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أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
فييي يييوم الث ثيياء الموافييق  42نييوفمبر ميين العييام الماضيييي عاييدت فييي جامعيية ناجويييا نييدوة عالمييية
تخليييدا لييذكرس األسييتاذ ال ارحييل وا لي ارتييا الييذ أشييرل علييا أطروحيية الييدكتو ار الخاصيية بييي فييي عييام

3552م .وكنت أنا واألستاذان بار شاربلس من معهد اسيكريبس ورييوجي نوييور مين جامعية ناجوييا
–وك لمييا ميين الحييائزين علييا جييائزة الملييك فيصييل العالمييية وعلييا جييائزة نوبييل لعييام 4000م-ميين بييين

المتحدثين في تلك الندوة.
وفي اليوم التاليي وأنا أستال الاطيار متوجهيا ىليا طوكييوي كنيت ألي أر الصيحل الصيباحية كعيادتي
فوجدت مفاجأة عظيمة غير متولعة :لاد شالدت صورتي في الصيحيفة وليرأت فيهيا نبيأ فيوز وزميليي

األسييتاذ الييدكتور فريييدريك لوثييورن بجييائزة الملييك فيصييل العالمييية للعلييوم لعييام 4001مي التييي تميين فييي
فروع العلوم الرئيسية :الكيمياء وعلوم الحياة والفيزياء والرياضيات.
ولد أشادت الصحيفة بجائزة الملك فيصل العالمية باعتبارلا من أشهر الجوائز العالميية .وبعيد عيودتي
ىلييا جامعيية كولومبيييا بالواليييات المتحييدةي وجييدت بيانييا صييحفيا ومسييتندات أرسييلت ىلييا رئيييس الجامعيية
والي شخصياي لاد كنت أعرل بالطبع شيئا عن لذ الجائزة ولكنها كانت بعيدة عن تفكيير ي ألننيي ليم
أكيين أتولييع أبييدا أن أكييون أحييد الفييائزين بهيياي ىن كييل ميين ذكيرتهم فييي بداييية حييديثي ميين ألييرب أصييدلائي
ومن أكثر العلماء احتراماي وبالتالي فإنني لست في حاجة ىليا الايول بيأنني ليد شيعرت بالفرحية والفخير
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كيوني ليد عرفييت بنبيأ فييوز بالجيائزة عليا نحييو غيير عيياد وأنيا أجليس وحيييدا فيي عربيية لطيار أتصييف
جريدة يابانيةي فيا له من فخر أن أنضم ىلا لذ الكوكبة الفريدة من العلماء.
ورغم أنني لم أزر المملكة العربية السعودية من لبل ىال أنني أحس باربي منها .فايد كيان واليد يعميل

في أحد البنوك اليابانية وتم ىيفاد ىلا فروع البنك في الخارجي وبسبب ترحال أسرتي كانت والدتيي فيي
مدينة لونج كونج في عيام 3554م؛وعشيت أربيع سينوات فيي لييون ولنيدن ثيم فيي مصير .وليد التحايت
بالمدرسيية البريطانييية فييي ايسييكندرية ميين عييام 3511م ىلييا عييام 3511م عنييدما عييادت أس يرتي ىلييا
اليابان .ىن تلك المدرسة االبتدائية التزال لائمة ىلا يومنا لذاي ولكين اسيمها تريير بطبيعية الحيال .وليد
تعلمت خ ل وجود فيها التحدث والكتابة باللرة العربية؛ولكنني لألسل نسيت تلك اللرة اآلن.
ىننييي وزم ئييي نشييعر بالتاييدير واالحت يرام لم سسيية الملييك فيصييل الخيرييية –بمجييرد ذكيير اسييمها-
ألنهييا تييدعم العديييد ميين المشيياريع الخيرييية واينسييانية والعلمييية فييي العييالم .لاييد انتشيير نبييأ فييوز بجييائزة
المل ييك فيص ييل العالمي يية للعل ييوم بس ييرعة عب يير وس ييائل ايعي ي م المختلف يية كالص ييحل والمجي ي ت وش ييبكة
االنترنت وغيرلا .وبعد ىع نكم نبأ فوز بالجائزةي بدأت في الحال فيي تلايي العدييد مين رسيائل التهنئية

بالبريد ايلكتروني والعاد ي كما تلايت العديد من الهدايا من جميع أنحاء العالمي بما فيي ذليك الوالييات
المتحييدةي وكنييداي والصيييني وكورييياي وتييايواني واليابيياني فأصييبحت بالتييالي مشييروال جييداي ولكيين لييذا دليييل
آخر علا ما يكنه الناس من تادير شديد لهذ الجائزة والسم الملك فيصيل .بيل ىننيي تلاييت تهياني مين
أشخاص لم أسمع بهم من لبل .ىنه ألمر رائع حاا.
ىنني أعتبير نفسيي محظوظيا جيدا لكيوني – وأنيا فيي ليذ المرحلية مين العمير -أتمتيع بالصيحة والنشياط

