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پیش گفتار

آمستردام،1971

واکنونآقایتوفترامعرفیمیکنم،صاحبنظریههاییکهحداقلبهزیباییهر
شنیدهایم. چیزیاستکهقبالً

- تینی ولتمن، 
»کنفرانس جهانی ذرات بنیادی، آمستردام، « 1971

تینی ولتمن همیشه ساز مخالف می زند: مردی رک و راست که هرگز از جر و بحث 
ابایی ندارد. یك دندگی، او را تا جایی که دیگران یا تسلیم می شوند یا حتی جرأت 
تالش کردن نداشته باشند، موفق کرده است. این شخصیتی است که او را در مسیر 
ابزار  ابداع یك  او  رسیدن به جایزه نوبل فیزیك قرار داده است. از دالیل موفقیت 
ریاضی و فرصتی برای همکاری با شاگردی است که نبوغش در آفرینش شاهکاری 

با این ابزار متجلی شده است. 
ولتمن و دست پرورده اش خرارت توفت مانند گچ و پنیرند. ولتمن مردی تنومند 
با ریشی زننده است که اغلب با سیگاری در گوشه لب یا وقتی مورد توجه است 
میان انگشتانش ظاهر می شود. انگلیسی تقریبًا کامل او وقتی کارهای رقبا را با عناوین 
مهمل یا چرند رد می کند، با مصوت های آلمانی تشدید می شود. این رفتار بی پرده با 
پنهان کردن یك شخصیت حساس و متفکر، با ایمانی عمیق به راهبرد علم، می تواند 
گمراه کننده باشد. نام خودمانی او، تینی، که مخفف مارتینز است، طعنه ای به تمام 

معنا به قامت اوست. 
در مقابل توفت با جثه ای کوچك، مویی کم پشت با ژاکت و کراوات شیك و با 
یك سیبیل ظریف، می تواند به راحتی با دکتری در کشوری انگلیسی یا یك حسابدار 
اشتباه گرفته شود. در حین مباحثات غالباً این احساس را داشتم که او از قبل آنچه را 
که به وی گفته می شود می داند اما مودبانه منتظر شنیدن چیزی تازه است. وقتی حرف 
می زند شکی نیست که راست می گوید: صدای نرم او حامل نیرویی واقعی است که 
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با منش خشك او تقویت می شود. 
مالقات این دو نفر در چهل سال قبل می رفت که دنیای فیزیك را دگرگون کند. اما 
امروز ولتمن - معلمی که ایده هایش شاگرد مبرز را بر آن داشت تا بزرگترین اثرش را 
به جای بگذارد - و توفت، از هم دور مانده اند. در کتاب خودِ ولتمن درباره فیزیك 
ذرات، حضور توفت به یك عکس و چند سطر از متن محدود شده است. او کشف 
مهم توفت را چون قطعه ای باشکوه از کار توصیف می کند که به طرز معماگونه ای 
در زمان خود موجب شادی او بوده است. این مربوط به سال 1971 است، زمانی که 

ولتمن استاد جوان را با افتخار به جهانیان معرفی کرد. 

معمایبینهایت
نیم قرن پیش و بیش از دو هزار سال پس از آنکه فالسفه یونان باستان برای نخستین بار 
به درکی از اتم برسند، معلوم شده بود که این عناصر اساسی ماده از ذراتی کوچك، 
از الکترون های سبکی که دور از یك توده هسته مرکزی دور آن می چرخند، تشکیل 

