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اعتبر التصوير شكالً من أشكال السيرة الذاتية

نيومان مصور املشاهري الذي وضع ذاكرة القرن العرشين
بقلم :مات شودل
ترجمة فاروق السعد

يعـد ارنــول نيـومــان من ابــرز مصـوري
القــرن العـش ــرين ،تــويف يف  6حــزيــران
مبـستـشفــى جبل سـينــاء يف نيـويـورك
بـسبب نـوبـة قـلبيـة ،عقب صـدمـة املت
به اخـيــرا ،عـن عـمــر نــاهــز  88عــام ـاً.
خالل سيـرته الـتي دامـت اكثــر من 65
عـاماً ،صـور السـيد نيـومان شخـصيات
ب ـ ـ ــارزة مــن ج ـم ـيـع انـح ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ــالــم،
بـضـمـنهـم رؤس ــاء ،فـن ــانــني ،ملحـنـني،
علـماء و جنـوم سينمـا .ومنـذ البـداية،
متيــز بق ــدرته الغ ــريبــة عل ــى اختــراق
الشخـصية يف مواضيعه ،خـالقا صورا

محـددة الكثـر الوجـوه شهـرة يف عاملـنا
املع ــاص ــر .ان ق ــائـم ــة امل ـش ــاهـي ــر الـتـي
التقطـتها عدسة السيـد نيومان ،بحد
ذاته ــا ،تعـتـبــر بــانــورام ــا ثقــافـيــة عـن
القـ ــرن العـ ـشـ ــريـن :بـ ــابلـ ــو بـيـكـ ــاسـ ــو،
فــرانك ايــود رايت ،روبــرت اوبـنهــاميــر،
ليـونــاردو بيـرنـشتــاين ،انـدي وارهـول،
مارثا كراهام ،جـورجيا اوكيفة ،يوناس
سالك ،سلفادور دالي و مارلني مونرو.
و ه ــو يعـتـب ــر اب "الـتـص ــوي ــر الـبـيـئـي"
حـيـث رتـب م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــاته ب ـط ـ ــريق ـ ــة
ساعدت على كشف النقاب عن عواملها

الـداخليـة ".ان التصـوير هـو شكل من
اشكـال الـسيـرة الــذاتيــة" كمـا كـتب يف
احــد االيــام .اكتــسب اول االمــر شهــرة
مـن الصـور التي الـتقطهـا لفنـانني يف
اسـت ــودي ــوه ــاتهـم ،مـبـيـن ــا مـثل ه ــؤالء
ال ــشخ ـصـيـ ــات املـنـ ــاضلـ ــة مـن امـثـ ــال
جـاكسون بـوللوك ،وليم كـوننك و بيت
م ـ ــون ـ ــدري ـ ــان قــبل ان ي ـتــم االع ـت ـ ــراف
بعملهـم على نـطاق واسع .و غـالبـا ما
كــان الــسي ــد نيــومــان يـغي ــر من صــوره
قبل الـوصـول الــى النـسخــة االصليـة،
مكــدســا مـجمــوعــة ال تق ــدر بثـمن يف
تلك العمليـة .ان عمل السـيد نيـومان
يف مجمـوعات املعـرض الوطـني للفن،
املتحف االقلـيمي للفـن ،متحف الفن
احلديـث ،قد قـال عنه هنـري الني
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــواش ـ ـن ـ ـ ـطـ ــن
ب ـ ـ ــوســت ب ـ ـ ــان ص ـ ـ ــور
ال ـ ـس ـيـ ـ ــد ن ـيـ ـ ــومـ ـ ــان"
تـ ـشـكـيـالت مقـ ــاومـ ــة
للـ ـ ــزمــن ت ـ ـ ــدل علـ ـ ــى
اخلل ــود" .مـن ــذ سـنـني
عديـدة ،قامت مجالت
رائــدة بــارســال الــسيــد
نـيــومــان ح ــول العــالـم
مـن اجل تـصــويــر قــادة
وشخـصـيــات ت ــاريخـيــة
مـ ــرمـ ــوقـ ــة .مــن اشهـ ــر
ص ــور ال ـسـي ــد نـي ــوم ــان
ت ـ ـصـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــره عـ ـ ـ ــام 1963
ملصلحة نيوزويك لتاجر
االسلحـة الكبـير االملـاني
الفــريــد كــروب .فق ــد بني
وجـه كـ ـ ـ ـ ــروب الـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــويـل
الــنحــيل بــتع ــارض كـبـي ــر
مـع شعـ ــاع مـن االسـفل ،و
م ـ ـص ـنـعـه امل ـن ـتـ ـ ـش ـ ـ ــر مــن
خ ـل ـفــه .ل ـ ـ ــم ي ـ ـك ـ ـ ــن ذلـ ــك
محـض مصـادفـة ،كمـا روى
الحقـا السـيد نـيومـان ،بان
الـ ـسـيـ ــد كـ ــروب كـ ــان يـبـ ــدو
شـيـط ــانـي ــا بحـق " .جعلـته
يـنحـنـي للـض ــوء كـي يـب ــدو م ـش ــابه ــا
للشيطان" كما قال الى "البوست" عام
 " 1975.وعندما شاهد الصور قال انه

