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الرحلة  409في
دوران حول الصندوق
قليل هو جديد اليوم الرابع
لكارثة الطائرة .انحصرت
«الطازجة» بتأكيد سالح
األخبار
ّ
الجو اللبناني أن الذبذبات التي
رصدتها السفينة األميركية
«يو أس أس رامج» ،صادرة عن
الصندوقني األسودين .أما
بالنسبة إلى اّالضحايا ،فلم ُ تعثر
فرق اإلنقاذ إل على أشالء نقلت
إلى مستشفى بيروت الحكومي
التي أعلن منها وزير الصحة
تحديد هويتي جثتي آنا عبس
وعلي أحمد جابر ،الذي تسلمت
عائلته جثته ً
مساء

راجانا حمية
خلع العامل في مشرحة مستشفى بيروت
الحكومي أمس ّ
زيه األخضر .كان هذا الزي
ح�ت��ى ل�ي��ل أول م��ن أم��س ي��وح��ي للواقفني
أمام باب غرفة املوت بأحد احتمالني :إما
ّ
تسلم جثث ج��دي��دة آتية م��ن البحر ،وإما
جثث قابعة في ثالجات االنتظار
تسليم
ٍ
إل��ى عائالتها .لكن ،ال ش��يء حصل طوال
النهار ،فكان يجب على الحاضرين انتظار
امل �س��اء الك�ت�ش��اف ج��دي��د ال �ي��وم ال��راب��ع من
الكارثة .لكنه كان جديدًا شحيحًا ،اقتصر
فقط على تسليم عائلة علي أحمد جابر
جثة ابنها بعد التأكد من بصمته الجينية
ُ
(ون �ق��ل إل ��ى مستشفى ال��رس��ول األعظم)،
وإع�ل�ان وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ال�ت��أك��د من
ه��وي��ة آن��ا ع�ب��س .أم��ا الجثة الثالثة ،التي
ك��ان م�ت��وق�ع��ًا إع�ل�ان ه��وي�ت�ه��ا ،ف�ل��م تصدر
نتائج فحصها حتى س��اع��ة م�ت��أخ��رة من
ّ
يخص جثث اإلثيوبيني
ليل أمس .وفي ما
ال�خ�م�س��ة امل �ش��وه��ة ،ف�ق��د ل�ف��ت خ�ل�ي�ف��ة إلى
أن «بعثة متخصصة ف��ي مجال الحمض
ال�ن��ووي ،تابعة للمختبرات الجنائية في
ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،ومكلفة م��ن النيابة

تالمذة يضعون وردا على مياه البحر حيث سقطت الطائرة (بالل جاويش)

