أرجوكم دعونا نكون توأم!

ط2فلتان ص2غيرت2ان ن2شأت2ا ف2ي ب2يتني م2ختلفني ،إح2داه2ما ك2ان ن2صيبها م2ن ال2عائ2لة امل2تبناة ال2حب وال2ود واالخ2رى ل2م ي2كن إال
العذاب .بعد رحلت بحث طويلة ،ظهر سر العائلة العميق.

ن2شأة ال2طفلتان ع2لى ب2عد أم2يال م2ن ب2عضهما ف2ي أح2د ظ2واح2ي ت2اي2ن س2اي2د ال2تي ت2قع ف2ي ال2شمال الش2رق2ي م2ن
انج22لترا  ،ول22كن ح22ياة ال22توأم22ني ك22ان22ت م22ختلفه ت22مام22ا ع22ن ب22عض .ج22يني س22ميث ك22ان22ت ه22ي األن22ثى امل22حبوب22ه ل22دى
ع2ائ2لتها ال2تي ت2بنتها ع2ند م2ول2ده2ا ف2كان2ت ت2نعم ب2ال2حب وال2ود واألم2ان ال2عائ2لي.وأم2ا ه2يلني مل2صدن ف2قد ك2ان ح2ظها
ت2عيس ك2تعاس2ة ط2فول2تها ف2لم ي2شفق ع2ليها وال2دي2ها ،ف2كان وال2ده2ا ي2عذب2ها ل2يل ن2هار ب2دون رح2مة وأم الت2بال2ي ب2ها وال
ح22تى ب22نفسها .ك22ان22ت ه22يلن ت22عان22ي ن22فسيا وجس22دي22ا ف22ي ط22فول22تها م22ن وال22دي22ها ال22ذي22ن ،ب22ال ش22ك ،خ22لت م22ن ق22لبهم
الرحمة ولم يكن يحبها أحد سوا أخاها الوحيد وهو االكبر منها سنا ،جورج.
ب22عد خ22مس وخ22مسني س22نة ،أس22تمتع م22ع ه22يلني وج22يني ب22كوب م22ن ال22قهوة ب22ينما ت22خبران22ي ال22توأم ب22قصتهم ال22فري22دة
التي الحظت فيما بعد بأنها قصة واحد ألنهم بكل تأكيد قد ولدا في يوم واحد من أم واحدة.
ل2م ي2كن ي2وم م2يالد ه2يلني ك2ما أخ2بروه2ا م2ن ق2بل ب2إن2ه ك2ان ف2ي ع2ام  1950ف2ي ال2راب2ع م2ن أب2ري2ل ،ول2كن ظه2ر ف2يما
ب22عد أن22ها وأخ22تها ق22د ول22دا ف22ي ن22فس ال22يوم وذل22ك ف22ي ع22ام  1948ف22ي ال22ثان22ي م22ن دي22سمبر م22ن أم22إس22مها م22يرس22يا
دي2ك.ت2قول ه2يلني “ أن2ها أك2تشفت أن ع2مره2ا أص2بح  64ب2عدم2ا ك2ان  62ب2غمضة ع2ني” وت2كمل “ ..ل2قد ك2نت مخ2طأة
طوال حياتي في قراءة برجي ،حيث ظننت أنني من برج الحمل ،ولكن أتضح لي أنني من برج القوس”
ت22بادل22ت ه22يلني ال22نظرات م22ع أخ22تها ال22توأم وض22حكا ،وه22ناك ش22ي ي22وح22ي ل22ك ب22أن إب22تسام22تهم ت22تشاب22ه ب22شكل ك22بيرا
ج2دا ف2ي ت2فاص2يلها .ت2تشارك ال2توأم2ني ت2فاص2يل ح2س ال2فكاه2ه ب2شكل واض2ح وه2و ال2ذي س2اع2ده2م ف2ي اإلف2صاح
عن قصتهم التي كانت قصة مؤملة مغطاة باآللم لسنوات طويلة في شبكة من االوهام واألكاذيب.

