حبوض ماء ملوث أو قذر ليبعـد الـشك عـن هـذه املاسـورة        

  .املاسورة بأي سدادة

  

  
  



 
 ٩٢ 

 ــدف معرفــة مــاجيري أدوات مراقبــة واســتطالعســتخدام ميكنــك ا
ميكنك وضع كمريا خمفية بشكل جيد لتتأكد من أنك غري          . خارج الغرفة 

خاضع للمراقبة وحىت تعرف ما يدور خـارج الغرفـة أو امللجـأ وذلـك حـىت                 
كما أسلفنا فإن الطرق كـثرية، لكـن   . تتمكن من اخلروج بأمان إن أردت ذلك   

ــام   ــشاع نظ ــك ان ــا اســتطالعميكن ــن اجلهــد   باســتعمال املراي ــل م  بقلي
 مبا أن الطريقة التالية اليت سنشرحها تعتمد على العناصر           .والتكاليف

الكيميائية فتأكد من أخذ احتياطات األمامنثـل لـبس القفـازات ونظـارات             
  .احلماية إن أمكن ذلك

  

  



 
 ٩٣ 

  

 وقبل البدء تأكـد مـن أن        .سنستخدم هلذا الغرض نافذة زجاج عادية     
ميكنـك تنظيفهـا بواسـطة صـابون       . طعة املختارة منظفة كيميائيـاً    الق

 هو مادة كيميائيـة     سائل إن الصابون ال   . أو بواسطة محض خمفف    سائل
 يف احلقيقة فإن هذا النـوع ال حيتـوي علـى أي             . يف أعمال الديكور   تستخدم

من مادة الصابون العادية بل إنه جيب عدم اسـتخدام الـصابون العـادي يف      
 .بعد االنتهاء قم بتنظيف الزجاج بواسـطة مـاء نظيـف          . لزجاجتنظيف ا 

 خـالل  .قم بركز الزجاج على أحد جانبيه فقط حىت جيف بصورة طبيعية          
  :هذا الوقت تستطيع جتهيز املادة الكيميائية كما يلي

  

  
  

قــم . قـم باحـضار ثالثــة كـؤوس مــن الزجـاج حتتــوي علـى مــادة القـار      
قــم .  لتفــادي اخلطــأ فيمــا بينــها ٣، ٢، ١بتــرقيم هــذه الكــؤوس باألرقــام  

 غـرام مـن   ٢٨ن مث أضف  وم ملْ من املاء املقطر يف الكأس األول      ٣٠٠بسكب  
  .نترات الفضة، وبعد ذلك قم بالتحريك جيداً

  . ملْ من الكأس األول على الكأس الثاين٣٠قم بسكب 



 
 ٩٤ 

  

  
  

ــى  %) ١٠بتركيــز (اآلن قــم باضــافة األمونيــا   باســتخدام القطــارة عل
عند إضافة األمونيـا سـيتحول اللـون إىل اللـون الـبين             . قم واحد الكأس ر 

 استمر يف اضافة األمونيا     . بعد اهليجان   حالة الصفاء  ولكنه يسعود إىل  
 اآلن جيـب عليـك     .حىت يصبح احمللول صـايف أو حـىت يتعـدى اللـون الـبين             

  .خلط احمللول

  

  
  



 
 ٩٥ 

 مـلْ  ٣٠٠ قـم باضـافة   :أما الكأس الثالث فإن عمله بالضبط كالتايل    
من املاء املقطر على القار، وبعدها قم باضافة كميات قليلة من البوتـاس             

جيب عليك تـرك اخللـيط حـىت        . ستزداد احلرارة يف حال مزج احمللول     . الكاوي
اآلن ميكنــك ببــساطة إضــافة حمتويــات . يــربد قبــل أن تــستمر يف العمــل

قليلة من  اآلن قم باضافة كميات     . الكأس رقم ثالثة إىل الكأس رقم واحد      
  .األمونياحىت يصبح اخلليط ذا لون أبيض متعكر أو مائل إىل البين

  

  



 
 ٩٦ 

  
  

اخلطــوة . أخــرىاخللــط أو املــزج ســيؤدي إىل ظهــور اللــون الــبين مــرة  
 وبعـدها قـم     األخرية يف املزج هي أن يتحول احمللول إلىاللون الـبين الغـامق           