ال �ع��ام��ة ال�ت�م�ي�ي��زي��ة ،س�ت�ت��وج��ه ال �ي��وم إلى
إثيوبيا ،ألخذ ّ
عينات من أهالي الضحايا
وم �ق��ارن �ت �ه��ا ب �ت �ل��ك امل ��أخ ��وذة م ��ن الجثث
ف��ي امل�خ�ت�ب��ر ال�ج�ن��ائ��ي ف��ي ث�ك�ن��ة الحلو».
ه �ك��ذا ،م� ّ�ر ال �ي��وم ال��راب��ع م��ن ال �ك��ارث��ة أمام
م �ش��رح��ة م�س�ت�ش�ف��ى ب� �ي ��روت الحكومي.
لكن ،هذا الهدوء هنا لم ينسحب على ما
ك��ان يحصل على الشاطئ .فخبر تحديد
مصدر الذبذبات ال�ص��ادرة عن الصندوق
األ ّس��ود وب�ع��ض أج��زاء ال�ط��ائ��رة املنكوبة،
ك ��ث ��ف م ��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ح��ث ف ��ي البقعة
املحددة التي قيل إنها ج��رف بحري على
عمق  1300متر.
وكما على الشاطئ ،كذلك ك��ان العمل في
أروقة الوزارات املعنية بمتابعة التطورات.
ً
مساء ،عقد رئيس
فعند الساعة السابعة
مجلس ال ��وزراء سعد ال�ح��ري��ري اجتماعا
وزاري � � � � ��ًا أم� �ن� �ي ��ًا ق� �ض ��ائ� �ي ��ًا ،ل � �ع� ��رض آخر
املعلومات املتعلقة بحادثة سقوط الطائرة
وال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ات البحث
واإلنقاذ والتنسيق بني مختلف اإلدارات
املعنية في هذا الخصوص .وقد أكد وزير
اإلع�ل�ام ط��ارق م�ت��ري ف��ي نهاية االجتماع
«أن عمليات البحث عن الضحايا والطائرة
أيضًا مستمرة» .ولفت إلى «أن سالح الجو
ال�ل�ب�ن��ان��ي أك ��د أن ال��ذب��ذب��ات ص � ��ادرة عن
ال�ص�ن��دوق�ين األس��ودي��نُ ،
وح� ��ددت منطقة
البحث ،وه��ي تمتد على مساحة  7كلم،2
وتطرق
ع�ل��ى ب�ع��د  14ك�ل��م م��ن ال �ش��اط��ئ»ّ .
متري إل��ى آلية البحث ،الفتًا إل��ى «أن من
امل�ف�ت��رض أن ت�ص��ل ال �غ��وا ّص��ة إل��ى العمق
املطلوب اللتقاط صور وبثها إلى سفينة
أوشن آلرت ملعرفة وضع الطائرة وتأكيد
م��وق�ع�ه��ا ،ع�ل��ى أن ت�ب��دأ ب�ع��د ذل��ك املرحلة
التالية» .ومن املفترض خالل هذه املرحلة
«االستعانة بغواصة مؤهلة للنزول إلى
األعماق وانتشال ما يجب انتشاله».
ً
ومساء ،نفى وزير األشغال العامة والنقل

غازي العريضي ،في اتصال مع «األخبار»،
م� � ��ا ت � � � ��ردد م� � ��ن ش� ��ائ � �ع� ��ات ع� � ��ن انتشال
ال�ص�ن��دوق األس ��ود .وردًا على س��ؤال ،قال
ال��وزي��ر« :الشغل مستمر خ�لال الليل ،لكن
ح�ت��ى اآلن ال ش ��يء إض��اف �ي��ًا ع�ل��ى م��ا كنا
قد قلناه في النهار» .وك��ان العريضي قد
أشار إلى أن سفينة «أوش��ن آل��رت» املكلفة
من السلطات ً اللبنانية ،بدأت منذ الصباح
مسحًا شامال للمنطقة التي تصدر عنها
ذب ��ذب ��ات ،ل�ل��وص��ول إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة املحددة
التي تستقر فيها الطائرة».
م ��ن ج �ه� ٍ�ة أخ � ��رى ،ل �ف��ت م �ص��در م�ط�ل��ع في
امل� �ط ��ار إل� ��ى أن «امل� � ��دة ال��زم �ن �ي��ة النتشال
ال � �ص � �ن� ��دوق ت ��رت� �ب ��ط ب� �م ��ا إذا ك � � ��ان هذا
ال � �ص � �ن� ��دوق ال ي� � � ��زال م� �ث � ّ�ب� �ت ��ًا ف � ��ي هيكل
ال�ط��ائ��رة أو أن��ه انفصل ع�ن�ه��ا» .ون�ب��ه إلى
ّ
أن «الحالة األولى ستصعب االنتشال ،ما
يجعلها تستغرق وقتًا أكثر ،نظرًا لكونها
ت �س �ت��وج��ب االس �ت �ع��ان��ة ب �م �ع��دات خاصة
ق��ادرة على انتشال أوزان م��ن عمق 1300
متر إل��ى سطح البحر» .من جهته ،تشكك
رئيس نقابة الطيارين اللبنانيني محمود
ح��وم��ان��ي ،ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ� �ب ��ار» ،في
أن «ت� �ك ��ون ال �ط ��ائ ��رة وال �ص �ن ��دوق ��ان على
ع �م��ق  1300م� �ت ��ر» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى «أن � ��ه في
حال وجودها على هذا العمق ،من املؤكد
أن ع�م�ل�ي��ة ان�ت�ش��ال�ه��ا س�ت�س�ت�غ��رق ن�ح��و 3
أي� ��ام» .ك��ذل��ك أك��د ح��وم��ان��ي «أن الذبذبات
التي ُرصدت ال يمكن أن تكون صادرة عن
صندوق أسود واحد ،بل عن الصندوقني،
ٍ
التقني وامل�ك��امل��ات ،وذل� ً�ك ألن��ه ال يمكن أن
ي�ك��ون أح��ده�م��ا م�ف�ص��وال ع��ن اآلخ ��ر» .وإن
ك��ان حوماني ال يستبعد إم�ك��ان أن يكون
«ال �ص �ن��دوق��ان ق��د ان �ف �ص�لا ب��دوره �م��ا عن
ال �ط��ائ��رة ب �ع��د ت �ح �ط �م �ه��ا» ،إال أن ��ه يشدد
«على أنهما ال يمكن أن يبتعدا كثيرًا عن
مكان وجودها» ،الفتًا أيضًا إلى «أنهما ال
يمكن أن ينفصال وحيدين ،بل سيكونان

