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 القصة 
 

وتعتمد على  للطبيعةالجحيم عبارة عن قصةة من فحواةات وتحريات الشةر ةغ مةلفة في إ ار خار  
 الكوميديا اإللهية  األدبية تحفة الشاعر اإليطالي دانتي إليجري 

 عن سةةةةب يبحث  .المخدرات همن قسةةةةم الشةةةةر ة إلدمان  ردهدانتي تحري خاص لديه مشةةةةوتت وتم 
غ وللعثور عليها ينةمس  جب ان     غ زوجة رجل ثري ونافذ يدعى   سمممم   الةامض لحبيبته  االختفاء

 دانتي في عالم من اآلثام: ) غض غ وشهوة ونهم(

غ زكي   مخدرات واةةةةديقه الوفي الالمسةةةةاعدة من تاجر  علىغ يحصةةةةل دانتي   سمم   وللعثور علي 
إدمانه على تناوله و ولكن ما يسةةةةاعده  شثر شةةةةيء في  حثه هو نور    (الملتزمة)الشةةةةر ة  ةومفوضةةةة 

حول حقيقة القضايا  ارؤي  مشاهدةوالذي يسمح لدانتي  (ماده مهلوسة) DMTثنائي ميثيل التربتامين
 .اإللهية الكوميديا  مثلما في  العالم ها فييواجهالتي 

األول من تلك السةةةةةةلسةةةةةةلة يتوافق م  جحيم دانتي وهو يتعلق  الجان  الم لم من البشةةةةةةر  الموسةةةةةةم
 .وآثامهم

 لبناء العاما 

 واسةتعاري يقدم لنا مسةتويات مختلفة من التفسةير: تفسةير  ختقي و دبي  .مثلما في القصةيدة الشةهيرة 
)الفتاة  سم   واآلثار التي تراتها( التي حدداها لهغ )شةرااءه  نور    و زكي  يتا   دانتي خطوات  هوفي

 س    حثه عن في  الواول لحل من اجلالتي يحبها( 

 النبرة

تطور في يالموسةةةةةةةم األول فيسةةةةةةةتخدم العمل الفني الجحيم نفس نبرة عمل دانتي اليجري األدبيغ لذا 
 من العالملمحة  علىمليء  الخا ئين من ال األنواع حيث دانتي يحصةةةةةل الال تم واضةةةةةطراا العالم 

  ن توجهه إليه.نور اآلخر المضيء والن يف والواق  الممتن الذي تحاول 

 



 

 

3 
 

 الرئيسية   صياتالشخ
 دانتي

 .عام 35لبناني يبلغ من العمر  -رجل إيطالي

 .التربتامين ميثيل ثنائي محقق خاص مدمن علي عقار

فةان دانتي منةدف  ومليء  ةالةضةةةةةةةةة  الةذي ينةاسةةةةةةةةة   االحترامغويبةدي عةدم  ذكيجةذاا و قةدر مةا هو 
 .شخصيته النارية

 بن ألا إيطاليغ وام لبنانية ورث الرقة من والدته والجان  العنيف من والدهغ وعقد اةةةةةةةةةداقة عميقةة  
 .س   ختل عمله  القانون ووق  في ح   س  وجب ان  م 

 في النهاية  ن تتزوج  سمم  ختارت  لح ات سةةةةعادة وشةةةةقاءغ حتى  سمم  ولعدة سةةةةنوات اان لدانتي و

إلدمةان وفقةد ل حمةاقتةه للمخةدرات ومةا لبةث ان تحول هةذا األمر  دانتيوفي هةذا الوقةت اتجةه غ جب ان 
 . ه األمر ليصير رجت وحيدا وغاضبا ىوانتهوظيفة ظا ط التحريات  الشر ة عمله في 

التربتامينغ عتوة على هذا فانه  ميثيل زال مدمنا لعقار ثنائيمنذ هذا الوقت عمل امحقق خاص وما 
  سمم   ي م  حدسةةةةةهغ ولكن فو  ال هذا ما زال يح  شةةةةة يسةةةةةتخدمه اتداة تحقيق بديل و ريقة للتما

 وتبةد عتقة الحة  معةه جزئيةا  سةةةةةةةةةبة  إاةةةةةةةةةراره.  علىوالتي   قةت برغم زواجهةا من )جبران(  جنون 
غ وبد   االعتقاد  نها لعدة  يامغ ولم يعلم عنها  ي شةيء  سم     م إلتصةالهالحلقات من فقدان دانتي 
فقط من حياتهغ بل اختفت تماماغ  سممم  األمر نهائياغ وم  هذا لم تختفي  علىتراتهغ لذا قرر التةل  

 .اختفاءهاتسب  في  و  ن  حدا   ن اانت قد غادرت إوال  حد يعلم  موانها وما 

التربتامين اوسةةةةيلة   ميثيل لعقار ثنائييلجت يبذل دانتي ال ما في وسةةةةعه للعثور عليهاغ وفي النهاية 
 .حالة النشوة  ستطاع رؤيتهاغ وحتى التحاور معها راودتهللتحريغ وحينما   داة و  ى  خر 
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 نور    

