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הקשב האנושי חוטא לא
פעם ב"חוסר מידתיות"
ומרוב התרכזות במוקד
עניין מסוים הוא נהיה
עיוור לדברים המוצגים
לפניו .שיחה עם ד"ר נורית
גרונאו ,אשת הסגל הבכיר
באוניברסיטה הפתוחה ,על
הנושא העיקרי של מחקריה

מתרכזים באקדח — ולא רואים את מי שמחזיק בו
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זה מסוג הדברים שעליהם אומרים — לראות ולא להאמין.
בהרצאה שנשאה ביום עיון בנושא "ראייה אנושית וראייה
ממוחשבת" הציגה ד"ר נורית גרונאו ,מהמחלקה לחינוך
ולפסיכולוגיה באו"פ ,סרטון שנהיה כבר קלאסיקה .על המסך
הופיעו שתי קבוצות של בנות — אחת לבושה בשחור ואחת
בלבן — שמסרו זו לזו כדור .פתאום חצתה את המסך גורילה
שחורה .הבנות ,שכמו לא ראו אותה ,המשיכו במשחק
המסירות .דקה או שתיים אחר כך ,בגמר הסרט ,שאלה ד"ר
גרונאו את היושבים באולם מי ראה את הגורילה — ורק ידיים
מעטות הורמו .מה קרה למאות האנשים האחרים? הרי כל
מי שעיניו בראשו יכול היה לראות את הגורילה — הגדולה
למדי — חוצה בנחת את המסך מצד אל צד .כיצד לא הבחינו
בה אנשים כה רבים? פשוט מאוד :הם היו עסוקים בלמלא
בשקדנות אחר ההוראה שהם התבקשו למלא בעת הצפייה
בסרט — לספור את מספר המסירות שביצעו השחקניות
בלבן .הם היו כל כך עסוקים בבנות בלבן ובמסירות שלהן,
שלא היו פנויים לראות את הגורילה השחורה.
ד"ר גרונאו ,אשת הסגל הבכיר באוניברסיטה הפתוחה,
עוסקת זה שנים בחקר הקשב האנושי .המונח "אטנשן"
( )attentionבאנגלית מכסה יפה יותר את הנושא ,כי בקשב
יש פן פסיבי כלשהו ,שמחמיץ את הפן האקטיבי שב"הפניית
תשומת הלב" אל מוקד העניין ,שהיא בעצם הפעולה שאותה
ואת ביצועיה חוקרת ד"ר גרונאו.