�رة» .ل �ك��ن ،مع
م��رب��وط�ين ب �ج� ٍ
�زء م��ن ال �ط��ائ� ّ
ذل � ��ك ،ي �ش �ي��ر ح��وم� ّ�ان��ي «إل � ��ى أن انفصال
ال �ص �ن ��دوق�ي�ن ي �ت �ع��ل��ق ب��وض �ع �ي��ة سقوط
الطائرة ،فإن كانت قد سقطت على ذيلها،
فإن احتمال االنفصال كبير ،أما إن كانت
ق��د س�ق�ط��ت ع�ل��ى امل �ق��دم��ة ،ف�م��ن املستبعد
�ار آخ ��ر ،لفت
ان�ف�ص��ال�ه�م��ا ع �ن �ه��ا» .ف��ي إط� � ٍ
حوماني إل��ى أن «ه�ن��اك صندوقًا أه��م من
اآلخ � ��ر ،ه��و ال �ص �ن��دوق ال�ت�ق�ن��ي (دي .أف.
دي .آر) ،لكونه يسعف التحقيق أكثر من
أجزاء
الخاص باملكاملات» .وعن
الصندوق
ُ
ّ
الطائرة التي انتشلت ،رج��ح حوماني أن
«من املحتمل أن تكون من الجناح الخلفي
للطائرة ،وهو في منطقة وسطى ال يمكن أن
يتحدد على أساسها انفصال الصندوقني
أو ع��دم��ه» .وف �ج��ر أم ��س وص ��ل إل ��ى مطار
رفيق الحريري ال��دول��ي املحقق في شركة
بوينغ ،ريتشارد أندرسون ،وممثل املكتب
الفدرالي لسالمة الطيران األميركي ،دنيس
ج ��ون ��ز .ووص � ��ل أي �ض��ًا ال��رئ �ي��س السابق
للمكتب ال�ف��رن�س��ي للتحقيق ف��ي حوادث
الطيران ،بول لوي أرسالنيان ،وهو مكلف
من السلطات الفرنسية مواكبة العملية.
وعقب اكتمال نصاب املحققني األجانب،
ُ
ع �ق��د اج �ت �م��اع ع �م��ل ف ��ي امل� �ط ��ار ،ض ��م إلى
املحققني ،أعضاء اللجنة املكلفة التحقيق
واملدير العام للطيران املدني حمدي شوق
ُ
وال��وف��د اإلث �ي��وب��ي .وق ��د ع ��رض خ�لال��ه ما
جرى التوصل إليه واآللية املتبعة علميًا
ف��ي م�ج��ال متابعة عمل ف��رق اإلن�ق��اذ على
انتشال ركاب الطائرة والصندوقني.
أم��ا ف��ي أخ�ب��ار ال�ش��اط��ئ ،فقد أعلن الدفاع
املدني «أن دورية اإلنقاذ البحري التابعة
ل �ف��وج إط �ف��اء ب �ي��روت تمكنت م��ن العثور
على قطعة من ِّالطائرة على شاطئ الرملة
ال�ب�ي�ض��اءُ ،
وس��ل �م��ت إل ��ى غ��رف��ة العمليات
املستحدثة في القاعدة البحرية للجيش
اللبناني».

