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���.ل  3.ر�	�� در �
67ۀ1314��/.م �%�� ا��ن ��در� در ��ل  
و�BC D$E� در $A ��3.ادۀ !�9 >�ور >? از و=�ت >�ر ;:9 �� ��8ن 

L� �4 ه
.ز دا�J K�.ز �H&I ا�&�ا$� �.د، ��در 13در . F:.د�� 

.ان $IO ���L	� ��F ا����� و $N! ���L. ��3.اد� اش ! �����K را �4 ���

�� ��Oم �.د، از د�D داد؛ ا�� �� $�ر�، ا�&P�اد =7�� و ا�&.ار� اراد� 
�م 4�د و ��  S�%O�RI:ت =�اوان � ��
���R$��ت ز��F� د�D و >
�� >�$�ن  S�U%O	Rت ا�&�ا$� را در �BC� و U%O	Rت ��T.� را در �4

�وت �� و 1335در . ر���	�	��ض U%O	Rت !�� !�زم C ��	3.ر� 



��	
��� اX3 د$�W.م ا� ،A$B= ر�&ۀ ر$�#� و ��در ر�&ۀ راد$.  در 4
�ر ادا�ۀ U%O	Rت ر��� 
?I	و��&I�د$�اF Y=.� B	�  . را در K$.3 ����در� F.اه	
��ۀ ���&

 Western 3.ر�	�� از $.�	.ر�&� 1347ر�&ۀ ر$�#� �� ��ل 
Washington State College ل�� ��4�د و  D=�$در �I$� 1352ا�

 D$.N! ان ه�� ���نا=&\�ر	
����$�D ا$&�	� ��4$� ا���� 	O را در 
�ا� H�4 د4&.را$K در ��در. 4�د� �� ��O� �:[.ل U%O	Rت !�

University of British Columbia  ��� Vancouver  در ���4دا 
 �
��� !��� دا�D و  ��L:ن دا�J در B	� ر$? را�O D	�.د، ه�B��ن ���و

D:Fز���� �:SI ��3.اد� اش �� 4:.ر .  
Dا� �4XO S��Bرگ !��� 4:.ر �4 ^� D	U\� .ر دو�	و=�<  ��:`�	� ا

 S3در دا D��3 وف�U� RًP= ا$:�ن ���&\c�.3 �4 �.�BC ر.`]� و �%&�م دا4&� !c�ا`
NC
�	� و ارج XFار� دا�&�  در ز��F� ��در�4:.ر ا��،�O S��^ K6� �ا� .  

�ا� ��Pرف ا=[���&�ن، � K$.3 ��T �� از �� ��ل 3���e Dد^��� و >&:	�ا�&�د ��در� در f.ل 
�� $�د�Fر �4ر���� ه�� در3: g
�=D و =�هP� ش /.زۀ�&�F ��ن و =�ا�.ش ������ را �� ا�


.ف اول ا� دوازده9 و e در�� ر$�#� از H&4 h$و�O د�، در���
�� ��Uب �PO	�� 4:.ر، از ز��ۀ �	��  �e�P� ت�	ن ر$�#�	���
F

�� D`e ا�&�د در او. �� /��ب �� $J�<	�L:م ه�� 4.�� و  �O�� 
�4�S، دا Hf &.ت	ا��& ��L:ۀ دا�	��O 9 و	�PO ۀ�I:و دا� D!ۀ زرا�I:�

 ?W� و �	��O 9 و	�PO ?
$�� B4�� ��J j	/ ���4�S و ��ت �� ��ل 
�	� در �O 9 و	�PO �8ۀ وزارت�O و k	lO D��$ر �I��� و ���! .N!

 �8� 4&�ب در !��e !�.م 27از ^�9 و^�د ا�&�د ��در� . ا=[���&�ن �.د
�� ;�پ ر�	�� ا� A$B= ر$�#� و ���4 از ���8 4&�ب ;��ر �8 D

���ۀ B$�8ۀ اول 31356.دJ�.ز ر$�#� ��ن در ��ل � 3.ر�	�� 
  .�O�!.c7� 4:.ر ��

�ا�? ه�� `
�ا� 4:.ر K$.3 در ��	�ر� از �	�	
�ر ه� و 4��ا� H�4 ا=&\�رات !��� ���در� 
�D4 ورز$�� و �:�ن ه� و F.اه� ���� ه�� ��$�&� ،!��� در ارو>�� �	�J و �I$����D ا� �$

Dورد� ا�J . و ادب در ?
�ۀ ��$&�F �
��
C ه�� �
	�
F در��� ���ا���$ۀ !��� و ادF ر�TJ

� hO از �\U	D ه�� دا�&��O hس ه�� !��� ����در� ا=&\�ر . ا=[���&�ن �� ���ر �	�ود; 

���� �Fن B$�8ۀ �.�S ;.ن >�و=	�.ر !c�ا�Rم، �
? ��8ن و $�� �e��د �:�.ر !` و �4&��ا

;�L$د hO � را Dدا�.  



