
عوالم معتمة(*) 
ثّمة كون َشبَحيّ ِحيَك بسكون في كوننا، 
وقد تكون له حياة داخلية غنية خاصة به. 

<J.فينگ> -< M.ترودن> 
  
  
  

باختصار 
   لــدى الــعلماء ســببان مســتقالن لــلتفكير فــي أّن الــكون يــعجّ بــنوع مــا مــن مــادة مــجهولــة 
(املــادة املــعتمة). وليســت الــنجوم واملجــرات والــسحب الــغازيــة هــي الــوحــيدة الــتي تتحــرك 
ة عـمليات - مـثل الـنشاط اإلشـعاعـي-  كـما لـو كـانـت خـاضـعة لـثقالـة مـادة مـخفية، بـل ثـمَّ
تـــقدِّم أحـــجياٍت يـــمكن حـــّلها بـــافـــتراض وجـــود جـــسيمات مـــجهولـــة حـــتى هـــذه اللحـــظة. 
ويُـفترض فـي املـادة املـعتمة أنـها مـكوَّنـة مـن ويـمپاتWIMPs، وهـي نـوع مـن الـجسيمات ال 
تــتفاعــل إالّ بــالــكاّد مــع الــعالــم املــرئــي؛ فــالشــرط الــذي البــّد مــن وجــوده فــيها هــو الــرتــابــة 

والخمول. 
 

 أو هــذا عــلى األقــّل هــو االفــتراض الــسائــد. تُــرى هــل يــمكن أن تُــوجــد لــلمادة املــعتمة فــي 
الــحقيقة حــياة داخــلية غــنية؟ إّن فــيزيــائــيي الــجسيمات - وهــم يــسعون بتحــّرق إلــى فــهم 
مــكوِّنــات املــادة املــعتمة - يــعتقدون أنــها قــد تســتطيع الــتفاعــل بــواســطة مــجال واســع مــن 

ن نوعا من الضوء الذي ال تراه أعيننا كليا.  القوى التي تتضمَّ
 

  تـقوم املـادة املـعتمة مـن خـالل قـوة الـثقالـة بـنحت الـكون إلـى شـبكة مـن املجـرات. وفـي هـذه 
األيــام يشــتبه واضــعو الــنظريــات بــأّن هــذه املــادة قــد تــمارس فــعلها مــن خــالل قــوى أخــرى 
 Millennium Simulation أيـــضا. وتـــمثِّل هـــذه الـــصورة الـــتي أخـــذنـــاهـــا مـــن مشـــروع

(محاكاة األلفية) عام 2005 منطقًة قطرها نحو 1.6 بليون سنة ضوئية. 
  

َفـي 23/9/1846، تسـلَّم <G.J.گـال> [مـديـر مـرصـد بـرلـني] رسـالـة كـان مـقدَّرا لـها أن تُـغيّر مجـرى 
الـتاريـخ الـفلكي. بـعث الـرسـالـة شـخص فـرنـسي اسـمه <U.لـوڤـريـيه> وكـان يـدرس حـركـة الـكــوكـــب 
أورانـــــوس، وقـــــد تــوّصــَــل إلــى أّن مــسار هــذا الــكوكــب ال يــمكن تــفسيره بــواســطة تــأثــير الــقوى 
الـتثاقـلية(1) املـعروفـة فـيه. واقـترح <لـوڤـريـيه> وجـود جـسم غـير مـرصـود حـتى ذلـك الـوقـت يُسـبِّب 
سـحبُه الـتثاقـلي(2) اضـطرابـا فـي مـدار أورانـوس يـتوافق مـع مـا يـلزم بـالـضبط إلحـداث املـشاهـدات 
ــــه <گـــال> إلـــى مـــقرابـــه(4)، وبـــاتّـــباعـــه تـــعليمات <  الـــشاذة املـــرصـــودة(3). وفـــي تـــلك الـــليلة تَـــوجّـَ

لوڤرييه> اكتشف الكوكب نپتون(5). 
  

فـي الـكوسـمولـوجـيا املـعاصـرة نجـد درامـا مـشابـهة تـدور أحـداثـها مـن جـديـد هـذه األيـام، حـيث يـرصـد 
الــفلكيون حــركــات كــونــية غــير ســويــة، ويســتنتجون مــنها وجــود مــادة جــديــدة، ويــذهــبون لــلبحث 
عـــنها. وفـــي هـــذه الـــدرامـــا يؤّدي دوَر أورانـــوس نـــجوٌم ومجـــراٌت تتحـــرك بـــطرق يـــجب أالّ تســـلكها؛ 
ويؤدي دوَر نـپتون مـوادُّ اسـتُنِتج وجـودهـا ولـكنها لـم تُـرصَــــــد حـتى اآلن، وقـد سُــــّميت مؤقـتا بـاملـادة 
املــعتمة(6) والــطاقــة املــعتمة. وانــطالقــا مــن أنــماط الحــركــات غــير الــسويــة الــتي نــشاهــدهــا، يــمكننا 
اكـتشاف بـضع حـقائق أسـاسـية تتعلق بـها. فـاملـادة املـعتمة تـبدو وكـأنـها بحـر مـن الـجسيمات غـير 



املـرئـية الـتي تـمأل الـفضاء مـن دون انـتظام؛ بـينما الـطاقـة املـعتمة تنتشـر بـانـتظام وتـتصرف كـما لـو 
أنـها مـحيكة فـي نـسيج الـفضاء ذاتـه. ومـازال يـتعنّي عـلى الـعلماء تـكرار إنـجاز <گـال>الـذي أبـدعـه 
عــندمــا َوجّــــه آلــة إلــى الــسماء، واســتطاع بــفضلها أن يــلمح بــشكل جــازم األجــرام الــسماويــة غــير 
املـرئـية، ولـكن هـناك عـالمـات مـقلقة - مـثل الـنقاط املـضيئة الـتي تُـرى فـي كـواشـف الـجسيمات(7) - 

تواصل تراكمها. 
  

مـنذ اكـتشاف نـپتون -انـطالقـا مـن ظـهوره كـقوة مـبهمة تؤثـر فـي أورانـوس - تـبنّي أنـه عـالـم آسـر 
فـي حـد ذاتـه. فهـل يـمكن أن يحـدث الـشيء نـفسه مـع املـادة املـعتمة والـطاقـة املـعتمة؟ يـميل الـعلماء 
بــشكل مــتزايــد إلــى تــرجــيح احــتمال أالّ تــكون املــادة املــعتمة عــلى وجــه الــخصوص مجــرَّد اخــتالقٍ 
لـتعليل سـبب حـركـة املـادة املـرئـية، بـل هـي جـانـب خـفي مـن الـكون يـمتلك حـياة داخـلية غـنية. وقـد 
يـكون هـذا الـجانـب الـخفّي مؤلـفا مـن حـديـقة حـقيقية مـن جـسيمات تـتفاعـل مـع بـعضها مـن خـالل 

قوى جديدة غير مألوفة في الطبيعة - أي عالم كامل ِحيك بسكون ضمن نسيج عاملنا. 

