
ر املاضي ُكلِّه(*)  تَذكُّ
اكتشف اختصاصيو العلوم العصبية أن هناك أشخاصا يمكنهم تذكر تفاصيل 

 أحداث جرت قبل نحو عشرين عاًما، تماما كما لو أنها حصلت البارحة. 
<L .J. ِمگا> - <A. لوپورت> 

  
 باختصار 

  مـــنذ مـــا يـــقارب أربـــعة عشـــر عـــامـــا، ظهـــر شـــخص يـــّدعـــي امـــتالك اســـتدعـــاء خـــارق ألحـــداث املـــاضـــي. 
والـــدعـــايـــة الـــتي حـــصلت لهـــذه الـــحالـــة فـــتحت املـــجال الكـــتشاف مـــئات الـــحاالت املـــماثـــلة الـــتي يؤكـــد 
أصـحابـها تـمتعهم بـذاكـرة فـائـقة مـشابـهة. ويؤكـد االخـتبار وجـود عشـرات قـليلة مـن بـني هـذه املجـموعـة 
يــمكنها تــذكــر تــفاصــيل نــوعــية بــعد عــقود مــن حــدوثــها. يــقوم اخــتصاصــيو الــعلوم الــعصبية حــالــيا 

باستكشاف البنية التحتية البيولوجية لذاكرة ذات مقدرة عالية تتعلق بالسيرة الذاتية . 
  
  

 .J> فـي أواخـر ربـيع عـام 2000 تـلقى أحـدنـا (<مِـگا>) رسـالـة إلـكترونـية مـن سـيدة تـدعـى
پـرايـس> كـانـت تـحاول الـتغلب عـلى األعـباء الـناجـمة عـن ذاكـرتـها الـخاصـة، وتـقول الـرسـالـة 

في أحد أجزائها: 
  

«بـينما كـنت جـالـسة أحـاول مـعرفـة الـطريـقة املـثلى لشـرح سـبب كـتابـتي إلـيكم .... كـنت فـي 
الـوقـت ذاتـه آمـل بـمساعـدتـكم. إن عـمري حـالـيا أربـعة وثـالثـون عـامـا ولـكن مـنذ سـن الـحاديـة 
عشــرة امــتلكت هــذه املــقدرة الــتي ال تــصدق عــلى اســتدعــاء املــاضــي... إنــني أســتطيع أن 
أخـبرك عـن أي تـاريـخ بـني عـام 1974 وحـتى اآلن: عـن اسـم الـيوم، مـاذا كـنت أعـمل فـي ذلـك 
الــيوم، وعــن األحــداث املــهمة الــتي حــصلت فــيه... وأســتطيع وصــفها لــك أيــضا. أنــا ال أنــظر 

مسبقا إلى التقويم، كما أنني لم أقرأ صحفا خالل األربع والعشرين سنة املاضية.» 
  

لـقد كـنا مـتشككني فـي ادعـاءات <پـرايـس> ولـكنها أثـارت فـضولـي إلـى درجـة أنـني دعـوتـها 
إلـــى مـــركـــز أبـــحاثـــنا بـــجامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي إيـــرڤـــني، حـــيث نـــدرس «األســـس الـــعصبية 
الــــبيولــــوجــــية لــــلتعلم والــــذاكــــرة»(1). وفــــي تــــاريــــخ 24/6، وبــــعد أشهــــر قــــليلة، حــــضرت 
<پـرايـس> إلـى مـوعـدهـا، وكـان يـوم سـبت. وكـنا مـتأكـديـن مـن الـتاريـخ ألن زيـارتـها كـانـت قـد 
سجــلت فــي تــقويــم املــختبر. لــقد اكــتشفنا بســرعــة أن <پــرايــس> تــتذكــر أحــداثــا كهــذه دون 

الحاجة إلى أي تقويم. 
  

لـقد كـنا حـذريـن جـدا فـي ذلـك الـلقاء األول وتـطلعنا إلـى بـعض الـوسـائـل املـوضـوعـية لـتقييم 
ادعـاءاتـها. لـم تـكن هـناك طـريـقة فـوريـة للتحقق مـما قـالـته حـول مـاضـيها الـخاص. بـيد أنـنا 
اسـتطعنا أن نـسألـها عـن األحـداث الـعامـة الـتي حـدثـت لـها خـالل حـياتـها. ولـديـنا نـسخة مـن 
 .Sh> كـــــتاب صـــــغير مـــــطبوع لـــــتوه بـــــعنوان «الـــــقرن العشـــــرون يـــــومـــــا بـــــيوم»(2)، بـــــقلم

لوكاس>(3)، ويحتوي مقاالت عن أحداث يومية جديدة تعود إلى مئة عام. 
  



