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مقدمه
جغرافیا ممکن اســت ناراحت کننده و تکان دهنده باشــد، اما این حس از آن 
نوعی نیست که بعد از کالس جغرافی پیشرفته تجربه اش می کنید. می دانید 

که منظورم چیست...

*سنگ ُکره )لیتوسِفر1( یک اصطالح فنی برای پوسته ی زمین است. بخشی 

از زمیــن اســت کــه روی آن دوچرخه ســواری می کنید. برآمــده از یک لغت 
قدیمی یونانی به معنی »سنگ«.

**لرزه ای2 یک اصطالح فنی پیچیده برای هرچیزی که به زمین لرزه ربط دارد. 

از یک لغت کهن یونانی به معنای »لرزیدن« می آید. به نظر من، راهی بسیار 
دقیق برای اندازه گیری زلزله است.

اصالً معلم جغرافی دارد در مورد چی صحبت می کند؟ کم و بیش دارد می گوید 
روی زمین سفت و محکمی نایستاده اید. واقعاً به همین سادگی  است.

1. lithosphere 2. Seismic

البته، بررسی دقیق سنگ ُکره* نشون می ده که زمین در 
وضعیت دائمی فعالیت لرزه ای ** قرار داره. و...! و...! 

فکر کنم مغزم از کار 
افتاد!

از دوچرخه م افتادم و دستم خورد چی شد؟
به سنگ کره.

 لرزه ای!
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نــه، این نوع از مســائل تکان دهنده خیلــی متفاوت اند. در حقیقت، تفاوتی 
ناخوشایند در کار است. این نوع از تکان دهنده ها الیه های زمیِن سنگِی کهِن 
ما را از هم می شــکافند و زندگی مردم را زیر و رو می کنند. خب، چه  چیزی 
باعث این ویرانی مرگ بار می شــود؟ یک زمین لرزه ی تکان دهنده. و کالس 
جغرافی پیشــرفته هم در مقایســه با این ویرانی تکان دهنده، جزو باحال ترین 

لحظات زندگی محسوب می شود.
بــا خوانــدن ایــن کتاب، بــه تجربــه ی یــک زمین لــرزه ی ترســناک نزدیک 
می شوید. امیدوار باشید. اما اگر می خواهید واقعاً بدانید زلزله ممکن است 

چه حسی داشته باشد، این صحنه را تصور کنید...
یک دقیقه راحت روی تختخوابتان لم داده اید و خروپف کنان چرت می زنید. 
لحظه ای بعد، اتاق به شــدت شــروع می کند به لرزیدن. یکهو از تخت پایین 
می افتید و سقوط می کنید. لرزلرزان یک چشمتان را باز می کنید و بعد چشم 
دیگر را. بلبشــویی شــده است. کتاب ها و لباس ها و آشفتگی همه جا را در بر 
می گیرند. حس می کنید دنیایتان از هم پاشیده. صدای آن ناله ی وحشتناک 
دیگر از کجاســت؟ جای تعجب نیســت که شــده اید یک آدم آش والشی که 
دارد می لــرزد. نترســید. خانه ی شــما از زلزله  آســیبی ندیــده؛ این مادرتان 
است که پایش را روی پله می کوبد و می آید باال تا شما را از خواب بیدار کند 

)و دوباره سرتان داد می زند تا اتاقتان را تمیز کنید(. تجربه ی ترسناکی است، 
می دانم، اما خیلی زود از این شوک عبور می کنید.

و ایــن همه ی آن چیزی اســت کــه این کتاب می خواهــد درباره اش حرف 
بزند. زمین لرزه ها مخرب ترین نیروهای طبیعی هستند: آن قدر قوی اند که در 
عرض چند ثانیه یک شهر به خودش می لرزد، به قدری مرگ بارند که زمین 
را در هم می شــکنند، و قدرت تخریبشــان بیشتر از بمب هسته ای است. در 

این کتاب می توانید یاد بگیرید...
• زمین لرزه چطور اتفاق می افتد.	
• چطور عالئم هشداردهنده را 	

تشخیص بدهید.

• چطور یک آسمان خراش مقاوم در 	
برابر زلزله بسازید که سقوط نکند.

• و چطــور زمین لــرزه را بــا کمــک ســید1، که دانشــمند زلزله شــناس* اســت، 	
پیش بینی کنید.

1. Sid

این نوع جغرافیا مثل قبلی ها نیست؛ باعث می شود از ترس به خود بلرزید.

