
الغراء الذي يربط مكوناتنا معا(*) 
منذ عقود، عرف الفيزيائيون أن الجسيمات املسّماة گليونات (1) هي التي تحافظ 

على البروتونات والنترونات صحيحة - ومن ثَمَّ تُبقي الكون متماسكا بعضه 
ببعض. ومع ذلك، تبقى تفاصيل أداء الگليونات لعملها غامضة غموضا مذهال. 

<R. إنت> - <T. أورليخ> - <R. ڤينوجوپاالن> 
  

باختصار 
   إن املـادة الـتي تـكوّن عـاملـنا مـصنوعـة بـشكل أسـاسـي مـن جـسيمات تـدعـى كـواركـات 
quarks يـرتـبط بـعضها بـبعض بـجسيمات غـرويـة، املـسماة تـسمية مـناسـبة گـليونـات 
gluons. وقـام الـفيزيـائـيون بخـطوات واسـعة لـفهم عـمل الـكواركـات والـگليونـات، لـكنه 
بـــقيت بـــضعة ألـــغاز مـــحيرة تـــحتاج إلـــى حـــل. فـــمن غـــير الـــواضـــح مـــثال كـــيف تـــسهم 
الــكواركــات والــگليونــات فــي كــتلة الــبروتــونــات والــنترونــات فــي الــذرات، أو كــيف تــعطي 
هـذه الـجسيمات سـپيناتـها. ويـبدو أن لـلكواركـات والـگليونـات شـحنة «لـونـية» غـريـبة، 
مـع أن الـبروتـونـات والـنترونـات ال تـمتلك أي لـون. ويـحتاج الـفيزيـائـيون إلـى مـساعـدة 
تـجارب مسـتقبلية تـكشف الـنقاب عـن تـفاصـيل دقـيقة لـقوالـب بـناء املـادة بـغية فـهم تـآثـر 

الكواركات والگليونات فهما أفضل. 
  

  
اعـتقد اإلغـريق الـقدامـى أن الـذرات هـي أصـغر مـكونـات املـادة فـي الـكون. ولـكن فـي الـقرن العشـريـن 
تـــــمكن الـــــعلماء مـــــن فلق الـــــذرة، مـــــنتجني مـــــكونـــــات أصـــــغر: بـــــروتـــــونـــــات protons ونـــــترونـــــات 
neutrons وإلـكترونـات electrons. وبـعد ذلـك تـبني أن الـبروتـونـات والـنترونـات بـدورهـا تـتألـف 
مــن جــسيمات أصــغر عــرفــت بــالــكواركــات quarks، املــرتــبطة بــعضها بــبعض بــواســطة جــسيمات 
«الصـقة»، سـّميت عـلى نـحو مـالئـم، گـليونـات(١). وهـذه الـجسيمات، كـما نـعرفـها فـي الـوقـت الـراهـن، 

هي جسيمات أساسية حقيقًة؛ ولكن حتى هذا التصور، فقد تبني أنه غير مكتمل. 
  

وكـــشفت الـــطرائق التجـــريـــبية الـــتي تـــنظر فـــي أعـــماق الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات عـــن أوركســـترا 
ســمفونــية مــخبأة فــيها تــمامــا؛ إذ يــتكون كــل جــسيم مــنها مــن ثــالثــة كــواركــات وأعــداد مــتغيرة مــن 
الـــگليونـــات، إضـــافـــة إلـــى مـــا يـــسمى بحـــراً مـــن الـــكواركـــات(2) - الـــتي هـــي أزواج مـــن الـــكواركـــات 
يــــصاحــــبها شــــركــــاؤهــــا مــــن املــــادة املــــضادة(3)، هــــي الــــكواركــــات املــــضادة، الــــتي تظهــــر وتــــختفي 
بـاسـتمرار. وليسـت الـبروتـونـات والـنترونـات الـجسيمات الـوحـيدة املـكونـة مـن الـكواركـات فـي الـكون, 
فـقد اسـتحدثـت تـجارب املسـرعـات خـالل نـصف الـقرن املـنصرم حشـدا مـن جـسيمات أخـرى تـحتوي 
عــلى كــواركــات وكــواركــات مــضادة تــسمى مــعا، إضــافــة إلــى الــبروتــونــات والــنترونــات، هــادرونــات 

 .hadrons
  

وعــلى الــرغــم مــن هــذا التعمق كــله - مــع فــهم جــيد لــكيفية تــفاعــل الــكواركــات والــگليونــات فــرادى 
بـــعضها مـــع بـــعض - ال يســـتطيع الـــفيزيـــائـــيون، لـــسوء حـــظهم، تـــفسير كـــيف تـــولـــد الـــكواركـــات 
والـگليونـات الـطيف الـواسـع مـن خـصائـص وسـلوكـيات الـبروتـونـات والـنترونـات وسـائـر الـهادرونـات 
األخــــرى تــــفسيرا كــــامــــال. فــــعلى ســــبيل املــــثال، إن مجــــموع كــــتل الــــكواركــــات والــــگليونــــات داخــــل 
الــبروتــونــات ال يــكفي إلعــطاء كــتلة الــبروتــونــات الــكلية؛ مــما يــشكل لــغزا حــول مــنشأ هــذه الــكتلة 



املــفقودة. إضــافــة إلــى ذلــك, فــنحن نــعجب لــكيفية عــمل الــگليونــات بــالــضبط فــي ربــطها لــلكواركــات 
فــي املــقام األول، ثــم ملــاذا يــعتمد هــذا الــربــط، كــما يــبدو، عــلى نــوع خــاص مــن الــشحنات الــلونــية 
لـلكواركـات. أيـضا، فـنحن ال نـدرك كـيف يـنشأ دوران الـبروتـون - وهـو كـمية قـابـلة لـلقياس تـسمى 
ســـپيناً spin - مـــن ســـپينات الـــكواركـــات والـــگليونـــات داخـــله، حـــيث يـــكمن الـــلغز فـــي أن إضـــافـــة 

سپينات املكونات الصغيرة بعضها إلى بعض ببساطة ال تعطي قيمة سپني الكل. 
  

وعـندمـا يـتمكن الـفيزيـائـيون مـن اإلجـابـة عـن هـذه األسـئلة، نـكون قـد بـدأنـا بـاسـتيعاب كـيف تـعمل 
املــادة فــي أدنــى مســتويــاتــها األســاســية. فــالــتعرف عــلى األلــغاز الــرئــيسة املــحيطة بــالــكواركــات 
والـگليونـات، الـتي سـنتناولـها بـالـتفصيل أدنـاه، يـمثل بحـد ذاتـه الخـطوة األولـى لـتفسير فـيزيـاء 
املـادة فـي أدق مسـتويـاتـها. ويـنبغي لـلبحوث الـجاريـة واملسـتقبلية، بـما فـيها الـدراسـات املـتعلقة 
بـالـتراتـيبconfigurations (4) املـثيرة لـلكواركـات والـگليونـات، أن تـساعـد عـلى حـل هـذه األلـغاز. 