الجانب املعتم(**) 
  

تُـعتبر هـذه األفـكار تخـّليا عـن االفـتراض الـذي سـاد مـدة طـويـلة والـذي مـفاده أّن املـادة املـعتمة 
والـطاقـة املـعتمة هـما أكـثر املـواد نـشوزا فـي الـكون. ومـنذ اسـتنتاج الـفلكيني وجـود املـادة املـعتمة 
أول مـــرة فـــي ثـــالثـــينات الـــقرن العشـــريـــن ظـــّلوا يـــعتبرون الـــعطالـــة(8) هـــي خـــاصـــيتها الـــتعريـــفية. 
وتــقترح األرصــاد أّن كــتلتها أكــبر مــن كــتلة املــادة الــعاديــة بســت مــرات، فــاملجــرات وعــناقــيد املجــرات 
مـــطمورة فـــي كـــرات عـــمالقـــة - أو «هـــاالت»(9) - مـــن املـــادة املـــعتمة. ويـــعتقد الـــفلكيون أنـــه كـــي 
تـتفادى هـذه الـكتلُة الضخـمُة مـن املـادة الـكشَف املـباشـَر، فـإنـها يـجب أن تـكون مؤلـفة مـن جـسيمات 
بــالــكاّد تــتفاعــل مــع املــادة الــعاديــة، أو فــي الــحقيقة مــع أيــة مــادة أخــرى. فــكل مــا تــفعله هــو تــوفــير 

حّمالة تثاقلية للمادة املنيرة. 
  

  

 !
تــقوم املــادة املــعتمة مــن خــالل قــوة الــثقالــة بــنحت الــكون إلــى شــبكة مــن املجــرات. وفــي هــذه األيــام يشــتبه واضــعو 
الــنظريــات بــأّن هــذه املــادة قــد تــمارس فــعلها مــن خــالل قــوى أخــرى أيــضا. وتــمثِّل هــذه الــصورة الــتي أخــذنــاهــا مــن 

مشروعMillenniumSimulation (محاكاة األلفية) عام 2005 منطقًة قطرها نحو1.6 بليون سنة ضوئية. 



  
يـعتقد الـفلكيون أّن الـهاالت تـكوَّنـت فـي وقـت مـبكر مـن تـاريـخ الـكون، ثـم سـحبت إلـيها املـادة 
الـعاديـة. وبسـبب كـون هـذه املـادة قـادرة عـلى اتـباع مـجال واسـع مـن أنـماط السـلوك، فـإنـها تـحوَّلـت 
إلـى بـنى مـعقدة. فـي حـني بـقيت املـادة املـعتمة - نـظرا لخـمولـها - عـلى حـالـتها الـبدائـية. وفـيما 
يـخص الـطاقـة املـعتمة، يـبدو أّن دورهـا الـوحـيد هـو تسـريـع الـتمّدد الـكونـي؛ وتـشير الـدالئـل املـتوفّـرة 

إلى أنها بقيت على حالها دون أن تتغير بتاتا طوال عمر الكون. 
  
  

املادة املعتمة 101 
ما الذي يتوارى في العتمة؟(***) 

  كــشفت آالت عــلمية حــديــثة وجــود كــتلة وطــاقــة غــير مــرئــيتني فــي الــكون، ولــكّن مــعرفــة 
أنماط الشيء الذي يكوِّن جوهرها هي مسألة مازالت في مراحلها األولى. 

 !
  



إّن تـوقّــع أن تـكون املـادة املـعتمة مـليئة بـاإلثـارة أكـثر مـن املـعهود بـكثير ال يـعود الـفضل فـيه 
إلــى حــقل عــلم الــفلك بــقدر مــا يــعود إلــى االســتقصاءات الــتفصيلية فــي الــتشـكيالت الــداخـــــليـــة 
لــلذرات وعــالــم الــجسيمات دون الــذريــة(14). ولــدى الــفيزيــائــيني املــتخصصني بــالــجسيمات تــقليد 
مـتوارث فـي رصـد ومـضات ألنـماط مـجهولـة مـن املـادة ضـمن سـلوك املـادة املـعروفـة، والـدالئـل الـتي 

لديهم مستقّلة بشكل تاّم عن الحركات الكونية. 
  

بـدأت سـلسلة األفـكار بـخصوص املـادة املـعتمة عـند اكـتشاف الـتفكك اإلشـعاعـي الـبيتاوي(15) 
فـي الـسنوات الـباكـرة مـن الـقرن الـتاسـع عشـر. فـقد سـعى الـعالـم الـنظري اإليـطالـي<E .فـيرمـي> 
إلــى تــفسير هــذه الــظاهــرة بــافــتراض وجــود قــوة جــديــدة لــلطبيعة وجــسيمات جــديــدة حــامــلة لــتلك 
الــقوة ســبَّبت تــفّكك الــنوى الــذريــة. كــانــت هــذه الــقوة الجــديــدة شــبيهة بــالكهــرمــغنطيسية، وكــانــت 
الـجسيمات الجـديـدة شـبيهة بـالـفوتـونـات (جـسيمات الـضوء)، ولـكن مـع وجـود فـروق أسـاسـية بـني 
الـــحالـــتني. فـــخالفـــا لـــلفوتـــونـــات ذات الـــكتلة املـــنعدمـــة الـــتي تـــجعلها تـــتّسم بحـــركـــيّة عـــالـــية، كـــان 
رأي<فــيرمــي> أّن الــجسيمات الجــديــدة يــجب أن تــكون ثــقيلة. فــالــكتلة الــكبيرة ســوف تحــّد مــن 
ـــر ملــاذا تحــطِّم الــقوة املــوافــقة الــنوى مــع بــقائــها بــالنســبة إلــى الــنواحــي األخــرى غــير  مــداهــا وتفسّـِ
مــلحوظــة. ولــتولــيد عــمر الــنصف(16) املــرصــود لــلنظائــر املــشعة، يــتعنيَّ عــلى الــجسيمات أن تــكون 
ثـقيلة جـدا، إذ يـجب أن تـكون كـتلتها أكـبر بـنحو 100 مـرة مـن كـتلة الـپروتـون، أو نـحو 100 جـيگا 

إلكترون ڤلط giga electron volts بالوحدات املعيارية لفيزياء الجسيمات. 
  

