
 ةرجأتُسملا اهتفرغ يف اهتضق تاونس ةثالثّ يضُم دعبف ،سيراب ةرداغمل ةّدعتسم دنيلازور نكت مل
 .اهدحو اهل ةلماك ةقشك ،ربكأ ةحاسمب وً ابيترت رثكأ ناكمل لاقتنإلا تررق ،ةّيسنرفلا ةلمرألا نم
 يتلا اهنيح ناكسإلا نيناوقل ةجيتن ،ّةتبلا ّرفوتم ريغ راجئتسإلل لباقلا راقعلا ضورع تناك
 كلذ نم مغرلا ىلع نكل .راقعلا ةزايح نم كلذ هنمضي امل ،نييسنرف نينطاومل اهريجأت لّضفت
 نأ نمً افوخو ،ايناملأ يف هنييعت مت يسنرف دئاق اهكلتمي ةثثؤم ةقش داجيإ نم دنيلازور تنّكمت
  .بناجأ ىلع اهريجأت ررق ،ةقشلل ةّتيكلم دقفي
 و ةعباسلا ةرئادلا يف (Avenue de la Motte-Picquet) ىلع ةّلطُم فرغ ةقشلل تناك
 ،ةعفترملا اهتفلكتلً ارظن نكل .سيراب يف ةيركسعلا ةسردملا(Ecole Militaire) نم برقلاب
 ةاروتكدلا ريضحتل ثعتبم بيليف ناك .يليميه نويرام و بيليف نييكيرمألا نيجوزلا عم اهتمستقا
 و ،ةّينيسلا ةعشألا دويح ةطساوب اهبيكرت ىلع فّرعتلا و ةّرذلا ملع لاجم يف سيراب ةعماج يف
 ةموكحلا بتكم يف لمعتو ءايزيفلا يف سويرلاكبلا ةداهش ىلع ةلصاحلا ،نويرام هتجوز
.سيراب يف ةيكيرمألا
 نوبركلا دويح لاجم يف نيثحابلا نم ةريغص ةعومجم ىلع فارشإلا نع ةلوؤسم دنيلازور تناك
 ةروشنملا ةّيثحبلا اهقاروأ تقال ،ءانثألا كلت يف و (Lab Central) يف ةينيسلا ةعشألا ةطساوب
 هلمحت امل اصوصخ نانبلاب اهيلإ راشي حبصأ و ءاملعلاو نيثحابلا طاسوأ نيب غلابً امامتهإ
 فرعُي ،نوبركلا عاونأ نم عون وهو يعانصلا لاجملا يف دعاو لبقتسم نم نوبركلا نع اهثاحبأ
 (graphite) تيفارغلا ةدامل لّوحتلل لباق ريغ عون وه و (viteous) (glassy) يجاجزلاب
 Acta) يف هرشن مت يذلا اهثحب ناك مهألا اهلمع نكل .ةعفترم ةرارح تاجرد تحت

Crystallographica) يذلاو ةحفص ةرشعّ ينثإ يف ةّيحيضوت تاموسر ةعست نم فّلؤملاو 
.تيفارغل نوبركلا عاونأ ضعب لّوحت مدع لوح رودي
 دنيلازور تررق ،لمعملا يف لمعلا طغض و ثاحبألا ةريتو دعاصت عمو ١٩٥٠ ماعلا نم سرام يف
 King’s) ةعماج يف نوسلوك زلراشت ءاقل و ندنل ةرايزل ةلحر يف تقولا نمً اضعب عطقتست نأ

