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زلزله ای، 
بخش های بزرگی 
از مناطق ساحلی 

شمال غربی آمريکا را 
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هنگامی که در سال 2011 زلزله و سونامی توهوکو )Tohoku( ژاپن 
دویست  در   )Chris Goldfinger( گلدفینگر  کریس  کوبید،  درهم  را 
مایلی آن جا، در شهر کاشیوا )Kashiva( و در محل برگزاری کنفرانس 
بین المللی زلزله بود. وقتی لرزش زمین شروع شد، همه ی افراد حاضر 
شروع به خندیدن کردند. وقوع زلزله در ژاپن امری عادی است - این 
در  هم  شرکت کنندگان  و   - بود  هفته  همان  در  لرزه  زمین  سومین 
به  همه  سپس  بودند.  کرده  پیدا  حضور  شناسی  لرزه  کنفرانس  یک 

ساعت هایشان نگاه کردند.
   لرزه شناسان می دانند مدت زماِن لرزه، تخمین مناسبی از بزرگی 
 Loma( زلزله به دست می دهد. زمین لرزه ی سال 1989 در لوماپریتا
و شش  شد  نفر  سه  و  مرگ شصت  باعث  که  کالیفرنیا  در   )Prieta

میلیارد دالر خسارت وارد کرد، حدود پانزده ثانیه طول کشید و دارای 
دارد.   7/5 حدود  بزرگِی  ثانیه ای،  زلزله ی سی  یک  بود.   6/9 بزرگی 
دو  زمین لرزه ی  و   8 به  نزدیک  بزرگِی  دقیقه ای،  یک  لرزه ی  زمین 
دقیقه ای به محدوده ی 8 وارد می شود و زلزله ی سه دقیقه ای بزرگی 
را   9 بزرگی  بکشد،  طول  دقیقه  چهار  زلزله  اگر  دارد.   9 به  نزدیک 
خواهد داشت. هنگامی که گلدفینگر به ساعتش نگاه کرده بود، یک 
اندیشه ی  در  او  بود.  یافته  ادامه  روز  تمام  کنفرانس  بود.  به سه  ربع 
را  صحبت هایش  باید  که  نمی دانست  سخن ران  بود.  سونامی  وقوع 
زمین  سپس  نمی رسید.  نظر  به  قوی  ظاهراً  زلزله  نه.  یا  دهد  ادامه 
لرزه از شصت ثانیه گذشت و طول آن از زلزله های دیگر تجاوز کرد. 
میزهای  با  چرخ دار،  کنفرانس  سالن  شد. صندلی های  شدید  تکان ها 
دارد،  اندامی درشت  و  بلند  قد  که  گلدفینگر  بود.  کوچک پالستیکی 
گرفت.  پناه  آن ها  زیر  و  دوال شد  نمی شود  هیچ جور  اندیشید  خود  با 
وقتی زمین لرزه یک دقیقه و نیم طول کشید، تمام حضار برخاستند و 
از سالن بیرون رفتند. ماه مارچ بود. در هوا سوز سردی حس می شد و 
برِف ریزی می بارید، ولی برفی روی زمین نبود، همان طور که احساس 
می شد زمین هم روی زمین بند نیست. زمین گسیخته می شد، صدای 

انفجار می داد، حرکت می کرد و موج دار می شد.
   در نگاه گلدفینگر ماجرا مانند رانندگی با ماشینی بدون کمک فنر در 
دشتی سنگالخ بود؛ آن هم در حالی که هم ماشین و هم دشت بر روی 
تخته پاره ای بر امواج بلند دریا قرار داشته باشند. زمین لرزه از دو دقیقه 
پاییزی شان سرپا  مرده ی  برگ های  با  هم گذشت. درختان هم چنان 
میله ی  ایجاد می کردند.  غریبی  تکان خوردن شان صدای  با  و  بودند 
او و همکارانش آن را ترک کرده بودند،  پرچم باالی ساختمانی که 
حرکتی شالقی با قوسی چهل درجه ای داشت. خود ساختمان دارای 
سیستم جداسازی پایه )Base - Isolation( بود، نوعی فن آوری ایمن 
سازی در برابر زلزله که در آن ساختمان به جای آن که مستقیمًا روی 
 ]bearing[ پی قرار داشته باشد، بر روی تکیه گاه های فشاری-تماسی
تا  چرخید  سرعت  به  خوران  سکندری  گلدفینگر  دارد.  قرار  متحرک 
هر  در  تلوتلو خوران  پایه ی ساختمان هم  بیندارد.  اطراف  به  نگاهی 
رفت و برگشت حدود یک فوت جابه جا می شد و شیاری در زمین ایجاد 
کرده بود. او با تردید از محل دور شد. ساعت او زمین لرزه را بیش 
از سه دقیقه نشان می داد و زلزله هم چنان ادامه داشت. گلدفینگر در 

ذهنش لعنتی فرستاد، ابتدا نه از وحشت، بل که از تعجب. برای دهه ها 
زلزله شناسان معتقد بودند ژاپن زلزله ای را با بزرگی بیش از 8/4 تجربه 

نخواهد کرد.
)Hokudan( که در سال  این حال، در کنفرانسی در هوکودان  با     
 Yasutaka( 2005 برگزار شد، زمین شناسی ژاپنی به نام یاسوتاکا آیکدا
Ikeda( مدعی شد که ژاپن در آینده نزدیک باید منتظر زمین لرزه ای با 

بزرگی 9 با عواقب فاجعه بار باشد؛ زیرا آمادگی زبان زِد ژاپن برای زلزله 
دانشی  اساس  بر  دریا،  محافظ  دیوارهای  ارتفاع  جمله  از  سونامی،  و 
نادرست بنا شده است. سخن رانی او با تشویق مؤدبانه ای مواجه شد و 

پس از آن تقریبًا نادیده گرفته شد. 
   حاال که زماِن زمین لرزه به چهار دقیقه رسیده بود، گلدفینگر فکر 

کرد پیش گویی کاساندرا 2 ی ژاپنی درست بوده است. 
   برای لحظه ای به نظرش کاماًل جالب آمد: انقالبی در دانش زمین لرزه 
آن هم به صورت زنده. هرچند بالفاصله به خودش آمد که موضوع 
اصال هم جالب نیست، چون او و هریک از لرزه شناسانی که آن بیرون 
در کاشیوا ایستاده بودند، می دانستند که دارد چه اتفاقی می افتد. یکی 
از  ویدیوهایی  نمایش  به  درآورد و شروع  را  تلفن همراهش  آن ها  از 
از هلیکوپترهایی که بالفاصله  NHK کرد؛ تصاویری  شبکه ی خبری 
پس از شروع تکان ها بر فراز دریا به پرواز درآمده بودند ارسال می شد. 
نیم ساعت پس از خروج گلدفینگر از سالن کنفرانس، سونامی شروع 

شد، به صورت زنده، بر روی یک صفحه ی نمایش دو اینچی.
   در نهایت، زلزله ی 9 ریشتری تاهوکو و سونامی پس از آن هجده 
باعث  کرد؛  ویران  را  ژاپن  شرقی  شمال  گذاشت؛  جا  به  کشته  هزار 
ذوب شدن نیروگاه فوکوشیما شد و خسارتی بالغ بر دویست و بیست 

میلیارد دالر به بار آورد.
بزرگ ترین  پیش لرزه های  واقع  در  هفته  اوایل  در  اولیه  لرزه های     
گلدفینگر  کریس  برای  اما  بود.  ژاپن  تاریخ  در  ثبت شده  لرزه  زمین 
اورگن  ایالتی  دانشگاه   )Paleoseismologist( دیرین-لرزه شناس  که 
و یکی از برجسته ترین متخصصان پیشرو دنیا، درباره ی گسلی کم تر 
شناخته شده است، زلزله ی اصلی نیز یک پیش زلزله به شمار می آمد: 

