
أرجوكم دعونا نكون توأم!

طـفلتان صـغيرتـان نـشأتـا فـي بـيتني مـختلفني، إحـداهـما كـان نـصيبها مـن الـعائـلة املـتبناة الـحب والـود واالخـرى لـم يـكن إال 
العذاب. بعد رحلت بحث طويلة، ظهر سر العائلة العميق.

نـشأة الـطفلتان عـلى بـعد أمـيال مـن بـعضهما فـي أحـد ظـواحـي تـايـن سـايـد الـتي تـقع فـي الـشمال الشـرقـي مـن 
انجــلترا ، ولــكن حــياة الــتوأمــني كــانــت مــختلفه تــمامــا عــن بــعض. جــيني ســميث كــانــت هــي األنــثى املــحبوبــه لــدى 
عـائـلتها الـتي تـبنتها عـند مـولـدهـا فـكانـت تـنعم بـالـحب والـود واألمـان الـعائـلي.وأمـا هـيلني ملـصدن فـقد كـان حـظها 
تـعيس كـتعاسـة طـفولـتها فـلم يـشفق عـليها والـديـها، فـكان والـدهـا يـعذبـها لـيل نـهار بـدون رحـمة وأم التـبالـي بـها وال 
حــتى بــنفسها. كــانــت هــيلن تــعانــي نــفسيا وجســديــا فــي طــفولــتها مــن والــديــها الــذيــن، بــال شــك، خــلت مــن قــلبهم 

الرحمة ولم يكن يحبها أحد سوا أخاها الوحيد وهو االكبر منها سنا، جورج.

بــعد خــمس وخــمسني ســنة، أســتمتع مــع هــيلني وجــيني بــكوب مــن الــقهوة بــينما تــخبرانــي الــتوأم بــقصتهم الــفريــدة 
التي الحظت فيما بعد بأنها قصة واحد ألنهم بكل تأكيد قد ولدا في يوم واحد من أم واحدة.

لـم يـكن يـوم مـيالد هـيلني كـما أخـبروهـا مـن قـبل بـإنـه كـان فـي عـام 1950 فـي الـرابـع مـن أبـريـل، ولـكن ظهـر فـيما 
بــعد أنــها وأخــتها قــد ولــدا فــي نــفس الــيوم وذلــك فــي عــام 1948 فــي الــثانــي مــن ديــسمبر مــن أمــإســمها مــيرســيا 
ديـك.تـقول هـيلني “ أنـها أكـتشفت أن عـمرهـا أصـبح 64 بـعدمـا كـان 62 بـغمضة عـني” وتـكمل .. “لـقد كـنت مخـطأة 

طوال حياتي في قراءة برجي، حيث ظننت أنني من برج الحمل، ولكن أتضح لي أنني من برج القوس”

تــبادلــت هــيلني الــنظرات مــع أخــتها الــتوأم وضــحكا، وهــناك شــي يــوحــي لــك بــأن إبــتسامــتهم تــتشابــه بــشكل كــبيرا 
جـدا فـي تـفاصـيلها. تـتشارك الـتوأمـني تـفاصـيل حـس الـفكاهـه بـشكل واضـح وهـو الـذي سـاعـدهـم فـي اإلفـصاح 

عن قصتهم التي كانت قصة مؤملة مغطاة باآللم لسنوات طويلة في شبكة من االوهام واألكاذيب.



مـاتـعلمه هـيلني وأخـتها جـيني هـو أن والـدتـهم، مـيرسـيا، قـد حـملت وكـان عـمرهـا 28 عـامـا مـن عـالقـه خـارج نـطاق 
الــزواج مــن رجــل إســمه والــفيريــد هــاريــسون. فــي ذلــك الــوقــت كــانــت مــاريــا قــد أنــجبت ثــالث أطــفال (أثــنني مــنهم 
هـبتهم ملـن يـتبناهـم) وكـانـت تـعيش مـع رجـل يـسمى تـومـي لـومـصدن. كـانـت مـيرسـا وهـاريـسون يـعيشان قـصة حـب 
قـــويـــة ولـــكن املســـتقبل لـــم يجـــمعهما ســـويـــا. عـــندمـــا قـــارب مـــوعـــد اإلنـــجاب تـــركـــت مـــيرســـيا بـــيتها فـــي شيقهـــل فـــي 

نورثنمبرالند واتجهت إلى بيت يكتض بنساء غير متزوجات وأنجبت الطفلتني التوأم هناك.