ومع بعض الحظ سنتمكن قريبا من اختراق الضباب. 
  

من أين نشأت كتلة البروتون؟(**) 
  

يــمثل لــغز الــكتلة أحــد أكــثر األســئلة صــعوبــة الــتي تــغيظ الــفيزيــائــيني ويــعلل ســبب الــعمل عــلى 
الـكواركـات والـگليونـات املـحير. ونـحن نـمتلك تـصورا جـيدا حـول مـنشأ كـتلة الـكواركـات والـلپتونـات 
 Higgs وهـي صـنف مـن الـجسيمات تـشمل اإللـكترونـات. فـكتلتها تـنشأ عـن آلـية بـوزون هـيگز -
boson - الـجسيم الـذي حـظي اكـتشافـه فـي مـصادم الـهادرونـات الـكبير (LHC)ا(5) فـي املـختبر 
 Higgs field بـإثـارة إعـالمـية عـام 2012 - وعـن حـقل هـيگز CERN األوروبـي لـلبحوث الـنوويـة
املــصاحــب لــه الــذي يــعم الــفضاء كــله. فــعند مــرور الــجسيمات عــبر هــذا الــحقل تــمنحها تــآثــراتــها 
الـكتلة. وغـالـبا مـا يـقال إن آلـية هـيگز هـي املسؤولـة عـن تـفسير مـنشأ الـكتلة فـي الـكون املـرئـي. إال 
أن هـذا الـقول غـير صـحيح؛ إذ إن كـتل الـكواركـات تـسهم فـقط بـ 2% مـن كـتلة الـبروتـون والـنترون 
عـلى الـتوالـي. ونـرى أن مـنشأ النسـبة املـتبقية مـن الـكتلة، 98%، يـعود بـالـدرجـة األولـى إلـى فـعل 
الــگليونــات. لــكن الــكيفية الــتي تــساعــد بــها الــگليونــات عــلى تــولــيد كــتلة الــبروتــون والــنترون غــير 

واضحة نظرا لكون الگليونات نفسها عديمة الكتلة. 
  

ويــكمن مــفتاح الحــل لهــذه املــعضلة فــي مــعادلــة <آينشــتايــن> املــشهورة الــتي تــربــط بــني كــتلة 
الــجسيم الــسكونــية وطــاقــته. ويــتبني لــنا مــن عــكس هــذه املــعادلــة، أي مــن كــتابــة: m = E/c2، أن 
مـنشأ كـتلة الـبروتـون (m) الـسكونـية هـو الـطاقـة مـقاسـة بـوحـدة سـرعـة الـضوء (c). ونـظرا لـكون 
طــاقــة الــبروتــون تــتأتــى مــن الــگليونــات فــي مــعظمها، فــإن املــرء نــظريــا يــحتاج إلــى تــقديــر الــطاقــة 

الصافية للگليونات لحساب كتلة البروتون. 

بـيد أن حـساب طـاقـة الـگليونـات أمـر صـعب، جـزئـيا لـكون طـاقـتها الـكلية نـاشـئة عـن بـضعة عـوامـل 
مـساهـمة. فـطاقـة جـسيم حـر (غـير مـرتـبط بـجسيمات أخـرى) هـي طـاقـة حـركـته. غـير أن الـكواركـات 
والـگليونـات غـالـبا ال تـوجـد إطـالقـا بـشكل مـنعزل. فـهي تـبقى حـرة ألزمـنة غـير قـابـلة لـلتخيل فـي 
صـغرهـا (أقـل مـن 24-10×3 مـن الـثانـية)، قـبل أن تتحـد مـعا لـتشكل جـسيمات تـحت ذريـة(6) أخـرى 
مــحجوبــة عــمليا عــن املــالحــظة. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن طــاقــة الــگليونــات ال تــتأتــى فــقط مــن الحــركــة 
وإنــما هــي وثــيقة الــصلة بــالــطاقــة الــتي تــسهم فــي الــربــط فــيما بــينها وبــالــكواركــات لــتشكل مــعا 



جــــسيمات ذات عــــمر أطــــول. ومــــن ثــــم، فــــإن حــــل لــــغز الــــكتلة يســــتلزم فــــهما أفــــضل لــــكيفية فــــعل 
الگليونات في ارتباطها. ولكن هنا أيضا تضع لنا الگليونات عقبات أمام حلنا للغز. 

  

 !
  

  
كيف تقوم الگليونات بالربط؟(***) 

  
وفق أحــد مســتويــات الــتعقيد، تــبدو اإلجــابــة عــن السؤال املتعلق بــكيفية ربــط الــگليونــات سهــلة: 

إنها تحسن استعمال القوة النووية الشديدة. إال أن هذه القوة ذاتها محيرة. 
  

فـــالـــقوة الـــنوويـــة الشـــديـــدة هـــي إحـــدى أربـــع قـــوى رئـــيسية مـــوجـــودة فـــي الـــطبيعة، إضـــافـــة إلـــى 
الـــجاذبـــية والكهـــرومـــغنطيسية والـــقوة الـــنوويـــة الـــضعيفة (والـــقوة األخـــيرة هـــي املسؤولـــة عـــن 
التحـلل(7) اإلشـعاعـي). ومـن بـني هـذه الـقوى األربـع هـي الـقوة األقـوى (ومـن هـنا كـانـت تـسميتها). 
وإضــافــة إلــى كــونــها الــقوة املسؤولــة عــن ربــط الــكواركــات مــعا لــتكويــن الــهادرونــات، فــهي الــقوة 
املسؤولـــة عـــن ربـــط الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات مـــعا فـــي الـــنوى الـــذريـــة مـــتغلبة عـــلى قـــوة الـــتنافـــر 
الكهـرومـغنطيسية الـهائـلة بـني الـبروتـونـات املـتماثـلة الـشحنة داخـل الـنوى. ويـصاحـب كـل قـوة مـن 
الــقوى األربــع املــوجــودة فــي الــطبيعة جــسيم يــعرف بــناقــل الــقوة force carrier. تــمامــا كــما أن 
الــفوتــون the photon - الــوحــدة األســاســية لــلضوء - هــو نــاقــل الــقوة الكهــرومــغنطيسية، فــإن 

الگليون هو ناقل القوة الشديدة. 
  

