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رٚی آبٞای آراْ  ٚآتی الیا٘ٛس آراْ،
یه وطتی ٔسافزتزی ت ٝسٕت ٞاٚایی در حزوت است.
در ٛٞ ِِٛٛٛ٘ٛٞا ٌزْ  ٚآفتاتی است.
ٞشار ٔایُ دٚرتز ،در آالسىاٛٞ ،ا تزفی  ٚسزد است.

در  ٚ ِِٛٛٛ٘ٛٞا٘ىٛریح آالسـىا
حاال ٚلت خٛردٖ صثحا٘ ٝاست.
پذر ٔ ٚادرٞا تزای رفتٗ
ت ٝسزوار  ٚتچٞٝا تزای رفتٗ
تٔ ٝذرس ٝآٔادٔ ٜیض٘ٛذ.

1

٘اٌٟاٖ ،یه سِشِٝی لٛی
در اػٕاق دریا در ساحُ
آالسىا اتفاق ٔیافتذ.
وف دریا ت ٝتاال  ٚپاییٗ
حزوت ٔیوٙذ .آب دریا
ت ٝضذت تىاٖ ٔیخٛرد.

در آالسىا ،دیٛارٞا  ٚوف اتاقٞا ٘اٌٟاٖ ضزٚع ت ٝتىاٖ
خٛردٖ ٔیوٙٙذ .صٙذِیٞا ٚاصٌٔ ٖٛیض٘ٛذ .اضیا تك تك
وزدٔ ٚ ٜیضىٙٙذ .تطمابٞا رٚی سٔیٗ ٔیافتٙذ.
2

ایٗ یه سِشِ ٝاست ! ٔزدْ ٔیدا٘ٙذ چ ٝوار وٙٙذ.
آٟ٘ا ت ٝتیزٕ٘ ٖٚید٘ٚذ.

آٟ٘ا سیز ٔیشٞای غذاخٛری،
ٔیش تحزیزٞا یا در چارچٛب دربٞا
پٙأ ٜیٌیز٘ذ.

أٛاج سِشِ ٝدر  ٕٝٞخٟات ٔٙتطز ٔیض٘ٛذ.
سغـح آب  ،ٓٞتٔ ٓٞٝـیخٛردٛٔ .جٞـای تشرٌـی
تطىیُ ٔیض٘ٛذ .ایٗ أٛاج ٘یزٙٔٚذ« ،سـ٘ٛأـی»
٘أیذٔ ٜیض٘ٛذ .ایٗ أٛاج ت ٝسزػت در سزاسز دریا
ٔٙتطز ٔیض٘ٛذ .آٟ٘ا خغز٘اوٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ وطٙذ ٜتاضٙذ.
3

ٚلتی وِ ٝزسشٞا تٕاْ ضذٔ ،زدٔی و ٝوٙار دریا س٘ذٌی ٔیوٙٙذ،
ٔیدا٘ٙذ چ ٝوٙٙذ .آٟ٘ا خا٘ ٝرا ٔزتة ٕ٘یوٙٙذ ،تّى ٝت ٝسزػت
خا٘ٞٝایطاٖ را تزن وزد ٚ ٜاس آب دٚر ٔیض٘ٛذ
 ٚت ٝتاالی ارتفاػات
ٔیر٘ٚذ .آٟ٘ا
ٔیدا٘ٙذ وٝ
سِشِٞٝا
ٔیتٛا٘ٙذ أٛاج
س٘ٛأی تِٛیذ وٙٙذ.

ٔزوش ٞطذار س٘ٛأی در آالسىا
خثز ٚلٛع س٘ٛأی را ٔٙتطز ٔیوٙذ.