پیش درآمدی برای زلزله ی دیگری که خواهد آمد.
   بیش تر مردم آمریکا فقط یک گسل را به نام می شناسند: سن آندریاس، 
که تقریبًا در تمام طول ایالت کالیفرنیا ادامه  دارد و همواره این شایعه 
وجود داشته که این گسل در آستانه رهاسازِی » بزرگ ترین زلزله « 
است. مهم نیست گسل سن آندریاس سرانجام جه می کند، به هرحال، 
این شایعه گمراه کننده است. هر خط گسلی یک باالترین حد قدرت 
دارد که با طول و عرض آن مشخص می شود و این که چه میزان 
می تواند بلغزد. در مورد سن آندریاس که یکی از گسل هایی است که 
بیش ترین تحقیقات روی آن انجام شده و در نتیجه شناخته  شده ترین 
گسل از نظر رفتاری در دنیاست، حداکثر زلزله ای که می تواند ایجاد 
کند، 8/2 ریشتر است، زلزله ای قوی اما چون ریشتر مقیاسی لگاریتمی 
است، فقط شش درصد انرژی )قدرت( زلزله ی ژاپن را خواهد داشت.

   اما درست در شمال سن آندریاس گسل دیگری وجود دارد. این گسل 
 Cascadia Subduction( کسکیدیا  فرورانش  منطقه ی  نام  به  که 
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“The Really Big One“  by: Kathryn Schulz , The New Yorker, Jul20,2015 :1.  این مقاله برگردانی است از
Cassandra    .2 دختر پریام و هکوبا، پیش گویی که آپولو او را نفرین کرد که پیش گویی هایش را هرچند درست باشد، مردم نپذیرند. )م(
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Zone(  خوانده می شود، حدود هفت صد مایل در شمال غربی آمریکا 

دماغه ی  از  نورت وست(،  )پسیفیک  آرام  اقیانوس  ساحل  کناره  و 
مندوسینو )Cape Mendocino( در کالیفرنیا شروع می شود و در طول 
نزدیکی  در  انتها،  در  و  می یابد  ادامه  واشینگتن  و  اورگن  ایالت های 

جزیره ونکوور در کانادا خاتمه پیدا می کند.
   بخشی از نام کسکیدیا از کسکید رنج )Cascade Range( گرفته 
و  مسیر  همان  در  که  آتش فشانی  کوه های  از  زنجیره ای  که  شده 
فرورانش«  منطقه ی   « دارد.  ادامه  ساحل  از  دورتر  مایل  حدود صد 
صفحه ی  یک  که  زمین  کره  از  ناحیه ای  به   )Subduction Zone(
تکتونیکی ) زمین شناختی ( به زیر صفحه ی دیگری می لغزد، اطالق 

می شود.
   صفحات تکتونیکی گوشته و پوسته ای هستند که در طی دوران 
طوالنی با رانش آن ها، قاره ها و اقیانوس ها تغییر شکل می یابند. غالبًا 
این جابه جایی ُکند است و بدون خطر و تقریبًا غیر قابل تشخیص. 
بعضی اوقات، در مرزهایی که با یکدیگر تالقی می کنند، وضع به این 
شکل نیست. دست هایتان را کنار هم بگیرید، طوری که کف دست ها 
اگر  باشند.  با هم  تماس  انگشت های شست در  و  باشد  پایین  به  رو 
دست راست شما نشان گر صفحه ی تکتونیکی آمریکای شمالی باشد، 
که بر پشتش، عالوه بر چیزهای دیگر تمام قاره ) آمریکا ( را حمل 
 )Space Needle( می کند، از النگ بیچ در کالیفرنیا تا اسپیس نیدل
در سیاتل، دست چپ شما نشان گر صفحه ای است اقیانوسی به نام 
»جون ِد فیوکا« )June de Fuca(، با وسعتی در حدود نود هزار مایل 
مربع. جایی که این دو صفحه به یکدیگر می رسند، همان منطقه ی 
فرورانش کسکیدیا است. حاال دست چپ خود را به زیر دست راست 
خود بلغزانید. این همان کاری است که صفحه  ی  » جون ِد فیوکا « 
می لغزد.  شمالی  آمریکای  زیر صفحه ی   به  پیوسته  طور  به  می کند: 
وقتی این کار را انجام می دهید، دست راست شما بازوی چپ شما را 

باال می لغزاند، انگار که آستین تان را به طرف باال کشیده باشید. ) این 
عمل در صفحه ی آمریکای شمالی اتفاق نمی افتد ( صفحه  آمریکای 
شمالی با صفحه ی دیگر درگیر و قفل شده ، و گویی با گوه ای محکم 

به آن متصل شده است. 
دست  انگشت های  بند  دهید،  تکان  را  دست هایتان  آن که  بدون     
راستتان را به سمت باال خم کنید، طوری که به سمت سقف باشند. 
به علت فشار وارده از طرف » جون ِد فیوکا « لبه های گیر افتاده ی 
صفحه آمریکای شمالی باال آمده و به سمت شرق فشرده می شود، به 
ترتیب در حدود سه تا چهار میلی متر و سی تا چهل میلی متر در سال. 
این تغییرات می تواند مدت ها ادامه داشته باشد چون از نظر ویژگی های 
قاره ای، قاره جوان است و از سنگ هایی تشکیل شده که هنوز نسبتًا 
ارتجاعی هستند و تغییر شکل می دهند. ) سنگ ها هم مانند خود ما 
هرچه پیرتر شوند، سخت تر می شوند (. اما این روال تا ابد نمی تواند 
ادامه یابد. ولی عامل بازدارنده ای وجود دارد - کراتون )Craton( یا 
زود، صفحه ی  یا  دیر  اما   - قاره  مرکز  در  پایا، جرم صلب  پوسته ی 
خود  جای  به  و  کرد  خواهد  جهش  فنری  همانند  شمالی  آمریکای 
برخواهد گشت. در صورت وقوع این امر، اگر قسمت جنوبی منطقه ی 
فرورانش کسکیدیا از زیر این نیرو شانه خالی کند- فرض کنید فقط 
ایجاد شده چیزی  زلزله  بزرگی  اّولتان -  انگشت  بند  دو  اندازه ی  به 
مابین 8 تا 8/6 خواهد بود. این همان زلزله ی بزرگ است. اما اگر تمام 
منطقه نتواند نیروی ایجاد شده را تحمل کند، آن چه زلزله شناسان آن 
را گسیختگی کامل )Full Margin Rupture( می نامند، بزرگی زلزله 
چیزی بین 8/7 تا 9/2 خواهد بود که این دیگر زلزله ای خیلی بزرگ 
است. انگشت های دست راستتان را با زور به سمت بیرون خم کنید، 
طوری که دستتان دوباره صاف شود. هنگام وقوع زلزله خیلی بزرِگ 
دامنه ی دشتآب  و  کانادا  تا  کالیفرنیا  از  قاره،  لبه ی شمال غربی  آتی، 
)Continental Shelf( تا کسکیدز )Cascades(، حدود شش فوت فرو 
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می افتد و سی تا صد فوت به سمت غرب جهش خواهد کرد و ظرف 
انباشته  قرن ها  که ظرف  را  فشاری  و  آمدگی  باال  تمام   دقیقه  چند 

