
 בין זהות לשונות ־
 הכפיל

 כפיל הוא אדם הגתפס כזהה לאדם אחר, בשל דמיון פיזי מופלג בין

 השגיים. הוא מקפל, לפיכך, שגי מושגים סותרים, של זהות ושל שוגות.

 בשל אופיו הפרדוקסלי והמסקרן מופיע מוסיב הכפיל בספרות,

 בפולקלור ובמיתולוגיה משתר התרבות, כשהוא משקף, או מערער,

 תפיסות דואליסטיות של מציאות חיצוגית, או פגימית.

ה ל י ה ש נ ל י  א

 שהיא תחושה בו־זמנית של זרות מסתורית ומאיימת ושל

 דבר מה מאוד מוכר. כשהוא מגתח מהם הגורמים, בחיים

 או בספרות, המעוררים בגו הרגשה זו של זרות מוכרת, מגיע

 פרויד למסקנה שהעיקרי בין הגורמים הללו הוא הכפילות,

 העשויה לבוא לידי ביטוי בקיומם של שני בני אדם זהים או

 בצירופי מקרים, הישנותם של מצבים או מאורעות, המעניקים

 לנו תחושה של deja vu. בשחר האנושות, או בתקופת הילדות

 האישית שלנו, נהגנו להאמין בכוחה המגי של המחשבה. נראה

 לנו טבעי שאדם שאנו מהרהרים בו יופיע פתאום לפנינו.

 בבגרותנו זנחנו את רעיון השליטה במציאות בכוח המחשבה,

 אך תופעת הכפיל או תחושת n־deja va מאששת מחדש את

 האמונה הקמאית שלנו וגורמת לנו לזהות באימה דבר שהכרנו

 בעבר, ביטלנו את קיומו, ועתה הוא שב ומופיע.

 הכפיל הוא מוטיב עוכר שלווה לא רק מפרספקטיבה

 פסיכולוגית אלא גם מפרספקטיבה פילוסופית, כיוון שהוא

 קורא תיגר על קטגוריות חשיבה בסיסיות שלנו, ומערער הן

 את מושג השונות והן את מושג הזהות. כפיל הוא אחר הזהה

 לי; הוא מקפל בתוכו שגי מושגים סותרים שלא ניתן ליישב

 אותם מבחיגה קוגגיטיבית. בשל אופיה הפרדוקםלי, המסקרן

 והמטריד, מופיעה דמות הכפיל במיתולוגיות ובספרות משחר

 התרבות. אחת הווריאציות המוקדמות ביותר על נושא הכפיל

 היא מוטיב התאומים, הכפילים היחידים שאכן קיימים

 במציאות. תאומים הם נדירים יחסית, ולכן נתפסו כבעלי

 חשיבות יוצאת דופן, סימני מזל או מבשרי אסון. האבות

 המיתולוגיים של מרכזי התרבות העתיקה הם, לעחים קרובות,

 תאומים או אחים: רומולום ורמוס מייסדי רומא, אמפיון וזתום

 בוני העיר תבי, או התאומים בני האלים שהפכו לקופים, לפי

 אמונת המאיה.

 אולם הכפיל אינו חייב להיות בן אנוש. ביצירת הספרות

, מלווה הנסיך ט מ ג ל י  הקדומה ביותר, האפוס הבבלי נ

 גילגמש במסעותיו באנקידו, בן זוג המשקף אותו ומהווה

ה (2001), ק ו ר י ב ה ר ק ע ן ה ב ת א ל ל ה ק י ו ז ה ה ה י ד מ ו ק  ב

 מגלם וודי אלן בלש מטעם חברת ביטוח, החוקר שוד יהלומים

 שהוא עצמו ביצע כאשר היה נתון תחת השפעת היפנוזה.

 עלילת סרטו של אלן מהווה פרודיה על אתד מכללי היסוד של

 הסיפור הבלשי הזדהות החוקר עם אורח מחשבתו של הפושע.