 1300متر يقابلها  1300تحليل
بعض اللبنانيني ناقم على
وبعضهم ملس
السياسيني،
ّ
املوت ما قد يوحد
في ّ
شعبًا مزقته التجاذبات
خالل سنوات خلت .هكذا،
نام الصندوق األسود في
عمق البحر ،ولم تنم أسئلة
املواطنني عن السبب .الناس
خائفون من تكرار األمور
ذاتها ،فتنام الحقيقة أيضًا،
إلى جانب األجساد البحرية،
في وحشتها
أحمد محسن

ّ
م �ن��ذ ث�ل�اث��ة أي � ��ام ،وال �ح �ي��اة م�ع��ط�ل��ة في
ش ��وارع العاصمة .ق�ل��وب ال�ن��اس تخفق
ل� �ص ��ور ال� �ب� �ح ��ث ع� ��ن ح� �ط ��ام الطائرة،
وع� �ق ��ول� �ه ��م ال ت� �ت ��وق ��ف ع� ��ن استباحة
التحقيقات .يريدون أن يفهموا ما الذي
أتى بهذا املوت الكثير إلى بيوتهم .بعد
ث�لاث��ة أي ��ام ،تنسحب ال�ص��دم��ة تدريجًا
م ��ن وج� � ��وه أص �ح ��اب �ه ��ا .ل� �ك ��ن ،رغ � ��م كل
ش� ��يء ،ال �ن��اس ال ي�م�ك�ن�ه��م أن يسكتوا.
ف� ��ي ب� �ل ��د األس� �ئ� �ل ��ة ال� �ك� �ث� �ي ��رة ال ب� ��د من
ب �ح��ث م�س�ت�م��ر ع��ن أج��وب��ة ف��ي صفوف
امل��واط�ن�ين ال�ع��ادي�ين ،ف��ي ض��وء الصمت
الرسمي املخيف .األم��ر ليس مستغربًا،

ما دام��ت الحركة السياسية الكثيفة قد
اق �ت �ص��رت ع �ل��ى امل��ؤت �م��رات الصحافية
والوعود .ال جديد في الشارع ،وتحديد
م �ك��ان ال �ص �ن��دوق األس � ��ود ل �ي��س كافيًا.
منذ اللحظات األول��ى للكارثة والناس
ي� �م� �ط ��رون ب �ع �ض �ه��م ب �ع �ض��ًا باألسئلة
والشائعات.

«أميركا ليست كاريتاس»
«إن � � ��ه ص � � � ��اروخ إس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي» .نيبال،
ال �ط��ال �ب��ة ال �ع �ش��ري �ن �ي��ة ،م�ق�ت�ن�ع��ة بذلك.
ي��زع�ج�ه��ا ح �ض��ور األس �ط ��ول األميركي
س��ري�ع��ًا ،وت��ؤم��ن أن��ه أت��ى ليسطو على
الصندوق األس��ود .في رأي�ه��ا ،األقاويل
على
ع� ��ن وج � � ��ود أف� � � ��راد م� ��ن امل � �ق ��اوم ��ة لاّ
م�ت�ن ال �ط ��ائ ��رة ل �ي �س��ت ش ��ائ �ع ��ات ،و«إ
ف �ل �م��اذا خ ��رج ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر الله
س ��ري� �ع ��ًا؟ ومل� � � ��اذا أل � �غ ��ى ال� �ن ��ائ ��ب نوار
الساحلي حجزه؟» .ال تضع الحسابات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ح��زب في
م� �ع ��رض ت �ح �ل �ي�لات �ه��ا .ن �ي �ب��ال مقتنعة
بوجود «مؤامرة» .شبابها ليس وحده
س�ب�ب��ًا ل�لان��دف��اع ،ف�ع�ل��ي ،س��ائ��ق األجرة
األرب� �ع� �ي� �ن ��ي ،ي ��زاي ��د ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي اتهام
األميركيني .ال يثق بهم .حتى لو وجدوا
ال �ص �ن��دوق األس � ��ود ،ال أح ��د ي�ض�م��ن له
أن األم �ي��رك �ي�ي�ن «ل� ��ن ي� �س ��رق ��وه» .ورغم
ه��ول امل��أس��اة ،وت��أث��ره ال�ش��دي��د بالعدد
الكبير م��ن ال�ض�ح��اي��ا ،ي�ع��زز تحليالته
بمزحة« :أميركا ليست كاريتاس» .وفي
س�ي��اق «التحقيق الشعبي» املتواصل،
توافقه إحدى الراكبات .ابن تلك السيدة
مهندس ميكانيك ،كما ت�ق��ول .أخبرها
أن ال �ط��ائ��رة ح��دي �ث��ة ،م�س�ت�ب�ع�دًا وجود

