ترجمة
كلمة األستاذ الدكتور
ستيفن شو
الفائز (باالشتراك) بجائزة الملك فيصل العالمية
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صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني

أصحاب السمو

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إنــل لشــري علــيم لــي أن أكــون اليــوم فــي الريــاا بصــفتي فــائ از مشــاركا بجــائزة الملــك فيصــل
العالمية في العلوم لعام 4991م .وهو شري لي العتبارات عدة:

فأوال يسعدني أن يكون شريكي في الجائزة صديقا وزميال متمي از أكـن لـل اععجـاب والتقـدير :أال

وهــو األســتاذ الــدكتور هيربــرت فــالتر الــذو تمفــل بحوفــل فــي البص ـريات الكميــة

اصــة بحوفــة عــن

التد ل بين الذرات المنفردة والضوء إنجا از أصيال في علم الفيزياء.
فانيا يشرفني االنضمام إلى هذه الن بة الفريدة من الفائزين بجائزة الملـك فيصـل العالميـة .ولعـل

اال تيــار الــدليم لزمالئــي الــذين فــازوا بهــا لهــذا العــام وكــذلك الــذين فــازوا بهــا األع ـوام الســابقة ومنــذ
إنشــائها عــام 4999م أكبــر دليــل علــى أهميــة هــذه الجــائزة .فالــذين نالوهــا جمــيعهم بــال شــك مــن أبــرز
العلمــاء فــي العــالم .وا تيــارهم علــى هــذا المســتوم العــالمي يســاهم فــي دعــم أواصــر التفــاهم والتعــاون
وتبادل ال برات بين العلماء.
إننــي أشــعر باالمتنــان والشــكر للجنــة اال تيــار لتقــديرها ألهميــة بعــا فــروة علــم الفيزيــاء الذريــة
وعلى وجل التحديد تبريـد أشـعة الليـزر وأسـر الـذرات ومطيافيـة الـذرات األساسـية وهـي مجـاالت لللـت
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أعمــل فيهــا ألكفــر مــن عش ـرين عامــا  .إال أن التطــور الــذو شــهدتل هــذه المجــاالت لــم يك ـن بجهــدو
وحدو بل هو حصيلة الجهد الذو لام بل عدد كبير من العلماء الممتازين .ومن هنا فإنني أعتبر مـن
هذه الجائزة لي بمفابة انعكاس عنجازاتهم جميعا.

إن مســاهمتي فــي حقــل الفيزيــاء لــم تــتم بصــورة منعزلــة .فأنــا مــدين بالشــكر للعديــد مــن زمالئــي

الــذين ســاهموا كفيـ ار فــي هــذا الجهــد الجمــاعي .فبالنســبة لعملــي فــي جســيمات الــذرة البــد أن أشــكر ألــن
ميلــز ارئــد فيزيــاء الكهيربــات موجبــة الشــحنة فــي العــالم أجمــفي كمــا أشــكر زمالئــي فــي م تب ـرات بــلي
وأ ــب بالشــكر مــنهم ليــو هــولبرب وألكــس كابــل وجــون جــور كــولن لعملهــم معــي فــي التجــارب األوليــة
علــى تبريــد الليــزر وأســر الــذراتي وأشــكر كــال مــن كرت كشــكن وجــيم جــوردن ةرائهــم القيمــة .أمــا فــي
ستانفورد فقد أفدت كفي ار من طالب الدراسات العليا وزمالء ما بعد الـدكتوراه ممـن عملـوا معـي وأ ـب

منهم بالشكر أول مجموعة من طالبي وزمالئي وهم مـارك كاسيفتشـن وديفيـد وايـس ومايـك فـي وكرلـن
رايس وكيرت جيبل.
إن أحــد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المرش ـ للجــائزة أن يقــدم إنتاجــا علميــا فريــدا ينفــف البش ـرية

ويفرو مسيرة اعنسان نحو التقدم .وكفي ار مـا ننلـر لعمـل الفيزيـائي باعتبـاره عمـال منعـزال ولاصـ ار علـى
فئة محدودة مـن النـاس فـال نفكـر فيـل كفيـ ار فـي حياتنـا اليوميـة .لكـن لحسـن الحـل فـإن التطـور العلمـي
كفيـ ار مــا يأتينــا عبــر طريــم لــم نفكــر فيــلي فعنــدما أعــود بــذاكرتي وأســترجف حيــاتي العلميــة أتــذكر كيــي
تطــورت فيزيــاء الــذرة مــن علــم محــدود ومنــزو ال يلفــت الكفيــر مــن االنتبــاه إلــى مجــال صــب يتجــاوز
ازدهاره كل ما كنا نحلـم بـل فـي تلـك األيـام ال ـوالي .إننـا نقـوم اةن بتطـوير أدوات واعـدة فـي مجـاالت
الفيزياء والكيمياء الحيوية وفيزياء األرا وكم سيسعدني ش صيا أن أرم عملي يلعب دو ار فـي دمـة

اعنسان.
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Speech of
PROFESSOR STEVEN CHU
Co-Winner of the 1993 King Faisal International Prize
For SCIENCE (Physics)

Your Royal Highnesses,
Distinguished Guests,

It is a great honour to be in Riyadh today as the co-winner of the 1993
King Faisal International Prize for Science. I am honoured on a number of
accounts.

It is pleasure to share this award with a friend and distinguished
colleague, Professor Herbert Walther, whom I have admired for many years.
His work in quantum optics, particularly his study of the interaction of single
atoms with light are classic contributions to physics.

I am also honoured to be included in the illustrative company of
present and past prize winners. A measure of the distinction of this prize is
shown in the careful choice my fellow prize winners and the previous
winners since its inception in 1979. The recipients of the King Faisal
International Prize rank among the most distinguished scholars in the world.
The fact that selection of these scholars is truly international in scope
contributes to greater global understanding, cooperation, and mutual
benefits.
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I am grateful that the Selection Committee chose to recognize the
importance of those areas in atomic physics and quantum optics, namely
laser cooling and trapping of atoms and the spectroscopy of fundamental
atoms, that I have been working in for over twenty years. Progress in these
areas was made by a large number of excellent scientists also working in the
fields, and this prize reflects their contributions as well.

My own contributions to physics were not made in isolation. I owe a
debt of gratitude to my fellow collaborators, who have contributed so much
to our collective effort. For my work with leptonic atoms, I want to thank
Allen Mills who is the world leader in positron and positronium physics. I
also want to acknowledge my colleagues at Bell Laboratories, Leo Hollberg,
Alex Cable, and John Bjorkholm, for working with me during the initial
laser cooling and trapping experiments, and Art Ashkin and Jim Gordon for
many useful discussions. At Stanford, I have benefited greatly by having a
truly superb group of graduate students and post-doctors. In particular, I
want to acknowledge the work of my first crop of students, Mark Kasevich,
David Weiss, and Mike Fee and my post-doctors Erling Riis and Kurt
Gibble.
One of the criteria for this prize is that “nominees must have
accomplished an outstanding academic work ... benefiting mankind and
enriching human progress.” Often the work of physicist may seem esoteric
and removed from the everyday experience. Happily, science frequently
develops along completely unanticipated paths. When I look back on my
research career, I see how the seemingly abstract concerns of atomic physics
4

have blossomed well beyond our dreams during those early days. We are
now developing promising tools in physics, biochemistry and geophysics. It
would be a source of great personal joy to see my work improve the human
condition.

Thank you.
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