  
من أين جاءت املادة املعتمة 

تجّمد عظيم(****) 

  فـــــي الـــــكون الـــــباكـــــر الـــــحار والـــــكثيف نـــــشأت جـــــسيمات املـــــادة املـــــعتمة مـــــثل 
الـويـمپات، وتـمَّ تـدمـيرهـا فـي تـوازن ديـنامـيكي(17). ومـع تـمّدد الـكون انـخفضت 
حـرارتـه، وفـي آخـر األمـر لـم يـُعد بـوسـعه تـولـيد جـسيمات جـديـدة. ومـا تـبقى مـنها 
صـار منتشـرا عـلى مـدى واسـع بـحيث تـوقّـَف تـصادم بـعضها بـبعض املؤّدي إلـى 
فـنائـها. وفـيما يـخص الـويـمپات، تـتنبّأ الـنظريـة بـشكٍل مُـحَكم بـكمية املـادة الـتي 

نََجت من التلف، وهذه الكمية متوافقة مع املراقبات الفعلية. 

 !



  
فـي الـوقـت الـراهـن تـسمى الـقوة الجـديـدة بـالـقوة الـنوويـة الـضعيفة، أمّـا الـجسيمات املـفترضـة 
الـحامـلة لـلقوة فـهي جـسيمات W و Z الـتي اكـتُشفت فـي ثـمانـينات الـقرن املـاضـي. وهـي ليسـت 
املــادة املــعتمة فــي حــد ذاتــها، ولــكن خــاصــيّاتــها تــعطينا تــلميحات بــخصوص املــادة املــعتمة. ومــن 
الـبديـهي أنـه يـجب أالّ تـكون ثـقيلة جـدا. فـكتلها الـكبيرة تـوحـي أّن هـناك شـيئا مـا يؤثـر فـيها - أي 
جــسيمات جــديــدة تــجعلها تكتســب الــكتلة مــثل صــديق يــشّجعك عــلى االنــصياع إلغــراء أكــل قــطعة 
أخــرى مــن الــكعك. إّن أحــد أهــداف املــصادم الــهادرونــي الــكبير Large Hadron Collider هــو 
الـبحث عـن تـلك الـجسيمات الـتي يـجب أن تـكون كـتلها قـريـبة مـن كـتل W و Z. وفـي الـواقـع يـعتقد 
ة عشـرات مـن أنـماط الـجسيمات قـد تـكون تـنتظر اكـتشافـها: جـسيم واحـد لـكل واحـد  الـعلماء أّن ثـمَّ

من الجسيمات املعروفة، حيث يشكِّالن زوجا ضمن ترتيب يسمى تناظرا فائقا(18). 
  

ن هــــذه الــــجسيماُت االفــــتراضــــية بــــعَض الــــجسيمات الــــتي تُــــسّمى بــــشكل جــــماعــــي  تــــتضمَّ
جـسيمات ضخـمة (كـتليّة) ضـعيفة الـتآثـر(19) أو ويـمپات(20). وسـبب إطـالق هـذا االسـم هـو أّن تـلك 
الـجسيمات ال تـتفاعـل إالّ بـواسـطة الـقوى الـنوويـة الـضعيفة. ونـظرا لـحصانـتها مـن تـأثـير الـقوى 
الكهـربـائـية واملـغنطيسية الـتي تـهيمن عـلى عـالـم الـحياة الـيومـية، فـإنـها غـير مـرئـية كـليا ونـادرا مـا 
يــكون لــها أّي أثــر مــباشــر فــي الــجسيمات الــعاديــة. لــذا، فــإنــها املــرشــح املــالئــم تــمامــا لــتكون املــادة 

املعتمة الكونية. 

ومـع ذلـك، فـإّن إمـكانـية تـفسيرهـا بـشكل صـحيح لـلمادة املـعتمة تـتوقّـَـف عـلى مـقدار املـوجـود 
مـنها. وهـنا بـالـضبط تـكمن جـاذبـية الـحجج الـتي تـقدمـها فـيزيـاء الـجسيمات. فـكما هـو الـحال فـي 
أّي ســـاللـــة مـــن الـــجسيمات، كـــان إنـــتاج الـــويـــمپات ســـيتّم خـــالل االنـــفجار األعـــظم(21) الـــعنيف. 
وبـالـعودة إلـى ذلـك الـحني نجـد أّن تـصادمـات الـجسيمات الـعالـية الـطاقـة قـامـت بـتولـيد الـويـمپات 
وتـدمـيرهـا، وهـذا مـا سـمح لـعدد محـدَّد مـنها بـأن يـظل مـوجـودا فـي أّي لحـظة مـعطاة. وهـذا الـعدد 
كـان يـتغير بـتغيّر الـزمـن اسـتنادا إلـى أثـريـن مـتنافسـني أحـدثَهما تـمّدُد الـكون. أولـهما تـبرّد الـحساء 
الـكونـي الـبدائـي(22) الـذي خـفَّض كـمية الـطاقـة املـتاحـة لـتولـيد الـويـمپات، وبـالـتالـي أّدى إلـى نـقص 
عـددهـا. أمّـا األثـر الـثانـي فـكان تـخفيف تـركـيز(23) الـجسيمات الـذي خَـفَّض تـكرار الـتصادمـات إلـى 
أن تـوقّـَف حـدوثـها بـشكل فـّعال. وعـند ذلـك -أي بـعد االنـفجار األعـظم بـزهـاء 10 نـانـو ثـانـية(24) - 
أصـبح عـدد الـويـمپات ثـابـتا. ولـم يتبقَّ فـي الـكون مـا يـلزم مـن الـطاقـة لـتولـيد ويـمپات أو مـا يـلزم 

من كثافِة تركيِز الكتلة لتحطيمها. 
  

نمط جديد من املادة املعتمة 
مجموعات منوَّعة من الكائنات الضعيفة(*****) 

  كـانـت الـويـمپات الـفائـقة هـي أول نـمط مُـقتَرح مـن الـجسيمات الـتي تـرفـد وتُغني سـيناريـو 
الـويـمپ املـعياري املتعلِّق بـاملـادة املـعتمة. وهـذا املـصطلح ذو صـفة تـهكمية مـقصودة: فهـذه 
الــجسيمات «فــائــقة» لــيس ألنــها أكــثر قــوة مــن الــويــمپات، بــل ألنــها أكــثر ويــمپية مــنها؛ إذ 

إنها ال تتآثر مع املادة العادية إالّ من خالل قوة الثقالة. 



 !
  