شاید این یه عالمت 
هشداردهنده بود!

جنسش از الستیکه و 
جهش می کنه.

*دانشـمندی اسـت کـه در مـورد زمین لرزه هـا تحقیـق می کنـد. اگـر شـما هم 
می خواهیـد کمـی چیزهـا را بلرزانیـد و زیـر و رو کنیـد، با مـن همراه بشـوید!

 وای، زلزله!
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یک داستان واقعی تکان دهنده

صبح زود چهارشــنبه، 18 آوریل 1906. شــهر سان فرانسیسکو، مایه ی مباهات 
غرب، در تاریکی به خواب رفته بود. خیلی زود سپیده بر فراز شهر خواب آلود 
بــاال می آمــد و غبار صبحگاهی جای خــود را به یک روز زیبــای دیگر می داد. 
بــه زودی سان فرانسیســکو تبدیل می شــد به شــهری شــلوغ با نیــم میلیون 
جمعیت، که آدم هایش می رفتند به مدرســه و ســر کار. اما تا آن لحظه پرده 
و کرکره ی بیشــتر خانه ها هنوز کشــیده بود. بعضی از ســحرخیزان شــروع به 
فعالیت کرده بودند. راننده های تراموا، کارگران ساختمان و کارگران بارانداز 
در ســاعات کاری زودهنگامشــان دهن دره می کردند، خود را می کشیدند و 
خواب را از چشمانشان دور می کردند. وقِت بیداری و آماده شدن برای کار 

بود، درست مثل روزهای دیگر.
و آنگاه اوضاع قمردرعقرب شد...

در ساعت پنج و سیزده دقیقه ی صبح، بدون هیچ هشدار قبلی، زمیِن زیر 
سان فرانسیســکو چرخشی ناگهانی و ناخوشایند داشت. در حدود 40 ثانیه ی 
تکان دهنده، آن شهر را از بیخ و بُن لرزاند. پس از ده ثانیه وقفه، شوک عظیم 
دیگری در پی آمد. غرشی خشم آلود، شوم، دنباله دار و تهدیدکننده از زمین 

بلند شد. آنگاه هرج و مرج شهر را فراگرفت.

صبح زود بود. کسی توی خیابان ها نبود، غیر از شیرفروشان که دور خودشان 
می چرخیدند، و یک پلیس که سر پستش بود. گروهبان ِجسی کوک1 دید که 

زلزله زمین را در مقابلش به سرعت می شکافد.
او گفت: »تموم خیابون داشــت موج برمی داشــت ــ انگار امواج اقیانوس 

به سمتم می اومدند و حین اومدن موج برمی داشتند.«
در جای دیگری از شــهر، خواننده ی مشــهور ایتالیایی اُپرا، انریکو کاروسو2،  
بعــد از اجــرای پرفروش عصر روز قبل در خانه ی  اپرای شــهر، در هتل مجلل 

پاالس اقامت داشت.
او بعدها گفت: »دور تا دورم همه چیز تو اتاق می چرخید. لوستر می خواست 
ســقف رو لمس کنه و صندلی ها همدیگه رو دنبال می کردند. تق! تق! تق! 
صحنه ی وحشتناکی بود. همه جا دیوارها درحال ریختن بود و ابری از گردوخاک 

بلند شده بود. خدای من! فکر می کردم هرگز متوقف نمی شه!«

1. Jesse Cook 2. Enrico Caruso

آن طرف شهر، تکان ها باعث شد ساختمان ها »مثل اسباب بازی، چرخ بخورند 
و ســقوط کنند«. شیشــه ها و پنجره ها هزاران تکه شدند. تابلوها از دیوارهای 
ترک خورده به زمین افتادند. جاده ها بسته و به هم گره خورده بودند. به طرز 
ترســناکی، تمام ناقوس های کلیســای شــهر هم زمان به صدا درآمده بودند. 

پاشو دیگه، خواب 
بسه!!

صبح به خیر

صبح به خیر
عااااام!