کرده، رها می کند.
   بخشی از این جابه جایی زیر اقیانوس اتفاق می افتد و حجم عظیمی 
دستتان  که کف  هنگامی  کنید  نگاه   ( جابه جا می کند  را  دریا  آب  از 
موج  می دهند(.  انجام  عملی  چه  انگشتانتان  نوک  می کنید،  را صاف 
فرو  بالفاصله  و  می آید  باال  عظیمی  پشته ی  شکل  به  آب  خروشان 
می نشیند. موج از یک طرف به سمت غرب می شتابد، به طرف ژاپن. 
طرف دیگر به سمت شرق، به شکل دیواری از مایع به طول هفتصد 
مایل که به سواحل شمال غربِی آمریکا می رسد، تقریبًا پانزده دقیقه بعد 
از شروع زمین لرزه. هنگامی که لرزه ها پایان یافته و سونامی واپس 

رفته، منطقه غیر قابل شناسایی خواهد بود.
   کنت مورفی )Kenneth Murphy( که مسئول مرکز مدیریت بحران 
آالسکا  و  آیداهو  واشینگتن،  اورگن،  ایالت های  در   )FEMA( فدرال 
است، می گوید: » بر اساس مفروضات عملیاتی ما، هر آن چه در غرِب 

بزرگراه بین ایالتی )I -5( واقع شده، نابود خواهد شد.«
آن چه  )Pacific Northwest(، هر   » نورت وست  پسیفیک  در »     
در غرِب بزرگراه »I- 5«3 واقع شده، شامل حدود یکصد و چهل هزار 
مایل مربع، از جمله سیاتل، تاکوما، پرتلند، دیوجن، سیلم )مرکز ایالت 
انسان  میلیون  هفت  حدود  و  واشینگتن(  ایالت  )مرکز  المپیا  اورگن(، 
می شود. هنگامی که » گسیختگی کامل آینده « رخ دهد، این محدوده 
متحمل بدترین فاجعه ی طبیعی در تاریخ آمریکای شمالی خواهد شد. 

جان  فرانسیسکو  سان   1906 سال  زلزله ی  در  نفر  هزار  سه  تقریبًا 
باختند. تقریبًا دو هزار نفر در طوفان کاترینا مردند. حدود سیصد نفر در 
طوفان سندی تلف شدند. FEMA پیش بینی می کند نزدیک به سیزده 
هزار نفر در زلزله و سونامی کسکیدیا جانشان را از دست خواهند داد. 
بیست و هفت هزار نفر مجروح خواهند شد و پیش بینی می کند برای 
اسکان یک میلیون نفر که مجبور به جابه جا شدن شده اند، باید سرپناه 
تهیه شود، هم چنین غذا و آب برای دو و نیم میلیون نفر دیگر. مورفی 
می گوید: » این تنها باری است که دعا می کنم دانشمندان اشتباه کرده 

باشند و این زلزله تا هزار سال دیگر هم رخ ندهد«. 
یکی  و  دارد  وجود  آن  وقوع  برای  قوی  علمی  دالیل  واقع،  در     
باره مطالعه کرده، کریس گلدفینگر است.  این  از دانشمندانی که در 
وقوع  امکان  که  می دانیم  اینک  همکارانش  و  او  تحقیقات  روی  از 
زلزله ی کسکیدیا در پنجاه سال آتی حدوداً یک به سه است. امکان 
وقوع زلزله ی خیلی بزرگ نیز حدود یک به ده است. این اعداد کاماًل 
بیان گر خطر نیستند و حتی مطلقًا، نشان نمی دهند که » نورت وست 
پاسیفیک« تا چه اندازه برای مقابله با آن ها آمادگی ندارد. ارقام نگران 
نمی دانست  کسی  قبل  سال  سی  است:  این ها  مورد  این  در  کننده 
قبل  سال  چهل  است.  شده  مهم  زلزله ای  سبب  کسکیدیا  فرورانش 

کسی اصاًل از وجود آن اطالع نداشت.
   در ماه می سال 1804، مری ودر لوییس )Meriwether Lewis( و 
ویلیام کالرک )William Clark( و گروه همراه، اولین سفر اکتشافی 
رسمی آمریکا را از سنت لویس شروع کردند. هجده ماه بعد، آن ها به 
اقیانوس آرام رسیدند و جایی در نزدیک محلی که امروز شهر آستوریا 
در ایالت اورگن است، چادر زدند. در آن هنگام ایاالت متحده ی آمریکا 
بیست و نه ساله بود. کانادا هنوز کشور نشده بود. وسعت قاره برای 
تامس  حتی  که  بود  ناشناخته  آن چنان  پوستش  سفید  جستجوگران 
جفرسون، که خودش دستور این مأموریت را داده بود، تصور می کرد 

که این گروه با ماموت های پشمالو مواجه خواهند شد. 
   برای قرن ها سرخ پوست های بومی در نواحی شمال غربی زندگی 
می کردند، اما آن ها زبان مکتوبی نداشتند. پرسش های زلزله  شناسی 
تحت سلطه  را  آن جا  که  اروپایی هایی،  مورد عالقه ی  چیزهای  جزو 
درآوردند، نبود. تازه واردان به ارزش ظاهری سرزمینی که به دست 
آورده بودند، توجه داشتند و این ارزش ظاهری سرزمینی بود وسیع، 

مفت، معتدل، حاصلخیز و از هر جهت فوق العاده آرام و بی خطر.
   یک قرن و نیم گذشت تا این آگاهی به دست آید که » پاسیفیک 
نورت وست « جای آرامی نیست؛ بل که برای مدتی طوالنی آرام بوده 
است. پنجاه سال دیگر هم طول کشید تا تاریخچه ی زلزله  شناسی 

منطقه روشن شده و تحلیل شود.
   زمین شناسان هم می گویند که زمین شناسی در شمار رشته های 
لم  می تواند  خود  زمینی  موضوعات  با  و  نیست؛  هیجان آور  تحصیلی 
بدهد و منتظر بماند؛ در حالی که شهرت در رشته های انسانی و کیهانی 
دیر  اما  به دست می آید.  فیزیک-  و  ژنتیک، عصب شناسی  مانند   –
یا زود، روز و زمان هر رشته ای فرا خواهد رسید و کشف محدوده ی 
کارآگاهی  و  علمی  کشفیات  بزرگ ترین  از  یکی  کسکیدیا  فرورانش 

زمان ما محسوب می شود.
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بیش تر  تقریبًا  آمد.  به دست  شناسی  زمین   از  سرنخ  نخستین     
وقوع  به   )Ring of Fire( آتش  حلقه ی  در  قدرتمند  زمین لرزه های 
پیوسته ، در رشته کوه باریک آتش فشانی و زمین لرزه ای که از نیوزیلند 
به  اقیانوس  از  عبور  از  پس  و  یافته  ادامه  ژاپن  و  اندونزی  به طرف 
شیلی  و  آمریکا  غربی  در سواحل  پایین  به طرف  آن جا  از  و  آالسکا 
می رسد. ژاپن 2011، بزرگی 9/0، اندونزی 2004، بزرگی 9/1، آالسکا 
1964، بزرگی 9/2، شیلی 1960، بزرگی 9/5، تازه اواخر دهه ی 1960 
و با پیشرفت نظریه ی Plate Tectonic زمین شناسان توانستند روند 
این زلزله ها را توضیح دهند. مشخص شد »حلقه ی آتش« واقعًا یک 
این  در  افتاده  اتفاق  زلزله های  تمام  تقریبًا  است.  فرورانش  منطقه ی 
ناحیه در اثر صفحات قاره ای که به صفحات اقیانوسی متصل هستند 
- همان گونه که آمریکای شمالی به جون ِد فیوکا متصل است - و 
به  طور ناگهانی جدا شده اند، پدید آمده اند و تقریبًا تمام آتش فشان ها 
بوده اند،  قاره ای  زیر صفحات  به  اقیانوسی  لغزیدن صفحات  از  ناشی 
که  رسیده اند  باالیی  فشار  و  حرارت  درجه ی  آن چنان  به  نتیجه  در 