  

  
وانـطالقـا مـن الـكتلة املـتوقّـعة لـلويـمپات ومـن شـّدة تـفاعـالتـها الـتي تـتحكم فـي عـدد مـرات إفـناء 
بــعضها بــعضا، فــإّن الــفيزيــائــيني يســتطيعون أن يحســبوا بــسهولــة عــدد مــا يــجب أن يــتبّقى مــن 
الــويــمپات. ومــن املــثير لــلدهــشة أّن هــذا الــعدد يــتماشــى مــع الــعدد املــطلوب إلنــتاج املــادة املــعتمة 
الـكونـية املـوجـودة حـالـيا ضـمن مـجال الـدقـة لـتقديـرات الـكتلة وشـّدة الـتفاعـل. وقـد أُطلق عـلى هـذا 
الــتوافق الجــديــر بــاملــالحــظة اســم مــصادفــة الــويــمپات(25). وهــكذا، فــإّن الــجسيمات الــتي عُـــرفــت 
ــــر األرصـــاد الـــكوســـمولـــوجـــية  نـــتيجة حـــّل أحـــجية طُــرِحَــــت قـــبل قـــرن فـــي فـــيزيـــاء الـــجسيمات، تُفَسّـِ

تفسيرا جميال. 



  
إّن األدلـة الـتي سـبق ذكـرهـا تـشير أيـضا إلـى أّن الـويـمپات خـامـلة، إذ إّن إجـراء حـساب سـريـع 
يـبنّي أّن نـحو بـليون مـن هـذه الـجسيمات قـد اجـتاز جسـدك مـنذ بـدايـة قـراءتـك لهـذه املـقالـة، ومـا لـم 
تـكن محـظوظـا بـدرجـة اسـتثنائـية لـم يُحـِدث أيٌّ مـنها أيَّ أثـر يـمكن إدراكـه. ويـمكنك أن تـتوقّــع أنـه 
خـالل عـام كـامـل سـتتبعثر واحـدة فـقط مـن الـويـمپات عـن الـنوى الـذريـة فـي خـاليـاك، وتـودع فـيها 

كمية ضئيلة من الطاقة. 
  

  
أرصاد فيزيائية 

كيف يمكن رؤية األشياء غير املرئية(******) 

   إّن كــــل مــــا يــــعرفــــه الــــفلكيون حــــتى اآلن عــــن املــــادة املــــعتمة أتــــى مــــن تــــأثــــيراتــــها 
الــتثاقــلية فــي املــادة الــتي يــمكن رؤيــتها. ولــكن عــليهم كــشفها مــباشــرة إذا كــانــوا 
يــــسعون إلــــى مــــعرفــــة مــــاهــــيتها. وهــــذا لــــيس بــــاألمــــر السهــــل: إذ إّن املــــادة املــــعتمة 
بـالـتعريـف تـتّصف بـاملـراوغـة والـتمّلص. ومـع ذلـك يـقوم آالف الـباحـثني بـالـبحث عـنها 
ـزوا مـعظم جـهودهـم  يـحثّهم عـلى ذلـك األمـُل بـاكـتشاف مـا يُـكوِّن ُربـع الـكون. وقـد ركّـَ
عـلى الـويـمپات، عـلما بـأّن اسـتراتـيجيات الـبحث الـشائـعة الـثالث هـي: الـتفتيش عـن 

فناء(26)الجسيمات وتبعثرها(27) وتوليدها. 

 !
 فناء. 

   حـــني يـــتالقـــى اثـــنان مـــن الـــويـــمپات، يـــلغي كـــل مـــنهما اآلخـــر ويخـــّلفان وراءهـــما 
مجــموعــة مــن الــجسيمات األخــرى كــاإللــكترونــات واإللــكترونــات املــضادة(28) (الــتي 
تـسمى پـوزيـترونـات(29)) والـنتريـنوَات(30). ال يـمكن ملـثل عـملية اإلفـناء هـذه أن تـكون 
شـــائـــعة جـــدا، وإالّ ملـــا وجـــدت حـــالـــيا أيـــة ويـــمپات. ولـــحسن الحـــظ، فـــإّن الـــتجارب 
الـــحالـــية حـــّساســـة إلـــى درجـــة تـــكفي ملـــالحـــظة فـــناء حـــتى جـــزء ضـــئيل جـــدا مـــن 

الويمپات. 

   تـبحث الـكواشـف(31) املـوجـودة عـلى مـنت األقـمار الـصناعـية واملـناطـيد ذات الـعلو 
الــشاهق عــن اإللــكترونــات والــپوزيــترونــات. ومــن املــهام املُجَـــْدَولــة لــلمكوك الــفضائــي 
فـــي عـــام 2011 أن يـــقوم بـــنقل مـــقياس الـــطيف املـــغنطيسي ألـــفا(32) إلـــى املحـــطة 
الـفضائـية الـدولـية حـيث سـيقبع مـن أجـل الـبحث عـن الـپوزيـترونـات. وثـّمة مـراصـد 
أخـــــرى - مـــــثلSuper -Kamiokande فـــــي الـــــيابـــــان و IceCube فـــــي الـــــقارة 

املحيطة بالقطب الجنوبي (آنتاركتيكا)(33) - تقوم بالسعي وراء النترينوَات. 



 !

كشف مباشر. 
    ال بــد أّن املــادة املــعتمة تــتدفَّق عــبر كــوكــبنا خــالل ارتــحالــها عــبر مجــرتــنا. وفــي 
مـــناســـبات نـــادرة ســـيلتقي أحـــد الـــويـــمپات مـــصادفـــة بـــنواة ذريـــة ويـــجعلها تـــرتـــدّ 
مــتراجــعة، تــمامــا مــثلما تــفعل كــرة لــعبة الــبلياردو عــندمــا تــصدمــها الــكرة املــدفــوعــة 
بـعصا الـالعـب. إّن طـاقـات االرتـداد املـتوقّـَعة ضـئيلة لـدرجـة يسـتحيل تـقريـبا الـشعور 
بــــها، ولــــكنها يــــمكن أن تــــقع فــــي مــــجال الــــكواشــــف الــــحّساســــة. وتبطئ الــــتقانــــة 
ـــل مــــالحــــظة أّي ارتــــداد. وتــــعطينا  ـــة(34) االهــــتزازات الــــطبيعية لــــلذرات، فتسهّـِ يّـَ الــــَقرِّ
الـــطاقـــُة املـــوَدعـــُة فـــي الـــكاشـــف املـــفتاحَ الـــذي يـــسمح لـــنا بـــالـــتأكّــــد مـــن الـــخاصّـــــــيات 
األســـاســـية لـــلمادة املـــعتمة بـــشكٍل راســـخ. وقـــــــد اّدعـــت تجـــربـــتان هـــما DAMA و 
CoGeNT بـأنـهما اكـتشفتا إشـارة (فـي األسـفل)، فـي حـني لـم تجـد تـجارب أخـرى - 
مـثلXENON وCDMS - أّي شـيء. وهـذه الـتجارب - إضـافـة إلـى تـجارب جـديـدة 
أخـرى - تـقوم بتحسـني حـساسـيتها بسـرعـة، وتَـِعُد بـنتـائـج مـثيرة مـن هـذا الـحقـل 

في املستقبل القريب. 

