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صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية

أصحاب السمو األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي
السادة الحضور
اســمحوا لــيد بــادد ذ بــدءد أن أتوج ـ ببض ـ كلمــام مــن ااعتــذارد ألننــي لــم أتعلــم التحــد

باللغة العربية بالرغم من أن والد من أصل لبنانيد ذلك أنني ولدم في المكسيك .وقد كان التقصـير
خطأ جسيما أسفم ل أسفا شديدا ألن يحول دون توجيهي إليكم الشكر مباشرة.
وانني أتقدم بجزيل الشكر إلـ مسسسـة الملـك فيصـل الخيريـة لمنحـي هـذا الجـائزة التـي يسـعدني
قبولهــا ألننــيد بكــل تواضـ د أعتبرهــا شـرفا ع يمــا لــي .ولــم يســب ،هــذا الشــرف علــي فحســبد بــل علـ

زمالئــي كافــةد الــذين ســاعدوني فــي بحــو يد أيضــا وبخاصـ زوجتــي التــي قــدممد بصــبر وطــول أنــاةد
كل عون ليد مما أتاح لي قضاء ساعام طويلة في مختبر .
إننــي مســرور خاصــة اســتالم هــذا الجــائزةد هنــاد فــي المملكـة العربيــة الســعوديةد ألننــي أســع د
مــن خــالل بحــو ي العلميــةد إلـ فهــم طريقــة عمــل الــدما د واننــي أســيرد فــي هــذا الســيا د علـ غـرار

دراسة نشأم في العالم العربي .إني أقـول هـذاد ألن الد ارسـام األولـ المدونـة عـن الـدما أجريـم فـي

اإلسكندرية منذ حوالي  0444سنة حي

تلتها التجارب األول التي اجريم عل الجهاز العصبي منذ

ح ـوالي  0444ســنة .لــذلكد يبــدو ل ــيد أن الج ـراحين والعلمــاء العــاملين فــي العــالم العربــي هــم ال ــذين
وضعوا األسس لعلم األعصاب الحدي

منذ سـنين طويلـةد كمـا سـاهموا فـي وضـ إضـافام لـ د حيـ

نقل إلينا بواسطة العلوم واآلداب اإلسالمية.
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ويعتبر الدما أك ر األن مة تعقيدا في هذا الوجود .حي

أن يتكون من عدد ضـخم ا يعـد وا

يحص من الخاليا العصبية التـي تتـرابط فيمـا بينهـا بواسـطة عـدد هائـل مـن نقـاط ااتصـال العصـبي.

إن نقاط ااتصال هي النقـاط التـي تـتالمس فيهـا الخاليـا العصـبية مـ الخاليـا العصـبية األخـر حيـ

تنقل اإلشارام هناك من خلية ألخر  .وأ ن أن من العدلد القول بـأن كـل و ـائف الـدما تلـكد هـي
في الواق التي تكون إنسـانا مـاد وكـذلك مشـاعراد ومعارفـ وذاكرتـ د وحبـ وكرهـ  ..الـتد وتعتمـد كلهـا
عل تأدية الخاليا العصبية ونقاط اتصالها لو ائفها بصورة صحيحة.
وقد قمنا بتطوير مـنه جديـد لد ارسـة الـدما د ألن الخاليـا العصـبية الموجـودة فـي الـدما تكـون
صــغيرة جــدا وتصــعب د ارســتها .ويبــدو هــذا المــنه م يـ ار إلـ حــد مــا .حيـ

أن مــا نقــوم بـ فــي الواقـ

يتم ل في تحويل بيضة ضفدعة إل شيء يشب الخلية العصبية .وباعتبـار أن بيضـة الضـفدعة كبيـرة
جدا بالقياس إل الخلية العصبيةد فمن الممكـن أن نجـر عليهـا اآلن تجـارب لـم نكـن نحلـمد مـن قبـلد
بإجرائها .وتحتو تلك البيوض التي تم تحويلها علـ ك يـر مـن خصـائخ الخاليـا العصـبية األصـليةد

ويمكن استخدامها لتطوير واختبار األدوية الجديدة التي يمكن أن تسـاعد فـي تخفيـف بعـض األمـراض
التي تصيب الدما .
أود أن أنهي كلمتي معرباد مرة أخر د عن مد شـكر لنيـل هـذا الجـائزة ولكـرم الضـيافة الـذ
لقيت في المملكة العربية السعودية .وقد اعتاد والد أن يحد ني عندما كنم طفال عـن إنجـازام العـالم

العربي الع يمة التي حققها في الماضي الغابر .واننـي علـ يقـين مـن أنـ سـيكون مسـرو ار لـو أر مـا
قد تحق هنا في هذا األيام.
واننــي أتطلـ د مــن نــاحيتيد لرسيــة نهضــة جديــدة لعلــم األعصــابد فــي هــذا البلــدد والتــي ســتكون
لها فائدة للناس أجمعين في شت أنحاء العالم.
وشك ار لكم
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SPEECH OF PROF.
RICARDO MILEDI
On the Occasion of the Awarding
Of The 1988 King Faisal International Prize

Your Royal Highness Prince Nayif bin Abd Al-Aziz
your Highnesses, the Princes
Your Eminences, the Ulama
Your Excellencies
Ladies & Gentlemen
First of all let me say a few words of apology. Although both my father
and mother were Lebanese, I was born in Mexico and did not learn to speak
Arabic. That was a gross mistake which I regret very much, because it
prevents me from thanking you directly in Arabic.
I am extremely grateful to the King Faisal Foundation for their Award,
which I humbly accept as a great honor not only to me, but also to the many
colleagues who have helped me with my work and especially also to my
wife who for so many years has patiently helped me to spend endless hours
in my laboratory.
I am particularly pleased to receive the King Faisal Award in Saudi
Arabia, because in my work I am trying to understand how the brain works
and, in this respect, I am following a lead that originated in the Arab world. I
say this is because the first recorded studies of the brain were carried out
some 5000 years ago in Alexandria and these led to the first experiments on
the nervous system, done about 2000 years ago. Therefore, it seems to me
that the foundations of Modern Neuroscience were laid down many years
ago by surgeons and scientists working in the Arab world and enlarged and
transmitted to us by Islamic Science and literature.
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The brain is the most complex organization in existence. It is made up of
myriads of nerve cells that are inter—connected by a countless number of
synapses. These synapses are the points where nerve cells make contacts
with other nerve cells and where signals are transmitted from one cell to
another. I think it is fair to say that all those brain functions that really make
an individual, learning, memory, love, hate, etc. all depend on the correct
functioning of the nerve cell and their synapses.
Because the nerve cells of the brain are very small and difficult to
study, we have developed a new method to study the brain. This method
seems a bit fantastic. What we do is that we actually convert a frog egg into
something like a nerve cell. But, because the frog egg is comparatively very
large we can now do, experiments that we never dreamed of doing before.
These converted eggs have many of the properties of real nerve cells, and
can be used to develop and test new medicines to help alleviate sane diseases
of the brain.
I would like to end by stating again that I am very grateful for
receiving this award and the generous hospitality of the Kingdom of Saudi
Arabia. When I was a child my father used to tell me about the great
achievements of the Arab world in the past. I am certain that he would have
been very pleased to see what is being developed here today. For my part, I
look forward to seeing here a new flourishment of Neuroscience that will
again help people all over the world.
Thank you.
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