لـقد بـدأنـا فـي مـنتصف السـبعينات عـندمـا بـدأت <پـرايـس> ولـلمرة األولـى تـدرك أن ذاكـرتـها 
غـير عـاديـة. وعـندمـا سـألـناهـا عـما حـدث فـي تـاريـخ 16/8/1977، أجـابـت وبسـرعـة بـأنـه 
كـان يـوم وفـاة <E. بـريسـلي>(4). وعـندمـا اسـتفهمنا عـن تـاريـخ 6/6/1978 أخـبرتـنا بـأنـه 
كــان يــوم املــوافــقة عــلى االســتفتاء رقــم 13 لــواليــة كــالــيفورنــيا واملتعلق بتحــديــد ضــرائــب 
املــلكية. كــما أفــادت بــأن يــوم 25/5/1979، كــان يــوم تحــطم طــائــرة فــي شــيكاغــو. وفــي 
3/4/1991 كـانـت الحـلقة األخـيرة مـن مسـلسل داالس. وهـكذا دوالـيك. لـقد كـانـت إجـابـات 

<پرايس> صحيحة في كل مرة. 
  

بــعدئــذ عــكسنا الــعملية وســألــنا <پــرايــس> أن تــسمي الــتاريــخ لحــدث مــهم، كــمتى أُطلق 
الـــرصـــاص عـــلى <J .R> ؟ ومـــتى ضـــرب الـــبولـــيس <R. كـــينگ>(5)؟ مـــرة أخـــرى، كـــانـــت 
<پـرايـس> فـي كـل مـرة تـجيب بسـرعـة وبـشكل صـحيح. وخـالل اخـتبارنـا لـها تـعرفَـْت عـلى 
خـطأ فـي كـتاب األحـداث املـهمة عـن بـدايـة أحـداث أزمـة احـتجاز الـرهـائـن فـي سـفارة الـواليـات 

املتحدة بإيران عام 1979. 
  

ومـع أن الـعديـد مـن الـتواريـخ الـتي جـرى اخـتبارهـا كـانـت أحـداثـا عـامـة وقـد حـظيت بـاهـتمام 
إعـالمـي كـبير، فـإن <پـرايـس>، تـفوقـت أيـضا فـي تـذكـر األحـداث األقـل أهـمية. لـقد تـذكـرتْ 
مـــوت <B. كـــروســـبي>(6) فـــي مـــلعب لـــلگولـــف بـــإســـبانـــيا بـــتاريـــخ 14/10/1977. وملـــا 
سـألـناهـا: كـيف عـرفـت ذلـك؟ أجـابـت بـأنـها فـي الـسنة الـحاديـة عشـرة مـن عـمرهـا سـمعت خـبر 
وفـاة <كـروسـبي> مـن خـالل راديـو الـسيارة، بـينما كـانـت أمـها تـقلها إلـى لـعبة لـكرة الـقدم. 
وفـي إحـدى املـقابـالت، وصـفت قـدرتـها عـلى تـذكـر األحـداث بـكونـها بـصريـة: «عـندمـا أسـمع 

تاريخ، فأنا أراه حيا بيومه وشهره وسنته.» 
  

وفــي مــقابــلة الحــقة فــي الشهــر 3/2003، فــقد تــذكــرت، مــع أنــها يــهوديــة، وبخــطأ وحــيد 
تـواريـخ أعـياد الـفصح املـسيحية الـثالثـة والعشـريـن األخـيرة، وأخـبرتـنا عـما فـعلته فـي كـل 
مـن هـذه الـتواريـخ. وقـد تـأكـدنـا مـن صـحة الـكثير مـن ادعـاءاتـها بـتفحص مـذكـرات احـتفظت 
بـها لـسنوات. وفـيما يـخص بـعضا مـن ذاكـرتـها الـخاصـة فـقد عـدنـا إلـى سـجالتـنا الـتي وثـقت 
اخـتباراتـنا لـذاكـرتـها. وفـي لـقاء الحق تـذكـرت بـدقـة تـاريـخ كـل مـقابـالتـها وتـفاصـيل األسـئلة 

التي سألناها حول استدعائها ألحداث املاضي. 
  

وبـعد اقـتناعـنا بـأن قـدرات <پـرايـس> الـتسجيلية حـقيقية، أردنـا أن نـعرف مـا إذا كـانـت هـذه 
املــــوهــــبة تــــشمل املــــظاهــــر األخــــرى لــــلتذكــــر. وقــــد تــــوصــــلنا إلــــى أنــــها ال تــــتمتع ب«ذاكــــرة 
تـصويـريـة»، حـيث إنـها لـم تـتذكـر الـتفاصـيل الـدقـيقة للتجـربـة الـيومـية. وكـان لـديـها اضـطراب 
فـي تـذكـر أي مـن مـفاتـيحها يـناسـب قـفال مـا. وكـانـت قـد عـملت قـائـمة بـاألشـياء الـتي يـتعني 

عليها عملها يوميا. كما أنها لم تبرع في االحتفاظ بذاكرة عن طريق االستظهار(7). 
  



