الاسباب التي تؤدي إلى نسيان كلمات كانت "على طرف لسانك"
هل مسزث ًىما بخجسبت عدم القدزة على اطخعادة ملمت ما ماهت "على ظسؾ لظاهو" ولم حظخعع جرلسها؟
لقد مس معظمىا بهره الخجسبت ،وهي عملُت بظُعت معخادة عىدما جهىن هىاك ملمت أو عبازة محددة لىت
على وشو أن جىعق بها جم ججد شِئا ما ًىقف ذهىو لُحبغ جلو املحاولت .وعىدما ًحدث ذلو ،هلجأ
أحُاها إلى بعض املترادؿاث البدًلت للبحث عً الهلمت التي ًمنً أن جمأل ذلو الـساغ.
وفي أحُان أخسي ،جصدز عىا بعض الهلماث املخخلعت بهلماث أخسي قسٍبت الشبه مً الهلمت املعلىب
جرلسها ،أو هخعثر في هعق بعض الهلماث ؿىىعقها على وشن ملماث أخسي مشابهت ،وذلو في محاولت مىا
لظد ذلو الـساغ.
وَشحر هرا العدد النبحر مً جلو الهلماث التي تهسب مً ذالسجىا ،أو جلو التي هخعثر في هعقها ؿىىعق
ملماث أخسي قسٍبت منها ،إلى جلو الجزعت البشسٍت ليظُان أطماء ألاشخاص أو ألاشُاء ،لما ًلقي ذلو
الضىء على جنساز جلو الهلماث التي جأحي إلى "ظسؾ اللظان" جم هيظاها.
وحعسؾ هره الظاهسة الخاصت بعدم القدزة على جرلس ألاطماء أو الهلماث املىاطبت في اللؼت إلاهجلحزًت
باطم "( "lethologicaلُثىلىجُها) .وصُؽ هرا املصعلح ،مثل لثحر مً املصعلحاث إلاهجلحزًت املسجبعت
بالعقل ،مً اللؼت الُىهاهُت النالطُنُت .ؿالجصء ألاوى مً ذلو املصعلح "ٌ ،"letheعني (وظُان) ،أما
الجصء الثاوي مىه ،"logos" ،ؿُعني (ملمت).
حشحر أًضا إلى اطم أحد ألانهاز الخمظت ؿُما ٌظمى بـ " "Letheوفي ألاطاظحر الُىهاهُت القدًمت ،ماهت ملمت
"العالم الظـلي" ،وهى النهس الري ٌعسؾ باطم "نهس اليظُان" ،حُث حشسب مىه أزواح املىحى لهي جيس ى مل
.الرلسٍاث الدهُىٍت ،وؿقا لخلو ألاطاظحر

وجيظب صُاػت ذلو املصعلح لعالم الىـع الشهحر مازى ًىوؽ في أوائل القسن العشسًٍ ،لنً السجل
ألاقدم وألاوضح لرلو املصعلح جاء في ظبعت عام  9191مً "القامىض العبي ألامسٍهي الخىضُحي" ،الري
عسؾ ملمت (لُثىلىجُها) على أنها "عدم القدزة على جرلس الهلمت املىاطبت".
وبؼض الىظس عً ألاصل الدقُق لخلو الهلمت ،ؿإن أهمُت الرالسة واليظُان في دزاطاث ًىوؽ حىى العقل
الباظً ،وفي ألاطاظحر الُىهاهُت ،لها صداها أًضا في ؿهمىا املعاصس لعسٍقت عمل الرالسة داخل الدماغ.
ولما ًـهم العدًد مىا بشهل بدًهي ،ؿإن دماػىا ال ٌعمل لما ٌعمل جهاش النمبُىجس جماما ،حُث ُجخصن
املعلىماث بشهل مىظم داخل ذلو الجهاش ،وبالخالي ًمنً اطخعادتها بضؼعت شز واحدة ،وهى ما ًخخلف
بشهل للي عً ظسٍقت عمل أدمؼخىا.
ولما ٌشحر جىم طخاؿىزد ،املخخصص في علم الىـع ،ؿإن للرالسة قدزاث مرهلت ،لننها حظخجُب لعدد
ألاشُاء ذاث الصلت التي وظخخدمها للسبغ بحن ما لدًىا مً معلىماث وبحن جلو املعلىمت الجدًدة التي هسٍد
أن هخرلسها الحقا ،ولِع لدزجت ألاهمُت التي هسٍد بها جرلس جلو املعلىمت.
إن اطترجاع مل ملمت مً املـسداث التي وعسؿها ًمنً أن ًهىن صعبا جدا .ؿعلى طبُل املثاىً ،ضم
قامىض ألظـىزد باللؼت إلاهجلحزًت هحى  066ألف ملمت ،لنً حتى هره الهلماث ال جمثل جمُع املـسداث
املىجىدة في اللؼت إلاهجلحزًت.
ؿالهلماث "اليشعت" التي ٌظخخدمها الصخص البالؽ في حدًثه أو في النخابت هي في الىاقع أقل بنثحر مً
هرا النم املىجىد في قامىض ألظـىزد ،لننها في الؼالب جخجاوش  16ألف ملمت ،حظبما ًقىى دًـُد
لسَظخاى ،الهاجب املخخصص في علم اللؼت في مدوهخه الخاصت على إلاهترهت.
وطُهىن هىاك بالعبع املصٍد مً الهلماث التي ًـهمها املسء ،لنىه ال ٌظخخدمها في حدًثه أو لخاباجه بشهل
ًىمي .وبالخالي حشهل جلو املـسداث ػحر املظخؼلت إظازا لبحرا للهلماث التي هحاوى جرلسها ؿال وظخعُع ،وهي
التي ججعلىا همس بخجسبت اليظُان جلو.

ؿالهلماث التي هادزا ما وظخخدمها ،والتي حشمل أطماء ألاشخاص أو ألامالً ،هي الهلماث التي هيظاها في
الؼالب.
وألن عقىلىا ذاث ظبُعت جسبغ ألاشُاء ببعضها بعضا ،ومبيُت مً مجمىعت مً ألاهماط مً املعلىماث
املترابعت ،ؿإن قدزجىا على جرلس ألاشُاء بشهل جُد حعخمد على جلو ألاهماط أو السوابغ ذاث الصلت
باملعلىماث ألاخسي املهمت التي هسٍد جرلسها.
وبالخالي ،ؿإن آالؾ الهلماث التي ال وظخخدمها واملخصهت في أدمؼخىا بالـعل قد ًهىن مً الصعب
اطترجاعها في وقت قصحر للؼاًت ،ألهىا لم هنً قد شهلىا بعد السوابغ الضسوزٍت التي جسبغ بُنها وبحن
معلىماث أخسي مهمت ججعل مً الظهل على الرالسة اطخدعاء مثل جلو الهلماث.
وبالخالي ،ؿإن مصعلح "لُثىلىجُها" ٌعني لال مً وظُان ملمت ما ،وؿقدان أجس جلو الهلمت الري وعلم أهه
مىجىد في مهان ما في الرالسة.
وزبما ًهىن مً الضسوزي لىا أن وشسب مً ذلو النهس املظمى "نهس اليظُان" في ألاطاظحر الُىهاهُت ،حتى
ٌظاعدها ذلو على وظُان ألاشُاء الخاؿهت وػحر املهمت في حُاجىا ،ولهي هخمنً مً جصيُف املعلىماث
املخصهت في أدمؼخىا حظب دزجت أهمُتها في حُاجىا.