ّ
أي أع �ط��ال ف�ي�ه��ا .وع �ل��ى ه ��ذا األساس،
ترى أن الحديث عن خلل تقني «ضحك
ع �ل��ى ال � �ن ��اس» .ول� ��وال ب �ع��ض األجساد
على سطح البحر ،لكان كل
التي طافت ً
ش��يء مجهوال بالنسبة إل��ى رك��اب تلك
ال �س �ي��ارة ،ول��رب �م��ا ام �ت��دت تحليالتهم
بعد األس�ط��ول السادس».
إل��ى «م��ا بعد ّ
ه� �ك ��ذا ،خ� ��رج ك� ��ل ل �ي �ف� ّ�س��ر ال� �ح ��دث على
ط��ري �ق �ت��ه ،ف �ع �ل��ى ع �ك��س ع �ل��ي ،ونيبال،
رح �ب��ت س ��ان ��درا ب��ال �ت��دخ��ل «األميركي
اإلن�س��ان��ي ال�س��ري��ع» .خالفتهما رأيهما
ت �م��ام��ًا ،وج � ��اء ت��رح �ي �ب �ه��ا ع �ل��ى خلفية
إن�س��ان�ي��ة ص��رف��ة ،ك�م��ا ت �ق��ول .ه �ك��ذا ،هم
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ون أب � �دًاّ ،
وح��دت �ه��م الفاجعة،
وعبثت السياسة بمحاوالت انتظارهم.
ّ
يسمونه هنا «الحقيقة».
انتظار ما

التيار املنفعل  Xالتيار العقالني

يمكن أن ّ
يفسر رد الفعل الشعبي على
مأساة الطائرة اإلثيوبية امليل اللبناني
الحديث
الطبيعي إل��ى ال�س�ي��اس��ة .ك�ث��ر
ّ
ع��ن ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،كأن
كل الرحالت السابقة إلى أفريقيا كانت
ت �ن �ج��و «ب � �ع� ً��ون ال � �ل� ��ه» .خ ��رج ��ت بعض
الغرائز فجأة ،من رح��م األل��م ،لتستعيد
خ �ط��اب��ًا ط��ائ �ف �ي��ًا ف ��ي غ �ي��ر ت��وق �ي �ت��ه اآلن
تحديدًا .حسن ،املوظف في أحد مصارف
بيروت الكبرى ،ال يقيم للفاجعة اعتبارًا.
ي ��رى أن «ط��ائ�ف�ت��ه م�س�ت�ه��دف� ّ�ة» .ال يجد
ح��رج��ًا ف��ي إع�ل�ان ذل ��ك ،م�ت�خ��ط�ي��ًا حجم
امل �ص �ي �ب��ة .وع �ل��ى رغ ��م «وج � ��ود طوائف
أخ��رى على الطائرة» ف��إن حسن «يعود
إل��ى األس �ب��اب» .ووف�ق��ًا ملعطياته ،لكونه
ي�ن�ت�م��ي إل ��ى إح� ��دى ال� �ق ��رى الجنوبية،