م2ات2علمه ه2يلني وأخ2تها ج2يني ه2و أن وال2دت2هم ،م2يرس2يا ،ق2د ح2ملت وك2ان ع2مره2ا  28ع2ام2ا م2ن ع2الق2ه خ2ارج ن2طاق
ال22زواج م22ن رج22ل إس22مه وال22فيري22د ه22اري22سون .ف22ي ذل22ك ال22وق22ت ك22ان22ت م22اري22ا ق22د أن22جبت ث22الث أط22فال )أث22نني م22نهم
ه2بتهم مل2ن ي2تبناه2م( وك2ان2ت ت2عيش م2ع رج2ل ي2سمى ت2وم2ي ل2وم2صدن .ك2ان2ت م2يرس2ا وه2اري2سون ي2عيشان ق2صة ح2ب
ق 22وي 22ة ول 22كن املس 22تقبل ل 22م يج 22معهما س 22وي 22ا .ع 22ندم 22ا ق 22ارب م 22وع 22د اإلن 22جاب ت 22رك 22ت م 22يرس 22يا ب 22يتها ف 22ي شيقه 22ل ف 22ي
نورثنمبرالند واتجهت إلى بيت يكتض بنساء غير متزوجات وأنجبت الطفلتني التوأم هناك.
ظ 22لت م 22يرس 22يا ت 22رض 22ع ت 22وأم 22ها مل 22دة  6أس 22اب 22يع ،ح 22تى ق 22ررت ال 22عودة إل 22ى ح 22يات 22ها ال 22ساب 22قه م 22ع ت 22وم 22ي ،ال 22ذي ك 22ان
ي2ساع2ده2ا ف2ي ت2رب2ية ج2ورج م2ع أن2ه ل2م ي2كن ه2و أب2اه ال2حقيقي ،وه2و ال2ذي رف2ض أن ي2رب2ي ال2طفلتني .ك2ان2ت ظ2روف
ال22طفلتني ص22عبه ،ح22تى أت22ت امل22مرض22ة ال22تي ك22ان أح22د م22رض22اه22ا إم22رأة ت22بلغ م22ن ال22عمر  44ع22ام22ا ،ك22ون22ي س22ميث،
وال22تي ك22ان22ت ت22عان22ي م22شاك22ل ص22حية وي22صعب أن تح22مل ب22أط22فال .ك22ان22ت ك22ون22ي وزوج22ها ،س22يد ،ي22رغ22بان ف22ي ط22فل
ول22كن م22رض ال22زوج22ة ح22ال دون ت22حقيق الح22لم .ق22ال22ت امل22مرض22ه مل22ا ال أق22نع م22يرس22يا ب22حيث ته22ب أح22د ال22طفلتني إل22ي
كوني؟
ه22ذا الح22دث ه22و ال22ذي ش22كل ح22ياة ال22طفلتني ول22كن ك22ما ت22قول ج22يني “أن22نا ال ي22مكننا أن ن22علم ال22حقيقة ك22ام22لة ألن
أمي فعلت كل شي لتخفي الحقايق” “ ..يجب علينا أن نفصل أجزاء القصة سويا ،على مدى سنوات”
ح22تى أص22بح ع22مر ج22يني  14ع22ام22ا ،ل22م ت22كن ت22علم أن22ها م22تبناه .ط22فول22ة ج22يني ك22ان ج22ميلة ج22دا م22ع م22ون22ي وس22يد،
وال 22دي 22ها ب 22ال 22تبني ،ح 22يث ك 22ان 22ا ي 22غمران 22ها ب 22ال 22حب ،ك 22ان 22ت ت 22عيش ف 22ي ب 22يت س 22عيد ف 22ي ن 22يوك 22اس 22ل ،وت 22قضي إج 22ازة
االسبوع على الشاط Žمعهم ،وكانت تلعب الجولف مع والدها الذي توفى عندما كانت في عمر .12
ب22عد س22نتني م22ن ح22ادث22ة وف22اة وال22ده22ا ،ك22ان22ت ج22يني ب22صحبة أق22رب22اء ل22ها ع22ندم22ا ص22رخ22ت أح22ده22م وق22ال22ت ل22جيني”
ب22أم22كان22ك أن ت22كون22ي خ22ارج ه22ذا األم22ر إلن22ك لس22ت ح22تى ج22زء م22ن ه22ذه ال22عائ22لة ،أم22ك ال22تي ت22عرف22ينها ليس22ت أم22ك
الحقيقية…”.
