
 בעיות מסגיר הזהה השלישייה על המחבר הסרט
הקולנועית בעשייה והן עליה□ במחקר הן אתיות

52 עמוד כנפז־נעם אריאל

למדע הכבוד כל ע□
 אחת ע□ מתעמת זהים" זרי□ התיעודי"שלושה הסרט
 וההורות, הפסיכולוגיה בחקר ביותר המשמעותיות השאלות

הילדים לגורל החינוך אופי בין יוצר שהוא בקשר לכת מרחיק אך
בנפו־געם אריאל

 מקדמת האנושי הדמיון את ריתקו תאומים •••
 ויעקב וארטמים אפולו ורמוס, רומולוס הימים.
 גם אבל יריבות, קרובות לעתים סימלו ועשיו

 תאומים משלימים. צדדים ושני גורל שותפות
 שהזהות מפני יותר, אף מרתקים לעתים הם זהים

לבל אפשרויות אינסוף פותחת ביניהם הגנטית
 מערערת יותר עמוק במובן ואולי ביניהם, בול
ייחודי. לחוש מאיתנו אחד כל של הצורך על

 מתבצעת לרוב, בתאומים. מתעניין המדע גם
מבי (שיצאו גנטית זהים תאומים בין השוואה

 100%ל- קרוב חולקים ולכן אחת, מופרית צית
 אחווה תאומי לבין שלהם) הגנטי מהרצף

 מהשונות 50%כ- שחולקים זהים, לא (תאומים
 האחים זוגות רוב כמו ביניהם, הגנטית

 עוסק המחקר של מיעוטו רק והאחיות).
השא בשאלת מתמקד ורובו עצמם, בתאומים

הסביבה? או התורשה יותר, משפיעה מי לות:
פי תכונות בשלל - הראו מחקרים עשרות

 נוטים זהים שתאומים - ופסיכולוגיות זיות
 אחווה. תאומי מאשר לזה זה יותר דומים להיות

 על דווקא אותנו מלמדים אינם האלה הממצאים
 אם מאיתנו. ואחת אחד כל על אלא תאומים,
שהתור הרי לזה, זה יותר דומים זהים תאומים

שאנ בתופעות גם בינינו, להבדלים תורמת שה
 הצבעה (דפוסי כגנטיות עליהן חושבים לא חנו

שגד זהים תאומים אפילו אם למשל). בבחירות,
 את והן התורשה את הן חולקים ולכן יחד, לו

 הרי מוחלט, דמיון מראים אינם הביתית הסביבה
הסביבה. של להשפעתה גם מכרעת הוכחה שזו

 וארדל, טים של התיעודי סרטו זה, רקע על
שע הסרט, במיוחד. מרתק זהים", זרים "שלושה

המ סיפורם את מספר באחרונה, לאקרנים לה
 קלמן ודיוויד גלנד אדי שפרן, בובי של דהים

 ונמסרו בשלישייה שנולדו ילדים שלושה -
 בניו יהודיות משפחות לשלוש 1961ב- לאימוץ

 בובי של המקרית בתגלית מתחיל הסרט יורק.
 תאום אח לו שיש לשמוע המופתע ,19ה- בן

 מגיע שהסיפור לאחר אדי. - מעולם הכיר שלא
 האח עם מתאחדים השניים העיתונים, לכותרות
דיוויד. השלישי,

 כסיפור נראית השלושה בין הקשר תחילת
הש ספוילרים). - (ומכאן מהירה התאהבות של

 גם אלא פיזית, דומים מאוד רק היו לא לושה
 לגור עברו משותפים; עניין תחומי מיד מצאו
ההתע משותפת. מסעדה פתחו גם ובהמשך יחד;

אדי היתה בסיפורם התקשורת כלי של ניינות
 מתשומת מאוד נהנו גם שהאחים ונראה רה,
 גם היה ביניהם לקשר אך עליהם. שהורעפה הלב

 אדי הידרדרו. השלושה בין והיחסים אפל, צד
קשר על שמרו ודיוויד בובי ואילו לחייו, קץ שם

 בשנים רק התחדש הנראה שככל בלבד, רופף
הסרט. צולם שבהן האחרונות
 מרגש לעתים - אנושי סיפור היותו מלבד

 הסרט - מרגיז ולעתים כואב לעתים לב, ומחמם
 הראשונה חשובות. מדעיות נקודות בשתי נוגע