College) تاذ يف ةّيويحلا ءايزيفلاو ءايزيفلا مسق سيئر عم اهل ءاقل بيترتب هرودب ماق يذلا 
 يف ةلامزلا جمانرب ىلع ميدقتلاب دنيلازور تماق هنم عيجشتبو ،لادنار نوج روسيفوربلا ،ةعماجلا
 نكي ملو فورعم جمانربلا نكي ملف .اهلوبق متيال نأب لمأي اهنم ءزج نأب اهيدلاو ةربخم ،ةعماجلا
. ةّيملعلاو ةّيلمعلا اهتريسم يف حضاو هاجّتإ ىلإ اهب يدؤيس هنأب اهل ودبي
 ةّدمل اهلوبق نلُعأ رهشلا فصتنمبو ،ماعلا تاذ نم وينوي يف ةلامزلا ةنجل نم دنيلازور ةلباقم مت
 ةعشألا دويح ةساردل ،لادنار فارشإ تحت لمعلل ١٩٥٠ ماع فيرخ نم ةيادب تاونس ةثالث
 ،ةبيخلاو نانتمإلاب ةئيلم .اهبيكرت ىلع أرطت يتلا تارييغتلا ليلحت و تانيتوربلا ىلع ةّينيسلا
 دوأ“ دحاو ماعل ةلامزلا يف اهطارخنإ ةيادب ريخأت بلطت اهلوبق باطخ ىلعً ادر دنيلازور تبتك
.اهبلط ىلع ةقفاوملا مت و ”يفاضإ ماعل انه ءاقبلا ةّدشب
 ىعدي يرسيوس ملاع ماق (Faraday Society) ةّيعمجل ءاقل يف و ،ماعلا تاذ نم ويام يف
 اهنمً اضعب مّدق ةليقث ةيئيزُج نازوأ تاذ ةّيوونلا ضامحألا نم تاّنيع ضرعب رنقيس فلودور
 ارضاح (King’s College) ةعماج نم زنكليو سيروم ناك ،عسوأ لكشب اهتساردل روضحلل
 تناك ةثداحلا كلت .ءايزيفلا مسقل هعم اهلمح ةّنيع ىلع لوصحلل ةصرفلا هل تحنس و عامتجإلا



 ارضاح (King’s College) ةعماج نم زنكليو سيروم ناك ،عسوأ لكشب اهتساردل روضحلل
 تناك ةثداحلا كلت .ءايزيفلا مسقل هعم اهلمح ةّنيع ىلع لوصحلل ةصرفلا هل تحنس و عامتجإلا
 ام نع امامتً ارياغم وً افلتخم ىحنمل (King’s) ةعماج يف ثاحبألا  تلمح يتلا ةرارشلا
.هتدهع
 رعشت تناك اهنأ ثيح ،كانه ثاحبألا هّجوت ىلع أرط يذلا رييغتلاب يلابتل دنيلازور نكت مل
 يف لوطأ تقو تضق اهّنأ ول دوت تناك و ددرتلا اهبلغي ،ايناطيربل اهتدوع لايح ةرماغ ةريحب
 يف ءاقبلل بسنأ يفيظو ضرع اهينثي هّلع رثكأ لكشب يسيرابلا يملعلا عمتجملا ىلع فّرعتلا
 تبتك .ندنل يف رخآلا فصنلاو سيراب يف ماع فصنل اهيقُبت ةفيظوب ملحت تناك دقف .سيراب
 نم ناك اذإ اّمع ةلئاستم يتقو فصن يضقأ“ اهلئاسر دحأ يف ايناطيربل اهتدوع ليبُق اهيدلاول
 ”انه ىقبأ و اهلمجمب ةدوعلا ةركف نع ىلختأ نأ لضفألا
 ةعماج يف ةديدجلا اهتفيظو نع يّلختلا ةركف نع نوكيام دعبأ تناك ىرخأ ةهج نم نكل