چقدر شکر 
می خوای تو 

َهلیمت؟

می دونستم 
باید توی اون 
مهمان خانه ی 
ارزون بمونم!
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به گفته ی یکی از شــاهدان، اوضاع مثل آخرالزمان بود. مردم وحشــت زده و 
لرزان و فریادزنان از تخت هایشان به خیابان هجوم آوردند. هرچه می توانستند 
بــه چنــگ گرفتــه بودند. بعضی هــا حیوانات خانگــی، طوطی هــا و قناری هایی 
جیغ زنان را در قفس هایشــان با خود می بردند. مردی با ســه کاله بر ســرش 
دیده شده بود. این ها همه ی چیزی بود که توانسته بود پیدا کند. مرد دیگری 
به یک ســطل زغال چســبیده بود، گویی این گران بهاترین شــیء جهان بود. 
سایر آدم ها در خیابان سرگردان بودند، یا بی صدا روی پیاده رو نشسته بودند. 
آن قدر شــوکه شــده بودند که نمی توانستند گریه کنند یا حتی چیزی بگویند. 
هیچ کس نمی توانست آن اتفاق را باور کند. چنین خرابی ای به عمرشان ندیده 
بودنــد. جــای تعجب هم ندارد. آن روز صبح، سان فرانسیســکو درگیر یکی از 

مرگ بارترین زلزله های شناخته شده بود.

وقتــی غــرش پایــان گرفــت و زمیــن دوبــاره آرام شــد، مــردم ســعی کردند 
وخامــت اوضاع را برآورد کنند. جماعت با صحنه ای اندوه بار مواجه شــدند. 
تمــام بخش های شــهر کامــالً فروریخته یــا در زمیــن فرورفته بــود. تقریباً تمام 
ساختمان های جنوب شهر تخریب شده بود. صدها نفر زیر آوار درحال سقوط 
له شده و جان خود را از دست داده بودند، و بسیاری دیگر به شدت مجروح 
شــده بودند. صدای ناله ی بعضی از میان ویرانه ها شــنیده می شــد. در آن 

هنگام، درســت وقتی به نظر می آمد اوضاع بدتر از آن نخواهد شــد، اوضاع 
بدتر شــد: ســاعت حدود ده صبح، پنج ساعت بعد از اولین لرزه ی هولناک، 
یک زن با این تصور که بدبختی پایان یافته، مشــغول درســت کردن تخم مرغ 
و بیکــن برای صبحانه بود. کبریتی روشــن کرد و آتشــی بــه راه انداخت. بعد 
در وحشــت تماشــا کرد... بر اثر تکان ها، دودکش آســیب دیده بود، و آتش 
در ســقف آشــپزخانه شعله ور شد. در عرض چند ثانیه، تمام خانه ی چوبی در 
شعله های آتش دود شد. شعله ها همچون آتش زنه در باقی بلوک و بعد در کل 
شهر پخش شد. اگر به سرعت اقدامی صورت نمی گرفت، سان فرانسیسکو با 

خاک یکسان می شد.

آتش نشان های شجاع به سرعت وارد صحنه شدند. شیلنگ های آتش نشانی 
را به نزدیک ترین لوله ی آب بســتند و منتظر شــدند تــا آب جریان یابد. یک 
چکه ی ناچیز بیرون ریخت، و دیگر هیچ... واقعاً چه خبر بود؟ در آن لحظه، آن ها 
متوجه چیز وحشتناکی شدند. زمین لرزه لوله ی اصلی شهر را خرد کرده بود 
و 300 میلیون لیتر آب آهســته و پیوســته نشــت کرده و در زمین فرورفته بود. 
بدون آب، آتش نشان ها قادر به خاموش کردن آتش نبودند. تمام کاری که از 
دستشان برمی آمد، تماشاکردن شهری بود که داشت در آتش می سوخت. 

سان فرانسیسکو محکوم به فنا بود.

بچسب به کالهت!

امیدوارم دوباره 
نون ُتست رو 

نسوزونی!
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هزاران نفری که از شهر فرار کرده بودند نیز از اردوگاه های موقتی در تپه ها 
سوختن شهر را تماشا می کردند. یکی از شاهدان عینی که مبتال به اختالالت 

ناشی از حادثه شده بود، بعدها نوشت:

بادی تند وزیدن گرفت. آتش سوزی شوم سه روز و دو شب ادامه داشت. 
آنگاه در شنبه شــب، 21 آوریل، پس از گذشــت زمانی بســیار طوالنی، باران 
آغاز شــد، درســت ســر بزنگاه. صبح روز بعد، به رغم دوجین تل خاکســتری 
کــه از خرابه های درحال ســوختن برمی خاســت، هــوا صاف بــود. از آن همه 
خانه ی در کنار هم فقط زغال سیاه باقی مانده بود. شهر قابل تشخیص نبود. 
آنچه از ســاختمان ها هنوز باقی مانده بود، پوسته هایی سوخته و شبح وار بود. 