سنگ های روی خود را ذوب کرده اند.
   محدوده ی »پسیفیک نورت وست« دقیقًا درون » حلقه ی آتش« 
قرار دارد. دورتر از ساحل آن، یک صفحه ی اقیانوسی در حال لغزیدن 
به زیر یک صفحه ی قاره ای است. در خشکی، آتش فشان های کسکید 
خطی را در خیلی پایین مشخص می کنند که صفحه ی » جون ِد فیوکا 

« دارد هر آن چه را که بر روی آن است، می گدازد و ذوب می کند. 
   به عبارت دیگر، آن طور که گلدفینگر می گوید، منطقه ی فرورانش 
کسکیدیا » تمام اجزای الزم برای یک کالبدشناسی را دارد. « البته 
به  بحث  قابل  یا  و  عمده  لرزه ی  زمین  یک  شده،  ثبت  تاریخ  در 
علت آن ایجاد نشده است. اما سایر نواحی فرورانش گاه گاهی زمین 
لرزه های بزرگ ایجاد کرده اند و دائمًا زلزله های جزیی با بزرگی 5/0 

یا 4/0.
را  و چنین چیزی  باشید  ژاپن  در  است که یک هفته  بعید     خیلی 
احساس نکنید، اما می توانید یک عمر در بسیاری از نقاط شمال غربی 
پیش  نکنید. سؤال  احساس  را  ارتعاشی  و چنین  کنید  زندگی  آمریکا 
روی زمین شناسان در سال های دهه 1970 این بود که آیا هیچ گاه 

ناحیه ی فرورانش کسکیدیا سکوت وهم آور خود را شکسته است؟

نقشه برداری  سازمان  از  زمین شناسی   1980 دهه ی  اواخر  در     
زمین شناسی آمریکا )United States Geological Survey(  به نام 
برایان اتواتر )Brian Atwater( و دانشجویی به نام دیوید یاماگوچی 
)David Yamaguchi( پاسخ را یافتند، به عالوه مدرک مهم دیگری 

در پازل کسکیدیا.
   بهترین جا برای دیدن یافته ی آن ها مکانی است به نام جنگل ارواح، 
بیشه ای از سرو سرخ نواحی غربی، در حاشیه ی رودخانه ی کوپالیس 
)Copalis( در نزدیکی سواحل ایالت واشینگتن. هنگامی که تابستان 
گذشته به همراه اتواتر و یاماگوچی به آن جا رفتیم، فهمیدم که نام آن 
جنگل از کجا می آید. سروها در مردابی در خم عریض غربی رودخانه 
ایستاده. بدون برگ، شاخه،  لیکن  اما همگی مرده و  بودند،  گسترده 
بدون پوست و فقط تنه شان مانده بود که صاف و نقره ای-خاکستری 

می  زدند، انگار که سنگ قبرشان را با خودشان حمل می کردند.
   آن چه درختان جنگل ارواح را نابود کرده بود، آب شور بود. مدت ها 
تصور می شد که آن ها با باال آمدن آب دریا در اطرافشان و قرار گرفتن 
ریشه ها در آن به تدریج خشک شده اند. اما در سال 1987 که اتواتر 
شواهدی از فرونشست در الیه های خاک و در طول ساحل واشینگتن 
درختان  یعنی  افتاده-  اتفاق  وارونه  موضوع  گرفت  نتیجه  کرد،  پیدا 
شده اند.  سرعت خشک  به  زیرشان  خاک  سریع  فرونشست  علت  به 
برای تحقیق بیش تر، او از یاماگوچی که متخصص درخت گاه شماری 
مطالعه ی  طریق  از  درختان  سن  تعیین   -  ]dendrochronology[
حلقه های رویش در مقطع تنه ی آن ها- بود دعوت به همکاری کرد. 
آن ها  همه ی  که  فهمید  و  گرفت  نمونه  سرو  درختان  از  یاماگوچی 
حلقه  آخرین  درخت،  از  بعد  درخت  به طور هم زمان خشک شده اند. 
رشد  زمستان  در  درختان  که  آن جایی  از  بود.  به سال 1699  مربوط 
نمی کنند، او و اتواتر به این نتیجه رسیدند فرورانش در زمانی مابین 
اگوست 1699 و می 1700 اتفاق افتاده و سبب خشک شدن درختان 
شده است. تاریِخ مشخص شده به بیش از یکصد سال قبل از تاریخ 
این داستاِن  بنابراین، قاعدتًا  آمریکا برمی گردد.  مکتوب شمال غربی 
از جنگل  اگر  این طور نشد.  اما  باید همین جا تمام می شد،  کارآگاهی 
ارواح پنج هزار مایل به سمت غرب برویم به شمال شرقی سواحل 
ژاپن می رسیم. به طوری که وقایع سال 2011 روشن کرد، این سواحل 
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نسبت به سونامی آسیب پذیر است و ژاپنی ها سابقه ی این امر را تا سال 
599 بعد از میالد دنبال کردند. در تاریخ این چهارده قرن یک حادثه 
به علت غریب بودنش برجسته است. در روز هشتم ماه دوازدهم سال 
دوازدهم دوره ی گنروکو )Genroku( یک موج با طول ششصد مایل 
ساحل را درهم کوبید، خانه ها را صاف کرد، در قلعه ای شکاف ایجاد 
کرد و باعث سانحه ای در دریا شد. ژاپنی ها متوجه شدند که سونامی ها 
بر اثر زلزله ایجاد شده اند، اما کسی تا قبل از حادثه ی گنروگو متوجه 
بنابراین  نبود،  این موج قابل تشخیص  بود. منشأ  لرزش زمین نشده 
دانشمندانی که روی آن تحقیق می کردند آن را سونامی یتیم نامیدند. 
 Kenji( سرانجام در سال 1996، لرزه شناسی به نام کنجی ساتاکه   
و  اتواتر  توسط  شده  انجام  تحقیقات  که  همکارش  سه  و   )Satake

 ،)Nature( یاماگوجی را دنبال کرده بودند، در مقاله ای در مجله ی نیچر
آن یتیم را با والدینش مطابقت دادند و به این ترتیب آن جای خالی که 

در داستان کسکیدیا وجود داشت با دقت زیاد پر شد.
 9/0 بزرگی  با  زلزله ای   1700 ژانویه   26 شب   9 ساعت  حدود     
پسیفیک نورت وست را به لرزه درآورد و و باعث فرورانش ناگهانی شد، 
جنگل های ساحلی را غرق کرد و در اقیانوس موجی به طول نصف 
قاره ایجاد کرد تقریبًا پانزده دقیقه طول کشید تا نیمه ی شرقی این 
موج ساحل شمال غربی آمریکا را درهم بکوبد و حدود ده ساعت طول 

کشید تا نیمه ی دیگِر آن اقیانوس را بپیماید.
   موج روز 27 ژانویه 1700 به ژاپن رسید: طبق تقویم محلی هشتمین 

