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 .١ما هي الذاكرة؟

عادة ما تكون الذاكرة حول االحتفاظ بالمعلومات وقدرة الذهن على استدعائها.
امتالك ذاكرة جيدة أو ضعيفة ال يعني بالضرورة أن المهارات أو القدرات األخرى
سوف تتأثر أيضا .كمثال لذلك أستاذ الجامعة الذي يعرف الكثير عن تخصصه
ولكنه يظل ينسى أين وضع األغراض.

األنواع المختلفة للذاكرة
هناك أنواع مختلفة من مهارات التذكرة .على سبيل المثال
تذكر اسم كنت قد سمعته ألول مرة يختلف عن تذكر اسم
مدرستك اإلبتدائية .أيضا تذكر كيفية قيادة السيارة يختلف
عن محاولة تذكر حدث من عطلتك األخيرة .الذاكرة
لمهارات مثل قيادة السيارة في كثير من األحيان قد ال
تتأثر في الناس الذين يعانون من صعوبات التذكرة
اليومية .تذكر أحداث حصلت منذ سنوات عديدة عادة ما
تكون أسهل من تذكر شيء حدث باألمس و يرجع ذلك
جزئيا إلى أن الذكريات القديمة قد تكون ذات مغزى خاص وتميل إلى التكرار في
الذهن مرارا.
إن محاولة العثور على الكلمة الصحيحة أثناء المحادثة ،مثل تذكر اسم شيء ما،
هي أيضا شكل من أشكال صعوبة التذكر و لكن من الصعب تحسينها وال يتسع
المجال لمناقشتها بالتفصيل في هذا الدليل .إذا كنت تعاني من هذه المشكلة حاول
الحفاظ على الهدوء و إذا أمكن انتظر لبعض الوقت ألن الكلمة قد تعود لك .التفكير
في الحروف األبجدية أو في األشياء المشابهة للكلمة قد يساعد أيضا على جلب
الكلمة إلى الذهن.

المراحل المختلفة للتذكر
عندما نتذكر شيئا للمرة األولى فإن هذا عادة يمر عبر
ثالث مراحل- :
اوال :مرحلة التعلم – تحدث عندما نركز على شيء
للمرة األولى ثم نقوم باسترجاعه في الذهن الحقا".
ثانيا :مرحلة الحفظ (التخزين)– في هذه المرحلة يتم
تخزين األشياء التي تعلمناها في الدماغ.
ثالثا :مرحلة االستدعاء – في هذه المرحلة نحاول
استدعاء ما تعلمناه سابقا .إذا تأثرت أي من هذه
المراحل قد يحدث حينها مشكلة في التذكر.
ليس من الممكن عمل الكثير لتحسين مرحلة الحفظ بشكل مباشر و لكن يمكننا أن
نعمل على تحسين مراحل التعلم واالستدعاء .لذا في هذا الدليل سنركز على تقديم
النصح و االقتراحات حول كيفية تحسين مهارة التعلم و االستدعاء.
أشياء يجب أن تضعها في االعتبار
ال توجد ذاكرة مثالية! كلنا نميل إلى نسيان األشياء من وقت آلخر .وجود مشكلة
في التذكر ال يعني أنك "غبي" أو على حافة الجنون .قد تجد أنه من المفيد في
بعض األحيان االحتفاظ بمفكرة يومية لبضعة أيام لتحديد "هفوات ذاكرتك" او عدد
ضا
مرات النسيان وستالحظ أن ذاكرتك قد ال تكون بهذا السوء .وقد يساعد ذلك أي ً
على تحديد تلك المناطق من ذاكرتك التي تحتاج إلى تحسينها وما إذا كانت متأثرة
بسبب عوامل مثل التعب واإلجهاد أو القيام بأشياء كثيرة في وقت واحد.

ما يبقى في ذاكرتنا يعتمد في كثير من األحيان على عدد من العوامل -
• مقدار الوقت الذي حدث فيه الموقف  -كلما طال الوقت زادت احتمالية بقاءه
في الذاكرة.
ً
متميزا و تفردا ً زادت
• مدى تميز الحدث أو التجربة  -فكلما كان الحدث أكثر
احتمالية تذكره.
• الى أي مدى يعتبر الموقف استثنائيا وغير متوقع  -كلما كان استثنائيا ً وغير
متوقع كلما كان من المرجح أن يتم تذكره.
• مدى صلتك بالشخص  -فكلما كان الحدث ذا معنى شخصي و كلما كان من
الممكن ربطه بالمعرفة والخبرات ذات الصلة زادت احتمالية االحتفاظ به في
الذاكرة.
• مدى عاطفية الموقف  -كلما كان الحدث أكثر عاطفية إما إيجابيًا أو سلبيًا كلما
كان من المرجح أن يتم تذكره.
• عدد المرات التي تكرر فيها الموقف  -إذا تم تكرار الحدث أو كان يُعاد إلى
الذهن بانتظام في عدد من المناسبات فمن المرجح أن يكون له انطباع أقوى على
الذاكرة.
• مدى مرئية الموقف  -عادة ما يﮐون للصور والمناظر الملونة
تأثير علﯽ الذاﮐرة أﮐثر من الﮐلمات المنطوقة أو المﮐتوبة.
قد تالحظ في فترة ما أنك أصبحت أكثر عرضة للنسيان مقارنة بالسنوات الماضية
ولكن من المهم أن تدرك بأن ذاكرتك لم تكن مثالية أبدا ً .ال يجب أن تلوم نفسك
بعبارات مثل "ذاكرتي ميؤوس منها" أو "أنا غبي فأنا دائما ً أنسى األشياء" ألن هذا
قد يجعلك تشعر أن ذاكرتك أسوأ مما هي عليه .إذا كنت حقا كثير النسيان فحاول
أن تحافظ على روح الدعابة حول هذا الموضوع .إن التأقلم مع هفوات الذاكرة
يكون بالهدوء و الصبر و من خالل االنفتاح على أي صعوبات في التذكر و هذه
المهارة هي أولى مراحل تحسين الذاكرة.

حاول أن تكون منظما ً في روتينك اليومي .قد يعني هذا القيام بأشياء معينة في
أوقات معينة من اليوم أو في أيام معينة من األسبوع .ضع األشياء و احفظها بعناية
في المكان المخصص لها خاصة في المكان الذي تعمل أو تعيش فيه و احرص
على وضع ملصقات على الخزائن واألدراج والملفات وما إلى ذلك.
ضعف الذاكرة في بعض األحيان يكون نتيجة لضعف التركيز أو محاولة القيام
بأشياء كثيرة في وقت واحد .قد يؤدي هذا إلى خلل في الذاكرة "فقدان التركيز".
كنسيان سبب ذهابك الى الغرفة أو نسيان المكان الذي تضع فيه األشياء و نسيان
تشغيل األجهزة أو إيقافها .لذا عندما تفعل شيئًا واحدًا حاول التركيز عليه و ال تدع
عقلك يتجول ألشياء أخرى .سوف تتعلم ذلك بشكل أفضل في مكان خال من
المشتتات فعندما تجد المكان المناسب اعتدت على استخدامه بانتظام .إذا كنت تريد
تذكر أو تعلم شيء ما حاول التفكير في طرق لتحفيزك ليساعدك
ذلك على التركيز بشكل أفضل.
يمكن أن يؤثر نمط الحياة و الصحة البدنية والعقلية على التركيز
و التي تؤثر بدورها على ذاكرتك .سوف يقل تركيزك إذا كنت تعاني من اإلجهاد
أو اإلرهاق أو ضعف النوم أو إذا كنت تعاني من األلم و أيضا ً إذا كنت تشرب
الكحول أو إذا كنت تتناول الكثير من األدوية خاصة تلك التي تؤثر على العقل .قد
تجد أنه إذا كان لديك أسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية
بانتظام والتحكم في الوزن بشكل جيد باإلضافة الى روتين يومي غير مجهد فقد
يساعدك ذلك على تحسين ذاكرتك.
من المهم جدا ً أن نعلم بأن النسيان هو جزء طبيعي من التقدم في السن .فشخص ما
في الثالثينات من عمره لن تكون ذاكرته جيدة كشخص في العشرينات من عمره.
ألعاب الذاكرة سواء كانت ألعابا ً الكترونية أو لوحية يمكن أن تكون ممتعة و مفيدة
في بعض األحيان كوسيلة لتجربة استراتيجيات الذاكرة المختلفة .ومع ذلك فمن
المستبعد أن تحدث فرقا ً كبيرا ً في النسيان "هفوات الذاكرة اليومية" من النوع
الموصوف في هذا الدليل .لذا ال تتوقع أن تمارين الذاكرة ستكون عال ًجا ألي
صعوبات قد تواجهها في الذاكرة.

يهدف هذا الكتيب إلى أن يكون دليالً عا ًما لطرق تحسين التذكر و ليس "عال ًجا"
لمشاكل الذاكرة و حتى هذه اللحظة ال توجد أدوية أو عالجات تؤدي إلى تحسن
كبير في ذاكرة الشخص .في كل قسم من هذا الدليل سنتحدث عن ثالث مهارات
رئيسية تساعد على تحسين التذكر:
• استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
• التعلم بطرق أفضل
• االستذكار "االستدعاء" بطرق أفضل
يعد استخدام وسائل مساعدة للذاكرة إحدى أفضل الطرق لتقليل عدد النسيان
اليومية .يشعر بعض الناس بالقلق من أن استخدام هذه الوسائل و يعتبره البعض
شكل من أشكال "الغش" أو أن عقولهم سوف تصبح معتادة على هذه الوسائل و
أيضا يتخوفون من نظرة اآلخرين إليهم ولكن على العكس تماما ً استخدام الوسائل
المساعدة يعني أنك منظم بشكل أفضل و سيحرر عقلك في كثير من األحيان للقيام
بأشياء أخرى بشكل أكثر فاعلية.