سان فرانسیسکوی قدیمی برای همیشه از بین رفته بود.

دریایـی از آتـش سـیال زیـر مـا قـرار داشـت. آسـمان بـاالی سـرمان گویـی 
می شـد  متمایـل  نارنجـی  و  طالیـی  به رنـگ  می سـوخت،  سـفید  دودی  در 
و نـوری خیره کننـده سـاطع می کـرد. ایـن دود تبدیـل بـه ابـر غول پیکـری 
شـده بـود کـه بی حرکـت در هـوا معلـق بـود، و بـا پهنـه ی آبـی تیـره ی زیبـا 
تضـاد چشـمگیری داشـت... وقتی شـب فرا رسـید، هوا سـرد شـد، و مردان 
و زنـان در میـان صف هایـی از خوابیده ها بـاال و پایین می رفتند و بدنشـان 
را کش وقـوس می دادنـد. چشـم ها، سـرخ از خسـتگی و درِد ناشـی از بـاران 
مـداوم   خاکسـتر، در تـالش بودنـد بـرای روی گردانـدن از آتـش، امـا آتـش 

آن هـا را در افسـونی مخـوف نگـه می داشـت.

اطالعات زمین لرزه ی ویرانگر
مکان: سان فرانسیسکو

زمان: 5 و 13 دقیقه ی صبح
دوام: 65 ثانیه
بزرگی*: 8/3 

تلفات: 700 نفر
حقایق تکان دهنده:

• این زمین لرزه، مرگ بارترین ضربه ی واردشده به آمریکا بود. دوسوم 	
 30 80 کلیسا و  نابود شد، از جمله  28000 ساختمان  ناپدید شد.  از شهر 

مدرسه. حدود 300,000 نفر بی خانمان شدند.
• علت لرزش این شهر قرارگرفتن آن در نزدیکی گسل سن آندریاس 	

بود )برشی هولناک در پوسته ی زمین(. زلزله ای در اعماق زمین گسل 
را از هم جدا کرد.

• سان فرانسیسکو به قدری رشد کرده که اگر چنین زلزله ای امروز شهر 	
را بلرزاند، می تواند هزاران نفر را بکشد و موجب میلیاردها دالر خسارت 

شود.

سانفرانسیسکو آمریکا
کالیفرنیا

*ایـن شـیوه ای اسـت کـه لرزه شناسـانی مثـل مـن شـدت 
زمین لـرزه ای ویرانگـر را اندازه گیـری می کننـد. و ایـن زلزلـه 
جدًا بـزرگ بـود. می توانید در صفحـه ی 57 بیشـتر در مورد 

اندازه گیـری شـدت زمین لـرزه مطالعـه کنیـد.

اقیانوس
اطلس

مکزیک

اقیانوس
آرام



 18  19 

در قــرن نوزدهــم، سان فرانسیســکو از یــک دهکــده ی کوچک به شــهری 
کامــالً جدیــد و پررونق تبدیل شــده بود. تعجبی نداشــت که مردم به شــهر 
خود می بالیدند. با اینکه بســیاری از آن ها همه چیزشان را در زلزله از دست 
داده بودند، می دانستند که می توانند در عرض چند سال عظمت را به شهر 
بازگردانند و می توانند شــهر را حتی بزرگ تر و بهتر از قبل بســازند. اما خطر 
هنــوز پایــان نیافته. همه در سان فرانسیســکو خیلی خــوب می دانند که روی 
زمینی بســیار سســت زندگی می کنند. زمین لرزه ای دیگر ممکن اســت هر 
آن از راه برسد. مشکل اینجاست که هیچ کس نمی داند چه زمانی. اما واقعاً 
چه اتفاقی می افتد که این زمیِن ظاهراً به ســختِی ســنگ الیه هایش از هم باز 
می شود؟ این نیروی تکان دهنده از کجا می آید که می تواند شهری را در هم 
بشــکند و خرد کند؟ آن تکه های خوب و خوش و رام طبیعت همانند ُگل های 
زیبــای بهــاری و آبشــارهای روان را فراموش کنید. جغرافیا این اســت... در 
وحشی ترین شکل ممکنش. و درست زیر پای شما اتفاق می افتد... آماده ی 