(King’s)، ربميفون ٢٤ يف لادنارل تبتك ليصفتلاب اهراكفأ اهيف تبكس ةليوط ةلاسر يفف 
 اريماكلا ميمصتب صاخ لكشب ةّمتهم تناك دقف ،لمعملا يف اهجاتحتس يتلا تاودألا ةحّضوم
 ّريغت عنمل اهلخاد ةرارحلا ةجردب مّكحتلا اهنكمي ثيحب ،اهلً اصيصخ اهتعانص تبلط يتلا
 و لقأ ةفلكتب نوكتل اريماكلا ميمصت ىلع تاليدعتلا ضعب تحرتقإ امك .هريوصت لالخ لولحملا
.ندنل اهلوصو روف لمعملا يف اهرفاوت و اريماكلا ةّيزهاج ىلع اهنمً اصرح اهتعانص يف عرسأ
 ةلاسر يفف ،هيلع قّفتملا ثحبلا لاجمل ةرييغت هيف ضرعي ،مايأ ةرشع دعب اهلً ادر لادنار بتك
 جيراتلا هجو تّريغ يتلا- ةنيفدلا يناعملا و قئاقحلا نم ريثكلا و ،ةسامح اهيف ضرع ةليوط
:بتك ، يملعلا
 ةمهم ةوطخ و ةّديج ةركف اهنأ اندجو ،صاصتخإلا يوذ و نيّمتهملا عم قيمع شاقن و ريكفت دعب
 ةينقت مادختسإبً ارخؤم اهب نومتهم نحن ةّددحم ةّيجولويب فايلأل ةسيئرلا ةيُنبلا يثحبت نأ ِكل
.يلّوألا ضرعلا يف اهيلع انقّفتإ يتلا ليلاحملا ةسارد نمً الدب ةفلتخم اياوزب دويحلا
 ،ةّينيسلا ةعشألا دويح ةطساوب ماُقتس يتلا براجتلاب انمامتهإ دودح يف هنأ ، ينعي اذهو
 نم ةتقؤم ةدعاسم امكل رفاوتيسو ،طقف جنيلسوق و ِتنأ امكقتاع ىلع ةسيئرلا ةيلوؤسملا نوكتس
 لمعلا نم اهبستكإ يتلا هتربخب جنيلسوقف .ريليه ةديسلا ىعُدت (Syracuse) نم ةجيّرخ لبِق
 مت يتلا نيجيسكوألا صوقنم يوونلا ضمحلا نم ةصلختسملا فايلألا نأ دجو زنيكليو عم
.رهبُم لكشبو ةّديج ةّيفيل لاكشأ يطعُت رينقيس يرسيوسلا روسيفيربلا نم اهيلع لوصحلا

 ندنِلل اهتدوع لبق هتبتك ام رخآ ناك و ثحبلا ةطخ يف أرط يذلا رييغتلا ىلع دنيلازور تقفاو
: تولراش هسورع و نيلوك اهيخأل اهتثعب ةلاسر
 كلذ نم جورخلل ةقيرط ةيؤر يننكميالو .مداقلا رياني يف سيراب كرتأس ينأ قيدصت يننكميال
 .يتايح يف أطخ ربكأ تبكترا يننأ نم ةدكأتم يننكل ،نآلا

 ام دعبأ اّهنكل ،لبقتسملا يف اههجاوت دق يتلا لكاشملا نم اهفّوخت يف ةبئاص دنيلازور تناك
 .اهتايح يف أطخ ربكأل اهذاخّتإ نع نوكت