حـتى اآلن يـبدو األمـر حـسنا. غـير أن لـلقوة الشـديـدة مسـلكاً غـريـباً غـير مـتوقـع فـي بـعض األحـوال. 
وبـموجـب املـيكانـيك الـكمومـي (مـيكانـيك الـكم) quantum mechanics، فـإن مـدى مـفعول قـوة 
مـا يـتناسـب عـكسيا مـع كـتلة نـاقـل الـقوة. فـالـقوة الكهـرومـغنطيسية، عـلى سـبيل املـثال، لـها مـدى 
المـتناٍه؛ فـإلـكترون حـر عـلى األرض سـيعانـي، مـن حـيث املـبدأ، قـوةَ تـنافـر ضـئيلة بـتأثـير إلـكترون 
فــي الــجانــب اآلخــر لــلقمر. لــذلــك، فــإن الــفوتــون، وهــو نــاقــل الــقوة بــني اإللــكترونــني، ســيكون عــديــم 
الـكتلة. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، فـإن مـدى تـأثـير الـقوة الشـديـدة ال يـتعدى نـوى الـذرات؛ مـما يـعني 

أن كتلة الگليونات ستكون كبيرة جدا. ولكن الگليونات تبدو كما لو أنها عديمة الكتلة. 



  
ولـــلقوة الشـــديـــدة أيـــضا ســـلوك غـــريـــب آخـــر، حـــيث إنـــها تـــربـــط الـــكواركـــات بـــقوة أكـــبر كـــلما زادت 
املـسافـة بـينها. وبـاملـقابـل، فـإن الـقوة الكهـرومـغنطيسية املؤثـرة بـني مغنطيسـني تـكون أقـوى كـلما 
قـّلت املـسافـة بـينهما، وتـضعف مـع زيـادة املـسافـة بـينهما. وقـد الحـظ الـفيزيـائـيون الـكواركـات ألول 
مــرة فــي ســتينات الــقرن العشــريــن وذلــك مــن خــالل تــجارب، أجــريــت فــي مــركــز مســرع ســتانــفورد 
الخـطي (يـعرف اآلن بـاسـم مـختبر مسـرع سـالك SLAC الـقومـي)، تـتناول صـدم إلـكترونـات عـالـية 
الـطاقـة بـأهـداف مـن الـبروتـونـات. وفـي بـعض األحـوال لـوحـظ أن اإللـكترونـات تـمر عـابـرة مـباشـرة، 
بــينما لــوحــظ فــي حــاالت أخــرى أن اإللــكترونــات تــصطدم بــشيء صــلب وتــرتــد إلــى الخــلف. وقــد 
كـشفت سـرعـة ارتـداد اإللـكترونـات واتـجاهـها عـن وجـود كـواركـات داخـل الـبروتـونـات، وكـشفت كـذلـك 
عـــن تـــرتـــيب(8) هـــذه الـــكواركـــات. وبـــينت تـــجارب التشـــتت الـــعميقة (DIS)ا(9) هـــذه أن قـــوة تـــأثـــير 
الـــكواركـــات فـــي بـــعضها الـــبعض تـــكون ضـــعيفة عـــند املـــسافـــات الـــقصيرة الـــفاصـــلة بـــينها، بـــينما 

التظهر كواركات حرة؛ ما يعني وجود قوة جر كبيرة فيما بينها عند املسافات الكبيرة. 
  

لـتقريـب كـيفية عـمل الـقوة الشـديـدة إلـى الـذهـن، نـتخيل كـواركـني مـرتـبطني بـبعضهما بـأوتـار مـرنـة. 
فــعندمــا يــكونــان قــريــبني مــن بــعضهما الــبعض يــرتــخي الــوتــر وال يظهــر تــأثــير تــوتــر فــيهما. بــينما 
عـندمـا يـبتعد الـكواركـان عـن بـعضهما الـبعض، فـإن قـوة تـوتـر الـوتـر تـمسكهما مـعا. ويـقابـل مـقدار 
الــقوة بــني الــكواركــات مــا يــعادل وزن 16 طــناً مــتريــاً عــند مــسافــة فــاصــلة بــينهما فــي حــدود قــطر 
الـبروتـون. ولـكن، مـاذا يـحصل إذا أثـرت قـوة خـارجـية عـكس اتـجاه الـقوة املـتبادلـة بـني الـكواركـات؟ 
بـــبساطـــة يـــنقطع الـــوتـــر. لـــكن، كـــيف يـــحصل انـــقطاع الـــوتـــر فـــهو لـــغز آخـــر ال نســـتطيع تـــفسيره 
بــالــكامــل، وهــو مــركــزي لــقصة الــكيفية الــتي يلصق الــغراء الــگليونــات داخــل الــنوى الــذريــة ولــيس 

خارجها. 
  

ملاذا لبعض الجسيمات ألوان؟(****) 
  

فــي ســبعينات الــقرن العشــريــن طــور الــفيزيــائــيون نــظريــة عــرفــت بــالــديــنامــيكا الــلونــية الــكمومــية 
(QCD)ا(10) تـــصف، ريـــاضـــياتـــيا، الـــقوة الشـــديـــدة. تـــمامـــا مـــثل الـــقوة الكهـــرومـــغنطيسية الـــتي 
تــتمحور حــول شــحنة الــجسيم الكهــربــائــية، فــإن الــديــنامــيكا QCD تــتمحور حــول خــاصــية تــعرف 
بــشحنة لــونــية(11). ويــساعــد مــفهوم الــلون فــعال عــلى تــوضــيح الســلوك املــختلف لــلقوة الشــديــدة 
مـقارنـة بـالـقوة الكهـرومـغنطيسية، ولـكنه فـي الـوقـت نـفسه، يـثير رهـطاً مـن األلـغاز الجـديـدة - مـثل 
ملـاذا تـمتلك بـعض الـجسيمات ألـوانـا بـينما تـفتقر إلـيها جـسيمات أخـرى، ومـن ثـّم هـل هـي عـمياء 

اللون. 
  