وكــانــت <پــرايــس> تــتمتع بــاســتدعــاء فــوري أليــام األســبوع ألي تــاريــخ فــي حــياتــها بــعد 
الـسنة الـحاديـة عشـرة مـن عـمره، ويـتميز هـذا االسـتدعـاء بـتنظيم سـريـع الـدقـة، مـع دقـة فـي 
تـذكـر مـعظم أيـام حـياتـها مـنذ مـا قـبل الـبلوغ وحـتى اآلن. وهـذا الـنوع الـخاص مـن الـذاكـرة 
والـذي نـدعـوه «الـذاكـرة الـفائـقة لـلسيرة الـذاتـية (HSAM)ا(8)»، لـم يُـدرس مـن قـبل قـط. نـحن 
اآلن نتعمق أكـثر فـي الجـذور الـنفسية والـحيويـة لهـذه الـذاكـرة أمـال بـالـتوصـل إلـى فـهم هـذه 

اآلليات، التي قد تزودنا برؤية إجمالية لآلليات الكامنة وراء الذاكرة. 
  

 !
  



هل الذاكرة الفائقة شائعة؟(**) 
  

لـسنوات عـديـدة، كـنا نـشير إلـى <پـرايـس> بـاألحـرف الـوهـمية األولـى «A.J» ألنـها لـم تـرغـب 
فـي أن تُـعرف. وبـعد نشـر مـقال عـن ذاكـرتـها االسـتثنائـية عـام 2006، حـظي عـملنا بـاهـتمام 
دولـــي واســـع. عـــندئـــذ ظهـــرنـــا عـــبر اإلذاعـــة الـــوطـــنية الـــشعبية فـــي 19 و 20/4/2006. 
وعـــندهـــا قـــررت <پـــرايـــس> بـــأن تخـــرج مـــن الـــظل، ومـــن ثـــم نشـــرت مـــذكـــراتـــها عـــام 2008 

بعنوان «املرأة التي ال تستطيع النسيان»(9). 
  

وبـعد هـذا االنـتشار اإلعـالمـي الـواسـع، اتـصل بـنا أشـخاص آخـرون ظـنوا أنـهم يـمتلكون، أو 
ربـما يـمتلكون قـدرات مـماثـلة لـذاكـرة <پـرايـس>. وبـعدمـا خـضع هؤالء الخـتبارات صـارمـة، 
مــــــيزنــــــا مــــــنهم خــــــمسة أشــــــخاص مــــــن ذوي الــــــذاكــــــرة الــــــفائــــــقة HSAM. وفــــــي تــــــاريــــــخ 
19/12/2010، ظهـر هؤالء األشـخاص الخـمسة فـي بـرنـامـج سـتني دقـيقة. وخـالل سـاعـات 
الــبث الــهوائــي، تــلقينا عشــرات الــرســائــل اإللــكترونــية مــن أشــخاص مــحتملني، وخــالل أيــام 
وصـلتنا مـئات الـرسـائـل اإللـكترونـية. لـقد اتـصلنا هـاتـفيا بـعدد مـن هؤالء األشـخاص وجـرى 
اخـتبارهـم بـالسؤال عـن الـريـاضـة، واألحـداث الـسياسـية واألشـخاص املـشهوريـن واألعـياد، 

وحوادث الطائرات واألحداث املهمة األخرى. 
  

كـما بـدأنـا فـي مـركـزنـا بـإجـراءات اخـتباريـة رسـمية أكـثر. لـقد جـندنـا عشـرات األشـخاص 
كــعينة شــاهــد(10) وبــأعــمار مــماثــلة ملجــموعــة الــذاكــرة الــفائــقة، وكــلتا املجــموعــتني تــحتويــان 
نسـبا مـتشابـهة مـن الـذكـور واإلنـاث. وخـالل االخـتبار، هـناك عـدد قـليل مـمن ادعـوا امـتالك 
ذاكـرة اسـتثنائـية وكـان أداؤهـم أسـوأ مـن مجـموعـة الـشاهـد. وكـان مـن الـواضـح أن اعـتقادك 

بامتالك ذاكرة استثنائية ال يجعلك كذلك. 
  

إن األربـعني شـخصا الـذيـن كـان أداؤهـم جـيدا إضـافـة إلـى مجـموعـة الـشاهـد، خـضعوا 
الخــتبارات إضــافــية، حــيث تــعني عــليهم مــعرفــة الــيوم مــن األســبوع لــكل مــن عشــرة تــواريــخ 
مـنتقاة عـشوائـيا إضـافـة إلـى مـعرفـة األحـداث املـهمة الـتي حـصلت فـي تـلك األيـام أو قـريـبا 
مـنها، وعـن بـعض مـما حـدث لـهم فـي تـلك األيـام. فـقد تـفوق األشـخاص ذوو الـذاكـرة الـفائـقة 

HSAM بشكل ملحوظ جدا على مجموعة الشاهد في جميع أجزاء هذا االختبار. 
  