سـيـجعل مـنـي شخـصــا غـيــر مــرغــوب
فيه" .و يف مقـابلـة عـام  2003اضـاف":
ان كـنـت س ـ ــاصــبح مـ ــشه ـ ــورا ب ـص ـ ــورة
واحــدة فقـط  ،فــاني اريــدهــا ان تكــون
تلـك ال ـصـ ــورة" .كـ ــان ارنـ ــولـ ــد ابـنـيـ ــر
نيـومان قـد ولد يف نيـويورك يف  3اذار،
 ،1918و تـ ــرعـ ــرع هـنـ ــاك و يف مـ ــديـنـ ــة
اطل ـنـ ـط ـ ــا .و يف ع ـ ــام  ، 1934ان ـتـقلــت
ع ـ ــائلــته الـ ــى س ـ ــاحل مـيـ ــامـي ،حـيـث
تخ ــرج ال ـسـي ــد نـي ــوم ــان يف امل ــدرس ــة
العليـا .و يف دفتـر مالحظـاته ،كتب ان
طـم ـ ــوحه كـ ــان يف" ان ي ـصــبح فـنـ ــانـ ــا
ناجـحا و ان ابـز رامبـرانت" .لـقد درس
الـرسم يف جـامعـة ميـامي ملـدة عـامني

قـبل ان يـنــسل مـنه ــا
ليـتسلم عمال يف ستوديـو للتصوير يف
مـتجــر يف فـيالدلـفيــا " .حــال شــروعي
يف الع ــمل ،ك ـنــت اع ــتقـ ـ ــد بـ ـ ــان ذلـك

يــشكل مـتعــة" كمـا قــال ".وبعــد ثالثـة
اعــوام من ذلـك التــاريخ ،كــانت احـدى
صــوري قــد بـيعـت وعلـقت يف مـتحف
الفن احلديث .كيف ميكنني ان اعود؟
الـ ـ ــى اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة" .ع ــمل يف مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
اطلـن ـط ــا قـبل ان يـنـتـقل ال ــى وي ـسـت
بالـم بيج ،فيالدلفيـا ،حيث تعلـم فيها
أول مـ ــرة تقـنـيــته الـبـيـئـيـ ــة ،مـتـ ــاثـ ــرا
بحقـبة الكـساد الـذي اصاب املـصورين
دورث ــا النك ،ارث ــر روت ـشـت ــايـن و ولك ــر
ايفـانـز .و قبل ان يـصبح ذائع الـصيت
بـسبـب صوره  ،كـان السـيد نـيومـان قد
اشتهر بفقره ،خصـوصا يف مجتمعات

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــف
فـ ـ ـيــالدل ـفـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـلـفـ ــن .ان ـ ـتـقـل
الــسيــد نيــومــان
الـ ــى نـيـ ــويـ ــورك
عـام  1946و كـان
يف حـ ــالـ ــة طلـب
مـسـتمــر لعقــود
علــى العـمل من
اجــل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب
العيــش ،الثـروة،
السفر و املتعة و
الـ ـ ـس ـمـع ـ ـ ــة .لــم

