كلمة األستاذ الدكتور
أحمد زويل
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم لعام 9041هـ  9191 /م

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز
ولي عهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو األمراء
أيها الحفل الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
لقددد ع د فددي الوليدداة المتحدددة األمريكيددة حددوالي ع ددرين عامددا ولسد أ عددي ننددي أ يددد الل ددة
ي إ أو دده لدديكم حددديلي هددجا مددن القلددب وأر ددو التجدداوز ع جمددا ددد يحددد مددن
العربيدة ولكددن اسددمحوا لد ج
أخطاء أثناء لقائي لهجا الخطاب.
نه ل رف عظيم أإ أحظى بنيل واحده من ارفع الجدوائز العالميدة فدي العلدوم وهدى ة دائزة الملدك
فيصل العالمية ) و نها لسدعا ة ادامرة ول تددانيها سدعا ة أخدرأ أإ أشدرف بهدجا التكدريم العلمدي وبد إ
أكوإ أول عربي مسلم ينال هجه الجائزة العالمية العظيمة لقدد وفقندي هللا سدبحانه وتعدالى مدن بدل لنيدل
ً
مركزا عالميًا وتنبدع مدن أصدل
وائز علمية رفيعة ل أإ ائزة الملك فيصل – طيب هللا ثراه – تتبوأ
عربي.
إ تخصيص المملكة العربية السعو ية ائزة عالمية لإلنجازاة العلمية التي تسهم بقدر وافدر فدي
خدمة الب رية ل يء يسجله التاريخ ب حرف من نور .فاألمم تقاس ائما بحضارتها وبمكانة العلم فيها
و د عرف هجه المنطقة مكانة العلم العالية و درة فضل العلدم والعلمداء ،كمدا أإ األمدة العربيدة ددم
للعددالم العديددد مددن اتنجددازاة العلميددة واحتلد مركد ًدزا حضدداريًا مرمو ًددا .ففددي الفلددك والج رافيددا ،وفددى
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الطب والرياضياة ،وفى الفيزياء ،والكيمياء كاإ هجا الجدزء مدن العدالم مركدز اتشدعاا الدرئيس لتلدك
العلوم العربية اتسالمية التي سا ة العلم رونًا عديدة.
وبصفتي أستاذ للفيزياء الكيميائيدة بجامعدة ة كالتدك ) بالوليداة المتحددة األمريكيدة ألشدعر بدالفخر
والعتزاز بما كاإ للعرب من سهاماة أصيلة وعظيمة في مجال الفيزياء والكيمياء .فعلم الكيمياء دد
أط ِلق عليه هجا السم ةالكيمي) بعد العمل الرائدع الدجخ خلجدد دابر بدن حيداإ .كمدا أإ للحسدن بدن الهيدلم
المعروف في ال رب باسم ة )ALHAZENسهاماته التي يعرفها العدالم فدي علدم الفيزيداء وهدو واضدع
أسس علم البصرياة و د فتح بإسهاماته العظيمة المجال ألبحا الليزر التدي أت درف بالحصدول علدى
الجائزة التي في موضوعها .يقول الكاتب كدولين روتداإ ،وهدو كاتدب أمريكدي مرمدوا عنددما يتحدد
عددن الماضددي :ةلقددد أخددر العددالم العربددي عقددولً علميددة أصدديلة بحددق .فقددد أن د هم وشددجعهم لتقددديم
سهاماتهم الفر ية .وعندما تفكر في فضل اللقافة العربية علدى ال درب فمدن المهدم ددًا بدراز انبيهدا:
األعمددال األصددلية التددي سدداهم بهددا العلمدداء العددرب والمسددلمين ،باتضددافة لددى األفكددار التددي نقلوهددا مددن
العصور السابقة).
أما عن سهامي المتواضع في مجال أبحدا الليدزر بجامعدة ة كالتدك ) والتدي منحد بمو بده هدجه
الجائزة العظيمة فيتلخص في ك د

بعدا األسدرار التدي صداحب فدن عدالم الجزينداة الالنهدائي مدن

حولنا .فالجزيناة مو دو ة فدي أ سدامنا ،وفدى الهدواء ،وفدى طعامندا الدجخ ن كلده وفدى ميدع الما يداة
التي نتمتع بها أو تحيط بنا .نها أساس حياتنا وأساس أية مدا ة .وتتحدره هدجه الجزينداة بسدرعة هائلدة
دًا وعنددما نلتقدي تتدزاو فدي لحظدة صديرة ددًا تقدل عدن واحدد علدى مليدوإ مدن المليدوإ دزء مدن
اللانية:
والسؤال الجخ حاول العلماء ات ابة عنه منج روإ هو :كي
ب ) ليكونا زينًا ديدًا هو ة