شده است. 
اتم ها آشکار شد،  انفجار هسته ای  در دوران پس از واقعه هیروشیما که قدرت 
درک ماهیت هسته اتم و نیروهای اسرارآمیزی که آن را مهار می کنند، مرز جدیدی 
را در علم تعریف کرد. اینکه هسته اتم دارای ساختار هزار تویی خاص خود است 
از قبل واضح بود؛ آنچه مایه شگفتی بود این که هرچه دانشمندان نگاه نزدیك تری به 
آن می انداختند، پیچیدگی های بیشتری نمایان می شد و در ادامه این رازآلودگی، ذرات 
عجیبی - مشابه آنچه که با رفتاری متفاوت در زمین نیز یافت می شد - کشف شدند 
که در نتیجه اثبات پرتوهای کیهانی به اتمسفر فوقانی، از آسمان به زمین می ریختند. 
کشف اشکال غیرعادی از ماده در آزمایشگاه های متعدد، که حتی به تصور دانشمندان 
هم در نیامده بود، درک کلی ما را از طبیعت متحول می کرد و هر نظریه مفِسر عالم 

می بایست توضیحی برای آن ها داشته باشد. 
دیگر پی گیری اکتشافات در دنیای فیزیك مانند نمونه مهاجرت طالجویان کانادا 
)Klondike gold rush( شده بود. برخی نظریه پردازان فیزیك انرژ های باال ادعاهای 
خود را با نظریه های نیم بندی محکم می کردند که در مجالت گمنام منتشر می شدند. 
قرار  توجه  مورد  می آمد چندان  در  کار  از  غلط  ایده شما  اگر  که  بود  منطق چنین 
نمی گرفت و مقاله به تدریج فراموش می شد. اما اگر معلوم می شد که یافته ای، درستی 
ایده شما را تأیید می کند، آنگاه می توانستید توجه دنیا را به مقاله خود برگردانید و 
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ادعای برتری کنید. 
یافتن  برای  تالش ها  تمام  برابر  در  مسئله  یك  تب آلود  دوره  این  سرتاسر  در 
می نامم.  بی نهایت«  »معمای  را  آن  من  که  است  چیزی  این  کرد.  مقاومت  حل  راه 
سه نظریه بزرگ - نظریه الکترومغناطیس مکسول در قرن نوزدهم، نظریه نسبیت 
خاص اینشتین در 1905 و مکانیك کوانتومی که در دهه 1920 - توسعه یافت، که 
هر یك به تنهایی پیش بینی های ژرفی داشتند و به طور کاماًل دقیق آزمایش شدند: 
ثابت، تبدیل جرم به  با سرعت  الکترومغناطیسی  امواج  به عنوان  مثاًل توصیف نور 
انرژی با رابطه E = mc2 که در آن c سرعت نور است و توضیح پایداری اتم ها با یك 
توصیف کمی از طیف های زیبای آن ها. در دهه ی 1930 مجموعه این نظریه ها منجر 
به پیدایش یك نظریه کامل برای نیروی الکترومغناطیسی و نحوه برهم کنش نور با 
اتم ها شد که الکترودینامیك کوانتومی یا QED نام گرفت. این نظریه در آغاز به طور 
اما چیزی که به صورت سیندرال خود نمایی می کرد در  فریبنده ای زیبا ظاهر شد، 
واقع خواهر زشت او بود. وقتی معادالت QED در آن سوی ساده ترین تقریب ها به 
کار گرفته شدند، چنین می نمود که شانس وقوع بعضی پدیده ها »بی نهایت درصد« 
است. چرا این یك معضل به حساب می آید؟ پاسخ اینکه بی نهایت امری متعالی و 
ماورای اندازه گیری و نه یك جواب واقعی که نشانه ای از شکست در ادراک ماست. 
به بیان ساده تر، احتمال یك شانس از صفر تا صد درصد یا قطعیت مطلق است. 
در مقابل بی نهایت، بدون مرز، غیرقابل اندازه گیری و فاقد معنایی قابل سنجش است. 
در متن پرسش هایی که دانشمندان با آن ها روبرو بودند، پاسخ، نامعقول و مانند پیغام 
»خطای رایانه« بود. وقتی چنین چیزی روی می دهد، نشانه ای از یك اشتباه فاجعه 
بار است، مانند دادن دستور تقسیم به صفر به ماشین. البته این امر می تواند ناشی از 
اشکالی در رایانه باشد حتی اگر به درستی سوار شده باشد. بدون شك پیغام خطای 
رایانه یا در مثال ما بی نهایت، به شما می گوید چیزی در این میان غلط است و پرسش 