 ،١٩٥١ ماعل رياني نم سماخلا يف (King’s College London)يف لمعلا دنيلازور تأدب



 ،١٩٥١ ماعل رياني نم سماخلا يف (King’s College London)يف لمعلا دنيلازور تأدب
 تائيزجلا ةينب ةساردل ةّيح ريغ ماسجأل تارولبلا ةسارد نم ،ةّيلمعلا اهتايح يف ةّمهم ةلقن ةنّوكم
.يح وهام لكل
 لغشيو (The Strand) و (Thames Embarkment)ّ يعراش نيب ةعماجلا ىنبم دتمي
 ثيح ،سأيلا نم ريثكلا اهّفلي برحلا دعبام ندنل تناك .يلفسلا قباطلا ةيويحلا ءايزيفلا ةدحو
 نم حاولأ ةطساوب تممُر دق ةعّدصتملا ينابملاو ،تارايس فقاومل تلّوحت دق فئاذقلا راثآ
 ،نيتمئاق نكسلا رفوت و ءاذغلا ةمزأ تلازام ،برحلا ةياهن ىلع ماوعأ ةتس رورم دعبف .باشخألا
 ةئيلم ،لاجرلل ةنيدم اهنيح ندنل تناك دقف  ً.احوضو رثكأ و قمعأ تتاب نيسنجلا نيب تاقورفلاو
 سيراب يف دنيلازور تناك ،اذل .ةيلاجرلا سبالملا يطايخ و لاجرلا يداون و ،ةيلاجرلا تاعبقلاب
 ،ةنبإ اددجم تحبصأ انه .ةيملعلا اهتناكم اهل و ةّلقتسم ،ةقث رثكأ ،نيسنجلا نيب انيابت لقألا -
 متو (South Kenisington) يف  ةقشل تلقتنإ مث ،اهْيدلاو لزنم يف اهلوصو روف تشاع
 ةعماجلا ءاضعأل ةماعلا ةفرغلل لوخدلا نم ءاسنلا عنمت ةعماجلا نأ ،اهلوصو روف اهرابخإ
 كلذ اهرعشأ امم ءادغلا ةرتف يف ضعبلا مهضعبب ءاضعألا ءاقل اهيف متي ام ابلاغ يتلا ،رابكلا
 ةّيميداكأ عفانم ةيأ دنيلازورل نكي مل ً.ابعص ةديدجلا اهتئيب عم اهملقأت لعجو بضغلاو داعبإلاب
 وأ تاقحلُم نود ،ديدج دلبلً اثيدح لصو فورعم يبنجأ ءيجالك .ةبترم وأ ،اهتفيظوب ةقحلم
 ملف .نوسلوك و لادنار ءانثتسإب اهتاسارد و اهثاحبأ ةدوج فرعي ال لاجمل تلخد دقف .ةعمُس
 ،سيراب يف اهتبستكإ يتلا اهتربخ ،ةّيويحلا ءايزيفلا مسق سيئر بئان - زنيكليو سيروم رّدقي
 عمً اعبط وً احور ةسناجتم ةقالع تدجو اّهنكل .اهل اهئالمز ةرظنل ةبسنلاب لاحلا وه كلذكو
 لمعملا يف اتلمع ناتللا تريهسيات اديرف و ردنالديرف نييرام ةيلارتسألا ،اهنم رغصأ نيتليمز
.ءاملعلا اهب ناعتسإ يتلا ةّينيسلا ةعشألا مالفأ ةعابط و ريوطتب لّفكت يذلا
 فرغ ةعبرألا تاذ ةديدجلا اهتقش تناك ،ندنل يف دنيلازور ةايح يف ةئيضملا طاقنلا دحأ
 تدب يتلا و لدتعم لكشب ةثثؤملا ،(Drayton Garden) عراش ىلع عبارلا رودلا يف ةعقاولاو
 ةلالطإ ةّيفلخلا فرغلل ناك دقف .ةكرتشم فرغ يف مهمظعم شيعي ناك نيذلا اهئاقدصأل ةخذاب
(Thistle Grove) ءيضملا ّدبعملا ىشمملا ىلع
 نم ريثكلا تماقأف ً،اضيأ ةّداج ةخّابط تناك دقف ،يشملل ةّداج ّةبحم و ،ةّداج ةملاع تناك امك و
 كئـلؤأ .ةّزيمملا هقابطأ و يسنرفلا خبطملا ىلع مهايإ ةفّرعم ،اهئاقدصأو اهتلئاعل ءاشعلا تالفح
 دنيلازور ىلع فّرعتلا مهتردقمب ناك اهتالفح روضح نم اونّكمت نيذلا ةّلقلا نوظوظحملا
 لب .اريثك مستبت ملو ً،ابعص اهنم بّرقتلا اودبيو لمعملا يف لمعت يتلا كلت فالخب -ىرخألا
.اهعم ثيدحلا لُمي ال يتلا ،ةقبللا ةفيُضملا ،ةرهُبملا دنيلازور
 لكب لمعملا يف تاودألا عم لماعتت تناك دقف ،ّزيمم دنيلازور عم لمعلا جنلسوق دنوميار دجو
 ،ةّنيعلل ةليوط تارتفل روص طاقتلإ نم اهنّكمت ةقيرطب اريماكلا ترّوط اهنأ ثيح ،مامتهإ و ةيانع
 ةبوطرلا ءاقبإ نم هنكمت مدع يف زنيكليو تهجاو يتلا ةلكشملل لح داجيإ تعاطتسإ اهنأ امك
 زاغ خض ىلإ تدمع اهّنأ ثيح ،سيراب يف اهتربخب هناعتسإلاب كلذو ،اريماكلا ةرجح لخاد ةتباث
 (DNA) ـل روص طاقتلإ نم تنّكمت كلذبو ،يحلم لولحم مادختسإب اريماكلا لخاد نيجورديهلا
 هتلمح ام طقف كلذ نكي مل .لبق نم دحأ هظحلي مل ءيش نع تحصفأ قوبسم ريغ حوضوب
 لالخ  ةيئاقولا تاءارجإلا ذخأب مامتهإلا مدع ىلع تّرمتسا دقف ،سيراب نم اهعم دنيلازور