وبـموجـب الـديـنامـيكا QCD، فـإن الـكواركـات والـگليونـات تـمتلك خـاصـية الـشحنة الـلونـية. وتـتبادل 
جـميع الـجسيمات املـلونـة الـتأثـير بـعضها فـي بـعض بـتبادل الـگليونـات؛ مـا يـعني أيـضا أن تـبادل 
الـگليونـات ال يـقتصر عـلى الـكواركـات وإنـما تـتبادلـها أيـضا فـيما بـينها. ويـمثل هـذا املـضمون فـي 
الــديــنامــيكا QCD قــفزة كــبيرة مــقارنــة بــالكهــرومــغنطيسية - فــالــفوتــونــات ال تــتفاعــل بــعضها مــع 
بـعض كـما هـو مـشاهـد بـالـعيان عـندمـا تـتقاطـع حـزمـتا ضـوء فـي غـرفـة مـغبرة. غـير أن الـفيزيـائـيني 
يـرون أن لـتفاعـل الـگليونـات الـذاتـي عـالقـة سـببية مـركـزيـة لـضعف الـقوة الشـديـدة عـند املـسافـات 
الـقصيرة بـني الـجسيمات املـلونـة. فـالـگليون يسـتطيع مؤقـتا الـتحول إمـا إلـى زوج كـوارك وكـوارك 



مــضاد أو إلــى زوج گــليونــات قــبل أن يــعود إلــى گــليون واحــد. وبــينما تــجعل تــقلبات الــكواركــات 
ومــضاداتــها قــوة الــتفاعــل بــني الــجسيمات املــلونــة أشــد، فــإن تــقلبات أزواج الــگليونــات تؤدي إلــى 
إضــعاف قــوة الــتفاعــل هــذه. ونــتيجة ســيادة اهــتزازات الــگليونــات هــذه فــي الــديــنامــيكا الــلونــية 
 .F> گـروس>، و .J .D> الـكمومـية عـلى تـبادل الـكواركـات تـكون هـي الـرابـحة. (حـاز الـفيزيـائـيون

ويلزك> و <D .H. پوليتزر> على جائزة نوبل عام 2004 على هذا االكتشاف.) 
  

وخـالل الـعقود الـتي تـلت ظـهور الـديـنامـيكا QCD أكـدت الـتجارب الـتي أجـريـت فـي الـعالـم كـله هـذه 
الـنظريـة ومـا يـنتج مـنها، وأنـها أحـد أركـان نـموذج الـفيزيـاء املـعياري(12). ومـع ذلـك تـبقى تـفاصـيل 
عــديــدة مــحيرة فــي هــذه الــنظريــة. ومــما يــلفت الــنظر، عــلى ســبيل املــثال، أنــه عــلى الــرغــم مــن أن 
الـبروتـون يـتألـف مـن ثـالثـة گـليونـات تـمتلك، مـنفردة، أحـد األلـوان الـثالثـة، لـنقل أحـمر، أو أخـضر أو 
أزرق؛ فـإن الـبروتـون ال يـمتلك شـحنة لـونـية. وكـذلـك األمـر فـي حـالـة أحـد الـهادرونـات املـسمى الـباي 
مـيزون π meson (يـعرف غـالـبا بـاسـم پـيون pion الـذي يـتألـف مـن زوج كـوارك وكـوارك مـضاد، 
فهـذا الـجسيم ال شـحنة لـونـية لـه عـلى الـرغـم مـن امـتالك مـكونـاتـه لـها. وإن تـعادل الـشحنة الـلونـية 
لــلهادرونــات يــماثــل تــعادل الــشحنات الكهــربــائــية فــي حــالــة الــذرات. ولــكنه بــينما تــنعدم الــشحنة 
الـصافـية فـي الـذرات نـتيجة مـحو شـحنة الـبروتـونـات املـوجـبة بـفعل الـشحنة الـسالـبة لـإللـكترونـات، 
فـــإن كـــيفيَة تـــعادل الـــشحنة الـــلونـــية لـــلهادرونـــات نـــتيجة ضـــم الـــشحنات الـــلونـــية لـــلكواروكـــات 

 .QCD والگليونات أمٌر غير واضح في نظرية الديناميكا

ويـنبغي عـلى نـظريـة الـديـنامـيكا QCD أن تفسـر كـذلـك كـيف تـتغلب الـبروتـونـات والـنترونـات عـلى 
الـتنافـر الكهـرومـغنطيسي الـقوي بـني الـبروتـونـات لـتجعلها تـتالصق داخـل الـذرات. فـعلى الـرغـم مـن 
 QCD بــعض الــتقدم الــذي حــازتــه الــنظريــة، إال أن الــتوصــل إلــى الــفيزيــاء الــنوويــة مــن الــديــنامــيكا
يـبقى فـي مـوضـع التحـدي. ويـرجـع اسـتمرار وجـود هـذا الـعائق إلـى أن حـل مـعادالت الـديـنامـيكا 
QCD هـو بـالـغ الـصعوبـة عـند املـسافـات الـكبيرة، حـيث تـصبح الـقوة بـني الـكواركـات والـگليونـات 
شــديــدة جــدا. وكــذلــك نــفتقر إلــى بــرهــان ريــاضــياتــي لــتبيان مــا يؤكــد حــصول حــصر لــلگليونــات 
املـلونـة والـكواركـات املـلونـة داخـل الـهادرونـات عـديـمة الـلون. إن الـحصرconfinement (13) مـسألـة 
تُــــقدر بــــمليون دوالر - فــــهي أحــــد األلــــغاز الســــتة الــــتي عــــينتها مؤســــسة كــــالي لــــلريــــاضــــيات؛ 

فخصصت جائزة بمليون دوالر ملن يقوم بحل أي منها. 
  
  

[قوالب بناء الطبيعة] 
جسيمات أساسية(*****) 

   إن جــــميع نــــوى الــــذرات فــــي الــــكون تــــتضمن، بــــصورة رئــــيسية، فــــقط اثــــنني مــــن 
الـجسيمات األسـاسـية املـعروفـة: كـواركـات وگـليونـات. وتـنتمي الـگليونـات إلـى صـنف 
مــن الــجسيمات يــسمى بــوزونــات bosons (فــي يــمني الــشكل)، والــتي، بــاســتثناء 
الـــجسيم هـــيگز the Higgs، تـــقوم بـــنقل قـــوى الـــطبيعة. فـــالـــگليونـــات تـــنقل أشـــد 
الــقوى - الــقوة الشــديــدة املسؤولــة عــن الــربــط بــني الــكواركــات داخــل الــبروتــونــات 
والــنترونــات. إضــافــة إلــى الــبوزونــات هــناك الــنوع اآلخــر مــن الــجسيمات األســاســية 
املـعروفـة فـي الـكون املـصنفة فـرمـيونـات (فـي يـسار الـشكل) الـتي تـشمل الـلپتونـات 
Leptons، مـثل اإللـكترونـات، والـكواركـات. وتـوجـد سـتة أنـواع مـن الـكواركـات، ولـو 



أن نـــــوعـــــني مـــــنها فـــــقط ذوي النكهـــــتني flavors الـــــعلوي والـــــسفلي - املـــــكونـــــني 
الرئيسيني للبروتونات والنترونات - موجودان بوفرة في الطبيعة. 