 .عاما 47سيدة لبنانية تبلغ من العمر 

 .اإللهيةتمثل الضوء في الكوميديا 

 . مانة تالشر ة ذا ةمفوض

  سةيدة قوية ممتلئة وتملك جان  إنسةاني وحس  العدالةغ وال توجد  ية شةبهه خطت في ملفها  و خطيئة
منذ  فولتها ما سةيوون عليه شةول نور  الشةر ةغ و دراتفي تنحدر من  سةرة عسةورية يعمل  فرادها و 

موانتها   نور  عاما غ حققت  55في سةةةةةن  الرتبةمسةةةةةتقبلهاغ واآلن م  تقاعد من هو  شبر منها في 
مفوضةةة ألغل   عمال إدارة الشةةر ة في بيروتغ  األن  يغ وهاثيرا  التي سةةعت لهاغ وحاربت من  جلها 

 .ن األمني للدولةولكنها مدافعة شرسة لحقو  اإلنسان ولها موانة في الكيا

ولكن  يضةةةةاغ  القانون واألحوام  تمانة تقوم بتنفيذ عداءغ ومن جانبها اذلك ولديها  اةةةةدقاء  الطب  و 
  تواجه ال الفسةةةاد واألشةةةخاص الذين ال يتحلون  األخت غ وم  هذاغ برغم الضةةةةوا التي تواجها فان 

و تتعايش   سةةةيدة سةةةعيدةغ واأللم الوحيد الذي ال تحتمله و  قرة عامةتعملها وتبدو مسةةة  علىتراز نور 
 نتهت نهاية خا ئة. معه هو فقدان  بنتها الوحيدة ختل عملية سرقة 

تحافظ  د خسةةةةةةةارتهاغ انهار زواجهاغ وحاليا هي سةةةةةةةيدة مطلقة ال تهتم  الزواج مرة  خرىغ وم  هذا ع
للتو مهام منصةةةةةةةةبها   بد تنور غ والحلقات تبد  و نشةةةةةةةةطة وحياة جنسةةةةةةةةية ثرية اجتماعيةعلي حياة 

الحصةةةةول  منها ولكنه وجدها هي.  ل   المسةةةةئول السةةةةابقعن   احثا   يتتي اليهاالجديدغ وهنا دانتي 
ة وألنها شعرت  الفضول من اختفاء السيدة الثرية والشهيرة    علي شرائط ااميرات المراقبة فرفضت نور

 على التعةاون معةه لحةل القضةةةةةةةةةيةة نورغ وفي نفس الوقت جذبتهةا غرا ة   وار دانتي غ وافقةت سمممم  
 .ومعرفة لةز إختفاء سمر

عليه حتى انها في  حد األيام  شةةرفت  اجتياز المتعارفالتفو  وربما ر نو ختل التحرياتغ اسةةتطاعت
 اسر القانون من اجل حماية األشخاص. على
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 زكي   

 .عام 22يبلغ من العمر  لبناني شاا

 .يمثل فيرجيليو )الدليل( في الكوميديا اإللهية

 المتعدد. مرض التصل  مؤخرا  هتم تشخيص على االنترنت تاجر مخدرات وهاشر

غ 14في بي  المخدرات في عمر   ولكنه ال يبالي  العالمغ بد كيذيتيم اةةةير السةةن من  اةةل فقيرغ و
سةةةةمح له  التعلم   هوهو اةةةةبي شةةةةوارعغ ولكنه يتحرا في العالم السةةةةفلي مثل سةةةةموة في البحر. ذااء

 موزارتيتعامل من مجرد متشةةةةةردغ فهو يتعامل م  الحاسةةةةةوا مثلما   شثراي ز والقراءة الذاتيةغ ولكن 
 م  البيانوغ وهو ن يف وافؤ وهاشر سري  جدا.

غ الصةةةعبةاي ز تعقيدا في حياة  ااناي فيه سةةةرقة حاسةةةوبهغ وما ز دانتي في اليوم الذي حاول ب ىالتق
في ال زاي عتمد علي  في الواق  اتضةةةةةةةةح انه ضةةةةةةةةربة حظ غ ودانتي ادرا قدراتهغ ومنذ هذا الوقتغ 

يعلم  نه وزاي فقطغ وفو  ال هذا يهتم  ه اتنه والده زاي القضةةةةايا غ ويشةةةةتري دانتي المخدرات من 
 في اليوم السيء سوف يجد دوما  عاما ومتوي في بيت دانتي.

