دحض خرافات شيخوخة الدماغ
 7حقائق عن دماغك

حقيقة
ت <<تك ّون ال <<خالي <<ا ال <<عصبية ب <<اس <<تمرار ع <<لى م <<دار ح <<يات <<ك ف <<ي م <<ناط <<ق
سمى تخ ّلق النسيج العصبي.
معينة من الدماغ عن طريق عملية تُ َ

ي<مكنك ال<تع ّلم ف<ي أي س<ن ع<ند اش<تراك<ك ف<ي أنش<طة ت<حفز اإلدراك،
مثل مقابلة أشخاص جدد أو تجريب هوايات جديدة.

أج < <<رى ال < <<باح < <<ثون دراس < <<ات ع < <<ظيمة ل < <<فهم ال < <<دم < <<اغ ف < <<ي ال < <<سنوات
األخيرة .ويشهد مجال علم األعصاب اكتشافات جديدة ومثيرة.

الخ<رف ل<يس س<مة ط<بيعية ل<لتقدم ف<ي ال<عمر .وي<وج<د ف<ارق ك<بير ب<ني
ال< < <<تغيرات ال< < <<تي تح< < <<دث ف< < <<ي ال< < <<دم< < <<اغ ن< < <<تيجة ال< < <<تقدم ف< < <<ي ال< < <<عمر
والتغيرات التي يسببها املرض.

ع<لى ال<رغ<م م<ن أن األم<ر ي<بدو أيس<ر ل<ألط<فال )ب<فضل ت<راك<يب الج<مل
ال <<بسيطة ون <<قص ال <<وع <<ي ب <<ال <<ذات( ،ف <<إن ع <<مرك ال ي <<حول دون ت <<ع ّلمك
لغة جديدة.

خرافة
أن < <<ت ت < <<و َل< < <<د بج < <<ميع ال < <<خالي < <<ا ال < <<عصبية ال < <<تي
يتضمنها دماغك.

ال ي <<مكنك ت <<ع ّلم أش <<ياء ج <<دي <<دة ع <<ند ت <<قدم <<ك ف <<ي
العمر.

ال نعلم بالضبط كيف يعمل الدماغ.

الخرف نتيجة حتمية للتقدم في العمر.

الشباب فقط هم من يمكنهم تعلم لغة جديدة.

ت<ذ ّ<ك<ر ال<تفاص<يل أسه<ل ل<دى ب<عض ال<ناس م<قارن< ًة ب<آخ<ري<ن ،ل<كن ذل<ك ي<نطبق
ع<لى ك<ل األع<مار .ت<وج<د إس<ترات<يجيات ت<ساع<د ف<ي ت<ذك<ر األس<ماء وال<حقائ<ق
<ثيرا ف<<ي تحس<<ني ذاك<<رت<<ك االن<<تباه
وغ<<يره<<ا ،وم<<ن األش<<ياء ال<<تي ق<<د ت<<ساع<<د ك< ً
بشكل أكبر.

دائما.
املسنون ينسون
ً

اس<تمر ف<ي م<مارس<ة م<هارات ذاك<رت<ك .ف<عدم امل<مارس<ة ق<د ي<ؤث<ر ع<لى
تدريبك لذاكرتك بالضبط مثلما يحدث في الصحة البدنية.

الشخص الذي يدرب ذاكرته ال ينسى أب ًدا.
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