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ثاني أكسيد الكربون
ما الذي حدث قبل 40 مليون سنة؟

محمد الحداد

ــــة جـــديـــدة، بــقــيــادة  أظـــهـــرت دراسـ
جــامــعــة بــريــســتــول الــبــريــطــانــيــة، 
أكسيد  ثاني  تركيز  انخفاض  أن 
الــكــربــون فــي الــغــاف الـــجـــوي، لــعــب دورًا 
رئيسيًا فــي دفــع مناخ األرض مــن الــدفء 
إلــــى عـــالـــم جــلــيــدي بــــــارد، مــنــذ قـــرابـــة 34 
مــلــيــون ســـنـــة. يــمــكــن عــكــس هــــذا الــتــحــول 
جزئيًا في القرون التالية، بسبب االرتفاع 
في ثاني أكسيد الكربون بسبب األنشطة 

البشرية.
ــة، خـــــــال الـــعـــصـــر  ــ ــنـ ــ ــيــــون سـ ــلــ ــبــــل 40 مــ قــ
ــــت الــــــقــــــارة الــقــطــبــيــة  ــانـ ــ ــــي، كـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ األيـ
ــة.  ــورقــ ــابـــات املــ ــغـ ــالـ الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــغـــطـــاة بـ
ولـــكـــن، قــبــل 34 مــلــيــون ســـنـــة، فـــي عصر 
ــت هـــذه الــغــابــات 

َ
ــبــِدل

ُ
األولــيــجــوســن، اســت

بألواح جليدية قارية سميكة، كما نعرف 
الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة الـــيـــوم، وفــق 
)الثاني  االثنن  التي نشرت يوم  الدراسة 
 Nature مـــن الــشــهــر الــــجــــاري( فـــي مــجــلــة
 
ً
دليا الــدراســة  نتائج  تقدم    .Geoscience

)Getty( تغير المجتمعات البكتيرية هياكلها الدهنية للتكيف مع تغير درجة الحرارة

إضــافــيــًا عــلــى أن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
املــوجــود فــي الــغــاف الــجــوي، يلعب دورًا 
قــيــادة مــنــاخ األرض، بما في  حاسمًا فــي 
القطب  فــي  الجليدي  الغطاء  تكوين  ذلــك 
كمية  بيانات  الــدراســة  وتــوفــر  الجنوبي. 
جديدة من نصف الكرة األرضية الجنوبي، 
توضح لنا كيف تغير املناخ على األرض 
عبر هذا االنتقال املهم من حالة االحتباس 

الحراري إلى حالة األلواح الجليدية.
الــدراســة،  املشاركة في  املؤلفة  وأوضــحــت 
فـــيـــتـــوريـــا لــــوريــــتــــانــــو، بـــاحـــثـــة مـــــا بــعــد 
ــتـــوراه فـــي تــخــصــص الــجــيــوكــيــمــيــاء  ــدكـ الـ
الــعــضــويــة، فــي جــامــعــة بــريــســتــول، أنـــه ال 
كيفية  عن  قليلة  معلومات  ســوى  تتوافر 
تغّير املناخ على األرض. وتظهر البيانات 
الــقــديــم، أن  الفحم  الــجــديــدة املستمدة مــن 
انــخــفــضــت بنحو  ــرارة األرض  ــات حــ درجــ
2.5 درجــــة مــئــويــة، عــلــى غــــرار تــلــك الــتــي 

لوحظت في درجات حرارة املحيطات. 
»العربي  لـ تصريح  فــي  لوريتانو  وقــالــت 
ــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتـــخـــدمـ الــــجــــديــــد«: »اسـ
نماذج املحاكاة املناخية الختبار الدوافع 

الــحــرارة، ووجدنا  درجــة  لتغير  املحتملة 
انخفاضًا في  الــتــي تضمنت  املــحــاكــاة  أن 
ثاني أكسيد الكربون في الغاف الجوي، 
يــمــكــنــهــا فــقــط إنـــتـــاج تــبــريــد مــتــوافــق مع 
ــة الـــحـــرارة مــن الــفــحــم. وهــذا  بــيــانــات درجـ
يعني أن انخفاض ثاني أكسيد الكربون، 
ــــح مـــســـؤواًل عـــن االنــتــقــال  ــان عــلــى األرجـ كـ
مــن الــحــالــة املــنــاخــيــة الــدافــئــة، إلـــى املــنــاخ 