 هتلمح ام طقف كلذ نكي مل .لبق نم دحأ هظحلي مل ءيش نع تحصفأ قوبسم ريغ حوضوب
 لالخ  ةيئاقولا تاءارجإلا ذخأب مامتهإلا مدع ىلع تّرمتسا دقف ،سيراب نم اهعم دنيلازور
 تاعاعشإلا نم يقاولا ءادترإل جنيلسوق وأ دنيلازور نم يأ دمعي ملف .ةّينيسلا ةعشألا مادختسإ
 .اريماكلا مادختسإ ةرتف لاوط لعفُم ةّينيسلا ةعشألا زاهج ناك ثيح لمعملا لخاد

 هفايلأ مّستت يذلا كاذو ،(B) ةقيقدلا ةليوطلا فايلألا وذ بطرلا ،(DNA) ـل نيعون كانه ناك
ً اريسفت ادجو ثيح ،جنيلسوقو دنيلازور سامح راثأ فاشتكإلا اذه .(A) اهفيفجت دنع رصُقلاب
 ةيئانثتسإلا اهتراهمب دنيلازور تدمعف . (A) عونلا نم (DNA)ـل ةطقتُلملا روصلا ليلحت ةبوعصل
 يلاع حوضو تاذ ةروص لوأ طاقتلإل ةّينيسلا ةعشألا ليلحت و يئايميكلا ريضحتلا يف
 امل ديدشلا باجعإلاب رعش ةطقتُلملا ةروصلا ىلع زنيكليو عاّلطإ دعب .قالطإلا ىلع (DNA)ـل
 ،اهبضغ راثأ امم ةروصلا ليلحت ىلع لمعلا يف ةكراشملا اهيلع ضرع و دنيلازور هيلإ تلّصوت
 كلذ ىدأ .اهل ةّينودلا ةعماجلا ةرظن نم ززعي اذهك حارتقإو ،اهتايح روحم اهلمع ناك دقف
 بئان و ةهج نم دنيلازور نيب ،ةّيويحلا ءايزيفلاو ءايزيفلا مسق لمعم يف يلخاد قاقشنإل ثدحلا
 .ىرُخأ ةهج نم زنيكليو - مسقلا سيئر

