
الحياة الداخلية للكواركات(*) 
ماذا لو كانت أصغر مكونات املادة تؤوي فعليا عامَلاً من الجسيمات غير املكتشفة؟ 

<D. لنكولن> 
  

 باختصار 
  فـي عـام 1869 أنـشأ <ديـمتري مـندلـييف> الجـدول الـدوري لـلعناصـر الـكيميائـية 
نـتيجة مـالحـظته أن خـواص الـعناصـر تـتواءم فـي نـمط مـتكرّر, مـما مـّكن الـفيزيـائـيني 
فـيما بـعد مـن تـفسيره كـنتيجة لـلبنية الـذريـة. وقـد تـتطور الـيوم قـصة مـشابـهة مـن 
فــيزيــاء الــجسيمات مــرة ثــانــية. إذ إن لــلجسيمات األولــية االثــني عشــر املــعروفــة لــها 
نـــمطَها املـــتكرَر الـــخاصَّ بـــها؛ مـــما يـــقترح أنـــها ليســـت أســـاســـية حـــقيقة لـــكنها فـــي 
الـــــواقـــــع كـــــرات صـــــغيرة جـــــدا تـــــحوي جـــــسيمات أصـــــغر مـــــنها، هـــــي مـــــا يـــــسميها 
الــفيزيــائــيون مــبدئــيا بــريــونــات preons. وتــقود شــواهــد أخــرى إلــى عــكس هــذا 
االحــتمال. وقــد يــجيب عــن هــذا السؤال نــهايــة املــطاف املــصادم الــهادرونــي الضخــم 

s(LHC)(1) املوجود في سيرن CERN، إضافة إلى تجارب أخرى غير مشهورة. 
  
  

الــعالَــم مــكان مــعقد غــامــض ودقيق. نســتطيع الحــركــة بــسهولــة عــبر الــهواء، مــع أنــنا ال نســتطيع 
الحـركـة عـبر جـدار. والـشمس تـطافـر transmute عـنصرا إلـى آخـر؛ مـما يـجعل كـوكـبنا يسـتحم 
بـالـدفء والـضوء. فـقد حـملت املـوجـات الـراديـويـة صـوت اإلنـسان مـن سـطح الـقمر إلـى األرض, فـي 
حـني يـمكن ألشـعة گـامـا gamma أن تخـرِّب دنـا DNA اإلنـسان تخـريـبا قـاضـيا. ولـلوهـلة األولـى، 
يـبدو أن هـذه الـظواهـر املـتفاوتـة لـيس لـبعضها عـالقـة بـبعضها اآلخـر، غـير أن الـفيزيـائـيني كـشفوا 
الـنقاب عـن بـضعة مـبادئ ال يـتجاوز عـددهـا عـدد أصـابـع الـيد تلتحـم بـنظريـة رفـيعة الـبساطـة لتفسـر 
جـميع هـذه الـظواهـر وغـيرهـا كـثير. وهـذه الـنظريـُة تـدعـى الـنموذجَ املـعياري لـفيزيـاء الـجسيمات(2)، 
وهـي تـغّلف الـقوى الكهـرطـيسية(3) الـتي تـجعل الـحائـط يظهـر صـلبا، والـقوى الـنوويـة الـتي تـحكم 
طـاقـة الـشمس، وعـائـلة املـوجـات الـضوئـية املـتعددة الـتي تـجعل االتـصاالت الحـديـثة مـمكنة والـتي 

تهدد حياتنا أيضا. 
  

إن الــنموذج املــعياري(4) هــو أحــد أبــرز الــنظريــات الــناجــحة نــجاحــا الفــتا الــتي ابــتكرت حــتى اآلن. 
فــهي تــفترض فــي جــوهــرهــا، وجــود صــنفني مــن الــجسيمات املــاديــة غــير الــقابــلة لــالنــقسام هــما: 
الــكواركــات quarks والــّلبتونــات leptons. وتــكوّن الــكواركــات بــأنــواعــها املــختلفة الــبروتــونــات 
والـنترونـات، وأن أكـثر الـلبتونـات املـألـوفـة هـو اإللـكترون. ويـمكن لـلمزيـج الـصحيح مـن الـكواركـات 
والـــلبتونـــات أن يـــشكل أيـــة ذرة، وإذا مـــا وسّــــــعنا ذلـــك يـــمكن أن يـــشكل أي نـــوع مـــن أنـــواع املـــادة 
املـوجـودة فـي الـكون universe. وتـرتـبط مـكوّنـات املـادة هـذه مـعا بـأربـع قـوى - نـوعـني مـألـوفـني: 
الـــثقالـــة gravity والكهـــرطـــيسية the electromagnetic، ونـــوعـــني أقـــل ألـــفة هـــما: الـــقوتـــان 
الــــنوويــــتان الشــــديــــدة والــــضعيفة. ويــــتوســــط تــــبادل واحــــد أو أكــــثر مــــن الــــجسيمات املــــعروفــــة 
بـالـبوزونـات الـقوى الـثالث األخـيرة، لـكّن جـميع مـحاوالت مـعامـلة الـثقالـة وفق هـذا الـواقـع املـيكروي 

باءت بالفشل. 
  



إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن الــنموذج املــعياري يــترك بــعض األســئلة األخــرى مــن دون أجــوبــة مــثل: ملــاذا 
لـديـنا أربـع قـوى ولـيس عـدد آخـر؟ وملـاذا يـوجـد نـوعـان مـن الـجسيمات األسـاسـية ولـيس نـوع واحـد 

فقط يتناول كل شيء؟ 
  

فهــذه مــسائــل تــعّد شــائــكة. ومــع ذلــك، فــإن أحــجية أخــرى مــختلفة لــفتت انــتباهــي مــدة طــويــلة كــما 
لـفتت انـتباه الـعديـد مـن الـفيزيـائـيني اآلخـريـن؛ إذ يَـنظر الـنموذج املـعياري لـلكواركـات والـلبتونـات 
عــلى أنــها غــير قــابــلة لــلتقسيم، مــع أنــه ويــا لــلمفاجــأة، تــشير دالئــل مــختلفة إلــى أنــها مــكونــة هــي 
نــفسها مــن مــركّـــبات أصــغر مــنها. وإذا كــانــت الــكواركــات والــلبتونــات ليســت أســاســية أولــية عــلى 
اإلطـالق وتـوجـد مـكونـات أصـغر مـنها فـي الـواقـع، فـإن وجـودهـا يـجبرنـا عـلى مـراجـعة نـظريـاتـنا 
مـراجـعة مـوسّـــعة. وكـما كـانـت الـطاقـة الـنوويـة غـير قـابـلة لـلتصديق قـبل اكـتشاف <رذرفـورد> بـنية 
الـنواة عـام 1911، كـاشـفا الـنقاب عـن طـبقة تـحت ذريـة(5) أخـرى، فـإن هـذا سـيكشف عـن ظـواهـر ال 

نستطيع تصورها اآلن. 
  

