لو توقفت الارض عن الدوران  ...ماذا سيحدث ؟
جدوز ألازض خىٌ مدىزها ،وبفضل ذلً ًددر حػاكب الليل والنهاز وٍددر اسخلساز ألاجىاء والىثير من
ألامىز ّ
الخيرة اإلامازلت ،لىن ماذا سيددر لى أن ألازض جىكفذ فجأة غن الدوزان؟
من البدًهي أن مثل هرا الحدر ٌػني نهاًت الػالم ،وهى لن ًددر في اإلالياز غام اإلالبلت ،لىن خين جددر
مثل هره الياززت فلن جيىن البشسٍت فلط مػسضت للهالن ،بل وول أشياٌ الحياة بما في ذلً اإلاجهسٍت،
فلنلم هظسة غما ًنخظس ألازض جددًدا في مثل هره الحالت.
أي جىكف فجائي ليىهب ألازض الري ًدوز غند خط ؤلاسخىاء بسسغت  4761هيلىمترا في الساغت لن ًمس
من دون أن ًلحظ .وفي هره الحالت ًدخاج الجميؼ إلى زبط ألاخصمت غلى السغم من أن ذلً لن ًيىن
مفيدا ،ألن جىكف ألازض غن الدوزان سيجػل ول ش يء مخدسن غليها ًطير إلى الفضاء!
سيدسبب جىكف ألازض هرا في إغصاز هائل ألن جى ألازض ًدوز بنفس سسغت اليىهب ،لرلً فالسٍاح
الػاجيت التي ستهب بػد جىكف ألازض سخلخلؼ الجميؼ ،بمن في ذلً أولئً الرًن هجحىا في زبط أخصمت
ألامان!
هما سيددر حسىهامي غالمي ًدسبب في أغاصير مدمسة جمدىا من وجه البسيطت ول ما جبلى غليها ،فيما
سيخػين جىدٌؼ اإلادن الىبري سىاء الىاكػت بمداذاة البدس أو البػيدة غنه.
وبالطبؼ لن جلف الصالشٌ جاهبا في مثل هره اإلاناسبت الىبري ،وهي سخػم جميؼ أزجاء ألازض وبلىة هائلت ال
ًمىن جصىزها ،وٍمىن أن ًضسب اليىهب من أكصاه إلى أكصاه شلصاٌ واخد.
وهديجت للخغير اإلافاجئ في سسغت السٍاح سدندشس الحسائم بسسغت هائلت ،وغمليا ول ش يء لم ٌغسق سيدترق.

ولن ًيىن بالطبؼ غطل منظىمت " "GPSاإلاشيلت ألاهبر التي سخىاجه الناجين غلى وىهب خاٌ من
الجاذبيت ،إذ لن ًيىن في الىسؼ الاغخماد غلى هره اإلانظىمت ما ٌػني اهدساف الطائساث غن مسازاتها
ووكىع أغداد هبيرة من خىادر السيازاث.
وسييىن الاصطدام باللمس الري ًبخػد آلان جدزٍجيا غن ألازض ،غند الخىكف غن الدوزان ،ال مفس منه،
وسدبدأ أكمازها الاصطناغيت بالخدزٍج باالكتراب من اليىهب وسدخدطم طاٌ الصمن أم كصس ،لىن بػد
بضؼ مالًين من السنين.
اليىم سييىن في طىٌ غام ،وهرا كليل ملازهت باليىازر الطبيػيت ألاخسي ،إذ خين جخىكف ألازض سدشسق
الشمس غلى هصفي الىسة ألازض ي إلادة  7أشهس مخىاصلت .وخسازة النهاز سخصبذ اسخىائيت ،وبسودة الليل
كطبيت كازست.
اهلطاع ضىء الشمس غن وىهب ألازض سيسخمس إلى خين اهلشاع الغباز ،لىن ذلً ٌػني خلىٌ شخاء
لسنىاث طىٍلت في جميؼ أهداء الػالم ،ما سيؤدي بطسٍلت أو أخسي إلى الىثير من اإلاخاغب.
ألازض مدًنت بشيلها الحالي بلطبيها الشمالي والجنىبي بالىثير لدوزانها خىٌ مدىزها ،إذا جىكف فمن
اإلاسجح أن ًخدىٌ ول ش يء إلى سطذ مسخى ،ما سيضيف الىثير من اليىازر وألاهىاٌ.
اإلاصدز زوسيا اليىم