پس اس آٖٔ ،زوش ػّٕیات اضغزاری آالسىا آصیزٞایی تزای اخغار
دادٖ تٔ ٝزدْ ت ٝصـذا درآٚرد  ٚاػالْ ٔیوٙـذ ؤٕ ٝىـٗ است
س٘ٛأی تیایذٚ .لت سیادی ٘یستٔ .زدْ تا ػدّ ٝتٝسٛی ٔٙـاعك
أٗ  ٚدٚر اس ساحُ ٔیر٘ٚذ.
4

 11دلیم ٝتؼذ اس سِشِ ،ٝأٛاج س٘ٛأی تٚٝخٛد ٔیآیٙذ.
اِٚیٗ ٔٛجٞا خیّی تشري ٘یستٙذ ،أا چٟارٔیٗ ٔٛج،
خیّی تشري است .أٛاج ٞز
 5تا  21دلیمٔ ٝیآیٙذ.

ٔا٘ٙذ یه ٞیٛالی دریایی ػظیٓاِدث،ٝ
خا٘ٞٝا  ٚساختٕاٖٞا را خزد ٔیوٙذ.

درختـاٖ ،تیزٞـای تّفٗ
 ٚتزق ٔ ٚسیز راٜآ ٗٞرا
اس خا ٔیوٙذ.
وأیٖٞٛا،
ِٛوٛٔٛتیـٞٛا
ٚ ٚاٌٗٞای تاری
را تا ویّٔٛتزٞا
دٚرتز تز رٚی سٔیٗ
پزتاب ٔیوٙذ.
س٘ٛأی ٕٝٞچیش را تیص اس یه ویّٔٛتز اس ساحُ ت ٝخّٛ
ٔیرا٘ذ  ٚغزق ٔیوٙذ.
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در ٞ ِِٛٛٛ٘ٛٞاٚایی ،صثحا٘ ٝتٕاْ ضذ ٜاست  ٚپذر ٔ ٚادرٞا ٚ
تچٞٝا خا٘ ٝرا تزن ٔیوٙٙذ .آٟ٘ا ٛٙٞس درتارٜی سِشِ ٝیا س٘ٛأی
در آالسىا چیشی ٘طٙیذٜا٘ذ.

أا
دا٘طٕٙذاٖ
ٔزوش ٞطذار
س٘ٛأی الیا٘ٛس آراْ
در ٘شدیىی ِِٛٛٛ٘ٛٞ
اس سِشِ ٝخثزدار ضذٜا٘ذ.

آٟ٘ــا
پیدزٞـایی
(فزاخٛاٖٞایی)
دار٘ـذ وـٚ ٝلتـی
سِشِٝی تشرٌی رخ ٔیدٞذ،
ػالیٓ ٞطذار را ٔیفزستٙـذ.
در ٔزوشِ ،زسٍٜ٘ارٞا و ٝسِشِٞٝـای سزتاسز
الیا٘ٛس آراْ را ثثت ٔیوٙٙذ ،در حاَ ارساَ دادٞ ٜستٙذ.
ِزسٍٜ٘ارٞا ت ٝدا٘طٕٙذاٖ ٔیٌٛیٙذ و ٝتٝعٛر دلیك در چ ٝخایی
اس آالسىا سٔیِٗزسٚ ٜالغ ضذ ٚ ٜتشرٌی آٖ چمذر تٛد ٜاست.
6

دا٘طٕٙذاٖ ایٗ ٔزوش در ع َٛرٚس  ٚتٕاْ ضة در ضیفتٞای واری
تٝصٛرت ٘ٛتتی ٔطغ َٛوار ٞستٙذ.
ٕٞیط ٝوسی ٚظیفٝی
تزرسی سِشِٞٝا ٚ
تغییزات سغح آب
را تز ػٟذ ٜدارد.