 והשנייה אדם, בבני מחקר של באתיקה נוגעת
 בפסיכולוגיה: המפתח משאלות באחת עוסקת
והסביבה. התורשה שאלת

 עובדה לצופים מתבררת הסרט במהלך
משפ בשלוש הושמו ודיוויד אדי בובי, מדהימה:

 על ידעו המאמצים שהוריהם מבלי נפרדות, חות
 וזוגות השלושה, הנוספים. האחים של קיומם

 ללא בנפרד ואומצו שהופרדו נוספים, תאומים
 במחקר ידיעתם ללא השתתפו המשפחות, ידיעת

 השפעות ועל בלידתם שהופרדו תאומים על
 לא (ההורים התפתחותם על והסביבה התורשה

 משתתפים שהם וחשבו בתאומים, שמדובר ידעו
מאומצים). ילדים התפתחות על במחקר

מב היו ודיוויד, בובי מעידים השנים, במשך
הפסי בראשות המחקר, צוות אנשי אצלם קרים

 ולחקור לצלם כדי נויבאואר, פיטר ד״ר כיאטר
 ושהיו בחיים שנותרו הצוות מאנשי אחד אותם.

 סיפר אף פרלמן, לורנס ד״ר לדבר, מוכנים
יל עוד שיש להורים לגלות פעמים כמה ששקל

שאימצו. לזה גנטית זהים דים
ברו היתה האתית שהבעייתיות כן אם ניכר

 הפסיכולוגי המחקר הצוות. מאנשי לחלק רה
 בתנאי רק המחקר נבדקי של הטעיה מתיר
 ולא המחקר למטרות הכרחית מוגבלת, שהיא
 תהליך כך אחר מתבצע ואם בנבדקים, פוגעת

 של הצוות ההטעיה. על לנבדקים מודיעים שבו
הנבד את לעדכן מעולם התכוון לא נויבאואר

סוכ אל מיוזמתן המשפחות פנו לא אילו קים;
 יתרה נחשפת. היתה לא ההטעיה האימוץ, נות

 תוצאות חלקיים, לתיאורים שפרט נראה מזאת,
בספ מסודרת בצורה פורסמו לא כלל המחקר

המדעית. רות

והזדמנויות ניצול
הר קשה אתית לבעיה אפשרות מעלה הסרט

 התאומים הפרדת שכל ורומו מהטעיה, יותר בה
פסי תופעה לחקור יהיה שניתן מנת על בוצעה

 בכל מאוד. מטרידה אפשרות כמובן זו כולוגית.
והסכ התועלות בחשבון להילקח אמורות מחקר

 אישור את להנחות צריך שלהן והשקלול נות,
 שם המחקר צוות בסרט, המתואר לפי המחקר.

 של לאינטרסים ומעבר מעל המחקר מטרות את
מינו אינטרסים אלה היו ולא - המשתתפים

 פסיכולוגית רווחה זהות, של נושאים אלא ריים,
שבו קיצוני תרחיש לדמיין ניתן הנפש. ובריאות

 כליה, להשתלת נזקק היה למשל, האחים, אחד
מבחי מתאים תורם עבורו שקיים יודע היה ולא
גנטית. נה

 התחיל המחקר כי להזכיר זאת, עם חשוב,
 בריאות אנשי של האמונות כאשר ,60ה- בשנות
 היום. מאשר שונות היו לתאומים בנוגע הנפש

 מובילה תאומים חוקרת סיגל, ננסי ד״ר עמיתתי
 Born Together-Reared״ הספר ומחברת

Apart; The Landmark Minnesota Twin 
studyהמחקר על וכתבה נויבאואר, את פגשה ״ 

 Twin העת בכתב 2005מ- במאמר שלו
Research and Human Genetics. ,לדבריה 

 בריאות בתחום הבנה היתה לא 70ה- שנות עד
 בין הקשר של חשיבותו למידת בנוגע הנפש
שע לנזק הבנה די היתה לא שגם מכאן, אחים.
 פרלמן ד״ר להפך: ביניהם. הפרדה לגרום שויה

 נויבאואר, ד״ר המחקר, צוות שראש מזכיר אף
סו עם שעבדה פסיכיאטרית של עצתה את קיבל
 מכך יסבלו אף התאומים שלפיה האימוץ, כנות

 מקומם את ימצאו שלא כיוון יחד, שיגדלו
במשפחה. הייחודי
נויבאואר, של מעמיתיו אברמס, סמואל ד״ר