ت2قول ج2يني أن2ها ش2عرت وك2أن ه2ذا ال2عال2م ي2نهار م2ن ت2حتها ،أك2دت وال2دت2ها،ك2ون2ي ،ح2دي2ث ق2ري2بتها ب2أن2ها ب2ال2فعل
م2تبناه ول2كنها رف2ضت الح2دي2ث ع2ن أي ت2فاص2يل ت2تعلق به2ذا األم2ر .ك2ان2ت ت2قنعها أم2ها أن ك2ل م2اي2جب أن أت2عرف2ه
أن أمها كوني وأباها سيد  ،ولكن بالنسبة لجيني فقد كانت هذه بداية لرحلة بحث طويلة.
ه2يلني وال2تي ت2بلغ م2ن ال2عمر  14ع2ام2ا ك2ان ت2عيش ف2ي ح2ال2ة ت2يه م2ن ن2وع آخ2ر وذل2ك ع2ندم2ا ذه2ب أخ2اه2ا امل2حبوب
إل2ى ق2لبها ،ج2ورج ،ل2لعمل ف2ي البح2ر وت2رك2ها ت2خوض ع2دوان أب2يها ع2ليها ل2وح2ده2ا وح2ال2ة اإلك2تئاب وع2دم ال2رغ2به ف2ي
األك22ل ال22تي أص22اب22ة وال22دت22ها ف22يما ب22عد .ف22ي ذل22ك ال22وق22ت ق22ررا م22يرس22يا وت22وم الهج22رة إل22ى ج22نوب أف22ري22قيا وأن ت22كون
ه2يلني ب2صحبتهم ال2تي ك2ان2ت ت2ظن أن2ها ب2داي2ة ج2دي2دة ملس2تقبل واع2د ،ول2كن س2يطرة وال2دي2ها ع2ليها وال2تحكم ب2ها ل2م
يتركها وحيدة حتى بعد أن هاجر هو األخر زوجها سيمون إلى جنوب أفريقيا.
ع22ندم22ا ول22د إب22ن ه22يلني االك22بر ع22ام  ،1970ق22رر ال22زوج22ان أن ي22عودان إل22ى م22وط22نهم االص22لي ،انج22لترا ،ليه22رب22ا م22ن
تس22لط وال22دي22هم ول22كن م22نعهم م22ن ال22رح22يل م22وت ت22وم ق22بل أن ي22عودا إل22ى ب22دل22هم ف22يما ب22عد ،و ق22د ل22حقت ب22هم م22يرس22يا
التي هربوا منهما وعاشت بنفس دارهم.

تس22لطت األم ع22لى ح22ياة إب22نتها ب22شكل ب22شع ،ح22تى ت22قول ه22يلني أن “أم22ي ل22م ت22ترك22ني وش22أن22ها ،ول22م أس22تطع ح22تى
ال 22فرار م 22نها ”“ ..ك 22ان 22ت أم 22ي ت 22حب أب 22نائ 22ي ج 22دا ،وك 22أن 22ها ك 22ان 22ت ف 22رص 22تها ال 22ثان 22ية ل 22تعوض خ 22طأه 22ا االول )م 22ع
هيلني(!”