دا٘طٕٙذاٖ ت ٝسزػت پیاْٞایی را
ت ٝسایز ٔزاوش ٞطذار س٘ٛأی
در تٕاْ وطٛرٞای اعزاف
الیا٘ٛس آراْ ٔیفزستٙذ.
دا٘طٕٙذاٖ ت ٝآٟ٘ا ٔیٌٛیٙذ
و ٝسِشِٝی آالسىا چمذر تشري
تٛدٓٞ ٚ ٜاو ٖٛٙس٘ٛأی در
حاَ ػثٛر اس الیا٘ٛس آراْ
ت ٝتٕاْ خٟات است.
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ایٗ دا٘طٕٙذاٖ در ٔزوش ٞطذار س٘ٛأی الیا٘ٛس آراْ ،یه
دیذٜتا٘ی س٘ٛأی ٔٙتطز ٔیوٙٙذ .آصا٘سٞای دفاع غیز٘ظأی
ٞاٚایی  ٚدفاع غیز٘ظأی وطٛر تزای یه س٘ٛأی
آٔادٔ ٜیض٘ٛذ .تٕاْ ایستٍاٜٞای رادیٛیی ٚ
تّٛیشی٘ٛی اخثار س٘ٛأی را
پخص ٔیوٙٙذ.

االٖ ٕٝٞ
در ٞـاٚایـی
درتار ٜسِشِٚ ٝ
سـ٘ٛأی آالسىا
اعالع دار٘ذ .تٝ
ٌ ٕٝٞفت ٝضذ ٜوٝ
یه س٘ٛأی ٕٔىٗ
است در حـاَ ػثـٛر
اس الیا٘ٛس آراْ تاضذ.
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در عٔ َٛذت دیذٜتا٘ی س٘ٛأی ،دا٘طٕٙذاٖ
در ٔزوش ٞطذار س٘ٛأی الیا٘ٛس آراْ
تا دا٘طٕٙذاٖ دیٍز
در سزاسز
الیا٘ٛس آراْ
در ارتثاط ٞستٙذ
 ٚتالش ٔیوٙٙذ وٝ
تشرٌی س٘ٛأی را
ارسیاتی وٙٙذ.
آٟ٘ا اس عزیك تّفٗ
تا یىذیٍز
صحثت ٔیوٙٙذ.
 ٚتٚٝسیّٝی ٔاٛٞار،ٜ
ایٕیُ ٕ٘ ٚاتز،
پیاْٞایی ٔیفزستٙذ.

آٟ٘ا اعالػاتی درتارٜی ارتفاعٞای سغح دریا درخٛاست
ٔیوٙٙذ .آٟ٘ا ٚسایُ ا٘ذاسٌٜیزی خٛد را تزرسی ٔیوٙٙذ
تا تثیٙٙذ آیا یه س٘ٛأی تشري ثثت ضذ ٜاست  ٚیا سغح
دریا تاال رفت ٝیا پاییٗ آٔذ ٜاست .آٟ٘ا ٔیخٛاٙٞذ تذا٘ٙذ
و ٝآیا أٛاج س٘ٛأی در خاٞای دیٍز ٔثُ ٚاضٍٙتٗ،
واِیفز٘یا ،وا٘ادا ،یا رٚسی ٝدیذ ٜضذ ٜاست یا ٘ٝ؟
9

تا حاال دا٘طٕٙذاٖ اعالػات سیادی دار٘ذ .آٟ٘ا ٔیدا٘ٙذ
و ٝیه س٘ٛأی در حاَ ػثٛر اس الیا٘ٛس آراْ است.

آٟ٘ا تایذ تٝ
ٞ ٕٝٞطذار
دٙٞذ .آٟ٘ا یه
ٞطذار س٘ٛأی
را ٔٙتطز ٔیوٙٙذ.
11

س٘ٛأیای و ٝت ٝآالسىا خسارت ٚارد وزد ،یه س٘ٛأی ٔحّی
تٛد چ ٖٛو ٝدر ٕٞاٖ ٔحُ ٚلٛع سِشِ ٝاتفاق افتاد  ٚوٕی تؼذ
سٔیٗ ضزٚع تِ ٝزسیذٖ وزد.