روز از ماه دوازدهم سال دوازدهم سلسله ی گنروکو.
بازسازی شد،  زلزله ی سال 1700 توسط دانشمندان     هنگامی که 
بعضی موارد که قباًل نادیده گرفته شده بود، این بار به عنوان شواهد  
و مدرک در نظر گرفته شد. در سال 1964، رییس لوییس نوکمیس، از 
قبیله ی Huu-ay-aht در بریتیش کلمبیا داستانی درباره ی قلع و قمع 
کرد  نقل  ونکوور  در جزیره ی   )Pachena Bay( پاچنا  خلیج  سکنه ی 
که هفت نسل دهان به دهان بازگو شده بود. نوکمیس به یاد می آورد 
که : » فکر می کنم شب بود که زمین تکان خورد.« بر اساس یک 
تاریخ قبیله ای دیگر، »همه شان در لحظه فرو رفتند و غرق شدند.« 
حدود صد سال قبل تر بیلی بالچ )Billy Balch(، رییس قبیله ی ماکا 
از  او می گوید قبل  )Makah( داستان مشابهی را تعریف کرده است. 
تولد او، آب در خلیج Neah در ایالت واشینگتن عقب کشید و سپس 
بازگشِت آب تمام منطقه را زیر سیالب فرو برد. کسانی که نجات یافته 

بودند، بعداً قایق ها را برفراز درختان یافتند.
لودوین  روت  نام  به  شناسی  زلزله  سال 2005،  در  مطالعه ای  در     
)Ruth Ludwin( که در آن هنگام در دانشگاه واشینگتن شاغل بود 
درباره ی  آمریکا  بومیان  از همکارانش، گزارش های  نفر  نه  به همراه 
زلزله و سیل های آب شور را گردآوری و تحلیل کردند. بعضی از این 
گزارش ها، اطالعات کافی درباره ی تخمین حدود زمانی واقعه را دربر 
داشتند.به طور متوسط، نقطه ی میانی این تخمیِن زمانی سال 1701 

بود. 
اثبات  برای  شواهدی  را  داستان ها  این  که  نباشد  درست  شاید     
حال،  این  با  است.  شده  اثبات  گزاره  آن  که  وقتی  بدانیم،  گزاره ای 
بازسازی زلزله ی سال 1700 کسکیدیا جزو پازل های نادری است که 
علِم  این  تکتونیکی.  برخالف صفحات  شده اند؛  جور  کاماًل  قطعاتش 
بود  هولناکی  خبر  و  بود  اعجاب آور  علم  برای  این  است.  اعجاب آور 

برای میلیون ها سکنه ی پسیفیک نورت وست. به بیان گلدفینگر، » در 
اواخر هه 80 و اوایل دهه 90 این پارادایم به » وای وای« تغییرکرد.«
   گلدفینگر این ها را در آزمایشگاهش در ایالت اورگن، ساختمان پیش 
ساخته ی محقری که می تواند به آسانی با اداره ی تعمیر و نگه داری 

اشتباه گرفته شود به من گفت.
   در داخل آزمایشگاه فریزری است که می توان به داخل آن رفت، 
با  لوله هایی  از  پر  است  طبقاتی  سقف  تا  کف  از  فریزر  داخل  در 
برچسب های رمزگونه با قطر 4 اینچ و طول 5 فوت. هرکدام از این 
دریا  از کف   )Core Sample( مغزه گیری  نمونه  لوله ها محتوی یک 
است. هرکدام از نمونه ها محتوی تاریخ است، تاریخی ده هزار ساله 
که در کف دریا نوشته شده است. هنگام زلزله در محدوده ی فرورانش 
جریان شدید جدا شدن سریع خاک در شیب قاره ای یک الیه ی دائمی 
رسوب در کف اقیانوس ایجاد کرده است. با شمارش تعداد و اندازه ی 
در  یکنواختی  میزان  مقایسه ی  سپس  نمونه،  هر  در  رسوب ها  این 
طول محدوده ی فرورانش کسکیدیا، گلدفینگر و همکارانش توانستند 
دریابند چه محدوده ای دچار گسیختگی شده، چند بار و با چه شدتی.

اینک می دانیم که »پسیفیک نورت وست«  این مطالعات  از روی     
در ده هزار سال گذشته، چهل و یک زلزله ی فرورانشی داشته است. 
اگر ده هزار را به چهل و یک تقسیم کنیم، حاصل دویست و چهل 
بازگشت کسکیدیا به دست می آید: میانگین  و سه است که دوره ی 
مدت زمان بین زلزله ها. این فاصله ی زمانی خطرناک است. به این 
خاطر که زیادی طوالنی است- به قدر کافی طوالنی است که ما تمام 
تمدن مان را بر روی بدترین گسل قاره بنا کنیم - و هم چنین، به این 
خاطر که به قدر کافی طوالنی نیست. اگر از زمان زلزله ی سال 1700 
از یک دوره ی  پانزدهم  حساب کنیم، هم اینک ما در سال سیصد و 

بازگشت دویست و چهل و سه ساله هستیم.
میانگین  یک  بازگشت  دوره ی  بزنیم.  گول  را  خودمان  می توانیم     
و  است  یازده  و  نه  میانگین  ده  است:  گول زننده  میانگین  و  است 
انکار  را  مسأله  وجوِد  نمی توان  اما  دو.  و  هجده  میانگین  همین طور 
اختالف  علت  به  ژاپن  در   2011 سال  در  آمده  بار  به  تخریِب  کرد. 
بین آن چه بهترین دانشمندان پیش بینی کرده بودند و میزان آمادگی 

وجود  به  آن  با  مقابله  در  منطقه 
برای  می تواند  مسأله  همین  آمد. 
پسیفیک نورت وست صادق باشد - 
اما در این جا اختالف بسیار عظیم 
است. گلدفینگر می گوید » بخش 
علمی ماجرا لذت بخش است و من 
اما  می دهم.  انجام  را  آن  عاشقانه 
بین آن چه ما می دانیم و  فاصله ی 
انجام دهیم،  درباره اش  باید  آن چه 
باید  و  می شود  بیش تر  و  بیش تر 
انجام دهیم که پاسخ گوی  اقدامی 
این خطر باشد. در غیر این صورت 
هنگامی  من  دید.  خواهیم  آسیب 
زلزله های  بزرگ ترین  از  یکی  که 
بیش ترین  که  مکانی  در  دنیا 
به  داشت،  زلزله  برای  را  آمادگی 
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وقوع پیوست حضور داشتم و اگر این اتفاق در پرتلند بیفتد- گلدفینگر 
جمله اش را با تکان دادن سرش چنین خاتمه داد » فقط بگویم آرزو 

می کنم آن جا نباشم.«
بود  خواهد  فشاری  موج  کسکیدیا  زلزله ی  وقوع  نشانه ی  اولین     
امواج فشاری سرعت  بیرون پخش خواهد شد.  به  از خط گسل  که 
باالیی دارند، امواج با فرکانس باال را سگ ها و بعضی دیگر از حیوانات 
می توانند بشنوند، اما انسان  ها آن را به صورت تکان حس می کنند. 
علت  به  چون  مفیدند،  بسیار  عماًل  اما  ندارند،  زیادی  آسیب  آن ها 
وسیله ی  به  امواج  سایر  از  زودتر  ثانیه  نود  تا  سی  بین  زیاد  سرعت 
هشدار  سامانه های  برای  زمان  این  هستند.  دریافت  قابل  حس گرها 
دهنده ی اولیه ی زلزله، شبیه آن چه در سرتاسر ژاپن وجود دارد، کافی 
است. این سامانه ها به طور خودکار عملیات مختلفی را برای نجات 
خاموش  ریلی،  خطوط  کردن  متوقف  می دهند:  انجام  انسان ها  جان 
کردن نیروگاه های برق، باز کردن آسانسورها و درهای ایستگاه های 
کردن  متوقف  برای  بیمارستان ها  به  دادن  باش  آماده  آتش نشانی، 
آن که مردم عادی  برای  درآوردن زنگ خطرها  به صدا  و  جراحی ها 
بتوانند اوضاع را در کنترل داشته باشند. »پسیفیک نورت وست« فاقد 
این سیستم هشدار دهنده ی اولیه است. در صورت وقوع زمین لرزه ی 
گوش  به  پارس سگ ها  گوش خراش  آن، صدای  جای  به  کسکیدیا 
خواهد رسید. پیش از آن که امواج سطحی فرا برسند، تعلیقی طوالنی 
امواجی  آرام تر هستند،  امواج سطحی  بود: »چه خبر شده؟«.  خواهد 
با فرکانس کوتاه تر که زمین را به سمت پایین و به طرفین حرکت 