لقاءتهماغ وتفطن للتهديدات   علىغ وتسةةةةتر سمم   القصةةةةة العا فية بين دانتي وتعاون جيدا في زاي 
زاي شتشةف  المحتملة وقدم له معروفا شةخصةيا  شثر من مرةغ وفي اللح ة التي يبد  فيها المسةلسةلغ 

غ وهو ممتن لمسةةةةةةاعدتها ومن   سممم    فضةةةةةةل ذلك التصةةةةةةل  المتعددغ و  مرض   للتو  نه يعاني من
ولكن ليس  ...ىلها  ي خدمةغ لذا يسةةةاعد دانتي في  حثه منذ اللح ة األول ينفذنه سةةةوف  الواضةةةح 

يخفي  أخ ىمن ناحية ... ولكنه  ال يخفي مرضه عن دانتيو زاي  غ  زاي وفقا لما يتوقعه دانتي من 
 .س    مر الحقيقة عن
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   س  
 .عاما 35العمر سيدة لبنانية تبلغ من 

 .تمثل بياتريس المحبوبة في الكوميديا اإللهية
 .ية وتح  الحياةلمرحة وعم

م  دانتيغ  ةقصةةير قصةةة ح  غ وبعد  غ و حبت اليهما في الية الحقو  جب ان  لتقت بدانتي وإ  سم   
مجونها ووفر لها مستقبت مليئا  الثراءغ  وافقغ وهو الرجل الذي  لإلستقرار جب ان   ن تتزوج  ختارت  

 .ولكنها لم تتخلى عن عتقتها م  دانتيغ وحتى هذا اليومغ ما زاال عاشقين
ن سةةةمح إوحتى  وقاسةةةيا   متسةةةلطا  جب ان  م  هذاغ عتقاتهم العا فية عانت من مرور السةةةنينغ اةةةار

 ن تراته.إاألجواء لحد تهديده  قتلها  علىدانتيغ فانه يسيطر  لها  الحرية م 
 علىسةتخدم حيله امحقق خاص للسةيطرة  غ و  سم   اةار دانتي نفسةه متشةوكا وغيورا في عتقته م  

 .وحدهتحرااتهاغ ولكنه  حبها واستمر في تمني ان تصير يوما ما ملكا له 
وراءها حياة يعتبرها الجمي    هختفت للتو وبشةةةةةةةةول غامض تارا  سمممم  ن  الحلقات نجد   تبد وحينما

 حياة مثالية.
 جب ان   

 .عاما 36رجل لبناني يبلغ من العمر 
 .يمثل الشيطان في الكوميديا اإللهية

 .عمال ثري وقوي يبدو مهووسا بزوجته رجل 
  سم   دانتي  هو و في الية الحقو غ واةارا  اةدقاءغ وحتى  ح  سم   شت من دانتي وجب ان  ىالتق

قنعها  ن تتزوجه مقابل  و سممم    هو الوحيد الذي تقبل مجون جب ان   غ و بينما هي  حبت اليهما -
ورؤيتهاغ  س    ن زواجها لم يمن  دانتي من االستمرار في عتقته م    حرية مثلما تريد رغم  ان تحي 

 واار الصديقان عدوان لدودان  سب  هذا االمر.
غ وعتوة على هذاغ في العديد من األوقات التي   سمممم    القلق من مةامرات  بدا   جب ان لم يشةةةةةةةةةعر 
  ن إمن  مور ف سمم  يا ما اانت تقوم  ه  فتتهم السةةةةريةغ و  ح االنخراا في مةامرات معا شةةةةرعا فيها 

 شبوة عتقات يصع  الفرار منها. القوية تمثلوضح لها من هو الرئيس واتصاالته  جب ان  
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درا  ن هناا  غ وبعد  ضةةةةعه  يام من تحريك ال الخطوا غ ختفت حينما تبد  الحلقات نجد  ن زوجته 
 .فرد واحد فقط يستطي  العثور عليهاغ وهو عدوه اللدود دانتي

 تاال
 عاما 27سيدة لبنانية تبلغ من العمر 
 ويدها اليمنى لسمروهي المساعدة الشخصية 

 ساهر
 عاما 59رجل لبناني عمره 

   لسمر فضل اديق فضل شيف في بيروت ويملك مطعمه الخاص و  

 فادى
 .عاما 25رجل لبناني عمره 

 .يمثل  اولو في الكوميديا اإللهية
تي من بيئة عاملة ونعلم  نه شةةةةةةاذغ ويعمل لدى سةةةةةةاهر الذي يعتبره رجل لكل المواى غ وهو يتحلى   

 .األمر اي يستمر في عتقته م  زوجة رئيسه الوالء ولكن في الواق  ليس فادي شاذاغ انه يدعي 
 خلود

 .عاما 30سيدة لبنانية تبلغ من العمر 
 .اإللهية تمثل السيدة الفرنسية الكوميديا
غ وتحولت للثراء  سةةةب  زواجها من سةةةاهرغ ولكنها تح  فادي متواضةةةعةهي سةةةيدة جميلة من خلفية 

 .وتنخرا معه في عتقة رومانسية
 شريم

 .عاما 23يبلغ من العمر ابي لبناني 
  سم   ويعتبر اريم جب ان   وجعلته يخدمهاغ واةار حار  شةخصةي وفي ل سم   شةاا متواضة  اوته 

 .مثل  مه
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 الموسم األول 
 

 البداية  - األولالفصل 

 حافة االنهيارغ ومن الواضةةةةةح انه يشةةةةةعر  ن  ىاةةةةةطدم دانتي  القاعغ هو في حالة تخدير تامةغ عل 