 !
  
  

  
لَم ال تتضاعف الگليونات إلى األبد؟(******) 

  
نـتيجة مـثيرة مـن نـتائـج الـديـنامـيكا QCD، وهـي أن عـدد الـگليونـات والـكواركـات داخـل الـبروتـون 
املـعروف، يـمكن أن يـتغير تـغيرات مـألـوفـة. وإضـافـة إلـى الـكواركـات الـثالثـة األسـاسـية، فـإن أعـدادا 



مـتغيرة مـن الـگليونـات تـتطايـر مـثل فـراشـات الـنار، مـتناوبـة الـظهور واالخـتفاء مـن الـوجـود، وأزواج 
مـن الـكواركـات والـكواركـات املـضادة تـتشكل وتتحـلل؛ والـنتيجة رغـوة كـمومـية مـن الـجسيمات تظهـر 
وتـختفي. ويـرى الـفيزيـائـيون أنـه عـندمـا تـصل الـبروتـونـات والـنترونـات سـرعـا عـالـية جـدا تـنفصم 
الـگليونـات داخـل الـبروتـونـات إلـى أزواج مـن الـگليونـات الجـديـدة، ولـكل مـنها طـاقـة أقـل بـقليل مـن 
طـاقـة الـگليونـات اآلبـاء املـولـدة لـها. وبـدورهـا، فـإن الـگليونـات الـولـيدة تـنتج گـليونـات ولـيدة أخـرى 
بـطاقـات أقـل أيـضا. وانشـطار الـگليونـات هـذا يشـبه مـاكـينة الـفشار popcorn الـتي هـي خـارجـة 
عـن الـتحكم. وتـتوقـع الـنظريـة أن تسـتمر عـملية التشـظي هـذه إلـى األبـد - مـع أنـنا نـعرف أن هـذا ال 

يحصل. 
  
  

[فيزياء نووية] 
اإلشكاالت (التساؤالت) 

املتعلقة بالكواركات والگليونات(*******) 
   يــتضمن كــل بــروتــون أو نــترون داخــل الــذرة ثــالثــة كــواركــات مــرتــبطة مــعا بــالــگليونــات. 
وإضـافـة إلـى الـكواركـات الـرئـيسة الـثالثـة, فـإن أزواجـا مـن الـكواركـات ومـقابـالتـها مـن املـادة 
املـضادة تظهـر وتـختفي بـاسـتمرار، وكـذلـك الـگليونـات الشـبحية الـتي تـنشأ وتـتالشـى؛ مـما 
يـشكل رغـوة كـمومـية تـغير املشهـد داخـل الـبروتـونـات والـنترونـات. وهـذا الخـليط يـزيـد مـن 
تــعقيد عــدد مــن األســئلة األســاســية، مــثل كــيف تفســر الــكواركــات والــگليونــات نــشأة الــكتل 
والســپينات لــلجسيمات آبــائــها، وكــيف تــقوم الــگليونــات بــالــضبط بــحصر الــكواركــات فــي 
أوضـاع مسـتقرة. وتـكمن إحـدى الـطرق الـتي يـتبعها الـفيزيـائـيون لحـل هـذه اإلشـكاالت فـي 
اعـــتبار الـــخصائـــص الـــنظريـــة وحـــتى مـــحاولـــة إضـــفاء أوضـــاع غـــير مـــعتادة لـــلگليونـــات 

والكواركات. 
   حاالت غريبة مثيرة للمادة 

   أوجـــد الـــفيزيـــائـــيون نـــظريـــا، وفـــي حـــاالت قـــليلة، تـــركـــيبات غـــير مـــعتادة مـــن الـــكواركـــات 
والــگليونــات تــتجاوز تــلك املــألــوفــة فــي الــبروتــونــات والــنترونــات. وهــذه الــحاالت الــنادرة 
الـغريـبة تـزودنـا بـفرص جـديـدة لـدراسـة الـتآثـرات (الـتفاعـالت) املـمكن حـدوثـها بـني الـكواركـات 

والگليونات - والتي بإمكانها املساهمة في حل بعض األلغاز الرئيسية للمادة. 
   الكريات الگليونية وأضرابها 

   تُظهـــر املـــحاكـــاة الـــنظريـــة أنـــه بـــإمـــكان الـــكواركـــات والـــگليونـــات أن تـــتراكـــب الســـتحداث 
جـــسيمات إلـــى جـــانـــب الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات. فـــمن املـــمكن، عـــلى ســـبيل املـــثال، وجـــود 
جـسيمات الـكريـات الـگليونـية الـتي تـتألـف مـن گـليونـات فـقط (a)، أيـضا مـن املـمكن تـشكل 
جـسيمات هـجينة عـبارة عـن حـاالت مـرتـبطة مـن الـكواركـات ومـضاداتـها والـگليونـات (b)، أو 
حــاالت ربــاعــية الــكواركــات تــتألــف مــن كــواركــني مــرتــبطني بــمضاديــهما (c). وتــتوافــر اآلن 
شــواهــد مــتزايــدة عــلى وجــود ربــاعــية الــكواركــات، ولــو أن الــكريــات الــگليونــية والــجسيمات 

الهجينة ما زالت تنتظر االكتشاف. 



 !
   حالة مشبعة 

   عـند تسـريـع الـبروتـونـات والـنترونـات إلـى سـرع هـائـلة تـبدأ الـگليونـات داخـلها بـالـتكاثـر. 
فـعند السـرع الـكبيرة تـزداد طـاقـة الـبروتـونـات؛ مـما يؤدي إلـى تشـظي الـگليونـات إلـى أزواج 
گــليونــية بــنات كــل مــنها بــطاقــة أقــل مــن طــاقــة الــگليونــات األصــلية. والــگليونــات الــولــيدة، 
بـدورهـا، تتشـظى إلـى گـليونـات ولـيدة أخـرى بـطاقـات أقـل أيـضا. وفـي نـهايـة املـطاف يـصل 
الـبروتـون إلـى الحـد الـذي ال يـمكن بـعده أن يـتسع ملـزيـد مـن الـگليونـات، أي إلـى حـالـة إشـباع 
أو انـشغال عـظمى - وهـي حـالـة نـظريـة تـسمى كـثافـة زجـاجـية لـونـية(14). وهـناك مؤشـرات 
قـويـة لـوجـود مـثل هـذه الـحالـة فـي مسـرعـات الـجسيمات ولـكنه ال يـوجـد بـرهـان مؤكـد حـتى 

اآلن. 