پذیرفتن این درد و رنج هستید؟

خردوخاکشیر شدن
زلزله هــا  مــردِم شوکه شــده ی سان فرانسیســکو فهمیدنــد،  همان طورکــه 
به هیچ وجه قابل پیش بینی نیستند. هیچ وقت نخواهید فهمید زلزله ی بعدی چه 
زمانی اتفاق می افتد. مشــکل اینجاســت که لرزه ها معمواًل در اعماق زمین 
اتفاق می افتند. بنابراین، عالئم هشــداردهنده به ســختی قابل مشــاهده اند. 
)معلم جغرافیای شما احتمااًل خیلی چیزها سرش می شود، اما شرط می بندم 
حتی او هم نمی تواند آن نشانه ها را مشاهده کند.( برای قرن ها، زمین لرزه ها 
به قدری رازآلود بودند که مردم داستان هایی در مورد آن ها می ساختند تا به 

آنچه درحال رخ دادن بود، معنا ببخشند...

نظریه های تکان دهنده ی زلزله
فکــر . 1 آمریــکا  شــمال  بومــی  مــردم 

یــک  دوش  روی  زمیــن  می کردنــد 
الک پشــت غول پیکــر قــرار دارد. هربار 

که الک پشــت زودرنج قــدم برمی دارد، 
زمین لرزه ای مهیب اتفاق می افتد.

در ســیبرِی ســرد، مردم بر این باور بودند که زمین توی یک ســورتمه ی . 2
غول پیکر، که خدایی به نام تولی1 هدایتش می کند، حمل می شود. مشکل این 
بود که سگ هایی که سورتمه را می کشیدند، کک داشتند. وقتی سگی که کک 

آن را گزیده بود می ایستاد تا خودش را بخاراند، تکان و لرزه ایجاد می شد.

1. Tuli

این دیگه 
چی بود؟

زمین داره 
فرار کنید!حرکت می کنه!

این دیگه 
چی بود؟

زمین داره 
حرکت می کنه!

فرار کنید!

فکر کنم 
وقتشه همه 
بریم حموم!
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برخی از مردم در غرب آفریقا یک غول عاشق پیشه را مقصر می دانستند. . 3
آن ها اعتقاد داشتند این غول یک طرف زمین را نگه داشته، درحالی که کوه 
عظیمی هوای آن طرف را دارد و همســر غول هم آســمان را در دســتش نگه 
داشته. وقتی آن غوِل رمانتیک قسمت خود را رها می کند تا همسرش را بغل 

کند، حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ بله، زمین می لرزد.

در داســتان آمریکای مرکزی، چهار خدا چهار گوشه ی زمین را می گیرند. . 4
وقتــی زمین خیلی شــلوغ می شــود، آن هــا به راحتی قســمتی را می لرزانند تا 

تعدادی از مردم را بیندازند بیرون.

مــردم در موزامبیــک، آفریقا، فکــر می کردند زمین وقتی ســرما می خورد، . 5
زمین لرزه اتفاق می افتد. این طور بود که می توانستید حس کنید زمین دارد با 

تب بسیار باالیی می لرلرلرزد. هاپ چی!

براســاس افســانه ای ژاپنی، منشــأ زمین لرزه ها یک گربه ماهی غول پیکر . 6
است که کف دریا زندگی می کند. وقتی گربه ماهی می خوابد )می توانید به 
آن چرت کوتاه بگویید، ها! ها!(، زمین هنوز آرام و زیباســت. اما وقتی ماهی 
از خواب بیدار می شود و شروع به جنبیدن می کند، مواظب باشید! در این 
زمان اســت که زمین لــرزه اتفاق می افتد )البد آن ماهی حســابی بی تاب و 

بی قرار بوده، چون ژاپن یکی از لرزه خیزترین مناطق روی زمین است(.
می توانید یک گربه ماهی را بگیرید؟ آیا آن قدر شجاع هستید که جهان را از 
تجربه ی یک زمین لرزه ی دیگر در امان نگه دارید؟ برای در امان نگه داشتن 

زمین از تجربه ی یک زلزله ی ویرانگر، این ها کارهایی است که باید بکنید:

مواد الزم:
• یک گربه ماهی غول پیکر	
• یک سنگ واقعاً بزرگ	

کاری که باید بکنید:
1. ابتــدا گربه ماهــی خــود را پیــدا کنید. گفتنش راحت تــر از انجام دادنش اســت. 
گربه ماهی مردم آزار دوست دارد کیلومترها زیر دریا، خود را تا گردن زیر ِگل دفن 
ـ ژاپن بهترین مکان برای یافتن آن است. خدانگهدار! کند. چمدان خود را ببندیدـ 

2. یک ســنگ بزرگ )منظورم واقعاً بزرگ اســت( پیدا کنید. احتمااًل در این 
مورد به کمک نیاز دارید. کسی را می شناسید که به قدر کافی دیوانه باشد و 

به شما کمک کند گربه ماهی بگیرید؟

بوس، 
بوس؟

از اینجا برو، 
سرم شلوغه!