ومـن ثـم اسـتدعـينا، ملـزيـد مـن االخـتبارات فـي مـختبرنـا بـجامـعة كـالـيفورنـيا فـي إيـرڤـني، 
األحــد عشــر شــخصا األوائــل مــن بــني األشــخاص ذوي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM. وقــد طُــلب 
إلــيهم فــي الــبدايــة اإلجــابــة عــن أســئلة تتعلق بخــمس تــجارب شــخصية كــنا قــادريــن عــلى 
التحقق مـنها: أحـداث حـصلت مـثال فـي يـومـهم الـجامـعي األول، فـي املـدرسـة االبـتدائـية، فـي 
احـتفال عـيد مـيالدهـم الـثامـن عشـر، ومـا هـو عـنوان وتـفاصـيل إقـامـتهم األولـى بـعد تـركـهم 
مــنزل الــعائــلة وتــاريــخ آخــر امــتحان فــي الــكلية. لــقد تــفوق هؤالء األحــد عشــر شــخصا مــن 



ذوي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM عــلى مجــموعــة الــشاهــد بــفارق واســع، حــيث حــصلوا عــلى 
درجـة 85% كـإجـابـة عـن هـذه األسـئلة مـقابـل 8% ملجـموعـة الـشاهـد. وبـذلـك اسـتخلصنا أن 
هؤالء األحـــد عشـــر شـــخصا، الـــذيـــن تـــراوحـــت أعـــمارهـــم بـــني 27 إلـــى 60 عـــامـــا، يـــتمتعون 

 .HSAM بذاكرة فائقة
  

لــتمييز ذوي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM عــن اآلخــريــن حــاولــنا أيــضا إجــراء مجــموعــة مــن 
اخـــتبارات الـــذاكـــرة فـــي املـــختبر. وفـــيها تـــفوقـــت مجـــموعـــة الـــذاكـــرة الـــفائـــقة HSAM عـــلى 
مجــموعــة الــشاهــد فــقط فــي اخــتباريــن مــن أصــل ثــمانــية: أحــدهــا اخــتبار تــوافق األســماء 
والـوجـوه واخـتبار آخـر عـن ذاكـرة األشـياء الـبصريـة. وفـي كـال االخـتباريـن تـطابـقت درجـات 
املجــموعــتني إلــى درجــة كــبيرة جــدا. وهــناك بــعض املــزايــا الــنوعــية الــتي تــميز مجــموعــة 
الـذاكـرة الـفائـقة HSAM. ومـن أصـل أحـد عشـر شـخصا كـان مـنهم خـمسة عسـراويـون وذلـك 
أعــلى مــن املــعدل املــألــوف، إضــافــة إلــى ذلــك، فــقد حــصلوا عــلى درجــات أعــلى فــي اخــتبار 
ســمات الــشخصية الــوســواســية. وفــي املــقابــالت الــفرديــة (شــخص لــشخص) ظهــر عــليهم 
أيـضا بـعض السـلوك القسـري، كـاكـتنازهـم املـمتلكات وبـذلـهم لـجهود مـفرطـة فـي تـجنب ملـس 

األشياء املحتمل حملها للجراثيم. 
  

وهـناك سؤال أبـعد مـن ذلـك فـي مـحاولـتنا فـهم الـذاكـرة الـفائـقة، كـان فـيما إذا كـانـت لهـذه 
االخــتالفــات فــي الــذاكــرة عــالقــة بــاخــتالفــات فــي بــنية أدمــغة مجــموعــتنا. فــقد أظهــر الــرنــني 
املـغنطيسي الـدمـاغـي (MRI)ا(11) بـأن مـناطق دمـاغـية عـديـدة ألدمـغة ذوي الـذاكـرة الـفائـقة 
HSAM تــختلف عــن أدمــغة مجــموعــة الــشاهــد. وثــمة مــناطق قــليلة مــن املــادة الــرمــاديــة(12) 
(نـــسيج مـــكون مـــن أجـــسام الـــخاليـــا الـــعصبونـــية) ومـــن املـــادة الـــبيضاء(13) (االســـتطاالت 
الســلكية الــشكل لــلعصبونــات neurons واملــغطاة بــمادة عــازلــة ضــاربــة لــلبياض تــدعــى 
الــنخاعــني(14))، اخــتلفت عــن مجــموعــة الــشاهــد فــي الحجــم والــشكل. إن بــنية ألــياف املــادة 

البيضاء تشير إلى فعالية أكبر في نقل املعلومات بني املناطق الدماغية. 
  

إن مــوجــودات االســتقصاءات املــخبريــة األخــرى وتــأثــير األذيــات الــدمــاغــية، بــما فــيها 
الـرنـني املـغنطيسي الـدمـاغـي الـوظـيفي(15) والـتصويـر املـقطعي الـبوزيـترونـي(16)، اقـترحـت 
 ،HSAM أن املــناطق الــدمــاغــية وطــرق األلــياف الــعصبية الــبارزة عــند ذوي الــذاكــرة الــفائــقة
مــعنية بــتذكــر حــوادث الــحياة (ذاكــرة الــسيرة الــذاتــية). وفــي مجــموعــنت، كــان تــركــيب أحــد 
الحـــــزم الـــــليفية وهـــــي الحـــــزمـــــة املـــــقوســـــة(17) الـــــتي تـــــنقل املـــــعلومـــــات بـــــني قشـــــر الـــــفص 
الـصدغـي(18) وقشـر الـفص الـجبهي(19)، لـديـه ارتـباطـات أفـضل مـن مجـموعـة الـشاهـد. فهـذه 
املـوجـودات مـثيرة لـالهـتمام والـفضول ألن إصـابـة هـذا الـطريق(20) تؤدي إلـى اضـطراب فـي 

ذاكرة السيرة الذاتية. 
  