واآلن قــم . قطــر مــلْ مــن املــاء امل ٣٠٠كــوز إىل  غــرام مــن اجللو١٥بإضــافة 
 .٣بتحريكها بشكل جيد ومـن مث أضـفها علـى القـار املوجـود يف الكـأس          

  .عملية اخللط أو املزج هذه هي العملية األخرية

إن الزجاج الـذي ستـستخدمه مركـوز علـى أحـد جانبيـه، اسـتخدم                
  .الزجاجالشمع املذاب للتثبيت بشكل جيدحول أطراف 

  



 
 ٩٧ 

  

  
  

 الكــأس األول علــى الزجــاج حــىت  اســتر يف صــب احمللــول املوجــود يف 
اترك الزجاج  . تتشكل طبقة رقيقة تغطي كافة السطح بشكل منتظم       

ــاء انتظــارك للخمــسة  . دقيقــةحىت تأخــذ العمليــة جمراهــا ٢٥ملــدة   أثن
 سـطح مـرآة بـدأ      والعشرين دقيقة إنظر من أسفل الزجاج وستـشاهد أن        

 قــم بوضــع شــيئ خلــف ســطح الزجــاج وتأكــد مــن أنــه ميكــن .يتــشكل



 
 ٩٨ 

إذا تأكدت من ذلك ميكنك إضافة املزيد من احمللول على سطح            . شاهدتهم
مكـان ذو ويـة حـىت جيـف بـشكل       ومـن مث قـم برفـع الزجـاج إىل          الزجاج
 ميكنــك إضــافة ورنــيش أو طبقــة مــن البالســتيك علــى ســطح .طبيعــي

سـتكون  . الزجاج الذي ستشاهد األشياء من خالله وذلـك لزيـادة احلمايـة           
تازة إذا كان سطح املرآة المعاً والسطح الذي ستنظر       وصلت إىل نتيجة مم   

  .معتماً نوعاً ما) وأنت داخل الغرفة(من خالله 

 باسـتعمالك هلـذه   :أما بالنسبة لطريقة قطع الزجاج فهي كالتـايل   
ضـع الزجـاج علـى سـطح        ! الطريقة ستوفر بعض الوقت وبعض الزجـاج      

املراد قطعه باسـتخدام  ، وقم بتحديد اجلزء  مغطى باملالبس أو بورق اجلرائد    
وبعدها قم بوصل النقاط    ) فلوماستر(قلم رصاص أو قلم ختطيط سائل       

  .اليت حددا بشكل مستقيم باستخدام املسطرة

  

  
  

، ال تقـم    استخدم أداة القطع اليت تظهـر يف الـصورة الـيت يف األعلـى             
  .باستخدام أداة قطع أخرى حىت ال تفسد العملية



 
 ٩٩ 

ــسطرة أو أ  ــالقص علــى    اآلن اســتخدم امل ــم ب ــة أداة مــستقيمة وق ي
  .طوهلا، وبعدها قم بفصل جزئي الزجاج املقطوع بلطف

  

  
  

من أشهر طرق تثبيـت املرايـا مـا يظهـر يف الـصورة الـيت يف األسـفل،              
والــيت تظهــر فيهــا املــرآة مثبتــة يف مكــان مناســب يف املــرتل مثــل املمــر،   

ســوف ... يــل خت. وتوضـع خلفهــا الكمــريا الــيت ســتراقب الــرائح والغــادي 
لباسهم وتسرحية شعرهم مقابل هذه املرآة ممـا يـوفر   يقوم الناس بتعديل    

  !.صور ممتازة من قبل الكمريا املخفية خلفها

  



 
 ١٠

  
  

تــذكر دائمــاً عنــد اســتخدام الــشريط املغناطيــسي وطــرق التثبيــت  
نه جيب مطابقتـها بـشكل تـام كمـا يظهـر يف الـصورة الـيت يف         املعدنية أ 

تتجلـى  . األسفل حبيث يلتصق سطحيها متاماً وإال سيسهل اكتـشافها        
فائدة التثبيت باسـتخدام املغنـاطيس مـن أنـه ميكنـك تثبيتـها وازالتـها                
ــسرعة دون احلاجــة إىل أدوات أو تعقيــدات ممــا يــسهل اســتخدامها يف       ب