يتفاعل الجزخء ة أ ) مع الجدزخء ة

) وتبرز أهمية ات ابة عن هجا السؤال في أنه لو أمكن التعدرف علدى

القوانين األساسية التي تحكم التزاو بين الجزيناة والتي تؤ خ لى ول ة زيناة ديددة فإنده يمكنندا
التحكم في الحركاة والول ة ،وبالتالي في نتا موا
مريضة.
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ديدة وعناصر متميزة وعال خاليدا بيولو يدة

ولكددي يمكددن الو ددوف علددى الو د الحقيقددي لمدديال الجزيندداة ور يتهددا ،تددم اسددتخدام أشددعة الليددزر
بوسائل تكنولو ية متقدمة لرصد وتصوير حركة الجزيناة خالل واحدد مدن مليدوإ مدن البليدوإ دزء
من اللانية أو ما يسمى ة )femtoseconedوهى أسدرا كداميرا فدي العدالم .ولكدي نتصدور ذالدك
يمكددن القددول :أندده ذا كدداإ الضددوء يقطددع المسددافة بددين األرا و القمددر فددي ثانيددة واحددده ،فإندده فددي
ة )femtoseconedيقطدددع الضدددوء مسدددافة واحدددد علدددى مائددده ة )944/9مدددن سدددمك ال دددعرة
اتنسانية.
وبعبددارة أخددرأ فإننددا ذا ارنددا الددـ ة )femtoseconedباللانيددة الواحدددة فددإإ ذلددك يددوازخ مددا
تملله اللانية الواحدة بالنسبة لى  23مليوإ عام .وهجا يعنى أننا يمكدن أإ نصدور فِل ًمدا سدينمائيًا لثندين
وثالثوإ مليوإ سنه ،ولكن نرخ كل م هد يملل ثانية واحدة من هجا الفيلم.
لقددد مكددن هددجا العمددل العلمدداء ،وألول مددرة فددي التدداريخم مددن تسددجيل لحظددة مدديال الجددزخء ،وتمد
ضدا بمدا توصدل ليده الفلكيدوإ وهدم يرصددوإ النفجدار الكبيدر ة)Big Bang
مقارنة هجه النتائج أي ً
للكوإ المص ر.
أيها الحفل الكريم
لقددد منحد هددجه الجددائزة العظيمددة ل خصددي ل أإ هندداه مددن أسددهموا مسدداهمة كبددرأ فددي حيدداتي ممددا
مكنني من بلوغ هجا األمر وأخص بالجكر منهم:
ي مندج نعومدة أفدافرخ كداإ لده أكبدر األثدر علدى
أولً :والد ج
خ أولً و بدل كدل شديء فحدبهم لدي وثقدتهم بد ج
ي وعملهدم ال داا مدن أ لدي .لديهم و لدى
حياتي .وأتمندي أإ يسدعدا الليلدة وهمدا ي داهداإ ثمدار حدبهم لد ج
ابنتي مها وأماني أهدخ هجه الجائزة.
ثانيًا :مصر التي أنجبتني ف نا مدين لها بما حقق وبما س حقق.
ثاللًا :امعة ة كالتك ) فقد حالفني التوفيق ب إ أكوإ في امعة من الطدراز األول ،و دد وفقندي هللا بد إ
أكوإ في المكاإ المناسب وفى الو

المناسب ومدع فريدق العمدل المناسدب ليحقدق هللا علدى أيددينا هدجا
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اتنجدازم ولقدد كدداإ لددينا عبددر السدنين  89طالبًدا ومسدداعدا ً أسدهموا فددي هدجا البحد  ،و ننددي مددين لكددل
طالبي وزمالئي الجين ساعدوني على تحقيق هجا اتنجاز.
و ذا كدداإ الو د ل يتسددع لددجكر أسددماء ميددع األشددخاي الددجين سدداعدوني فددي حيدداتي فد ني أو أإ
أ كددد لهددم ميعًددا أنهددم فددي ذاكرتددي ائ ًمددا ومددلء لبددي ،وأ عددو هللا لهددم ائ ًمددا بددالتوفيق .وأو أإ أخددص
ي األسدددتاذين /ريت دددار بيرنسدددتنور ورو خ مددداركوس لتعونهمدددا معدددي عبدددر
ي وصدددديق ج
بال ددكر زميلددد ج
السنواة الماضية ،كما أ دم ال كر لسكرتيرتي السيدة /كريستينا وو التي دم مساعدتها القيمدة عندد
عدا األبحا لمدة تزيد عن ع رة سنواة.
ولعلدده مددن المناسددب هنددا أإ أ ددول أإ اتثددارة التددي تحفددل بهددا الددنفس أثندداء البحد العلمددي ل يدددنيها
شعور آخر وأنه ل يمكن ل يء أإ يعا ل حب اتنساإ لعمله وتفانيه فيه وما يمكن أإ يقدمه من خاللده
للب رية.
ول يفوتني أإ أندوه بعظديم امتنداني لجامعدة الملدك فهدد للبتدرول والمعدا إ التدي استضدافتني والتدي
أرأ فيها منارة العلم وأمل استعا ة أمجا الماضي في هجه المنطقة.
وختا ًما أتو ه بخالص المتنداإ لدى خدا م الحدرمين ال دريفين وولدي عهدده األمدين والمسدنول عدن
مؤسسة الملك فيصل الخيريدة وأتمندى كدل توفيدق واز هدار للمملكدة العربيدة السدعو ية والعدالم العربدي
واتسالمي.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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Speech of Prof.
Ahmed Zewail
at the ceremony of awarding him the Prize
12.8.1409 H - March 19, 1989

