ترجمة

كلمة األستاذ الدكتور
مارك ديفز
الفائز(بآلشتراك) بجائزة الملك فيصل العالمية
للطب لعام  4141هـ 4991/م

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

أصحاب السمو األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إنــل لشــري عأــيم أن أوــي اليــوم أمــامكم هاهنــا فــي مدينــة الريــا

 ,وأعتبــر نفســي محأوأ ـا أن

الرئعـة ,كمـا يسـعدني جـدا أن يشـاركني جـائزة الطـب زمـيكن
أتيحت لي هـذه الفرصـة لمشـاهدة بكدكـم ا
بارزان من كندا والمملكة المتحدة وأال تكون جائزة الطـب معزولـة بـل جـزءا مـن منأومـة جـوائز سـ ية

تمنحهـا مسسســة الملــك فيصــل فــي مجــاالت متنوعــة بمـا فــي ذلــك األدب و دمــة ا ســكم .وهــذه تجربــة
نــادرة بالنســبة لــي – غيــر أنهــا تجــيء فــي محلهــا فكلنــا يســعه وراء الهــدي نفســل ,وهــو البح ـ

عــن

الحقيق ـة والعمــل علــه إث ـراء الفكــر البشــر  .ومــا أوصــده بــذلك هــو أن الكاتــب يســعه الكتشــاي حقيقــة
الــنفس البشـرية وتصــويرها واستشـراي المفــاهيم الثقافيــة بينمــا ينشــد عــالم الــدين الحـ والــرس الصــادوة

التي تترجم تعالىم الدين اله أفعال .ونحن بدورنا نسعه في م تبراتنا للتعلم من حقائ الطبيعة.
فإذا ما وام كل منا بمسسوليتل عله النحو السليم أمكننا إثراء الفكر البشر  ,ثم تأتي األجيـال مـن

بعدنا تبني عله أساس ما أنجزناه مثلما نحن بنينا ما بنيناه عله أساس إنجازات من سـبقونا .لقـد وـال

السير اسح نيوتن ,أحد أعأم العلماء الذين عرفهم العـالم ـكل األلـي سـنة الماضـية" :إن كنـا نحـن
نر أبعد ممن سبقونا فما ذلك إال ألننا تسلقنا عله أكتاي العمالقة منهم".
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إنني حينما أتأمل حياة الملك فيصل ,والذ تمنح هذه الجائزة عله شرفل ,أتصـور أنـل كـان مثلنـا

باحث ـا عــن الحقيقــة فــي ويادتــل هــذه األمــة ,ومــا أوصــده بــذلك أنــل لــم يكــن يضــن سياســتل مــن أجــل أن
يصف الناس لـل نوانمـا ليحقـ تطلعـات المسـتقبل لـبكده دون مسـاس بالحقـائ األساسـية لدينـل وت ارثـل.

لقد كانت حياتل أنموذجا من العمل المضـني والتجـرد والحيويـة .إنـل لشـري عأـيم حقـا أن أمـنح جـائزة
تحمل اسمل ولسوي أعتز بها دوما.
أ لــإ إل ـي القــول بــأن مــا يجمعنــا الليلــة هاهنــا ويربطنــا بــذكر الملــك فيصــل هــو البح ـ

عــن

الحقيقة .فالحقيقة هي الباوية ولن يتقدم ا نسان روحيا وال ماديا إن لم يتمسك بها.
ولكـن كيــي يمكــن بالتحديــد للعلـم أن يســاهم فــي إثـراء الفكــر البشـر  .ا جابــة مــن منأــور عملــي

كبير ,وسـواء فـي الطـب أو العلـوم أو التقنيـة.
صغير كان أو ا
ا
وفني بديهية جدا .فبالعلم يتحق التطور

فعــن طري ـ التقــدم الطبــي وحــده مــثك أمكــن إنقــاذ حيــاة عــدد هائــل اليمكــن حص ـره مــن النــاس ,وارتفــن

متوسط عمر ا نسـان ,وان فضـت نسـبة الوفيـات بـين المواليـد حتـه كـادت تصـبح شـيئا مـن الماضـي.
ووـد يكـون لهــذا أثـره السـلبي علــه الثقافـة ألن التقــدم التقنـي السـرين ربمــا يـزداد تسـارعا علــه نحـو ي ــل

بتركيبل المجتمن ويجلـب معـل كثيـ ار مـن األمـور المقيتـة مثـل التلـو البيئـي وأ طـار الحـروب النوويـة.