להתרכז — בלי להישאב עד הסוף
ד"ר גרונאו" :אני עוסקת בעיקר בקשב חזותי — כלומר במה
שאנחנו מסוגלים לקלוט בשדה החזותי ,אבל מובן שיש גם
קשב שמיעתי ,שבהחלט קשור לקשב החזותי .המחקר מכיר
בקיומן של מערכות קשב שונות .בצד מערכות הקשב החושיות
— כמו הקשב החזותי והשמיעתי — יש ככל הנראה מערכת
קשב עליונה שמפקחת על המערכות האלה .דיסציפלינות
שונות מכנות את המערכת הזאת בשמות שונים ,ואחד מהם
הוא 'מערכת של פונקציות ניהוליות' .זו מערכת־על שמנהלת
את המשאבים שלנו בכל רגע נתון.
"מערכת הקשב העליונה היא שמאפשרת לנו להתרכז
ולמקד את תשומת לבנו אך להישמר ולא להישאב לשם
כליל ,כדי לא להחמיץ דברים חשובים שיכולים לקרות
במקביל בחוץ .כי זה תפקידה הכפול של מערכת הקשב:
להיות ממוקדת במקור המעורר עניין ,אך גם להיות ערה
לאירועים וגירויים נוספים המתרחשים סביב ,ועשויים להיות
משמעותיים עבורנו .אם תוך כדי השיחה הזאת ,שבה אני
קשובה אליך ,יהיה פתאום רעש חשוד — אהיה חייבת להיות
מסוגלת להבחין בו.
"אנחנו חיים בעולם עמוס פרטים ואנו חייבים לנהל את
הקשב שלנו בזהירות כדי להתמודד עם שפע הגירויים
שמספק העולם שסביבנו ,וזה אומר לברור את מה שחשוב
(כלומר להתמקד בו) — ולצנזר (כלומר לסנן) את מה שתפל".
ההיגיון לכך הוא היגיון הישרדותי.
"נכון ,אף על פי שיש לא מעט ויכוחים בשאלה הזאת .יש
טענה מפורסמת ,שלפיה אם בחדר יופיע פתאום בפריפריה
של העין שלי נחש ,אני מיד אקלוט אותו ,גם אם הקשב
שלי ממוקד בשיחה איתך .בפועל ,לא לגמרי ברור שזה מה
שבאמת קורה .הממצאים המחקריים חלוקים בנושא".
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אולי זה מפני שכדי שתגיבי ,האיום חייב להיראות בעינייך
סביר .אם אינך מסוגלת להעלות בדעתך הופעתו של
נחש אצלך בחדר — למה שתתייחסי לזה? כדי שתהיה
תגובה ,צריכה להיות ציפייה להופעת הגירוי.
"יש כמובן מקרים שבהם גירוי לא צפוי תמיד ילכוד את
הקשב שלי .אם תופעל עכשיו אזעקה בחדר ,ברור שאקפוץ
מהכיסא ואסיט את הקשב שלי לעבר מקור הרעש .אך
ברוב המצבים היומיומיים ,הלכידה של מנגנון הקשב היא
עניין של ֶהקשר ,כלומר באיזו מידה העניין רלוונטי לי באותו
רגע ,או לא .באופן כללי ,מי שאחראית לשליטה על ניתוב
המשאבים הקוגניטיביים שלי היא 'מערכת־העל' ,מערכת
הפיקוח על הפונקציות הניהוליות ,שמבחינה מוחית נתמכת
בעיקר באמצעות האונות הקדמיות והאונות הקודקודיות.
אונות אלה אינן עוסקות באופן ישיר בעיבוד תפיסתי של
גירויים חושיים (למשל גירויים חזותיים ,או שמיעתיים( ,אלא
בוויסות של עיבוד חושי ,בהתאם לצרכים ולמטרות שלי
בכל רגע ורגע.

זוכרים את האקדח — לא את המחזיק בו
"מי שצפה במשחק המסירות של הבנות ולא הבחין
בגורילה השחורה ,הוכשל בידי מערכת־העל שלו ,שלא
הצליחה לשמור על ערנות למה שהיה מחוץ למוקד
תשומת הלב שלו .אבל הסרט 'סייע' למערכת־העל של
הצופים להיכשל כי הוא 'דאג' שהגורילה תהיה שחורה,
כמו השחקניות הלבושות בשחור שצריך היה להתעלם
מהמסירות שלהן .אם הגורילה הייתה צהובה או אדומה —
מערכת־העל הייתה כנראה קולטת אותה ,בגלל חריגות
הצבע ,שהייתה מפעילה את נורות האזהרה של המערכת.
"כאשר יש נורות אזהרה — מערכת־העל נכנסת לפעולה
באופן אוטומטי והתגובה שלנו היא לא רצונית .כל עוד אין
התערבות כזאת וברור לנו במה אנחנו צריכים להתמקד —
ננהג כפועלים צייתניים ביותר ,מה שעושה אותנו 'עיוורים'
במידה רבה לדברים שמחוץ למוקד הקשב .זו הסיבה לכך
שעדויות ראייה של אנשים שנכחו בזירת הפשע אינן תמיד
אמינות ,כי העדים נקלעו לסביבה במקרה ולא עקבו במכוון
אחרי מבצעי הפשע בעת המעשה — שכמובן הפתיע אותם.
כלומר ,הם היו קשובים למשהו אחר — ואת מעשה הפשע
קלטו רק בשולי הקשב והביצועים של 'שולי הקשב' אינם
אמינים במיוחד.
"מפתיעה ביותר היא התנהגות הקשב במצבי קיצון,
כשהאדם עצמו נתון בסכנה :מתברר שמי שמוצא את
עצמו עומד מול אדם המאיים עליו באקדח — ייטה לזכור
מעט מאוד מפרטי פניו של המאיים ,אך יזכור מצוין ולפרטי
פרטים את האקדח ,צורתו ,גודלו וכו' .וזה מוזר כי מצב של
תקיפה הוא מצב שבו אתה בשיא העוררות .כל החושים
אמורים לפעול בשיא המרץ ולקלוט כמה שיותר פרטים.
מוזר גם שדווקא פניו של התוקף כמעט לא נקלטים — והרי
אנחנו מומחים בקליטת פרטים של פנים אנושיים .במוח יש
אפילו רשת אזורים מיוחדת שמתמחה בנושא הזה .והנה
דווקא כאשר קליטת הפרטים האלה כל כך חשובה ,הקשב
'בורח' אל הנשק ,אולי בגלל הזיהוי ההישרדותי של הנשק
עם מקור הסכנה ,זיהוי שמסיט את הקשב מההתמקדות
בפנים .והרי צריך קשב כדי לזכור פנים".