 !
   تقليد الكون الوليد (املبكر) 

   عــندمــا كــان الــكون فــتيا كــانــت درجــة الحــرارة عــالــية إلــى الحــد الــذي ال يــسمح بــتشكل 
الـذرات أو حـتى وجـود الـبروتـونـات والـنترونـات فـي حـالـة مسـتقرة. عـندئـذ كـانـت الـكواركـات 
والـــگليونـــات تـــئز buzzed بحـــريـــة كـــأســـراب مـــتدحـــرجـــة. وقـــد نـــجحت تـــجارب املســـرعـــات 
األرضــية حــديــثا فــي الــوصــول إلــى هــذه الــحالــة، املــسماة بــالزمــا الــكواركــات والــگليونــات 
(الـرسـمة فـي األسـفل)، وذلـك بسحق الـنوى الـذريـة مـعا عـند سـرعـات تـقارب سـرعـة الـضوء. 
وبـدراسـة هـذه الـبالزمـا خـالل تـبردهـا يسـتطيع الـفيزيـائـيون أن يـتعلموا لـيس فـقط مـا يتعلق 

بسلوك الكواركات والگليونات وإنما أيضا بخصوص التطور املبكر لكوننا. 



 !
   البنية الذرية: 

   وجهتا نظر 
   الـصورة الـكالسـيكية لـلذرة تـقرر أنـها مؤلـفة مـن إلـكترونـات تـدور حـول نـواة مـكونـة مـن 
بــروتــونــات ونــترونــات املــكونــة بــدورهــا مــن ثــالثــة كــواركــات لــكل مــنهما. بــيد أن الــشكل فــي 
يـمني الـصفحة يـبدي الـرغـوة الـكمومـية- وهـي الـصورة األقـرب لـلواقـع واألكـثر اضـطرابـا ملـا 

في داخل الجسيمات دون الذرية. 

 !
   يظهــر إمــعان الــنظر فــي بــروتــون أو نــترون صــورة حــركــية مســتمرة. فــإضــافــة إلــى وجــود 
الـثالثـي الـكواركـي، يـوجـد بحـر مـن الـكواركـات ومـضاداتـها املـاديـة، والـگليونـات الـتي تظهـر 

وتختفي من الوجود. 
   قـد يـتأثـر السـپني الـكلي لـبروتـون أو نـترون (الـسهم) بـالسـپينات الـفرديـة ملـكونـاتـه إضـافـة 

إلى حركته املدارية. 



  
  

لــو اســتمرت الــگليونــات بــاإلنــجاب، لــتطايــر الــغطاء عــن مــاكــينة الــفشار - وبــكالم آخــر ســيصبح 
الـبروتـون غـير مسـتقر وسـينهار. ونـظرا ألن املـادة مسـتقرة (فـنحن مـوجـودون)، فـمن الـبنّي ضـرورة 
وجـود شـيء يـكبح جـماح اإلنـتاج املسـتمر لـلگليونـات ويـوقـف تسـلسل اإلنـتاج - ولـكن مـا هـو هـذا 
الــشيء؟ إحــدى األفــكار املــقترحــة أن الــطبيعة تــمكنت مــن وضــع إشــارة لــإلشــغال األعــظمي بــحيث 
عـندمـا يـصبح عـدد الـگليونـات كـبيرا بـحيث تـتراكـب بـعدهـا الـگليونـات داخـل الـبروتـون. وسيسـبب 
الـتآثـر الـذاتـي املـتبادل الشـديـد تـنافـرهـا والـتحام الـگليونـات ذات الـطاقـة املـنخفضة مـنتجة گـليونـات 
بــطاقــة أكــبر. وعــندمــا يــقل الــنمو فــي عــدد الــگليونــات، تــصل الــگليونــات إلــى حــالــة مســتقرة بــني 

التشظي واالتحاد تعرف بتشبع الگليونات(16)؛ مما يجعل ماكينة الفشار تحت السيطرة. 
  

 color glass إن تخـمني حـالـة الـگليونـات املشـبعة، الـتي غـالـبا مـا تـعرف بـكثافـة زجـاجـية لـونـية
condensate، هـــي جـــوهـــر مـــنقى لـــبعض أقـــوى الـــقوى فـــي الـــكون. ونـــحن نـــمتلك، حـــتى اآلن، 
مجـرد إشـارات لـوجـود هـذه الـكثافـة، وخـصائـصها غـير مـفهومـة بـالـكامـل. ويسـتطيع الـفيزيـائـيون 
دراســة الــگليونــات فــي أكــثف حــاالتــها بســبر أغــوار هــذه الــحالــة بــتجارب التشــتت الــعميقة األقــوى 
مـن مـثيالتـها املـتاحـة حـالـيا. فهـل حـقل الـقوة الـذي يحـدد عـدد الـگليونـات فـي الـكثافـة الـزجـاجـية 
الـلونـية هـو نـفسه حـقل الـحصر نـفسه الـذي يـربـط الـبروتـونـات أصـال؟ وإذا كـان األمـر كـذلـك، فـإن 
بــاإلمــكان الــحصول عــلى تــصور جــديــد لــكيفية تــولــيد الــگليونــات لهــذا الــحقل مــن مــالحــظة الــحقل 

ذاته في سياقات مختلفة. 
  

ما منشأ خاصية السپني للبروتونات؟(********) 
  

يـــبقى فـــوق ذلـــك الـــلغز املتعلق بـــكيفية مـــساهـــمة ســـپينات الـــكواركـــات والـــگليونـــات فـــي ســـپينات 
الــجسيمات اآلبــاء(17) الــكلية. إذ إن لجــميع الــهادرونــات ســپيناً يشــبه الــطاقــة الــدورانــية لــبلبل(18) 
يـغزل حـول مـحوره. وتـغزل الـهادرونـات ذات السـپينات املـختلفة وتـبادر وتـلف بـاتـجاهـات مـختلفة 

في حال وجودها في حقول مغانط قوية. 
  

يمكن أن يتغير عدد الگليونات والكواركات داخل البروتون املألوف تغيرات واسعة. 
  