ایٗ س٘ٛأی و ٝدر حاَ ػثٛر اس الیا٘ٛس
آراْ اس آالسىا است ،یه س٘ٛأی دٚر است
 ٚرا ٜدراسی را تایذ عی وٙذ تا تٞ ٝاٚایی
تزسذ .س٘ٛأیٞـای ٔحّی فزصت سیادی تٝ
ٔزدْ ٕ٘ـیدٙٞذ تا ت ٝخاٞای أٗ تزسٙذ.
س٘ٛأی دٚر تٔ ٝزدْ ٞاٚایی حذالُ
چٟار ساػت سٔاٖ ٔیدٞذ تا ت ٝسٔیٗٞای
ٔزتفغ تز٘ٚذ  ٚت ٝد٘ثـاَ پٙـاٍٞا ٜتٍزد٘ذ.
11

س٘ٛأی و ٝدرحاَ پیصرٚی تٝسٕت ٞاٚایی است ،اس یه سزی
اس أٛاج تسیار تّٙذ تطىیُ ضذ ٜاست .یه س٘ٛأی اس تؼذاد
سیادی أٛاج تىی تطىیُ ضذ ٜؤ ٝیتٛا٘ذ ساػتٞا ت ٝساحُ
تزخٛرد وٙذ.

أٛاج ٔیتٛا٘ٙذ  211ویّٔٛتز
دٚر اس  ٓٞتاضٙذ.
سزػت س٘ٛأی ت ٝػٕك آب
تستٍی دارد .در
آب تسیار ػٕیك،
ایٗ أٛاج تا سزػت
 811ویّٔٛتز در ساػت
ٔا٘ٙذ یه ٛٞاپیٕای خت
حزوت ٔیوٙٙذ.
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أٛاج س٘ٛأی تٛسظ وطتیٞا در دریا احساس  ٚیا دیذٕ٘ ٜیض٘ٛذ.
واپیتاٖ وطتی ٔسـافزتزی در رادیٛاش درتارٜی س٘ٛأی ضٙیذٜ
استِٚ ،ی ٞیچىس رٚی وطتی ٕ٘یتٛا٘ذ آٖ را احساس وٙذ
ٚلتی و ٝأٛاج اس سیز وطتی ػثٛر ٔیوٙٙذٛٞ .اپیٕاٞا
در آسٕاٖ ٕ٘یتٛا٘ٙذ سـ٘ٛأی را تثیٙٙذ.

أٛاج س٘ٛأی در الیا٘ٛس ػٕیك
تسیاروٛچه ٞستٙذ .آٟ٘ا ٕٔىٗ
است تٟٙـا چٙذ د ٜسا٘تـیٔتز
ارتفاع داضت ٝتاضٙذ .تیز ٖٚاس
الیا٘ٛس خایی و ٝآب ػٕیك است،
دٚر اس خطىی ،س٘ٛأی و ٝت ٝعزف
ٞاٚایی ٔیرٚد ،خغز٘ان ٘یست.
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ِٚی ٚلتی و ٝس٘ٛأی ت ٝخطىی ٘شدیه ٔیضٛد ،خغز٘ان
ٔیضٛد .ایٗ أٛاج ٚلتی و ٝت ٝآبٞای وٓػٕك تزخٛرد
ٔیوٙٙذ وُٙذ ٔیض٘ٛذ.

در ٔ 11تزی آب ،یه س٘ٛأی تا سزػت  41ویّٔٛتز در ساػت
حزوت ٔیوٙذ .ایٗ سزػت یه اتٔٛثیُ وُٙذ است أا
ٛٙٞس تیطتز اس سزػتی است و ٝیه فزد ٔیتٛا٘ذ تذٚد.

اٌزچٛٔ ٝج اٚ َٚلتی ت ٝآب وٓػٕك ٚارد ٔیضٛد وُٙذ
ٔیٌزددٛٔ ،ج د 211 ْٚویّٔٛتـز دٚرتز است ٛٙٞ ٚس
سزیغتز حزوت ٔیوٙذ .ایٗ ٔٛج تٛٔ ٝج أ َٚیرسذ.
در ٘تید ٝفـاصّ ٝتیٗ ٔٛجٞـا در  211ویّٔٛتـز تـالـی
ٕ٘ا٘ذ ٚ ٜفاصّ ٝوٕتز ٔیضٛد .أٛاج تٔ ٓٞٝیپی٘ٛذ٘ذ
 ٚایٗ تاػث ٔیضٛد ٔٛجٞا تّٙذتز ض٘ٛذ.
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ایٗ ٚلتـی است و ٝأٛاج سـ٘ٛأـی ٔیتٛا٘ٙـذ تسیـار خغـز٘ان
ض٘ٛذ .یه ٔٛج وٛچه تا ارتفاع تٟٙا  31سا٘تیٔتز در الیا٘ٛس
ػٕیك ٕٔىٗ است ٚلتی و ٝت ٝساحُ ٔیرسذ ،ت ٝیه غ31 َٛ
ٔتزی تثذیُ ضٛد.