إن نـتائـج الـتصويـر هـي إيـحائـية بـطبيعة الـحال. فـنحن ال نـعرف فـيما إذا كـانـت هـذه 
االخـتالفـات التشـريـحية بـني أدمـغة ذوي الـذاكـرة الـفائـقة HSAM وأدمـغة مجـموعـة الـشاهـد 
تؤدي بـطريـقة مـا إلـى قـدرات غـير مسـبوقـة فـي الـذاكـرة، أو فـيما إذا كـانـت هـذه االخـتالفـات 
نـتيجة االسـتعمال الـزائـد لهـذه الـقدرة. وكـي نـتوصـل إلـى الحـل، فـإنـنا بـحاجـة إلـى تحـديـد 
زمـــن ظـــهور الـــذاكـــرة الـــفائـــقة HSAM فـــي مـــرحـــلة الـــطفولـــة. وإذا كـــان لهـــذه املـــهارة بـــعض 
األســاس الــجيني(21)، فــإنــه يــجب عــلينا فــي نــهايــة املــطاف مــعرفــة الــجينات املــعنية بــذلــك. 
وإلـى اآلن ليسـت لـديـنا مـعطيات عـن نسـبة االنـتشار لهـذه الـقدرات عـند أقـربـاء ذوي الـذاكـرة 

 .HSAM الفائقة
 

  

ملحات شخصية منبعثة(22)(***) 
  

لـقد مـكنتنا مـعطيات أبـحاثـنا مـن الـوصـول إلـى اسـتنتاجـات قـليلة وغـير نـهائـية حـول 
هؤالء األشـخاص الـخارقـني. أول، إن ذوي الـذاكـرة الـفائـقة HSAM ال يـطورون ذاكـرة عـالـية 
ألنـهم يـتعلمون بـسهولـة أكـثر مـمن ال يـمتلكون هـذه املـوهـبة، بـل ألنـهم يـميزون أنـفسهم فـقط 
بـقدرتـهم عـلى االحـتفاظ بـما تـعلموه. إن أي شـخص بـذاكـرة عـاديـة يـمكنه وأليـام قـليلة تـذكـر 
تــفاصــيل عــديــدة عــما حــصل، مــثال الــثالثــاء املــاضــي، ولــكن تــلك الــتفاصــيل تضمحــل رويــدا 
رويــدا خــالل أســبوع أو مــا يــقارب ذلــك، بــخالف مجــموعــة الــذاكــرة الــفائــقة HSAM، الــذيــن 

تدوم ذاكرتهم طويال جدا. 
  

ثـانـي، نـحن نـعلم أن أنـظمة الـذاكـرة عـند األفـراد ذوي الـذاكـرة الـفائـقة HSAM ال تـكون 
كشـريـط فـيديـو مـع تـسجيالت صـوتـية لـكل مـيلي ثـانـية مـن لحـظات وجـودهـم. ويـضاف إلـى 
ذلـك أن الـذاكـرة الـفائـقة HSAM ليسـت كـذاكـرة شـخصية «س» لـ <A. لـوريـا>(23): املـذكـور 
فـي كـتاب «عـقل اإلنـسان الـحافـظ»(24): وهـو كـتاب صـغير كـان قـد أُشـير إلـيه كـثيرا فـي عـام 
1968 ويتحــدث عــن الــذاكــرة الــشامــلة لــدى أحــد مــرضــى <لــوريــا>، الــذي يســتطيع بــشكل 
فــوري تــعلم وحــفظ مجــموعــة كــبيرة مــن الــتفاصــيل واملــعلومــات الــتي ال قــيمة لــها نســبيا 
كــاســتظهار صــفوف وأعــمدة كــامــلة مــن األرقــام. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن ذاكــرة ذوي الــذاكــرة 
الـفائـقة HSAM ال تشـبه ذاكـرة الـخبراء الـذيـن يـدربـون أنـفسهم فـي تـجارب مـديـدة ومسـتمرة 

باستعمال أحاجي الذاكرة لتعلم أشياء كآالف أرقام الپاي (πا = 3.14 .... ). 
  



 !
تساؤل من قبل .J< پرايس> موجه إلى الباحثني بجامعة كاليفورنيا في إرڤني؛ أَبرِزوا للعيان سلسلة 

أحداث قادت إلى تعيني أشخاص ذوي ذاكرة فائقة. 
  

واألشــخاص ذوو الــذاكــرة الــفائــقة HSAM أقــل احــتفاظــا بــالــتفاصــيل مــقارنــة بــمريــض 
<لـــوريـــا>، ولـــكنهم مـــنظمون إلـــى درجـــة عـــالـــية فـــيما يتعلق بـــربـــط يـــوم محـــدد بـــتاريـــخه 
املـــوافق. كـــما أنـــنا نـــعلم بـــأن هـــذه املـــوهـــبة عـــلى مـــا يـــبدو تحـــدث تـــلقائـــيا ومـــن دون جهـــد 
دراســـي. فـــعديـــدة هـــي تـــلك األســـئلة الـــتي اســـتخدمـــناهـــا فـــي اخـــتبارات األشـــخاص ذوي 
الـذاكـرة الـفائـقة HSAM، والـتي تـعامـلت مـع مـواد شـخصية، كـحالـة الـطقس فـي يـوم محـدد، 
وهــو اســتدعــاء ال يــمكن حــدوثــه بــقضاء وقــت وجهــد فــي الــتدرب عــليه. وعــند سؤال هؤالء 
األشــخاص عــن طــريــقة اكــتسابــهم هــذه املــعلومــات، كــان ردُّ كــل واحــد مــنهم: «أنــا فــقط أعــلم 
ذلــك». ومــع أنــهم يســتمتعون عــقليا بــربــط تــاريــخ مــا بــحادثــة مــعينة، فــإنــهم ال يــتمتعون إال 
بــمقدار ضــئيل إن وجــد، مــن االهــتمام بــمعرفــة مــا قــد حــصل فــي تــاريــخ الــتقويــم الــسابق 