والــبّت فــي هــذه الــقضية يــتطلب مــن الــعلماء أن يــصدمــوا جــسيمات بــعضها بــبعض عــند طــاقــات 
عـالـية جـدا. ومـنذ مـشاهـدتـنا لـلكواركـات فـي سـبعينات الـقرن العشـريـن تـنقصنا األدوات الـتي قـد 
تـــسمح لـــنا بـــالـــنظر داخـــل الـــكواركـــات بعمق. لـــكنه اآلن مـــع وجـــود املـــصادم الـــهادرونـــي الضخـــم 
(LHC) ا(6) فــي ســيرن قــرب جــنيڤ - وهــو اآللــة نــفسها الــتي وجــدت مؤخــرا دلــيال عــلى وجــود 
بــــوزون هــــيگز Higgs boson، آخــــر الــــجسيمات غــــير املــــوثّـــقة فــــي الــــنموذج املــــعياري - ومــــع 

املكاسب املتسارعة لهذا املصادم؛ يمكن أن يكون املصادم بقدر هذه املهمة. 
  

فجوات بني األجيال(**) 
  

ظهـرت أول إشـارة عـلى وجـود بـنية الـكواركـات والـلبتونـات نـتيجة الـبحث فـي سؤال شـائـك آخـر - 
مـــا زال مـــن دون جـــواب - يتعلق بـــعدد األنـــواع املـــختلفة مـــن الـــكواركـــات والـــلبتونـــات الـــتي تـــم 
 up اكـتشافـها. وتـتكون الـبروتـونـات والـنترونـات مـن نـوعـني مـن الـكواركـات يـدعـيان الـكوارك الـعلوي
quark والـــكوارك الـــسفلي down quark. ويـــمتلك الـــكوارك الـــعلوي +2/3 (ثـــلثي) الـــشحنة 
الكهــربــائــية املــوجــبة لــلبروتــون، فــي حــني يــمتلك الــكوارك الــسفلي -1/3 (ثــلث) الــشحنة الــسالــبة 
لـلبروتـون. ومـع أن هـذيـن الـنوعـني مـن الـكواركـات فـقط كـافـيان، إضـافـة إلـى اإللـكترونـات، لـتكويـن 
مـــادة الـــكون، فـــقد شـــوهـــدت كـــواركـــات أخـــرى. فـــالـــكوارك الـــغريـــب strange quark لـــه شـــحنة 
الـــكوارك الـــسفلي نـــفسها لـــكنه أثـــقل مـــنه. وكـــوارك الـــقاع bottom quark هـــو نـــوع أثـــقل مـــن 
كــليهما. وبــاملــثل، فــإن الــكوارك الــفاتــن charm quark ابــن عــم الــكوارك الــعلوي أثــقل مــنه، ومــع 
كـــوارك الـــقمة top quark الـــفائق الـــثقل تـــكتمل عـــائـــلة الـــكوارك الـــعلوي. لـــقد شـــاهـــد فـــيزيـــائـــيو 
الـــجسيمات جـــميع هـــذه الـــكواركـــات، غـــير أن الـــكواركـــات األربـــعة الـــثقيلة تضمحـــّل (تـــتفكك)، فـــي 

غضون أجزاء من الثانية لتعطي الكواركني األخف. 
  



 !
  

ويــمتلك اإللــكترون أيــضا أوالد عــمومــة ثــقيلني غــير مســتقريــن هــما: املــيون the moun والــلبتون 
تـاو tau lepton األثـقل مـن كـليهما، ويـمتلك كـل مـنهما الـشحنة نـفسها الـتي يـمتلكها اإللـكترون. 
وتـتضمن وحـوش الـجسيمات املـعروفـة ثـالث نـسخ مـن نـتريـنوهـات neutrinos، جـميعها فـائـقة 

الخفة ومعتدلة كهربائيا. 
  

وهــذا املــنعطف قــاد الــفيزيــائــيني بــصورة طــبيعية إلــى السؤال الــتالــي: إذا كــان الــكوارك الــعلوي 
والـكوارك الـسفلي واإللـكترون هـو كـل مـا نـحتاج إلـيه مـن الـجسيمات بـالـضرورة لـبناء كـون، فـلماذا 
تـمتلك هـذه الـجسيمات مـثل هـذا الـعدد الـكبير مـن أوالد عـمومـتها؟ ويـمكن للسؤال أن يُـغلَّف بـغالف 
كتعليق الــفيزيــائــي الــفائــز بــجائــزة نــوبــل <I .I. رابــي> الــذي كــثيرا مــا يَســتشهد بــه عــندمــا عــلم 

باكتشاف امليون: «من نظّم هذا؟» 
  

فــقد كــانــت إحــدى طــرائق الــعلماء فــي مــعالــجة غــموض عــائــالت الــجسيمات املــشهورة هــي إنــشاء 
خـريـطة تـبرز جـميع سـمات الـجسيمات األولـية املـعروفـة [انـظر لـإلطـار "الـنوذج املـعياري"] بـصورة 
مـشابـهة لجـدول الـعناصـر الـكيميائـية الـدوري. وقـد عـرض الجـدول الـدوري عـلى الـفيزيـائـيني أولـى 
اإلشــارات عــلى أن الــعناصــر الــكيميائــية قــد ال تــكون أســاســية وأن األنــماط املــنهجية لــبنية الــذرات 

الداخلية قد تفسر الخواص املتشابهة بني العناصر، وعلى الخصوص األسطر واألعمدة فيه. 
  
  

[النموذج املعياري] 
فسحة الجسيمات(***) 

 the تســـــتند فـــــيزيـــــاء الـــــجسيمات كـــــلها إلـــــى نـــــظريـــــة تـــــعرف بـــــالـــــنموذج املـــــعياري  
standard model الـذي يـولّـد الـجسيمات األسـاسـية املـوجـودة فـي الـطبيعة، إضـافـة 
إلـــــى الـــــقوى الـــــتي تـــــحكمها. ويـــــتضمن الـــــنموذج املـــــعياري عـــــائـــــلتني رئـــــيسيتني مـــــن 
الـــــجسيمات هـــــما: الـــــفرمـــــيونـــــات fermions الـــــتي تـــــضم جـــــميع مـــــكوّنـــــات املـــــادة، 



والـبوزونـات bosons الـتي تـضم جـميع الـجسيمات حـامـالت الـقوة املـعروفـة. وتـأتـي 
الفرميونات في ثالثة أجيال متزايدة الكتلة تباعا. 