می دهند: لرزه ها با جدیت و شدت آغاز می شوند.
   بالفاصله پس از شروع تکان ها خطوط انتقال برق در تقریبًا همه 
اگر  افتاد.  کار خواهند  از  آن  از  فراتر  احتمااًل  و  جای غرِب کسکیدز 
به  افتاد.  خواهد  اتفاق  تاریکی  در  فاجعه  بیفتد،  شب  در  اتفاق  این 
صورت نظری، کسانی که در هنگام لرزه ها در خانه هایشان هستند، 
ایمن کردن یک منزل مسکونی  باشند،  امان  بیش تر در  باید  قاعدتًا 
در برابر زلزله آسان و نسبتًا ارزان است. اما به دلیل محیط به ظاهر 
آرام »پسیفیک نورت وست«، مردم این منطقه با سهل انگاری در این 
مورد اقدامی نکرده اند. این سهل انگاری باعث خرد شدن خانه ها در 
از شیشه  لحظه خواهد شد. گویی 
ساخته شده باشند؛ هرچه در داخل 
خانه است و مهار نشده، به اطراف 
تلوتلو خورده، جابه جا شده و یا خرد 
چراغ ها،  کتابخانه ها،  شد؛  خواهد 
قوطی های  و  کامپیوترها  آباژورها، 
راه  به  یخچال ها  آشپزخانه.  داخل 
خواهند افتاد و از برق جدا شده و 
آبگرم کن ها  کرد.  خواهند  سقوط 
را  گاز  لوله های  و  کرده  سقوط 
خانه هایی  شکست.  خواهند  درهم 
پی هاشان  به  کافی  اتصال  که 
نداشته باشند، شروع به سر خوردن 
خواهند کرد- و یا این که با تبعیت 
می مانند،  سرجای شان  اینرسی  از 
همراه  به  پی هاشان  درحالی که 

بقیه ی نورت وست، به سمت غرب پرتاب خواهد شد. بدون اتصال به 
جایی و بر روی زمین مواج، خانه ها شروع به تخریب شدن خواهند 
به  شروع  نیز  بزرگ تر  ساختمان های  بقیه ی  منطقه،  تمام  در  کرد. 

تخریب خواهند کرد.
تا سال  و  بود  زلزله  آیین نامه ی  فاقد  اورگن  ایالت  تا سال 1974     
با  متناسب  نورت وست  پاسیفیک  در  معدودی  ساختمان های   1994
از  قبل  اکثریت ساختمان ها  بودند.  ریشتری طراحی شده  زلزله ای 9 
این تاریخ ساخته شده اند. ایان َمدین )Ian Madin( که مسئول دایره ی 
زمین شناسی و صنایع مواد معدنی است می گوید حدوداً بیست و پنج 
کسکیدیا  بزرگ  زلزله ی  یک  مقابل  در  ایالت  سازه های  تمام  درصد 
مقاومت نخواهند کرد. FEMA برآورد کرده است که در کل محدوده ، 
را  مدرسه  هزار  سه  از  بیش  که  خانه،  میلیون  یک  حدود  در  چیزی 
شامل می شود، فرو خواهد ریخت و یا در معرض خطر زلزله خواهند 
بود. عالوه بر آن، نیمی از پل های بزرگ راه ها، پانزده پل از هفده پلی 
که بر روی دو رودخانه ی پرتلند قرار دارد و دو سوم خطوط راه آهن و 
فرودگاه ها، هم چنین یک سوم از کل ایستگاه های آتش نشانی، نیمی 
همین  شامل  بیمارستان ها  کل  از  سوم  دو  و  پلیس  ایستگاه های  از 

وضعیت خواهند بود.
   بعضی فاجعه ها ریشه در مجموعه ی مسایل کوچکی دارند که آن 
جنگی  میخ،  یک  نبودن  علت  به  می کنند.  ایجاد  را  بزرگ  مسأله ی 
هم،  از  مستقل  جزیی  خطای  پانزده  علت  به  انجامید؛  شکست  به 

هواپیمایی سقوط کرد. 
اصولی  با   )Subduction- Zone( فرورانش  منطقه ی  زلزله های    
مسایل  ایجاد  باعث  عظیم  مسأله ی  یک  می کند:  عمل  این  خالف 
اضطراری  حوادث  به  رسیدگی  دفتر  پیش بینی  زیادی می شود. طبق 
شد.  خواهد  منطقه  کل  در  رانش  باعث  کسکیدیا  لرزه های  شهر، 
هم چنین باعث پدیده ای به نام روان گرایی خواهد شد، که در نتیجه ی 
آن، زمینی که به نظر سخت می آید، همانند مایع عمل خواهد کرد و 
باعث خسارت به هر آن چه بر روی آن است، می شود. پانزده درصد 
سیاتل بر روی زمینی که قابلیت روان گرایی دارد، ساخته شده است که 
شامل هفده مهدکودک و منازل سی و چهار هزار و پانصد نفر از سکنه 
می شود. همین وضعیت در مورد مرکز زیرساخت انرژی حیاتی اورگن 
صادق است، محدوده ای شش مایلی در پرتلند که نود درصد سوخت 
مایع ایالت از آن جا جریان دارد و تمام تأسیسات ایستگاه های فرعی 
)Substation( برقی و پایانه های گاز طبیعی را در بر می گیرد. حرکت 
شکست  سیل،  آتش سوزی،  باعث  لرزه ها  و  سرخوردن  آب،  شالقی 
لوله ها، سرریز سدها و جاری شدن مواد خطرناک خواهد شد. هر کدام 
از این فاجعه های ثانوی می تواند به لحاظ هزینه ی خسارت و تلفات، از 
زلزله ی اصلی بسیار فراتر رود- و مطمئنًا یکی از آن ها این وضعیت را 
به وجود خواهد آورد. چهار تا شش دقیقه پس از شروع پارس سگ ها، 
لرزه ها فروکش می کنند. در چند دقیقه بعدی، منطقه، پشت و رو شده، 
به جدا شدن خود ادامه می دهد. سپس، موج فرا می رسد و نابودی 

واقعی آغاز می شود.
   در بین بالیای طبیعی، سونامی به چیزی  که راه نجاتی ندارد از همه 
شبیه تر است. تنها راه زنده ماندن این است که موقع وقوع آن جا نبود: 
تا حدی که ممکن است از منطقه دور شد یا به بلندترین زمین منطقه 
رفت. برای هفتاد و یک هزار سکنه ای که در منطقه ی کسکیدیا دچار 
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اول رخ  فاجعه ی  آن که  از  بعد  این است که  مانند  سیالب می شوند، 
داد و قبل از آن که فاجعه ی بعدی رخ دهد، همگی بخواهند از یک 
پنجره ی باریک خارج شوند. آن ها از این موضوع با شروع زلزله آگاه 
می شوند - کوین کاپلز برنامه ریز شهری شهر سی ساید در اورگن به 
مردم  و  لرزشی«-  دهنده ی  هشدار  سیستم  »یک  می گوید:  شوخی 
ناچارند پیاده محل را ترک کنند؛ چون زلزله جاده ها را غیرقابل عبور 
کرده است. بسته به مکان، آن ها بین ده تا سی دقیقه فرصت تخلیه 
محل را خواهد داشت. این زمان اجازه ی پیدا کردن چراغ قوه، مراقبت 
و پرستاری از جراحات پیش از زلزله، تردید برای ماندن در خرابه های 
خانه، جست وجو برای کسانی که دوستشان داریم یا این که بخواهیم به 
دیگران کمک کنیم را نمی دهد. جی ویلسون )Jay Wilson(   مسئول 
می گوید   )OSSPAC( اورگن  در  زلزله  ایمنی  سیاست گذاری  کمیته ی 
» در هنگام وقوع چنین سونامی، شما باید فرار کنید، شما باید جان 
خودتان را نجات دهید، پشت سرتان را نگاه نکنید، برای نجات کسی 