فلـ ــوريـ ــدا الـ ـسـ ــود .ثـم انـتـقل الـ ــى
ســاحل مـيــامـي ،وبـبعـض الغــزوات
الـ ـ ــى ن ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ،ح ـيــث بـ ـ ــدأ فــن
التـصويـر و قابـل الفريـد شتيكلـيتس،
ابــا فـن التـصــويــر ،الــذي شـجعه علــى
عمله .لقـد جاء عـرضه املتميـز ،الذي
ضــم  87ص ـ ــورة ف ـن ـي ـ ــة ،ع ـ ــام  1945يف

ينتم قـط الى كـادر اي مجلـة ،مفضال
احلف ــاظ عل ــى اســتقاللـيــته  -و عل ــى
حقوق نشـر اعماله .لقـد قام بتـصوير
جـميع الـرؤسـاء االمــريكــان من هـاري
تــرومــان الــى بل كلـنتــون ،اضــافــة الــى
القادة االسـرائيليني و ياسـر عرفات .و
يف  ،1946صـور بشـكل ال ينسـى امللحن

 50مليون نسخة وعشرات املاليني من مشاهدي السينما

حني يستمع الرجال إىل أحلان النساء

مخسون عاماً عىل لوليتا

ترجمة واعداد :وليد مال اهلل
م ــر خـم ـس ــون ع ــامـ ـاً عل ــى ن ـش ــر
رواية" لوليتا " للروائي فالدميير
نـابـوكـوف الـتي تــروي قصــة حب
رجل نـ ــاضج لفـت ــاة جـمـيل ــة ذات
اثـني عـشــر ربـيع ـاً  ،لقــد بـيع مــا
يربـو على خمسني ملـيون نسخة
عنــد طبـاعـة هـذه الـروايـة والـتي
تعـتـبـ ــر أحـ ــد األعـمـ ــال األدبـيـ ــة
الـ ـ ـ ــرائـعـ ـ ـ ــة  .عـ ـنـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـصـ ـ ـطـلـح اخـ ـتـلـقـه ال ـك ـ ـ ـ ــات ــب
الروائي فالدميير ودخلت الكلمة
آن ـ ــذاك يف م ـص ـطـلح ـ ــات الـلغ ـ ــة
االنكليزيـة الدارجة  ،أمـا الرواية
ال ـتــي ك ـت ـبــت بـ ـ ــاألصل ب ـ ــالـلغ ـ ــة

اإلنــكل ـي ـ ــزيـ ـ ــة فق ـ ــد اق ـت ـبـ ــسه ـ ــا
مخـ ـ ــرجـ ـ ــو ال ـ ـس ـي ـن ـم ـ ـ ــا ودخلــت
القـ ـصـ ـ ــة ال ـ ـس ـي ـن ـمـ ـ ــا م ــن أوسع
أبـ ـ ــوابه ـ ــا م ـ ــرتــني :امل ـ ــرة األول ـ ــى
اقـتبـس الـروايـة اخملــرج ستــانلي
ك ـ ـ ــوب ـ ـ ــريـك ع ـ ـ ــام  ، 1962وامل ـ ـ ــرة
الـثـ ــانـيـ ــة أســتخ ـ ــدمهـ ــا اخملـ ــرج
أدريـ ـ ـ ــان ل ــني عـ ـ ـ ــام  ، 1997وقـ ـ ـ ــد
ج ــذبـت أح ــداث القـص ــة ماليـني
املشـاهـدين إلـى صـالـة العـرض ،
أمــا النـاشـر األمـريـكي (مـطـبعـة
فانتاج) فقد باع من هذه الرواية
املطـبوعـة ما يقـرب من  500ألف
نـ ـ ــسخـ ـ ــة وبـ ـط ــبعـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،
ويـصــادف هــذا الــشهــر الــذكــرى