مـن احـدى    . ستخدام مغنـاطيس قـوي هلـذا الغـرض        دائماً حاول ا  . األبواب
  .طرق التثبيت استخدام اكثر من مغناطيس مثبت داخل الباب



 
 ١٠

  

  
  

الــة لتثبيــت املــرآة ســالفة الــذكر وذلــك          هنــاك أيــضاً طريقــة فع
مثبـت فيـه قطعـة مغنـاطيس كمـا يظهـر يف             ) نـابض (باستخدام زنـربك    

ا متوفرة يف كـثري مـن   الصورة اليت يف األسفل، هذه األدوات من زنربك وغريه    
حمالت القطع كما أا متوفر يف مساعات املسجالت أو السماعات الـيت    

  .توجد يف األجهزة اإللكترونية بشكل عام
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عند وضع املغناطيس داخل الزنـربك وعنـد رفـع املـرآة لتثبيتـها فإنـه              
سينضغط بسبب جذب املغناطيس للقطعة احلديدة املثبتة علـى املـرآة            

وعنـد  . غط على املرآة خفيف وسـلس حبكـم وجـود الزنـربك       وسيكون الض 
فإنه يتم الضغط عليها من األمـام فيقـوم   ) نزع املرآة(الرغبة بفتح الباب    

مــع مراعـاة وجــود قطعـة تثبيـت كتلــك الـيت توجــد يف     (الزنـربك بـدفعها   
خزائن خرف النوم واليت عند الضغط عليها مرة واحـد فإنـه تقفـل وعنـد                

إذا أردت تثبيــت املــرآة مــن الــداخل ). إــا تفــتحالــضغط عليهــا أخــرى ف
  :بشكل حمكم وقوي فاستخدم ذراع كاليت تظهر يف الصورة التالية
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  بعيدا عن أماكن اإلخفاء املرتلية. ) ..٤(
إن زوار الفنادق واالستراحات قـد يواجهـون مـشكلة لعـدم تـصورهم              

لـك إذا كنـت      جيـب عليـك الـتفكري يف ذ        .كيف تبدو أماكن االختفاء اآلمنـة     
حتمل كمية من النقود مثالً والـيت يـستحيل عليـك اعطاؤهـا للـص حتـت                 

قـد ال يكـون لـديك    . ديد الـسالح وال تريـد أن تتـصور حـدوث ذلـك معـك           
 بينما كنـت حتمـل شـيئاً ذا         جمال للتفكري أو لإلنتباه وأنت نزيل يف الفندق       

  .قيمة وكان أحدهم يراقبك وينتظر سرقتك

ــشرح بعــض   ــا ب ــيت ال ميكــن فقــط    ســنقوم هن  الطــرق لإلخفــاء وال
استخدامها يف املرتل بل ميكن استخدامها يف الفنادق واالسـتراحات أو أي         

  .أماكن تتوقع البقاء فيها بشكل مؤقت

رمبا من أبرز األشياء اليت سوف تتبـادر إىل ذهنـك هـو جهـاز الـسترييو                 
 مـن  أحـد الـذي يوجـد يف كـثري مـن الفنـادق، لـن يفكـر        ) املسجل أو الراديو  (

ميكنــك الوصــول إىل داخــل . سرقته لكــرب حجمــه ألـيس كــذلك؟ الـرتالء بــ 
املسجل حبجة إصالحه وذلك بالضغط على أحـد زوايـا الـسماعات بقـوة          

  .خللعها من ناحية الربغي، ذه الطريقة لقد استطعت فتحه

لـيس ألن  . يعترب احلمام من أوىل اخليارات ملثـل هـذا النـوع مـن اإلخفـاء       
ــر يف احلمــام يكــون قلــيالً أو أنــه يــزوره بــشكل  الوقــت الــذي ي قــضيه الزائ

بكـل بـساطة ميكنـك    . متكرر، لكن ألنه يشكل مـربر جيـد ملـن أراد التربيـر         
 جيب عليك التذكر بـأن     .إمضاء بعض الوقت يف احلمام دون أن تثري الشبهة        

محامات الفنادق يتم تنظيفها باستمرار من قبـل عمـال النظافـة، لـذلك       
 كبري أو ظاهر على بنية احلمام بني وقت دخولك حىت رجوعـك  فإن أي تغيري 