ل 22قد ك 22ان وج 22ود الج 22دة م 22يرس 22يا ف 22ي ال 22بيت م 22ع ه 22يلني وزوج 22ها ه 22و أح 22د األس 22باب ال 22رئ 22يسية ل 22طالق س 22يمون م 22ن
هيلني.
ف2ي امل2قاب2ل2ُ ،م2نحت ج2يني ح2ب ل2عب ال2جول2ف م2ن وال2ده2ا س2يد .ب2عدم2ا ت2رك2ت ج2يني امل2درس2ة ف2ي ع2مر  15ح2صلت
ع2لى وظ2يفة ف2ي ن2ادي ال2جول2ف املح2لي ،ول2كن ع2ندم2ا رأى ص2اح2ب ال2نادي م2هارت2ها ف2ي ال2لعبة ،ق2ال م2ن امل2مكن أن
ن22منحها امل22زي22د م22ن وق22ت ال22فراغ ل22كي ت22مارس ال22لعبة .ع22ندم22ا زار الع22ب ال22جول22ف امل22حترف ج22ون ج22اك22وب22ز ال22نادي
ورأها تلعب الجولف ،قال “أن هذه الفتاة سوف تلعب بأسم انجلترا يوما ما”.
ول 22قد ت 22حقق م 22ات 22وق 22عه ال 22الع 22ب امل 22حترف ج 22ون ع 22ن ج 22يني ح 22يث ح 22ققت ج 22يني امل 22رك 22ز االول ف 22ي ب 22طول 22ة ب 22ري 22طان 22يا
امل22فتوح22ة ل22لجول22ف ل22لنساء ف22ي ع22ام  1976ول22عبت ب22أس22م انج22لترا ف22ي ج22والت ك22بيرة ق22بل أن ت22صبح الع22بة م22حترف22ه.
ت22قول ش22قيقتها ال22توأم ه22يلني أن22ها س22عيدة وف22خورة ب22أن ت22رى أخ22تها م22ن أوائ22ل ال22نساء ال22بري22طان22يات ال22آلت22ي ح22ققن
ال22نجاح ف22ي ال22ري22اض22ة ف22ي وق22ت ل22م ت22كن ل22عب ال22ري22اض22ة م22همة سه22لة ل22لنساء ك22ما ن22راه22ا ال22يوم .س22عيدة اآلن ه22يلني
بالجوائز التي حصلت عليها أختها الشقيقة التي لم تكن تعلم عنها أي شي في املاضي.
لوال عزيمة جيني على البحث والتحري في أصول عائلتها ،ملا كان هناك أي نوع من التواصل بني التوأمني.
ب2دأت ق2صة ال2بحث ع2ن أص2ول ال2عائ2لة ع2ندم2ا ق2ام2ت ج2يني ف2ي ع2ام  1981ب2إس2تخراج ن2سخه م2ن ش2هادة امل2يالد
األص22لية ال22تي ت22حتوي أي22ضا ع22لي ع22نوان أم22ها ع22ندم22ا ق22ام22ت ب22إن22جاب22ها .ذه22بت ج22يني إل22ى ذل22ك ال22عنوان ووج22دت
رجل ال تعرفه الذي أبلغها أنه يتذكر أمها وأن خالتها تعيش بالقرب.
ذه 22بت ج 22يني ل 22خال 22تها دوري ال 22تي رح 22بت ب 22دوره 22ا ب 22جيني ،وه 22ي أول خ 22يوط ال 22عائ 22لة ال 22تي إس 22تطاع 22ت ج 22يني
ال22وص22ول ل22ه .ل22م ت22كن ك22ل ال22زي22ارة س22عيدة ،ف22عندم22ا ه22ات22فت دوري أخ22تها م22يرس22يا ،أخ22برت22ها “أن22ها ال ت22ود أن ت22قاب22ل
إب22نتها ج22يني”، ،ل22كن أخ22برت22ها ال22خال22ه أن ل22ها إخ22وة ،ف22كان22ت حس22رت ج22يني ك22بيرة الن22ها ل22م ت22علم ع22ن ك22ل ه22ذا م22ن
قبل.