وتـبني الـتجارب الـتي تسـبر سـپني بـروتـون أن الـكواركـات تـسهم فـي 30% مـن السـپني الـكلي. إذن، 
مـــا مـــنشأ بـــاقـــي ســـپني الـــهادرونـــات؟ إن صـــورة الـــجسيمات املـــتعددة لـــلبروتـــون كبحـــر مـــائـــج مـــن 
الـــكواركـــات والـــگليونـــات تـــفضي إلـــى الـــقول مـــباشـــرة إن مـــنشأ الـــكمية املـــتبقية مـــن الســـپني هـــو 
گـليونـات. بـيد أن تـجارب صـدم الـبروتـونـات املسـتقطبة (حـيث يـكون سـپينها إمـا بـاتـجاه حـركـتها أو 
عـــكس ذلـــك) بـــبروتـــونـــات مســـتقطبة أخـــرى تـــبني أن مـــساهـــمة ســـپينات الـــگليونـــات فـــي ســـپني 

البروتون هي قرابة 20% فقط - مما يعني أن نحو 50% من السپني مازال مفقودا. 
  

ويـوضـح شـبيه سـماوي حـال مـمكنا. إن الـزخـم(19) الـزاوي لـلمنظومـة الـشمسية عـبارة عـن مجـموع 
سـپينات الـكواكـب حـول مـحاورهـا(سـپينها) إضـافـة إلـى حـركـاتـها املـداريـة حـول الـشمس. وبـاملـثل، 
فـإن لـلكواركـات والـكواركـات املـضادة والـگليونـات املـحصورة داخـل الـبروتـونـات حـركـًة مـداريـة أيـضا. 



ولـفهم أهـمية الحـركـة املـداريـة هـذه يـنبغي تـصور سـرعـات ومـواضـع الـكواركـات والـگليونـات داخـل 
الـبروتـون. ويشـترك أحـدنـا (<إنـت>) فـي إجـراء الـتجارب DIS بـاسـتخدام حـزم إلـكترونـية بـطاقـات 
عـالـية جـدا الخـتبار هـذا الـتصور. أي إنـنا، مـن حـيث الـتفصيل, نـنتقل مـن أخـذ لـقطات فـوتـوغـرافـية 
إلــــى فــــيلم ســــينمائــــي ثــــالثــــي األبــــعاد لــــلمادة فــــي أدنــــى أبــــعادهــــا الــــذي يــــصل إلــــى أجــــزاء مــــن 

الفيمتومتر (أقل من كوادريليون من املتر). 
  

حاالت غريبة مثيرة للمادة(*********) 
  

حــتى نــفهم طــبيعة تــآثــرات ( تــفاعــالت) الــكواركــات والــگليونــات الــفعلية، فــال بــد مــن دراســتها فــي 
تــراتــيب مــمكنة مــختلفة عــن الــتراتــيب املــألــوفــة فــي الــبروتــونــات والــنترونــات والــجسيمات األخــرى 
املــعروفــة جــيدا. فــالــديــنامــيكا QCD تــسمح بــوجــود حــاالت هــادرونــية غــريــبة إضــافــة إلــى حــاالت 
الـبروتـونـات والـنترونـات املـألـوفـة. فـعملية املـحاكـاة simulation تـفسح املـجال لـوجـود هـادرونـات 
عـديـمة الـلون أخـرى، كـالـكرات الـگليونـية (الـتي تـحوي گـليونـات فـقط)، و «كجـزيـئات» تـتألـف مـن 
زوجـــني مـــن الـــكوارك والـــكوارك املـــضاد أو وجـــود كـــينونـــات هـــجينة تـــصنف تـــحت مـــسمى حـــاالت 
مـــرتـــبطة مـــن الـــكواركـــات ومـــضاداتـــها والـــگليونـــات(20). بـــيد أن الـــشواهـــد التجـــريـــبية ملـــثل هـــذه 
الــهادرونــات الــغريــبة محــدودة، بــاســتثناء شــواهــد مــرشــحة لجــزيــئات ربــاعــية الــكوارك قــليلة حــتى 
اآلن. إال أن هــذا الــوضــع قــد يــتغير بــشكل كــبير بــفضل عــدد مــن مــحاوالت الــبحث التجــريــبية الــتي 
 GlueX تُجــرى فــي بــقاع مــختلفة مــن الــعالــم. وعــلى وجــه الــخصوص، فــي تــلك املــنشأة املــسماة

التي بدأت عملها في مسرع مختبر ثوماس جيفيرسون القومي في نيوبورت. 
  

حــديــثا اكــتشف الــفيزيــائــيون حــالــة غــريــبة أخــرى لــلمادة تــعرف بـــبالزمــا الــكوارك-الــگليون(21). 
وتــتشكل هــذه الــحالــة عــندمــا تــتصادم الــنوى الــذريــة بســرعــات قــريــبة مــن ســرعــة الــضوء. ويخــمن 
الـــفيزيـــائـــيون الـــنظريـــون أنـــه عـــندمـــا تـــصطدم الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات ذوات الســـرعـــات الـــهائـــلة 
لـلنواتـني املـتصادمـتني بـبعضهما الـبعض، فـإن كـثافـتيهما الـزجـاجـيتني الـلونـيتني تـتطايـران، كـاسـرة 
بـذلـك حـالـة الـحصر لـلكواركـات والـگليونـات ومـطلقة طـاقـة الـكثافـة لـتولـد سـربـا هـائـجا مـن الـكواركـات 
والـگليونـات. وهـذه الـبالزمـا هـي أسـخن مـادة تـم اسـتحداثـها عـلى األرض، بـدرجـة حـرارة تـزيـد عـلى 
أربـعة تـريـليونـات درجـة سـلزيـة. والـشيء املـثير لـلدهـشة أن هـذه املـادة تسـري دونـما مـقاومـة تـذكـر 

- فمقاومتها على األقل أقل بعشرين مرة من املقاومة التي يسري بها املاء. 
  

وتحــمل بــالزمــا الــكوارك-الــگليون شــبها قــويــا لــلكون فــي بــدايــته. ويــالحــظ الــعلماء الــعامــلون فــي 
املــختبرات الــتي تــم اســتحداث هــذه الــبالزمــا بــها - مــختبر بــروكــهاڤــن الــقومــي ملــصادم األيــونــات 
الـــثقيلة النســـبوي واملـــصادم LHC فـــي املـــختبر األوروبـــي لـــلبحوث الـــنوويـــة CERN - أنـــها اآلن 
أصـغر املـوائـع وأكـثرهـا اكـتماال فـي الـعالـم. وبـمراقـبة مـثل هـذه الـبالزمـا خـالل تـبردهـا تـمكن اثـنان 
مـــنا (<أولـــرخ> و<ڤـــينوجـــوپـــاالن>) وآخـــرون مـــن الـــتوصـــل إلـــى تـــصور لـــكيفية تـــطور الـــكون. 
وبـهندسـة تحـطيم الـبروتـونـات والـنترونـات لـتنتج بـالزمـا بهـذه الـطريـقة, يسـتطيع الـباحـثون دراسـة 
عــملية حــصر الــكواركــات والــگليونــات بــشكل مــعكوس آمــلني بــكشف الــلغز املتعلق بــكيفية ارتــباط 

الكواركات والگليونات بعضها ببعض. 
  