  .إليه مرة أخرى ألخذ ما أخفيته قد يكون مالحظاً

ميكنك الوصول إىل داخـل املغـسلة بواسـطة مفـك صـغري تفُـك بـه            
  .الرباغي املثبة
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  .لقد قمت مرة باخفاء شيئ ما خلف أحد املغاسل ذه الطريقة
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  . على حوض االستحمامميكنك تطبيق نفس املبدأ

ميكنك كذلك استخدام املرحاض نفسه والذي ميكن ازالتـه بـسهولة         
 إذا كان هناك إحتمال لتـسريب امليـاه فـضعه           .ومن مث اخفاء األشياء حتته    

 .داخل سرياميك املرحاض نفـسه مـن األسـفل أو قـم بعزلـه بغـالف عـازل           
 داخـل   القطعـة املـسئولة عـن نـضح املـاء         ) (السيفون(ميكنك كذلك فك    

ن إذا كــان مثبـت بواســطة ســيليكو . واخفــاء األشـياء بداخلــه ) املرحـاض 
فقــك بقــص الــسيليكون بــسكني صــغرية وإلعادتــه اســتخدم صــمغ أو   

  .شريط الصق

  

  
  

ميكنــك محــل بعــض األدوات يف معطفــك الشخــصي مثــل الــشريط 
  .الالصق والصمغ واألكياس واملفك الصغري والسكني الصغرية

معظـم حنفيـات    . املواسري ألغـراض اإلخفـاء    ميكنك كذلك استخدام    
تكون على شكل ماسـورة، والـيت ميكنـك فكهـا عـن            ) الدش(االستحمام  

كن حذراً وال تقم باخفاء شـيئ كـبري احلجـم حـىت     . طريق طرفها السفلي  
  .ال جتلب االنتباه
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ميكنك كذلك استخدام علبة اإلضاءة هلذا الغرض كما مت شرحه يف           
ر أنه جيب عليك عزل مـا ختفيـه يف هـذا النـوع مـن          تذك. الفصول السابقة 

ــة  ــصدمة الكهربائي ــذا  . األمكنــة لتجنــب ال اســتخدم مفــك معــزوالً هل
  .الغرض إن لزم األمر

 قـم  .إن مرآة محامات الفنادق تكون غالباً من النوع الـذي ميكـن فكـه       
بإزالة ما حييط ا من صمغ أو سيليكون أو غطاع للرباغـب وانزعهـا مـن        

توجـد مـساحة جيـدة لإلخفـاء بنـاء علـى          . ا يظهر يف الصورة   مكاا كم 
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معظـم املرايـا ميكـن فكهـا خـالل دقـائق معـدودة،              . حجم ما تريد اخفائـه    
  .واحتمالية اكتشاف أوراق أو نقود يف مثل هذه املواضع أمر مستبعد

  

  
  

  ما الذي تنظر إليه عندما تقف أمام املرآة؟

  بواسطة قطعة بالسـتيكية إن خزانة احلمام تكون مثبتة يف الغالب    
 ميكنـك ببـساطة فـك اخلزانـة     .كما هو ظاهر يف الصورة الـيت يف األسـفل        

  .بواسطة مفك صغري واخفاء ما تريد خلفها ومن مث اعادا إىل مكاا
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ــام يوجــد بــه الكــثري مــن الــصابون         ــازل األصــدقاء فــإن احلم يف من
كنــة جيــدة  ممــا يــوفر لــك أمومــساحيق الغــسيل والتنظيــف يف الغالــب 

.  هناك العديد من العلب وقبل أن ختفي ماتريد فكـر قلـيالً        .إلخفاء األشياء 
 .اختـر دائمــاً العلــب الكـبرية والــيت حتتــوي علــى أوسـاخ مــن أي نــوع كــان   

الفكــرة أنــه يف حــال مت اســتخدام حمتــوى العلبــة مــن قبــل فإنــه ميكنــك 
قـة تعتـرب    هـذه الطري  . الرجوع إىل العلبة بالبحث عنها يف سلة القمامـة        

  .مناسبة لألشياء الصغرية
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سرة أو املكتبة واليت توجد بكثرة يف كـثري         ميكنك كذلك استخدام األ   
 إا يف الغالب عبارة عن صندوق خـشيب مقلـوب وبـه ألـواح           .من الفنادق 