  

 !
توليد. 

    قـــد يـــكون بـــاإلمـــكان تـــولـــيد املـــادة املـــعتمة فـــي مـــصاِدمـــات الـــجسيمات(35)، مـــثل 
املـصادم الـهادرونـي الـكبير(36) فـي سـيرن قـرب جـنيف، حـيث تُجـرى تجـربـة عـمالقـة 
تــتصادم فــيها الــپروتــونــات مــعا بــطاقــات عــالــية جــدا. إّن تــولــيد مــادة مــعتمة هــو 
الــعملية الــعكسية إلفــناء مــادة مــعتمة: بــمعنى أنــه إذا كــان بــإمــكان املــادة املــعتمة 
الــــفناء مــــتحولــــة إلــــى جــــسيمات عــــاديــــة، فــــمن املــــمكن أيــــضا تــــولــــيدهــــا بــــواســــطة 
الـتصادمـات بـني جـسيمات عـاديـة. وسـتكون الـعالمـة املـميّزة لـتولـيد مـادة مـعتمة هـي 
رصــد تــصادمــات يــبدو فــيها أّن الــطاقــة واالنــدفــاع(37) قــد فُــِقدا، فهــذا يــشير إلــى أنّ 
ـــل  ــدت ثـــم تـــفادت الـــكاشـــف دون أن يسجّـِ بـــعض الـــجسيمات غـــير الـــتفاعـــلية(38) تـــولّـَ
مت لـكشف الـنقاب عـن أسـرار الـعالَـم  وجـودهـا. إّن هـذه الـتجارب الـعمالقـة الـتي صُـــــمِّ

دون الذري(39) قد تُختَتَم باكتشاف النمط املهيمن للمادة في الكون. 

تجارب تزعم أنها اكتشفت جسيمات مادة معتمة(*******) 

  



  

 

أرصاد فلكية 
رصاصة فضية(********) 

  يُـعتبَر التجـّمع الـشهير املـدعـو عـنقود رصـاصـي(40) ضـمن أكـثر الـدالئـل إقـناعـا 
لـــلفلكيني عـــلى وجـــود مـــادة مـــعتمة. وهـــو فـــي واقـــع األمـــر زوجٌ مـــن الـــعناقـــيد 
املجــّريّــة اصــطدم أحــدهــما بــاآلخــر. ولــم يؤثّـِر هــذا االصــطدام فــي نــجوم املجــرات 



َحب  (الـصورة املـرئـية) ألنـها تـمثّل أهـدافـا صـغيرة فـي هـذه املـقايـيس، ولـكّن الـسُّ
ــــت بــــعضها بــــعضا مــــصدرةً أشــــعة ســــينية (الــــلون  الــــغازيــــة بــــني النجــــمية دكّـَ
الـقرنـفلي). وقـد كـشفت املـادة املـعتمة (الـلون األزرق) عـن وجـودهـا عـندمـا شـوَّهـت 
ثـقالـتُها ضـوَء األجـسام املـوجـودة فـي الخـلفية. وظـلت هـذه املـادة عـلى تـراصـفها 
مــع الــنجوم؛ وهــذا يــشير إلــى أنــه مــهما كــانــت الــجسيمات الــتي تُــكوِّنــها فــإنــها 

غير تفاعلية إلى حدٍّ بعيد. 

 !
  

 وكــي يــكون لــدى الــفيزيــائــيني أيُّ أمــل بــكشف مــثل هــذه األحــداث، فــإنــهم يــضعون كــواشــف 
الــجسيمات(41) ملــراقــبة حــجوم كــبيرة مــن الــسوائــل أو املــواّد األخــرى ملــدد طــويــلة. وكــذلــك يــبحث 
الــفلكيون أيــضا عــن دفــقات مــن اإلشــعاع فــي املجــرة تــدّل عــلى الــحوادث الــنادرة لــتصادم وفــناء 
الـــــويـــــمپات الـــــجوّالـــــة. وهـــــناك طـــــريـــــقة ثـــــالـــــثة لـــــلعثور عـــــلى ويـــــمپات، تـــــتلّخص فـــــي مـــــحاولـــــة 

اصطناعها(42) بواسطة التجارب األرضية [انظر أعاله]. 
  

ويمپية تتجاوزالويمپات(*********) 
  

قـــد تـــترك الـــجهود االســـتثنائـــية املـــبذولـــة حـــالـــيا لـــلبحث عـــن الـــويـــمپات انـــطباعـــا بـــأّن هـــذه 
ــح الـوحـيد املـقبول نـظريـا لـيكوِّن املـادة املـعتمة. تُـرى هـل هـي فـعال كـذلـك؟ فـي  الـجسيمات هـي املـرشّـَ
الـواقـع إّن الـتطورات الحـديـثة فـي فـيزيـاء الـجسيمات أمـاطـت الـلثام عـن احـتماالت أخـرى، وأملـحت 
إلــى أّن الــويــمپ لــيس ســوى قــمة جــبل الجــليد. فــقد تــكون مــختبئة تــحت الســطح عــوالــُم مــخفية 

كاملة بجسيماتها املادية وقواها الخاصة بها. 
  

أحــــد هــــذه الــــتطورات أســــفر عــــن مــــفهوم لــــجسيمات تــــتّسم بــــكونــــها أكــــثر ويــــمپية(43) مــــن 
الـويـمپات. وتـقترح الـنظريـة هـنا أّن الـويـمپات الـتي تـكوَّنـت فـي أول نـانـوثـانـية مـن تـاريـخ الـكون 
ربــما كــانــت غــير مســتقرة(44). وبــعد مــدة تــتراوح بــني عــدة ثــوان إلــى أيــام، مــن املــمكن أن تــكون قــد 
تـفكَّكت مـتحولـة إلـى جـسيمات لـها كـتلة مـقاربـة لـألولـى، لـكنها ال تـتآثـر بـواسـطة الـقوة الـنوويـة 
الـضعيفة؛ فـالـثقالـة هـي كـل مـا يـربـطها بـبقية الـعالـم الـطبيعي. وقـد سـماهـا الـفيزيـائـيون - عـلى 

سبيل الدعابة - ويمپات فائقة(45). 
  