این است: چه باید کرد؟ 
این بی معنا چیزی نبود که محدود به بخش پنهانی از فیزیك اتمی باشد، زیرا این 
معما قابلیت ما را در درک اصول اساسی بعضی از بنیادی ترین و دور از دسترس ترین 
پدیده ها محك می زد. برای مثال گیاهان با جذب انرژی توسط اتم های سازنده آن ها 
از نور رشد می کنند، امواج رادیویی از ایجاد آشوبی دربارهای الکتریکی توسط نیروی 
الکترونیك حاصل  فناوری  یا مغناطیسی به وجود می آیند و بخش اعظم  الکتریکی 
برهم کنش تابش الکترومغناطیسی با الکترون هاست. هر یك از این صنایع و در واقع 
بسیاری از اشکال خود حیات به یك ساز و کار ساده زیربنایی وابسته اند: یك الکترون 
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یك فوتون را که ذره اساسی نور است، جذب یا گسیل می کند. با این همه به نظر 
می رسد QED حتی با این پایه ای ترین فرایندها هم توافق ندارد. اگر طبق QED شانس 
جذب یك فوتون توسط یك اتم بی نهایت بود، پدیده فوتوسنتز و در حقیقت بسیاری 
از واکنش های شیمیایی باید به طور ناگهانی رخ می دادند وحیات می بایست بسیار 

پیش تر از این خود را سوزانده باشد، البته اگر فرصتی برای آغاز می یافت. 
اینکه  برای  اثباتی  برای مصیبت است،  بینهایت یك گذرواژه  فیزیکدان ها  برای 
می خواهید نظریه هایی را در ماورای محدوده قابلیت کاربردش به کار گیرید. در مورد 
QED اگر نتوانید چیزی اساسی همچون جذب یك فوتون توسط الکترون را محاسبه 

کنید، در واقع نظریه ای ندارید و این به همان میزان اساسی است. 
یك نمونه خاص از این فاجعه اندازه مغناطیس یك الکترون است که آزمایش 
می تواند آن را به نسبت یك مقیاس استاندارد اندازه گیری کند. فیزیکدانان انتظار دارند 
که بتوانند آن را بر اساس نظریه استاندارد یعنی QED محاسبه کنند. تمامی آنچه که 
الزم است حل یك معادله جبری است که جذب شدن یك فوتون را توسط الکترون 

توصیف می کند. 
این یك اتفاق معمول در فیزیك دوره دبیرستان است و من به خوبی احساس 
لذتی را که در سال 1967 وقتی محاسبه را برای اولین بار خودم انجام دادم، به خاطر 
دارم. تصور می کردم به حد و اندازه های یك نظریه پرداز رسیده ام، اما بعداً آموختم 
که این تنها نقطه شروع دنباله کاملی از محاسبات بود که برای رسیدن به جواب الزم 
داشتم. از این گذشته معلم خصوصی من این حقیقت را از من مخفی کرده بود که اگر 
من بنحوی می توانستم این وظیفه مهم را انجام داده و همه سهم ها را با هم جمع کنم، 
نتیجه بی نهایت می شود. چند صد کیلومتر دورتر در هلند مردی که در آن زمان او را 
نمی شناختم غرقه در اسرار بی نهایت بود. این شخص در مدت پنج سال با حل مسئله 

نام خود را که خرارت توفت بود در دنیای علم جاودانه کرد. 