ظـــلت مـــيرســـيا تـــرضـــع تـــوأمـــها ملـــدة 6 أســـابـــيع، حـــتى قـــررت الـــعودة إلـــى حـــياتـــها الـــسابـــقه مـــع تـــومـــي، الـــذي كـــان 
يـساعـدهـا فـي تـربـية جـورج مـع أنـه لـم يـكن هـو أبـاه الـحقيقي، وهـو الـذي رفـض أن يـربـي الـطفلتني. كـانـت ظـروف 
الــطفلتني صــعبه، حــتى أتــت املــمرضــة الــتي كــان أحــد مــرضــاهــا إمــرأة تــبلغ مــن الــعمر 44 عــامــا، كــونــي ســميث، 
والــتي كــانــت تــعانــي مــشاكــل صــحية ويــصعب أن تحــمل بــأطــفال. كــانــت كــونــي وزوجــها، ســيد، يــرغــبان فــي طــفل 
ولــكن مــرض الــزوجــة حــال دون تــحقيق الحــلم. قــالــت املــمرضــه ملــا ال أقــنع مــيرســيا بــحيث تهــب أحــد الــطفلتني إلــي 

كوني؟

هــذا الحــدث هــو الــذي شــكل حــياة الــطفلتني ولــكن كــما تــقول جــيني “أنــنا ال يــمكننا أن نــعلم الــحقيقة كــامــلة ألن 
أمي فعلت كل شي لتخفي الحقايق” .. “يجب علينا أن نفصل أجزاء القصة سويا، على مدى سنوات”

حــتى أصــبح عــمر جــيني 14 عــامــا، لــم تــكن تــعلم أنــها مــتبناه. طــفولــة جــيني كــان جــميلة جــدا مــع مــونــي وســيد، 
والـــديـــها بـــالـــتبني، حـــيث كـــانـــا يـــغمرانـــها بـــالـــحب، كـــانـــت تـــعيش فـــي بـــيت ســـعيد فـــي نـــيوكـــاســـل، وتـــقضي إجـــازة 

االسبوع على الشاطئ معهم، وكانت تلعب الجولف مع والدها الذي توفى عندما كانت في عمر 12.

بــعد ســنتني مــن حــادثــة وفــاة والــدهــا، كــانــت جــيني بــصحبة أقــربــاء لــها عــندمــا صــرخــت أحــدهــم وقــالــت لــجيني” 
بــأمــكانــك أن تــكونــي خــارج هــذا األمــر إلنــك لســت حــتى جــزء مــن هــذه الــعائــلة، أمــك الــتي تــعرفــينها ليســت أمــك 

الحقيقية….”

تـقول جـيني أنـها شـعرت وكـأن هـذا الـعالـم يـنهار مـن تـحتها، أكـدت والـدتـها،كـونـي، حـديـث قـريـبتها بـأنـها بـالـفعل 
مـتبناه ولـكنها رفـضت الحـديـث عـن أي تـفاصـيل تـتعلق بهـذا األمـر. كـانـت تـقنعها أمـها أن كـل مـايـجب أن أتـعرفـه 

أن أمها كوني وأباها سيد ، ولكن بالنسبة لجيني فقد كانت هذه بداية لرحلة بحث طويلة.

هـيلني والـتي تـبلغ مـن الـعمر 14 عـامـا كـان تـعيش فـي حـالـة تـيه مـن نـوع آخـر وذلـك عـندمـا ذهـب أخـاهـا املـحبوب 
إلـى قـلبها، جـورج، لـلعمل فـي البحـر وتـركـها تـخوض عـدوان أبـيها عـليها لـوحـدهـا وحـالـة اإلكـتئاب وعـدم الـرغـبه فـي 
األكــل الــتي أصــابــة والــدتــها فــيما بــعد. فــي ذلــك الــوقــت قــررا مــيرســيا وتــوم الهجــرة إلــى جــنوب أفــريــقيا وأن تــكون 
هـيلني بـصحبتهم الـتي كـانـت تـظن أنـها بـدايـة جـديـدة ملسـتقبل واعـد، ولـكن سـيطرة والـديـها عـليها والـتحكم بـها لـم 

يتركها وحيدة حتى بعد أن هاجر هو األخر زوجها سيمون إلى جنوب أفريقيا.

عــندمــا ولــد إبــن هــيلني االكــبر عــام 1970، قــرر الــزوجــان أن يــعودان إلــى مــوطــنهم االصــلي، انجــلترا، ليهــربــا مــن 
تســلط والــديــهم ولــكن مــنعهم مــن الــرحــيل مــوت تــوم قــبل أن يــعودا إلــى بــدلــهم فــيما بــعد، و قــد لــحقت بــهم مــيرســيا 

التي هربوا منهما وعاشت بنفس دارهم.