 !
  
  

ويـمتلك جـدول الـكواركـات والـلبتونـات ثـالثـة أعـمدة تـدعـى أجـياال generations (الـتي هـي سـبب 
تـسمية غـموض تـضاعـف الـجسيمات اآلن عـلى أنـها مـسألـة األجـيال). إذ يـتضمن الـجيل I، أقـصى 
 electron الـيسار، الـكوارك الـعلوي والـكوارك الـسفلي إضـافـة إلـى اإللـكترون ونـتريـنو اإللـكترون
neutrino - وهـذا كـل مـا نـحتاج إلـيه لـتفسير عـاملـنا املـألـوف. ويـحوي الـجيل II نـسخا أثـقل إلـى 

حدٍّ ما من الجسيمات نفسها: في حني يمتلك الجيل III أثقل الجسيمات جميعا. 



  
ويــعامــل الــنموذج املــعياري الــكواركــات والــلبتونــات كــجسيمات شــبه نــقطية مــن دون بــنية داخــلية 
عــلى اإلطــالق. غــير أن األنــماط ضــمن الجــدول، كــما هــي الــحال فــي الجــدول الــدوري الــكيميائــي، 
تــبرز احــتمال وجــود اخــتالفــات بــني األجــيال منشؤهــا تــشكيالت لــقوالــب بــناء لــلمادة أصــغر مــنها 

ضمن الكواركات واللبتونات. 
  

مـع حـلول الـقرن العشـريـن، ظهـرت سـابـقة تـاريـخية مـماثـلة قـد تـكون لـها عـالقـة بـالـبحث عـن الـبنية 
املـرجـوة لـلكواركـات، وهـي اكـتشاف االضـمحالل (الـتفكك) اإلشـعاعـي. فـعبر عـملية لـم تـكن مـفهومـة 
حـينها يـمكن لـعنصر أن يـتطافـر إلـى عـنصر آخـر. إذ إنـنا نـعرف اآلن أنـه مـن املـمكن تحقيق هـدف 
خـــيميائـــيي alchemists الـــعصور الـــوســـطى فـــي تـــحويـــل الـــرصـــاص إلـــى ذهـــب بـــتغيير عـــدد 
الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات فـــي الـــنواة. إن مـــجال الـــتطافـــرات املـــمكنة أعـــم مـــن هـــذا بـــكثير، ويـــمكن 
لـخيميائـي نـووي أن يـقلب الـنترون إلـى بـروتـون (أو الـعكس) بـتغيير هـويـة الـكواركـات املـركـبة لـه. 
ويحـدث هـذا الـتحويـل عـن طـريق الـقوة الـنوويـة الـضعيفة الـتي يـمكنها تـطفير الـلبتونـات، مـع أنـه 
مـن غـير املـمكن تـحويـل الـكواركـات إلـى لـبتونـات أو الـعكس بـالـعكس. وبـالـضبط كـما يـعكس قـلب 
عـــنصر إلـــى آخـــر عَـــَمَل الـــداخـــِل املـــعقد لـــلذرة، فـــكذلـــك يـــمكن لـــلتحول الـــنظري املـــرتـــقب لـــلكواركـــات 

واللبتونات أن يزودنا بدليل آخر على ما يحدث داخل هذه الجسيمات 
  

جزء وجسيم(****) 
  

لـقد ظهـر الـعديـد مـن قـوالـب الـبناء االفـتراضـية لـلكواركـات والـلبتونـات ولـكل مـنها اسـم مـختلف، لـكن 
املـــصطلح «بـــريـــون» preon صُـــــــكَّ لـــيضعها جـــميعها. وفـــي مـــعظم الـــحاالت ينطبق االســـم نـــفسه 

على مرّكبات الجسيمات الحاملة للقوى الفاعلة في مكونات املادة هذه. 
  

وكــمثال يــوضــح ذلــك، لــننظر فــي نــموذج قــّدمــه <H. هــراري> الــذي كــان يــعمل فــي مــركــز مســّرع 
سـتانـفورد الخـطي عـام 1979، كـما قـدمـه مسـتقال عـنه فـي الـوقـت نـفسه <A .M. شـوب> الـذي 
كـان يـعمل فـي جـامـعة إيـلينوي بـأوربـانـا- شـامـبني، وقـد وسّـــعه <هـراري> وطـالـبه <N. سـيبرگ> 
عــام 1981 الــلذان كــانــا يــعمالن حــينذاك فــي معهــد وايــزمــان لــلعلوم بــريــڤوهــوت [انــظر لــإلطــار 
"الـبريـونـات لـلمبتدئـني"]. فـقد افـترضـوا وجـود نـوعـني مـن الـبريـونـات: واحـد مـنهما يحـمل شـحنة 
كهـربـائـية قـدرهـا +1/3 وآخـر يحـمل شـحنة قـدرهـا صـفر؛ وإضـافـة إلـى ذلـك، يـوجـد لـكل نـوع مـنهما 
مـــرافق مـــاّدي مـــضاد ذو شـــحنة مـــعاكـــسة: -1/3 وصـــفر عـــلى الـــترتـــيب. وهـــذه الـــبريـــونـــات هـــي 
فـرمـيونـات - جـسيمات مـادة - ويـحتوي كـل كـوارك أو لـبتون عـلى مـزيـج فـريـد مـن ثـالثـة بـريـونـات 
يـــنفرد بـــه. وعـــلى ســـبيل املـــثال، يـــصطنع الـــكوارك الـــعلوي مـــن بـــريـــونـــني شـــحنة أحـــدهـــما +1/3 
وشــحنة اآلخــر صــفر، بــينما يــحتوي املــرافق املــادي املــضاد لــلكوارك الــعلوي عــلى بــريــونــني شــحنة 
كـل مـنهما -1/3 وآخـر شـحنته صـفر. فـي حـني أن الـبوزونـات الـحامـلة لـلقوة تـتألـف مـن تـراكـيب 
مـتفردة مـن سـتة بـريـونـات. فـللبوزون W املـوجـب الـشحنة، عـلى سـبيل املـثال، الـذي يحـمل الـقوة 
الــنوويــة الــضعيفة الــتي تــتفاعــل بــها الــكواركــات والــلبتونــات كــلتيهما، ثــالثــة بــريــونــات +1/3 

وثالثة أصفار. 
  