اخلمسني علـى نشر هذه الرواية
للـمرة األولى باللغـة اإلنكليزية.
وي ـ ــذك ـ ــر أن ال ـ ــروائــي فالدميـي ـ ــر
ن ــابك ــوف ك ــان يعـمل م ــدرسـ ـاً يف
جـ ــامع ــة ك ــورنـيل األمـ ــريكـي ــة ،
وأك ــد اح ــد تالم ــذته ال ــذي ك ــان
طـ ــالـب ـ ـاً يف جـ ــامعـ ــة كـ ــورنــيل يف
نهـايــة اخلمــسيـنيــات من القـرن
املـ ــاضـي يف الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
(س ـت ــيفــن ب ـ ــارك ـ ــر) إن األس ـت ـ ــاذ
فالدميـيــر ن ــابكــوف خ ــدم اللغــة
اإلنـكلـيــزيــة ب ـشـكل كـبـيــر  ،كـمــا
أعجب باالستعمـال املتميز للغة
اإلنكليزيـة يف الرواية مع أن لغة
الكـاتب أالم هي الـروسيـة  ،وقـال

الـ ــولـ ــد الـبـك ـ ــر للـ ــروائـي واســمه
(دميـتـ ــري) وه ـ ــو اآلن بعـمـ ــر 71
سنــة ويعيـش يف مــدينـة مــونتـرو
السـويسـريـة " الـروايـة عبـارة عن
عـمل فـنـي كـبـيــر وتـبقــى مــؤثــرة
وخـ ـ ــالـ ـ ــدة  ،وجنـ ـ ــد يف الـ ـ ــروايـ ـ ــة
مواضيـع وأحداثاً كثيرة تتعايش
فيمـا بـينهـا  ،الـشعـر  ،الفكـاهـة ،
احلب واملأساة ".
ب ــدأ الكــاتـب فالدميـيــر ن ــابكــوف
كتـابـة الـروايـة يف نهـايـة سنـوات
األربـعيـنيــات وكــان يعلـم عنــدمــا
انتهـى من كتـابتـها بـأنهـا ستثـير
مـن ــاق ـش ــات وج ــدالً يف ال ـس ــاح ــة
األدبيـة يف أمريكا يف ذلك الوقت
 ،وقـد فكر نـابكوف بـنشر الـرواية
يف الـبداية بـأسم مسـتعار لكي ال
يـ ـشـ ــوه ســمعـ ــة اجل ـ ــامعـ ــة الـتـي
يعــمل فــيهـ ــا  ،وقـ ــام الـ ــروائـي يف
كـانـون الثـاني عـام  1953بـإرسـال
مـخطـوطـة الـروايـة الـتي تــألفت
مـن  450صـفحـ ــة إلـ ــى م ـطــبعـ ــة
(فــاكـنك) يف م ــدين ــة نيــويــورك ،
واعلـموه يف املـطبعـة بأن كـتابـاته
رائعة ولكن الـناشر الذي سيقبل
بنـشـرهــا سيجـازف بــشيـئني أمـا
بــالغــرامــة امل ــاليــة أو بــالـسـجن ،
وهكـذا فـشل يف نـشـر الـروايـة يف
أمــريكــا بعــد مــروره علــى خمـس
مـطــابع أمــريـكيــة أخــرى رفــضت
نـ ـشـ ــر الـ ــروايـ ــة  .وهـكـ ــذا سـ ــافـ ــر
الكاتب نابكـوف الى فرنسا لنشر
الــروايــة يف بلــد الفـنــون بــاريـس
وق ـ ـ ــدم روايـ ـتـه إل ـ ـ ــى (م ـ ـ ــوريـ ـ ــس
جـي ــرودي ــاس) امل ــؤســس واملـ ــالك