 إن األسـرة الــيت  .خـشبية ميكنـك فكهـا باسـتخدام كعبـك إن لـزم األمـر       
 معظـم هـذا    .واع إلخفـاء األشـياء    حتتوي على أدراج تعترب مـن أسـهل األنـ         

. النوع حيتوي على منصة خشبية من جهة الرأس كما يظهـر يف الـصورة    
بكـل بــساطة اســحب اجلــرار بالكامــل وقـم باخفــاء مــا تريــد خلــف هــذه   

  .املنصة كما ترى يف الصورة
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إذا كان املكان الذي تقيم فيه متعدد الطوابق فـإن اسـتخدام سـطح         
ميكنك الوصـول إىل سـطح املـصعد عـن طريـق            . جيداًاملصعد يعترب أمراً    

ميكنـك إذا كنـت   . فتحة اهلـرب أو الطـوارئ واملوجـودة يف سـقف املـصعد           
  .على عجلة من أمرة فتحها ووضع ما تريد على سقف املصعد
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   تلميحات وتنبيهات) ...٥(
جيب عليك أن تتذكر نقطة هامة، بالنـسبة للـصوص املنـازل فـإم              

ن يسرقوا ويهربـوا بأسـرع وقـت      إم يريدوا أ  . ن أمرهم دائماً على عجلة م   
 .نفـس الكـالم ينطبـق علـى لـصوص الفنـادق      . ممكن وبأكرب غنيمة ممكنـة  

 سيحاولون معرفة املكـان الـذي    .القليل من هؤالء اللصوص حيملون بنادق     
أخفيت فيه أشيائك وذلك بإيقاعك يف حيلة تـؤدي إىل كـشفك عـن  هـذا                 

تضع القليل من النقود أو الساعات رخيصة الـثمن         حاول دائماً أن    . املكان
 إن ذلك يزيد مـن إحتماليـة    .مبسوطة يف غرفة الفندق عند مغادرتك إياها      

سـرقة اللـص هلـذه األشـياء الـصغرية والفـرار ـا بينمـا تبقـى األشـياء           
  .املهمة يف مكان آمن

هذه الطريقة قد حتميك من مغبة عدم إجياد اللص لشيئ ما وبالتـايل             
أن يكـون سـعيداً   % ٩٠احتمـال  . ار عودتك لينتزع منك شيئاً ذا قيمة     انتظ

  .مبا سرقه من أشياء رخيصة الثمن

 هـذا   .صدق أو ال تصدق أن أي شـخص يف العـامل لديـه نقطـة عميـاء                
 رمبا تكـون علـى      .يعين أن هناك منطقة يف مدى رؤيته ال يستطيع أن يراها          

 هــذه القاعــدة ميكــن . ســنتيمتر منــه ولكنــه ال يــستطيع رؤيتــها١٥بعــد 
ال بد أنك قـد واجهـت    . مها بشكل فعال يف عمليات متويه اجلدران      استخدا

مـع  ! إنـه ينظـر إيلّ وجهـاً لوجـه    : شخص ينظر إىل مفتـاح سـيارته وقلـت      
  .العلم أنه مل ينتبه لك على اإلطالق

طة العمياء لديك عن طريـق أخـذ هـذه الـورة الـيت      ميكنك اختبار النق  
علـى بعـد عـدة سـنتيمترات مقابـل وجهـك ومـن مث             تقرأ فيهـا و وضـعها     
اآلن قــم بابعــاد الورقــة ببطــئ بينمــا تركــز النظــر   . أغلــق عينــك الــيمىن

ــصغرية   ــسوداء ال ــع األســود     . النقطــة ال ــشاهد املرب ــر ست يف بدايــة األم
والنقطة السوداء، لكـن عنـدما تـصل إىل منطقـة النقطـة العميـاء فـإن             

آلن اسـتمر بابعـاد الورقـة وبعـد فتـرة       ا. املربع سيختفي مبعىن أنك لن تراه     
هـذه الفجـوة يف اإلبـصار       . بسيطة ستستطيع مشاهدة املربع مرة أخـرى      
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ــشكل     ــذلك فــإن اســتخدام هــذه الظــاهر وتوظيفهــا ب موجــودة دائمــاً، ل
  .صحيح يعترب عمالً رائعاً

  

  
  

كثري من الناس ال ينتبه لكـثري مـن عناصـر احليـاة اليوميـة مثـل قـدر              
مـع  . فاكهة، واليت ميكن توظيفها يف عمليـات اإلخفـاء      الطبخ وصندوق ال  