لـقد افـترض <هـراري> و<شـوب> بتطبيق سـلسلة مـن االفـتراضـات املـعقولـة، أن الـبريـون يـتسع 
لجــميع جــسيمات الــجيل األول. كــما يــمكن لــقوالــب الــبناء نــفسها أن تــأخــذ بــالحســبان الــگلوونــات 
gluons، تــــلك الــــجسيمات تــــحت الــــذريــــة(7) الــــتي تــــتوســــط الــــقوة الــــنوويــــة الشــــديــــدة؛ فــــتربــــط 

الكواركات معا داخل البروتونات والنترونات، إضافة إلى البوزونات حاملة القوى األخرى. 
  
  

[البريونات للمبتدئني] 
كتاب طبخ الجسيمات(*****) 

  اقـــترح فـــيزيـــائـــيون مـــفاهـــيم مـــختلفة لـــلبريـــونـــات - تـــلك الـــجسيمات الـــتي قـــد تـــكوّن 
الــــكواركــــات وجــــسيمات عــــنصريــــة أخــــرى. ومــــن الــــنماذج املــــشهورة (الــــنموذج أدنــــاه) 
الــنموذج الــذي اقــترحــه <H. هــراري> عــام 1979 عــندمــا كــان يــعمل فــي مــركــز مســّرع 
ســتانــفورد الخــطي ومــعه <A .M. شــوب> الــذي كــان فــي جــامــعة إيــلينوي بــأوربــانــا- 
شــامــبني. ويــقدم مخــططهما نــوعــني مــن الــبريــونــات واملــضاّد املــادي لــكل مــنهما، الــتي 
يـمكنها تـألـيف جـسيمات املـادة، أو الـفرمـيونـات (الـنموذج الـعلوي)، وجـسيمات الـقوة، 

أو البوزونات (النموذج السفلي). 
  

  جسيمات املادة (الفرميونات) 
  يــمكن تــمثيل الــبريــونــني فــي هــذا الــنموذج بــاإلشــارتــني + و 0. وتــمتلك اإلشــارة + 
شــحنة مــقدارهــا +1/3 وتــمتلك اإلشــارة 0 شــحنة مــقدارهــا صــفر. ولــكل مــنهما رفيق 

مــــقابــــل مــــن املــــادة املــــضادة بــــشحنة مــــعاكــــسة (+1/3) و  (صــــفر). وفــــي نــــموذج 
<هراري> و<شوب> يتألف كل من الكواركات واللبتونات من ثالثة بريونات. 

 !
  جسيمات القوة (البوزونات) 

  لـدى تجـميع االثـنانـات والسـتات، يـمكن أن تـصف الـبريـونـات نـفسها الـبوزونـات، الـتي 
يــتوســط انــتقالــها الــقوى تــحت الــذريــة: الكهــرطــيسية (الــفوتــونــات) والــقوى الــنوويــة 
الشـديـدة (الـكلوونـات gluons) والـقوى الـنوويـة الـضعيفة (الـبوزونـات W+ و W- و 
Z ). وقــد حــذفــت هــنا الــتفصيالت املــتعلقة بــالــكلوونــات، تــلك الــجسيمات تــحت الــذريــة 

التي تربط الكواركات معا داخل نواة الذرة بسبب كونها أكثر تعقيدا قليال. 



 !

  
  

إن الـحيلة الـدقـيقة لـصياغـة أيـة بـنية مـطلوبـة لـلكواركـات ولـلبتونـات ولـلبوزونـات املـعروفـة جـيدا، 
هـي ضـروريـة حـتى يـمكن تـفسيرهـا لجـميع الـتآثـرات الـهائـلة الـعدد بـني تـلك الـجسيمات والـقوى. 
وبـالـفعل، يـمكن لـلبريـونـات أن تـزودنـا بـلغة مـعقولـة لـوصـف الـعمليات تـحت الـذريـة. وعـلى سـبيل 
املـثال، لـننظر فـي كـوارك عـلوي يـتصادم بـمضاد مـادي لـكوارك سـفلي مـعطيا الـبوزون W مـوجـب 
الــشحنة الــذي يضمحــّل فــيعطي مــضادا مــاديــا لــإللــكترون، أو بــوزيــترون، ونــيوتــريــنو اإللــكترون. 
فـوفق نـموذج الـبريـون الـذي ابـتكره <هـراري> و <شـوب>، فـإن الـكواركـات الـقادمـة مـع مـركـباتـها 
الـثالثـة لـكل مـنها تـتآلـف عـند الـتصادم لـتولّـد الـبوزون W الـذي يـحوي اآلن ثـالث شـحنات +1/3 
و ثــالث شــحنات صــفريــة. ومــن ثــم، يــتفكك الــبوزون W الفــظا تــشكيلة مــختلفة لــلبريــونــات الســتة 
نــفسها: بــوزيــترون واحــد (مــع ثــالث شــحنات +1/3) ونــيوتــريــنو اإللــكترون (مــع ثــالث شــحنات 

صفرية). 
  

نــاقشــُت، حــتى اآلن، مــا يــمكن تــسميته تــعداديــات numerology الــكواركــات والــلبتونــات. فهــذا 
لـيس إال لـعبة عـّد تشـبه مـوازنـة مـعادالت كـيميائـية أو ريـاضـياتـية، غـير أنـها مـوازنـة جـّديـة مـهمة 
مـمكنة. ولـكي يـكون نـموذج الـبريـون نـاجـحا يـجب أن يُفسـر الـكواركـات والـلبتونـات بـعدد قـليل مـن 
قـوالـب الـبناء ومـعها بـضع قـواعـد حـاكـمة لـها. فـاألمـل املسـتهدف هـو إيـجاد تـرتـيب مـناسـب يـوحّـــد 
الـــجسيمات املـــختلفة تـــوحـــيدا ظـــاهـــريـــا ولـــيس مـــنظومـــة تـــعاريـــف خـــاصـــة بهـــذه املـــسألـــة تفســـر 
خـــواصـــها وفق قـــاعـــدة كـــل حـــالـــة عـــلى حـــدة. وقـــد أنجـــزت الـــبريـــونـــات هـــذا الـــتفسير وفق نـــموذج 

<هراري> و<شوب> والنماذج األخرى الناجحة املنافسة له. 
  

غـير أنـه يـمكنك مـالحـظة أن املـناقـشة حـتى اآلن تـتناول الـجيل األول مـن الـكواركـات والـلبتونـات. إذ 
تـصبح األشـياء أكـثر قـتامـة عـندمـا نـحول انـتباهـنا إلـى الـجيلني الـثانـي والـثالـث. فـضمن نـموذج 
<هـراري> و<شـوب> املـقترح، تُـفترَض األجـيال الـعليا بـأنـها حـاالت مـثارة لـتشكيالت جـسيمات 
الـجيل األول. تـمامـا كـما هـي الـحالـة عـندمـا يـقفز إلـكترون مـن مسـتوى طـاقـة أول إلـى مسـتوى طـاقـة 
آخـر فـي الـذرات، ويـظّن أن آلـية غـير مـعروفـة تـربـط الـبريـونـات مـعا بـطريـقة تـسمح بـوجـود أجـيال 

مضاعفة من الجسيمات املكوّنة نفسها. 
  

