
 

 

 
 

 

 قادر توانابه نام 

بود. یادم هست آن شب با خانواده مشغول تماشای مسابقه فوتبال در کشور ایتالیا در جریان  1990مسابقات جام جهانی 

زلزله، "مادرم فریاد زد: که ناگهان خانه به شدت لرزید و لوسترها شروع به تکان خوردن کردند.  برزیل و اسکاتلند بودیم

  "زلزله!!!!

شروع به دویدن به سمت درب  ،جربه نکرده بودم. بدون هیچ فکریای را تآن زمان چنان زلزله خیلی ترسیده بودم. تا

  .خروجی منزل کردم که با صدای پدرم به خود آمدم

ود، ها دور بو از پنجرهاتاق نشیمن که بین دو ستون اصلی خانه قرار داشت داخلی ما را به سمت یکی از دیوارهای  پدرم

سرتان را پایین نگه دارید و دستهایتان را روی سرتان تر است. ی جاها امناینجا از بقیهبنشینید، " :هدایت کرد و گفت

  "بگذارید تا اگر چیزی پرتاب شد به سر و صورتتان برخورد نکند.

ها و اتصاالت گاز کرد. ع و شروع به بررسی لولهوقتی از تمام شدن زلزله مطمئن شدیم، پدرم شیرهای گاز و آب را قط

کانون زمین لرزه کیلومترها با ما  ،متوجه شدیم ن زمان بود کهدر آ شتی گاز، رادیو را روشن کرد.اطمینان از عدم نبعد از 

 100ریشتر در نزدیکی شهر رودبار استان گیالن اتفاق افتاده بود و تا شعاع  3/7ای به بزرگی فاصله داشته است. بله، زلزله

دانید بزرگی زلزله را با واحدی به نام ریشتر و همانطور که می به جا گذاشته بود. و مالی فراوانیکیلومتری، خسارات جانی 

 شود.دهند و با افزایش هر واحد به این عدد، بزرگی زلزله تقریبا سی و یک برابر میبه صورت عدد اعشاری نشان می

چند بطری آب و تعدادی کنسرو مواد غذایی، چراغ برخی لوازم ضروری مانند:  ی که در آنپدرم کیف ،از آن روز به بعد

 هایی امن منزل قرار داد و ضمنا ما را در کالسرا در گوشه ه بودقوه، سوت و رادیو، یک پتوی نازک و مقداری پول گذاشت

 های اولیه ثبت نام کرد تا برای چنین اتفاقاتی آمادگی بیشتری داشته باشیم. کمک

 ولی حاال دیگر با آگاهی و خونسردی تهران را لرزانده استهایی رد و در این مدت چند بار زلزلهگذها از آن زمان میسال

 .شومبا این پدیده روبرو می یبیشتر

 نام و نام خانوادگی: 

  6کالس:    / 
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