دلیل اینکه هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود داشت در این حقیقت نهفته بود که 
بر طبق QED الکترون مورد بحث در فضای خالی تنها نیست: خالء خالی نیست و با 
ذرات گذرای ماده و پاد ماده که به درون و بیرون هستی حبابك می زنند، برمی آشوبد. 
این نشانه های خفیف هرچند برای حواس عادی ما نامرئی هستند اما با ایجاد اختالل 

در فوتون والکترون در مقادیر اندازه گیری شده سهیم می شوند. 
QED دارای ابزار محاسبه آثار هریك از این آشوب هاست. تعداد نامتناهی ای از این 

آثار وجود دارند که سهم های همه آن ها مگر تعدادی اندک، چنان ناچیزند که می توان 
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از آن ها چشم پوشی کرد، البته تا زمانی که حدی را برای دقت محاسبات بپذیرید. شگرد 
کار این است که از مهم ترین ها )کاری که در دوره دانشجویی کرده و تصور کرده بودم 
خیلی کار است( شروع و سپس سهم آثار کوچکتر وکوچکتر را به حساب می آوریم و 

با جمع زدن همه با دقت بیشتری به »جواب حقیقی« نزدیك می شویم.
انجـام ایـن کار می توانـد دشـوار باشـد امـا چیـزی ضرورتـًا غلـط در آن وجود 
نـدارد، مثـاًل یـك جمـع نامتناهـی می توانـد جـواب متناهـی داشـته باشـد )مثـل 
(. جمله هـای بعـد از دوجملـه اول فقـط 25 درصـد  ...1 21

2
1
4

1
8+ + + + =

جـواب اسـت؛ بـا اضافـه کـردن جفـت بعـدی، عدم دقـت بـه 10 درصد می رسـد. 
اینکـه بـا احتسـاب چند جمله، چـه دقتی الزم داریـد و چقدر بایـد کار انجام دهید، 

صرفـًا یك پرسـش مصلحت اندیشـانه اسـت. 
بسیاری از فیزیکدانان در جستجوی معانی مکانیك کوانتومی و QED چنان طرز 
یافتند  اما برخالف جمع قبلی که جواب 2 را داد، چیزی که آن ها  تفکری داشتند. 
. در نگاه نخست این هم خوب به  ...1 1

2
1
4+ + + بیشتر به جمع شبیه بود مثل 

نظر می رسد - جمله های بعد از سه جمله اول در محدوده 10 درصدی جواب قبلی 
1 به جمله بعدی یعنی به عدد 2/08 می رسید. اضافه کردن 

4 است. اما با اضافه کردن 
جمله های بعدی کار را خراب تر می کند: خرابی بی نهایت. یعنی حاصل جمع بی نهایت 

است. 
دادند. در تالش  از دست  به کلی  را  بیشتر، دقت  فیزیکدانان در پی موشکافی 
برای محاسبه خواص فیزیکی الکترون، از جمله بار ومغناطیس آن، جواب بی نهایت 
از کار در می آید؛ اگر خواستید بدانید در برخورد فوتونی به یك الکترون چه روی 
از  امکان های مختلف را فهرست کردید، خواهید دید که شانس هریك  می دهد و 

آن ها »بی نهایت درصد« است. 
در حالی که QED برهم کنش نور وماده را توصیف می کند، به تنهایی نمی تواند 
با مسئله پایداری ماده روبرو شود. دو نیروی دیگر یعنی نیروهای هسته ای ضعیف 
وقوی که نام شان از مقایسه شدت برهم کنش آن ها با نیروی الکترومغناطیسی گرفته 
اتم عمل می کنند. نیروی  نیز وجود دارند که در درون و اطراف هسته  شده است، 
هسته ای قوی یك نیروی پیوندی است که هسته اتم را نگه می دارد، اما نیروی هسته ای 
ضعیف که از طریق ایجاد نوعی از رادیواکتیویته ای که نقش اساسی در نحوه تولید 
انرژی خورشیدی )شکل صفحه 13 را ببینید( دارد، هسته را ناپایدار می کند. نظریه های 