وإذا بــدا لــك أن هــذا الــتفسير يشــبه الــحياكــة بــالــيد، فــهو فــعال كــذلــك. إذ إنــنا لــم ننجــز الــعديــد مــن 
الـتفصيالت. وإن الـدراسـات الـنظريـة الـتي اقـترحـت فـكرة الـكواركـات لـلمرة األولـى كـان لـها مسـتوى 
الـــتعقيد نـــفسه. فـــلم تُـــوصـــف ريـــاضـــياتـــيا الـــقوةُ الشـــديـــدة الـــتي تـــربـــط الـــكواركـــات مـــعا لـــتكوّن 
الـبروتـونـات والـنترونـات إاّل مـتأخـراً. ومـع ذلـك، تـبقى مـسألـة األجـيال مـختبئة غـير مفسّـــرة، لـذلـك فـقد 



اقـترح عـدد مـن الـفيزيـائـيني نـماذج مـتنافـسة، بـما فـيها نـموذج يحـّمل أحـد الـبريـونـات عـدَد جـيٍل، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدد شـــحنة جـــديـــد يـــدعـــى الـــلون الـــفوقـــي(8) يـــربـــط الـــبريـــونـــات داخـــل الـــكواركـــات 

واللبتونات. 
  

مـــع أنـــني وصـــفت نـــظريـــة واحـــدة لـــلبريـــونـــات، لـــذا عـــليك أال تنخـــدع بـــالـــتفكير فـــي أنـــها الـــنظريـــة 
الــوحــيدة املــوجــودة. إذ إن زمــالئــي الــنظريــني أذكــياء وخــالّقــون جــدا. وبــالتحــديــد فــقد كــتبت مــئات 
النشـــرات تـــقترح نـــماذج أخـــرى لـــلبريـــونـــات، مـــع أن هـــذه الـــنماذج تـــكون غـــالـــبا تـــغييرات طـــفيفة 
لـــنماذج أســـاســـية محـــدودة الـــعدد لـــها اإليـــقاع نـــفسه. فـــبعضها يـــفترض أن لـــلبريـــونـــات شـــحنة 
مــقدارهــا 1/6 ولــيس 1/3 كــما فــي نــموذج <هــراري> و <شــوب>. وآخــرون يــفترضــون وجــود 
خـمسة بـريـونـات فـي الـكواركـات والـلبتونـات مـقابـل الـثالثـة. كـما يـقترح الـبعض اآلخـر خـليطا مـن 
بــريــونــات فــرمــيونــية وبــريــونــات بــوزونــية أو مــحتوى مــختلفاً مــن الــبريــونــات لــلبوزونــات عــما هــو 
عـليه الجـدول الـسفلي فـي اإلطـار "الـبريـونـات لـلمبتدئـني". فـي الـواقـع إن االحـتماالت غـنية جـدا، 

ونحتاج نحن الفيزيائيني إلى بيانات data إضافية تساعدنا على تنقية البدائل. 
  

إن مـا وراء املـالحـظة املـدهـشة الـذاتـية الـقائـلة بـوجـود قـسيمات مـاديـة قـد تـكون أصـغر مـن أصـغر 
الـــجسيمات الـــصغيرة املـــعروفـــة اآلن، ويهـــتم الـــعديـــد مـــنا بـــالـــبريـــونـــات لســـبب آخـــر. فـــإذا كـــانـــت 
مـوجـودة قـد يـكون لـها مـا تـقولـه بـخصوص مـسألـة غـامـضة بـارزة أخـرى فـي فـيزيـاء الـجسيمات. إذ 
يــــفترض الــــنموذج املــــعياري أن حــــقل هــــيگز هــــو مــــصدر الــــكتلة لــــلجسيمات األســــاســــية. فــــتشعر 
ْحِب إلــى  الــجسيمات ذات الــكتلة الــكبيرة جــّدا عــبر تحــركــها فــي هــذا الــحقل الــغامــر بــنوع مــن الــسَّ
الـوراء، بـينما تـنزلق الـجسيمات الـعديـمة الـكتلة كـالـفوتـونـات، خـاللـه مـن دون إزعـاج. وإذا كـانـت 
الــبريــونــات الــتي تــكوّن الــجيلني الــثانــي والــثالــث هــي نــفسها الــتي تــكوّن الــجيل األول، فــإن ذلــك 
ســيدعــو إلــى الــظن بــمقدرة الــبريــونــات عــلى جــعل جــسيمات األجــيال الــعليا تــتآثــر مــع حــقل هــيگز 
تــآثــرا أقــوى مــما هــو عــليه فــي الــجيل األول، مــعطية بــذلــك األجــيال الــعليا كــتلها األكــبر. فــفي حــني 

يمكن آللية هيگز أن تفسر اكتساب الجسيمات لكتلها، فإنها ال تستطيع التنبؤ بقيمها. 
  

وحــتى تــوضــع نــظريــة جــديــدة أعمق مــن الــنموذج املــعياري, يــمكن تــعيني كــتل الــجسيمات تــحت 
الـذريـة بـقياسـها فـقط واحـدة تـلو األخـرى. فـمن حـيث املـبدأ، سـنتعلم عـبر فـهمنا لـبنية الـكواركـات 

واللبتونات واختالفات األجيال الوصوَل إلى فهم أفضل آللية هيگز. 
  

حفٌر وتحويالت على الطريق(******) 
  

عـليّ اإلشـارة إلـى أن نـظريـة الـبريـونـات ليسـت خـالـية مـن مـشكالتـها. فـللمبتدئـني نـقول إن جـميع 
الــجهود التجــريــبية لــرؤيــة الــبريــونــات بــاءت بــالفشــل. وهــذا الفشــل مــحبط، لــكن يــمكن أن يــكون 
منشؤه بــبساطــة عــدم كــفايــة الــتجهيزات املــتاحــة. وإذا وضــعنا األســئلة التجــريــبية جــانــبا، نجــد 
بــعض هــموم الــنظريــة الــذاتــية. إنــها ســمة طــبيعية «لــنظريــات الــحصر»، وهــي تــدعــى كــذلــك ألن 
الـــبريـــونـــات مـــحصورة داخـــل فـــضاء الـــكواركـــات والـــلبتونـــات، ألن الـــكتل املـــقابـــلة تـــكون مـــتناســـبة 
تـناسـبا عـكسيا مـع حجـم الـحصر. وبـما أن الـكواركـات والـلبتونـات أصـغر بـكثير مـن الـبروتـونـات، 
فــإن مــا تــعنيه هــذه الــقاعــدة أن الــكوارك املــكوّن مــن الــبريــونــات املــحصورة ســتكون كــتلته أكــبر مــن 



كـتلة الـبروتـون الـذي يـتكون هـو نـفسه مـن كـواركـات. ومـن ثـم، فـإن الـبروتـون بـرمّـته سـيكون أقـل مـن 
مجموع أجزائه وأقل بالفعل من األجزاء اإلفرادية نفسها. 