 .٢تذكٌر فعل االشياء

استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
لتوضيح هذا المفهوم من الممكن تقسيم الوسائل المساعدة بحسب المكان الى ثالثة
وسائل مساعدة .أوالً وسائل مساعدة في المنزل ثانيا ً وسائل مساعدة في العمل و
اخيرا ً وسائل مساعدة متنقلة .في المنزل حاول أن تخصص مكانًا معينًا يكون
“وسيلة مساعدة لذاكرتك في المنزل " حيث تحتفظ فيه بالتقويم و كتيب اليوميات
"مفكرة" و ايضا ً األدوية و غيرها من االمور الشخصية .أما بالنسبة للوسائل
المساعدة في العمل فقد يكون مشاب ًها للمنزل و لكن هنا سيكون لمساعدتك للتذكر
األشياء المتعلقة بعملك و سيكون من الطبيعي أن يكون محدودا ً بالمساحة الموجودة
في مكان عملك .أما بخصوص الوسائل المساعدة المتنقلة فعادة ً ما تكون جهاز
الهاتف المحمول و لكن بالنسبة لبعض األشخاص قد تكون كتيب يوميات أو جهاز
لوحي أو جهاز كمبيوتر محمول.
من المفيد عادة ً أن يكون لديك "منبهات" تساعد في تذكيرك باألشياء
التي عليك القيام بها .على سبيل المثال إذا اضطررت إلى أخذ شيء ما
من المنزل إلصالحه ضعه بالقرب من باب المنزل بحيث يمكنك أن
تراه عند مغادرة المنزل .أو إذا كنت تنظر دائ ًما إلى المرآة قبل الخروج
من المنزل فاحرص على وضع ورقة مالحظات على المرآة لتذكرك
بأخذ الشيء معك.
نظرا ألن بعض أوراق المالحظات ذات خاصية اللصق قد تسقط بعد فترة فمن
ً
المفيد معرفة أنه يمكنك الحصول على أوراق مالحظات فائقة اإللتصاق وستلتصق
صا ما اثناء قيادة
بالسطح لفترة أطول .إذا كان عليك أن توصل شيئًا ما أو شخ ً
السيارة فاستعمل ورقة مالحظات و دون بها هذا االمر وضعها على النافذة الجانبية
ضا شراء منصات صغيرة
أو لوحة القيادة لتذكرك بتنفيذ هذا اإلجراء .يمكنك أي ً
يمكن تثبيتها داخل السيارة ويمكن استخدامها لكتابة المالحظات.

بعض الناس يتذكرون القيام بشيء معين في وقت الحق إذا كانت لديهم إشارات
غير عادية لتذكيرهم مثالً وضع الساعة في اليد االخرى أو مالحظة صغيرة تم
كتابتها على ظهر اليد .إذا كنت في العمل و تحتاج إلى تذكر القيام بشيء ما عندما
تصل إلى المنزل فقم بكتابته على ورقة مالحظات و الصقها بشيء سوف تنظر
إليه بالتأكيد عندما تصل إلى المنزل.
إذا كنت تعاني من نسيان إيقاف األجهزة او صنابير المياه فقم بكتابة مالحظة
بجوارها لتذكيرك بالقيام بذلك أو درب نفسك على عدم ترك الغرفة أثناء تشغيل
الجهاز او مياه الصنبور.
معظم الهواتف المحمولة واألجهزة الذكية تتيح لك عمل رسالة تنبيه
لتساعدك على التذكر و أيضا االن من الممكن شراء الهواتف المحمول و
الساعات الذكية بحيث ترى التنبيه على الساعة الذكية .كما تقدم بعض
الشركات خدمة ترسل بواسطتها رسالة إلى هاتفك المحمول أو كمبيوتر
في تاريخ محدد أو في أوقات منتظمة لتذكيرك بمواعيد مهمة.
ضا شراء علب الدواء مع أيام األسبوع وأوقات اليوم المكتوبة عليها
يمكنك أي ً
لمساعدتك على تذكر تناول األقراص بانتظام.
يفضل الكثير من الناس امتالك لوحة بيضاء "سبورة" في مكان بارز واستخدامها
لكتابة األشياء التي يتعين عليهم القيام بها .يمكن تقسيم اللوحة إلى أقسام مختلفة
على سبيل المثال األشياء العادية التي يجب القيام بها مثل التخلص من القمامة و
األحداث لمرة واحدة مثل المواعيد أو ارسال الرسائل إلى شخص ما و اخيرا ً
قسم المعلومات الهامة مثل أرقام الهواتف الرئيسية .يمكنك ايضا ً كتابة الرسائل
باللون األسود ووضع دائرة باللون األحمر على االمور المهمة.
إن االحتفاظ بمفكرة أو تقويم جداري يساعد في تذكيرك بالقيام بشيء معين .إذا
كنت تحتفظ بمفكرة فراجعها بانتظام قبل اإلفطار و قبل تناول الغداء و مرة أخرى
قبل النوم لكتابة األشياء التي عليك القيام بها وإللغاء األشياء التي قمت بها .أما إذا
كنت ترغب في التحقق من المذكرة بشكل أكبر فيمكنك شراء ساعة مع منبه
واستخدام المنبه لتذكيرك بالنظر الى المفكرة كل ساعة مثالً .إذا اردت استخدام
جدول معلق على الحائط فقم بوضعه في مكان تراه في معظم أوقات اليوم و إذا

كان لديك يوميات فاحتفظ بها في مكان واضح ايضا ً و تذكر كتابة قائمة أعياد
الميالد أو الذكرى السنوية في التقويم بداية السنة.
إن استخدام ورقة مالحظات أو شريط الصق أو دفتر مالحظات صغير هو شيء
يجده معظم الناس مفيدًا .من المهم جدا ً عندما يكون عليك القيام بشيء ما في وقت
الحق أن تكتب ذلك الشيء مباشرة في مفكرتك أو دفتر مالحظاتك بدالً من تركه
لوقت آخر و احتفظ بقلم رصاص و ورقة قرب السرير في حال تذكرت فجأة شي ًء
مهما ً عليك القيام به في الصباح و احضر هذا الشيء مباشرة بعد أن تنهض و إال
قد تنسى األمر خاصة إذا كان عليك الذهاب إلى العمل.
إذا كنت تخطط للذهاب الى مكان ما في اإلجازة فاحرص على كتابة قائمة باألشياء
التي يجب عليك اخذها معك .إذا كان لديك لوحة مالحظات يمكنك استخدامها لكتابة
القائمة و ضع عالمة على األشياء التي تم االنتهاء من ترتيبها ثم ألق نظرة نهائية
على القائمة عندما تكون على وشك مغادرة المنزل .إذا كنت غالبًا ما تترك األشياء
خلفك في المنزل ضع مالحظة دائمة على المرآة أو الباب األمامي لتذكرك بأخذ
كل شيء معك .سواء كنت مغادرا ً المنزل أو تركا ً غرفة الفندق للعودة من العطلة
أو حتى تاركا ً الحافلة أو القطار إلقي نظرة سريعة وتحقق من أنك لم تترك أي
شيء وراءك.
حاول القيام بنشاط تعتبره جديدا ً قبل عادة
ثابتة .فمثالً إذا كنت بحاجة إلى تناول دواء
جديد فافعل ذلك قبل تنفيذ ما تفعله بانتظام
على سبيل المثال تفريش أسنانك في الصباح
أو تناول كوب من الشاي في الصباح أو
مشاهدة برنامج تلفزيوني في المساء و ما إلى ذلك و إبقاء هذا الدواء بالقرب من
فرشاة أسنانك أو غالية أو التلفزيون لتنشيط ذاكرتك .بشكل عام حاول أن تعتاد
ضا االعتياد
على القيام باألمور اليومية في نفس الوقت و بشكل روتيني .حاول أي ً
على للقيام بأنشطة معينة في أيام محددة من األسبوع.

التعلم بطريقة أفضل
حاول أن تعتاد القيام باألشياء على الفور وليس بعد فترة
ألنه إذا اعتدت تأجيل األشياء الى وقت الحق فمن األرجح
أن تنسى فعلها وستفقدها من ذاكرتك .فكر في الشعار “ال
تؤجل عمل اليوم الى الغد” .إذا كان عليك القيام بالعديد
من األشياء في نفس الوقت تقريبًا قم بترتيبها و إعطائها
ارقاما ً و قم بعملها تباعا ً و بهذه الطريقة تقل احتمالية
نسيان احدها.
عندما تفكر بالقيام بشيء ما حاول أن تعتاد تكراره في نفسك عدة مرات و إذا كان
عليك القيام بشيء ما في وقت الحق حاول أن تقرر وقتًا معينًا ومكانًا معينًا حيث
ستنفذ اإلجراء بدالً من تحديد أي وقت في المستقبل.
ضا إنشاء روابط بين األنشطة المعينة على سبيل المثال إذا
قد يكون من المفيد أي ً
كان عليك الذهاب إلى المخبز بعد أن تذهب إلى البنك فيمكنك أن تضع صورة في
ذهنك لموظف البنك يعطيك كعكة بدالً من المال و ايضا ً إذا كان عليك أن تتذكر
القيام بشيء ما في مكان معين قم بتخيل المكان في ذهنك وتخيل القيام بالشيء
المعني على سبيل المثال إذا كان عليك أن تتذكر أن تضع رسالة البريد في صندوق
البريد بالقرب من أحد المتاجر فتخيل ذلك في ذهنك .بشكل عام من األسهل أن
تتذكر أن تفعل أشياء إذا قمت بإنشاء روابط بينها .إذا كان لديك عدد من األشياء
التي يجب عليك أن تقولها كما هو الحال في خطاب قصير فحاول أنشاء بعض
الروابط بينهما ايضا ً.
إذا كان لديك قائمة طويلة من األشياء التي عليك القيام بها
كما هو الحال مع قائمة المشتريات من المتجر ولم يكن لديك
الوقت لكتابة األشياء على ورقة فحاول تجميعها معًا بطريقة
ذات معنى .على سبيل المثال الخضروات كمجموعة ثم
منتجات االلبان كالجبن و الحليب و الزبدة كمجموعة أو
يمكنك التفكير في األماكن في المتجر حيث يتم االحتفاظ بها
ومحاولة ربط تلك التي يتم االحتفاظ بها في نفس المنطقة.