 כלל זה, הנראה לנו כיום כה מובן, והמשמש כגראה כאסטרטגיה

 פסיכולוגית של כל המשטרות בעולם, נוסח לראשונה על ידי

 אבי הספרות הבלשית אדגר אלן פו בסיפורו ״המכתב הגנוב״.

 הסיפור מגולל פרשה של מכתב מפליל אשר השר ד׳ גוגב

 מהמלכה, ממניעי סחטנות ותמרון פוליטי, ואשר משטרת פריס

 אינה מצליתה למצוא למרות שסרקה כל סנטימטר בדירחו של

 השר. הבלש החובב דופין מגלה את מיקומו של המכתב ללא

 קושי, בעיקר הודות לכך שהוא מזדהה עם השר ומדמיין כיצד

 הוא עצמו היה פועל במקום העבריין.

 הזדהות אינה מרמזת על זהות, אלא דווקא על שוני; זהו

 תהליך שבו אני חורג, בכוח הדמיון, מגבולות ה״עצמי״ וחודר

 לנפשו של האחר. אך אין זה המקרה בסיפורו של פו. דופין

 מאמן בנקל את אופן המחשבה של השר ד׳ כיוון ששניהם

 דומים מלכתחילה. הבלש הבדיוני רואה את עצמו כנפש

 תצויה, כמשורר ומתמטיקאי; כפילות זו מאפיינת גם את

 השר שהעלים את המכתב. הן הבלש והן הפושע ניחנו בכפל

 תכוגות, של דמיון ושל היגיון, והתכסיסים שדופין נוקט בהם

 על מנת להערים על השר משקפים את התמרונים שנקט השר

 על מנת לתעתע במלכה.

 ״המכתב תגנוב״, אחד משלושת הסיפורים שבהם הניח פו

 את התשתית לז׳אנר הבלשי, מניח לפיכך הנתת יסוד עוכרת

 שלווה: הבלש הוא כפילו של הפושע. אך מהו כפיל? זיגמונד

 פרויד (958./1919) דן בסוגיה זו במסה רבת ההשפעה

ם ("The Uncanny"). כפיל, טוען פרויד, הוא אדם י ו א  ה מ

 הנחפס כזהה לאדם אחר, בשל הדמיון הפיזי המופלג בין

 השניים. פרויד כורך את תופעת הכפיל בחוויית ה״נזאוים״,



 התופעות הפגום ובר־החלוף בא לידי ביטוי באחד המיתוסים

 המרכזיים אשר עיצבו את תפיסת התשוקה הרומנטית - מיתוס

, הדן במהות ה ת ש מ  הנפש החצויה. בחיבורו הפילוסופי ה

 האהבה, מכנים אפלטון את דמותו של המחזאי אריסטופנס

 ונותן בפיו דיאלוג המסביר את מקור התשוקה. בדיאלוג זה

 מספר אריסטופנס שבראשית היו בני האדם יצורים מושלמים,

 כאשר כל אחד מהם גיחן במערכת כפולה של גפיים ושל איברי

 מין, זכריים ונקביים. יהירותם של בני האגוש הובילה אותם

 למרוד באלים, וזאוס החליש והעניש אותם בכך שפיצל כל אדם

 לשניים. מאז אותו פיצול משתוקק כל אדם למצוא ולהתאחד

 עם החצי החסר שלו, אשר רק אתו ימצא את השלמות. המיתוס

 הפיוטי של הנפש החצויה הוא וריאציה על נושא הכפיל. ניתן

 לפרש אותו לא רק בהקשר ארוטי, אלא גם בהקשר מטפיזי

 כדימוי לתשוקה האנושית לעבור מהעולם הפגום של המציאות

 המוחשית אל העולם המושלם של אידאות נצחיות.