  
مـع أن هـذه املـسألـة تـبدو غـير مـمكنة الـتجاوز، فـقد تـمّكن الـفيزيـائـيون مـن االسـتدارة حـول مـعضلة 
مـماثـلة مـرتـبطة بـالـبوزونـات. ويـمكن لـكوارك ومـضاّد الـكوارك مـثال تـكويـن بـوزون يـدعـى املـيزون 
پــاي pi meson، حــيث يــمكن ملــتطلب الــحصر أن يــكون لــغزا. غــير أنــه بــاســتعمال فــكرة وضــعها 
<J. گـولـدسـتون> عـام 1961 الـذي كـان يـعمل فـي سـيرن آنـئذ، تـبني لـلنظريـني مـنذ أمـد طـويـل أنـه 
يـمكن لـلتناظـرات فـي نـظريـة قـيد الـدراسـة تـجاوز هـذه الـصعوبـة. لـذلـك، لـم تـكن خـفة كـتلة الـبوزون 
پـــاي مـــفاجـــئة حـــقا. غـــير أنـــه لـــسوء الحـــظ، فـــإن هـــذه املـــقاربـــة تـــصح لـــلبوزونـــات فـــقط وال تـــصح 
لـلفرمـيونـات مـثل الـكواركـات. مـع ذلـك، وفـي عـام 1979 وضـع <G. هـوفـت> [مـن جـامـعة أوتـرخـت 
بــهولــندا] مــقاربــة مــرتــبطة بــتلك املــقاربــة تــعمل فــي حــالــة الــفرمــيونــات. ويــبقى مــا إذا كــان مــفهوم 
<هــوفــت> يــصح فــي حــالــة الــجسيمات الــحقيقية غــير واضــح، إالّ أن أفــكاره بــيّنت عــلى األقــل أن 

معوقات طريق كتل الكواركات النظرية ليست عصية على التجاوز كما ظهرت للوهلة األولى. 
  

لـم تـكن الـبريـونـات الـساحـة الـوحـيدة الـتي حـاول الـفيزيـائـيون اكـتشافـها آمـلني بـإيـجاد حـٍل ملـسألـة 
األجــيال. فــمن الــبدائــل الــبارزة فــكرةُ األوتــار الــفائــقة الــتي فــيها قــوالــب بــناء املــادة الــنهائــية ليســت 
الـجسيمات تـحت الـذريـة، وإنـما أوتـار مهـتزة مـرهـفة جـدا. ومـجازيـا، يـمكن الـنظر إلـى كـل جـسيم 
مــن جــسيمات الــنموذج املــعياري عــلى أنــه وتــر يــعزف نــغما مــختلفا وأن كــل الــحقيقة عــبارة عــن 
أوركســترا مــن األوتــار الــفائــقة تــعزف ســمفونــية الــكون الــعظيمة. ولــحسن الحــظ، يــمكن لــلبريــونــات 
واألوتــار الــفائــقة أن تــوجــدا مــعا وجــودا وديــا، ألن مــقياس حجــم األوتــار الــفائــقة أصــغر بــكثير مــن 
حـجوم الـكواركـات والـلبتونـات. وإذا كـانـت األوتـار الـفائـقة مـوجـودة، فـيمكنها أن تـصنع لـيس فـقط 
الـكواركـات والـلبتونـات بـل الـبريـونـات أيـضا وحـتى مـا قـبل الـبريـونـات بـل مـا قـبل قـبل الـبريـونـات، 

معتمدة على عدد طبقات البصل املادية غير املكتشفة. 
  

قد تكشف طبقة جديدة لبنية املادة النقاب عن ظواهر لم نكن نتصورها، وذلك بالضبط كما 
كانت الطاقة النووية غير مدركة قبل اكتشاف البنية الذرية. 

  
وفـي عـام 2005، ظهـرت فـكرة بـديـلة أخـرى لـفكرة الـبريـونـات الـطبيعية لـجسيمات أيـضا، مـع أنـها 
غـير مـكتشفة، عـندمـا ابـتدع <S. بـيلسون - تـومـسون> [مـن جـامـعة أديـاليـد فـي جـنوب أسـترالـيا] 
طــريــقة تــصف الــبريــونــات كجــدائــل مــلتفة مــن الــزمــكان space-time. ومــا زال هــذا الــنموذج فــي 
طــفولــته، ولــكن الــفيزيــائــيني يــكتشفون مــضامــينه، أقــلها بســبب أنــه يــعرض طــريــقا آخــر مــحتمال 

ملكاملة نظرية الثقالة الكمومية مع النموذج املعياري التي طال انتظارها. 
  

برهان في مهلبية البريونات(*******) 
  

إن الـــفيزيـــاء فـــي الـــنهايـــة عـــلم تجـــريـــبي. فـــمهما كـــانـــت جـــودة الـــنظريـــة وفشـــلت فـــي اتـــفاقـــها مـــع 
الـقياسـات، فـذلـك يـعني أنـها خـاطـئة. لـذلـك مـاذا يسـتطيع التجـريـبيون فـعله لـلبرهـان عـلى صـحة 
وجـود الـبريـونـات أو عـدمـه؟ ويـصف الـنموذج املـعياري بـنجاح الـكواركـات والـلبتونـات والـبوزونـات 
فــي الــكون دون إقــحام الــبريــونــات، وعــليه، يــجب عــلى الــفيزيــائــيني الــبحث عــن انحــرافــات دقــيقة 



لتنبؤات الـنموذج املـعياري - شـقوق صـغيرة فـي صـرح الـفيزيـاء الحـديـثة. ويـبدو لـنا أنـه يـوجـد 
وجهان للنموذج يجذبان بصورة خاصة مساحتني لالكتشاف بعمق. 