        
Alfred Kastler�� �،ان�	�

��� در ۀ�� ��ۀ �� 1966��
  �، ��ا

  

 
  

 S����ۀ B$�8ۀ �.��و=	�.ر !c�ا�Rم، =I$B�ان و <�4&���1979�< ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
�`
NC ��:`�و=	�.ر �	� ا<  

  
�
�&ا�� >�ورش ��در� !:p�3 Y و Jزاد� �	�h را ;.ن ���ل �Bc در دل و د��غ K$.3 ر��

�دI	� ر��	�J و 3.ن Aا� ���دا�D ه� و ا/����KO را در ^�H ا��Pر و ;
� >�ر;� .�	�اد و � او 
��وز روس و 8
�$�ت O S��� اش در ��6	F q#.� �L��	� �4 Dا� �����ر �Fد�$ �� �r� ��	� دورۀ

9;��� /Bب �� اR7eح د�.4�اO	Y�3 A ا=.  �	��c�Y�3 و > h&�.	W� م�8 ��[���&�ن ��در� 
�	ۀ �9�P و دارا���P	h رو��ن، از �O ��ز �4رش در ا�4د�CJ در ،?W� و �� h	:� ���3 �O��



�=	q و 4�ر !��� اش ��ز����O ز�	&�در .  ا ،Dا��� �.�	> ���	9 �	t
O ح و�
��در� �4 �� 4�ام 8
��8�O و k	lO D��$دوران �4رش در ر�	��O 9 و	�PO وزارت :� S���ون ه�اس در ��6 ، h$ور�

�

� �4 در ��Uب �PO	�� 4:.ر د�D ز�&=�$ �� Du�. رو�� �\ h�	Bد و ا$:�ن �4&� �.^q و 8
�	� �4 ���ر� از �:�ور$h رو���O 9 و	�PO از ���8ت وزارت �I$ و رؤ��� وزارت روز� در 

S$B
O ح�f ،�
 از H��8 �4	&ۀ  ��N�	h د$
� از ��Uب �PO	�� 4:.ر و /Xف/N.ر دا�&

��د ��� �.د �4 ��در� ��دا�� وار در /N.ر ه�� 4�اO	Y�3 A ا=[���&�ن��B/ �B4ب د�.:	< 

�.د �&`F ��3&� و���ض ��ار$9، او هY/ 9 ��ارد در : "C K&��	� �4 در ���4  �	$.L� S��4ر ��
�د	L��ض C �� ��	�PO ب�U� "! رف را�P� در ���8ت وزارت pا�و از Jن �P� ا�8زۀ ا�&

Dا���.  
�$h 4:.ر ه�� ��8ن �� ���ر �� O ����� H6! ۀ��ا� ��&� ;.ن ا=[���&�ن �4 از ز��ا�&�د ��در� 
 ��
�ا�D؛ W	� �L$د �� از ه� ا�O ور��.ژ� را #�
IO و ?
$�� �P	cf م.�! �� h&3دا�< ،�$J
 ��
.ان  ����8$ۀ =�ه
g ��� و �Oر$\� �� O.�8 و$�� دا�D و ! �� B	� و ادب �P� ��ا$h /�ل 
 �8.O رد.� ��&�� D	`�I� و  �=�/ A$ ان.
! ��� را P� K$ا�� �ًU\� و8.د� �4 3.دش

�ار^ �Fو ا Dا� ����� ��� B	� ��P� ����� در ��رۀ �\U	D و �4ر4�ده��^�ار ��اد، از او د=&  

ۀ ا=�Iر و د$��Fه��� 	$J او را در ���	� Dا� �&���داز9$،  W��.e.ف �� ارز$��� و ^�Nوت 

TJ 9!��� و	
	:
�  .�ر ور�8و�� ��$
�� اش �� �:�ه�� 
 S������ ه�� J�.ز�� و !��� راد$.� �4���c/�U ه� و L&`F. ه�� !��� ��در� در ���ر� از 

����ۀ � k	ر�J و$�� در ���.د" >.ه
� ر�� د�" �
  .�.8.د 3.اه
�9 /.ت ��ل 
�� .ر�	�� 13693ا�&�د ��در� در > ���ا��ور� 24 c= 1990ت����  در د$�ر ه 

�$B از ا��وور از د$�ار =�ز��ان و CJ.ش ��دردc H�^ �� hfو � �Tدر ا hfو Y:! ر از��� و �
�د� p�3 ��� ز$ Kا���	��ر� $� دا!	ۀ  اS8 را c	D`F A و داغ Jرا�� �	�h را �� داغ د$�ار >�. 

�د� �� f.ر >:�ور��در� درW�  p�3 �� D���ا .  
  

