ترجمة كلمة الدكتور
جون كريغ فنتر
الفائزة بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم (باالشتراك) عام 0241هـ4111/م
األحد 0240/4/01هـ الموافق 4111/5/02م

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو الملكي األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي
إخواني الحضور
إنه لشرف عظيم أن أنال جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم ،ويسععدني بصعفة خاصعة أن
أشارك فيها األستاذ الدكتور إدوارد ولسن الذي ْ
استلهمتُ إنجازاته وأعجبت به منذ سنوات بعيدة .
إنني أقف أمامكم ألتسلَّم هذه الجائزة باسم فريقين من أبرز العلمعاء فعي معهعد بحعوج الجينعوم،
وسيليرا لبحوج الجينوم  .فهذا العلم يتطلَّب تضافر جهود العلماء في كل التخصصات ومنهعـا علعم
البيولوجيا الجزيئية ،والكيميعاء الحيويعة ،والفيزيولوجيعا ،والوراثعة ،والرياضعيات ،واالسعتخدامات
المتطع ةعورة للحاسععوب  .وهنععاك بضععم علمععاء متفوقععون كععان التعععاون معهععم عل ع وجععه الخصععو
مفتاحا ً لنجاحنا ،وأخص بالذكر منهم زوجتي الدكتورة جين مايرز ،والدكتور جرانجر ساتُن .
وال يفوتني أن أنوه بجهود ألوف العلماء فعي أرجعاء الععالم ،العذين سعبقونا فعي السععي إلع فهعم
سعلة المعلومعات الوراثيعة الكاملعة
س ْل َ
الحياة ومعرفة أسسها بصورة أفضل  .فلعوالهم لمعا تمكنةعا معن َ
للكائنات الحيعة بمعا فعي ذلعك االنسعان  .إن روععة العلعم تكمعن فعي أن االكتشعافات العلميعة العظيمعة
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تُبن عل اكتشافات السابقين ،ولذا فإنني أحني رأسي تقديرا ً للعرواد معن العلمعاء فعي التخصصعات
التي جمعناها معا ً في بحوثنا لنتمكن من تحقيق ما تحقق .
لقـد عملت أثناء شبابي في السـالح الطبي في حرب فيتنعام ،فأدركعت – بطريقعة مباشعرة – أن
معرفتنا بالحياة محدودة للغاية  .ومن هنالك بدأ اهتمامي بمعرفة األسس التعي تقعوم عليهعا واعائف
باليععين الخاليععا فععي أجسععامنا ،وكيععف تتفاعععل تلععك الخاليععا لتحععافا علع الحيععاة  .وأثععار حيرتععي أن
بعضنا يتحمل إصابات بالغة ويبق حيةا ً ،بينما يموت العبع

اخخعر جعراء جعرح فيعف  .ووسع

أهععوال تلععك الحععرب البشعععة أدركععت ،أيض عا ً ،أن حياتنععا عل ع هععذا الكوكععب ثمينععة جععدا ً ،وأن علينععا
االستفادة من الوقت المتاح لنا في الحياة ألقص حد ممكن .
إنني أعتقد أن تلك التجربة غيةرت مجرى حياتي ،وأصبحت دافعا ً قويا ً لي فعي السععي لمحاولعة
فهم األسس التي تقوم عليها واائف الجسم الحي ،وكان من أروع ما تأكد وأنعا أحعـاول فعك رمعوز
المورثات ألكثر من اثني عشر كائنا ً حيا ً من البكتريا والنبات والحشرات ،وأخيعرا ً اننسعان نفسعه،
أن الشفرة الوراثية في الكائنات الحية مو ةحدة وأن هنعاك العديعد معن المظعاهر األخعرى الدالعة علع
وحدة الحياة ،وتطابق العديد من سماتها األساسية في الكائنات المختلفة  .ولذا فانني ال أشعك مطلقعا ً
في أن معرفة تلك السمات والمظاهر بشكل دقيق سعيكون لعه أثعر عميعق فعي تحسعين أحعوال النعا
ومعالجة األمراض ،وفي نظرتنا إل أنفسنا ضمن ان ار العام للحيعاة علع األرض  .ولكعن أكثعر
ما يثير قلقي أن البع