ت22قاع22دت ج22يني ع22ن ال22عمل ك22الع22بة م22حترف22ة وأص22بحت م22درب22ة ج22ول22ف ع22ندم22ا ق22اب22لت زوج22ها س22ام ،ال22ذي ل22دي22ها م22نه
ث2الث أب2ناء أح2ده2م ت2بنته م2ن روم2ان2يا .ف2ي ع2ام  ،1998ت2وف2ت أم2ها ب2ال2تبني ك2ون2ي ،وه2و الح2دث ال2ذي ح2فزه2ا ع2لى
ال22لقاء ب22أم22ها ال22حقيقية م22يرس22يا .ت22قول ج22يني”:ل22م ت22رف22ضني أم22ي )م22يرس22يا( م22رة واح22دة ،ب22ل م22رت22ني :األول22ى ع22ندم22ا
ت2رك2تني ف2ي ط2فول2تي ،وال2ثان2يه ع2ندم2ا أخ2برت خ2ال2تي دوري أن2ها الت2ود أن ت2قاب2لني” …”رغ2م ذل2ك ،م2يرس2يا م2ات2زال
أمي ،وهذا هو أهم شي في حياتي”
ذه2بت ج2يني م2ع زوج2ها س2ام وأب2نائ2ها إل2ى ذل2ك ال2بيت ال2ذي ك2ان2ت ت2علم أن م2يرس2يا ت2قطنه ،وط2رق2ت ال2باب .رح2بت
ب22ها م22يرس22يا وأخ22ذت22ها ب22ني أح22ظان22ها وق22ال22ت ل22ها ”:أن22ها أس22فة” .ق22ضت ج22يني وع22ائ22لتها ب22ضع س22اع22ات م22ع الج22دة
م2يرس2يا ،ول2كنها ك2ان2ت ت2ود أن ن2رح2ل ف2ي أس2رع وق2ت وك2ان2ت ت2قول أن ه2يلني ق2د ت2أت2يفي أي وق2ت ،وأن2ها الت2رغ2ب أن
تعلم هيلني بهذا كله .كنت أتمنى أن القى هيلني التي كما أعتقد أنها أخت لي من أم ثانية.

ك22ان22ت ه22يلني ت22عيش ف22ي ت22اك22ساس ف22ي ذل22ك ال22وق22ت ع22ندم22ا زارت أم22ها وت22تذك22ر ج22يدا ذل22ك ال22يوم الن22ها أن22ها ك22ان22ت
ت 22شعر ب 22أن ش 22ي م 22ا ق 22د ح 22دث“ ،ل 22م ت 22كن أم 22ي ب 22حال 22ة ج 22يدة”“ ..ع 22ندم 22ا اس 22تيقظت م 22ن ال 22نوم رأي 22تها تح 22دق ف 22يني
بشكل غريب ،ولكن األن أعلمجيدا أنها كانت ترى كم أشبه أختي جيني”..
ت22وف22ت م22يرس22يا ع22ام  2004وب22عد رح22لة ب22حث ط22وي22لة أرس22لت ج22يني ب22ري22د إل22كترون22ي إل22ى أخ22تها ه22يلني ت22قول ف22يه”:
بعد رحلت بحث طويلة ،أعتقد أنك أنت أختي الشقيقة””..آسفة ،ولكن التوجد طريقة أخرى لكي أخبرك بذلك”
ك2ان2ت ه2يلني ت2عيش ف2ي ت2اك2ساس ع2ندم2ا ق2رأت رس2ال2ة أخ2تها ،ال2تي س2ببت ل2ها ص2دم2ة ع2ميقه ،ت2قول ه2يلني أن2ها ل2م
تكن تعلم أن لديها أخت”..بالرغم من أنني كنت أتوهم أن لدي أخت في صغيري”.