ــف املـــادة املـــعتمة لـــلكون  الـــفكرة هـــي أّن هـــذه الـــجسيمات - ال الـــويـــمپات - هـــي الـــتي تؤلّـِ
الـحالـي. وهـذه الـجسيمات سـوف تـتملَّص مـن كـشفها بـالـرصـد املـباشـر، بـيد أنـه يـمكن اسـتخالص 



وجـودهـا مـن الـبصمات الـتي تـشي بـها نـتيجة تـأثـيرهـا فـي أشـكال املجـرات. فـال بـد أّن الـويـمپات 
الـفائـقة كـانـت عـند نـشوئـها تتحـرك بسـرعـة تـمثِّل نسـبة عـالـية مـن سـرعـة الـضوء، وأنـها اسـتغرقـت 
وقـــتا قـــبل بـــلوغـــها مـــرحـــلة الهـــدوء، ولـــم يـــكن بـــمقدور املجـــرات أن تـــبدأ بـــالـــتشّكل قـــبل هـــدوء تـــلك 
الـجسيمات. هـذا الـتأخـر كـان سـيترك وقـتا أقـّل لـلمادة كـي تـتراكـم فـي مـراكـز املجـرات قـبل أن يـرقّـِقها 
الـتمّدد الـكونـي. لـذا، فـإّن كـثافـة مـركـز هـاالت املـادة املـعتمة يـجب أن تـكشف الـنقاب عـّما إذا كـانـت 
تــلك الــهاالت مــكوَّنــة مــن ويــمپات أو ويــمپات فــائــقة؛ ويــقوم الــفلكيون اآلن بــدراســة هــذه املــسألــة. 
إضـافـة إلـى ذلـك، فـإّن تـفكك الـويـمپ لـيتحول إلـى ويـمپ فـائق ال بـد أن يـكون قـد ولّـد فـوتـونـات أو 
إلـكترونـات كـمنتجات ثـانـويـة لهـذا الـتفكك، ومـن املـمكن أن تـصطدم هـذه الـجسيمات بـعنف بـنوى 
ة بـعض الـدالئـل عـلى أّن الـكون يـحتوي مـن الـليثيوم أقـّل مـما هـو  خـفيفة وتحـطِّمها إلـى أجـزاء. وثـمَّ

متوقَّع، وفرضية الويمپات الفائقة تمثِّل إحدى الطرائق لتفسير هذا التناقض. 
  

إّن سـيناريـو الـويـمپات الـفائـقة هـو أيـضا مـصدر إلـهام إلمـكانـات جـديـدة بـالنسـبة إلـى مـا قـد 
يـرصـده الـفيزيـائـيون التجـريـبيون. فـمثال لـيس مـن الـضروري أن يـكون الـويـمپ األصـلي ال مـعتما 
وال مـوسـومـا بـميّزات الـويـمپ الـحالـي؛ بـل كـان بـإمـكانـه أن يـمتلك شـحنة كهـربـائـية. وأّي شـحنة كـان 
يـمتلكها لـم تـُكن لتؤثّـِر فـي تـطوّر الـكون، ألّن الـجسيم تـفكَّك بسـرعـة عـالـية. بـيد أّن ذلـك سـيعني أنّ 
الـويـمپات سـتكون جـّد واضـحة إذا اسـتطاع التجـريـبيون إعـادة تـولـيدهـا. وفـي تـلك الـحالـة سـوف 
ـــطات مـن املـواد  تظهـر بـالنسـبة إلـى كـواشـف الـجسيمات كـما لـو كـانـت إلـكترونـات قـد تـناولـت منشّـِ
الســتيروئــيديــة(46): إذ ســتكون لــها شــحنة اإللــكترون نــفسه، ولــكن كــتلتها أكــبر بـ100000  مــرة، 
ومـثل هـذه الـجسيمات سـتنطلق بـانـدفـاع هـائـل عـبر الـكواشـف مخـلِّفة عـالمـات مـثيرة لـلدهـشة فـي 

مسارها. 
  

قوى معتمة، عوالم مخفية(**********) 
  

الــدرس األســاســي الــذي نــتعلمه مــن نــماذج الــويــمپات الــفائــقة هــو أنــه مــا مــن ســبب - ســواء 
أكـان نـظريـا أم آتـيا مـن املـراقـبات - يـجعلنا نـحكم بـأّن املـادة املـعتمة يـجب أن تـكون مـمّلة وخـامـلة 
كـــما يـــميل الـــفلكيون إلـــى افـــتراضـــها. وبمجـــرَّد إقـــرارنـــا بـــاحـــتمال وجـــود جـــسيمات مـــخفية ذات 
خـاصّـــــيات تـتجاوز سـيناريـو الـويـمپ املـعياري، يـكون مـن الـطبيعي أن نـأخـذ بـعني االعـتبار املـجال 
الــكامــل ملــثل هــذه االحــتماالت، فــنتساءل هــل بــاإلمــكان أنــه هــناك قــطاع كــامــل مــكوَّن مــن جــسيمات 
مـخفية؟ وهـل بـاإلمـكان أنـه هـناك عـالَــم مـخفي يـمثّل نـسخة مـطابـقة لـعاملـنا تـحوي نـسخا مـخفية 
ع لتؤلّـِـف كـواكـبَ  لـإللـكترونـات والـپروتـونـات الـتي تتّحـد مـعا لـتكوّن ذرات وجـزيـئات مـخفية تتجـمَّ

مخفية ونجوما مخفية وحتى أشخاصا مخفيِّني؟ 
  

لـقد أُخـضع مـوضـوع إمـكانـية وجـود عـالَـم مـخفي مـطابق لـعاملـنا لـلدراسـة بـشكل مـطوَّل، وكـانـت 
الـــبدايـــة عـــام 1956 فـــي مـــالحـــظة عـــارضـــة وردت ضـــمن بـــحٍث حـــصل عـــلى جـــائـــزة نـــوبـــل قـــدَّمـــه 
<D.T.لـــــي> و<N.Ch.يـــــانـــــگ>، ولحق بـــــهما حـــــديـــــثا كـــــثيرون آخـــــرون مـــــنهم <R.فـــــوت> و 
<R.ڤـولـكاس> [مـن جـامـعة مـلبورن فـي أسـترالـيا]. إّن هـذه الـفكرة مـغويـة حـقا: فهـل مـن املـمكن أنّ 
مــا نــراه كــمادة مــعتمة هــو فــي الــحقيقة دلــيل عــلى عــالــم مــخفي يــعكس صــورة عــاملــنا؟ وهــل هــناك 
فــيزيــائــيون وفــلكيون مــخفيون يــمعنون الــنظر فــي هــذه اللحــظة عــبر مــقاريــبهم ويــتساءلــون عــن 