ملـطـبعــة (اوملـبيــا)  ،وقــد مت نـشــر
الــروايــة ب ــاللغــة اإلنـكلـيــزيــة يف
بـ ــاريـ ــس بع ـ ــد أن وقع نـ ــابـكـ ــوف
عق ـ ـ ــداً مع املـ ـط ــبعـ ـ ــة ونـ ـ ـشـ ـ ــرت
الـرواية لـوليتـا بأسـمه احلقيقي
وظهـ ــرت الـ ــروايـ ــة يف املـكـتـبـ ــات
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة عـ ــام  . 1955كـ ــانـت
الـرواية غـير مـعروفـة يف البـداية
ولــم تالحــظ مـن قــبل الــنقـ ــاد ،
إلى أن قدّم لهـا الكاتب (غراهام
غـ ـ ــريــن) يف جـ ـ ــريـ ـ ــدة (ص ـنـ ـ ــدي
تـ ــاميـ ــز) اللـنـ ــدنـيـ ــة واعـتـبـ ــرهـ ــا
واحـ ــدة مـن أف ـضـل ثالثـ ــة كـتـب
نشرت يف عام . 1955
مـنعـت احلكــومــة الفــرنــسيــة يف
عـام  1956الـروايـة مـن املكـتبـات
ثم رفع احلـظر عنها بعد سنتني
 ،ون ـش ــرت ال ــرواي ــة يف ال ــوالي ــات
املـتح ــدة األمـ ــريكـي ــة ع ــام 1958
ووجـدت تـرحـيبـاً كـبيـراً مـن قبل
ال ـنـق ـ ـ ــاد األم ـ ـ ــريـك ـيــني أم ـث ـ ـ ــال
(دورثـي بــاركــر  ،ولـيـم سـتـيــرون)
وآخرين .
وقـد اشتهـرت الـروايـة يف أمـريكـا
وأصـبحـت ال ــرواي ــة األول ــى بع ــد
روايـ ــة (ذهــب مع ال ـ ــريح)  ،وقـ ــد
بـيع من أعـداد الـروايـة مـا يـزيـد
عل ــى  100ألف نــسخ ــة يف خالل
ثالثـ ـ ــة أسـ ـ ــاب ــيع  .وقـ ـ ــد حـ ــصل
الـروائي الكبـير عـلى ثـروة كبـيرة
مـك ـن ـتـه مــن ت ـ ـ ــرك ال ـت ـ ـ ــدري ـ ــس
واإلقـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة يف احـ ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ـ ــدن
السويسـرية ليتفرغ كلياً للكتابة
 ،وقـد تويف الـروائي نـابكـوف عام
. 1977

املجاري تكشف مقدار ما يتعاطاه اإليطاليون من املخدرات
بقلم /آن كا سلمان
ترجمة /املدى
قـ ــد يـكـ ــذب مــتعـ ــاطـ ــو اخملـ ــدرات ،لـكـن
كيـميــائيـة اجـســادهم لـن تكــذب فعنـد

اجـراء مــا ميكـن ان يكــون اكبـر عـمليـة
اختبـار يف التـاريخ ،قـام اخـتصـاصيـون
ايطــاليـون بـاالدويـة بـأخـذ عـينــات من
اطـول نهـر يف ايطـاليـا ،يتـم صب ميـاه

اجمل ــاري فيـه خلمـســة مـاليني م ــواطن
وقــد وجــدوا ان مجــرى املــاء يحـمل مــا
يعـادل ( )8.8رطـالً من الكـوكــائني (كل
رطل ي ـس ــاوي  453غـم) ي ــومـيـ ـاً وه ــذه
الـك ـمـ ــي ـ ــة تف ـ ــوق ك ـث ـي ـ ــراً الــتق ـ ــدي ـ ــرات
الــرسـميــة الـســابقــة الـتي قــامـت علــى
ـم ـ ـ ـسـح اظ ــه ـ ـ ـ ــر ان ( )15ألـف شـخ ـ ــص
يــتعـ ــاطـ ــون اخملـ ــدرات مـ ــرة واحـ ــدة يف
الشهر على االقل.
وتعليقاً على هذه النتائج قال روبيرتو
ف ــانــيللـي اح ــد واضعـي ه ــذه ال ــدراس ــة
ورئـيس قـسم علـوم الصـحة الـبيئـية يف
مـ ــؤسـ ـسـ ــة مـ ــاريـ ــو نــيج ـ ــري للــبحـ ــوث
الـصيــدالنيــة يف فيـالن "نحن يف غـايـة
الـدهـشــة من هـذه الـنتــائج ،فقـد ظهـر
ان قـسم ـاً كبيـراً من الـسكـان يتعـاطـون
اخملدرات بصورة مستمرة".
ويعتقد السـيد فانيللي ان عمله ميكن