في بعض األحيان يكون من السهل نسيان شيء ما بعد بضع
ثوان فقط على سبيل المثال نسيان الخبز المحمص الذي تعيد
تسخينه في محمصة الخبز .حاول تكرار كلمة رئيسية ببطء
("خبز محمص") و بعد تكراره  10مرات يكون الوقت قد
حان للتحقق من محمصة الخبر مرة أخرى.
إذا كنت تعيش حياة مشغولة جدا ً فحاول أن تتعود دائ ًما على التفكير في األشياء
التي عليك القيام بها أو التحقق من قائمة قمت بها و بهذه الطريقة من المرجح أن
تبقي القائمة في ذهنك .إذا كنت تقوم بمراجعة يومياتك بانتظام في أوقات محددة
على سبيل المثال عند بدء العمل في الصباح و بعد الغداء و ما إلى ذلك سيساعدك
ذلك على إبقائها في ذهنك و تقل احتمالية نسيانها.
االستذكار بطرق أفضل
عادة ما تكون غير مدركا ً بانك نسيت القيام بشيء ما في هذا الوقت بالتحديد و لكن
في بعض االحيان تكون مدركا ً أن هناك شيء ما عليك القيام به ولكنك نسيت ما
هو بالضبط فإذا وجدت نفسك في هذا النوع من المواقف فعليك أوالً التوقف ثم
التفكير للحظة حول األشياء المشابهة التي عليك فعلها على سبيل المثال إذا كنت
قد نسيت ما تشتريه أثناء التسوق فكر في أجزاء أخرى من السوق كان من
ضا إعادة التفكير في الموقف الذي فكرت فيه
المفترض أن تحصل عليها .حاول أي ً
أوالً في تنفيذ المهمة أو إذا كان ذلك ممكنًا ارجع إلى المكان الذي قررت فيه أوالً
القيام بالمهمة المحددة.
غالبًا ما ينسى الناس ما إذا كانوا قد قاموا بالفعل بنشاط
معين (على سبيل المثال إغالق نافذة أو إيقاف تشغيل
فرن أو ضوء) .تتمثل إحدى طرق مساعدة هذا النوع
من الذاكرة في جعل الذاكرة أكثر ً
تميزا كإضافة صوت
إلى الذاكرة عن طريق السعال أو بالقول بصوت عال ما تفعله .لذا عندما تقوم
بإطفاء الضوء يمكنك بعد ذلك النقر عليه مرة واحدة و أيضا ً قول الكلمات "اقفلت
الضوء".

 .٣تذكٌر ماذا قيل لك
استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
كتابة ما يخبرك الناس به هي الطريقة البديهية
للمساعدة في التذكر فمثالً إذا كانت المعلومة
عبارة عن رسالة قصيرة أو قائمة تسوق
فيمكنك استخدام أوراق المالحظات اما للحفاظ
على سجل يومي لألحداث التي وقعت مثل
االجتماعات مع األشخاص فقد يكون من المفيد
االحتفاظ بمفكرة يومية تقوم بفحصها بشكل
ضا لتلبية االحتياجات اليومية مثل تذكر الرسائل
منتظم .يمكن استخدام اليوميات أي ً
خاصة إذا كانت جز ًءا من نظام الرد االلي في الهاتف فإذا كنت قد نسيت رسائل
هاتفية من قبل فقم بوضع لوحة او ورقة و قلم بجانب الهاتف لكتابة الرسالة.
إن وجود لوحة "سبورة" في مكان بارز في المنزل أو في العمل يوفر لك مكانًا
مناسبًا لمتابعة المالحظات .من المهم عند كتابة المالحظات ان تكتبها بطريقة
منظمة وذات معنى كما يمكنك تقسيم الرسائل الطويلة تحت عناوين رئيسية متعددة
كما يمكنك جعل أجزاء من الرسالة اكثر اهمية باستخدام حروف كبيرة أو لون
مختلف.
إذا كان لديك هاتف ذكي مزود بمسجل صوت فقد يكون هذا مفيدًا لحفظ معلومة
تريد تذكرها مثال عندما يعطيك شخص ما التوجيهات لمكان معين أو إذا كنت
ترغب في تسجيل النصيحة التي يقدمها الطبيب خالل االستشارة .تسمح لك بعض
مسجالت الصوت الرقمية أو تطبيقات المسجل الصوتي بتخزين الرسائل في ملفات
مختلفة بحيث يمكنك استخدام ملف واحد للرسائل المنزلية و ملف آخر لرسائل
العمل و هكذا .العديد من الهواتف المحمولة لديها ميزات تسجيل صوتي يمكن
استخدامها لتخزين الرسائل أو األشياء الذي ينبغي فعلها.

التعلم بطريقة أفضل
عندما يتم إخبارك بشيء يجب عليك تذكره حاول أن تفكر فيما قيل لك ثم كرره
مرة أخرى بكلماتك الخاصة ثم بعد ذلك أسئل نفسك حول ما قيل و هل انت مقتنع
به ام ال .بشكل عام كلما فكرت في شيء ما عند سماعه أو قراءته كان حفظه
أفضل في ذاكرتك.
عندما تضطر إلى تذكر األرقام حاول تقسيمها الى مجموعات على سبيل المثال
احفظ  ٣-٧-٤ليس كـ "ثالثة سبعة اربعة" ولكن كـ "ثالثمائة وأربعة وسبعين" .في
حالة وجود رقم هاتف طويل قد تجد أنه من المفيد إنشاء روابط باستخدام األرقام.
على سبيل المثال يمكنك محاولة تذكر رقم مثل
 ١٩٣٨٥٢كـ  ٣٨ = ٢ × ١٩متبوعا ً بعدد
األسابيع في السنة ( .)٥٢وبالمثل يمكن تذكر
 ٣٣٠انه وقت شرب الشاهي ( ٣:٣٠مسا ًء).
إن ربط األعداد معًا بهذا الشكل يجعلهم أقل عرضة للنسيان خاصة إذا قمت بإعادة
تنظيم األرقام بطريقة ذات معنى شخصي بالنسبة لك .تنطبق هذه التقنية على
حاالت أخرى مثال تذكر الرموز البريدية والرقم البريدي للعناوين في الواليات
المتحدة األمريكية وأرقام تسجيل السيارات وما إلى ذلك.
في حالة وجود قائمة من األشياء من المفيدة تكوين كلمة من الحرف األول من
العناصر .على سبيل المثال إذا كان عليك أن تتذكر شراء سلة و أنواع مختلفة من
الورود مثال روز و ياسمين و ريحان يمكنك أن تتذكر الحرف االول من كل كلمة
س ،ر ،ي ،ر ثم يمكنك تكوين كلمة ارتباط من
األحرف األولى من العناصر لتصبح كلمة "سرير"
ببساطة عن طريق كتابة "كلمة الرابط" يمكنك تذكر
كل عنصر من عناصر التسوق.
ضا ربط "كلمة الرابط" بالمكان الذي ستذهب إليه حتى ال
قد يكون من المفيد أي ً
تنسى ما هو مدلول الكلمة في هذا المثال يمكنك تكوين صورة في ذهنك لبعض
السرر أمام مدخل المتجر الذي كنت ستذهب إليه.

فكرة أخرى مماثلة هي تشكيل روابط بين الكلمات في صورة مشهد فإذا كان عليك
أن تتذكر أن تشتري الخبز البني والبيض والتمور والصابون فيمكنك أن تتخيل
نفسك تصنع شطيرة بيض و تمر مع خبز بني ثم تغسل يديك بالصابون.
قد تجد انه من المفيد تكرار الرسالة او المالحظة عدة مرات على فترات متزايدة
بعد أن تكون قد استمعت إليها في البداية على سبيل المثال بعد  ١٠ثوان و ٣٠
ثانية و دقيقتين و  ٥دقائق .تُعرف هذه التقنية أحيانًا باسم "تمرين الحفظ المتباعد".
صا للتأكد من أنك كنت تستمع بعناية وكنت
فورا مفيدً خصو ً
تكرار الملحوظة ً
تسمعها بشكل صحيح ولكن من األفضل عادةً تكرار الرسالة بعد فترة من عملك
لشيء مختلف و قد تالحظ أنه إذا حاولت تكرارها بعد فترة زمنية طويلة نسيانك
جز ًءا منها .لذلك من المهم ترتيب الفواصل الزمنية بحيث يتم زيادتها تدريجيًا فقط.
االستذكار بطرق أفضل
إذا وجدت أنك نسيت رسالة او مالحظة معينة تم إعطاؤها لك حافظ
على هدوئك و حاول أن تفكر في أمور أخرى تتعلق بالرسالة مثالً من
أعطاك الرسالة و ماذا كنت تفعل في ذلك الوقت وأي رسائل مشابهة
تلقيتها في ذلك الوقت .قد تجد ان هذا االمر مفيدا ً إلعادة الرسالة إلى
الذهن .حاول أن تضع في االعتبار أي روابط قد تكون استخدمتها
لتساعدك على تذكر األمر.