طبيعة مادتهم املعتمة، بينما مادتهم املعتمة هي في واقع األمر نحن؟ 
  

لــسوء الحــظ، تــشير املــراقــبات األســاســية إلــى أّن الــعوالــم املــخفية ال يــمكن أن تــكون نــسخة 
دقــيقة عــن عــاملــنا املــرئــي. أحــد األســباب لــذلــك هــو أّن وفــرة املــادة املــعتمة تــفوق بســت مــرات املــادة 
الــعاديــة. والســبب الــثانــي هــو أنــه لــو كــانــت املــادة املــعتمة تســلك ســلوك املــادة الــعاديــة، لــكانــت 
الــهاالت قــد تســطَّحت لــتشكِّل أقــراصــا شــبيهة بــقرص درب الــتبانــة(47)؛ وَلنَجَــــَمت عــن ذلــك نــتائــج 
تـثاقـلية درامـية لـم تـتّم مـالحـظتها. وأخـيرا، فـإّن وجـود جـسيمات مـخفية مـطابـقة لـجسيماتـنا كـان 
سيؤثـــر فـــي الـــتمّدد الـــكونـــي مـــغيِّرا اصـــطناع الهـــدروجـــني والهـــليوم فـــي بـــواكـــير الـــكون؛ بـــينما 
الــقياســات الــتركــيبية(48) تســتبعد هــذا األمــر. وهــكذا، نجــد أّن هــذه االعــتبارات تــفنّد بــقوة احــتمال 

وجود أناس مخفيني. 
  

بـعد هـذا، يـمكننا الـقول إّن الـعالـم املـعتم قـد يـكون حـقا شـبكة مـعقدة مـن الـجسيمات والـقوى. 
وفـي أحـد مـناحـي األبـحاث وجـد بـاحـثون عـدة - مـن ضـمنهم أحـدنـا (<فـينگ>) و<J.كـومـار>[مـن 
جـامـعة هـاواي فـي مـانـوا] - أّن نـفس الـهيكل الـتناظـري الـفائق(49) الـذي يـقودنـا إلـى الـويـمپات، 
ن الـويـمپات، بـل فـيها أنـماط عـديـدة أخـرى مـن الـجسيمات.  يـسمح بـسيناريـوهـات بـديـلة ال تـتضمَّ
أضــف إلــى ذلــك أّن هــذه الــجسيمات - فــي كــثير مــن هــذه الــنظريــات عــديــمة الــويــمپات - يــتآثــر 
أحــدهــا مــع اآلخــر مــن خــالل قــوى مــعتمة افــتُرِضــت حــديــثا. وقــد وجــدنــا أّن مــثل هــذه الــقوى ســوف 
يــغيّر مــعّدل تــولــيد وإفــناء الــجسيمات فــي بــواكــير الــكون، ولــكن مــن جــديــد تــتوازن األرقــام بــحيث 
يــبقى فــي الــنهايــة الــعدد الــصحيح مــن الــجسيمات الــالزم لــتشكيل املــادة املــعتمة. وهــذه الــنماذج 
تـتنبأ بـأنـه مـن املـمكن أن تـرافقَ املـادةَ املـعتمة قـوةٌ نـوويـة ضـعيفة مـخفية، أو حـتى أمـر أكـثر إثـارة 
هــو نــمط مســتتر مــن الكهــرمــغنطيسية، وهــذا يــقتضي أّن املــادة املــعتمة يــمكن أن تــصدر وتــعكس 

ضوءا مخفيا. 
  

بـالـطبع هـذا «الـضوء» غـير مـرئـي بـالنسـبة إلـينا، وهـكذا تـبقى املـادة املـعتمة مـعتمة بـالنسـبة 
إلــى عــيونــنا. ومــع ذلــك يــمكن أن يــكون لــدى الــقوى الجــديــدة آثــاٌر جــّد بــليغة. فــمثال يــمكنها جــعل 
سُــــُحب الــجسيمات املــعتمة مــشوَّهــة عــند مــرور بــعضها عــبر بــعض. وقــد بــحث الــفلكيون عــن هــذا 
األثــر فــي التجــّمع الــشهير املــدعــو عــنقود رصــاصــي(50) والــذي يــتكوَّن مــن حشــديــن عــنقوديــني مــن 
املجـــرّات مـــرَّ كـــّل مـــنهما عـــبر اآلخـــر. وتـــبنّي األرصـــاد أّن االمـــتزاج املشـــترك الـــقصير األمـــد لهـــذيـــن 
الحشـديـن تـرك املـادة املـعتمة دون اضـطراب إلـى حـدٍّ بـعيد، وهـذا يـشير إلـى أنـه مـن غـير املـمكن أليّ 

قوى معتمة أن تكون قوية جدا. ويواصل الباحثون النظر والتفتيش في منظومات أخرى. 
  

ســـوف تـــسمح مـــثل تـــلك الـــقوى لـــلجسيمات املـــعتمة أيـــضا بـــأن تـــتبادل فـــيما بـــينها الـــطاقـــة 
واالنـدفـاع(51)، وهـذه عـملية تـميل إلـى جـعلها مـتجانـسة وإلـى جـعل الـهاالت ذات األشـكال الـبدئـية 
املنحــرفــة كــرويــة الــشكل. إّن عــملية املــجانــسة يــجب أن تــكون أكــثر وضــوحــا فــي املجــرّات الــصغيرة 
(الــتي تــسّمى أيــضا مجــرّات قــزمــة(52)) حــيث تــكون املــادة املــعتمة بــطيئة الحــركــة، وحــيث تــتسّكع 
ـر الــوقــت لــلتأثــيرات الــضئيلة كــي تــنمو وتــتعاظــم. وإذا  الــجسيمات بــعضها قــرب بــعض، ويــتوفّـَ
أظهــرت مــراقــبات األرصــاد بــشكل مــنهجي ثــابــت أّن للمجــرّات الــصغيرة أشــكاال أكــثر اســتدارة مــن 
قـريـباتـها ذات الحجـم األكـبر، فـإّن هـذا االكـتشاف سـوف يُـَعدُّ إشـارةً إلـى أّن املـادة املـعتمة تـتآثـر مـن 



خــالل قــوى جــديــدة. ولــم يــبدأ الــفلكيون بــإجــراء الــدراســات الــضروريــة لهــذا املــوضــوع إالّ مــنذ فــترة 
قريبة جدا. 