15

دا٘طٕٙذاٖ در ٔزوش ٞطذار س٘ٛأی الیا٘ٛس آراْ ٔیتٛا٘ٙذ
ٔحـاسث ٝوٙٙـذ و ٝوِی اِٚیـٗ ٔٛج س٘ٛـأی تٞ ٝـاٚایی خٛاٞـذ
رسیذ .ایٗ ٔٛج تٟٙا پٙح ساػت تؼذ اس ایٙى ٝسِشِ ٝدر آالسىا
اتفاق افتاد ،در ساػت  12ظٟز
تٞ ٝاٚایی خٛاٞذ رسیذ.
در یه س٘ٛأی دٚر،
دا٘طٕٙذاٖ ٔیتٛا٘ٙذ
تٍٛیٙـذ و ٝچـٛٔ ٝلغ
س٘ٛأی خٛاٞذ رسیذ،
ِٚی ٕ٘یتٛا٘ٙذ تٍٛیٙـذ
و ٝایٗ أٛاج چمذر تشري
 ٚچمذر خغز٘ان خٛاٙٞذ تٛد.

آٟ٘ـا ٔیتٛا٘ٙذ وٛچـه یا غَٛپیىـز تاضٙذ.

آٟ٘ا ٔیتٛا٘ٙذ تیخغز یا وطٙذ ٜتاضٙذٔ .زدْ تایذ تزای
تذتزیٗ حاِت ،آٔاد ٜتاضٙذ  ٚیا أیذٚار تاضٙذ و ٝاتفاق
تذی ٕ٘یافتذ.
16

ساػت  ،9س ٝساػت لثُ اس آ٘ى ٝس٘ٛأی تزسذ ،آصا٘س دفاع
غیز٘ظأی تٕاْ آصیزٞای دریایی در ٞاٚایی را ت ٝصذا در ٔیآٚرد.

آصیزٞا تٔ ٝذت
س ٝدلیمٝ
ت ٝصـذا در
خٛاٙٞذ آٔذ.

ٔزدْ سزاسز
خشیز ،ٜرادیٞٛا
 ٚتّٛیشیٖٞٛایضاٖ
را رٚضٗ ٔیوٙٙذ تا تٝ
آخزیٗ اخثار ٌٛش دٙٞذ
 ٚتفٕٟٙـذ وـ ٝچٝوـار وٙٙـذ.
17

سٛاحُ ٛ٘ ٚاحی وٓارتفاع أتذاد ساحُ در ٔٙغمٝی عغیاٖ
س٘ٛأی در ٔؼزض سیُ ٞستٙذ.

ایٟٙا خاٞایی ٞستٙذ و ٝس٘ٛأی ٕٔىٗ است ت ٝآٟ٘ا تزخٛرد
وزد ،ٜسیُ  ٚخسارت تٚٝخٛد تیاٚرد.

