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الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية

للعلوم (باالشتراك) لعام 4141هـ 4991 /م

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي السعادة
إنه لشرف عظيم لي أن أختار ضمن الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم لهذا العـام ويسـعدني
قبول هذا التكريم بكل امتنان.
فبقدر ما تبعثه هذه الجائزة من شعور غامر بالبهجة في نفسي إال أن ما يسـعدني أكثـر هـو أن الجـائزة قـد
تناولت في هذه المرة جانبا من جوانب اإلبداع والجمال األخاذ الذي يحدث داخل أعماق الخاليا.
عنــدما بــدأت د ارســتي حــول كيفيــة تبــرعم والتحــام الحويصــالت الناقلــة للبروتينــات فــي عــام 4991م لــم يكــن
ممكن ــا وقتئ ــذ د ارس ــة انتق ــال البروتين ــات إال داخ ــل الخالي ــا .ولــن أنسـ ـ م ــا حييـ ـت تلــك اللحظ ــة الفري ــدة ف ــي ع ــام
4999م عنــدما نجحنــا أول م ـرة فــي تمثــل عمليــة نقــل البروتينــات فــي مســتخل

خــال مــن الخاليــا .فقــد أصــب

واضـ ،ـحا منــذ تلــك اللحظــة أن مــن الممكــن أن تمثــل حتـ أكثــر العمليــات تعقيــدا كعمليــة نقــل البروتينــات خــار
الخلية وبالتالي يمكن فهـم األسـس الفيزيائيـة والكيميائيـة التـي تقـوم عليهـا اليـة االنتقـال .وقـد طفـت فكـرة فهـم هـذه
اآللية عل مسار حياتي العلمية للسبعة عشر عاما التالية حت تمكنت وفريقي من التعرف عل الية النقل خطـوة
بخطوة .وفـي هـذا اإلطـار بـرزت إلـ ذهنـي مجـاالت بحثيـة لـم أكـن ألحلـم بتحقيقهـا عـام 4999م وذلـك بالنسـبة
لمختلف العمليات الحيوية والطبية المتباينة مثل إفـراز الهرمونـات كاألنسـولين والعوامـل المـعثرة علـ نمـو الخاليـا
السرطانية واالتصـال بـين خاليـا الـدمان أثنـاء عمليـة انتقـال السـيال العصـبي عبـر االشـتباكات العصـبية والتشـديد
الحيوي للعضيئات ...الخ.
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وال بـد هنـا مـن إسـداء شــكري الجزيـل لذســتاذ الـدكتور ليليـو أورشــي األسـتاذ فــي جامعـة جنيــف فقـد عملنــا
ســويا لســنوات عــدة فــي د ارســاتنا بــالمجهر اإللكترونــي .وهــو صــديق عزيــز وأحــد الفــائزين الســابقين بجــائزة الملــك
فيصل العالمية في الطب تقدي ار لدراساته حول مرض السكري كما إنني مدين للعديد من طالب الد ارسـات العليـا
وزمالء ما فوق الدكتوراه الذين ساهموا معي في بحوثي فاستحقوا اإلشادة والتقدير.
لقد أسعدني الحظ خالل مراحل حياتي المختلفة بالعمل في موقعين لكل منهما خصوصيته وأهميتـه .ففـي
قس ــم الكيمي ــاء الحيوي ــة ف ــي جامع ــة اس ــتانفورد ب ــدأت بح ــوثي م ــا ب ــين ع ــامي 1911 – 4991م متم ــثال خطـ ـ
الــدكتور ارثــر كــورنبر رئــيس ذلــك القســم .فــي هــذا الموق ـ يمكنــك االنخ ـراط فــي مشــروعات بحثيــة مثي ـرة وغيــر
مضــمونة التعــالي ويمكنــك أن تطورهــا رغــم عــدم اقتنــاع الكثي ـرين مــن حولــك مــن إمكانيــة نجاحــك .ولكــن إيمــان