كثرة املمارسة واخلربة يف عمليات البحث إال أن كثري مـن النـاس ال يـدركون              
ام ينظرون إىل ما متلي عليهم عقـوهلم مـن احتماليـة          . ما هو خلفهم  

  .اكتشاف أماكن اإلخفاء

 عنــدما تقــود ســيارتك يف طريــق طويــل ألول مــرة ســتبدو لــك البيئــة 
احمليطـة مجيلـة وممتعـة، البيـوت اجلميلـة واألشـجار اخلالبـة، ولكـن عنــد         
القيــادة وســلوك نفــس الطريــق لعــدة مــرات ســوف لــن تــرى تلــك البيــوت 

 إذا مل حيـدث  . ولن تالحظ مـا يوجـد جبانـب الطريـق       اجلمية أو تلك االشجار   
  .تغيري كبري على األشياء حول الطريق فإنك لن تشعر بشيئ

 .درك مدى أمهية النظرة الثاقبـة يف عمليـات اإلخفـاء    اآلن ميكنك أن ت   
إذا نظرت إىل قدر الطعام مـن مجيـع اجلوانـب واملـساقط هـل يبـدو القـدر                    

؟   طبيعياً جداً

من أهم الوسائل اليت جيب مراعاا يف اختيار أماكن اإلخفاء هي أن 
يكون املكان قدمي جداً مبعىن استخدام طريقة قدمية ويسهل 

صول إليها، وبذلك ستوهم الباحث أن الطريق أمامه استخدامها والو
باستثناء األبواب اليت هلا استخدامات (فتح األبواب . سهلة و واضحة

، كل ذلك سيوهم ، فتح األدراج، حتريك األثاث بطريقة ذكية)خاصة
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هل تستطيع شرح األسباب اليت جتعل . الباحث بأنه ال شيئ يوجد هنا
ال يوجد فائدة : "مثالً إذا قلت للباحث. ا؟الباحث يهتم بالتفاصيل وملاذ

للنظر يف هذا املكان، إا فارغة، هذه سناريت لصيد السمك واليت 
 .اإلدراك احلسي املنطقيهذا املبدأ يسمى ". وضعتها وهنا قبل قليل

وهذا يعين منطقياً أن الباحث إذا قام بالبحث يف هذا الشيء فإنه 
  .ذا كررت القول بأنك نعساننفس الشيئ حيدث إ. سيجد شيئاً ما

يف احلقيقة فإن احتمالية اخلطأ ومساعدة الباحث يف مثل هذا النوع           
  ).التنومي املغناطيسي( بعكس حالة تعترب قليلة

إذا اقتـرب الباحــث مـن املكــان الــذي ختفـي فيــه أشـيائك فــال تــصاب     
وتأكـد  . بالرعشة أو التجمد واإلرتباك بل حتكم يف نفسك ومشاعرك جيداً  

 أن اكتشاف خمبئك يعترب صعب إن شاء اهللا ذلك إذا أمنته جيداً وابدأ            من
ــرة   ــل احللويــات والثرث ــاك أو    .بأك ــات اإلرتب ــك أي مــن عالم  إذا ظهــرت علي

الضغط فإنه ميكن اكتشافها بواسطة فريق الباحثني املتمرسني يف هـذا   
دائماً أثناء البحث فإن أحد عناصـر فريـق البحـث سـيكون مكلـف               . اال
لنظر إليك ورصد انفعاالتك وحركاتك أثناء سري عملية التفتيش وأثنـاء           با

إحــدى احليــل القدميــة واملــستخدمة . إجابتــك لألســئلة املطروحــة عليــك
إلرباكك هي إيهامك بأن أحد زمالئـك قـد أخـرب عناصـر البحـث والـشرطة        

إن احليلـة   . مبكان األشياء اليت أخفيتها وذلـك بعـد طـرح األسـئلة عليـك             
قد جيدي نفعاً، لكن تذكر أنه إذا افترضنا أن زميلك قد أدىل ضمنا             والوهم  

 إذا  .مبكان ما أخفيته، فإنـك حبـديثك واعترافـك سـتديل بكـل التفاصـيل              
 .كنت متأكد من أنه ال يوجد أحد يعلم مبكانك السري فأنت يف وضع آمـن           