�3� از �TJر ;�پ ����:  
� در �� �8���cد� ه
��ۀ  -�!  
-  �e�P� ۀ��
  )روا�} و O.ا�)q��cد� ه
-  �e�P� ۀ��
� �	�&9 ا^�	���(��cد� ه�  )ا�&�6د 
- h	.ر ور��	و=� ��c	D ا�:&�$; h	�D؟ �� ه��Iر� >
-  �e�P� ت�	ر$�#)D��^ ز ر$�#� در ;�ر.�J 3.د( 
- �B$B! 9$�I�� در�، �� ه��Iر� !c�ا ��	�Lت ا��	9 ر$�#$R! س و.��^ 
�� ����ۀ ر$ - �e�P� ت�	(�#���	&.� ا^���در  ��$.%O ۀ��
 در �� �8�) ه
-  �e�P� ت�	ر$�#)���J ل��P&ه� و ا� D	� (S$.ر ژ�	و=� �8� اول �� ه��Iر� >
-  �e�P� ت�	�6ت(ر$�#	c7O و {� �8� دوم �� ه��Iر� ژ$S) روا

.ف اول ا� دوازده9 �� ه��Iر� ���ر� از  -e در�� ر$�#� از �����&4 �$��O و h$و�O


�ان 4:.ردا��: 
�� ز������ ا��L	�� و =�ر�� �4 در ���ۀ  - �L$6� د	6%O ت !��� وE�6� و ���ر� از

Dا� ��	ر� �:� ���3� از ��Rت دا�3� و �3ر8� ��	D و �O ،ن�=�!. 
 
  

 �P� �
�"��.�� ه�$� از د=&	$J"  



  
  �\J Sرزو

� !�^S ا=&�I= از SI:� حِ  �4ِر�f �F  

� �:SI ا; ���8م �	A دارد، ه=�&=  

���� �; �Fد Se�/ 9C و D
  B8 ر�~ و �%
�دم در د�D �8هS ا=&�� D�.��� �F  

D=ان ر.O ن�:I�4 �O ،م را��B8 م وB! ��  

Bل، >�$� �4 در SFِ ا=&�� �� ���	� �4  

�$�، ce�O%�م ��.زدL� �O ارXL�  
�ون ز �%`S ا=&�	���ن �O q�� Dا� k	/  

���F ��ا=��ر ز� ،D�� ور�C �	O  
  در د�SO�^ D ا=&�! ربه� BF��cد $�

�3	��F �&�:� �&:4�B	9، ا"� �f�� "  
� �� روز� �� ��/S ا=&�L
 �4 ����  

9	�.
� F 9F:&ۀ 8	%O  ِدر واد�  

Bل ا=&�� �� �� �� ،�$��
  ��$� �4 ره
Dc	U� ار ازXL� ا را�ن 3�cC��  ا� 
  �\S ا�	� ��D روز� ز /�Se ا=&�

�ان ر�	��، e� �.ش و !:�ت و ��زL$د ��  
  زه� هRهS ا=&�!  �8م �� در$[ً� در
  

�ورC ~
F  
� دارم ���نL8 939 زO�  e	� دام /�

�ر دارم ���ن� �e 9O�� 9 از درد و  در د
 S��^ �;�F9 دارد �&�ب

	h در 4:&�
   ا$

� دارم ���نt� در h� رزوJ ر��� �e  
h�; h$ن ا�

9 رو� ز�D د��	c� �O  
� 3.د را �	�ن ��ل و >� ���ن� h�  

�9 3.ن دلدا�� ام �J س وl$ ه�� ��6! �  
� دارم ���نL8 اد� در���� ���Cدا  

�ورC ~
F و Dدم ذ�4ِت ه� �  �	�ه9 ه
� دارم ���نO 9:; ن�	� �� h��3  

�د$�� ��C.C ��8نF ن��� h� ت.I� در  
�� از 8
? ه�D در �4� دارم ���ن�
3  
�;� در 4
~ ^`? زار و �C	h ا=&�د� امF  

� " ��در�"`� S	� ل دل��  دارم ���ندر 
  
  

Y�PO ب�cا�  
D�	� ��Eدر ��8ن زو Y�PO ب�cه��. ا�  



D�	� د$.ا�� B8 ��  4? �4 �� ا=&� در ا$h ز��ان 
�O	9، از �.ر�\&� و 8
.نr4 �
� �	e  

D�	� ت ��م دام و دا���ا� و/�%e ور�� در  
S	
g ;:�� را ا�	�$9، 3.د >��&� را دO  

D�	� ����	< و �/�� را �:�  ور�� �`�.م 
� َد�D`F د�� 9&:F p�3 K�	3 �U^ ر:  

D�	� ���3 4? درون KCا�� ���W	� �4از  
�دد ��LفO	:� ه�F ن.&�	� �O زدن �$��   

D�	� دا����ه�د، ا��، ��زو� �= Dه�  
�L� h4 ?����ش ��^� >�س � D4اB� ��  

D�	� را����3�ا��ت �[�ن ا�D، 4.;ۀ  h$ا  
�ا9$ �  $A !�دت ا�D" ��در�">�O. ا=:��� 

q�� �8.ۀD�	� وا���< h&:4 ا���   از 
  
  
  

 