 ،اهرتفد يف هيلإ تلّصوت ام ةباتك ىلع تفكع و ،ةطقتُلملا ةروصلا ليلحت يف دنيلازور تسمغنا
 نم نّوكم رغصأ يبلول وأ ريبك يبلول هّنأ امإ (DNA) ةينب نأب تركذ اهتاباتك ىدحإ يف
.ةّدع لسالس
 يذلا كيرك سيسنرف هقيدص عم ثيدحلل تارم ةّدع جدربماك ةرايزل زنيكليو دمع ،ءانثألا كلت يفو
 اهب رعش يذلا ةلزعلا روعشب اعوفدم ، (Cavendish) لمعم يف ءايزيفلا لاجم يف لمعي ناك
 يف ناكرتشي و ،برحلا ةرتف يف امهعمجت يتلا تايركذلا نم ريثكلا كانه ناك .لمعملا يف
 هب رِسُي ام ىلع هعلطُي رخأ صخش كيركل ناك نكل .(DNA) ةينب فاشتكإ وحن سامحلا
ً ابغار ،نجاهنبوك نم (Cavendish) لمعم يف لمعلل جديربماكل نوسطاو ميج لصو .زنيكليو
 حصفأ هنأ ثيح  .كانه هلقنل نطنشاو يف ثاعتبإلا بتكم عنقأ نأ دعب تارولبلا ةسارد يف
 فاشتكإ حاتفم يف ةرولبتملا ةينيسلا ةعشألا ثاحبأ نأب هناميإب ،ةدّحتملا تايالولا يف -مهل
 ةفرعم نوسطاوـِلف ،ماجسنإلاو قفاوتلاب امهالك رعش ،نوسطاوب كيرك ءاقل روف و .تانيجلا
 ،ةرولبتملا ةينيسلا ةعشألا لاجم يف ديدحتلاب ،ءايزيفلا يف ةراهم كيركـِلو ،تانيجلا ملعو ءايحألاب
 .سامحلا هؤلمي حجان قيرف اعنص كلذب و
 رمع يف كيركو ،نيرشعلاو ةثلاثلا رمع يف ةاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلا نم نوسطاو نّكمت
 يف ةّينيسلا ةعشألا دويح لاجم يف اهيلع لوصحلا كشو ىلع ناك نيثالثلاو ةسماخلا
 يذلا رسلا ءازإ لوضفلاب رعشي هنكل (DNA) ةبيكرتب يّدج مامتهإ كيركل نكي مل .تانيتوربلا
 امك هيُنبلا يبلول (DNA) نوكي نأ ةّيناكمإ ىلع ةعالطإ دعب .اهسفن خسن نم تانيجلا نّكمي
 و تارك ةطساوب يبلول لكش وذ داعبألا يثالث جذومن عنص ىلع نوسطاو ةعّجش ،زنيكليو هربخأ
.ةّيندعم كالسأ
 ةياهن ءاضقل جدربماك يف هلزنم يف هترايزل زنيكليو كيرك ىعد ،١٩٥١ ماع نم ربمفون لئاوأ يف
 و كيرك نمً الُك لاهنإ ً.اضيأ ارضاح نوسطاو ناك .ةّيرحب ثيدحلا نم زنيكليو نّكمتيل عوبسألا
 زنيكليو سيروم امهعلطأف .لمعملا يف تادجتسملا رخآ ةفرعمل زنيكليو ىلع ةلئسألاب نوسطاو



 و كيرك نمً الُك لاهنإ ً.اضيأ ارضاح نوسطاو ناك .ةّيرحب ثيدحلا نم زنيكليو نّكمتيل عوبسألا
 زنيكليو سيروم امهعلطأف .لمعملا يف تادجتسملا رخآ ةفرعمل زنيكليو ىلع ةلئسألاب نوسطاو
 لمعلا يف اهعم ةكراشملا نم هتصقأ اهنأبو ،دنيلازور عم لماعتلا يف ةبوعص نم هب رعشام ىلع
 جئاتنلاو روصلاب ظفتحت اهنأبو (DNA) نم ةّنيع لضفأو اريماك لضفأ اهل ّرفو دق مسقلا نأبو
 ثيدحلا نم زنيكليو عنمي ام كانه نكي مل .مسقلاو قيرفلا عم كلذ كراشت نأ نمً الدب اهسفنل
. (Cavedish) يف (DNA) ةساردب متهم هملع دح ىلع دحأ نم كانه نكي ملف ،ةّيرُحب

                                                  
 ضمحلا ةيُنب نع ةّيملع ةودن  (King’s) ةعماج تماقأ ،رهشلا تاذ نم نيرشعلا و يداحلا يف
 زنيكليو َوه و لوألا مّدق .قافِو ىلع انوكي مل مهنم نانثإ ،نيثّدحتم ةثالث كانه ناك ،يوونلا
 ةعبت مث .ويلوي رهش يف (Cambridge) يف ةودن يفً اقبسُم اهمّدق دق ةرّركم تامولعم
 نيب تاقورف نم هتفشتكا ام دنيلازور تمّدق ً،اريخأو .ةّيبلوللا ةّيرظنلا يف هلمعً ارِصتخُم سكوتس
.امهنمً اّلُك صاوخ و (DNA) ّيعون
 ـلل نوكي نأ ةّيلامتحإ تاّرم ةّدع تركذ ،ةودنلل اهريضحت لالخ اهتبتك يتلا اهتارّكذم يف