ل22قد ت22غيرت ح22ياة ال22توأم ل22ألب22د ع22ندم22ا إل22تقيا ف22ي ف22ندق ن22يوك22اس22ل ف22ي “ .2007ك22نت ك22ما ل22و أن22ني أن22ظر ل22نفسي”
ت2قول2ه ج2يني .ف2ي ذل2ك ال2وق2ت ،ك2ان2وا ي2ؤم2نون ب2أن2هم أخ2وات م2ن أب م2ختلف ،ح2تى ق2ررا أن ي2قوم2ا ب2فحص للح2مض
ال22نووي ال22تي ك22ان22ت ن22تائ22جه إي22جاب22ية ج22دا ،ب22حيث ع22لما م22ن ن22تائ22جة أن22هم أخ22وات ش22قيقات م22ن أم وأب واح22د .ب22عد
ع2دة ت2حقيقات ،ت2آك2دا ل2دى ج2يني وه2يلني م2ن ت2اري2خ م2يرس2يا ال2طبي ال2ذي ي2وض2ح أن2ه ال ت2وج2د أي س2جالت ط2بية
ت 22ؤك 22د أن م 22يرس 22يا ق 22د أن 22جبت ف 22ي ع 22ام  ،1950وأن ه 22ناك م 22الح 22ظة ف 22ي سج 22لها ال 22طبي ع 22ام  1948ك 22تبت ف 22ي
الهامش كلمة “معقدة”
ت2قول ه2يلني أن2ها ت2ؤم2ن أن م2يرس2يا أق2نعت م2ن س2اع2دوه2ا ع2لى اإلن2جاب ل2يخفوا ح2قيقة أن2ها أن2جبت ت2وأم! ك2ما ت2قول
ه2يلني أن ه2ناك ع2دة أح2دات غ2ري2بة ح2دث2ت ل2ها امل2اض2ي ،م2ثال ك2ان ي2خبره2ا م2ن ح2ول2ها أن2ها ت2بدوا أك2بر م2ن ع2مره2ا
الحالي عندما كانت في املدرسة.
ت22قدم22ت أح22داث ال22شقيقتني ح22تى أص22بح ه22ناك إح22تمال ك22ون22هم ت22وأم ،ف22أع22ادوا إخ22تبار الح22مض ال22نووي ح22تى ي22روا
إن ك 22ان ه 22ناك إث 22بات ع 22لمي ع 22لى أن 22هم ت 22وأم .ف 22ي ك 22تاب 22هم وض 22حوا أن ن 22تائ 22ج الح 22مض ال 22نووي ت 22قول ب 22أن 22هم ت 22وأم
ب22دون أدن22ى ش22ك .ل22سوء الح22ظ أن22ه الي22وج22د إخ22تبار ي22وض22ح م22ا إذا ك22ان22ا ت22وأم ب22ال22فعل ،ول22كن ن22تائ22ج ال22تحال22يل ك22ان22ت
إيجيابية على كل حال.
أح22د أه22م األح22داث ب22النس22بة ل22هيلني أن22ها ع22لمت اآلن أن األب ال22ذي ي22عذب22ها ل22م ي22كن أب22اه22ا ال22حقيقي .ت22قول ه22يلني
“ل2قد ك2ان2ت ص2دم2ة ح2قيقة ،ك2نت م2ؤم2نه ب2أن2ني إب2نة ل2توم””..ل2قد ك2ان رج2ل ع2نيف وي2صعب ال2تعام2ل م2عه، ،وت2عام2لة
م2عي ل2م ي2كن م2قبول ع2لى اإلط2الق م2هما ك2ان2ت أس2باب2ة ال2تي ك2ان2ت ت2دف2عه ل2فعلها ..ل2قد ق2يل ل2ي م2ن ق2بل “أن2ه رج2ل
سييء وأنا سعيد أنه لم يكون والدك” ،وأعتقد أنني أشعر بذلك أيضا”
ف 22ي ال 22وق 22ت ال 22حال 22ي ،ق 22ام 22ت ج 22يني وه 22يلني ب 22كل م 22اف 22ي وس 22عهم مل 22عرف 22ة ك 22ل ش 22ي ع 22ن وال 22ده 22م ال 22حقيقي ،وال 22فري 22د
هاريسون ،الذي كما يقال عنه أنه رجل طيب ولطيف وأن لديه ستة أطفال.