تســلطت األم عــلى حــياة إبــنتها بــشكل بــشع، حــتى تــقول هــيلني أن “أمــي لــم تــتركــني وشــأنــها، ولــم أســتطع حــتى 
الـــفرار مـــنها ”.. “كـــانـــت أمـــي تـــحب أبـــنائـــي جـــدا، وكـــأنـــها كـــانـــت فـــرصـــتها الـــثانـــية لـــتعوض خـــطأهـــا االول (مـــع 

هيلني)!”

لـــقد كـــان وجـــود الجـــدة مـــيرســـيا فـــي الـــبيت مـــع هـــيلني وزوجـــها هـــو أحـــد األســـباب الـــرئـــيسية لـــطالق ســـيمون مـــن 
هيلني.

فـي املـقابـل، مُــنحت جـيني حـب لـعب الـجولـف مـن والـدهـا سـيد. بـعدمـا تـركـت جـيني املـدرسـة فـي عـمر 15 حـصلت 
عـلى وظـيفة فـي نـادي الـجولـف املحـلي، ولـكن عـندمـا رأى صـاحـب الـنادي مـهارتـها فـي الـلعبة، قـال مـن املـمكن أن 
نــمنحها املــزيــد مــن وقــت الــفراغ لــكي تــمارس الــلعبة. عــندمــا زار العــب الــجولــف املــحترف جــون جــاكــوبــز الــنادي 

ورأها تلعب الجولف، قال “أن هذه الفتاة سوف تلعب بأسم انجلترا يوما ما”.

ولـــقد تـــحقق مـــاتـــوقـــعه الـــالعـــب املـــحترف جـــون عـــن جـــيني حـــيث حـــققت جـــيني املـــركـــز االول فـــي بـــطولـــة بـــريـــطانـــيا 
املــفتوحــة لــلجولــف لــلنساء فــي عــام 1976 ولــعبت بــأســم انجــلترا فــي جــوالت كــبيرة قــبل أن تــصبح العــبة مــحترفــه. 
تــقول شــقيقتها الــتوأم هــيلني أنــها ســعيدة وفــخورة بــأن تــرى أخــتها مــن أوائــل الــنساء الــبريــطانــيات الــآلتــي حــققن 
الــنجاح فــي الــريــاضــة فــي وقــت لــم تــكن لــعب الــريــاضــة مــهمة سهــلة لــلنساء كــما نــراهــا الــيوم. ســعيدة اآلن هــيلني 

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.

بـدأت قـصة الـبحث عـن أصـول الـعائـلة عـندمـا قـامـت جـيني فـي عـام 1981 بـإسـتخراج نـسخه مـن شـهادة املـيالد 
األصــلية الــتي تــحتوي أيــضا عــلي عــنوان أمــها عــندمــا قــامــت بــإنــجابــها. ذهــبت جــيني إلــى ذلــك الــعنوان ووجــدت 

رجل ال تعرفه الذي أبلغها أنه يتذكر أمها وأن خالتها تعيش بالقرب.

ذهــــبت جــــيني لــــخالــــتها دوري الــــتي رحــــبت بــــدورهــــا بــــجيني، وهــــي أول خــــيوط الــــعائــــلة الــــتي إســــتطاعــــت جــــيني 
الــوصــول لــه. لــم تــكن كــل الــزيــارة ســعيدة، فــعندمــا هــاتــفت دوري أخــتها مــيرســيا، أخــبرتــها “أنــها ال تــود أن تــقابــل 
إبــنتها جــيني”، ،لــكن أخــبرتــها الــخالــه أن لــها إخــوة، فــكانــت حســرت جــيني كــبيرة النــها لــم تــعلم عــن كــل هــذا مــن 

قبل.