مربوط به این نیروها نیز به مشکل خوردند. 
نظریه نیروی ضعیف همانند QED یك سری از جمله های کاهنده به دست داد 
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که آن نیز به بی نهایت انجامید. نیروی قوی معمایی بزرگتر بود چرا که حاصل جمع 
سری  مانند  بی نهایت  به  مالیم  تقرب  یك  جای  به  می شد؛  منفجر  آن  در  نامتناهی 
...+ 16 + 9 + 4 + 1، وجود  مثل  ، یك جمع هراس انگیز  ...1 1

2
1
3

1
4+ + +

داشت که در آن هر جمله از مجموع جمله های قبلی بزرگتر بود. این نتیجه چنان 
راه  قوی  هسته ای  نیروی  توضیح  برای  گرفتند  تصمیم  فیزیکدانان  که  بود  ترسناک 

دیگری را جستجو کنند. 
در سال 1948 برای مورد خاص QED راهی برای بیرون کشیدن نتایج مفید از 
باتالق بی نهایت ها پیدا شد که در فصل 2 به آن خواهیم پرداخت. این ترفند اساسی که 
کار می کند اما هرگز کسی را وحتی به وجود آورندگان آن را نیز به طور کامل راضی 

نکرده است، دارای ویژگی هایی است که توضیح آن خواهد آمد. 
برای اتم ها و ذرات تشکیل دهنده آن خواص زیادی وجود دارند که QED قادر به 
محاسبه آن هاست و هریك از آن ها نتیجه بی نهایت می دهد، اما کشف کلیدی این بود 
که برای هرآنچه که شما محاسبه کرده اید، طریقه ای که بی نهایت ها از ریاضیات مسئله 
سر در می آورند، از یك فرایند به فرایند دیگر همیشه یکی است. برای مثال وقتی 
فیزیکدان ها کمیتی را محاسبه کردند، یك بی نهایت ترسناک یافتند که در عددی، مثاًل 
در 1 ضرب می شد. آنان کمیت دیگری محاسبه کردند و باز همان چیز را یافتند، یك 
بی نهایت ترسناک دیگرکه این بار در عدد دیگری مثاًل در 2 ضرب می شد. بنابراین 
اندازه کمیت دوم دو برابر اولی پیش بینی شد. اگر مقدار واقعی کمیت اول قباًل در 
اولی  دوبرابر  اطمینان  با  را  دوم  مقدار کمیت   QED بود،  اندازه گیری شده  آزمایشی 
پیش بینی می کرد و آزمایش نیز موید آن بود. پس این بی نهایت ترسناک می توانست 
طوری در مسئله گنجانده شود که گویی اصاًل وجود ندارد و با پنهان شدن بی نهایت 
از نظرها، یك نظریه ظاهراً ناب برای نمایش باقی می ماند. همان طور اشاره کردم این 

روش کار می کرد اما کسی خوشحال نبود. 
این چگونه ممکن است؟ مقادیر بار الکتریکی و جرم الکترون اندازه گیری شده اند. 
معجزه اینجاست که این دو کمیت معلوم برای فراهم ساختن معیاری برای هر چیز 
دیگری که QED قصد محاسبه آن را داشت کافی بودند. ما نمی توانیم از QED برای 
محاسبه بار و جرم الکترون استفاده کنیم زیرا نتیجه حاصل بی نهایت است اما می توانیم 
هر کمیت دیگری را به نسبت این کمیت های تجربی محاسبه کنیم وعجیب اینکه این 
بار تمام نتایج محدود وحتی صحیح اند. امروزه بعضی از این کمیت ها که با این روش 
محاسبه شده اند با دقت یك در تریلیون با آزمایش توافق دارند که مثل نسبت قطر یك 