מאמרים /מחקרים 15

(

Adcan 56 1-29.indd 15

אפשר לאמן קשב ולשפרו?
"אפשר ללמוד לנהל קשב וכך לשפר את ביצועי הקשב.
כשילד לומד להכין שיעורים הוא צריך ללמוד להפנות את
הקשב שלו לכיוון השיעורים — ולא לתת לדברים האחרים
להסיח את דעתו .זה עניין של אסטרטגיה ,שהיא פרי למידה
וניסיון .כיום יש תוכניות רבות שמיועדות לשפר את הביצועים
בתחום וקיים אף ניסיון לשפר את הביצועים של אנשים בעלי
הפרעות קשב .אבל מידת ההצלחה של תוכניות אלה עדיין
שנויה במחלוקת".
גשש בדואי שמבחין בשטח בעקבות שאדם רגיל אינו
מבחין בהן מצליח בכך מפני שהוא יודע לאן להביט ומה
לחפש ,או שהיו לו נתוני קשב טובים יותר מלכתחילה?
"הגשש מפתח עם השנים מיומנויות קשב ותפיסה
שמאפשרות לו לקלוט דברים שאני לא אקלוט .ולא מפני
שהעין שלי אינה מסוגלת לכך ,אלא משום שהוא יעבד גירויים
ויעניק להם את פשרם הנכון בגלל הניסיון והידע שצבר.
אלה גירויים שאני אתעלם מהם כי לא אראה אותם כבעלי
משמעות".

מחוץ לטבעת האור אין חושך
בשיחה הזאת אנחנו מבחינים כל הזמן בין מצבים שבהם
יש קשב — ואז יש עיבוד של הגירויים — למצבים של
היעדר קשב ,שבהם אין לכאורה עיבוד של הגירוי החיצוני.
מהו נייר הלקמוס של המעבר ממצב אחד לשני?
"אין מעבר פשוט כזה — ואין באמת מצב בינארי של 'קשב'
ו'היעדר קשב' .המעבר הוא הדרגתי ורציף בין שני הקצוות.
אפשר לומר שמאחר שיכולות הקליטה שלנו מוגבלות ,אנו
באופן טבעי ובמודע מקצים משאבי קשב לכיוון מסוים —
החלטה שממילא מדללת את משאבי הקשב שאפשר
להפנות לכיוונים אחרים.
"יש הרואים בקשב מעין מסנן ,שמתמודד עם שפע
הגירויים בדרך של סינון — ויש ויכוח על לאיזו רמה יכול
מנגנון הקשב להחליש את המידע שהוא מחליט לא להיות
קשוב לו .יש המדמים את הקשב לזרקור שמפנה את אורו
לכיוון מסוים — ובכך משאיר בצל את כל הכיוונים האחרים.
אך בשנים האחרונות יותר ויותר חוקרים מערערים על