والاييدرة علييا مواصييلة بحييوثي مييع عييدد ميين أبييرز العلميياء وأخلصييهمي وألاييا المسيياعدة ميين العديييد ميين
أصدلائي الماربين .من ناحية أخرسي فإنني أشعر بمس ولية جمة من خ ل رغبتي في اليرد عليا ذليك
التكريم وتلك الصدالةي بطرياة تسهم في منفعة البشرية وصييانة البيئيةي ومين ذليك مواصيلة بحيوثي فيي
مجييال الكيمييياء العضييوية الحيوييية .ىننييي مييدين حاييا لم سسيية الملييك فيصييل الخيرييية علييا لييذا الشييرل
العظيم الذ لم أكن أتولعه.
لاييد سييالمت فييي الماضييي بكييوني عضيوا م سسييا للمركييز الييدولي لفزيولوجيييا الحشيرات وبيئتهييا فييي
نيروبي في كينياي وعملت ميدي ار ليذلك المركيز مين عيام 3518م ىليا 3553م ثيم أصيبحت – منيذ عيام
4003م -أول مدير لوحدة الكيمياء في مشروع الر ل الحيو الثاني في والية أريزونيا .وليذ الوحيدة
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التي تشرل عليها جامعة كولومبيا تاع علا مسياحة  5 .1لكتياري ولهيا لبية زجاجيية وبيداخلها غابيات
مطرية وصيحراء ومحييط مصيررين ولكنهيا تماثيل الموجيود فيي الطبيعية – أ الري ل الحييو األول-
والمنييا  .ىن لييذ الوحييدة متخصصيية فييي د ارسييات البيئيية والنباتييات والميياء والحشيرات والمنييا  .وسييتكون
لذ الجائزة ب شك حاف از ىضافياي يدفعني ىلا تحمل مس وليتي كأحد العلماء الذين يعملون في خدمة

المجتمع اينساني.
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Acceptance Speech of
Koji Nakanishi
Co-Winner ot the 2003
King Faisal International Prize for Science
Saturday 8.3.2003 (5.1.1424H)

On November 26th, Tuesday, an International Symposium in Memory of
Professor Y. Hirata, Nagoya University, under whose guidance I received
my Ph.D. in 1954, was held in Nagoya. The six speakers included Professor
Ryoji Noyori of Nagoya University and Professor Barry Sharpless of the
Scripps Institute, both 2000 Nobel Laureates and awardees of the King
Faisal International Prize in Science in 1999 and 1995, respectively, and
myself. On the train back to Tokyo on November 27th, I purchased a
morning paper to catch up with the news. It was there that I found a picture
of myself and the unexpected and surprising announcement that Professor
Frederick Hawthorne and I had been awarded the highly prestigious 2003
King Faisal International Prize in Science that rotates among biology,
physics, mathematics and chemistry. The local paper also mentioned that the
King Faisal prize was one of the world’s pre-eminent awards. Upon my
return to Columbia University, I found the press release and documents sent
to our chairman as well as myself. I certainly was aware of the Prize but it
was remote name for me, and never expected that I would be a recipient.
Besides the above two, all four other awardees in chemistry were my
close and respected friends. Needless to mention, I was delighted and most
honored to know through a most unusual manner, on board a train alone, that
I also would now be a member of this highly prestigious group.

Although I have never been to Saudi Arabia, I have a feeling of special
intimacy. My father was a banker working for a Japanese bank and was sent
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to their overseas branches. Thus after being born in Hong Kong in 1925, I
spent three to four years in Lyon and London, and then in Egypt, I started
my schooling at the British Boys School in Alexandria in 1933 and stayed
there until 1937 when my parents returned to Japan. The primary school still
exists but of course under a different name. At the school in Alexandria, I
learned to speak and write in Arabic, although regretfully I have forgotten
my Arabic.
The name of King Faisal Foundation immediately gives others and me a
feeling of respect. This is because of its generous and warm support of
various ventures in philanthropy, humanities and science. The news of me
being the recipient of the 2003 Science Award soon became known to the
community through various media, newspapers, magazines, journals,
internet and the sort. After your announcement regarding my receipt of the
Prize, I immediately started receiving numerous congratulatory mails,
letters, telephone calls and occasionally some congratulatory gifts from all
over the world: USA, Europe, Canada, China, Korea, Taiwan as well as
Japan. It has made my life quite busy, but on the other hand, it simply
reflects the extremely high respect people pay on the Prize and the name of
King Faisal. I have heard from people whom I would hardly expect to hear
from. It is awesome.
I consider myself unusually lucky that at this age, I am healthy and
active, and can pursue my hobby, namely research, with dedicated first class
group members, without disturbance, and helped by intimate friends. On the
other hand, I feel a responsibility that I now want to pay back the friendship
and honors in a way that will contribute to the well-being of humans and
their environment, through various avenues, including my field of research,
namely, bioorganic chemistry, as well as other vehicles. I am most grateful
to the King Faisal Foundation for this unexpected and inspiring honor. In the
past, I may have contributed somewhat by being a founding member of the
International Center of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in Nairobi,
Kenya, and serving as one of its directors from 1978 through 1991. Since
2001, I am acting as the first director of the chemistry unit at Biosphere 2 in
Arizona operated by Columbia University. It is a huge 3.5 acre glass-domed
station with an enclosed rain forest, desert and ocean that is built to mimic
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our earth, Biosphere!, and is devoted to the study of our environment, plants,
atmosphere, water, plants and insects. The prize I am receiving will certainly
without doubt further inspire me to realize my responsibility as a scientist to
work for the benefit of our society.
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