OFF
ON

ضٙاٌزاٖ  ٚافزادی و ٝدر تؼغیالت ٞستٙذ،
سٛاحُ را تزن ٔیوٙٙذٔ .زدٔی و ٝدر ٘ٛاحی عغیاٖ آب س٘ذٌی
ٔیوٙٙذ تایذ خا٘ٞٝایضاٖ را تخّی ٝوٙٙذ .آٟ٘ا ضیزٞای اصّی آب،
تزق ٌ ٚاس را ٔیتٙذ٘ذ .واروٙاٖ ٞتُ تٔ ٝیٕٟا٘اٖضاٖ وٕه ٔیوٙٙذ
تا اتاقٞای خٛد را تخّی ٝوٙٙذٔ .زدٔی و ٝدر فزٚضٍاٜٞا  ٚادارٜٞا
در ٘ٛاحی عغیاٖ آب ٞستٙذ ،تایذ ٔحُٞای وارضاٖ را تخّی ٝوٙٙذ.
18

تؼضـی اس ٔذارس
در ٘ٛاحی عغیـاٖ آب لزار دار٘ذ.
ٔؼّٕاٖ تا تچٞٝا ٔیٔا٘ٙذ .آٟ٘ا تا پای پیـادٜ
یا تا اتٛتٛس تٔ ٝىاٖٞای أٗتز در خارج اس ٘ٛاحی عغیاٖ
آب ٔیر٘ٚذٔ .ؼّٓٞـا اس تچٞٝـا ٔزالة خٛاٙٞذ وزد
تا خغز س٘ٛأی رفغ ضٛد .سپس ٚاِذیٗ تزای تزدٖ
تچٞٝا ٔیآیٙذ.
19

ٔزدْ اس ٔٙاعك عغیاٖ آب تٛ٘ ٝاحی أٗ یا پٙاٍٞاٜٞا ٔیر٘ٚذ.
ٔذارس خارج اس ٘احیـٝی خغز تٝػٛٙاٖ پٙـاٍٞا ٜاستفادٜ
ٔیض٘ٛذٞ .زوس ٔیتٛا٘ذ ت ٝآ٘دـا تزٚد ٙٔ ٚتظـز تٕـا٘ذ.
ٔزدْ ٘ٛاحی خغز٘ان را تزن وزد ٚ ٜت ٝخاٞای أٗ رفتٝا٘ذ.

تؼضی ساختٕاٖٞأ ،ثُ ٞتُٞای
چٙذعثم ،ٝتسیـار ٔحىٓ ٞستٙذ.
آٟ٘ا اس تتٗ آرٔ ٚ ٝفٛالد ساختٝ
ضذٜا٘ذ .السْ ٘یست ٔزدْ
آٟ٘ا را تزن وٙٙذ .أا
تایذ عثمـات ا ،َٚدْٚ
 ٚس ْٛرا تزن وٙٙذ  ٚتٝ
عثمٝی چٟارْ یا تاالتز تز٘ٚذ.

21

وطتی ٔسافزتزی در تٙذرٌاٞ ٜا٘ ِِٛٛٛتٛلف ٕ٘یوٙذ
 ٚرٚی الیا٘ٛس خایی و ٝأٗتز استٔ ،یٔا٘ذ.

ٌارد ساحّی
 ٚصاحثاٖ لایكٞا،
لایكٞایضاٖ را ت ٝدریا
ٔـیتز٘ذ و ٝآب آٖ تیطتـز
اس ٔ 411تـز تاضـذ.
لـایكٞا در آ٘دـا اس
أٛاج س٘ٛأی
صـذٔــٝای
٘خٛاٙٞذ
دیذ.

لایكٞا تا ٚلتی وٚ ٝضؼیت أٗ ضٛد ٚ
آصا٘س دفاع غیز٘ظأی ػالٔت "رفغ خغز"
را ت ٝصـذا در ٘یـاٚرد ،تز ٘خٛاٙٞـذ ٌطـت.
21

ساػت  11است .س٘ٛأی تا د ٚساػت دیٍز ٔیرسذ .آصیزٞا دٚتارٜ
ٞطذار ٔیدٙٞذٔ .زدْ در حاَ تزن ٘ٛاحی عغیاٖ آب ٞستٙذٛٔ .جسٛارٞـا
اس آب تیزٔ ٖٚیآیٙذ .آٟ٘ا ٔیدا٘ٙذ وٛٔ ٝجٞای س٘ٛأی تزای ٔٛجسٛاری
ٔٙاسة ٘یستٙذ.