مليالدهم. 
  

إن ذوي الـــذاكـــرة الـــفائـــقة HSAM يـــقدرون مـــوهـــبتهم الـــخاصـــة هـــذه، وبـــذلـــك فـــإنـــهم 
مـــــختلفون كـــــليا عـــــن الـــــشخصية الـــــرمـــــزيـــــة فـــــي الـــــقصة الـــــقصيرة لـ <جـــــورج لـــــويـــــس 
بــــورجــــيس>(25) 1962 (<فــــونــــيس> الــــحافــــظ). فــــبعد ســــقوطــــه عــــن الــــحصان، اكتســــب 
<فـونـيس> املـقدرة عـلى االحـتفاظ بـتفاصـيل لـكل تـجاربـه الـالحـقة. فـكان بـإمـكانـه اسـتدعـاء 
ع مـن ذاكـرتـه الـتي جـعلته يخـلص إلـى أن حـياتـه  صـورة كـل ورقـة فـي كـل شجـرة رآهـا. لـقد ُروِّ



لـم تـكن إال كـومـة مـن الـقمامـة. ومـع أن <پـرايـس> أخـبرتـنا بـأن ذكـريـاتـها تـمثل عـبئا ثـقيال 
عـــليه، فـــإن مـــعظم ذوي الـــذاكـــرة الـــفائـــقة HSAM يســـتمتعون بـــامـــتالكـــهم مـــداخـــل واضـــحة 
وحـية إلـى مـاضـيهم. إن مـعظمهم يـتابـع حـياة مـهنية واجـتماعـية فـعالـة. وعـديـد مـنهم يـعمل 
 .R> هـنر>(26) واملخـرج الـتلفزيـونـي الـكومـيدي .M> فـي صـناعـة ألـعاب التسـلية: كـاملـمثل
 .L> وهــكذا كــان عــازف الــكمان .HSAM پــتريــال>(27)، فــكالهــما مــن ذوي الــذاكــرة الــفائــقة

أوين>(28)، واملمثل ومذيع األخبار عبر الراديو <B. وليامز>(29). 
  
  

[اختبار االستذكار] 
ذواكر فائقة في املختبر(****) 

  إن التحـدي األول الـذي صـادفـه الـباحـثون عـند مـن يـدعـون امـتالكـهم ذاكـرة 
فـائـقة فـي تـذكـر األحـداث املـاضـية، كـان بـالتحقق مـن هـذه االدعـاءات. وقـد 
طــور فــريق جــامــعة كــالــيفورنــيا فــي إيــرڤــني عــملية تــقييم مــتعدد األجــزاء 
(الــشكل إلــى الــيمني) قــاد إلــى تــصنيف مجــموعــة مــن األشــخاص بــأنــهم 
يـمتلكون ذاكـرة فـائـقة لـسيرتـهم الـذاتـية (HSAM)ا(30). وفـي خـطوة تـالـية 
تـم الـتركـيز عـلى مـا إذا كـانـت أدمـغة ذوي الـذاكـرة الـفائـقة HSAM تـختلف 
عــن أدمــغة ذوي الــذاكــرة الــعاديــة. وبــالــتصويــر املــقطعي لــلدمــاغ، ظهــرت 
مـنطقتان لـلذاكـرة، وهـما الحـزمـة املـقوسـة(31) (وهـي حـزمـة ألـياف عـصبية 
تــــربــــط قشــــر الــــفص الــــصدغــــي(32) بقشــــر الــــفص الــــجبهي(33)) واملــــنطقة 
املـحاذيـة لـتلفيف الـحصني(34)، وكـلتاهـما أكـثر ارتـباطـا بـبقية املـناطق فـي 

الدماغ. 

 !



  املرحلة األولى: أسئلة أحداث عامة 
  أكــثر مــن ثــلث عــناصــر املجــموعــة الــذيــن مــيزوا أنــفسهم بــامــتالك ذاكــرة 
فـائـقة HSAM تـذكـروا عـلى األقـل خـمسني فـي املـئة مـن األمـور املـهمة، وهـو 
 control مســــتوى لــــم يــــصل إلــــيه أي مــــن عــــناصــــر مجــــموعــــة الــــشاهــــد

 .subject

 !
   