התמונה הפשטנית הזאת — ורבים מאמינים שמה שנותר
מחוץ לאלומת הזרקור לא נשאר לגמרי בחושך ,ואנו קולטים
הרבה יותר ממה שנדמה לנו גם באזורים הלא קשובים.
"הדבר הוכח לראשונה בניסוי מפורסם שבו נתנו לנבדקים
מטלה קשה :בתוך מסגרת שהוצגה במרכז המסך הופיעו
כ־ 10אותיות  Tוביניהן הבזיקה לעתים גם אות  Lאחת.
האותיות הוצגו בזוויות שונות ,דבר שהקשה על זיהוין המיידי,
והמשימה הייתה לקבוע בכל צעד ניסויי אם האות  Lמופיעה
על המסך או לא .מאחר שהאות  Lדומה מאוד לאותיות ה־T
שברקע ,אי אפשר לבצע מטלה כזאת אלא בהשקעה ניכרת
של משאבי קשב.
"על אותו מסך ,בצד ,הוצגה תמונה והנבדק שביצע את
מטלת האותיות נשאל — תוך כדי ביצוע המטלה — האם
התמונה שבצד מכילה חיה ,או לא .אם זיהה חיה בתמונה
הצדדית — היה עליו ללחוץ על כפתור .והנה התברר שהנבחנים
זיהו באחוזים ניכרים את התמונה הצדדית ,למרות העובדה
שהמטלה המרכזית שאבה את מלוא משאבי הקשב שלהם.
כלומר גם במצב של השקעה ניכרת של קשב במטלה
מסוימת ,אנו מסוגלים להגיע לרמות זיהוי גבוהות למדי,
בשולי הקשב.
"הניסוי הזה הכה לא מעט גלים ,כי זה תמיד מלהיב לגלות
שיש לנו יכולות גבוהות משחשבנו ,אבל התעוררו גם לא
מעט הסתייגויות .אותי ,למשל ,הממצאים האלה לא ממש
שכנעו ,כי ברגע שאתה אומר לנבדק 'הגב לחיה שבצד',
בעצם האמירה הזאת אתה גורם לו להפנות חלק מהקשב
שלו לחיפוש אחר החיה .גם אם אינך אומר לו היכן בדיוק היא
תופיע ,הנבדק בכל זאת מתכונן לקראתה — וזה אומר שהוא
מקצה לכך קשב ומשאבי חיפוש .לכן ,לא ראיתי בניסוי זה
גילוי של יכולת אנושית מופלאה לעבד גירויים גם במצב של
היעדר קשב ,כי באופן שבו נערך הניסוי ,הגירוי היה למעשה
קשוב ,לפחות באופן חלקי.
"ניסיתי לבדוק את הנושא בסדרת ניסויים משלי ,שבהם
זיהוי הגירוי המשני ,ה'לא קשוב' ייעשה בלא כל רמז או ציפייה
מוקדמים .לצורך כך בדקנו אם יש עיבוד של גירוי — למשל,
תמונה של חיה — כאשר זו אינה קשורה בשום צורה למטלה
שהנבדק נדרש לבצע.
"בניסוי שלי ,הנבדקים לא חיפשו מראש את החיה ולכן
לא הקצו במכוון משאבי קשב למציאתה .במקום לשאול את
הנבדקים באופן ישיר אם ראו את החיה ,כפי שנעשה במחקר

הדימוי המטעה של הפנס :מחוץ לתחום הקשב — אין חושך מוחלט
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עיבוד חזותי ללא קשב  -האומנם?