 عض المت س الةداخليةة والقليةل من  تراتةه وبةد  في حر  متعلقةاتهةا التي تراتهةا في الموةانسمممم   
 شةا  وهي تقف  شةول جذاا وترتدى قبعه  الشةا   ىعللسةمر الصةور الفوتوغرافية )ومعها اةورة 

 . نيقة(شبيرة و 

في الوقت المناسةة  اي زكي ويصةةل غ  السةةيطرةغ ودانتي يعلق في النيرانالحريق يخرج عن مسةةتوى 
من جروحهغ الزيارة الوحيدة التي يحصةل عليها  يشةفىينقذ حياته ودخل دانتي المسةتشةفىغ وبينما هو 

  سمممم   األخير فزوجتةه  ه ن دانتي هو خيةار جب ان  غ وهو لقةاء متوتر ويعترف فيةه جب ان هي زيةارة 

اي  ن دانتي  صةةةةةةةةةفتةه حبيبهةاغ هو المحقق الوحيةد في المةدينةة الةذي يعرفهةا جيةدا   ختفةت وهو يعتقةد  
 يعثر عليها.

هي في الواق  تمثل  خبارا جيدة لدانتيغ وتعني  جب ان تبدو العداوة بين اإلثنين واضةةةةةحةغ ولكن زيارة 
 فقط. اختفتغ بل  نها تتراهلم  س  ان 

 ن يتةةا     زكيغ يطلةة  من جب ان غ وبمجرد  ن يةةةادر جب ان جةةل دانتي العثور عليهةةا من   يرفض
 .س    خر تحراات 

ولكن تاال تؤاد انها ال تعلم ما الذي  االختفاءغقبل  (تاال)شانت في بيت سةةةةورتيرتها  سمم  شتشةةةةفا  ن  
المفوض )اديق  طل  منفي بيروت غ لي شر ة عدهاغ ولذا دانتي يتجه إلى  شبر محطة  لسمرحدث 

ولكنه  سمم   شةةةر ة فيديو المراقبة ما يسةةةمح له بتعق  مسةةةار ذن مشةةةاهدة  قديم لدانتي(  ن يعطيه 
وهي معرفة قديمة لدانتيغ وألنها  (نور)تشةةةله  ا  ومنصةةبه حالي المعاش اةةديقه قد تقاعد  فوج   تن

 .معلومات سرية  و خااه له ىو توفير   اارمة وعنيدة ترفض التعاون معه 

 األخبارغ ألنها اانت   تتثرتقد  (نور)فتن  يضةةا و التحري  اسةةتخدام وسةةائله الخااةةة  لذا يبد  دانتي 
التي تعتبر شخصية   س  وحقيقة  ن زوجته  لعدة سنوات جبران زوج سمر تتا   آثار الفساد المحيط 
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رف  تقرير  شةةةتن اختفاءها للشةةةر ةغ جعلها تشةةةك  نه من المحتمل ان يتم ختفت ولم  عامة معروفة 
يمثل لها  فضةةةةل  سمم   البحث في سةةةةب  اختفاء  يضةةةةا  و جب ان لمليونير ا سةةةةو  جرائم  تكون هذه من

 .جبران الاطيادفراة انت رتها 

 عقاا  لمنطقة المهمشةةةةةةةة من بيروت في الى امن جان  آخرغ نور من جان  و زكيواةةةةةةةل دانتي و

الشةةةباا في المنطقة   فجمي  عملها االجتماعي سم   بها زاول غ وفي هذه المنطقة التي اانت ت سم  
على العوس بل و  ألنهم مصةةدر خطرنور اي وز دانتي و تقاعصةةو في مسةةاعدة نهم إفلذلك  هايحترمون

 حاولو اخافتهم.  

لةةذا دانتي قرر اللجوء للمخةةدرات مرة  خرةغ غ  سمممم   إختفةةاءاليوم دون احراز  ي تقةةدم في  ىانته
 .ماتت قد الجميلة والمحبةغ والتي فسرت له انها س  وبفضلها نجح في رؤية 

 ةوشةرااءها يعثرون على جسةد ميت لسةيدة مشةوهنور   الخطرةغ بيروتفي تلك األثناءغ في  ضةواحي 
شد  لموان الى اواةةةةول دانتي و التعرف عليهغ واانت ترتدي مت س  اه ة الثمن جدا  نتماما وال يمو

 .نفسها س  ظهرها يتوافق م  وشم  علىالوشم فالشووا   عض

 

 الفصل الثاني والثالث

ن تسةتفيد   مر يمون  وهو جب ان في التحرياتغ ويشةعر دانتي  الشةك والحيرة من  نور م دانتي  تحدي
ال  نهمةةا إنور ختتف  بةةاع ات من دانتي و ورغم غ  هةةذا المليونيرنور لوقوع جبران ونهةةايةةة منةةه 

 .الدفاعية التي اشعلت الح  بينهما فيما  عدنور  زغرائ سلم دانتي يحم غ و  يعمتن جيدا جدا معا