يرغب ،لألسف ،فعي اسعـتغالل هعذه المعرفعة العلميعـة للتفرقعة واالسعتئثار

بععالقوة ،والبععد أن أدكععد أن مععن واجبنععا فععي كععل مجتمععم أن نعمععل معععا ً لتعميععق المعرفععة العلميععة
واالستفادة الحكيمة منها ،فالمعرفة اننسانية ملك للنا

جميعا ً .

لقد دخلت المجال العلمي ألكتسب الفهم والمعرفة ،وربما ألساهم ،ولو بقعدر يسعير ،فعي تغييعر
ا
أمعتن بعه للغايعة .
الحياة نحو األفضل – إنني أشكركم مرة أخعرى علع معا وجدتعه معنكم معن تقعدير
وسععأعمل كععل جهععدي للمسععاهمة فععي دعععم األهععداف التععي تسععع م سسععة الملععك فيصععل الخيريععة
لتحقيقها ،من خالل مواصلة عملي لفهم المزيد عن الحياة.
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Acceptance Speech of
Dr. J. Craig Venter
Winner of the 2000
King Faisal International Prize for Science
Sunday 14 May 2000 (10 Safar 1421H.)

Your Royal Highness, Prince Sultan ibn Abd Al Aziz
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests

I am extremely honored to be receiving the King Faisal International
Prize for Science and I feel especially privileged to be the co-recipient of
this award with Professor Edward Osborne Wilson, a man whose work
has inspired me and who I have admired for many years.

I stand before you to accept this award on behalf of two exceptional
teams of scientists from The Institute for Genomic Research and Celera
Genomics. Genomics requires a multidisciplinary team effort with
experts from molecular biology, biochemistry, physiology, genetics,
algorithm and software development and high-end computing. There are
a few distinguished scientists whose collaborative efforts have been key
to our success, including my wife Dr. Claire M. Fraser, Dr. Hamilton O.
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Smith, Dr. Mark Adams, Dr. Gene Myers and Dr. Granger Sutton. It has
been a privilege to lead such distinguished teams.

I would also like to acknowledge the thousands of scientists around
the world who have gone before us in the quest to better understand life
at its most basic level. Without the earlier work of those scientists, we
could not have achieved the first decoding of the genetic code of freeliving species or of the human genome. The beauty of science is that
important discoveries are made by building on the discoveries of those
that came before us. I continue to be humbled by the work of those
pioneering individuals in the broad array of disciplines that we had to
bring together.

As a young man serving as a medical corpsman in the Vietnam War, I
learned first hand how tenuous our hold on life can be. It was there that
my interest was peaked in learning how the trillions of cells in our bodies
work and interact and how life is created and sustained. I wondered why
it was that some of us live through devastating trauma to our bodies and
others die from seemingly small wounds. In the midst of the horrors of
this war I also realized how valuable our time on earth is and the
necessity to use every day to its fullest.

I firmly believe that this life-altering experience gave me my
insatiable quest for an understanding of life at the most basic level. One
of the wonderful discoveries that I have made while trying to decode the
DNA of now well over a dozen species from viruses to bacteria to plants
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to insects, and now the human genome, is that we are all connected
through the commonality of the genetic code and evolution. When life is
brought to its very essence, we find that we have much in common with
every species on earth and that we are not so different from one another.
It is my belief that the basic knowledge that we are providing to the
world will have a profound impact on the human condition and treatment
for disease and on our view of ourselves in the biological continuum. I
am concerned however that some will want to use this new knowledge as
a basis of discrimination and power. In each society we must work
toward higher science literacy and the wise use of our common heritage.

I entered science to find understanding and perhaps change the world
in some small way. Thank you again for this award for which I am
profoundly grateful. I will strive to uphold the standards of the King
Faisal Foundation as I continue my work in understanding life.

5