ولكن األفكار العأيمـة للفكسـفة كانـت لهـا أيضـا آثارهـا السـلبية مثلمـا كانـت لهـا إيجابياتهـا .لـذا وجـب
عله القادة في المجتمن أن ينتبهوا لما يجلبل التقدم العلمي والتقني من تغييرات اجتماعية سـريعة ,وأن

يستعدوا لتكفي أية آثار سلبية .بيـد أن سـلبيات العلـم ال تعـد شـيئا مقابـل مـا يسـاهم بـل العلـم فـي إثـراء

الفكــر البشــر  .فــالعلم يزيــد فهمن ـا نفســنا وللعــالم الــذ نعــيش فيــل .فمــثك فــي مجــال العلــوم الطبيــة
الحيويــة تمكنــا ــكل األربعــين ســنة الماضــية مــن إكمــال طــوة مهمــة جــدا؛ وهــي أننــا مــا عــدنا نعتمــد
عله الت مين حول األشياء بل استطعنا أن نبصر فعك الكيفية التي تتم بها بع

نأـم الليـات التـي

تــنأم حيــاة الكــائن الحــي أروع بكثيــر جــدا وأكثــر تعقيــدا مــن أ شــيا كنــا نتصــوره فيمــا مضــه .هــذه
الليــات التــي أدركناهــا هــي فــي جوهرهــا "لوحــة فنيــة حيــة" لــم يصــنعها ا نســان نوانمـا أتيحــت لسنســان

الفرصــة ليكتشــفها .فــي الحقــل الطبــي الــذ أعمــل فيــل مــن زميلــي العأــام اللــذين أشــترك معهمــا فــي
الجائزة ,أال وهو حقل المناعة ,نتعلم كيي يحمي الجسـم نفسـل مـن األشـياء الموجـودة ارجـل كالعـدو

بالفيروسات والبكتيريا وغيرها من الجراثيم ,وكيي أن بدا ل الجسم جيشا ج ار ار من ال كيا ,لقت كل
جهاز فريـدا يكشـي عـن األجسـام الغريبـة وكأنـل عـين تـر  .إن كـل األمـ ار
ا
واحدة منها تحمل
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تقريبـا

يمكــن ردهــا إلــه فشــل هــذه الشــبكة الهائلــة مــن ال كيــا فــي اكتشــاي الكائنــات الممرضــة الت ـي تــد ل

الجسـم وتــدميرها بشـكل فعــال ,أو إلــه فـط فــي أنشـطة هــذه ال كيــا بحيـ

يقــوم بعضـها بتــدمير أنســجة

الجسم نفسل.
ومـن زيــادة معرفتنــا بط ارئـ عمــل هــذه ال كيــا فـي النأــام المنــاعي نـزداد ثقــة بــاوتراب اليــوم الــذ

تتوفر فيل عقاوير مصممة صيصا لدفن وتنشيط النأـام المنـاعي ,أو كـبح جماحـل؛ وذلـك علـه نحـو
متقدم كثي ار عما نحققل اليوم بوساطة اللقاحات والمواد الكابحة للمناعة ,مستفيدين في ذلـك بمـا نتعلمـل

في هذا الحقل الطبي إله أبعد ما يكون.
لقد كانت مشاركتي في هـذا الحفـل العلمـي المثيـر والسـرين التطـور تجربـة رائعـة رغـم مـا اعتـر

طريقهــا مــن عقبــات كــسود ومــا تطلبــل العمــل مــن جهــد مضــن .وفــي أووــات الشــدة بالــذات يحتــاا المــرء
لدعم أسرتل وتشـجيعها .لـذا فـإنني شـديد ا متنـان لمسسسـة الملـك فيصـل لسـ ائها فـي إحضـار أسـرتي

معي إله هذا االحتفال متيحة لي بذلك الفرصة ألتقدم أمام جمعكم بالشـكر لزوجتـي األسـتاذة الـدكتورة
يوسوشــين التــي لــم يكــن ممكنــا العمــل بــدون مسازرتهــا لــي منــذ أن التقينــا كشـريكين وزميلين.كمــا أنتهــز

هذه الفرصة ألشكر زمكئي في جامعة ستانفورد وفي معاهد الصحة القومية حي

أنجـزت هـذا العمـل

و صوصـ ـ ــا أسـ ـ ــاتذتي العبـ ـ ــاورة الـ ـ ــذين علمـ ـ ــوني أس ـ ـ ـرار العلـ ـ ــم والتجربـ ـ ــة واالسـ ـ ــتنتاا وهـ ـ ــم الـ ـ ــدكتور