(DNA) نأ اهنكمي يتلا ةلصلا نأ ثيح ،كلذ ءاملعلل وأ اهل ادكؤم دعب دعي مل نكل .يبلول لكش 
.اهب موقي يتلا هتفيظوب موقي نأ اّيبلول ناك ام اذإ (DNA) ـلل فيك فشكت
 ءاقلإ لالخو .روضحلا زنيكليو نم بلط هنكلً اّوعدم نكي مل ،اهمويً ادجاوتم نوسطاو ناك
 The) هباتك يف كلذ ىلع اقّلعُم .اهََسبلمو اهرهظم ،اهلكشبً اذوخأم ناك ،اهترضاحمل دنيلازور

Double Helix) : “ىلع ةباّذج ريغ دنيلازور نكت مل ،ةّداحلا اهحمالم نم مغرلا ىلع 
 لقأ ام ءيش نوكيل ،هتدترإ ام يف رظنلا تداعأ اهّنأ ول باّلخ رهظمب رهظتس تناك .قالطإلا
 يف تيفسوفلل ءاملا ةّيطغت نع هتركذامل ههابتنإ نم ،دنيلازورب نوسطاو لاغشنإ عنم . ”ةّيدج
.قالطإلا ىلع كلتك ةّمهم ةمولعم نّودي مل ،اهتظحل كلذ نّودي مل ،ءيزجلل يجراخلا حطسلا
 يفً اقبسُم هئانب مت جذومن اياقب نم جذومن ةعانصب كيركو نوسطاو ماق ،دحاو عوبسأ دعب

(Cavendish)  ةفاضإلاب نوسطاو تامولعم ىلع نيدمتعم لاوِط ٍتاعاس هتعانص يف ايضق 
 امهلُم دنيلازور ثيدح ناك .زنيكليو هب حصفأ ام و (King’s) ةودن نم اهنّود يتلا كلت ىلإ
 نيثّدحتملا جئاتن نم زيفحتب “ : جذومنلل ةقفُرملا ةّيملعلا ةقرولا ةصالخ يف اركذ امك امهجذومنل
 نكمي امل ةّماع ئدابم داجيإل ةلواحمب انمق ٢١ ربميفون يف ندنل يف (King’s) ةعماج نم
 يف تيفسوفلا عضو مت لسالس ةثالثب يبلول لكش كلذ نع جتن ”(DNA) بيكرت نع هرّوصت
 .يلخادلا حطسلا
 (King’s) يف يملعلا قيرفلا ةوعد متي نأ ،اّينهم و قلُخلا نسح نم هّنأ وردنيك نوج ّرصأ
 .كيرك و نوسطاو هب ماق ام ىلع عاّلطإلل
 ءيزج (DNA)ـلا نأ ىلإ تّهون و ؟ءاملا نيأ ،تلءاست ،دنيلازورل ةحضاو جذومنلا بويع تناك
 مل يلاحلا هلكشب جذومنلا نأ تركذ مث .جذومنلا هسكعي ام فاعضأ ةرشع ءاملا صتمي .شِطع
 حطسلا يف مويدوصلا تارذف ً.اّيئايميك اهب هتعانص مت يتلا ةقيرطلاب هؤازجأ كسامتتل نكي
.ىرُخأ تارذب طابترإلل ةلباق نوكت نلو اهب طيحيس ءاملاف ،ةّيدرف ىقبت نأ اهل نوكي نل يجراخلا
 دنتسي  جذومن عنص ناكمب ةيفارتحإلا نم سيل هنأ اهئالمز دنيلازور تربخأ ،ةدوعلا راطق يفو
 لايح ةقلق اهنأ اهثيدح لمجم يف رعش قنيلسوغ نكل ،دعب ةبرجتلاب اهتابثإ متي مل تامولعم ىلع



 دنتسي  جذومن عنص ناكمب ةيفارتحإلا نم سيل هنأ اهئالمز دنيلازور تربخأ ،ةدوعلا راطق يفو
 لايح ةقلق اهنأ اهثيدح لمجم يف رعش قنيلسوغ نكل ،دعب ةبرجتلاب اهتابثإ متي مل تامولعم ىلع
.نيرخآلل اّيملع هب موقي ام نع حاصفإلا صخشل نكمي ام

    