تار مو به عرض اقیانوس اطلس است. 
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دستورالعمل استخراج جواب های معقول برای QED هرچند نه خیلی زیبا ولی کار آمد 
بود. اما اعداد انفجاری که در مورد نیروی قوی فوران کرد، مردم را متقاعد ساخت که 
باید مسیر دیگری در پیش گرفته شود )فصل های 12 و13(. برای سه دهه تصور بر این 

نیرویگرانشی

نیرویالکترومغناطیسی

نیرویقوی

نیرویضعیف

قبل بعد

نیروهای طبیعت

گرانش نیروی جاذبه است و رفتار بزرگ مقیاس کهکشان ها، سیارات و سیب های افتان را مهار 
می کند. نیروهای الکتریکی و مغناطیسی الکترون ها را در مدارهای اتمی نگه می دارند و می توانند 
جاذبه یا دافعه باشند که اثر کلی آن ها در ماده توده ای مشهود نیست و این موجب غلبه گرانش در 
فواصل بزرگ می شود. دافعه الکتریکی مابین پروتون ها در هسته برای ناپایدار کردن آن تالش می کند 
اما وجود نیروی هسته ای قوی مانع فروپاشی آن می شود. نیروی ضعیف می تواند نوع ذره را تغییر 

دهد و این می تواند موجب استحاله عناصر شود مانند تبدیل هیدروژن به هلیم در قلب خورشید. 

بود که نیروهای هسته ای ضعیف وقوی به طور کمی قابل توصیف نیستند. اما در 
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مورد نیروی ضعیف، این امید وسوسه انگیز وجود داشت که شاید چیزی شبیه معجزه 
QED تکرار شود. متأسفانه اینجا نیز هر کسی که سعی کرد با مانع ظاهراً غیرقابل 

عبوری روبرو شد. 
معمای بی نهایت برای نیروی ضعیف، یك ربع قرن در برابر بزرگترین ذهن های 
فیزیك مقاومت کرد. عده ای علی رغم تالش زیاد شکست خوردند وعده ای نیز با امید 
ایجاد شدن تحولی از آن دست کشیدند. ماهیت این بن بست، چگونگی شکسته شدن 
آن و مباحثاتی روی اولویت جوایز نوبل زیادی که به خاطر آن اعطا شدند، زمینه های 

اصلی کتاب حاضر هستند. 
برخالف پیشرفت قهرمانانه یکنواختی که برای برنده ای به تصویر کشیده می شود، 
رخدادهای علمی نمونه هایی عالی برای روایت یك حماسه در دنیای واقعی است. 
ایده های نظری را به یك کشف تجربی ربط می دهد،  به جای یك خط راست که 
دارند.  فراوانی وجود  استدالل های گم شده  و  بسیار، جواب های جزئی  بیراهه های 
تصویر سازی از علم به عنوان مجموعه ای از کشفیات بزرگ و جوایز نوبل که در برخی 
تاریخ نویسی های روایی آمده و باورهای بسیاری از مردم را در این زمینه شکل داده 
است، در حقیقت کوششی برای ساده کردن درک روایی کل حماسه با واپس نگری 
است. در عمل، تحقیق علمی دنباله ای از پیچ و خم هاست و دانشمندان همان شور 
و هیجان، فشار و وسوسه ها را تجربه می کنند که بقیه مردم حس کرده و به طرق 

گوناگون به آن واکنش نشان می دهند. 
شما می توانید سرخوشی یك کشف بزرگ را تنها با فهمیدن اینکه فرد دیگری 
شما را در رسیدن به آن شکست داده است تجربه کنید. یا می توانسته اید اول باشید اما 
نه به اندازه کافی آماده یا شجاع که در یك موقعیت خطیر، ایده خود را منتشر کنید. 
شاید برای حصول اطمینان بیشتر صبر کرده باشید یا حتی در زمان مناسب به اهمیت 
دستاورد خود پی نبرده باشید. خواهیم دید که حتی در مراتب باالی علم تا زمانیکه 
اتفاقات بعدی نیفتاده اند، مردم اغلب نمی دانند که ایده آن ها دگرگون ساز است یا صرفا 
یك پندار. این شبیه مورد پل مك کارتنی1 است که سال ها بعد پذیرفت که در زمان 