الجليدي«.
ــة بــــشــــأن تــأثــيــر  ــ ــدراســ ــ ــائـــج الــ ــتـ تـــحـــظـــى نـ
ــــاض فـــــي تــــركــــيــــز ثــــانــــي أكـــســـيـــد  ــفـ ــ ــــخـ االنـ
الــكــربــون فــي الــغــاف الــجــوي، عــلــى تغير 
طبيعة مناخ األرض منذ قرابة 34 مليون 
ســـنـــة، بــأهــمــيــة مـــتـــزايـــدة لــفــهــم الــســيــاق 
الحالي لتغير املناخ وزيادة ثاني أكسيد 
ــوي، ألن هـــذا  ــجــ ــربـــون فــــي الــــغــــاف الــ الـــكـ
الــتــحــول يمكن عكسه جــزئــيــًا فــي الــقــرون 
ــة بــســبــب االرتــــفــــاع فـــي تــركــيــزات  ــقـــادمـ الـ
غازات االحتباس الحراري، وخاصة ثاني 
أكسيد الكربون، نتيجة األنشطة البشرية.

يــرتــبــط انــخــفــاض ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
بانخفاض درجات الحرارة، ومن املحتمل 

الجليد خــال أشهر  أن يسهم في تكوين 
الــــشــــتــــاء، ويـــمـــنـــع الـــــذوبـــــان خـــــال أشــهــر 
النباتي  الغطاء  بيانات  وتظهر  الصيف. 
النباتات  أن  الــدراســة،  املتضمنة في هــذه 
تكيفت في وقــت واحــد مع درجــات حــرارة 
ــرودة، مــا يـــدل عــلــى حــــدوث تطور  ــ أكــثــر بـ
النباتات من األنــواع التي تكيفت مع  في 
درجات الحرارة العالية للغاية إلى األنواع 

التي تعيش في ظروف أكثر اعتدااًل.
ــراء  ــ ــن األســـالـــيـــب املــســتــخــدمــة فــــي إجـ ــ وعـ
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــارت املـــؤلـــفـــة املـ ــ ــ الـــــدراســـــة، أشـ
الــبــحــث، إلـــى أن الــفــريــق اســتــخــدم تــوزيــع 
األحافير الجزيئية. على وجه الدقة، بقايا 
املــتــحــجــرة املحفوظة  الــبــكــتــيــريــة  الـــدهـــون 
فـــي رواســــــب األراضـــــــي الـــرطـــبـــة الــقــديــمــة. 
هياكلها  البكتيرية  املجتمعات  تغير  إذ 
الحرارة  درجــة  تغير  للتكيف مع  الدهنية 
والحموضة، ويمكن بعد ذلك الحفاظ على 
هذه املركبات لعشرات املاين من السنن.

ويمكن من خال هذه املــواد املحفوظة أن 
يعثر العلماء على أدلة على درجة الحرارة 
األخـــرى. بعد  البيئية  والــظــروف  السابقة 
التي حصلوا  البيانات  الفريق  ذلك، قارن 
عــلــيــهــا بــمــجــمــوعــة مــــن نــــمــــاذج مــحــاكــاة 
املــنــاخ الــتــي تــعــيــد إنــتــاج درجــــة الــحــرارة 

املتغيرة تحت تأثيرات مختلفة.
وأضافت لوريتانو: »تضيف بياناتنا قطعة 
جـــديـــدة إلــــى الـــلـــغـــز، خـــاصـــة بــالــنــســبــة إلــى 
نصف الكرة الجنوبي، ولكننا نأمل أن نرى 
املــزيــد مــن الــســجــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

تغطي هذا االنتقال املناخي الكبير«.