 פיצול או שכפול הם שני ביטויים של כפילות, המבטאים

 באורח סמלי תפיסת עולם דואליסטית. ואם אפלטון עיגן

 דואליזם זה בעולם החיצוני, העתיק אותו פרויד למציאות

 הפנימית. מודל האישיות של פרויד החליף את התפיסה של

 סובייקט אוטונומי, יציב ומודע לחלוטין, תפיסה ששלטה

 במחשבה המערבית מאז דקרט. במקומה הציעה הפסיכואנליזה

 מודל של סובייקט מפוצל, המונע על ידי דחפים שהם ברובם

 בלתי מודעים. הטופוגרפיה הנפשית שהתווה פרויד, החלוקה

 למודע ולתת מודע, או ^id, ego, superego מזמינה ייצוג

 ספרותי אלגורי. ואכן, בספרות שהתפתחה במקביל לפריחת

ם א י ל י  הפסיכואנליזה זוכה מוטיב הכפיל לעדגה מחודשת. ו

י י ר ן ג א י ר ו ל ד ו ש ת נ ו מ , ת ן של אדגר אלן פו(1845) ו ס ל י  ו

ד של י י ר ה ט ס י מ ל ו ק י  של אוסקר ווילד (1891), או ד״ר נ

 רוברט לואי סטיבנסון(1886) הן רק תלק מיצירות הספרות

 המתמקדות בדמות הכפיל. בקריאה פסיכואנליטית של

 היצירות הללו ניתן לומר שהכפיל מייצג חריגה מהאישיות

 הנורמטיבית, ועשוי לסמל את הקומה העליונה בטופוגרפיה

. i d  הנפשית superegos, או את הקומה הנמוכה ביותר ^

 בסיפורו הקלאסי של אדגר אלן פו ״הגיבור״, וילאם וילםון,

 הוא צעיר רע לב וחסר מצפון הרואה את עצמו נרדף על ידי

 בן דמותו ושמו, המוכיח אותו על מעלליו. לבסוף רוצח וילאם

 וילסון את הכפיל שלו, רק על מנת למצוא את עצמו לבד

 בחדר, מול מראה מרוחה בדם. מפרספקטיבה פרוידיאנית,

 הדמות שאותה תופס הגיבור ככפיל עוין אינה אלא

 ^ogerepus שלו, האספקט המצפוגי והביקורתי של האישיות,

 השופט אותו לחומרה על מעשיו. במקביל, תמוגת הדיוקן של

 דוריאן גריי, המזדקגת ומתכערת בעוד הגיבור מתר יפה וצעיר

 לעד, מייצגת את האספקט הקמאי והיצרי של האישיות,

 עזר כנגדו; בחלק מאתרי הקבורה של מצרים העתיקה ניתן

 לראות תבליט של הנפטר המלווה בדמות תאומה, המייצגת

 את ^ka, כוח החיים והיצירה של המת הקבור. מוטיבים אלה

 הם אולי התגלמויות חלקיות של התפיסה האוניברסלית של

, במחקרו ( J a m e s Frazer (1961 .הגשמה ככפיל של הגוף 

The Golden B מתאר כיצד שבטים o u g h  המונומנטלי ,

 פרימיטיביים מסוימים מאמיגים שבגופו של כל אדם שוכן

 אדם קטן, המקביל בכל תוויו וממדיו לגוף שבתוכו הוא נמצא.

 אמונה זו הולמת לראיית העולם הכוללת של הפרא, המאמין

 שבתוך כל בעל חיים נמצא בעל חיים מוקטן המניע אותו. כך

 הוא הדבר גם לגבי בני האדם; ובעל החיים שבתוך בעל התיים,

 האישון הקטן שבתוך האיש, הוא הנשמה.

 הנשמה היא, לפיכך, הכפיל הפנימי; ההתגלמויות החיצוניות

 שלה הם הצל והבבואה.

T מתאר כיצד h e D o u b l e ,בספרו ( O t t o Rank (1971 

 האדם הפרימיטיבי רואה בצלו ישות חיה, שהיא חלק ממנו;

 אמונה זו מוצאת חיזוק בעובדה שהמתים אינם מטילים צל.