ذه2بت ه2يلني وج2يني إل2ى ق2بر وال2ده2م ال2حقيقي ح2ام2لني ش2وق2هم وب2اق2ة م2ن ال2ورد وك2ان2وا ي2ري2دون أن ي2ترك2وه2ا ع2لى
ق2بره ب2دون أن ي2كتبوا أس2مائ2هم ع2ليها ل2كي الي2راه2ا أح2د م2ن ع2ائ2لته ويس2تاء ،ول2كن ل2م يس2تطيعوا تح2مل امل2زي2د م2ن
الكذب والتستر ،فتركوا رسالة حب لوادهم على قبره مدونني أسمائهم عليها.

س22ام22حت ه22يلني أم22ها ع22لى ت22قصيره22ا ف22ي ح22قها ،وت22قول“ :م22ا أع22تقد ب22ه اآلن ه22و أن22ني ك22نت دائ22ما أف22كر )أم22ي(
ب2ذل2ك ال2وق2ت ال2عسير ف2ي ف2ي ح2يات2ها وخ2سارت2ها امل2ؤمل2ة ال2تي ك2ان الب2د أن ت2واج2هها .أع2تقد أن2ها ف2ي ك2ل م2رة ت2نظر
إلي  ،كانت ترى جيني أيضا .لم تكن تحبني أو حتى تهتم بي وذلك بسبب كل ماكان يجري في حياتها ”
ال2شي ال2وح2يد ال2ذي ل2م تس2تطيع ال2شقيقتني ت2خيله ه2و ك2يف أس2تطاع2ت م2يرس2يا أن ت2ختار أح2ده2م دون األخ2رى
وض 22حت ب 22اإلخ 22رى فه 22بتها إلس 22رة أخ 22رى“ .ك 22الن 22ا أم ،وال ن 22علم ك 22يف ق 22ررت م 22يرس 22يا ب 22ذل 22ك ال 22قرار” ك 22ما ت 22قول
ج22يني ”..ه22ل وه22بتني ل22عائ22لة أخ22رى ألن22ني ول22دت أوال؟ أو الن22ني ك22نت أك22بر ،ف22كان22ت ت22عتقد أن22ني س22وف أت22صرف
بشكل أفضل”.
ب22غض ال22نظر ع22ن ك22ل ش22ي ،ت22تمنى ه22يلني وج22يني أن س22نحت ل22هم ال22فرص ب22أن ي22خبرا وال22دت22هم م22يرس22يا أن األم22ور
أص22حبت ع22لى م22اي22رام ف22ي ال22نهاي22ة .ت22قول ج22يني “ل22قد ك22نت املح22ظوظ22ة ،ل22قد ه22رب22ت” “ ..ل22قد عش22ت ح22ياة ج22ميلة،
مليئة بالسعادة ،وفي أوآخر عمري ،وجدت توأمي هيلني التي تعني لي العالم كله”.
ب22ينما ت22تمنى ه22يلني ل22و أن م22يرس22يا أدرك22ت أن ص22راح22تها ق22د ت22حفظ اآلم ال22كثير م22ن ال22ناس“ .ل22قد أخ22فت ك22ل ه22ذه
األسرار  ،ومن أجل ماذا؟””..لو أنها أخبرتنا بالحقيقة لكانت حياتنا أكثر بساطة”.
جوانا مورهيد .صحيفة القارديان البريطانية.
ترجمة :ياسر الصاعدي.
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