  
األول مــنهما هــو الحجــم، إذ يــعامــل الــنموذج املــعياري الــكواركــات والــلبتونــات عــلى أنــها أشــباه 
نـقاط - أي إنـها جـسيمات حجـمها صـفر وليسـت لـها بـنية داخـلية. وإن إيـجاد حجـم غـير الـصفر 
لهـــذه الـــجسيمات ســـيزودنـــا بـــدلـــيل واضـــح عـــلى وجـــود الـــبريـــونـــات. وقـــد بـــيّنت الـــقياســـات أن 
لـلبروتـونـات والـنترونـات نـصف قـطر يـقارب -15م10 مـتر. وقـد بـحثت تـجارب مـصادم الـجسيمات 
الـرائـد األول فـي الـعالـم، فـي املـاضـي واملسـتقبل، عـن دلـيل يظهـر أن لـلكواركـات ولـلبتونـات حجـما 
قـابـال لـلقياس. وحـتى اآلن تتفق جـميع الـبيانـات مـع حجـم يـساوي الـصفر أو مـع حجـم غـير مـعدوم 
يــــقع مــــا بــــني 0.0002 و 0.001 مــــرة أصــــغر مــــن حجــــم الــــبروتــــون. ولــــكي نــــميز بــــني هــــاتــــني 
اإلمـكانـيتني (حجـم يـساوي الـصفر مـقابـل حجـم صـغير صـغير جـدا) نـحتاج إلـى الـقيام بـقياسـات 
أكـــثر دقّـــة مـــما لـــديـــنا اآلن. إن املـــصادم LHC هـــو آلـــة اكـــتشافـــات، وإن كـــمية الـــبيانـــات الضخـــمة 
املــتوقــعة مــن الــتصادمــات الــجاريــة حــالــيا ومــن تــحسينات عــلى طــاقــة املــصادم املخــطط لــها هــما 

طريقتان يمكننا أن نتوقع منهما تعرّف حجم الكواركات واللبتونات معرفة أفضل من الحالية. 
  
  

[مقاييس الحجم (القّد)] 
منظر عميق التكبير(********) 

  إذا كـانـت الـبريـونـات مـوجـودة، فسـتكون صـغيرة بـالحجـم صـغرا يسـتعصي عـلى 
الــــتصور. إذ عــــليها أن تــــحتّل داخــــل الــــكوارك، الــــذي هــــو أصــــغر جــــسيمات املــــادة 
املــعروف حــالــيا، والــذي هــو بــدوره يــجب أن يــكون صــغيرا بــما يــكفي لــيحتل داخــل 
الـبروتـون. وفـي الـواقـع، فـإن جـميع الـنتائـج التجـريـبية حـتى الـيوم تنسجـم مـع كـون 
الـكوارك ذي حجـم مـقداره صـفر؛ مـما يسـتبعد أيـة بـنية داخـلية لـه. غـير أن الـتجارب 
فــي املســتقبل ســتعّمق تــكبير املــنظر مــقتربــة مــنه. وإن الحجــم غــير الــصفر لــلكوارك 

سيعطي انتعاشا رئيسيا لفرضية البريون. 

 !
  

  
وتـوجـد طـريـقة أخـرى إليـضاح وجـود بـنية لـجسيمات تـحت ذريـة - فـي حـالـة الـلبتونـات عـلى األقـل 
- هــي التحقق مــن مــفهومــي الســبني والــعزم املــغنطيسي املــرتــبطني ارتــباطــا وثــيقا بــالحجــم. إذ 
يـمكن الـنظر إلـى اإللـكترون نـظرة شـاعـريـة مـعينة عـلى أنـه كـرة تـلّف بـاسـتمرار، ويـرفق الـفيزيـائـيون 
تــلك الــخاصــية كــميا بــالــعدد الــكمومــي الســبيني. ولــإللــكترون، مــثل جــميع الــفرمــيونــات، ســبني 
يـساوي 1/2. وبـما أن اإللـكترون مـشحون كهـربـائـيا، فـإن تـركـيب السـبني والـشحنة يؤدي إلـى عـزم 
مـــغنطيسي، الـــذي هـــو طـــريـــقة عـــجيبة لـــلقول إنـــها تـــحوّل اإللـــكترون إلـــى مـــغنطيس مـــألـــوف، لـــه 
قــطبان شــمالــي وجــنوبــي. وبــافــتراض أن الــلبتون جــسيم شــبه نــقطي مــع ســبني 1/2، فــيجب أن 



يــــمتلك عــــزمــــا مــــغنطيسيا محــــّددا وحــــيدا. لــــذلــــك، إذا أدى قــــياس إللــــكترون أو مــــيون إلــــى عــــزم 
مــغنطيسي يــختلف عــن املــتنبأ بــه، فــإن هــذه الــنتيجة ســتقترح بــقوة أن تــلك الــجسيمات ليســت 

شبه نقاط، ومن ثم يمكن أن تكون مرّكبة من بريونات. 
  

لـقد عـرف الـفيزيـائـيون مـنذ أمـد بـعيد أن لـإللـكترون ولـلميون عـزومـا مـغنطيسية تـبتعد قـليال عـما 
هـو لـجسيم شـبه نـقطي. ولـيس لهـذا االبـتعاد الـصغير عـالقـة بـالـبريـونـات، ومـا زال يـمكن تـفسيره 
ضـــمن الـــنموذج املـــعياري. إذ تـــحيط بـــكل لـــبتون وفق هـــذا الـــنموذج غـــيمة مـــتخامـــدة مـــما تـــدعـــى 
بـــالـــجسيمات االفـــتراضـــية(9)، حـــيث تـــومـــض داخـــلة خـــارجـــة مـــن الـــوجـــود. وبـــما أن لهـــذه الـــغيمة 
حجــما، فــإنــها تــغير الــعزم املــغنطيسي لــلبتون تــغيرات طــفيفة جــدا - بــما يــقارب جــزءا مــن ألــف 
جــزء. وإن آثــار الــبريــونــات ســتكون أصــغر مــن ذلــك بــكثير لــكنه قــابــل لــلكشف. وتــلوح فــي األفق 
قـياسـات مـطروحـة حـالـيا فـي مـختبر فـيرمـي Fermilab لتجـربـة املـيونg-2 ا(10) الـتي سـتكون 

دقتها أفضل بأربع مرات من الدقة املتوفرة حاليا. 
  

وقــد نــّقب الــفيزيــائــيون أيــضا ضــمن بــيانــات املــصادم بــحثا عــن اضــمحالالت (تــفككات) جــسيمات 
مـتوَقّـعة، إذا كـانـت الـبريـونـات مـوجـودة، إذا كـانـت أجـيال الـجسيمات الـعليا هـي بـبساطـة حـاالت 
مـــثارة لـــلجيل األول. وكـــانـــت إحـــدى تـــلك الـــعمليات هـــي اضـــمحالل املـــيون الـــذي يـــولـــد إلـــكترونـــا 
وفـوتـونـا. ولـم يـالحـظ هـذا االضـمحالل حـتى اآلن؛ وإذا مـا صـودف حـدوثـه فـإنـه سيحـدث بـاحـتمال 

واحٍد من مئة بليون. 
  