Your Royal Highness, Prince Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz,
The Crown Prince,
Your Highnesses, the Princes,
Your Eminencies and Excellencies,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,
I am honored tonight to receive one of the world’s most
prestigious prizes in science, the King Faisal International Prize. I am
honored for the recognition of the science, and for being the first
Arab to win this prize. I have been fortunate to obtain other
international recognitions and honors, but the King Faisal Prize is
special.
The fact that Saudi Arabia has chosen to recognize international
achievements that help mankind is something that history will vividly
record and we all should be proud of. Nations are always judged
historically by their civility and by their recognition of the
importance of Science. Such recognition of Science is not new to this
area, which provided the world with many advancements and became
a center of civilization. In astronomy, in geography, in medicine, in
mathematics, in physics, and in chemistry major advances have
shined from here, from the days of ancient Egypt to the days of the
Arab civilization.
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My title at Caltech is professor of chemical physics. In both areas
(chemistry and physics), original contributions have been associated
with Arabia. The field of chemistry was named here through the
work’ of Jabir Ibn Hayyan—alchemy! To the field of physics,
Alhazen (Hassan Ibn Al--Haytham) contributed the early
fundamentals of optics which made laser research, the subject of the
prize, possible. Colin Ronan, a distinguished writer, speaking about
the past, said: “Indeed, Arabia produced some original scientific
minds; it nurtured them and encouraged them to make their own
individual contributions. So when we think of the West’s
indebtedness to Arabic culture, it is important to appreciate both
aspects, the original work as well as the transmitted ideas of an
earlier age”.
Our own little contribution in laser research at Caltech, cited in the
Prize, was to unravel some of, the mystery that is involved in the “art
and magic” of alchemy on the molecular level, perhaps just what IbnHayyan wanted to do, but there were no lasers at the time! Molecules
are in our body, in our air, in our food, etc. --they are the foundation
of all life, of all matter. How is it that molecule A can react and
interact with molecule B to form a new molecule C. In other words,
what are the fundamental laws that govern the process of “marriage”
between molecules which lead to the birth of new molecules! This
birth, unlike the birth of a real baby (usually taking hours to be born)
occurs in a less than a millionth of a millionth of a second. To be able
to see in real-time the birth of molecules, we used advanced laser
techniques that allowed us to “photograph” their motion in a
millionth of a billionth of a second -- a femtosecond! To appreciate
this, in one second, light travels roughly the distance from earth to
the moon. In a femtosecond it takes light to travel one-one-hundredth
of the width of a human hair. Put in another way, one femtosecond to
a second is what a second is to 32 million years - that is we can now
film 32 millions of years but see every second of this movie! This
work enables scientists for the first time to record the instant of a
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molecule’s creation and has been compared to astronomers observing
the “big bang” of the micro universe.
The Prize for this work was given in my name, but truthfully there
are many people who contributed to my life and to this achievement:
1. Above all, my parents. Their love for me and confidence in me
since childhood has had a major influence on my life. I hope that
tonight both of them are seeing the fruits of their love and hard
work. To them and to my daughters, Maha and
Amani, I
dedicate the Prize.
2. Egypt has “planted” me and to Egypt I owe what I know arid
what I achieve.
3. The good fortune of being in a first-class university, Caltech;
being in the right place at the right time and with the right
people. Over the years I have had 78 students, postdoctoral
research fellows, and visitors in my group. All of them have
contributed to this research the excitement at the time of
research is what it is all about! Nothing can replace one’s sincere
love of his work, and the possible contribution it may make to
humanity. I am indebted to all my students and colleagues for
helping to make this possible.
There is not enough time to cite the names of all persons in my
life who helped me grow, learn, and achieve. They, however, should
know that they will never be forgotten, and from my heart I wish
them all the best. 1 particularly want to thank my friends and
colleagues Professor Richard Bernstein and Rudy Marcus for the
great collaboration we have had over the years, and my secretary,
Ms. Christina Wood, for being beside me throughout the entire
development.
I am grateful to all of you here tonight, and I repeat my sincere
appreciation and best wishes to Saudi Arabia and to the King Faisal
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Foundation.
Thank you Your Royal Highness, Distinguished members of the
King Faisal Foundation, Ladies and Gentlemen.
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