املرحلة الثانية: اختبار التواريخ 
  بـرعـت مجـموعـة الـذاكـرة الـفائـقة HSAM فـي االخـتبار، حـيث كـان عـليها 
مــعرفــة أيــام األســبوع ومــعرفــة األحــداث الــعامــة والــشخصية الــتي حــصلت 

في عشرة تواريخ منتقاة عشوائيا. 



 !
  املرحلة الثالثة: االختبار املعرفي 

  لــبعض مــن مــرشــحي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM، الــذيــن أنجــزوا جــيدا فــقط 
فــــي بــــعض االخــــتبارات املــــعرفــــية - أحــــدهــــا لــــربــــط األســــماء بــــالــــوجــــوه 
واســـتدعـــاء الـــصور - ولـــيس فـــي االخـــتبارات األخـــرى الـــعديـــدة كـــاخـــتبار 

الذاكرة القصيرة األجل. 

 !
  
  



إن الـــقدرات الـــخارقـــة لـــذوي الـــذاكـــرة الـــفائـــقة HSAM ال تـــمنحهم قـــدرات فـــوق بشـــريـــة 
> فـرصـة اسـتعمال  لـلتفوق عـلى زمـالئـهم فـي الـعمل الـذي اخـتاروه. لـقد تـوفـرت لـ<بـاتـريـالّ
مــوهــبته عــندمــا كــان يــكتب ملــتعته الــذاتــية «كــتاب بــوب»(35) (<بــوب> االســم املــختصر لـ 
ن فـيه أجـمل تـجاربـه وذكـريـاتـه فـي كـل يـوم مـن أيـام الـسنة خـالل فـترة  <روبـرت>)، والـذي ُدوِّ

شبابه. ولكن هذا املشروع كان محض لهو ولم ينتج منه أي عمل تلفزيوني. 
  

إن الــعمل املتعلق بــذوي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM تــالقــى مــع الــتاريــخ الــغني لــألبــحاث 
عــن االضــطرابــات الــنفسية غــير املــعتادة. فــفي عــام 1881 نشــر اخــتصاصــي عــلم الــنفس 
الــفرنــسي <Th. ريــبوت>(36)، اضــطراب الــذاكــرة الــقريــبة الــناتــج مــن أذيــات الــدمــاغ عــلى 
الـــرغـــم مـــن ســـالمـــة الـــذاكـــرة الـــبعيدة - دراســـات تـــردد صـــداهـــا مجـــددا فـــي الـــعقود األخـــيرة 
بـــواســـطة اســـتقصاءات <B. مـــيلنر>(37) [مـــن جـــامـــعة مـــاك گـــيل فـــي كـــندا]. لـــقد فـــحص 
<مـيلنر> املـريـض الـشهير <H. مـولـيسون>(38)، الـذي عـرف لـسنوات بـ <H .M>، وذلـك 
فـي مـحاولـة لـلمساعـدة عـلى تـقديـم تـبصر عـما يحـدث عـندمـا ال يسـتطيع شـخص مـا تـكويـن 
ذكــريــات ذاتــية جــديــدة. فــبعد اســتئصال املــنطقة األنــسية املــتوســطة(39) لــلفص الــصدغــي 
بـالـطرفـني ملـعالـجة الـصرع، فَـَقَد <مـولـيسون> قـابـلية تـكويـن ذكـريـات ذاتـية جـديـدة بـشكل 
شــبه تــام مــع أن ذكــريــات تــجاربــه الــسابــقة بــقيت ســليمة فــي مــعظمها، وكــذلــك بــقي تــعلم 

الحركات - املعروف بالذاكرة اإلجرائية(40) - سليما. 
  

وهـذه الـنتائـج قـادت إلـى نـتائـج أخـرى جـديـدة تُظهـر بـأن مـناطق الـدمـاغ املـختلفة تـكون 
مسؤولـة عـن أنـواع مـختلفة مـن الـذاكـرة، وكـنتيجة لـذلـك تـعرضـت أبـحاث الـذاكـرة لـتعديـالت 
جـذريـة. فـاالكـتشاف الجـديـد عـن تـمتع بـعض األشـخاص بـذاكـرة قـويـة ومـديـدة فـيما يـخص 
الـتجارب الـشخصية إضـافـة إلـى األحـداث الـعامـة، حـفزت مـزيـدا مـن األبـحاث، الـتي قـد تـوفـر 
تـبصرا أعمق عـن الـطريـقة الـتي يـحتفظ بـها الـدمـاغ ويسـتدعـي املـعلومـات املـتعلقة بـأحـداث 

املاضي. 
  

كالعضلة(*****) 
  

إن الـبراهـني الـكثيرة، بـدءا مـن دراسـات اخـتصاصـي عـلم الـنفس <H. إبـنگهوس>(41) 
عــــن ذاكــــرة اإلنــــسان عــــام 1885، بــــينت أن تــــكرار مــــا نــــريــــد تــــعلمه يــــقوي الــــذاكــــرة. وفــــي 
الـــدراســـات األكـــثر حـــداثـــة مـــن قـــبل <H .L. روديجـــر III> [مـــن ســـانـــت لـــويـــس بـــجامـــعة 
واشـنطن] و<D .J. كـاربـيك> [مـن جـامـعة Purdue] وجـدت أن الـقيام بـاسـتدعـاء الـذاكـرة - 

أي استحضار الذاكرة للحظات قليلة - يمكنه أن يقوي القدرة على التذكر. 
  