برنگردید. فقط برای نجات جان خودتان فرار کنید«.
ناحیه  اما  است،  آن  وقوع  از  قبل  سونامی  از  مردم  نجات  زمان     
مشاغل  و  هتل ها  از  است.  نکرده  باره  این  در  جدی  اقدام  تاکنون 
خواسته نشده مسیرهای تخلیه را اعالن کرده و به دیوار نصب کنند 
و یا به کارکنان شان آموزش تخلیه مکان بدهند.  در اورگن از سال 
1995 ساخت بیمارستان، مدرسه، ایستگاه آتش نشانی و مقر پلیس در 
مسیر سیالب ممنوع شده است، اما آن هایی که از قبل ساخته شده اند 
می توانند به کارشان ادامه دهند و برای ساخت بعضی ساختمان های 
و  هتل ها  انرژی،  تأسیسات  مانند  گرفت،  مجوز  می توان  نیز  جدید 
 DOGAMI از  باید  سازندگان  مواردی  چنین  در  سالمندان.  خانه های 
 )Ian Maiden( در مورد روش های تخلیه مشورت بگیرند. ایان میدن
می گوید » شما وارد می شوید و می نشینید. من هم به شما می گویم که 
کاری که می خواهید بکنید، احمقانه است و شما می گویید متشکرم. ما 

با شما مشورت کردیم «.
   این سیاست گذاری های سهل انگارانه تضمین کننده ی اینست که 
مردمی که در ناحیه ی سیالب هستند، جان به در نخواهند برد. بیست 
یا مسن تر  و  پنج ساله  و  اورگن شصت  دو درصد جمعیت ساحلی  و 
هستند. بیست و نه درصد جمعیت ایالت ناتوان یا معلول هستند و این 
آمار در بیش تر بخش های ساحلی بیش تر است. کوین کاپلز می گوید 
» ما نمی توانیم آن ها را نجات دهیم. من نمی خواهم ظاهرسازی کنم 
سالمند خواهیم  افراد  نجات  برای  اول  ما  نیست،  مهم  اوه  بگویم،  و 
رفت. نه، ما این کار را نمی کنیم «. به همین ترتیب کسی نمی تواند 
جهان گردان را نجات دهد. پارک ایالتی واشینگتن در داخل منطقه ی 
کننده  بازدید  نه  و  بیست  و  هزار  هفده  روزانه  و  شده  واقع  سیالب 
دارد. مادین تخمین می زند حدود صد و پنجاه هزار نفر در تعطیالت 
می گوید:  او  می کنند.  دیدار  اورگن  سواحل  از  تابستانی  هفته ی  آخر 
سواحل  و  ندارد  تخلیه  چگونگی  برای  راهنمایی  آنان  از  هیچ یک   «

مشکل ترین بخش برای تخلیه هستند«. 
   کسانی که نتوانند از منطقه ی سیالبی با توان خودشان خارج شوند، 
خیلی زود گرفتار وضع دشوارتری خواهند شد. یک انسان بالغ در آبی 
با عمق تا قوزک پا که با سرعت 6/7 مایل در ساعت جریان داشته 
باشد، سرنگون خواهد شد. سونامی وقتی برسد سرعتی دو برابر این 
فوت  بیست  از  ساحلی  تراز  خطوط  حسب  بر  آن  ارتفاع  دارد.  مقدار 

 )Hokusai( این موج شبیه موج هوکوسای  تا صد فوت متغیر است. 
نیست که از سطح دریا برمی خیزد و در ارتفاع شروع به ریزش می کند. 
بل که شبیه آن است که تمام اقیانوس، اوج بگیرد و تمام زمین را غرق 
به  نیست. سیلی  برخورد می کند، فقط آب  به ساحل  کند. آن چه که 
ارتفاع یک ساختمان پنج طبقه است متشکل از وانت ها و چهارچوب 
درها و بلوک های سبک ساختمانی و قایق های ماهی گیری و تیرهای 
را  نورت وست«  پاسیفیک   « روزگاری  که  آن چه  هر  و  برق  چراغ 

تشکیل می داد.
در  باید  دریابید  وقوع سونامی  را هنگام  تخریب  آن که عمق  برای     
مرکز فضایی بین المللی  )ISS( باشید. منطقه ی سیالبی از کالیفرنیا تا 
کانادا به کلی شسته شده و پاک خواهد شد. زلزله بدترین تخریب را در 
غرب کسکیدز  ایجاد خواهد کرد، اما خسارت های وارده از ساکرامنتو 
دیده  آسیب  مناطق  که  همان قدر  بود-  خواهد  دور  بسیار  کالیفرنیا  در 
است  امیدوار   FEMA است.  دور  نیویورک  از  ایندیانا  وایِن  فورت  در 
در  مربع  مایل  هزار  صد  برای  نجات  و  جستجو  عملیات  برنامه ریزِی 
خشکی و چهار صد و پنجاه و سه مایلی در داخل اقیانوس را فراهم کند. 
   در مورد تلفات: آن چه قباًل گفته شد - بیست و هفت هزار مجروح 
عملیات  سناریوی  همین  مبنای  بر   - کشته  هزار  سیزده  حدود  و 
ششم  روز  صبح   9:41 ساعت  در  زلزله ای  برای  و  نجات  و  جستجو 
فوریه است. اگر زلزله در تابستان اتفاق بیفتد، که سواحل پر از شناگر 
است، این اعداد می تواند فراتر از هر عدد ترسناکی باشد.گیالس های 
شراب، گلدان های عتیقه، استخوان های لگن، قلب ها؛ هر آن چه سریع 
می شکند معمواًل به کندی ترمیم می شود؛ اگر البته قابل ترمیم باشد. 
تا  یک  بین   I–  5 کریدور  در  زلزله  از  پس  می زند  تخمین   OSSPAC

یک  شود.  تعمیر  کاماًل  برق  شبکه ی  تا  کشید  خواهد  طول  ماه  سه 
تا یک سال تعمیرات آب آشامیدنی و فاضالب شهری به طول  ماه 
شاهراه های  بازسازی  برای  سال  یک  تا  ماه  شش  انجامید.  خواهد 
است.  زمان الزم  درمانی  بازسازی خدمات  برای  ماه  اصلی و هجده 
در بخش های ساحلی مدت زمان های بیش تری طول خواهد کشید. 
کسی که حاضر است یا مجبور است آن جا بماند باید سه تا شش ماه را 
بدون برق، یک تا سه سال بدون آب آشامیدنی و سیستم فاضالب و 
سه سال یا بیش تر بدون دسترسی به بیمارستان به سر ببرد. این ارقام 
شامل نقاطی که تحت سیالب سونامی قرار دارند نمی شود، چون آن 
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مناطق برای سالیان سال بدون سکنه خواهند ماند.
FEMA همه گونه  آورد؟  خواهد  بار  به  هزینه  چقدر  امر  این  وقوع     
به  داده  انجام  خود  آرامش بخشی  و  نجات  برنامه ی  روی  بر  ارزیابی 
جز خسارت مالی، اما هزینه ی هر عددی که باشد- هرچند که مالیات 
دهندگان آمریکایی از بیست و پنچ درصد تا صددرصد آن را همان گونه 
که در وقایع مشابه پرداخته اند، تأمین خواهند کرد- اقتصاد پاسیفیک 
مشاغل  پایه  ای،  خدمات  بودن  فلج  با  پاشید.  خواهد  فرو  نورت وست 
ورشکسته شده یا به جای دیگر منتقل خواهند شد. بسیاری از سکنه 
نیز به نقاط دیگر مهاجرت خواهند کرد. OSSPAC پیش بینی می کند 
که یک جابه جایی عظیم و کم شدن جمعیت برای زمان طوالنی اتفاق 
خواهد افتاد. کریس گلدفینگر مایل نیست هنگام وقوع چنین اتفاقی 
آن جا باشد. اما شواهد بسیار نشان می دهد که بودن در آن جا بعد از 