نوشتن ترانه ها نمی دانسته است کدام یك فروش میلیونی می کند وکدام یك نه.
برای مصنفین موسیقی یا ادبیات، حدی برای آفرینش های ممکن وجود ندارد. اگر 
تصنیف خود را در اختیار بقیه قرار ندهید بعید است فرد دیگری یك سمفونی کاماًل 
شبیه به آن بسازد. از سوی دیگر برای فیزیك نظری، طبیعت از قبل راه حل را دارد و 

1. سر جیمز پل مك کارتنی )Sir James paul McCartney(، مصنف، ترانه سرا و خواننده مشهور انگلیسی. 
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این ما هستیم که آن را برای خود پیدا می کنیم. از این رو در علم احساسی از یگانگی 
وجود دارد، که یك درست یا نادرست را، تجربه یا پیشرفت های بیشتر در درک نظری 
آشکار می کند. کشف کنید، اولین منتشرکننده باشید، در این صورت اعتبار از آن شما 
خواهد بود. اگر چنین نکنید و شخص دیگری به طور مستقل آنچه را که شما باید 
انجام می دادید منتشر کند واکنش شما به توجه جهانیان چگونه خواهد بود؟ تاریخ نام 
برندگان را در معابد علم ثبت می کند. نام های »برندگان جوایز نوبل« به همان اندازه 

بازندگان نیمه نهایی جایزه بزرگ اتومبیلرانی، فراموش نشدنی اند. 
حقایق دنیای علم نیز چنین اند، آنجا که واکنش عاطفی دانشمندان به این فشارها 
ممکن است دور از آرامش و متانتی باشد که در باور عام وجود دارد. داستان ما که 

بیش از نیم قرن را در برمی گیرد مثال هایی از این نوع و بیش از آن دارد. 

آمستردام،1971
نیروی  برای  را  بی نهایت  باید معمای  آنان که فکر می کردند می دانند چگونه  مابین 
ضعیف حل کرد می توان از عبدالسالم و سونگ دائو لی نام برد، اما کسی که واقعاً آن 
را حل کرد خرارت توفت، شاگرد مبرز ولتمن بود. در سال 1971 توفت معلم خود 
را متقاعد کرد که واقعاً موفق شده است. ولتمن تصمیم گرفت شاگردش را که قباًل به 

استادی تمام عیار تبدیل شده بود، به شکل پرشوری معرفی کند. 
آمستردام  در  فیزیك  مهم  جهانی  کنفرانس  یك  شد  قرار  سال  همان  ژوئن  ماه 
برگزار شود. ولتمن فیزیکدان ارشد دانشگاه اوترخت مسئول سازماندهی مجموعه ای 
از سخنرانی ها در فیزیك نظری شده بود. او از لی و سالم دعوت کرده بود تا ایده های 

خود را در چگونگی حل معمای بی نهایت مطرح کنند. 
فیزیکدان نظری چینی- آمریکایی سونگ دائو لی قباًل به همراه چن- نینگ یانگ 
برای نشان دادن اینکه دنیای پشت آینه اساساً با دنیای واقعی متفاوت است جایزه نوبل 
برده بود. ظاهراً هر چیزی که در دنیای واقعی مسئول واپاشی رادیواکتیو اتم هاست 
با یك پیچ اسرارآمیز زیراتمی چپگرد کنترل می شود. در آینه این پیچ راستگرد دیده 
می شود. اگر آلیس رادیواکتیویته می دانست می توانست بگوید که آن سوی آینه است 
یا در دنیای واقعی. این کشف در 1956 که طبیعت چپگرد است شوک فرهنگی بزرگی 
بود و جاودانگی علمی لی و یانگ را تضمین کرد. لی قبل از 1971 تصمیم به شکستن 
قفل معمای بی نهایت گرفته بود و تصور می کرد راه حل آن را می داند اما ولتمن به 