موان الذي عثروا فيه عليه الا من وحر  سةح  ن جسةد السةيدة المشةوه  الفحواةات الجنائية  وضةحت 
ضةةمن خصةةتت شةةعر المجني عليها عثروا علي  قايا سةةمك البنفوخية وهو سةةمك شةةهي وغالي ن  و 

يد افضل شيف  ىالثمن جدا ويقدم في مطاعم محدودة في العالم وفي بيروت يقدم في مطعم راقي وعل
 .وهو الشيف ساهر مراشفيها 

في القصةةةر  سم   وجب ان والطاهي الرسةةةمي في الحفتت التي ين مها  سم   اةةةديق حميم ل سةةةاهر
 الرائ  المملوا لهما حيث تنتشر السعادة والمجون ويمون  ن يحدث  ي شيء في تلك األجواء.
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هم في واق  األمر مومسةةةةات  الخيرية افي  عماله سمم   التي تسةةةةاعدهم  الفقراءالصةةةةبيان والصةةةةبية 
من قتل  ههميسةةةاهر ال يبدو انه  ن هي لتلك الحفتت مقابل  موال اثيرة والمشةةةولة  سم  تسةةةتتجرهن 

التحريات ويهاجم سةةةةاهر ويطرر فكرة  ن جب ان جسةةةةدها فقط وم  هذا يقتحم  ىقد  خفهو غ ف  سمم  
 .ن يوون القاتل الطاهي يمون 

 مساعد إلى يلجت ولفضحه، جب ان  هو لةةةةةدانتي الحقيقي  ه المشتبهفإن  ما  و  طريقة ولكن نوعا ما
 نقل الذي الشةةخص هو فادي  ن يتضةةحولكن  الجنس مثلي  تنه سةةمعة له فتى) فادي ويدعى سةةاهر
 على اإلجا ة فادي  يرفض غ ذلك وم  الشةةةر ةمن قبل  عليه عثر الذي الموان إلى الثتجة من الجثة
 .هنيقتلو  سوف فعل إذا ألنه دانتي  سئلة

 فقط السةةمعة هذه ينشةةر فهو مثلي ا ليس الواق  في فادي  ن دانتي يوتشةةف عندما يتةير الوضةة  لكن
 ويهدد فادي ابتزاز إلى دانتي يلجت لذلك سةةةةةةةاهر رئيسةةةةةةةه زوجة خلود م  سةةةةةةةرية عتقة على للحفاظ

 .يعرفه ما ال يخبره لم إذا لةساهر  فضح  مره

سةةوف  جب انن تحدث إدانتي سةةوف يشةةي  ه وسةةاهر يقتلهغ و فإن  ن لم يتحدثإ يشةةعر فادي  القلق
 .من الخريطة نران ولكن فادي وخلود يختفيابفي النهاية ينجح دانتي في تتشيد شوواه حول جو  يقتله

وفو  ال هذاغ اآلن ات جب ان  ي شةةةيء يدينان  ه نور   وال يملك دانتي  فاديدون تصةةةريح ن و األ
وسةةةاهر لديهما  سةةةبا ا مقنعه للرغبة في قتل فاديغ ولذا بد  سةةةبا  ضةةةد الزمن لمعرفة  يا جب ان من 

 .األثنين  وال  اقي ىمن الثتث سوف يعثر عل

سةةةةةةةتختص المعلومات التي تةير ال إوينجح في جب ان دانتي يعثر علي فادي بدقائق قبل سةةةةةةةاهر و
وشةةك  ىبل  نها لفتاه من الجوارغ واان فادي عللسةةمر   شةةيءغ فالجثة التي تم العثور عليها ليسةةت 

سةةاهر وفى هذه األثناء قام جب ان في هذا الوقت واةةل سةةاهر ولكن اإلدالء  المزيد من المعلوماتغ و 
 هو وخلود.على فادى الرااص إ ت   

 امسالفصل الرا   والخ

حاول و يضةةةةةةا   سممم    ىالعثور عل فيوراز  على حدةغ دانتي التحريات حول الفتاة المقتولةوضةةةةةة  
جراء تحقيق عن سةةةةةةةةةةاهر الةذي تم القبض عليةه إن على التي اةانةت تراز األنور  د قليت عنااالبتعة 
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وتحريات حول الفتاة المقتولة بينما بدت مقتنعة  ن تلك هي القضةةةةةةةةية التي سةةةةةةةةوف تسةةةةةةةةاعدها في 
 .جب انالقضاء علي 

 وبالتالي الشةةةر ة هيول في للةاية  قوياء  اةةةدقاء لديهجب ان  ألن ابيرة عقبات يواجهنور   حث لكن
 .الواسعة التحقيقات من المزيد إلجراء ايز  إلى اللجوء هو لها الوحيد الحل فإن

   شةةتنه  القلق تشةةعرف خطير  مرض  سةةب  لنفسةةه الدواء يحقن ايز  ن نور  تكتشةةف البحث هذا ختل
 الفتاة  ننور  تكتشةةةةةةةف الموارد.  خير ا يمتلك  ألنه بنفسةةةةةةةه يعتني ايف يعرف  نه يطمئنهازكي  لكنو 