 .٤تذكٌر أسماء األشخاص

استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
ال توجد طرق بسيطة لتحسين الذاكرة بشكل كبير بالنسبة لحفظ أسماء الناس .لذا
إذا كان هناك عدد من األشخاص الذين يجب أن تتذكر أسماءهم يمكنك محاولة
ضا
تدوين أسمائهم في مفكرتك أو في مالحظاتك في الهاتف المحمول .قد يساعد أي ً
وصف ما يفعله كل شخص بجانب االسم .سيكون من المفيد ايضا ً قراءة األسماء
من وقت آلخر و خاصة إذا حاولت في نفس الوقت تخيل وجه الشخص .تسمح لك
معظم الهواتف المحمولة بتخزين صور الوجوه باإلضافة إلى األسماء ويمكن
استخدام مثل هذه األجهزة لمساعدتك على تكرار أسماء األشخاص بانتظام أو
اختبار نفسك بانتظام من خالل محاولة استدعاء االسم من الصورة أو من
المعلومات ذات الصلة التي قمت بتخزينها.
التعلم بطريقة أفضل
عندما تلتقي بشخص ما للمرة األولى استمع جيدًا إلى
اسمه .إذا كان اس ًما غريبا عليك و لست معتادا ً على
سماعه فاطلب منه تهجئة االسم لك .إذا تم تقديمك إلى
العديد من األشخاص فحاول تقديم عذر لتكرار أسمائهم
مرة أخرى على سبيل المثال "دعني أتأكد من سماعي
السمك بشكل صحيح" و حاول استخدام االسم قدر اإلمكان في محادثتك األولى
على سبيل المثال "أنا سعيد بمقابلتك يا جون ما العمل الذي تقوم به يا جون؟" .من
المرجح ايضا ً أن يساعدك تكرار االسم مرة أخرى بعد فترة قصيرة مثالً بعد بضع
دقائق بدالً من أن تقوم فورا ً بزيادة الفاصل الزمني قبل أن تكرر االسم مرة أخرى.
احيانا ً قد تشعر بغرابة في قول اسم الشخص مرارا ً وتكرارا ً في محادثة ولكن معظم
الناس يستمتعون بسماع أسمائهم وهم يتحدثون!

إذا كان بإمكانك إنشاء رابط بين اسم الشخص ومعنى االسم فهذا سيساعد على
تذكره بشكل أفضل .أما بالنسبة لالسم األجنبي فقد تضطر إلى تغيير النطق الصحيح
لجعله ذا معنى على سبيل المثال يمكن أن تحفظ اسم مايكل على انه (ما يؤكل) و
في بعض الحاالت قد يكون سهالً تصوير االسم في ذهنك على سبيل المثال أسماء
كزهرة و حسام ولكن في المقابل قد تضطر إلى تحريف بعض االسماء قليالً لجعلها
أكثر أهمية مثل اسم يمان وربطه باليمن.
إذا كنت تحاول تذكر كل من االسم الشخص و عائلته أو مجموعة من االشخاص
فقد تجد أنه من المفيد تكوين كلمة (كلمة يمكنك تصورها بسهولة) من الحروف
األولية لألسماء على سبيل المثال بالنسبة لكمال و ريم و هاني يمكنك أن تشكل
كلمة "كره" وتخيل الشخص الذي يمسك بالكرة.
إنشاء رابط غريب بين الصورة الذهنية واسم الشخص تعتبر
إحدى التقنيات التي قد يكون من الصعب تعلمها و بالتالي فهي
غير مناسبة للجميع وهي مثاالً إذا كان اسم الشخص يمان
العالي فيمكنك تخيل هذا الشخص فوق جبل عالي في دولة
اليمن وهكذا عندما تقابله ستفكر في جبال اليمن العالية ثم تفكر
في اسم يمان من (اليمن) العالي من (الجبال) ال تستغرب هذا
االمر فكلما كان األمر غريبا ً كان من المرجح أن يرسخ االسم
في ذاكرتك.
إذا كان لدى الشخص شيئًا غير اعتيادي حول مظهره فيمكنك
ربطه باسمه على سبيل المثال ربط اسم بسمة إذا كان لديها شعر
بلونين يمكن أن تتخيلها على شكل البوظة بنفس ألوان الشعر و
ابتسامه كي تذكرك باسم "بسمه".
بشكل عام حاول التركيز على أي شيء غير عادي حول وجه
الشخص أو التفكير في شيء مميز يساعد في جعل االسم يرسخ
بشكل أفضل في ذاكرتك .سواء كنت تريد أن تتعلم اسم الشخص أو أن تتذكره.
تذكر أن تركز على الوجوه و المظاهر بدالً من التركيز على أشياء مثل الثوب أو
الشعر ألن ذلك يمكن أن يتغير بمرور الوقت!

احيانا ً من المفيد ربط اسم الشخص بشخص اخر له نفس االسم و تعرفه جيدًا مثالً
أحد أصدقائك أو شخص مشهور .حاول التفكير في بعض أوجه الشبه على سبيل
المثال التشابه في الوظيفة أو المظهر بين الشخص الذي تقابله للمرة األولى
والشخص اآلخر الذي تعرفه جيدًا فإذا كان شخص ما يدعى "سعد شوقي" فيمكنك
التفكير في اسم شوقي ومحاولة التفكير في بعض التشابه بين مظهر الشخص أو
مهنته وشخصية الشاعر الشهير أحمد شوقي.
عندما تقول ودا ًعا لشخص ما حاول أن تعيد ذكر اسمه أو اسمها مرة أخرى على
سبيل المثال "كان من الرائع أن ألتقي بك يا سعد" ثم حاول أن تتذكر الوجه واالسم
بعد فترة وجيزة و حاول القيام بذلك إن أمكن كل بضع ساعات وخالل األيام القليلة
المقبلة .إذا استخدمت أي وسيلة لربط الوجه باالسم فحاول التفكير في هذه الوسيلة
عندما تتدرب على االسم.
إذا كان عليك أن تتذكر الكثير من األسماء مثاالً زمالء العمل و أعضاء النادي و
ما إلى ذلك فعود نفسك أن تتخيل وجوههم وأسمائهم عندما يكون لديك وقت فراغ.
ضا وضع مالحظة باسمهم في مفكرة أو دفتر مالحظات أو
قد يكون من المفيد أي ً
هاتف جوال باإلضافة إلى أي معلومات أخرى عنهم.
االستذكار بطرق أفضل
عندما تجد صعوبة في تذكر اسم شخص ما حاول أال تشعر باالرتباك! حاول تخمين
األسماء الممكنة الي تبدأ بكل حرف من الحروف األبجدية .فكر في المكان الذي
حفظت فيه االسم واالسماء التي قد تكون لها عالقة
فورا بعد محاولة تذكر االسم و
باالسم .ال تستسلم ً
حاول مرة أخرى الحقًا فقد يعود إليك.
إذا لم تستطع بعد المحاولة عدة مرات تذكر االسم فال
تخجل من أن تسأل الشخص عن اسمه أو اسمها
فيمكنك أن تقول شيئًا مثل "أتذكرك جيدًا و لكن ال
استطيع تذكر اسمك في هذه اللحظة" أو يمكنك قول اسمك وأنت تصافح الشخص
أخيرا ال تنس أنه يمكنك غالبًا
و هو أو هي قد تفعل نفس الشيء عندما يصافحونك.
ً
إجراء دردشة ودية مع شخص ما دون أن يقول اسمه فعليًا!

 .٥تذكر مكان وضع األشياء
استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
تتوفر أجهزة و تطبيقات الكترونية تساعد على تحديد أماكن األشياء المفقودة
كالمفاتيح أو جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فعند الضغط على هذا الجهاز
أو على تطبيقه في الهاتف الذكي ستحصل على إشارة تساعدك في تحديد موقع
ضا بإعطائك إشارة عندما
العنصر المفقود .ستقوم بعض األجهزة اإللكترونية أي ً
تبتعد عن متعلقاتك الشخصية وهذا قد يساعدك إذا كنت تنسى آخذ متعلقاتك
الشخصية كالهاتف المحمول.
إذا كنت تفقد شيئًا مه ًما دائ ًما فاحرص على توصيله بقالدة في عنقك أو شيء ترتديه
دائ ًما مثل الحزام.
حاول أن تكون منظ ًما جدا ً بخصوص المكان الذي تضع فيه
األشياء .حدد أماكن في منزلك أو مكتبك ألشياء محددة
تستخدمها بشكل يومي مثل المفاتيح و المحفظة و النظارة.
إذا وضعت بعض األشياء في وعاء تأكد من كونه شفافًا و
احتفظ به في مكان بارز .حاول أن تعتاد على وضع األشياء
بحرص وإعادتها إلى مكانها الصحيح بعد االستخدام .قضاء
بعض الوقت في ترتيب األشياء و إعادتها الى المكان
الصحيح (على سبيل المثال نصف ساعة صباح كل يوم
سبت) سيجعل األمور أكثر تنظيما ً.
من المفيد وضع الملصقات على الخزائن أو األدراج التي تحفظ فيها بأشياء معينة
و قد تجد أنه من المفيد أن يكون لديك صندوق او ادراج بالستيكية شفافة تضع فيه
متعلقاتك الشخصية.
من الجيد وضع ملصقات صغيرة على األشياء التي تميل إلى نسيانها مثل المظالت
أو الهواتف المحمولة و يكون بها اسمك ورقم هاتفك .في الواقع يجب أن تفعل
نفس الشيء بالنسبة لألشياء مثل المعاطف  ،والقفازات و أي متعلقات شخصية
فمن الممكن شراء األقالم التي يمكن أن تكتب على األقمشة أو يمكنك خياطة