 גם הבבואה, במקור מים או במראה, היא וריאציה על נושא

 הכפיל. על פי Frazer, השבטים הפרימיטיביים האמיגו

 שהבבואה כרוכה במוות: להוכחה, המתים, או המתים למחצה,

 הערפדים, אינם משתקפים במראה. הסכנה הטמוגה בבבואה

 מבעח מכך שכוחות הרשע עלולים לכלוא את הדמות הנשקפת

 ולחטוף אותה אל השאול. זוהי כנראה גם התשתיח למיתוס

 של נרקיס, אשר כלה למוות תוך כדי התבוננות בבבואתו

 במי המעיין.

 למוטיב הכפיל במיתולוגיה, בפולקלור, או בספרות, אין

 כמובן בסיס מימטי כפילים אינם קיימים במציאות. אך הכפיל

 הבדיוני מצביע על דואליזם, תפיסה של מציאות חיצונית או

 פנימית במונחים בינריים, של צמדים מקבילים או מנוגדים.

 תפיסה דואליסטית זו מאפיינת את מרבית הדתות והפילוסופיות

 המערביות. היא באה לידי ביטוי, למשל, בתלוקה בין הגוף

 לנפש, בין העולם הזה לעולם הבא, ובין קטגוריות לוגיות

 שלא ניתן לגשר ביניהן, כגון נוכח/נעדר או נכון/לא נכון.

 אפלטון, הפילוסוף השיטתי הראשון בתרבות המערב, ניסח

 את העיקרון הדואליסטי באמצעות תורת הצורות או האידאות.

 כשהוא מבחין בין ידע לבין דעה, טוען אפלטון שהידע אפשרי

 רק כאשר קיימים אובייקטים מוחלטים ונצחיים שניתן לדעת

 אותם. אובייקטים כאלה הן ה״צורות״, או ישויות אידאליות,

 כגון צדק או יופי. הזיקה בין עולם הצורות לעולם התופעות

 היא של ייצוג בלתי מושלם והקבלה חלקית. נרקיס גחשב ליפה

 כיוון שהוא נוטל חלק באידאת היופי, וסוקרטם נתפס כצודק

 כיוון שהוא מייצנ באורח חלקי את אידאת הצדק.

 דואליזם זה בין עולמ האידאות המושלם והנצחי לבין עולם



 ציור: ריצירר שילה



 בתיאור של טום המפליג ליוון ומגשים בכך את חלומו, מאושר

 וגאה על שהפך לבסוף להיות דיקי גרינליף.

 הייסמית מעתיקה את הכפילות הקלאסית בין החוקר

 לפושע לזיהוי בין הפושע לקורבן. למשחק כפילים זה נסחף

 נם הקורא. בעזרת מניפולציות של נקודת מבט ומסירת סיפור

 העלילה מתוך הפרספקטיבה של טום, הופך הקורא שותף

 לתודעתו של סוציופת. שמות הגיבורים מהדהדים את האמרה

 האנגלית ״כל טום, דיק והארי״, ומעלים אפשרות עוכרת

י נסב באותה מידה על הרוצח ל פ י ר ר ל מ ן ש ו ר ש י כ ה  שלווה ש

 טום ועל קורבנו דיק כמו על הקורא, הארי, שאינו מסוגל

 לשפוט אותם ובמאומה אינו שונה מהם.

 רומן המתח המהפכני של הייסמית ממשיך מסורת ארוכה

 של סיפורי כפילים. מוטיב הכפיל, הכולל שגי מושגים סותרים,

 מופיע במיתולוגיה, בפולקלור ובספרות משחר התרבות. הוא

 משקף, או מערער, קטגוריות ביגאריות של חשיבה לוגית

 ושיפוט ערכי, כגון האבחנה בין שונות לזהות או בין טוב לרע.

 הוא מסקרן, מטריד ועוכר שלווה, ולעתים גורם לגו לחוש,

 בפרפראזה על ספרו של יהודה אטלס, ש״הכפיל הזה הוא
 אני״.
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 n־di , כשם שמיסטר הייד מייצג את הצד האפל באישיותו של

 דוקטור ג׳קל.