ايـكـ ــور سـتـ ــرافـنـ ـسـكـي حتــت الغ ـطـ ــاء
امل ــثل ــث لل ـب ـي ـ ــان ـ ــو ،وك ـ ــان لـه لق ـ ــاءان
مـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــزان مـع بـ ـ ـي ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــو يف
اخلـم ـسـيـنـي ــات .ويف ع ــام  ،1962خل ــد
اجلمال الهـش ملارلني مـونرو يف بعض
من اجمل صوره .لقد كـانت ،كما قال"
اكثر النساء كآبة عرفتها يف حياتي.
عن الواشنطن بوست

ان يـؤدي الـى سن قـوانـني افضل تـتعلق
بـنظـام لـلحمـايــة من تعــاطي اخملـدرات
ويقـ ــول "ميكـن ان يـتـم الـت ــركـيـ ــز عل ــى
االستـثمـارات يف املنــاطق التـي يكتـشف
زي ـ ـ ــادة تعـ ـ ــاطــي
عل ـ ــى ـ
ادل ـ ـ ــة ـ
ـيه ـ ــا ـ
ان ف ـ ـ
اخملـ ــدرات" ويـتـ ــوجــب علـ ــى الـبـ ــاحـثـني
اضف ــاء صالحـيــة اكـث ــر علــى الــدراســة
عـبــر تــوفـيــر بـيــانــات اكـث ــر مع ح ـســاب
ـوك ـ ـ ــاي ــني الـ ـت ــي فـق ـ ـ ــدت
كـ ـم ـ ــي ـ ـ ــات ال ــك ـ ـ ـ ـ
ـراته ـ ــا عل ـ ــى عــمل ـي ـ ــات االيــض
وت ـ ــأثـ ــي ـ ـ ـ
(الـتغـيـيـ ــرات الكـيـمـي ــاويـ ــة يف اخلالي ــا
احلـيــة الـتـي تــؤمـن الـطــاقــة) وكل هــذا
سيقود الى نتائج اكثر دقة.
ويقـول فـانيللـي يف النهـايـة "ان الفـريق
ي ــؤمـن ان القـيـم ــة الـتـي خ ــرجـن ــا به ــا،
خ ـص ــوصـ ـاً ب ــالـن ـسـبـ ــة للــنهـ ــر ال تق ــدر
بثمن"
عن مجلة دسكفري االمريكية

بقلم :ديفيد أبستني
ترجمة :عبد علي سلمان
حتــى وان كــان صــوت الــزوجــة
لـيــس م ــوسـيقـيـ ـاً الذن ال ــزوج،
فـمـن احملـتـمـل يك ــون وكـ ــذلك
بالـنسبة الى دمـاغه ،فلقد قام
ال ـطـبـيـب الــنفـ ـسـي مـيـ ـشــيل
هــانتــر وزمالؤه مـن البــاحـثني
يف جــامعــة شيـفيلـد بـانـكلتـرا
مبــراقـبــة ن ـش ــاط أدمغــة ()12
رجالً عـن ــدم ــا ك ــان ــوا يــصغ ــون
الى تسجيالت صوتية ووجدوا
ان هــؤالء الــرجــال يـتعــاملــون
(دمـ ـ ـ ـ ــاغ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـاً) مـع االصـ ـ ـ ـ ــوات
الـذكـوريــة بصــورة تختـلف عن
الـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل مــع االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
االنـثويـة فاالصـوات النـسائـية
تُنبه مـنطقة الـدماغ تـستخدم
ملعاجلـة االصوات املـعقدة مثل
امل ـ ــوس ــيق ـ ــى .يف حــني حت ـ ــرك
االصـ ـ ــوات الـ ـ ــذكـ ـ ــوريـ ـ ــة "عــني
ال ــذهـن" وهـي املـنــطق ــة الـتـي
تستحضـر بسرعـة االستعارات
والتشابيه اللغوية.
ويُـرجع الباحث هـنتر كل ذلك
ال ــى سـبـب واح ــد ه ــو ان ل ــدى
الـنـ ـس ـ ــاء بـ ـشـكل ع ـ ــام حـب ـ ــاالً
صـوتيـة اقصـر وحنجـرة اصغر