اسمك على أجزاء من المالبس أما إذا كنت قلقًا بشأن وضع رقم هاتف منزلك
فيمكنك وضع رقم عملك أو رقم أحد أفراد العائلة أو صديق يوافق على ذلك.
إذا كنت تتسوق حاول أن تحمل األشياء في كيس واحد أو
حقيبة واحدة فإذا كنت تحمل عدة حقائب حاول وضعها داخل
بعض لتقليل احتمالية ترك بعضها في مكان ما .أيضا إذا
جلست ووضعت شيئًا مثل مظلة أو حقيبة بالقرب منك ضعها
أمامك بحيث يمكنك رؤيتها بسهولة فتقل احتمالية تركها
خلفك .إذا كنت تضع بعض األشياء في المكان المخصص
ألمتعة القطار فمن األفضل أن تضعها أمامك على الرف المقابل للمكان الذي تجلس
فيه بحيث تكون أمام عينيك .إذا كنت تحمل الكثير من األشياء فضع في ذهنك العدد
الدقيق لألشياء التي تحملها ثم تحقق من وقت آلخر أنه ال يزال لديك العدد الصحيح.
إذا كنت تعاني من نسيان مكان إيقاف سيارتك فحاول أن تعتاد ايقافها في نفس
المكان و في حال ايقافها في موقف عام للسيارات فحاول إيقافها بالقرب من عالمة
أو كشك الدفع و قبل مغادرة السيارة قم بتدوين معلومات تساعدك في العثور عليها
كرقم الموقف و الدور .عندما تسير بعيدا ً عن سيارتك ارجع للخلف مرات قليلة
وركز على المكان الذي تركته فيه .قد يكون من المفيد تزويد السيارة بنظام إنذار
للتحكم عن بعد بحيث عندما تضغط على زر التحكم عن بعد ستصدر السيارة صوتا ً
وستومض المؤشرات.
التعلم بطريقة أفضل
كن أكثر تركيزا ً في المواقف التي من المرجح أن تترك فيها أشياء متناثرة على
سبيل المثال عند السفر و في الحافالت أو القطارات و في المتاجر فغالبًا ما نفقد
األشياء أو ننسى المكان الذي نضع فيه األشياء نتيجة لضعف التركيز أو عدم
التنظيم .توقف وفكر في كل مرة تضع شيئًا بعيدًا ركز لبضع ثوان وانظر إلى
ضا أن تعطي
المكان الذي تضعه فيه و قل بصوت عال أين وضعته .حاول أي ً
لنفسك سببا ً لوضعه في هذا المكان.

واألفضل من ذلك حاول تشكيل روابط بين الشيء المعني
والمكان الذي تضعه فيه فإذا وضعت مفتا ًحا في فنجان حاول
أن تتخيل نفسك تشرب بمفتاح كبير في يدك بدالً من كوب! و
عندما يحين الوقت لمحاولة تذكر المكان الذي تضع فيه المفتاح
فيجب عليك في نفس الوقت التفكير في الكأس وهذا سيساعدك
على تذكر المكان الذي تضع فيه المفتاح .عندما تضع شيئًا
بعيدًا عنك حاول أن تفكر فيه على فترات و تتذكر أين تضعه.
حاول أن تجعل هذه الفترات أطول قليالً في كل مرة.
االستذكار بطرق أفضل
اذا واجهت صعوبة في العثور على شيء كنت قد وضعته في مكان
ما في وقت سابق فحاول العودة في ذهنك آلخر مرة تتذكره فيها ثم
انتقل خطوة بخطوة ما الذي فعلته بعدها و أين كنت بعد ذلك .يمكنك
ضا التظاهر بأنك تضع الشيء بعيدا مرة أخرى للمرة األولى و فكر
أي ً
في األماكن المحتملة التي ستضعها فيه .غالبا ً ما يكون من المفيد أوالً
أن ننظر بعناية شديدة في األماكن األكثر احتماالً و أن ننظر فيما بعد
في األماكن األقل احتماالً.
إذا كنت تفقد شيء ما باستمرار كنظارتك فيمكن أن يكون لديك خطة
معدة مسبقًا إليجادها و يمكنك كتابة ذلك أو رسمه ووضعه في مكان بارز .قد
تتكون من التسلسل التالي  -هل النظارات في حقيبة اليد أو جيب المعطف أو على
الكرسي أو الطاولة هل هي في المطبخ أو الحمام هل هي بجانب الهاتف أو في
غرفة النوم؟
فكر في جميع األشياء التي لديك والتي تشبه العنصر المفقود و تحقق من عدم ترك
صا آخر عما إذا كان يعرف
العنصر المفقود معها أو قريب منها .تذكر أن تسأل شخ ً
مكانها أو إذا كان بإمكانه مساعدتك في العثور عليها .قد يكون األمر محب ً
طا جدًا
في بعض األحيان إذا لم تتمكن من العثور على شيء ما .إذا كنت ال تزال غير
قادر على العثور عليه بعد البحث توقف و حاول االسترخاء لبضع دقائق ثم ابحث
مرة اخرى .اسأل نفسك عن مدى أهمية الشيء المفقود و هل يمكنك فعل شيء
آخر في الوقت الحالي هل هناك شخص يمكنه تقديم المساعدة أو هل من الممكن
شراء واحدة أخرى؟

 .٦تذكر طريق الوصول الى مكان ما
استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
هناك مواقع في شبكة اإلنترنت للبحث عن المسارات و االتجاهات
لمساعدتك في الوصول إلى مكان ما في الخريطة .تأكد من طباعة
هذه الخريطة واالطالع عليها قبل أن تبدأ رحلتك و خطط ألي رحلة
طويلة على مراحل عدة .عادة ً ما يتم اإلشارة إلى المعالم الرئيسة
مثل المستشفيات على خرائط الطرق و قد تجد من المفيد تدوين هذه
المالحظات .يفضل بعض األشخاص خريطة فعلية للطريق بينما
يفضل آخرون توجيهات مكتوبة فاختر الطريقة التي تفضلها.
يمكنك شراء أجهزة المالحة عبر األقمار الصناعية و التي يمكن وضعها في
ضا استخدامها أثناء المشي و تمتاز معظم الهواتف الذكية
السيارة .كما يمكنك أي ً
بدعم الخرائط المتصلة بالقمر الصناعي.
اكتشف ما إذا كانت هناك إشارة طريق أو عالمة مميزة يمكنك اتباعها لمكان معين
بالقرب من وجهتك فعادة ً ما يكون ذلك أسهل من اتباع التوجيهات المكتوبة .قبل
الذهاب سجل رقم الهاتف الخاص بالمكان الذي تتوجه إليه أو الشخص الذي تقابله
و هاتفه المحمول في حالة ما إذا كنت تريد الحصول على بعض المساعدة.
يواجه بعض األشخاص صعوبات في العثور على طريقهم في المباني الكبير .إذا
واجهت صعوبة في إيجاد طريقك فحاول وضع ملصقات أو صور على أبواب
ضا طالء أبواب غرف
بعض الغرف لإلشارة إلى ما يتم استخدامها فيه .يمكنك أي ً
معينة بألوان مختلفة لجعلها مميزة.
التعلم بطريقة أفضل
اعط نفسك متسعا ً من الوقت خاصة إذا كانت هذه هي المرة األولى
التي تذهب فيها لهذا المكان .إذا كانت التوجيهات التي عليك اتباعها
طويلة جدًا فحاول تقسيمها إلى اتجاهات أقصر والتركيز على اتجاه
واحد في كل مرة .إذا أخبرك أحد األشخاص بالتوجيهات فكرر ما

قاله الشخص في كلماتك الخاصة للتأكد من أنك على صواب و كرر ذلك على
فترات بعد ذلك .إذا كان بإمكانك كتابة التوجيهات المعطاة لك أو تسجيلها على
هاتف ذكي فذلك أفضل .تصور خط السير في ذهنك و اسأل الشخص الذي اعطاك
التوجيهات إذا كانت هناك إشارة مميزة في الطريق على سبيل المثال قرية في نفس
اتجاه وجهتك.
إذا كنت ذاهبا ً لمكان ما مشيا ً على األقدام فانظر للمعالم من حولك كالمتاجر حتى
تتمكن من تذكر طريق العودة بسهولة .أما إذا كنت ذاهبا ً بالسيارة فيمكنك أن تفعل
الشيء نفسه من خالل النظر في مرآة الرؤية الخلفية عدة مرات.
االستذكار "االستدعاء" بطرق أفضل
إذا ضللت الطريق أو واجهت صعوبة في اتباع بعض
االتجاهات ابق هادئًا وال تصاب بالهلع فقط حاول
التفكير في االتجاهات التي اتبعتها و في الطرق األخرى
التي يمكنك اتباعها .إذا كنت تعرف المكان من قبل فقم
بالتفكير مرة أخرى في االتجاهات التي اتبعتها سابقا ً
للوصول للمكان.
أخيرا ال تتردد من سؤال شخص ما كعامل محطة
ً
البنزين أو متجر أو غير ذلك للحصول على توجيهات أو االتصال بالمكان الذي
تتوجه إليه.