طريق إلى األمام(**********) 



  
بـــصورة مـــثالـــية، يـــوّد الـــفيزيـــائـــيون عـــمل خـــرائـــط تـــبني مـــواضـــع، وحـــركـــات وســـپني الـــگليونـــات 
والـــكواركـــات داخـــل الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات. وســـتساعـــدنـــا مـــثل هـــذه الخـــرائـــط عـــلى حـــساب 
مـــساهـــمات الـــكواركـــات والـــگليونـــات فـــي كـــتل جـــسيمات آبـــائـــهم الـــكلية وســـپيناتـــها. ومـــثل هـــذه 
الخــرائــط ســتزودنــا بــنظرة مــتعمقة غــير مســبوقــة بــخصوص نــشاط الــكواركــات والــگليونــات فــي 
الـــربـــط بـــني الـــبروتـــونـــات والـــنترونـــات مـــعا. وتـــركـــيب هـــذه الـــصور يســـتلزم وجـــود فـــيمتوســـكوب 
femtoscope - وهــــــــو عــــــــبارة عــــــــن آلــــــــة تشــــــــتت(22) غــــــــير مــــــــرن وعميق مــــــــماثــــــــل للمجهــــــــر 
(لـلميكروسـكوب) microscope الـذي يسـتشف مـا فـي داخـل الـكون عـند مـقاسـات تـبلغ جـزءا مـن 
األلــف مــن نــصف قــطر الــبروتــون. وينشــد مــختبرا جــيفيرســون وبــروكــهاڤــن فــي الــواليــات املتحــدة 
الـتمويـل واملـوافـقة عـلى مشـروع فـيمتوسـكوب يـقوم بـمصادمـة إلـكترونـات بـبروتـونـات مسـتقطبة 
وبــنوى الــرصــاص. وعــلى نــقيض الــتجارب الــسابــقة، الــتي قــامــت بــصدم اإللــكترونــات الســريــعة 
بـأهـداف نـوويـة سـاكـنة، فـإن كـال الـنوعـني مـن الـجسيمات سـيتسارع إلـى سـرعـات قـريـبة مـن سـرعـة 

الضوء قبل تصادمها تصادما رأسيا في هذه اآللة. 
  

إن مشـروع مـصادم اإللـكترونـات واأليـونـات (EIC)ا(23) سيؤدي إلـى الـحصول عـلى مسـتويـات فـي 
الشـدة ال مـثيل لـها، وهـذا يـعني أن الـجسيمات فـي الحـزم املـتصادمـة سـتكون مـكدسـة مـعا واألعـداد 
ســتكون مــن الــكبر؛ بــحيث إن االرتــطامــات تــحصل بــمعدالت وتــكرارات أكــبر مــما كــانــت عــليه الــحال 
حـتى اآلن. وزيـادة مـعدل حـدوث االرتـطامـات إلـى 1000 ضـعف مـما كـان عـليه األمـر فـي املـصادم 
DIS الـسابق، سـيتيح لـلباحـثني الـحصول عـلى الـعديـد مـن الـلقطات الـفوتـوغـرافـية املـنفردة ملـا فـي 

داخل البروتونات والنترونات. 
  

لــقد تــمكن الــفيزيــائــيون مــنذ صــياغــة الــديــنامــيكا QCD عــلى مــدى األربــعة عــقود املــاضــية، مــن 
تحقيق قـفزات فـي تـفسير سـبب سـلوك الـقوة الشـديـدة(24) املـعروف، ومـن فـهم أيـن تـوجـد الـفجوات 
املــتعلقة بــديــنامــيكا الــكواركــات والــگليونــات. ومــع ذلــك، لــم نــتمكن مــن مــلء الــقطع املــفقودة الــالزمــة 
لــصياغــة قــصة مــترابــطة وبــسيطة لــتبيان كــيف تــقوم الــگليونــات بــالــربــط. وتــغذي أنــواع الــتقانــات 
الـتي نـقوم بـتطويـرهـا حـالـيا آمـالـنا بـفك الـلغز بـعد مـرور أربـعني سـنة أخـرى، وفـي الـنهايـة سنحـطم 

اللغز الرئيس املتعلق بكيفية تكوين املادة في أدق مستوياتها. 
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<إنـت> يـعمل فـي مـنشأة مسـرع ثـومـاس جـيفيرسـون الـقومـي فـي مـديـنة نـيوبـورت نـيوز بـفرجـينيا 
مـنذ عـام 1993. وهـو املـديـر املـشارك لـلفيزيـاء الـنوويـة التجـريـبية هـناك والـناطق اإلعـالمـي لـلعديـد 

من التجارب املتعلقة بدراسة بنية الكوارك-الگليون للهادرونات والنوى الذرية. 
  

<أورلــيخ> التحق بــمختبر بــروكــهاڤــن الــقومــي فــي عــام 2001 ويــقوم فــي الــوقــت ذاتــه بــإجــراء 
الـــبحوث والـــتدريـــس فـــي جـــامـــعة يـــيل. وقـــد شـــارك فـــي تـــجارب عـــدة، أوال فـــي املـــختبر األوروبـــي 
لـلبحوث الـنوويـة CERN قـرب جـنيف ومؤخـرا فـي بـروكـهاڤـن، لـلبحث عـن بـالزمـا الـكوارك-الـگليون 

ودراستها. وتتركز جهوده الحالية على تحقيق مصادم إلكترونات مع أيونات. 
  

يـرأس <ڤـينوجـوپـاالن> فـريق الـنظريـة الـنوويـة فـي مـختبر بـروكـهاڤـن الـقومـي، حـيث يـدرس تـآثـر 
(تفاعل) الكواركات والگليونات عند الطاقات العالية. 
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(7) أو: التفكك. 

arrangement (8)؛ أو: تشكيل. 
 deeply inelastic scattering (9)

 quantum chromodynamics (10)
 color charge (11)



 the standard model of physics (12)
(13) أو: التقييد. 

 color glass condensate (14)
 quantum foam (15)

 gluon saturation (16)
 parent particles (17)

(18) أو: خذروف. 
(19) أو: االندفاع. 

 quark-antiquark-gloun-bound states (20)
 quark-gluon plasma (21)

 tool akin (22)
 the electron-ion collider (23)

 the strong force (24)
  