אותה קטגוריה
הקודם ,חיפשנו דרכים עקיפות למדוד את ההבדל שבין רמת
העיבוד של החיה כאשר זו הופיעה בתוך מוקד הקשב ,לעומת
מצבים שבהם היא הופיעה מחוץ למוקד הקשב.
"תחילה הרצנו ניסוי שבו החיה הופיעה בתוך מוקד הקשב.
במשך  ,20או  25דקות הצגנו בפני כל נבדק כ־ 600צגים
שבכל אחד מהם הופיעו לזמן קצר מאוד שתי תמונות ,בדרך
כלל משתי משפחות קבועות — בעלי חיים וכלי רכב .ולפעמים
במקומו של אחד האלמנטים האלה הופיע על הצג 'אובייקט
דמה' ,כלומר צורה חסרת משמעות .הנבדק נדרש לחפש את
אובייקט הדמה ולומר בכל צעד של הניסוי (באמצעות לחיצת
כפתור) אם הופיע אובייקט דמה על המסך או לא .חשוב לציין
שהנבדק חיפש כל העת את הצורה חסרת המשמעות — ולא
את החיה ,או את כלי הרכב ,שהיו למעשה גירויים בלתי
רלוונטיים למטלה שלו.
"לזה צירפנו אלמנט נוסף ,שאותו לא חשפנו בפני הנבדק,
והוא לא ידע שאנחנו מתעניינים בו ,אבל לנו היה חשוב
לראות באיזו מידה הוא ייקלט על ידי הנבדק — ההשתייכות
הקטגוריאלית של הגירויים האמיתיים (החיות וכלי הרכב).
במספר רב של ניסויים ראינו שאנשים מגיבים במהירות
גבוהה יותר — כלומר מזהים ביתר מהירות את העדרו של
אובייקט הדמה — כאשר שני האלמנטים הם מאותה קטגוריה
ולא מקטגוריות שונות .כלומר ,קל להם יותר לומר שאין פה
אובייקט דמה כאשר שני האובייקטים המוצגים הם מאותה
קטגוריה (למשל ,שתי חיות ,או שני כלי רכב ,לעומת מצב
של חיה ורכב).
"חשוב לשים לב שבשלב הזה ,השלב הראשון של הניסוי,
שני האלמנטים שהופיעו על הצג היו אלמנטים קשובים ,כי
הנבדק נדרש לסרוק את שניהם כדי לגלות אם יש או אין
אובייקט דמה על גבי המסך .בשלב השני של הניסוי הפכנו
את אחד משני האלמנטים לאלמנט לא קשוב ,או מופחת
קשב ,כאשר סימנו מראש את אחד משני מיקומי התמונות
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קטגוריות שונות
ודרשנו מהנבדק להתמקד רק בו .כלומר ,אחד משני הגירויים
הופיע כעת בתוך מסגרת וביקשנו מן הנבדק למצוא את
אובייקט הדמה ,אך ורק במיקום המסומן על ידי המסגרת.
האובייקט השני ,שמחוץ למסגרת ,הפך ממילא ל'לא קשוב',
כי כבר לא היה רלוונטי למטלה.
"לא גילינו זאת לנבדק — ולכן הוא לא יכול היה להיות
מושפע מכך בתגובות שלו ,אבל מה שעניין אותנו היה לראות
אם גם הפעם — כאשר הוא נדרש לסרוק רק מיקום אחד,
שיהיה מיקום קשוב — הזיהוי יהיה מהיר יותר כאשר בשני
המיקומים יופיעו אלמנטים מאותה משפחה (קטגוריה).
"אם הזיהוי יהיה מהיר יותר במקרה של מופע זוגי מאותה
משפחה — משמע שהוא עיבד גם את הגירוי מהמיקום
הלא קשוב ,אף שלא נדרש לעשות זאת .התוצאה הייתה
שהאפקט של הזיהוי המהיר יותר כאשר שני האלמנטים
הם מאותה משפחה — נעלם .כלומר ,שברגע שהאובייקט
לא מסומן ולא קשוב אנחנו 'מאבדים' אותו ,או לא מעבדים
אותו — או לפחות לא מעבדים אותו במידה מספקת כדי
לגלות שהוא שייך לאותה משפחה כמו האלמנט המסומן.
אפשר להניח שהנבדק ראה שיש שם משהו ,במקום הלא
מסומן ,אבל הוא לא הקדיש לזה די קשב כדי שיזהה שמדובר
באובייקט מאותה קטגוריה".

גילויים של קשב שמיעתי
יכול להיות שהניסוי שבו מצליחים לגלות את החיה גם
כאשר היא לא במקום קשוב בא לאשש את הטענה הניו־
אייג'ית שיכולות המוח האנושי הרבה יותר גדולות ממה
שאנחנו מנצלים בפועל.
"אני לא יודעת אם יש לכך קשר ,אבל גם אם העובדה שאנחנו
מסוגלים בכל רגע נתון לפצל את כוחות הקשב שלנו נכונה
— יש לה גבולות .אנחנו לא יכולים לפצל את הקשב לעשרה
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דברים שונים .מאות מחקרים הוכיחו שכאשר אני צריכה
לבצע שתי מטלות במקביל — איכות הביצוע תרד בהשוואה
לאיכות שאשיג בביצוע מטלה אחת .אנחנו בהחלט מוגבלים
בחלוקת הקשב שלנו והסיפור של הגורילה ממחיש את זה
בצורה המשכנעת ביותר.
"יש בזה כמובן גם צד חיובי — כי מיקוד גבוה של הקשב
מועיל לנו בהתמודדות עם מטלות שונות ו'העיוורון' לדברים
האחרים ,שבו אנו לוקים בעקבות זאת ,הוא לרוב מחיר
נסבל .אגב ,אין להגזים בממדי העיוורון ,כי בסך הכול
מערכת־העל עובדת יפה ,ובמקרה של גירוי צדדי משמעותי,
אנחנו לא נחמיץ אותו .אנחנו מחמיצים רק דברים שאנחנו
מרשים לעצמנו להחמיץ ,כי הם לא ממש חשובים לנו.
"אנחנו ,למשל ,רגישים מאוד לדברים כמו תנועה .אם
אשב בחדר שבו הכול סטטי ופתאום משהו יזוז — בוודאי אם
זה יהיה עכבר ,או ג'וק ,או דבורה — מיד אגלה זאת .אנשים
לא זיהו את הגורילה שבסרט כי היא לא הייתה רלוונטית
להם .אם בניסוי אקח גירוי ואהפוך אותו לרלוונטי לנבדק —
גם אם הוא לא חלק מהמטלה ,קיימת סבירות גבוהה יותר
שהנבדק יגיב אליו".