 .٧تذكر التجارب أو المواقف التي حدثت مؤخرا
أمرا محب ً
طا و قد يكون في بعض
قد يكون نسيان األحداث التي واجهتها شخصيا ً ً
األحيان محر ًجا اجتماعيا ً خاصة عندما يكون يتذكر اآلخرين األحداث نفسها
بوضوح.
غالبًا ما يشتكي الناس من أنهم يتذكرون األحداث من طفولتهم
بوضوح لكن ال يمكنهم تذكر األحداث األخيرة .ذلك الن في
مرارا و
كثير من األحيان تتم اعادة أحداث الطفولة إلى الذهن
ً
تكرارا خصوصا ً اذا كانت ذات مغزى خاص وقد يفسر هذا
ً
جزئيًا سبب حفظها الجيد في الذاكرة.
هناك بعض النقاط العامة التي يجب وضعها في االعتبار إذا لم تتمكن من تذكر
كثيرا في كيفية تذكر أحداث
األحداث التي عايشتها .أوالً يختلف األشخاص
ً
الماضي .يمكن لبعض الناس تذكر األحداث منذ بضع سنوات بكل تفاصيلها و لكن
قد يكون لدى اآلخرين صعوبة في ذلك .ثانيا ً من الطبيعي أن تكون األحداث غير
السارة من الماضي محفوظة بشكل جيد .ثالثًا في حياتنا اليومية عادة ما نهتم بتذكر
القيام باألشياء و تذكر الرسائل و ما إلى ذلك حيث إنها مهمة إلنجاز األمور
على الرغم من أنه قد يكون من المحبط إذا كنت ال تتذكر حدثًا واجهته قبل بضعة
أشهر أو سنوات لكن ال يؤثر ذلك بشكل كبير على كيفية تعاملك مع المواقف
اليومية.
هناك عدة طرق من الممكن اتباعها لتتأكد من األحداث التي واجهتها في السابق أو
لمحاولة تذكر األحداث التي ربما تم نسيانها.
من المفيد أن تحاول تكرار حدث ما و اعادته الى
الذهن بانتظام في األسابيع واألشهر التي تلي حدوثه
و قد يتضمن ذلك االحتفاظ بمذكرات مكتوبة
لألحداث و االطالع عليها في وقت معين كل يوم أو
في يوم معين كل أسبوع .إذا كان يمكنك إضافة
قادرا
الصور إلى اليوميات فذلك أفضل .قد تكون
ً
على الحصول على مقاطع فيديو لألحداث أو صور فوتوغرافية رقمية يمكنك إعادة

عرضها على هاتفك أو كمبيوترك .توجد تطبيقات في األجهزة الذكية تسمح بتخزين
الصور ومقاطع األفالم على الهاتف الذكي كجزء من النظام اليومي اإللكتروني أو
األجندة اإللكترونية.
حاول أن تخصص وقتًا لمراجعة اليوميات أو الصور و يفضل بان تكون مع شخص
عايش نفس األحداث .بعض الناس يحتفظون بصور لرحالتهم مع العائلة في
األماكن البارزة حول المنزل إلق نظرة على هذه الصور و حاول تذكر االحداث
ضا على تذكر الذكريات لألحداث الماضية.
في ذهنك فإن هذا سيساعد أي ً
إذا لم تستطع أن تتذكر حدثًا شاركت به قبل بضع سنوات و هو حدث لم تكن قد
أتيحت لك الفرصة لتذكره بانتظام فإن أول شيء يجب أخذه في االعتبار هو البقاء
هادئًا وعدم االرتباك ألن االرتباك يصعب تذكر االمر .قد يعود الحدث للذهن من
تلقاء نفسه بعد قليل .عادة ً بعض التلميحات أو اإلشارات قد تعيد الحدث إلى الذهن.
حاول أن تفكر في أحداث أخرى وقعت في الوقت نفسه سوا ًء شخصية أو إخبارية.
ضا فقد يتمكن من إعطاءك إشارات تعيد
حاول التحدث إلى شخص شهد الحدث أي ً
الذكريات للذهن .من المفيد ايضا ً النظر إلى الصور الفوتوغرافية فهي تعتبر محفزا ً
جيدًا إلعادة "الذكريات المفقودة" .تذكر أنه ال يزال من الطبيعي أال يعود الحدث
إلى الذهن حتى في ظل اإلشارات فال تقلق إذا كان هذا هو الحال.

 .٨وسائل مفيدة لتحفيز التذكر
في هذا القسم من الدليل سنتعرف على بعض الوسائل المساعدة للذاكرة و التي قد
تجد بعضها مفيدًا في روتينك اليومي و قد سبق ذكرها في الصفحات السابقة .علما ً
ان بعضها قد ال يكون متوفراً في المكان الذي تعيش فيه أيضا ً بعض األجهزة
اإللكترونية قد يتم استبدالها بنماذج أحدث أو قد يتم إيقاف تصنيعها.
وسائل مكتبية مساعدة للذاكرة

أوراق المالحظات ذات خاصية اللصق

تأتي هذه االوراق بألوان وأحجام مختلفة و بعضها مطبوع مسبقًا مع عناوين
نظرا ألنها قد تسقط بعد فترة فمن المفيد أن
الرسائل أو قائمة من االختيارات و
ً
تعرف أنه يمكنك الحصول على أنواع معينه منها تكون فائقة االلتصاق وستلتصق
بالسطح لفترة أطول حيث يمكن استخدامها للتذكير بالقيام بأشياء معينة على سبيل
المثال وضعها على مقبض الباب لتذكرك بأخذ شيء ما معك أو على باب الثالجة
ضا استخدامها كرسالة مؤقتة على سبيل
لتذكرك بأخذ شيء من الثالجة .يمكن أي ً
المثال لحفظ قائمة التسوق أو لكتابة رسالة هاتفية .غالبًا ما يكون من المفيد االحتفاظ
بمفكرة أو أوراق مالحظات و قلم بجانب الهاتف.

الشريط الالصق
يأتي بألوان و احجام مختلفة من حوالي  ٢.٥سنتيميتر (بوصة)
إلى نصف سنتيميتر و يستخدم لتعديل شيء قمت بكتابته على
الورق يمكن ايضا ً استخدامها كمساعدات للذاكرة ككتابة مالحظة
عليها و تعليقها على أماكن معينة كالجزء الخلفي من الهاتف
المحمول أو علبة النظارة أو وضع المالحظات على الخزائن
ايض كأداة للتذكير بالقيام
واألدراج والحاويات والملفات وغيرها .يمكن استخدامها
ً
باألمور مثل مالحظة إلخراج القمامة أو كمالحظة في عداد السرعة بالسيارة
لتذكيرك بالقيام باألشياء أثناء القيادة أو كوسيلة لحفظ المالحظات حول كتاب معين.

كتيب اليوميات
يمكن استخدامه لألمور اليومية و تخزين األسماء و
العناوين و االحتفاظ بمالحظات قصيرة .تتوفر أوراق "
ضا خرائط
تذكير بالمهام" مطبوعة مسبقًا كما تتوفر به أي ً
المدن أو البلدان.

ألواح الكتابة "السبورة" والتقاويم
يمكن أن تكون ألواح الكتابة مغناطيسية أو غير مغناطيسية
بأحجام مختلفة ويمكن أن تكون فارغة أو مطبوعة مسبقًا بأيام
و شهور .إذا كنت تستخدم ألواح الكتابة أو التقاويم فضعها في
مكان بارز حيث يمكن رؤيتها بسهولة.

ملصقات تعريفية
من السهل أن ينسى الناس متعلقاتهم الشخصية في مكان ما لكن إذا كانت تحتوي
على ملصق تعريفي يحتوي االسم ورقم هاتف فمن المرجح أن يتم إرجاعه إلى
المالك .يمكن طباعة الملصقات التعريفية بسهولة على الكمبيوتر و توفر بعض
المكتبات هذه الخدمة .من الممكن أيضا ً شراء األقالم التي تكتب على االقمشة .أما
إذا كنت قلقًا بشأن ترك اسمك ورقم هاتف منزلك فيمكنك كما ذكرنا سابقا ً أن تكتب
رقم هاتف عملك او شخص قريب منك .في بعض البلدان توجد شركات يمكنك
تسجيل مفاتيحك لديهم و يقومون بإعطائك بطاقة تضعها مع سلسلة المفاتيح تحتوي
رقم الشركة و رقم تعريفي لك و سيقومون بتنبيهك في حال استعادوا المفاتيح.
أجهزة ميكانيكية مساعدة للذاكرة

الساعات
من المفيد النظر في الساعات ذات األرقام الكبيرة
ضا اليوم والتاريخ.
الواضحة و التي تعرض أي ً

أجهزة العد التنازلي

عادة ً توجد في متاجر المطبخ و غالبا ً ما تكون غير مكلفة وسهلة االستخدام .قد
تحتوي بعض أجهزة ضبط على أكثر من عداد واحد و هي مفيدة بشكل خاص في
عندما تقوم بطبخ مكونات مختلفة و تأخذ وقتًا مختلفًا للطهي.