ممـ ـ ــا يعـ ـطــيهــن اص ـ ــواتـ ـ ـاً مــن
طبقة صوتية اعلى.
ومـ ـ ــن احمل ـ ـ ـت ـ ـ ـمــل ان ت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
االص ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـ ـس ـ ـ ــائـ ـي ـ ـ ــة ذات
"تنـاسق صــوتي طـبيعـي" اكثـر
من االصوات الرجـالية وتتنوع
بعـض اخلـصــائـص الـصــوتـيــة
مـثل طـبقــة الـصــوت وارتفــاعه
بـ ـصـ ـ ــورة اك ـبـ ـ ــر اث ـنـ ـ ــاء الــكالم
فهنـاك كما يرى البـاحث هنتر
"مـ ـ ـيـلٌ يف الـ ـكـالم االن ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
لــيك ــون اكـث ــر وزنـ ـاً مــثل ن ـظـم
الشعر".
وذكـرت مقــاالت الصحـف التي
ت ـن ـ ـ ــاولــت ابـح ـ ـ ــاث ه ـن ـت ـ ـ ــر ان
الـرجـال يجـدون صعـوبــة اكبـر
يف س ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع وفـهـ ــم االصـ ـ ـ ـ ــوات
االنثـويـة لكـن هنتـر يعتقـد ان
العكـس هـو الـصـحيح وبـسـبب
ذلك ه ــو ان ال ــدم ــاغ ح ـسـبـم ــا
يـقـ ـ ـ ــال يـ ـتـ ـم ـك ــن م ــن حتـلـ ـيـل
الـ ـتـغـ ـيـ ـي ـ ـ ـ ــرات يف الـ ـ ـطـ ـبـق ـ ـ ـ ــة
الـصوتـية لالصـوات النـسائـية.
ومن املـمكن ان تكـون االصوات
االن ـثـ ـ ــويـ ـ ــة ق ـ ـ ــادرة علـ ـ ــى نـقل
مـعلـ ــومـ ــات اكـثـ ــر يف اجلــملـ ــة
ال ــواحـ ــدة مق ــارنـ ـةً ب ــال ـص ــوت
ال ــذك ــوري وعـن ه ــذا اجل ــانـب

يقـول البـاحث هـنتـر "غـالـبيـة
النـاس يف محطـات القطـارات
يقــولــون ان اصــوات املــذيعــات
تكــون اوضح ومـن احملتـمل ان
ت ـكـ ـ ـ ــون تـلــك مـ ـيـ ـ ـ ــزة ادخـ ـ ـ ــال
اضافية".
امــا تـخمـينــات الــسيــد هـنتــر
ع ــن -ب ــب تـ ـنـ ـبـ ـيـه االص ـ ـ ـ ــوات
الذكـورية للـمنطقـة البصـرية
يف الـدمــاغ فهـي "من احملـتمل
ان يـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ال ـ ـ ــذيــن
يـصغــون الــى اصــوات ذكــوريــة
يحـاولـون رسم صـورة ملـا يبـدو
عل ــيه امل ـتــكلــم" ومــن املـ ـ ــرجح
كـ ــذلـك ان تـ ــوضح كـ ـشـ ــوفـ ــات
هـنتـر سـبب احـاطــة الهلـوسـة
لالصـوات الـذكـوريـة ،اذ يقـول
"اذا كـان الـدمـاغ يقـوم بــانتـاج
االصــوات مـن ال شــيء ،فعلـيه
اذن ان ي ــذهـب ال ــى الـن ــسخ ــة
االســاسيـة لـلصـوت الـذكـوري،
واخلطوة التـالية التي سيقوم
بـها البـاحث هنـتر اكتـشاف ان
ك ــانت االصــوات الــرج ــاليــة او
ال ـنـ ـ ـس ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة هــي االص ـ ـ ــوات
املــوسيـقيـة بــالنــسبــة للـدمـاغ
االنثوي.
عن :مجلة ديسكفري