 
من شيء معتم إلى آخر(***********) 

  
أحــد اإلمــكانــات الــذي ال يــقل إثــارة لــالهــتمام عــن ســابــقاتــه هــو أّن املــادة املــعتمة تــتفاعــل مــع 
الـطاقـة املـعتمة. فـمعظم الـنظريـات الـسائـدة حـالـيا تـتعامـل مـع هـاتـني الـكينونـتني عـلى أّن إحـداهـما 
مــنفصلة عــن األخــرى، ولــكن ال وجــود لســبب حــقيقي يــفرض عــليهما أن تــكونــا كــذلــك، لــذا يــدرس 
الـفيزيـائـيون اآلن مـسألـة الـكيفية الـتي يـمكن أن تؤثـر بـها املـادة املـعتمة والـطاقـة املـعتمة إحـداهـما 
فــي األخــرى. وهــناك أمــٌل بــأّن االقــتران(53) بــني األمــريــن الــسابــقني يــمكن أن يــسهم فــي حــّل بــعض 
املـعضالت الـكوسـمولـوجـية، مـثل مـسألـة املـصادفـة(54): وهـي املـسألـة الـتي تـبحث فـي سـبب كـون 
كــثافــة كــلٍّ مــنهما قــريــبة مــن كــثافــة األخــرى. فــالــطاقــة املــعتمة أكــثف مــن املــادة املــعتمة بــثالث مــرات 
تـقريـبا، ولـكن النسـبة بـينهما كـان يـمكن أن تـساوي ألـف أو مـليون. فهـذه املـصادفـة سـوف تـصبح 

منطقية إذا كانت املادة املعتمة هي التي أثارت بطريقة ما انبعاث الطاقة املعتمة. 
  

يـمكن أيـضا أن يـسمح االقـتران بـالـطاقـة املـعتمة لـجسيمات املـادة املـعتمة بـالـتفاعـل بـعضها مـع 
بــعض بــطرائق ال تســلكها الــجسيمات الــعاديــة. وتــسمح الــنماذج الحــديــثة لــلطاقــة املــعتمة - بــل 
تـفرض عـليها أحـيانـا- بـأن تـخضع املـادة املـعتمة إلـى قـوّة مـختلفة عـّما تـفعله فـي املـادة الـعاديـة. 
وبــتأثــير هــذه الــقوة ســوف تــميل املــادة املــعتمة إلــى االبــتعاد عــن أّي مــادة عــاديــة كــانــت مــتشابــكة 
مــعها. وفــي عــام 2006، اقــترح<M.كــامــيونــكڤسكي>[مــن معهــد كــالــيفورنــيا لــلتقانــة (CIT)] و 
<M.كيســدن> [وكــان حــينئذ فــي املعهــد الــكندي لــلفيزيــاء الــفلكية الــنظريــة فــي تــورونــتو] الــبحثَ 
عـن هـذا األثـر فـي املجـرّات الـقزمـة الـتي تـمزِّقـها املجـرّات املـجاورة األكـبر مـنها حجـما. وعـلى سـبيل 
املــثال، يجــري تــمزيق املجــرّة الــقزمــة املــدعــوة بــرج الــقوس(55) مــن قــبل مجــرّة درب الــتبانــة، ويــظنّ 
الــــفلكيون أّن مــــادتــــها املــــعتمة ومــــادتــــها الــــعاديــــة تــــنسكبان ضــــمن مجــــرتــــنا. ووفــــقا لــــحسابــــات 
<كـامـيونـكڤسكي> و<كيسـدن> فـإنـه لـو كـانـت الـقوى املؤثّـِرة فـي املـادة املـعتمة أشـّد أو أضـعف 
بنسـبة أربـعة فـي املـئة عـلى األقـّل مـن الـقوى املؤثِّرة فـي املـادة الـعاديـة، لـترتّـَب عـلى هـاتـني املـادتـني 
أن تـنفصل إحـداهـما عـن األخـرى بـمقدار قـابـل لـلمالحـظة. بـيد أّن الـبيانـات املـتوفّـِرة حـالـيا لـم تـبنيّ 

أيَّ شيء من هذا القبيل. 
  

ثــّمة فــكرة أخــرى تــذهــب إلــى أّن وجــود صــلة بــني املــادة املــعتمة والــطاقــة املــعتمة ســوف يــغيّر 
تـعاظُم الـبنى الـكونـية الـذي يـتوقّـَف بـدقـة عـلى تـركـيب الـكون بـما فـي ذلـك جـانـبه املـعتم. وحـديـثا قـام 
عـدد مـن الـباحـثني - مـن ضـمنهم واحـد مـنا (<تـرودن>) ومـعاونـوه <R.بـني>و <E.فـالنـاگـن> و 
<I.الزلـــو> [مـــن جـــامـــعة كـــورنـــل] - بـــاســـتعمال هـــذا الـــقيد الـــقوي الســـتبعاد صـــنف واســـع مـــن 

النماذج. 
  

وعــلى الــرغــم مــن هــذه الــنتائــج الســلبية، فــإّن الــقضية الــنظريــة املــتبنّية لــلرأي الــقائــل بــوجــود 
عـالـم مـعتم مـعقَّد تـفرض نـفسها اآلن إلـى درجـة أّن كـثيرا مـن الـباحـثني سيجـدونـه أمـرا مـفاجـئا لـو 



تــبنيَّ أنَّ املــادة املــعتمة ليســت ســوى حشــد غــير مــتمايــز مــن الــويــمپات. وبــعد هــذا كــله، فــإن املــادة 
ن طـيفا غـنيا مـن الـجسيمات ذات تـفاعـالت مـتعددة تتحـدَّد بـواسـطة مـبادئ تـناظـريـة  املـرئـية تـتضمَّ
أصــــلية جــــميلة، وال شــــيء يــــوحــــي أنــــه يــــتعنيَّ عــــلى املــــادة املــــعتمة والــــطاقــــة املــــعتمة أن تــــكونــــا 
مــختلفتني. وقــد ال نــواجــه أشــخاصــا أو كــواكــَب أو نــجومــا مــعتمة، بــيد أنــه مــثلما يــصعب عــلينا 
تــصوّر املــنظومــة الــشمسية مــن دون نــپتون وپــلوتــو وحشــد األجــرام الــسماويــة األخــرى الــتي تــقع 
حــتى أبــعد مــنهما، فــإنــه قــد نعجــز أيــضا فــي يــوم مــن األيــام عــن تــصوّر كــوٍن خــاٍل مــن عــالَــم مــعتم 

فاتن معّقد. 
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<فـينگ>يـزيـائـي نـظري يـعمل فـي املـجال الـذي يـمثّل تـقاطـع فـيزيـاء الـجسيمات والـكوسـمولـوجـيا، 
زا على املادة املعتمة. وهو حاليا أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة كاليفورنيا.  مركِّ

 Mark Trodden
يــدرس <تــرودن>فــيزيــاء الــجسيمات والــكوســمولــوجــيا، وهــو مــديــر مــشارك ملــركــز كــوســمولــوجــيا 
 Cosmic Variance الــجسيمات(56) فــي جــامــعة پنســلفانــيا، ومؤلّـــف مــنتدى اإلنــترنــت املــدعــو

الذي يَشغل مركزا متقدما بني منتديات الفيزياء. 
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