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שבוע, לפני ברמן חמישיית שנולדה ד
ע ב ביותר המפורסמת החמישייה היתר. ז

שנ לפני שנולדה הנסון, חמישיית עולם
.1969 בנובמבר תיים,

 ג׳ואן, ניקול, הנסון, האחיות חמש
 ג׳ון הזוג לבני נולדו ושרה, ג׳קלין ג׳ולי,

 הן, גם שבבריטניה. באסקס הנסון ואיירן
 היתה כשאמן נולדו ברמן, חמישיית כמו

 קיסרי. ניתוח ובאמצעות השביעי, בחודש
 ילדי למשקל דומה היה של.החמש משקלן

ב באינקובטור הוחזקו והן ברמן, משפחת
 יכלה מכך כתוצאה שבועות. מספר משך
אחת. בבת פניהן את לקבל הנסון איירו

 כאשר שרה, הביתה הגיעה ראשונה
 אז היתד. היא ק״ג. 1.600ל־ הגיע משקלה
 דווקא היא כיום באחיות. והשמנה הגדולה

בנו את האם קיבלה אחריה שבהן. הרזה
 כשמשקלן אחת, אחת בהפסקות, תיה

מהאינקובטור. אותן להוציא הירשה
ה דומות נולדו לא הנסון בנות חמש

 שיער בעלות הן מהן שלוש לרעותה. אחת
 שמקל מה בלונדיות, הן ושתיים כהה

דד לדברי הוריהם. בידי זיהוייו על כמובן

חמי עם לטייל ניתן כךבטיול
 ילדים עגלות שתי : שייה

 תינוקות חמשת את מאכלסות מחוברות
העגלה. את לבדה לדחוף יכולה האס הנסון.

 הבנות את להבדיל הצליחו הם הורים,
 בעזרת וזאת חודשים, שלושה אחרי כבר

שונים. שהיו הבכי קולות
 החמישיה את שילדה הנסון, לאיירן

 טענות אין אחת, לבת ואם 34 בת בהיותה
 ה- בגידול הכרוכים הקשיים על מרובות

 שלה היום סדר מתחיל לדבריה חמישיה.
מת הבנות כשחמש בבוקר, שש בשעה

ב בהן לטפל מתחילה היא אז עוררות,
הבכירה. בתה עזרת
 אומרת, היא ילדים,״ גן לנהל כמו ״זה
 העבודה.״ את לארגן לדעת רק ״צריך
 במיטה ישנות הבנות חמש היו תחילה
 זה. לצורך במיוחד שהוזמנה אחת, ארוכה
 מיטה מהן אחת לכל יש כשגדלו, כיום.

 היו אחד. בלול מבלות הן אבל משלה.
 רק אבל לישיבה, סל־קלים חמישה להן

 האם היתה באמצעותה אחת, טיול עגלת
בעצמה. אותן להוביל יכולה הגאה

 איירן, אומרת תינוקות,״ היו ״כשהן
 להסתדר לעולם נוכל שלא היה ״נראה
 היו ובתי בעלי התרגלנו. אבל איתן.

 לטפל אפשר ידיים שש עם לי. עוזרות
 הרבה כבר זה היום תינוקות. בחמישה

קל.״ יותר
 ג׳ון, בעלה מוסיף אחת,״ בעיה רק ״יש

 למצוא קשה לחופשה, יוצאים ״כשאנחנו
 איתנו החמש כל את לאכסן שיסכים מלון

 בנותיה חמש את במטבחה מאכילה איירןלגן־ילדים מסעדהאחד.״ בחדר
שנתיים. לפני באנגליה אחת בלידה שנולדו
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״אחת במיטה 5 ;
חמי בנות שוכבות הביתה, שהגיעו אחרי
 כשג׳ון אחת, במיטה הנסון שיית

בצוותא. בהם מטפלים הנסון ואיירן