تظهر البيانات 
الجديدة املستمدة 

من الفحم القديم، أن 
درجات حرارة األرض 
انخفضت بنحو 2.5 

درجة مئوية

■ ■ ■
يرتبط انخفاض 

ثاني أكسيد الكربون 
بانخفاض درجات 

الحرارة، ومن املحتمل 
أن يسهم في تكوين 
الجليد خالل أشهر 

الشتاء، ويمنع الذوبان 
خالل أشهر الصيف

■ ■ ■
يمكن من خالل هذه 

املواد املحفوظة أن يعثر 
العلماء على أدلة على 
درجة الحرارة السابقة 

والظروف البيئية 
األخرى

باختصار

قبل 40 مليون سنة، خالل العصر األيوسيني، كانت القارة القطبية الجنوبية مغطاة بالغابات المورقة. ولكن، قبل 34 مليون سنة، 
في عصر األوليجوسين، استُبِدلَت هذه الغابات بألواح جليدية قارية سميكة. لماذا؟

هوامش

معن البياري

حدث في السادسة وسبع دقائق مساء يوم الرابع من 
آب أن انفجارا قياميا دّمر الكثير من بيروت، وجّرح 
روَحها، وأجهز على مرفئها، ارتفع فيه قتلى كثيرون 
إلى العال. خيض في الواقعة، ذات الفداحة املهولة، كالم 
أو ســردا،  أو مسرحا  األدب، شعرا  أمــا صانع  كثير. 
ا يحّدق في مشهٍد كهذا، ليس له أن يأتي بأي كالم 

ّ
مل

واإليــحــاء  اللغة  مــن  يبني  أن  إبــداعــا،  يأتي  أن  أراد  إن 
والبعيد،  القريب  من  واملتخيل،  الواقعي  من  واملــجــاز، 
 منه على املشهد وتفاصيله. 

ّ
مبناه الخاص الذي يطل

ــا فــعــلــه الــشــاعــر عــقــل الــعــويــط، فــي مــطــولــتــه، أو  .. ومـ
ملحمته، أو محض قصيدته، »الرابع من آب«، الصادرة 
في كتاٍب ضّمها )دار شرق للكتاب، بيروت، 2021(، 
ــه عــبــر مـــن بـــيـــروت قــبــل الـــســـادســـة وســـبـــع دقــائــق  أنــ
مساء ذلــك اليوم الــذي اكتمل أول من أمــس عــاٌم عليه 
اليوم،  إلى ما بعد السادسة وسبع دقائق مساء ذلك 
إلى لحظة  املرفأ  االنفجار في  من لحظٍة سابقة على 
لتصير  بعد.  ما  غيَرها  قبل  ما  بيروت  لتكون  تالية، 
فــي نــشــيــٍج عـــال، لــتــقــول الـــذي فــي حــواشــيــهــا، وتعلن 
واللوعة  وبالنشيد  واألنــن  الخافت  والغناء  بالصراخ 
واالحتضار، وبالصمت أيضا، وبكثيٍر غير هذا كله، 
أســًى عاليا، تستدعي فيه آالمــا بعيدة وأخــرى ماثلة 
واالحتجاج  والتفّجع  الغضب  مــفــردات  وتضّج  فيها، 

وفــي 65  واملــوت.  الشهادة  بتراجيديا  فيها  والسخط 
صفحة، بال عناوين فرعية بن مقاطع الشعر املتصل 
والــحــواري، يبسط عقل  باملسرحي  املــوصــول  بالنثر 
العويط بيروت الذي صار ميناؤها قتيال، بيروت التي 
املــدّمــاة، املجروحة،  ال يقدر رثــاٌء على رثائها، بيروت 
بيروت التي تبدو في خواتيم القصيدة كأنها تنتظر 
عبورا إلى زمٍن آخر، يأتيها بأعجوبة ما، قد تنجيها.

ســيــكــون لــقــصــيــدة عــقــل الـــعـــويـــط مــوقــعــهــا الــفــريــد 
ــيــــروت، ليس  ــيـــرة عـــن بــ فـــي عــنــقــود الــقــصــائــد الـــوفـ
لــخــصــوصــيــة الـــســـْمـــت الــفــجــائــعــي املــشــحــونــة فــيــه، 
 طموح في اإلفــادة من كل ممكنات 