 בשלהי המאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20 חופפת

 תופעת הכפיל בספרות לתיאוריות פסיכואנליטיות על מבנה

 האישיות. בעידן הפוםט־מודרני השימוש בדמות הכפיל הוא

 לעתים קרובות אירוני, ונותן ביטוי לתפיסות המרכזיות של

 הדה־קונסטרוקציה והפוסט־סטרוקטורליזם: שלילת האפשרות

 להבחין בין מקור לשיעתוק, ספקנות לנבי כל מערכת פילוסופית

 המושתתת על קטגוריות בינאריות, תפיסת ה״עצמי״ במונחים

 של ריבוי ולא של אחדות וראיית השפה ככפיל של ה״מציאות״.

 בטרילוגיה הניו־יורקית של פול אוסטר, למשל, למרבית

 הגיבורים בכל אחד משלושת הסיפורים יש כפילים. אולם הן

 הדמויות המרכזיות והן הכפילים מתרבים ומתפצלים: קווין,

 הסופר־המתחזה־לבלש בגובלה הראשוגה, ״עיר הזכוכית״,

 שב ומופיע בנובלה האחרונה, ״החדר הנעול״, אך תכונותיו הן

ר שזו אותה הדמות; החשוד המרכזי ח  כבר שונות וכלל לא ב

 בחלק הראשון הוא אחד משגי גיבורים ששמם סטילמן, אשר

 הבחירה ביניהם כאובייקט למעקב היא שרירותית; קווין נוטל

 על עצמו חקירה שהייתה למעשה מיועדת לסופר ששמו ״פול

 אוסטרי. משחק המראות והכפילים חורג מגבולות העולם

 הבדוי ופולש לתחום החוךטקסטואלי שבין המחבר, הטקסט

 והקורא, ולא גותר לו אלא לתהות: אם סופר ששמו ״פול

 אוסטרי׳ הוא דמות בדיונית ברומן מתח של סופר שגקרא פול

 אוםטר, אם הגיבורים ביצירת בדיון יכולים להיות גם קוראים,

 האין זה מציב אף אותו, הקורא, כדמות בדיוגית?

 ואם התחלנו דיון זה במוטיב הכפיל בהתייחסות לסיפור

 הבלשי, נסיים בסיפור הבלשי הפוסט־מודרני. כבר בסיפורת

 הבלשית הקלאסית, הדמיון בין החוקר לפושע הוא יסוד

 מתעתע, המערער קטגוריות אתיות ואפשרויות של שיפוט

 מוסרי. דיםאוריינטציה זו הופכת לגורפת בזיאנר הבלשי בן

 ומננו, הן בספרות והן בקולנוע. ברומן המתמ מאת פטרישיה

, עמימות מוסרית היא י ל פ י ר ר ל מ ן ש ו ר ש י נ  הייסמית ה

 האפקט המרכזי. עלילת הרומן נמסרת מתוך התודעה של

 הגיבור הראשי, טום ריפלי, נוכל לעת מצוא וסוציופת, אשר

 נשלח על ידי איל ההון הרברט גרינליף, להשיב את בנו של

 נרינליף, דיק , מחופשה ממושכת מדי באיטליה לחיק משפחתו

 האמריקאית. טום מפלינ לאיטליה ונשבה בקסמי דיק גרינליף

 וכל מה שהוא מייצג עושר, חיים טובים, קלילות, חוסר

 אחריות. ריפלי, בן מעמד פועלים, יתום, ואכול רגשי נחיתות,

 רואה בדיק גרינליף את ה״אגי האידאלי״ שלו; אך יותר משהוא

 אוהב את דיקי, משתוקק טום להיות דיקי. והוא אכן מצליח.

 ריפלי הורג את הכפיל שלו ותופס את מקומו בחיים ואת מעמדו

 בחברה. הרומן (שלא כמו הגרסה הקולגועית שלו) מסחיים