   بقتل سممم  قامت  حيث عا فية جريمة  نها في وتشةةةةةةتبهاانت على عتقة جنسةةةةةةية  جبران غ  الميتة
 .عليها القبض يتم ال حتى هربت ثم الةيرة بداف  الفتاة

  وضةةةةةعوا لماذا  و غجب ان  مشةةةةةاراة مدى مثل  غ إجا ة بدون  تزال ال  سةةةةةئلة هناا  ن من الرغم على
 عبر إجةا ةات عن البحةثنور  تقرر المرحلةة هةذه في لكن غ عليهةا للعثور الشةةةةةةةةةر ةة عين   مةام الجثةة
والتى  الشةةةهيرة الحفتت من واحدة إلى تتسةةةلل لذلك  غ رؤسةةةائها تماما  نقض متجاهلة  غ الخلفي الباا

 يقيمها جبران. 

والفتةاة  سمممم   م  اةل خطوة يقوم بهةا يوتشةةةةةةةةةف  نةه توجةد نوع من العتقةة الوثيقةة بين  مةا دانتى و 
وفي غ ( لمعرفة ما يحدث هناازكيمعه  ويصةةةةةطح )جب ان لذا يقرر الذهاا إلحدى حفتت  المقتولة

 علىحصةةةةةل  ماالحفلة تقن  سةةةةةيدة ماشرة دانتي بلع  لعبة تحمل األلم والما تحمل مزيدا من األلم ال
   س     شتن شثر  معلومات

 وقبلدانتي اميات ابيرة من الكحول  فقد شةةةةةةةةةرا سمممم  على  ألنه اان يفكر  وال الوقت في العثور
وهي ما تزال  ىخرجتها من العالم السفل جدا و  المقتولةشانت تحترم الفتاة   س   غ واشتشف ان التحدي

غ ولكن المعلومات التي  دلت بها تلك السةةةةةةيدة لدانتي لم تكن اافية  فتاة اةةةةةةةيرة واحبتها مثل ابنتها
 . النسبة لهغ ولذا سر  دانتي هاتفها المحمول  حثا عن مزيدا من األجوبة

 لسةةةةةوء ولكن. الحقيقة النتزاع اسةةةةةتعداد على وهيجب ان  حوننور  تتجه الحفلة في  خرى  ناحية من
  نه يعرف الذي القوي  المتعجرفجب ان  : توقعته مما  وثير  سةةةةهل األمر  اةةةةبح لها  النسةةةةبة الحظ
 سةةيطرة دون  جنسةةية لعبة في الفتاة قتل  نه تردد دون  يعترف جريمة  ي من العقاا من يفلت سةةوف

 .على نفسه
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ةير الو  الحقدشةةعورها المل    ن تضةةره ولكن في وسةةط  ال تسةةتطي  فهي   محقغ جب ان  ن نور تدرا 
 وميات  مخدرات على الحفلة لوجود بهجوم  هموتطالب برؤسةةةةةةائها باإلتصمممالنور  تقومقابل للسةةةةةةيطرة 

 األقل سوف تفضحه في وسائل اإلعتم. علىذلك فهي وب الصحافةهائلة  جان  وجود 

وفى قمة اإلجهاد وشةةةةةةةةبه غائ  عن الوعى فقد ول في الحفلة وهو مخدرا جوفي تلك األثناء دانتي يت
اي معها ويتحدث إليهاغ ويقترا دانتي منهما ز و يضةةةةةا  سممم  في مشةةةةةاهدة رؤية واقعية جدا عن بد  

غ  لكن الشةةةةةر ة تقتحم الحفل مثيرة ضةةةةةجة ابيرة وتقبض علي ال الحاضةةةةةرين فيها شةةةةةاعرا  الذهول
 حقوقهوينتهي األمر بدانتي وهو مدفوع قرا الجدار من رجل شةةةةةةر ة يقر  عليه  سممم  وتختفي رؤية 

 .األافاد في يديه فورا ويض 
 

 الفصل الساد  والسا    

فيما تمغ نور ويرفض موظف  ارز اإلشةةةةادة  فضةةةةل في الصةةةةحافةغ جب ان حفل  قتحام تنتشةةةةر  نباء 
حبيسةةةةةان في زنازين  زكيغ نجد دانتى واالنفراديوفي تلك األثناء في زنازين الحبس  مفاج  شةةةةةول 

 مختلفة بتهمة حيازة المخدرات.

ن دانتي اان حاضرا حفله  حثا  علم يليسدد افالة دانتي نقداغ و   االنفرادي الحبس لزنازينجب ان  يصل
معلومات  راد ان يعلم بتقدم سةةير األحداثغ ولكن دانتي يرفض مشةةاراته  ي  و  سم   اختفاءعن سةةب  

 .يعتبر جيران مذنبا ألنه

بدت منشةةله وهي تحاول  نور الذي اان ما يزال حبيسةا ولكن  لزاىليصةل  بنور  االتصةالحاول دانتي 
 استعادة موانتها وسط رؤساءها.