علب حبوب األدوية
لها أشكال وأحجام مختلفة و متوفرة في معظم الصيدليات تأتي بتقسيمات مختلفة
لأليام و األسابيع بل و حتى أوقات مختلفة في اليوم يفضل ان تكون شفافة بحيث
يمكنك أن ترى بسهولة إذا أخذت قرص اليومي او ال .بعض العلب تأتي مع أجهزة
التذكير لمساعدتك على اخذ الدواء في الوقت المناسب.
أجهزة الكترونية مساعدة للذاكرة

جهاز التصوير الرقمي "الكاميرات"
باإلضافة إلى الكاميرات التي تسمح بالصور الثابتة أو
التسجيل السينمائي أصبحت الكاميرات القابلة لالرتداء
متاحة اآلن اللتقاط الصور الثابتة أو السينمائية تلقائيًا.
يمكن عادة ً تشغيل الصور بسهولة على الهاتف المحمول
أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو الجهاز اللوحي و ايضا ً معظم
الهواتف المحمولة االن لديها ميزة التصوير.

جهاز تسجيل صوتي
كثير من هذه األجهزة هي اآلن أجهزة تسجيل رقمية و ال تستخدم
الشريط و تسمح بالفهرسة السهلة والبحث عن التسجيالت الموجودة
على ال ُمسجل .من الممكن وجود ملفات منفصلة للرسائل المتعلقة
ضا مع منبه و تحتوي
بالمنزل و أخرى بالعمل .بعض األجهزة تأتي أي ً
معظم الهواتف المحمولة على ميزة تسجيل صوتي.

مساعدات التنبيه اإللكترونية

الساعات اليدوية
ضا الساعات الذكية
معظم الساعات الرقمية لديها ميزة التنبيه أو التذكير تتوفر أي ً
التي يمكن توصيلها بهاتفك المحمول بحيث تتم مزامنة البريد اإللكتروني والرسائل
النصية والتنبيهات و اليوميات والمكالمات الهاتفية على كال الجهازين كما ان
بعضها يحتوي مميزات إضافية كالتسجيل الصوتي و الكاميرا و بعضها يحتوي
على ميزات مالحية تساعدك في العثور على طريقك.

محول كهربائي "قابس كهربائي" بخاصية التوقيت
عبارة عن مقبس كهربائي بخاصية ضبط الوقت يمكنك من ضبط تشغيل المعدات
الكهربائية وإيقافها تلقائيا في أوقات معينة من اليوم.

جهاز تحديد أماكن المتعلقات الشخصية
تمكنك هذه االجهزة من توصيل المتعلقات الشخصية مثل
المفاتيح أو جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون إلى
جهاز استقبال إلكتروني عند الضغط عليه تحصل على
إشارة تساعدك في تحديد مكان العنصر المفقود كما تتقوم
بعض هذه األجهزة بإعطائك إشارة عندما تبتعد مسافة معينة عن متعلقاتك
الشخصية وهذا قد يساعدك إذا كنت غالبًا ما تفقد األشياء كما يمكنك ربط بعض
أجهزة الكشف عن الموقع بهاتفك المحمول عن طريق تثبيت تطبيقات محددة.
الهواتف

الهواتف األرضية
تحتوي معظم الهواتف على ميزات تخزين بحيث يمكنك
االتصال برقم مخزن بالضغط على زر واحد .اختر تلك
ضا على ميزة عرض األرقام
الهواتف التي تحتوي أي ً
ضا هواتف
بحيث يمكنك رؤية الرقم الذي تطلبه .تتوفر أي ً
بخاصية حفظ الصور و يمكن برمجتها لتتناسب مع
صورة صديق أو قريب أو مكان مثل المستشفى المحلي
فعندما يتم الضغط على الصورة سيتم االتصال بالرقم تلقائيًا.

هواتف محمولة
معظم الهواتف المحمولة الذكية تحتوي على مفكرة يومية و أنظمة حفظ
الصوت و الصور باإلضافة الى تنزيل تطبيقات التذكير وتطبيقات
ضا ميزات أخرى موجودة مثل
الذاكرة األخرى .قد تكون هناك أي ً
الكاميرا و كل هذه الخواص يمكن أن تساعد في التغلب على صعوبات
التذكر.

أدوات المالحة
يمكنك الحصول على جهار المالحة عبر األقمار
الصناعية و تركيبه في السيارة حيث يحدد مكانك على
الخريطة ويزودك برسائل مسموعة حول كيفية الوصول
ضا استخدام بعض هذه األجهزة
إلى وجهتك كما يمكنك أي ً
عند المشي و العديد من الهواتف الذكية أصبحت اآلن
مزودة ببرامج المالحة كميزة أو يمكن تنزيلها كتطبيق.

 .٩األسئلة الشائعة
فهوات الذاكرة تعتبر شائعة بين الناس فيما يلي بعض األسئلة الشائعة التي يطرحها
الناس و بعض اإلجابات.
 - ١كيف أتذكر أين وضعت نظارتي؟
✓ اربط سلسلة بنظاراتك و ضعها حول عنقك.
✓ ارتﺪي قميصا ً بجيب و ضعها في جيبك و ضع ملصق تعريفي على النظارة.
✓ اعتدت على وضع نظارتك في مكان محدد قبل النوم.
✓ احتفظ بزوج آخر من النظارات في مكان محدد على سبيل المثال بالقرب
من التلفزيون أو في السيارة.
 -٢كيف أتذكر أن آخذ دوائي أو أتأكد من أنني قد أخذته؟
✓ استخدم نظام التذكير على الهاتف الذكي أو الساعة الذكية لتذكيرك بأخذ
الدواء و استعمل علبة دواء شفافة تسمح لك برؤية ما إذا كنت قد أخذت
أقراصك.
✓ حاول أن تأخذ أقراصك قبل القيام بعمل يومي روتيني مثل تنظيف أسنانك
و مشاهدة برنامج تلفزيوني معين أو قبل تناول وجبة معينة .وضع شريط
الصق بجوار غالية أو آلة صنع القهوة إذا كنت بانتظام شرب الشاي أو
القهوة وسجل على شريط الصق أنك تناولت الدواء.
 -٣كيف أتذكر أن آخذ معي شيئًا عندما أغادر المنزل؟
✓ احتفظ به بالقرب من الباب األمامي للمنزل بحيث يمكنك رؤيته عندما تكون
على وشك المغادرة.
✓ اكتب اسمه على شريط الصق ثم ضعه على الباب األمامي للمنزل.
✓ ضعه بالقرب من شيء تعرف أنه سيخرج معك على سبيل المثال بالقرب
من محفظة أو حقيبة.
✓ بالقرب مﻦ الﺒاب األمامي يﻤﻜﻨﻚ وضع جهاز حﺴاس للحركة يﺸغﻞ رسالة
مﺴﺠلة عﻨﺪما يخرج الشخص من الباب ليذكرك بأخذ شي ما معك.

 -٤كيف أتذكر مشاهدة برنامج تلفزيوني في وقت معين أو االستماع إلى برنامج
إذاعي معين؟
✓ ضبط رسالة تنبيه في هاتفك المحمول.
✓ اكتب اسم البرنامج التلفزيوني أو اإلذاعي و وقته في ورقة مالحظات ثم
الصقها في مقدمة التلفزيون أو الراديو.
✓ تسمح لك بعض شركات التلفزيون ببرمجة جهاز التلفزيون ليقوم بتنبيهك
ببرامجك المفضلة.
 -٥كيف أتذكر رسالة أو معلومة أعطيت لي؟
✓ قم بتدوينها على ورقة و ألصقها على باب الثالجة أو على السبورة.
✓ اعد ترديد المالحظة او الرسالة في وقتها ثم كرر ذلك عدة مرات في بكلماتك
الخاصة تار ًكا فواصل زمنية أطول بين التكرار.
✓ أربط بين المالحظة و الواقع لجعل الرسالة أكثر وضوحا.
 -٦أنا ال أستمتع بقراءة الكتب ألنني أنسى األجزاء التي قرئتها .كيف يمكنني
تحسين هذا؟
✓ ال توجد إجابة سهلة على هذا السؤال و قد يكون من األفضل تجنب قراءة
روايات طويلة أو معقدة.
✓ قد تجد أنه ال يزال بإمكانك االستمتاع بقراءة الكتب القصيرة أو الكتب ذات
الرسوم التوضيحية أو الكتب التي قرأتها في طفولتك.
✓ إحدى الطرق لتتبع ما تقرأه هو االحتفاظ بالمالحظات أثناء القراءة و وضعه
على إشارة مرجعية أو في الجزء الخلفي من الكتاب .عندما تقرأ الكتاب مرة
أخرى يمكنك الرجوع إلى هذه المالحظات.

 -٧مشكلتي ليست في تذكر األشياء بل في كيفية نسيان الذكريات المحزنة؟
✓ قد تكون هناك أسباب مفهومة وراء استمرار تذكر هذه الذكريات العاطفية
و قد تجد انه من المفيد طلب المساعدة المتخصصة في هذا األمر فقد يساعدك
الطبيب المتخصص إلعادة صياغة هذه الذكريات بحيث ترى أحداثًا سابقة
برؤية مختلفة بحيث ال يكون لها نفس القيمة العاطفية الشديدة.
✓ قد يتم تشجيعك على إعادة تركيز انتباهك على ذكريات أخرى أكثر متعة.
ضا في تحسين
إن جلب هذه الذكريات السعيدة إلى الذهن بانتظام قد يساعد أي ً
حالة المزاج والثقة بالنفس.
 -٨أواجه صعوبة في تعلم كيفية استخدام األشياء الجديدة ما الذي يمكنني فعله؟
✓ ﻗم بتقسيم التعلم إلﯽ أجزاء و تعلم ﮐل جزء بشكل منفصل ثم اربط بينهم ثم
كرر ذلك عدة مرات.
✓ احفظ أجزاء أساسية من التعليمات المكتوبة على البطاقة او ورقة االرشادات
بحيث يسهل اتباعها .ضع البطاقة بجوار األداة المعنية وحاول النظر إليها
بانتظام ثم اختبر نفسك من وقت آلخر عندما تتعلم اإلرشادات بشكل جيد.