ميكنـك  . ابقي أي شخص يعلم مبكانك السري بعيداً عن موضع الـشبهة    
قائك املخلصني فقط الذين تتوقع مساعدم إذا مررت بأزمـة    إخبار أصد 

  .ما

  .هناك كلمة أخرية بالنسبة ملبدأ أو مفهوم التمويه

ال أتوقع منك أن تقوم بطالء غرفتك باأللوان الـيت حتبـها أو أن جتعلـها         
هناك جهة يف بريطانيا تعرف بــ      . كتحفة فنية مثل منظر غروب الشمس     
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     تقـوم هـذه اجلهـة بتتبـع       . املواد املتكـررة املوزعـة     وهي اختصار لكلمة
إخل، ... بصماتك احلسية مثل األلوان اليت حتبها األطعمة الـيت تفـضلها      

 يف احلقيقـة هـذه الطريقـة أو هـذا     .واليت من خالهلـا يـتم التعـرف عليـك         
األسلوب له حمدودية ألن كثرياً من الناس قد يستخدمون نفـس األلـوان أو              

من يستطيع أن خيربك مىت تريد أت ختفي أشـيائك          . ةالتصاميم املتشا 
  !وأين مبجرد معرفته لرغباتك وخلفية مشاعرك وأحاسيسك؟؟

إن اســتخدام . لقـد حــصرت تــصورك يف مــشاريع تعتمـد علــى املــرتل  
األمثلة الـيت ذكرـا يعتمـد علـى سـعة ختيلـك، لكـن باسـتخدام مبـدأ                 

  . مفيداًالنقطة العمياء قد يبدوا األمر

رنــا إىل أي شــيئ أو أي جــسم ذو شــكل معــني هــل ســيكون رد  إن نظ
إذا كنا حنب هـذا الـشيئ فإننـا    . فعلنا جتاهه هو اإلهتمام أم عدم اإلهتمام 

 مـثالً هنـاك   .بالتأكيد سننظر إليه باهتمام بعكس الـشيئ الـذي ال حنبـه         
شخص يبحث عن شـيئ فريـد ومميـز وخمتلـف يريـد أن يـستخدمه كبـاب          

يهتم بكل ما سيـشاهده، سـوف يكيـف األشـياء            فإنه س  ملخبئه السري 
إن خربتـه لـن تـرتبط مباشـرة     . اليت يراها دون ضوابط أو حتديدات مـسبقة   

مبا يشاهده اآلن، بالتايل فإنه سيجرب كثرياً ويبذل جهداً يف ذلـك، األشـياء      
ستتحول يف خميلته إىل امكانية توظيفها هلذا الغرض أو عـدم مكانيـة             

ــا هــذ.توظيفهــا ــب أن تكــون أوال يف افتــراض    يف حالتن ه فــإن النتيجــة جي
إن أفــضل منــوذج مفيــد لتحقيــق . الــشبهة يف املكــان الــذي اخفينــا فيــه

هـو معرفـة ردة فعلنـا جتاهـه         ) يف هذه احلالة تصميم اجلـدار     (حدفنا احملدد   
أنه إذا قمنا بـتفحص املكـان ملـدة         : لذلك ميكننا أن نقول   . عند استخدامه 

ن الـشخص املقفـل عليـه خلـف اجلـدار أو يف الغرفـة             ثالثني ثانية مثالً، فـإ    
سيشعر بطول املدة وأنه مكث وقتاً طويالً، فإذا حـصل ذلـك فإنـه ميكننـا          
القول حبصول خطأ يف اختيـار أو تـصميم املكـان مـن ناحيـة نفـسية ممـا             

ر الطريق على الباحث يقص.  