وحـــتى مـــع املـــمارســـة والـــتدريـــب، فـــإنـــه مـــن غـــير املـــحتمل لـــشخص مـــا بـــذاكـــرة عـــاديـــة 
اكــــتساب قــــدرات األفــــراد ذوي الــــذاكــــرة الــــفائــــقة HSAM الــــذيــــن لــــم يــــتدربــــوا عــــلى أي مــــن 



اخــتباراتــنا. لــقد قــضى <مِــگا> ســنوات عــديــدة فــي دراســات تــوضــح كــيف تــمتعنا جــميعا 
بـذاكـرة أقـوى لـتجاربـنا الـعاطـفية املـهمة. وقـد أظهـرت االكـتشافـات الحـديـثة املـثيرة لـالهـتمام، 
أن األشــخاص ذوي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM يــكوِّنــون بــسهولــة ذاكــرة قــويــة بســرعــة حــتى 

لألحداث التافهة نسبيا. 
  

وعـلى الـرغـم مـن الـتغطية الـهائـلة مـن قـبل وسـائـل اإلعـالم، لـم نـتعرف حـتى اآلن إال عـلى 
مــا يــقارب الخــمسني شــخصا مــن ذوي الــذاكــرة الــفائــقة HSAM مــن بــني مــئات األشــخاص 
املـــحتملني الـــذيـــن اتـــصلوا بـــنا. وهـــذا يـــمثل نســـبة ضـــئيلة جـــدا مـــن مجـــموع الـــذيـــن عـــلموا 
بــأبــحاثــنا عــن طــريق وســائــل اإلعــالم املــختلفة. فــإذا كــانــت هــذه الــقدرة تــساعــد عــلى تــكيف 
أنـجع فـي مـواجـهة تحـديـات الـحياة، فـلماذا إذن هـي نـادرة هـكذا؟ ربـما تـكون الـذاكـرة الـفائـقة 
HSAM هـي بـقايـا ملـهارات كـانـت لـها أهـميتها فـيما مـضى، ولـكنها فـقدت اآلن هـذه األهـمية. 
وقـبل الـكتابـة املـطبوعـة، احـتفظت كـثير مـن الـحضارات اإلنـسانـية بـقصص ومـعلومـات بهـذا 
الــصدد، تَــمَّ تــوارثــها شــفهيا مــن جــيل إلــى آخــر. وفــي الــحضارات الــتي لــم تــكن لــديــها لــغة 
مـكتوبـة، ربـما تـمتع أصـحاب هـذه الـذاكـرة الـعظيمة بـمنزلـة عـالـية بـني أقـرانـهم. فـالـحاجـة إلـى 
مـثل هـذه الـقدرة الـعقلية الـعالـية الـتنظيم فـي اضـمحالل، وبـدخـول الـحواسـيب والـهواتـف 

الذكية، ربما تَمَّ تجاوزها تماما. 
  

فـمن املـحتمل - وربـما املـتوقـع - بـأن كـثيرا مـن األشـخاص الـذيـن أقـصيناهـم فـي بـدايـة 
اخـتباراتـنا لـعدم تـمتعهم بـذاكـرة فـائـقة HSAM، يـتمتعون بـبعض الـقدرات األخـرى لـلذاكـرة 
الـــتي يـــتعني عـــلينا تحـــريـــها. ربـــما كـــانـــت لـــدى بـــعض هؤالء األشـــخاص ذاكـــرة واضـــحة 
ملـاضـيهم، ولـكنهم بـبساطـة أهـملوا ربـطها ذهـنيا بـتاريـخ محـدد خـالفـا ملـا يـفعله األشـخاص 
مـن ذوي الـذاكـرة الـفائـقة HSAM، فـاتـحني بـذلـك اآلفـاق لـطرق واسـعة مـن األبـحاث. وعـوضـا 
عــن الــتأمــل فــي عــجوزات الــذهــن(42)، فــإن الشــرارة الــتي انــبعثت مــن رســالــة إلــكترونــية قــبل 
أربـعة عشـر عـامـا، تـمثّل لـنا ولـباحـثني آخـريـن فـرصـة لـفهم أفـضل لـطريـقة عـمل الـدمـاغ وذلـك 

 .HSAM بدراسة الذاكرة البشرية عند ذوي الذاكرة الفائقة

  

املؤلفان 
  

      James L.McGaugh - Aurora LePort     
  <مِـگا> أسـتاذ بـاحـث فـي الـبيولـوجـيا الـعصبية لـلتعلم والـذاكـرة بـجامـعة كـالـيفورنـيا فـي 

إيرڤني، وتركز دراساته على العالقة ما بني الذاكرة والعاطفة. 
  

 <لـوپـورت> طـالـبة مـجازة بـالـعلوم الـعصبية بـجامـعة كـالـيفورنـيا فـي إيـرڤـني، وقـد أنجـزت 
دراسات نفسية وفيزيولوجية على أشخاص يمتلكون ذاكرة خارقة. 
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