تــقاعــدت جــيني عــن الــعمل كــالعــبة مــحترفــة وأصــبحت مــدربــة جــولــف عــندمــا قــابــلت زوجــها ســام، الــذي لــديــها مــنه 
ثـالث أبـناء أحـدهـم تـبنته مـن رومـانـيا. فـي عـام 1998، تـوفـت أمـها بـالـتبني كـونـي، وهـو الحـدث الـذي حـفزهـا عـلى 
الــلقاء بــأمــها الــحقيقية مــيرســيا. تــقول جــيني:”لــم تــرفــضني أمــي (مــيرســيا) مــرة واحــدة، بــل مــرتــني: األولــى عــندمــا 
تـركـتني فـي طـفولـتي، والـثانـيه عـندمـا أخـبرت خـالـتي دوري أنـها التـود أن تـقابـلني” …”رغـم ذلـك، مـيرسـيا مـاتـزال 

أمي، وهذا هو أهم شي في حياتي”

ذهـبت جـيني مـع زوجـها سـام وأبـنائـها إلـى ذلـك الـبيت الـذي كـانـت تـعلم أن مـيرسـيا تـقطنه، وطـرقـت الـباب. رحـبت 
بــها مــيرســيا وأخــذتــها بــني أحــظانــها وقــالــت لــها:” أنــها أســفة”. قــضت جــيني وعــائــلتها بــضع ســاعــات مــع الجــدة 
مـيرسـيا، ولـكنها كـانـت تـود أن نـرحـل فـي أسـرع وقـت وكـانـت تـقول أن هـيلني قـد تـأتـيفي أي وقـت، وأنـها التـرغـب أن 

تعلم هيلني بهذا كله. كنت أتمنى أن القى هيلني التي كما أعتقد أنها أخت لي من أم ثانية.



كــانــت هــيلني تــعيش فــي تــاكــساس فــي ذلــك الــوقــت عــندمــا زارت أمــها وتــتذكــر جــيدا ذلــك الــيوم النــها أنــها كــانــت 
تـــشعر بـــأن شـــي مـــا قـــد حـــدث، “لـــم تـــكن أمـــي بـــحالـــة جـــيدة”.. “عـــندمـــا اســـتيقظت مـــن الـــنوم رأيـــتها تحـــدق فـــيني 

بشكل غريب، ولكن األن أعلمجيدا أنها كانت ترى كم أشبه أختي جيني..”

تــوفــت مــيرســيا عــام 2004 وبــعد رحــلة بــحث طــويــلة أرســلت  جــيني بــريــد إلــكترونــي إلــى أخــتها هــيلني تــقول فــيه:” 
بعد رحلت بحث طويلة، أعتقد أنك أنت أختي الشقيقة”..”آسفة، ولكن التوجد طريقة أخرى لكي أخبرك بذلك”

كـانـت هـيلني تـعيش فـي تـاكـساس عـندمـا قـرأت رسـالـة أخـتها، الـتي سـببت لـها صـدمـة عـميقه، تـقول هـيلني أنـها لـم 
تكن تعلم أن لديها أخت..”بالرغم من أنني كنت أتوهم أن لدي أخت في صغيري”.

لــقد تــغيرت حــياة الــتوأم لــألبــد عــندمــا إلــتقيا فــي فــندق نــيوكــاســل فــي 2007. “كــنت كــما لــو أنــني أنــظر لــنفسي” 
تـقولـه جـيني. فـي ذلـك الـوقـت، كـانـوا يـؤمـنون بـأنـهم أخـوات مـن أب مـختلف، حـتى قـررا أن يـقومـا بـفحص للحـمض 
الــنووي الــتي كــانــت نــتائــجه إيــجابــية جــدا، بــحيث عــلما مــن نــتائــجة أنــهم أخــوات شــقيقات مــن أم وأب واحــد. بــعد 
عـدة تـحقيقات، تـآكـدا لـدى جـيني وهـيلني مـن تـاريـخ مـيرسـيا الـطبي الـذي يـوضـح أنـه ال تـوجـد أي سـجالت طـبية 
تـــؤكـــد أن مـــيرســـيا قـــد أنـــجبت فـــي عـــام 1950، وأن هـــناك مـــالحـــظة فـــي سجـــلها الـــطبي عـــام 1948 كـــتبت فـــي 

الهامش كلمة “معقدة”

تـقول هـيلني أنـها تـؤمـن أن مـيرسـيا أقـنعت مـن سـاعـدوهـا عـلى اإلنـجاب لـيخفوا حـقيقة أنـها أنـجبت تـوأم! كـما تـقول 
هـيلني أن هـناك عـدة أحـدات غـريـبة حـدثـت لـها املـاضـي، مـثال كـان يـخبرهـا مـن حـولـها أنـها تـبدوا أكـبر مـن عـمرهـا 

الحالي عندما كانت في املدرسة.