ميكننا القول بـأن التـصميم املزخـرف يـسبب ملـل نفـسي أو بـصري            
ميكنك مشاهدة  . لتصميم املكون من خطوط متقاطعة متعددة     بعكس ا 

  .الصورتني يف األسفل ومها يشكالن مثاالً جيداً لفهم هذه النقطة
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بعـد ذلـك    .  ثانيـة  ٣٠انظر أوالً إىل الصورة اليت على اليـساروذلك ملـدة           
انظر إىل الصورة اليت على اليمني بنفس الوقت والحظ شـعورك، سـتجد             

  . اليمىن لوقت أطول بكثري من الصورة اليسرىأن نظرت إىل الصورة

  

  
  

  

ــان ســيطرة اجلــيش        ــشمالية، إب ــدا ال ــصة حــدثت يف إيرلن ــاك ق هن
الربيطاين عليها حيث كانت عمليـات البحـث عـن األسـلحة والناشـطني             

يف إحدى املرات انتدب بعض اجلنود للبحـث يف شـارع معـني،             . على أشدها 
، ذهـب  رية باحتوائها علـى أسـلحة  وبالتحديد يف بعض املنازل لوجود إخبا    

اجلنوب يف ساعة متأخرة من الليل، أي ما يقارب الساعة الثالثة والنصف           
فجــراً ومت الــدخول إىل إحــدى املنــازل املطلوبــة والــيت كانــت تقطنــه إمــرأة  

  .كانت حتمل يف يدها طفالً رضيعاً

 هذا الوقت املتأخر مل يسمح ألي كـان أن خيفـي أي شـيئ لـذلك كـان                
بالفعــل مت . ود متأكــدون مــن أــم ســيقومون بتفتــيش كــل شــيئ  اجلنــ

تفتيش كل شيئ ومل يترك اجلنود شاردة وال واردة إال فتشوها ولكنـهم مل             
تكـررت عمليـات التفتـيش لـنفس املـرتل، ويف كـل مـرة        . يعثروا على شـيئ  

كانت تظهر هذه املرأة وبيدها ذلـك الطفـل، ويقـوم اجلنـود بتفتـيش املـرتل              
  .ون بال شيئولكنهم يعود
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يف احدى املرات انتدب جمموعة من اجلنود من تشكيالت خمتلفة مـن           
أصر حينها أحد الضباط علـى رؤيـة الطفـل الـذي            . اجليش بتفتيش املرتل  

حتمله هذه املرأة وبعد جدال طويل معها لـوحظ ارتباكهـا فقـام الـضابط            
بــرتع الغطــاء فوجــد مــواد متفجــرة شــديدة اإلنفجــار خمبــأة يف بطانيــة   

  .الطفل

هذه القصة تدل على أمهية التفكري بتـأين قبـل اختيـار املكـان كمـا                
  .تدل على أمهية الذكاء والفطنة يف البحث عن األشياء

ــه يف حــال عــدم اهتمامــك عنــد إخفائــك لألشــياء     ميكننــا القــول أن
وبـشكل  . بالباحثني أو الشرطة فإنك قد وفرت على نفسك الشيئ الكثري      

ظَ    رات الساذجة أو األماكن الغري حمميـة طبيعيـاً أو          عام فإن استخدام الن
فيزيائيــاً يف اخفــاء وتــأمني األشــياء يعتــرب أكثــر فاعليــة مــن التوســع يف   

  .استخدام شبكات الغرف احملمية

ميكن أن يلعب علـم الـنفس دوراً أساسـياً يف جنـاح أو فـشل مـشاريع                  
  .اإلخفاء

 فكـر يف  الـشيئ؟ ملاذا نظـرت إىل هـذا الـشيئ؟ ملـاذا مل تنظـر إىل هـذا          
أي مــا الــسبب يف عــدم  (الــسؤال األخــري وحــاول أن جتــد اإلجابــة واملــربر لــه

هـل مكـان اإلخفـاء ذو رائحـة زكيـة أم           ). اهتمامك بشيئ على شـيئ آخـر      
هـل ميكـن وضـع أشـياء جتلـب اهتمـام اللـصوص أو الـشرطة أو         . كريهـة؟ 

يـادة يف  مكاتب التحقيق واليت عندما جيـدها ميكـن أن حتقـق لـه ترقيـة أو ز        
  .هل ميكنك التمييز بني ما هو مستحيل وما هو غري حمتمل؟. ؟الراتب

جيــب أن تأخــذ بعــني  . أعتقــد أن هــذا يعتــرب كــايف لتــسرح مبخيلتــك  
 وذلـك عنـد    دوافـع الباحـث أو الـشرطي وحمفزاتـه          وبـشكل جـدي    اإلعتبار

، عندما تضع نفـسك علـى األساسـيات فـإن ذلـك           اختيارك ملكان اإلخفاء  
  .ى اختيار أفضل األماكن لتخفي فيها ما تريدسيساعدك عل