وينسجــم كــل قــياس مــباشــر أجــري حــتى اآلن مــع افــتراض أن الــكواركــات والــلبتونــات هــي فــعال 
أشــباه نــقاط لــها ســبني 1/2. فــقد كــانــت الــعقود األخــيرة مــحبطة، مــخيبة آمــال مــن يــعتقد مــنا أن 
األجــيال املــشاهــدة مــن الــجسيمات تــحت الــذريــة، هــي مؤشــر كــيدي لــفيزيــاء غــير مــكتشفة. ولــكن 

لدينا اآلن فرصة حقيقية الستكشاف ساحة أفق جديد. 
  

فـــفي عـــام 2011 قـــام املـــصادم LHC بـــصدم حـــزمٍ مـــن الـــبروتـــونـــات طـــاقـــتها ســـبعة تـــريـــليونـــات 
إلـكترون ڤـلط (TeV 7)، طـاقـة أكـبر ثـالث مـرات ونـصف مـن الـقيمة الـعاملـية املسجـلة (الـتي أنجـزهـا 
 LHC تـيڤاتـرون ومـختبر فـيرمـي واحـتفظ بـها ألكـثر مـن ربـع قـرن). وفـي الـعام نـفسه ولّــد املـصادم
بـيانـات تـعادل فـي غـزارتـها نـصف مـا ولّــده الـتيڤاتـرون(11) مـن تـصادمـات خـالل عـمر تـشغيله كـله 
الـبالـغ 28 سـنة. وفـي عـام 2012 رفـعت سـيرن CERN طـاقـة املـصادم LHC إلـى TeV 8 مـتوقـعة 
تــضاعــف الــبيانــات أربــع مــرات قــبل أن يــبدأ إغــالقــه مؤقــتا ملــدة ســنة ونــصف إلجــراء إصــالحــات 
وتــــحسينات عــــليه. وسيســــتأنــــف املــــصادم LHC عــــمله أواخــــر عــــام 2014 أو أوائــــل عــــام 2015 

ليصادم حزما بروتونية بطاقة TeV 13 أو TeV 14 وبخطوات أسرع بكثير. 
  

وقــد تــبدو الــزيــادة الــصغيرة املــتوقــعة عــام 2012 تــعديــال طــفيفا، لــكنها ســتعني الــكثير ألبــحاث 
الــبريــونــات. إذ إن الــتغير الــصغير فــي طــاقــة الحــزمــة ســيضاعــف عــدد الــتصادمــات املسجــلة عــند 
الـطاقـات الـعليا خـمس مـرات؛ مـما يـسمح بـاخـتبار أصـغر الـحجوم، وهـذه بـالـضبط الـحوادث الـتي 
نـحتاج إلـى التحقق مـنها كـدلـيل عـلى الـبريـونـات. وسـتزودنـا تـحسينات عـامـي 2014 و 2015 

بزيادة في إمكانات تأخذ األنفاس. 
  



ويجــري وفق بــرنــامــج مــختبر فــيرمــي لــألبــحاث، إضــافــة إلــى مــا يجــري فــي املــصادم LHC، إعــادة 
تـــكويـــن أســـاســـية تـــتضمن مـــقدرة جـــديـــدة لـــلبحث عـــن دلـــيل مـــباشـــر يـــخص الـــبريـــونـــات. وبـــما أن 
الـتيڤاتـرون قـد فُـّكك عـام 2011، فـلم تـعد مسـرّعـات مـختبر فـيرمـي هـي الـرائـدة فـي جـبهة الـطاقـة 
بـفيزيـاء الـجسيمات. وعـوضـا عـن ذلـك، فـإن مـختبر فـيرمـي يـدفـع بـاتـجاه جـبهة زيـادة الـكثافـة بـغية 
اكـتشاف ظـواهـر فـريـدة بـدقـة غـير مسـبوقـة. وسـتقيس تجـربـتان لـهما عـالقـة وطـيدة بـالـبحث عـن 
الـــبريـــونـــات الـــعزَم املـــغنطيسي لـــلميون والـــتفتيش بـــحثا عـــن اضـــمحالل املـــيون املـــولّـــد إللـــكترون 

وفوتون. 
  

إن مســتقبل اصــطياد بــنية لــلكواركــات ولــلبتونــات أكــثر إشــراقــا عــما كــان عــليه ملــدة طــويــلة. وفــي 
غــضون قــراءتــك لهــذه املــقالــة أمشّـــــط مــع زمــالئــي عــبر بــيانــات املــصادم LHC الضخــمة الــتي تــم 
الــحصول عــليها حــتى اآلن؛ بــاحــثني عــن بــيّنة امــتالك الــكواركــات والــلبتونــات حجــما ال يــساوي 
الـصفر. كـما نـفتش عـن الـجيل الـرابـع مـن الـكواركـات والـلبتونـات وعـن دلـيل مـا يؤدي إلـى مـفهوم أن 
جــسيمات الــقوة تحــمل أيــضا أجــياال - أي أن لــلبوزونــني W و Z الــلذيــن يــتوســطان فــعل الــقوة 

النووية الضعيفة، أوالَد عمومة أثقل منهما. 
  

وسـتتّسم الـسنوات الـقليلة الـقادمـة بـبدايـة غـزو جـديـد فـي الـعالـم تـحت الـذري، رحـلة كـان آخـرهـا مـا 
صـادفـه الـفيزيـائـيون مـنذ 25 عـامـا عـندمـا بـدأ الـتيڤاتـرون عـمله. ومـثل مـغامـري الـبارحـة الجـريـئني 
يشق الفيزيائيون طريقهم قدما إلى األمام مشيعني سبيال إلى داخل الحدود الكمومية املتقدمة. 

  

املؤلف 
  

 Don Lincoln   
 <لــنكولــن> يهــتم بــالــبنية الــتحتية لــلكواركــات ولــّلبتونــات مــنذ عــقود، وهــو فــيزيــائــي رئــيس فــي 
 CERN مـــختبر فـــيرمـــي (فـــرمـــيالب). ويـــقسم وقـــت أبـــحاثـــه بـــني مـــختبر فـــيرمـــي ومـــختبر ســـيرن

األوروبي، كما يؤلف كتبا ومقاالت حول فيزياء الجسيمات. 

 !
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