أٛاج س٘ٛأی پُز اسسًٞٙا،
درختـاٖ  ٚتمـایـای ضٙـاٚرٞا
است .آٟ٘ا تسیارخغز٘ان
ٞستٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ ٔزدْ
را تىُطٙذ.

تؼضی اس ٔزدْ
دٚچزخ ٝیا ٔٛتٛرسیىّت
 ٚػذٜای ٔـاضیـٗ ٔـیرا٘ٙـذ.
 ٕٝٞت ٓٞ ٝوٕه ٔیوٙٙذ .اتٛتٛسٞا در
ٔسیزٞای ٔؼِٕٛطاٖ حزوت ٕ٘یوٙٙذ ٔ ٚزدْ را
اس٘ٛاحی خغز ت ٝپٙاٍٞاٜٞا ٔیتز٘ذٔ .زدْ ت ٝرا٘ٙذٜٞای
اتٛتٛس اضارٔ ٜیوٙٙذ تا تایستذ  ٚآٟ٘ا را ت ٝرایٍاٖ تٙٔ ٝـاعك أٗ
تثز٘ذ .پّیسٞا ،آتص٘طـاٖٞا  ٚافزاد آصا٘س دفاع غیز٘ظأی ٔ ٕٝٞطغَٛ
تخّیـٝی ٔٙـاعك عغیـاٖ آب ٞستٙـذ .تزافیـه در خادٜٞـا سٍٙیـٗ است.
22

ساػت  ،11آصیزٞا دٚتار ٜت ٝصذا در ٔیآیٙذ .وٕتز اس یه ساػت
دیٍز اِٚیٗ ٔٛج س٘ٛأی اس رأ ٜیرسذ .پّیس ٔطغ َٛتزرسی ایٗ
است ؤ ٝزدْ ٔٙغم ٝرا تخّی ٝوزد ٜتاضٙذ.
پّیسٞا اعٕیٙاٖ پیذا ٔیوٙٙذ وٞ ٝیچوس در ٔٙاعك عغیاٖ آب خا
ٕ٘ا٘ذ ٜتاضذ .سپس خادٜٞا را ٔیتٙذ٘ذ تا ٞیچ ٔاضیٙی ٘تٛا٘ذ تٝ
ٔٙاعك خغز٘ان تزٌزدد.

ساػت  11:31صثح ،آصیزٞا تزای
آخزیٗ تار ت ٝصذا در ٔیآیٙذ.
خش ٔٙتظز ضذٖ ٞیچ واری ٕ٘یتٛاٖ وزد.
ٙٔ ٕٝٞتظز٘ذ و ٝاِٚیٗ ٔٛج تٝسٚدی تزسذ.
23

چٙذ دلیم ٝتؼذ اتفاق ػدیثی در سٛاحُ رخ ٔیدٞذ.
در تزخی خاٞا ،سغح دریا ت ٝآرأی در حاَ
تاال آٔذٖ است.

در خاٞای دیٍز ،آب اس ساحُ ػمة ٔیرٚد
ٔ ٚاٞیٞا رٚی سٛاحُ خطه
تاال  ٚپاییٗ ٔیپز٘ذ.

 ٓٞتاال آٔذٖ  ٓٞ ٚپاییٗ رفتٗ آب ػالٔتٞای لغؼی
ایٗ است و ٝس٘ٛأی ت ٝسٚدی ٔیرسذ.
24

ساػت  12ظٟز ،اِٚیٗ ٔٛج س٘ٛأی ٔیرسذ.
در تؼضی تخصٞـای ٞـاٚایی ،آبسًٞٙـای ٔزخـا٘ی
وٕه ٔیوٙٙذ و٘ ٝیزٚی س٘ٛأی وٓ ضٛد.

 . .تزخی اس سٛاحُ و ٝدرختاٖ  ٚخٍُٞٙای ٔاٍ٘ز ٚدار٘ذ،
٘یزٚی ٔٛج را تیطتز واٞص ٔیدٙٞذ .أا أٛاج در ایٗ
٘ٛاحی ٕٞچٙاٖ ٔیتٛا٘ٙذ تشري  ٚخغز٘ان تاضٙذ.

