ترجمة كلمة
سعادة األستاذ الدكتور
فرانك ويلتشيك
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم (باالشتراك) لعام 5241هـ4001/م
األحد 5241/3/5هـ الموافق 4001/2/50م

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
إنني سعيد وفخور بقبول هذه الجائزة التي ُمنحت في جميع المرات السابقة لمجموعة من أعظم

العلماء مما أكسبها مكانة علمية رفيعة ،ومما يجعلها مميزة أيضاً كونها جائزة عالمية تُمنح ألكثر

المفكرين والعلماء أحقية لها .ومن خاللها يمكن لمؤسسة الملك فيصل الخيرية القيام بدور مهم،
حقيقي ورمزي ،في تحقيق التفاهم المشترك بين الثقافات ،والتعرف على إيجابيات كل ثقافة واالستفادة
منها.
أما بالنسبة لي شخصياً فال يسعني سوى االفتخار بأن أعمالي قد وجدت كل هذا التقدير من زمالئي
رجال العلم وكل هذا الترحيب منكم .ولكنني أدرك بكل تأكيد أن ما حقَّقته من إنجازات لم يكن
ليتحقَّق بمجهوداتي الفردية ،وأنني لم أكن ألنجز شيئاً يستحق الذكر لوال الدعم والرعاية التي وجدتها
من أسرتي ومن مجتمعين آخرين لهما مكانة خاصة في نفسي.
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وجدتي من المهاجرين .ولم تكن ألسرتي ثروة
جدي ّ
المجتمع األول هو المجتمع التعليمي .لقد كان ّ

أو وضع اجتماعي مميَّز ،ولكنني – رغم ذلك – نلت تعليماً رفيعاً في المدارس العامة في نيويورك
مما فتح أمامي طريق المعرفة والتقدم نحو األفضل.

أما المجتمع الثاني فهو المجتمع العلمي ،فثقافة ذلك المجتمع القائمة على الوضوح واألمانة العلمية
سمحت لذوي النوايا الحسنة بالتعاون على أوسع نطاق ،وبالتالي ُبنيت إنجازات كل جيل من العلماء
على ما حقَّقه الجيل السابق.
يرحبان بكل مثابر يسعى الستكشاف روعة هذا العالم
إن هذين المجتمعين ال حدود لهما .فهما ّ

المجتمعين ،وتذكرني بالفرح الذي يغمرني كلما
وجماله .وبالتالي فإن هذه الجائزة تذكرني بهذين ُ

اكتشفت س اًر من أسرار جمال الكون ومنطقيته .إن تشكيل العالم رائع حقاً ومنطقي .وكلما غاص
المرء في أعماقه اكتشف مزيداً من الروعة والمنطقية.
من هنا فإن نيلي هذه الجائزة يحفزني لمزيد من العمل عساني أتمكن من الوفاء لمن أعطوني الكثير،
ومن الطبيعي أنني كنت سأفعل ذلك على أية حال ،ولكن كرمكم وحفاوتكم أضافا سـعادة ومتعة
تحفزانني لبذل مزيد من الجهد.
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Acceptance Speech of
PROFESSOR FRANK WILCZEK
Co-Winner of the 2005
King Faisal International Prize for Science
Sunday 10 April 2005 (1.3.1426H.)

Your Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abd Al Aziz
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests
Dear Friends,
I am pleased and honored to accept your award. Previous awards of the
King Faisal International Prize have gone to highly eminent people, and the
award has achieved great prestige. The fact that the awards are truly
international, and that they recognize the high worth of several very different
sorts of endeavor, give them a special character. The King Faisal Foundation
can play an important role, both real and symbolic, in helping different
cultures that could benefit from mutual understanding, get better acquainted
in a most positive setting.
For me personally, it is gratifying to learn in this very public way that my
work has meant something important to my scientific colleagues, that they
find it valuable.
I am very aware, however, that my good results were not achieved only
through my individual effort. I could not have achieved anything worthwhile
without the nurture and support of my family, and of two very special
communities.

3

The first of these communities is the community of education. My
grandparents were immigrants, and my family was neither wealthy nor
socially prominent, yet I was given a superb education in the public school
system of New York, and the path to knowledge was laid open before me.
The second is the community of science. Its culture of openness and
honesty has allowed people of good will to cooperate on a large scale, and
for each generation to build on the achievements of those who went before.
These communities recognize no borders. They welcome all those who
strive to explore the wonder and beauty of the world together. Your award
reminds me of how much I owe to these communities.
Your award reminds me, too, of how delightful it has been to discover
new aspects of the logic and beauty of the world. What a wonder it is, that
the world is this way: that it is constructed in a way that is logical and
beautiful, and such that the deeper you look into it, the more logic and
beauty you uncover.
Your award therefore inspires me to work further, to do justice to the
gifts I have been given. Of course, that's what I planned to do anyway, but
your kindness adds to the pleasure of it, and that will give me extra energy.
Thank you!
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