غ وان ىاي اختفز غ اشتشةةةف ان االنفرادي الحبس زنازين حينما نجح دانتي في النهاية في الواةةةل الى
 . حدهم دف  افالته واخذه  عيدا

تصةةل بدانتي ليعرض عليه شةةريط  جب ان تم حل اللةزغ وتبددت حالة الةموض احد حرا   اسةةرعان م
وانه ان  راد ان يري اةةةةةةةةةديقةه حيةا مرة  جبراناي في ايدي ز اي وحذره من  ن ز فيةديو يتم فيةه تعةذي  

 في الساعات القليلة القادمة.لجبران ويعيدها  س  ان يعثر على   خرى البد
 .س   موان  عنبحث ق الزمن في البساي  لدانتي واليهما يبدنور غ تنضم زكيم  اختفاء 
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 ل جهدا إلقناع نفسةةةةةه  ن ذواضةةةةةح جدا ولدرجة  ن دانتي البد ان يبنور التوتر الجنسةةةةةي بين دانتي و

 .زكي حياة إلنقاذ س   ىبدت متتلمة من فكرة العثور علنور هي الفتاة التي يحبهاغ بينما  س  
 وحيد بهدف العقاقير من ابيرة امية يتعا ىبدا دانتي تحرياته مرة اخرى  اسةةةتخدام المخدراتغ  واخذ 

 تمتد زمنية فترة لمخدرات ختلا وتكرار ا  مرار ا اسةةةةةةةةتهلك. المنيرة اهيرؤ  من واحدة على الحصةةةةةةةةول هو
 .  س    رؤية على قادر غير يزال ال لكنه غ قليلة لساعات
مثل في اسةةةةتخدام الهاتف المحمول الذي انتزعه من السةةةةيدة التي قابلها تت اتلقاه ذيالوحيد ال الرؤية

سةةةيدة لالصةةةورة التي تم تحميلها من تطبيق ارسةةةال الرسةةةائل زودت من شةةةوواه ما  جب ان في حفل 
 ىعل سمم  ابيرة  يضةةةةا )وهي اةةةةورة ذارته  صةةةةوره  شةةةةا  ترتدي قبعه هي الحفلة علي الشةةةةا   و 

 .البيت األزر   يدعىمرسل الصورة شتشف ان  ( و االولفصل الفي الشا   والتي حاول دانتي حرقها 
 علىللحصةةةةةةةةةول  جهةةدا  نور   و لم يةةدخر دانتي  التحريةةات حيةةث وليةةة ااةةةةةةةةةبح االن  األزر   البيةةت

اشتشةةاف حسةةاا مصةةرفي مرتبط  البيت األزر  وتحويتت دورية تمت  بهما األمر  ىوانته المعلومات
  شةةةةةاليه/عنوان فيت على البنكية عثراومن ختل تحراات المعامتت  سمم   منذ اليوم الذي اختفت فيه

 .سواحل لبنان الشمالية علىخااة 
داخل  ختفيا  ن  المذاورغ ومن  عيد ظهرت سةيدتين قرا المدخل وما لبثا  للشةاليهنور واةل دانتي و

 .لبيتا
في فورة من الةضةة غ وهناا وجد تاال وحدها تحاول احتواء غضةة  دانتي الذي  الشةةاليهاقتحم دانتي 

 .  س   في تحطيم ال محتويات البيت  حثا عن   بد
مختفية وراء حائط  س  التي لم تعد تثق  شخص عثر دانتي علي نور   عينمام  و ثناء تدمير البيت 

غ هةاحيةات ىوخةافةت عل  يعمةل لحسةةةةةةةةةاا جبرانمزي غ وهي تبوي دون توى غ واةانةت تعتقةد ان دانتي 
 وبدت مقتنعة تماما ان زوجها يحاول قتلها.

 شةةةةول غير قابل لإلنكارغ  اويبدو انه يحبه سمم  يحتضةةةةن  وت دانتي وهدحينما شةةةةاهنور تفتت قل  
مسةةةاعدته في  ىعل سمم  عالقا فيهغ وسةةةرعان ما وافقت  زكيالموى  الذي بدا  لسةةةمروفسةةةر دانتي 

 .جب انوإدانة  زكيوتاال لتحرير نور  و س  معا دانتي و األربعةوخطط زاي  إنقاذ
بهم في الموان الذي  لتلتحا التعزيزات من مراز الشةةةةر ة  علىن تحصةةةةل  نور لي ع سمم   قترحت 

الواةةول   يمونهم حيث من الدقيق المدخل/بالمكاننور  سم  ثم اخبرت ..  سم   فيه ا زكييتم تبادل 
 .دانوهو م  جب ان للةرفة المصفحة والقبض علي 
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بدت اسةةةةيرة القل  وهى تشةةةةاهد دانتي سةةةةعيدا م  محبوبتهغ ترات الموان عائدة لبيروت لتحقيق   نور
شةةةةةةةةةرع في اإلعةداد   ينمةاوفي تلةك األثنةاءغ راقبهةا دانتي وهي تةةادر بغ  الجزء الخةاص بهةا من الخطةة