با همین 
دو تا 

چشم خود 
دیدم...

خطوط هوایی ژاپن دو تا بلیت لطفًا!
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3. ســنگ را روی ســر گربه ماهی قرار دهید، به صورتی که به خوبی و درستی 
کــف دریا گیر بیفتــد. به نظر بی رحمانه می آید، اما لرزش باید متوقف شــود، 

حتی اگر با یک ماهی پیر عصبانی روبه رو شوید.

نکات:
اگر حتی با خواندن این مطالب، در زانوهای خود احســاس ضعف می کنید، 
چرا دوستانه از خدا طلب کمک نمی کنید؟ ژاپنی ها معتقد بودند خدایان تنها 
کسانی هستند که قدرت کافی برای مهار گربه ماهی های لعنتی را دارند. فقط 
زمانی که خدایان به تعطیالت می رفتند، آن لرزه های دردسرساز آغاز می شد.

یک مورد بد در مورد باد
بنابراین، اگر به افسانه های خود اعتقاد دارید، منشأ زمین لرزه ها یک گربه ماهی 
غول پیکر است که یک سنگ بزرگ به سرش چسبیده. به نظر یک داستان 
خیلی عجیب و  غریب می آید. نظرتان راجع به فرضیات دیوانه وار دیگر چیست؟ 

خب، یک عالم از این فرضیه ها وجود دارد.
متفکــر یونــان باســتان، ارســطو )384-322 قبــل از میــالد(، یــک ایده ی 
تکان دهنده ی دیگر داشت. او وضعیت بد باد را عامل زلزله ها می دانست... 
بله، باد. ارسطو فکر می کرد زمین لرزه ها ناشی از طوفان های شدیدی هستند  

که از غارهایی در اعماق زمین بیرون می آیند. ظاهراً غارها هوا را داخل خود 
می مکیدند، آن را گرم می کردند و سپس آن را دوباره با فشار بیرون می دادند. 
کمی شبیه به یک باد مهیب و کرکننده. )اما معلمتان این را به شما نمی گوید.(

امــا اگــر بادهــا، گربه ماهی هــای مــردم آزار و غول های احساســاتی مقصر 
نیستند، واقعاً دلیل لرزش زمین چیست؟ بعضی پیشواهای مذهبی گفته اند 
زلزله ها تنبیه خدا برای مجازات مردم بابت گناهانشان است. اگر مردم خود 
را اصالح کنند و به راه راســت هدایت شــوند، دیگر زمین لرزه ای هم در کار 
نیســت. به همین راحتی! )درســت یا غلط، راه خوبی بــود برای مجبورکردن 
مردم به اینکه بهتر رفتار کنند.( یک خانم سال خورده ایده ی دیگری داشت. 
وقتــی ســال 1750 در لنــدن زلزله ای اتفــاق افتاد، او فکر کرد زلزله ناشــی از 

افتادن خدمتکارش از روی تخت بوده.

حتی جغرافی داناِن مخوف هم برداشــت اشــتباهی داشتند. بین سال های 
1760 تا 1770، یک جغرافی دان انگلیســی به اســم جان میشــل1 )به درســتی( 
دریافــت که زمین می لرزد، آن هم به دلیل امواج تکان دهنده ی مهیبی که از 
میان ســنگ ها به سرعت سر برمی آورند. او همچنین فکر می کرد )به اشتباه( 

که زلزله ها به خاطر بخار آتش های عظیم زیرزمینی به راه می افتند.
1. John Michell

در این لحظه، 
به چیزهای 
زیادی فکر 

می کنم!

کرم 
ضدآفتاب 
برداشتی؟

همه چیز 
آماده ست.

این صدا 
چی بود؟

ِا... خانوم شبیه صدای 
زلزله بود.

باز هم 
از تخت 
افتادی 
اسمیِترز؟