كورنبر العميق بما يمكن تحقيقه من الكيمياء الحيوية ينتقل إل كل من يعمل معه .أما الموق اآلخر فهـو معهـد
سلون كترني الذي وفر لنا البيئـة المثلـ التـي مكنتنـا مـن تحقيـق االكتشـاف األول وتطـويره إلـ الحـد الـذي وصـلنا
إليه.
إنه لشرف عظيم أن أشترك في هذه الجائزة مـ األسـتاذ الـدكتور جنتـر بلوبـل والـدكتور هيـو بـالم .فقـد كـان
الدكتور بلوبل معلما لي ألن اكتشـافه وأفكـاره الشـديدة التـ ثير قـد سـاهمت فـي صـياغة علـم بيولوجيـا الخليـة .وكـان
مــن حســن حظــي أن أعتمــد عليــه كصــديق وفــي .أمــا الــدكتور بــالم فقــد ســاهم مســاهمة أصــيلة فــي تطــوير حقــل
بيولوجيا الخلية ووض األطر النظرية لالنتقال العكسي .ولذا فإنني سعيد جدا بمشاركتي له في هذه الجائزة.
أما عل الصعيد الشخصـي فـإنني مـدين ألبـوي الـدكتور مـارتن روثمـان وجلوريـا روثمـان لمـا غمرونـي بـه
من الحب والـدعم طيلـة حيـاتي ومـدين بالقـدر نفسـه لزوجتـي وأعـز أصـدقائي الـدكتورة جـوال هيـرمش وهـي عالمـة
موهوبة في مجالهـا .فلـوال محبتهـا ودعمهـا ونصـحها المسـتمر لمـا قـدر للعمـل الـذي أنـال مـن أجلـه هـذا التكـريم أن
يستمر .وأخي ار وليس اخ ار الشكر البني مـاثيو روثمـان الـذي قـدر مشـفولياتي وانصـرافي عنـه بـداعي العمـل فهـو
ابن صال .
ومـرة أخــري لــي عظــيم الشــرف فــي نيــل هــذه الجــائزة تقــدي ار ألعمــالي وأنتهــز هــذه المناســبة ألتقــدم بالشــكر
ألعضاء لجنة االختيار وكل من كان له دور في اختياري.
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ACCEPTANCE SPEECH
By
JAMES E. ROTHMAN
Co-Winner of the 1996 King Faisal
International Prize for Science
(Biology)

Your Royal Highness Prince Sultan ibn Abdul Aziz
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests
I am profoundly honoured to have been selected as one of this year’s winners of
The King Faisal International Prize for Science, and accept with gratitude and
pleasure on this occasion.
As exhilarating as this prize is, it was a greater privilege to have been able to
behold the captivating and awesome beauty of some of the inner workings of cells. In
1978, when I took up the challenge of understanding how transport vesicles bud and
fuse, protein transport could only be studied in living cells. I will never forget the
singular moment in 1979 when we first succeeded in reproducing transport in a cellfree test tube system. All at once it became clear that even the most complex events
in cells, like protein transport, could occur outside cells and could therefore be
understood in physical chemical terms, and that this mechanistic understanding
would inevitably follow. This one defining event preordained my scientific life for
the next 17 years, as bit by bit we have gradually succeeded in identifying the
principal machinery responsible for transport and how this machinery works. And
with this have come insights of a breadth that I would never have dreamed possible in
1979 concerning biological and medical processes as diverse as the secretion of
hormones like insulin, growth-controlling substances important in cancer,
communication between the cells in our brain by synaptic transmission, and the
growth and propagation of the three-dimensional organization within cells themselves.
I owe a special thanks to Professor Lelio Orci of the University of Geneva, my
long-time collaborator in the field of electron microscopy and a good friend.
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Professor Orci is himself a previous recipient of The King Faisal International Prize
for Medicine for his own work in diabetes. Many fine graduate students and postdoctoral fellows have contributed in critical ways to our studies and likewise deserve
great appreciation.
I have also been privileged, at different stages, to have worked in two special
environments, each critical in its own way. Arthur Komberg’ s Department of
Biochemistry at Stanford, where I began this work in 1978 and stayed until 1988,
fostered original and bold biochemistry, following Kornberg’s own example. Here a
high risk project could be undertaken and developed, even when many of my
colleagues around the world doubted its validity for many years. Kornberg’s
unwavering faith in the ultimate power of biochemistry was contagious. More
recently, the Sloan-Kettering Institute has provided the ideal environment to see our
initial discovery through to its present state of development.
It is an honour to share this Prize with Professor Günter Blobel and Dr. Hugh
Pelham. In many ways Professor Blobel has been a mentor to me. His critical
discoveries and profound thinking have shaped the entire field of cell biology and it
is indeed a privilege to count him as a good friend. Dr. Pelham has contributed
centrally to the field of cell biology, providing the paradigm of retrograde transport,
and it is a pleasure to share in this recognition with him also.
On a more personal level, I owe a great debt to my parents, Dr. Martin Rothman
and Gloria Rothman, for their lifelong love and support. To my wife and best friend
Dr. Joy Hirsch, a gifted scientist in her own right, I owe as much, for without her
love, support, and constantly good advice, the work honoured today would not have
stayed its steady course. And finally, but certainly not least, I thank our son Matthew
Rothman for understanding a busy father and for being a nice guy, even though a
teenager.
Once again I am deeply honoured by the recognition of our work afforded by this
Prize and am most grateful to the selection committee and others who have been
involved.
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