لطف توفت آن را بهتر می دانست. 
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تا سال 1971 عبدالسالم هنوز جایزه نوبل نبرده بود اما این جاه طلبی را داشت. 
بعدها ولتمن در آگاه کردن مردم از این موضوع درنگ نکرد و اشارات زیادی داشت 
آرمانگرای  یك  کرد. سالم  را جلب خواهد  جایزه  اهدای  کمیته های  آراء  که سالم 
افراطی بود، یك خیال پرداز با جریانی از ایده ها که گویی در یك طوفان بی وقفه مغزی 
است و همیشه آماده انتشار همه چیز با امید بهترین ها بود. سبك و سیاق او به ولتمن 
که احترام آثار سالم را کمتر از بعضی ها نگه می داشت نمی چسبید. سالم فکر می کرد 
می داند چگونه باید معمای بی نهایت را برای نیروی ضعیف حل کند و از چند اشاره 
مبهم در سخنرانی ها حتی ممکن بود خود را متقاعد کرده باشد که جواب را دارد. اما 

او هرگز دیگران را و مخصوصاً ولتمن را به طور کامل مجاب نکرد. 
در آن تابستان سالم باور داشت که کلید یافتن حل مسئله، دخالت دادن گرانش 
در محاسبات است. اینجا نیز به لطف توفت، ولتمن بهتر می دانست. او از سالم برای 

شرح پیشرفت هایش دعوت به عمل آورد. 
محل مالقات اتاق کوچکی بیرون از سالن اصلی مرکز کنگره آمستردام بود. بیش از 
2000 دانشمند کنفرانس را همراهی می کردند، اما تنها چند دوجین از آن ها در چیزی 
که در ابتدا به شکل همایشی فرعی برای ارائه پیشرفت های اصلی در آمد، حاضر بودند. 
ابتدا سالم سخنرانی کرد و گفت متقاعد شده است که گرانش کلید معماست. 
ولتمن قبل از احضار سونگ دائو لی که بعداً تالش های خود را برای حل معما با 
اختراع ذرات ناشناخته ای با خواص جادویی شرح داد، به سالم اجازه داد تا درباره 
مزخرفات خود صحبت کند. لی ارائه خود را کامل و پس از پاسخ دادن به پرسش ها 
فرا رسید:  باالخره  بازگشت. و لحظه موعود  به صندلی خود در جایگاه شنوندگان 
ولتمن اعالم کرد: و اکنون آقای توفت را معرفی می کنم: صاحب نظریه ای که حداقل 

به زیبایی تمام چیزهایی است که قباًل دیده ایم.
سخنرانی توفت تنها ده دقیقه طول کشید و برای شنوندگان بی خبر از اهمیت آنچه 
که شاهدش بودند، فرصتی پیش آمد تا ولتمن دانشجوی نویدبخش را مورد توجه 
گسترده تری قرار دهد. کلمه »قباًل«، در معرفی توفت توسط ولتمن از سوی شنوندگان 
به معنای، »در این نشست«، تعبیر شد و با توجه مشتاقانه تر تعدادی از حاضرین به 
ایده های لی و سالم، این معرفی نه نامعقول به نظر می رسید ونه انتظارات را باال می برد. 
اما منظور ولتمن از »قباًل«، »سی سال گذشته« بود چون توفت اکسیر واقعی را یافته بود. 
بسیاری سخنرانی او را نفهمیدند، چه رسد به درک اینکه در یك لحظه منحصر 
سخنرانی  از  مکتوب  نسخه ای  در  نفهمید.  مطمئناً  سالم  هستند.  علم  تاریخ  فرد  به 
خودش که بعد از کنفرانس تجدید نظر شده بود، او یادداشتی تحت عنوان »استقبال 