 .١٠مراجع إضافية مفيدة لتحسين الذاكرة
(هذه القائمة ليست مفصلة أو شاملة و ال تعني المصادقة على جميع المعلومات في
المواقع .باإلضافة إلى ذلك قد تتوقف بعض مواقع اإللكترونية بمرور الوقت)
www.memory-key.com

يحتوي هذا الموقع على الموضوعات المتعلقة بالذاكرة بما في ذلك تحسين
الذاكرة.
www.memorylossonline.com

يحتوي هذا الموقع على معلومات عن الذاكرة و هو مرتبط بمختبر أبحاث
الذاكرة في جامعة روتجرز بالواليات المتحدة األمريكية.
alzheimers.org.uk/site/scripts/documents.php?categoryID=200344

جمعية مرض الزهايمر في المملكة المتحدة و التي تنتج عددًا من الموارد لدعم
األشخاص الذين يعانون من صعوبات في الذاكرة.
www.braininjuryhub.co.uk/information-library/memory

هيئة رعاية األطفال في المملكة المتحدة و التي تقدم المشورة بشأن مساعدة
األطفال المصابين بإصابات في الدماغ في مواجهة صعوبات في الذاكرة.
www.cogassist.com

يحتوي هذا الموقع على قائمة من المواقع والموارد التكنولوجية المساعدة و التي
قد تساعد في األداء المعرفي والنفسي.
http://www.helpguide.org/articles/memory/how-to-improve-yourmemory.htm

يحتوي هذا الموقع على بعض النصائح العامة حول المساعدة على ضمان عدم
حدوث هفوات الذاكرة واستراتيجيات لتحسين الذاكرة.

www.rehab-booklets.com

يحتوي هذا الموقع على الكتيبات التي تغطي مجموعة من الصعوبات التي قد
.يواجهها المرضى الذين عانوا من إصابات في الدماغ أو مرض دماغي
Berry E, Booth M. (2014). Memory problems after an acquired brain
injury. Salford Royal NHS Trust. [34 pages]. Can be downloaded from
http://tinyurl.com/hko3cfc

.كتاب مشاكل الذاكرة بعد اإلصابة الدماغية
Clare L, Wilson BA (1997). Coping with memory problems. Thames
Valley Test Company (available from www.amazon.co.uk). [63 pages]

.كتاب التعامل مع مشاكل الذاكرة
Baxendale, S. (2014). Coping with memory problems. Sheldon Press.
[119 pages]

.كتاب التعامل مع مشاكل الذاكرة
Budson A, O’Connor M. (2016). Seven steps to managing your memory.
Oxford University Press. [312 pages]

.كتاب سبع خطوات للتحكم بالذاكرة

 .١١الوصايا العشر للذاكرة
خذها ببساطة
 .١حاول أال تفعل أشياء كثيرة في وقت واحد .تقليل الضغط على ذاكرتك عن
طريق القيام بأنشطة أقل أو مشاركة المهام مع أحد أفراد العائلة أو زمالء العمل.
ربما كنت تسعى للكمال في الماضي لكن قد تجد أنه من الفيد ان تخفض من سقف
توقعاتك.
 .٢يمكن للقلق واالكتئاب والتعب واأللم وقلة النوم والكحول وبعض األدوية أن
تؤثر على الذاكرة لذا حاول التحكم في هذه العوامل قدر اإلمكان .حاول أن تكون
إيجابي التفكير .يجد بعض الناس أن أساليب االسترخاء أو التأمل تساعدهم .قم
باألنشطة التي تجدها سهلة وممتعة كجزء من روتينك اليومي و خذ فترات راحة
منتظمة للحد من التعب .يمكن أن تساهم التمارين المنتظمة و المحافظة على الوزن
في الحفاظ على الصحة الجيدة والذاكرة األفضل.
 .٣إذا نسيت شيئًا فال تقلق بشأنه ابق هادئًا وانتظر قليالً ألن ما نسيته قد يعود من
تلقاء نفسه .تعلّم من هذه األحداث سبب نسيانك لهذه المناسبة حتى تقل احتمالية
حدوثها في المستقبل.

كن منظما دائما
 .٤حافظ على روتين ثابت مع وضع أنشطة في أوقات محددة من اليوم و في أيام
محددة من األسبوع هذا سيساعدك لتتذكر القيام باألشياء.
 .٥كن منظ ًما لديك مكان لكل شيء و أعد كل شيء في مكانه .فكر في وضع
ملصقات على األدراج أو الخزائن أو الحاويات أو الملفات .استخدام اليوميات
الورقية أو اإللكترونية اما إذا كنت تستخدم أنظمة متعددة فحاول التأكد من التزامن
مع بعضها البعض.

التركيز و استعمال االستراتيجيات
 .٦حاول أال تدع عقلك يسهو و حافظ على المسار الصحيح و كن أكثر حرصا ً
مسافرا .إذا كنت غالبًا ما تترك األشياء خلفك في غرفة أو في وسائل
عندما تكون
ً
النقل العام فعليك أن تتعود على قاعدة "انظر قبل أن تغادر".
 .٧إذا كان عليك أن تفعل شيئًا فافعله اآلن بدالً من الحقًا تحسبا ً لنسيانه الحقا ً "افعل
ذلك اآلن".
 .٨إذا كان عليك أن تتذكر شيئًا مثل رسالة أو اسم فكرره في عقلك على فترات
زمنية متزايدة .فقد ثبت علميا ً أن تكرار شيء إلى الذهن بانتظام يؤدي إلى ذاكرة
أفضل .إذا كنت ممن ينسون األحداث في الرحالت التي قمت بها فاحتفظ بمذكرات
مكتوبة أو صورية أو مذكرات فيديو في هاتفك المحمول .ابحث في تلك اليوميات
على فترات منتظمة مثل آخر شيء في الليل أو في عطلة نهاية األسبوع .يمكنك
ضا وضعها على لوحة مع وصف للمكان و األسماء.
أي ً
 .٩حاول العثور على معنى في األشياء التي يجب عليك تذكرها على سبيل المثال
من خالل ربط األشياء ببعضها البعض كتجميع المواد الغذائية التي تريد الحصول
عليها من المتجر .إذا كان عليك أن تتذكر القيام بشيء في وقت الحق من اليوم
مثل شراء الحليب في طريق عودتك إلى المنزل من العمل فحاول ربط صورة
علبة من الحليب بشيء ستراه عندما تمر بالقرب من المتجر مثل طريق بالقرب
من المتجر.

استخدام الوسائل المساعدة للذاكرة
.١٠استخدم أدوات مساعدة الذاكرة مثل (السبورة البيضاء و اوراق المالحظات و
قوائم التحقق و دفاتر المالحظات و اليوميات و التقاويم و أجهزة التنبيه و الهواتف
الذكية و الساعات الذكية وغيرها) كي تساعدك على تذكر الرسائل و تذكر فعل
األشياء في الوقت المناسب .تذكر أن أحد أفراد العائلة أو األصدقاء يمكن أن يقدموا
المساعدة .إذا كان لديك هاتف ذكي فهناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تكون
مفيدة كالتطبيقات التي تساعدك على تذكر تناول الدواء أو األماكن التي تضع فيها
األشياء أو كيفية الوصول إلى مكان ما.

 .١٢أقوال مأثورة في الذاكرة و النسيان
أسمع وانسي ،أرى و أتذكر ،أفعل و
كونفوشيوس

أفهم.

شخصين لهما نفس التجارب الخارجية ونفس القدر من الخبرة البسيطة ،الشخص الذي يفكر
في تجاربه و يكون روابط و عالقات منتظمة لهذه التجارب مع بعضها البعض ،سيكون
الشخص الذي يملك ذاكرةً أفضل.
وليام جيمس
عندما كنت صغير ًا كنت أتذكر أي شيء ... ..سواء حدث أم ال.
مارك توين
الرجل الحكيم يتعمد نسيان الكثير من األشياء.
مهاتما غاندي
يا ابني تعود قول الحقيقة و بعدها لن تحتاج أبدًا إلى تذكر ما قلته في المرة األخيرة.
سام رايبرن
ميزة الذاكرة الضعيفة هي أنه يمكن للمرء أن يتمتع عدة مرات بنفس األشياء الجيدة كما لو
كانت المرة األولى.
نيتشه
السعادة هي صحة جيدة وذاكرة ضعيفة.
إنغريد بيرغمان
الدبلوماسي هو رجل يتذكر عيد ميالد المرأة لكنه ال يتذكر عمرها.
روبرت فروست
الحبر الممتاز أفضل من أفضل ذاكرة.
مثل صيني
إن الذاكرة القوية أمر جيد لكن القدرة على النسيان هي الرمز الحقيقي للعظمة.
إلبرت هوبارد
الميزة الحقيقية للذاكرة هي ميزة االهتمام.

صامويل جونسون
عندما كنت صغيرا و مرتبطاً شخصاً ما كنت تتذكر كل التفاصيل الصغيرة التي عملتها مع
هذا الشخص حتى لو حدثت قبل عدة أشهر دون أي جهد على اإلطالق لكن عندما تستمع
إلى سياسي يتكلم تنسى كل التفاصيل التي تحدث بها بعد دقائق دون أي جهد على اإلطالق.
تلك هي الذاكرة.
نسيت من هو قائل هذا النص