متحدون
اللبنانيون ّ
في األلم وال شيء
سواه
ّ
يربط ح��ادث��ة تحطم الطائرة باإلهمال
ّ
ال ��ذي «ي�ل�ا ّح��ق ال�ج�ن��وب��ي�ين م�ن��ذ دهر».
زينة تتخطاه ف��ي تقديراتها .تستعيد
امل � � � �ن � � � ��اورات ّال � �ح� ��رب � �ي� ��ة اإلسرائيلية
املستمرة ،وتذكر بعدم وجود أي مالجئ
ف��ي ال�ج�ن��وب ،رغ��م م��ا ح��ل ب��ال�ن��اس بعد
حرب تموز .الطائرة فرصة للشارع ،كي
يخرج من داخله كائن الخوف ،ويضعه
على طاولة الحدث .كانت زينة تريد أن
تسافر ،لكن بعد السقوط الجوي األخير،
صارت تخشى السفر أيضًا.
في الضفة املقابلة من الشارع ،مواطنون
ح� �ص ��روا غ�ض�ب�ه��م ف ��ي دائ� � ��رة محددة.
الحزن على الضحايا .عبد الله أحدهم.
يرى أن الشعب اللبناني يجب أن يتخلى
عن كل االستنتاجات التي اعتادها مع
«املحنة أهم» .يحاول أن يكون
كل حدث
ّ
عقالنيًا ،متخليًا عن أي انفعال ّ مفترض
اإله �م��ال ص�ف��ة ت��ت�س��م بها
«ص�ح�ي��ح أن ً
الدولة هنا ًعادة ،لكن التصرف الرسمي
كان مسؤوال هذه امل��رة» .حتى اآلن عبد
الله مقتنع بما آلت إليه األم��ور شكليًا،

وأسهم تحديد مكان الصندوق الشهير
في صموده على هذا االعتقاد .عبد الله
م��ع اس �ت �خ�لاص ال�ع�ب��ر م��ن امل� ��وت ،ومع
ال�ن�ظ��ر بإيجابية إل��ى املستقبل «ك��ي ال
ت�ت�ك��رر أخ �ط��اء امل ��اض ��ي» .ه ��ذا التفاؤل،
ي �ق��اب �ل��ه ت� �ف ��اؤل أق� ��ل ح � ��ذرًا م ��ن سيلني،
ص ��اح� �ب ��ة أح � ��د امل � �ح� ��ال ال� �ت� �ج ��اري ��ة في
الدكوانة .تظن األخيرة أن العطل تقني
صرف ،وال مصلحة ألحد بقتل األبرياء
بهذه الطريقة البشعة .تستبعد «نظرية
املؤامرة» ،وال يهمها الدولة واليونيفيل.
س�ي�ل�ين ح��زي�ن��ة ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين الذين
ّ
لم ي�ع��ودوا ،وب��وده��ا تقديم ال��ورود إلى
عامالت إثيوبيا.
ف��ي ا ًل� �ش ��ارع ،ل��م ت�ك��ن ص��اع�ق��ة ول ��م يكن
ع �ط�لا ف�ن�ي��ًا ،ف��ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ل��م يقتنعوا
بعد بكل الفرضيات امل�ت��داول��ة إعالميًا.
شعب يحلل على مزاجه.
نحن هنا ،أمام
ٍ
يستحضر كثيرون نظرية املؤامرة إلى
ارت� �ف ��اع آالف األق � � ��دام ج� � �وًا ،ويفسرها
ع�ل��ى ع�م��ق  1300م�ت��ر ف��ي ق�ع��ر األبيض
املتوسط .شعب ّ
يرحب بتدخل الواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ع�ي�ن الرمانة،
وي �ن��زع��ج م�ن��ه ف��ي ال �ش �ي��اح ،ف�ي�م��ا يرقد
رغم
الضحايا ذوات�ه��م ف��ي البحر ذات َ��هٌّ .
قسوة املوت ،ما زال املتأملون ،فريقني ،كل
له حقيقته التي قد تكون ًمختلفة تمامًا
عما قد تكون الحقيقة فعال.
اللبنانيون بشر .يشعرون باأللم نفسه
ّ
إذا مزق الدمع عيونهم في لحظة املوت.
ّ
متحدون في ه��ذا األل��م وال ش��يء سواه.
أم� ��ا ف ��ي أج��وب �ت �ه��م ع ��ن س �ب��ب الكارثة،
فبالتأكيد هم منقسمون :شعبان اثنان،
ثالثهما ينام موجوعًا خلف البحر.