מישהו שם יזכיר את שמך ,יש סבירות גבוהה שאתה תקלוט
אותו .זה מתקשר למה שאמרנו קודם על קליטת גירויים
שהם רלוונטיים/חשובים ,גם כאשר הם מחוץ לאזור הקשב
שלנו .אגב ,ערכתי ניסוי דומה בתחום הראייה .הצגתי לנבחנים
שונים את השם שלהם בתוך תצוגה אקראית — והוא לא
'קפץ להם לעיניים' וכך קרה גם בניסויים שערכו אחרים .מה
שאומר שיש הבדל בין שני סוגי המדיה :אולי אנחנו 'מאולפים'
מגיל אפס להגיב מיד כשקוראים לנו — וזיהוי שמנו בכתב לא
מעורר בנו אותה תגובה אינסטינקטיבית .הוא נראה לנו מעניין,
אבל לא יותר.
"יש תיאוריה שלפיה נגיב תגובה מיידית לא רק לשמיעת
שמנו אלא גם למילים בעלות מטען רגשי ,או לכאלה
שמסמנות סכנה — כמו בגידה ,רעל ,מרגל ,אך מחקרים לא
מעטים מראים שהנושא שנוי מאוד במחלוקת.
"מבחינת המנגנונים המוחיים ,קשב חזותי וקשב שמיעתי
פועלים באופן דומה .התגובה של המוח באזורי העיבוד
התפיסתי חלשה יותר כאשר הגירוי אינו קשוב .כאשר
משמיעים לך בעת ובעונה אחת בשתי האוזניים שני שירים
שונים ואומרים לך 'תהיה קשוב רק לשיר שאתה שומע באוזן
שמאל ותתעלם ממה שאתה שומע באוזן ימין' — התגובה
המוחית לשני הגירויים תהיה שונה ,אף ששתי האוזניים קיבלו
גירויים באותה עוצמה בדיוק .התגובה תהיה חזקה יותר עבור
הגירוי הקשוב וחלשה יותר עבור הגירוי הלא קשוב ,כלומר,
חלוקת משאבי הקשב מאפשרת לווסת את עוצמת העיבוד
התפיסתי של הגירוי על פי מידת הקשב המגויס.
"עד עכשיו דיברנו רק על הפן ההתנהגותי של הקשב ,אבל
ברור שהכול מתחיל בדרך שבה פועל המוח ומגיב .לא פעם
המוח מתחיל לפעול עוד לפני שמופיע הגירוי ,כאשר יש רק
כוננות לקראתו .כאמור ,יש במוח אזור מיוחד שאחראי על
עיבודם של פרצופים אנושיים.
"ברגע שאני אומרת לך' :אני עומדת להראות לך פרצוף',
כבר מתחילה במוחך פעילות באזור האחראי לכך .כלומר די
בעצם הפניית הקשב וביצירת ציפייה לגירוי מסוים כדי לייצר
פעילות מוחית באזור שאמור לעבד את הגירוי הצפוי .וכך יש
עלייה בפעילות עוד לפני שהגירוי מופיע — והתחזקות נוספת
של הפעילות כאשר הגירוי מופיע בפועל"0 .

יש תופעות מקבילות גם בקשב השמיעתי?
"כן ,יש מה שמכונה 'תופעת
מסיבת קוקטייל' .אם אתה
עומד במסיבה ומשוחח עם
מישהו ,גם אם תשמע את כל
האנשים שמשוחחים סביבך,
סביר להניח שלא תזהה את
מה שהם אומרים כי תתרכז
באיש שמולך .כל הדיבורים
שמסביב יהיו עבורך לא יותר
מאשר מלמול ,אבל אם פתאום
קשב שמיעתי במסיבת קוקטייל:
יש סבירות גדולה שאדם יקלוט
את שמו אם מישהו במרחק מה
ממנו יזכיר אותו — גם בתוך ים של
מלמולים
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