 لخطة سيوون فيها حتما ضحايا  شرية
 

 الفصل الثامن
  مجموعة نور   تجم  غ نفسةةةةةةةةه الوقت وفيغ   جبران يلتقيان حيث المجم  من سمممم  و دانتي يقترا
جب ان   على القبض في لمسةةةةاعدتها لها موالين  زالوا ما الذين الشةةةةر ة رجال من فعالة ولكن اةةةةةيرة

  ننور    تكتشةةةةةةةةةف غ الشةةةةةةةةةر ةة رجةال من زمتئهةا  حةد م  التحةدث و ثنةاء المجم  إلى الرحلةة فيو 
 حساا إلى إرسالها تم قد غس   على  العثور لهم سمحت التي األزر   للبيت لةةةةةةةة  المتكررة التحويتت

 . تشملها الخطة في ما خطت هناا  ن تماما تدرا يجعلها ما زكي  اسم
والواضةح عليه المضةروا  زكيي يبدو غاضةبا جداغ وذغ ال  جبران سم  يلتقي دانتي و المجم غداخل 

  في تلك الحالة بينما يصةةةة   دانتي غضةةةةبه على زكيرؤية ل الصةةةةدمة  سمم   تشةةةةعرآثار التعذي  غ 

 .جب ان 
غ ولكن من الواضةةةح ان   سمم   فريقها للمدخل المفترض الذي اوضةةةحته نور   توجه في محيط ال كان

هذا ليس هو المدخل المحددغ ولذا تذه  للخلف من المدخل الرئيسةةةةةةةي م  فريقهاغ شةةةةةةةاعرة ان تلك 
 مويدة

 من نور     غ تقتراجب ان حينما تقتحم تور وفريقها الموانغ نكتشةةف ان دانتي اان على وشةةك قتل 
 جمي   مامجب ان   يقتل دانتيتفشةةةةل.  لكنها قتله من دانتي من  وتحاول مطلق  اسةةةةتبصةةةةار الموى 
 بينما   زكي مسةةاعدة على سم   تعمل غ  الفعلجب ان  وفاة الجريمة م  شةةهدوا الذين  الشةةر ة رجال
ا تن ر اانت  والتي غ قوة وال لها حول ال تبدو التينور   مام دانتي عتقالإ  السةةةلطات تقوم  إلى  يضةةة 
 .حقيقية دموعها اانت إذا فيما وتشك س  

 عدها بيومان يتداخل المشةةةةهدان معا للكشةةةةف عن القضةةةةيةغ من جان  دانتي محبو  في السةةةةجنغ 
 .في المستشفىنور  زيارة من زكي يتلقىخر  ومن جان   س  ارة من يز  ويتلقى

عن  زكي تت للمسةتشةفى لتسةتل نور وغ   تت للسةجن لتشةور دانتي علي تحريره لها من زوجها  سم   
   .سب  تور ه الحقيقي في الموضوع
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نفسةةها انه اان ضةةحية خدعه وتخبره انها هي من خطط الختفائها الخاصغ اي  سم  يعلم دانتي من 
ن  ويقتلهغ وتسةةةةتطي  التخلص من اليهما في نفس الوقت غ واآلن  ما جب ان يلوم دانتي موتها على 

سةةةنوات عدة سةةةوف تسةةةتطي  االسةةةتمرار في زوجها ماتغ ودانتي يمضةةةي الوقت الباقي في السةةةجن 
 حياتها من ارث زوجها مثل عصفور  ليق.

دفعت له ماال اثيرا لمرضةةةةة ومقابل هذاغ التى  سمم   انه عمل م  نور ل زكيفي تلك األثناءغ اعترف 
ترغ  في   لم تكن سمم  ن   لنور زكيماتت  الفعلغ وفسةةةر  سمم  وافق علي ان يجعل دانتي يعتقد ان 

من الصةةةةةةةةةفرغ  عيدا  حياتهاغ بل ارادت البدء في حياة جديدةغ  غ الن اليهما سةةةةةةةةةمماجب ان   ودانتي 
دوما  زكي  غ واعتقد  سمم   تراودعنهما معاغ واعترف  يضةةةةا انه لم يعلم  الخطة الحقيقية التي اانت 

 بدون عودة. االختفاءالحرية و  ارادت فقط  س   ان 
في  فجتة حلول مةي  الشةمسغ وبينما اانت الشةر ة تنقل دانتيغ في شةاحنة شةر ةغ لسةجن الدولةغ 

يث انقلبت الشةةةةاحنة وااةةةةيبت الطر  اةةةةدمت سةةةةيارة الشةةةةاحنةغ واانت حادثة قوية للةاية ح مفتر  
 الشر ة.
دانتي  هي من خطط للحادث إلنقاذ دانتيغ واشةرفت على جرار  رجال الشةر ةغ بينما فرنور ن  ونري 

 .زكي ومن العدالة في سيارة يقودها  تمن بيرو 
 

 االولموسم النهاية 