أا در خّیحٞای وٛچه ،أٛاج ٔیتٛا٘ٙذ تسیار تشري ض٘ٛذ
سیزا وٙارٜٞای خّیح عٛٔ َٛج را واٞص داد ٚ ٜآٖ را ت ٝتاال
ٔیرا٘ذ .در ایٗ س٘ٛأی ضص ٔٛج ٚخٛد دارد  ٚتا ضص
ساػت آیٙذٞ ٜز ساػت یىی پس اس دیٍزی ٔیآیٙذ.
25

ٔزدْ ا٘تظار سیادی ٔیوطٙذ.
آٟ٘ـا در پٙاٍٞاٜٞـا یا تا
دٚستاٖضاٖ ٔٙتظز
ٔیٔا٘ٙذ.

ػذٜای دستٝخٕؼی تزای
ٌزدش ت ٝوٜٞٛا ٔیر٘ٚذ.
ٔزدْ غذا ٛ٘ ٚضیذ٘ی ٔیخٛر٘ذ،
تاسی ٔیوٙٙذٔ ،غاِؼٔ ٝیوٙٙذ،
تّٛیشی ٖٛتٕاضا ٔیوٙٙذ
یا ت ٝرادیٌٛ ٛش ٔیدٙٞذ.
آٟ٘ا ٔطتالا٘ٙٔ ٝتظز آصا٘س دفاع غیز٘ظأی ٞستٙذ
تا ػالٔت "رفغ خغز" را ت ٝصذا در آٚرد.
26

ٚلتی و ٝأٛاج س٘ٛأی وٛچه ٔیض٘ٛذ ٞ ٚیچ خسارتی ایداد
ٕ٘یوٙٙذ ٔزوش ٞطذار س٘ٛأی الیا٘ٛس آراْ "ٞطذار س٘ٛأی"
را تاعُ ٔیوٙذٛٙٞ .س  ٕٝٞتایذ ٔٙتظز آصا٘س دفاع غیز٘ظأی
تاضٙذ تا ػالٔت "رفغ خغز" را ت ٝصذا در آٚرد  ٚت ٕٝٞ ٝتٍٛیذ
ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ت ٝخا٘ٞٝا  ٚادارٜٞایضاٖ تزٌزد٘ذ.

سـ٘ٛأی ت ٝتسیـاری اس ساختٕـاٖٞـای
ساحّی خسارت ٚارد وزد  ٚلایكٞایی و ٝتٝ
دریا ٘زفت ٝتٛد٘ذ را ٘اتٛد وزد .اتٔٛثیُٞا را ت ٝاعزاف پزتاب وزد،
اٍ٘ار اسثابتاسی تٛد٘ذ .دیٛارٞا  ٚسمف ساختٕاٖٞا را خزاب وزد
 ٚتٕاْ ٔٙاعك عغیاٖ را پُز اس آب وزد.
 ٕٝٞخٛضحاَ ٞستٙذ وٞ ٝیچ وس آسیة ٘ذیذ ٜاست .آٟ٘ا آٔادٜ
تٛد٘ذ ٔ ٚیدا٘ستٙذ و ٝچٝوار وٙٙذٚ ٕٝٞ .لتی ٞطذار س٘ٛأی را
ضٙیذ٘ـذٙٔ ،ــاعك عغیــاٖ آب را تزن وزد٘ـذ .حـاال ٔزدْ تایـذ
ساختٕاٖٞایضاٖ را تؼٕیز وٙٙذ تا س٘ذٌی ت ٝحاِت ٔؼٕ َٛتزٌزدد.
27

خٛب است تذا٘یٓ و ٝدا٘طٕٙذاٖ در ٔزاوش ٞطذار
سـ٘ٛأـی ٕٛٞارٔ ٜزالة ػالٔت تؼذی س٘ٛأی ٞستٙذ
تا (أزٚس  ٚدر آیٙذ )ٜاس خاٖٞـای ٔزدْ حفـاظت وٙٙذ.

28
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