حادثه به همان بدی یا بدتر از آن خواهد بود.
مربوط  مسایلی  زلزله ها  با  ما  مشکالت  می رسد  نظر  به  ظاهراً،     
نزدیک  )که چون  را  ما خانه های خود  این که که  به مکان هستند: 
ساحل هستند ارزش زیادی دارند( بر روی گسل ها می سازیم. اما این 
مسایل هم چنین مربوط به زمان نیز می شود. زمین 4/5  میلیارد سال 
سن دارد. اما به طور نسبی ما گونه های جوانی هستیم؛ میانگین سن 
دنیوی  نظری  کوته  نوعی  ما  عمر  بودن  کوتاه  است.  سال  هفتاد  ما 
ایجاد کرده - تا یک بی خبری یا نوعی بی تفاوتی نسبت به سال های 
ما  بر  که  است  زمانی  از  کندتر  بسیار  چون  باشیم،  داشته  سیاره ای 

می گذرد.
منطقه ی  است.  کرده  ایجاد  مشکل  جهت  چندین  از  مسأله  این     
فرورانش کسکیدیا برای زمانی طوالنی برای ما ناشناخته بود، چون 
ما نمی توانستیم کاماًل از گذشته اطالع داشته باشیم. اینک به عنوان 
یک خطر در مقابل ما قرار دارد؛ زیرا نمی توانیم کاماًل آینده را ببینیم. 
   حاال دیگر مشکل کمبود اطالعات نداریم؛ به خوبی آگاهیم گسل 
کسکیدیا در آینده چه خواهد کرد. مشکل تصور کردن هم نیست. اگر 
چنین فکر می کنید، می توانید در WATCH ببینید که زلزله بیش تِر وست 
کوست را در این تابستان در Brad Peyton سن آندریاس نابود کرد. در 
سینمایی در همسایگی تان، جهان تهدید به تسلیم شدن به آرماگدون 
می شود؛ البته با چیزهای دیگری: ویروس ها، روبات ها، کمبود منابع، 
زامبی ها، بیگانگان، طاعون. در آن فیلم ها چنین نشان داده می شود 

غلبه خواهیم کرد، حتی  آینده  در  تمام سناریوهای متصور  بر  ما  که 
اما آن خیال پردازی های آخرالزمانی نوعی  ناخوش آیندترین آن ها.  بر 
واقعیت گریزی است، نه فراخوانی اخالقی و حتی کم تر از آن برنامه ای 
مگر  می رویم،  شومی  و  ترسناک  آینده ی  سمت  به  ما  عمل.  برای 

معجزه ای به کمک بیاید. 
   البته مسأله منحصر به زمین لرزه نیست. وضعیت کسکیدیا، مصیبتش 
به جای خود، هم چنین نمونه ای است از این عصر حسابرسِی زیست 
باید به آن ها پاسخ داده شود.  ایجاد کرده و  محیطی و سؤاالتی که 
چگونه جامعه باید در مورد بحران نامشخصی با زمان بندی نامشخص 
ولی با ابعادی فاجعه بار عکس العمل نشان دهد؟ چگونه می توان همه 
چیز را به جای خود برگرداند وقتی تمام زیرساخت و فرهنگ به نحوی 
سامان داده شده که نسبت به بالیای طبیعی شدیداً آسیب پذیر باشد؟

   آخرین فردی که در نورت وست پاسیفیک مالقات کردم، داگالس 
دوتری سرپرست مدارس ساحلی بود که این مدارس تقریبًا همگی در 
از چهار مدرسه ای که داتری  محدوده ی سیالب سونامی قرار دارند. 
نظارت می کند و جمعًا هزار و ششصد دانش آموز دارد، یکی در امان 
است. بقیه بین پنج تا پانزده فوت باالتر از سطح دریا قرار دارند. اگر 
سونامی بیاید آن ها چهل و پنج فوت زیر دریا خواهند بود. داتری به 
من گفت در سال 2009 زمین هایی خارج از محدوده ی سیالب برای 
فروش عرضه شد و او طرحی برای ساخت یک مجموعه ی آموزشی 
و  بیست  و  تأمین صد  ناحیه  مقامات  بعد  سال  چهار  کرد.  ارائه  تازه 
هشت میلیون دالر هزینه آن را موکول به تأیید مردم ناحیه کردند. 
افزایش مالیات برای اهالی دو دالر و شانزده سنت به ازای هر هزار 

دالر ارزش ملک فرد بود.
   62 درصد اهالی با پرداخت موافقت نکردند. داوتری تالش کرد از 
طریق نمایندگان اورگن درکنگره کمک بگیرد که دست خالی برگشت. 
برای  ولی  می دهد،  بودجه  زلزله  برابر  در  سازه ها  تقویت  برای  ایالت 
ساختمان هایی که در منطقه ی سیالب واقع شده اند، نه. در حال حاضر 
تنها کاری که داوتری می تواند بکند، آموزش تخلیه به شاگردان است. 
اما همه نمی توانند این کار را بکنند. در مدرسه ی ابتدایی در گیرهارت، 
از  نمی توانند  آن ها   « می گوید:  داوتری  افتاد.  خواهند  تله  در  بچه ها 
طرف  یک  نیست.  بردن  پناه  برای  جایی  چون  شوند،  خارج  مدرسه 
عبور. هنگام  غیرقابل  و  باتالقی وسیع  دیگر  و طرف  است  اقیانوس 
وقوع سونامی در گیرهارت تنها جایی که می توان رفت، تپه ی باریکی 
است درست پشت مدرسه که ارتفاع آن در بلندترین نقطه اش چهل 
وپنج فوت است، کم تر از ارتفاع موجی که انتظار می رود در یک زلزله 
بزرگ ایجاد شود. در حال حاضر مسیر به سمت این تپه با عالئمی که 
بر آن نوشته شده » محل اجتماع موقت سونامی « نشانه گذاری شده 
است. از داوتری درباره برنامه های دراز مدت ایالت پرسیدم. او پاسخ 

داد » چنین برنامه ای وجود ندارد«.
بلوک  چند  دارد،  قرار  سیالبی  محدوده ی  داخل  در  داوتری  دفتر     
مانده به ساحل. درآن دوردست، اقیانوس باال و پایین می رود  و امواج 
کف آلود خود را به ساحل می آورد. هشتاد مایل دورتر، ده هزار فوت زیر 
سطح دریا، ساعت زمین شناسی در جایی به آرامی در گردش است. در 
تمامی ناحیه، زمین شناسان به ساعت های خود نگاه می کنند، به این 
فکر می کنند که چقدر زمان در اختیار داریم، و چه خواهیم کرد، قبل 

از آن که ساعت زمین شناسی ما را غافلگیر کند.