ب. .جونســن والــدكتور مايكــل بيــر والــدكتور اريــك ديفيدســون والــدكتور لــي رو هــود والــدكتور وليــام
بول .فلوال مساعدة هسالء الناس لي لما كنت واوفا أمامكم الليلة.
وأشكركم لصبركم عله سماع طابي الطويل.
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Speech of
ROFESSOR MARK M. DAVIS
Co-winner of the 1995 King Faisal International Prize
for Medicine (Molecular Immunology)

Your Royal highness Prince Sultan Ibn Abd Al-Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,

It is a great honour and privilege to be here in Riyadh before you today
and to be able to see your wonderful country. I am also very grateful that
this Prize in medicine which ‘I share with my distinguished colleagues from
Canada and the United Kingdom is not given in isolation but is instead one
of several generous prizes The King Faisal Foundation has given including
those for literature and religious service. This is unique in my experience,
but it is also very fitting, as all of us are committed to the search for truth
and to the advancement of human culture. What I mean by this is that the
novelist seeks to discover and portray truths concerning human nature or
cultural meaning, religious leaders seek true insight into how God’s will
should be translated into action and we in our laboratories struggle to learn
the truths of nature. When these are done properly, humanity is enriched and
later generations are able to build upon these works, even as we build on the
works of those who went before. Even Sir Issac Newton, one of the greatest
scientists of the millennium said that if he has seen farther than others, it was
because he “stood on the shoulders of giants”.
Reflecting on the life of King Faisal ibn Abd Al-Aziz, in whose honour
we are gathered here today, I think that he also sought after truth in his
stewardship of this nation. By this I mean that he did not fashion his policies
to please popular opinion of the day but to meet the needs of tomorrow
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while still preserving the essential truths of culture and religion. His life was
a model of energy and dedication and rigor. It is thus a great honour to be
given an award in his name and I will treasure it always.
Thus I think that what connects us all here today and with King Faisal’s
memory is the search for truth; for this is what endures. If mankind is to
advance, spiritually and materially, nothing else will do.
But how exactly does science contribute to human culture? The practical
technological answer is quite obvious and that is in the many advances, large
and small in medicine, science, and technology; just in medicine alone there
have been countless lives saved, life spans increased and childhood deaths
can become a thing of the past. This can have a negative effect on culture,
as. the rapid pace of technological change can become relentless and
actually cause social disorder and other unpleasant by-products such as
pollution or the potential for nuclear warfare. But great ideas or philosophies
have also caused negative as well as positive effects and it is always
important that the leaders in a society be aware of scientific and
technological changes and be prepared to mitigate any harmful effects. Far
outweighing any negative effects however is the ability of science to
contribute to culture by increasing understanding of ourselves and the world
we live in. In biomedical sciences, we have crossed an important threshold
in the last 40 years to where we are no longer guessing about things, but
actually catching a glimpse of how some of the vital processes of life work.
In many respects the mechanisms involved are far more beautiful and
intricate than any one had imagined previously. These are “living works of
art or literature” that are not made from the hand of man but set out before
us to discover. In my own field and that of my distinguished co-winners of
this year’s prize in medicine, the immune system, we study how the body
defends itself against threats from the outside such as infections from
viruses, bacterial or other germs, and how a vast army of special cells is
created with almost every cell carrying a unique detection apparatus which is
capable of ‘seeing’ foreign entities. Virtually all illnesses can ultimately be
traced to either the failure of this elaborate network of immune cells to
detect or deal effectively with an invading organisms or to some over5

activity of this system which results in some of these cells damaging one’s
own tissue. As we learn more about the working of these cells in the immune
system, we became increasingly certain that the day will soon come when
medicines arc designed to specifically boost or reduce an immune response
in ways far beyond the relatively crude array of vaccines and immune
suppressants that we have now, and that takes full advantage of what we
have learned in this area.
To have participated in this fast paced and exciting area of science has
been a wonderful experience, although not without its struggles and
seemingly insurmountable obstacles. It is particularly with regard to the
difficult times that one needs the support and encouragement of one’s family
and I am particularly grateful to The King Faisal Foundation for its
generosity in bringing my family to this ceremony as well as giving me the
opportunity to publicly thank my wife, Professor Yueh-hsiu Chien, who has
been indispensable to me ever since we met as both a partner and a
colleague. I would also like to thank my colleagues at Stanford and the
National Institutes of Health where this work was done and particularly to
my wonderful teachers who instructed me in the mysteries of science,
experimentation, and interpretation, Drs. P. Y. Johnson, Michael Beer, Eric
Davidson, Leory Hood, and William Paul. Without all these people’s help, I
would not be before you tonight. Thank you for your patience in listening to
this overly long speech.
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