ٌ
وليس ألنها فعل

التي  املدينة  للتعبير عن السخط من موت هذه  اللغة 
للتحّدي  وأيضا  أيضا  وإنما  مدينة،  أي  مثل  ليست 
الذي تواجه به من يقصد تصنيفا لها، ذلك أنه بقدر 
الــرثــاء فــإن فيها مقادير من  مــا فيها مــن مساحات 
تعلن عجزها  أنها قصيدة  كما  بــبــيــروت،  االحــتــفــال 
عن وصف ما تريد وصفه، وفي الوقت نفسه، تذهب 
املـــجـــازات فيها إلـــى مــطــارح بــاهــظــة اإليـــحـــاء. كــمــا أن 
بن  والــواقــعــي،  السوريالي  بن  فيها  املركب  التداخل 
اآلتي  والنثري  عــال  الــذي يمتح من متخيل  الشعري 
من فائض البساطة في العادي من األشياء واليومي 
وراو،  راء  الــذي يصنعه  التداخل  هــذا  التفاصيل،  من 
التي  البيروتية  القصيدة  على  جــديــد  ونــاثــر،  شــاعــر 
في  تبدو  التي  املدينة  مديح  مــن  فائض  فيها  حضر 

أن تسعفها  أنــفــاســهــا  تــحــاول  الــعــويــط  صنيع عــقــل 
الحكي عن نفسها، وهي في مساحة احتضار،  في 
السادسة وسبع  قبل  ما  ما بن  وفــي مسافة زمنية 
دقــائــق ومـــا بــعــدهــا. وعــلــى مــا فــي الــنــص، بسطوره 
الشعرية )888 سطرا( من بعض التعقيد في صياغة 
مشهد بيروت وأنينها ومرفئها القتيل، إال أن عنوان 
البساطة، كما  الكتاب غاية في  القصيدة على غالف 
التصميم الرائق للفنان إميل منعم، ال ينبئ عن غير 

زمن الواقعة إياها، الرابع من آب.
»أيــصــّح أن ُيــرثــى مــكــان مـــا/ لــم يلتئم بــأشــالئــه؟« .. 
الحركات  املتتابع  النص  واحــد من أسئلة توزعت في 
الزجاج  بــاآلالم وبشظايا  والتي تحتشد  واملشهديات 

إلــى غواية  الــعــويــط  والــحــشــرجــات. ال يستسلم عقل 
التفجع والطلليات واملكوث في الحنن ولعن القتلة الذين 
»عبثا يهربون من مرايا كوابيسهم«، بل تتسع حدقتا 
عينيه ليرى ما قد ال يراه غير الشعراء. والشعراء لهم 
موقع عال في هذه القصيدة امللحمية الشجى والروح: 
»مــيــنــاؤك قــتــيــل/ لــكــن شـــعـــراءك ســـمـــاؤك/ شــعــراؤك 
املشهد  فــي غضون  يــرى صديقنا  ..«. ومما  كــنــزك/ 
بعد السادسة وسبع دقائق يوم الرابع من آب »جرٌح 
 على كرسيٍّ مخلوع/ وكرسي مخلوع لن 

ّ
يطير ليحط

 في شارع ليستريح«. ويرى في األثناء 
ٍّ

يعثر على ظل
»الفندق الذي غادر كراسيه/ لئال يقدم القهوة بفناجن 

متأملة«.
إعــالن بيروت  فــي  املـــاء«  نجح صاحب »ماحيا غربة 
نــشــيــجــهــا الـــعـــالـــي، وفــــي إطــــالق غــضــبــتــه، بــمــفــردات 
الــشــاعــر الـــذي يعطي املــحــســوس املــعــاَيــن مــوقــعــه في 
الذي  املتخيل  بـــأدوات  يرسمها  التي  اللوحة  تلوينات 
يستأنس بإغريقيات بعيدة وتعبيرات إنجيلية ومراٍث 
فيه  يحار  الــذي  بالراهن  وغيرها،  هــذه  وقبل  عتيقة، 

شاعر يقف قدام املشهد، يوم الرابع من آب، ويسأل:
كيف أصفك يا بيروت؟/ في الساعة السادسة وسبع 
دقائق/ كيف أصفك/ فكيف مليت أن يصف؟«. .. ولكن 
مــا رأى،  أمــامــه رأى  الــذي سجى مدينة شهيدة  امليت 
الشعر.  وغــيــر  الشعر  مــن  القيمة،  عــالــي  وكــتــب نصا 

شكرا عقل العويط.

عقل العويط... نشيج بيروت والمرفأ عاليًا

وأخيرًا

قصيدة تعلن عجزها 
عن وصف ما تريد وصفه، 
وفي الوقت نفسه، تذهب 
المجازات فيها إلى مطارح 
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