تــقدمــت أحــداث الــشقيقتني حــتى أصــبح هــناك إحــتمال كــونــهم تــوأم، فــأعــادوا إخــتبار الحــمض الــنووي حــتى يــروا 
إن كـــان هـــناك إثـــبات عـــلمي عـــلى أنـــهم تـــوأم. فـــي كـــتابـــهم وضـــحوا أن نـــتائـــج الحـــمض الـــنووي تـــقول بـــأنـــهم تـــوأم 
بــدون أدنــى شــك. لــسوء الحــظ أنــه اليــوجــد إخــتبار يــوضــح مــا إذا كــانــا تــوأم بــالــفعل، ولــكن نــتائــج الــتحالــيل كــانــت 

إيجيابية على كل حال.

أحــد أهــم األحــداث بــالنســبة لــهيلني أنــها عــلمت اآلن أن األب الــذي يــعذبــها لــم يــكن أبــاهــا الــحقيقي. تــقول هــيلني 
“لـقد كـانـت صـدمـة حـقيقة، كـنت مـؤمـنه بـأنـني إبـنة لـتوم”..”لـقد كـان رجـل عـنيف ويـصعب الـتعامـل مـعه، ،وتـعامـلة 
مـعي لـم يـكن مـقبول عـلى اإلطـالق مـهما كـانـت أسـبابـة الـتي كـانـت تـدفـعه لـفعلها.. لـقد قـيل لـي مـن قـبل “أنـه رجـل 

سييء وأنا سعيد أنه لم يكون والدك”، وأعتقد أنني أشعر بذلك أيضا”

فـــي الـــوقـــت الـــحالـــي، قـــامـــت جـــيني وهـــيلني بـــكل مـــافـــي وســـعهم ملـــعرفـــة كـــل شـــي عـــن والـــدهـــم الـــحقيقي، والـــفريـــد 
هاريسون، الذي كما يقال عنه أنه رجل طيب ولطيف وأن لديه ستة أطفال.

ذهـبت هـيلني وجـيني إلـى قـبر والـدهـم الـحقيقي حـامـلني شـوقـهم وبـاقـة مـن الـورد وكـانـوا يـريـدون أن يـتركـوهـا عـلى 
قـبره بـدون أن يـكتبوا أسـمائـهم عـليها لـكي اليـراهـا أحـد مـن عـائـلته ويسـتاء، ولـكن لـم يسـتطيعوا تحـمل املـزيـد مـن 

الكذب والتستر، فتركوا رسالة حب لوادهم على قبره مدونني أسمائهم عليها.



ســامــحت هــيلني أمــها عــلى تــقصيرهــا فــي حــقها، وتــقول: “مــا أعــتقد بــه اآلن هــو أنــني كــنت دائــما أفــكر (أمــي) 
بـذلـك الـوقـت الـعسير فـي فـي حـياتـها وخـسارتـها املـؤملـة الـتي كـان البـد أن تـواجـهها. أعـتقد أنـها فـي كـل مـرة تـنظر 

إلي ، كانت ترى جيني أيضا. لم تكن تحبني أو حتى تهتم بي وذلك بسبب كل ماكان يجري في حياتها ”

الـشي الـوحـيد الـذي لـم تسـتطيع الـشقيقتني تـخيله هـو كـيف أسـتطاعـت مـيرسـيا أن تـختار أحـدهـم دون األخـرى 
وضــــحت بــــاإلخــــرى فهــــبتها إلســــرة أخــــرى. “كــــالنــــا أم، وال نــــعلم كــــيف قــــررت مــــيرســــيا بــــذلــــك الــــقرار” كــــما تــــقول 
جــيني ..”هــل وهــبتني لــعائــلة أخــرى ألنــني ولــدت أوال؟ أو النــني كــنت أكــبر، فــكانــت تــعتقد أنــني ســوف أتــصرف 

بشكل أفضل.”

بــغض الــنظر عــن كــل شــي، تــتمنى هــيلني وجــيني أن ســنحت لــهم الــفرص بــأن يــخبرا والــدتــهم مــيرســيا أن األمــور 
أصــحبت عــلى مــايــرام فــي الــنهايــة. تــقول جــيني “لــقد كــنت املحــظوظــة، لــقد هــربــت” .. “لــقد عشــت حــياة جــميلة، 

مليئة بالسعادة، وفي أوآخر عمري، وجدت توأمي هيلني التي تعني لي العالم كله.”

بــينما تــتمنى هــيلني لــو أن مــيرســيا أدركــت أن صــراحــتها قــد تــحفظ اآلم الــكثير مــن الــناس. “لــقد أخــفت كــل هــذه 
األسرار ، ومن أجل ماذا؟”..”لو أنها أخبرتنا بالحقيقة لكانت حياتنا أكثر بساطة.”

جوانا مورهيد.  صحيفة القارديان البريطانية.
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