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 שוטפת בעייתו, בשל בשווה. שווה הבית עבודות את ביניהם קים
האחרות. העבודות את עושה ג׳ים ואילו הכלים, את כריס

 להפסד הסיבות אחת ״לדעתי,
לבר שבאנו העובדה להיות יכולה

 שניצחנו. לפני עוד כמנצחים לין
 לפני העגלה את לרתום כמו זה

ה כלל עלתה לא אצלי הסוס.
 להפסיד. יכולים שאנחנו אפשרות

כשהעפ הסיום, לפני שניות 35 רק
וראי הספרדי הספסל על מבט תי

 הבנתי מתחבקים, כבר ששם תי
 היה זה שלנו. לא הזה שהמישחק

 וברגע ממתק, ' לך שנותנים כמו
 ומרגיש לפה אותו מכניס שאתה

מידך. אותו נוטלים הטעם, את
 אישית. מאוד זה את ״לקחתי

ורו בנו צופה הארץ שכל ידעתי
הניצחון. אחרי ולחגוג לצאת צה

ל1! הבכירה, הבת לסל. לקלוע נוהג שהוא בפי בדיוק שרה, בתו, את על אל מניף ג׳ים |
#״ 1 וקובעת: מאמציו את להעריך יודעת ואפילו כדורסל, שחקן הוא שאביה מבינה כבר קייט, ■ 1

שלוש. שנתיים בעוד בשחקן שלו הקאריירה את לסיים עומד ג׳ים טוב.״ שחקן הוא ״אבא

 לנצח. מוכרחים שאנחנו חשבתי
 היתד, הזאת הציפיה גם בעצם אבל

 ושאלו באו המישחק לפני מיכשול.
 כש־ להגיד מתכוון אני מה אותי

 זכרתי בידיים. הגביע את אחזיק
 ״אנחנו ברודי, טל של המילים את
 הזה במעמד שאמר המפה,״ על

 לחשוב במקום שנים. ארבע לפני
להגיד. מה חשבתי לשחק, איך

 האוהדים הביאו המישחק ״אחרי
 שהכינו והמשקאות האוכל כל את

 היה לא דבר שום אבל לניצחון.
לר שרציתי האחרון הדבר טעים.

 הגביע. עם הספרדים את זה אות
 לא להפסיד. לדעת גם צריך אבל

 נגמר שהכל אחרי מנצחים. תמיד
ש שלי, חברים כמה עם יצאתי

 מניו-יורק. במיוחד למישחק באו
 על ודיברנו בירה ושתינו ישבנו

מהמישחק.״ חוץ הכל

 הכיוד
הגמון

 בוטרייט את קיבלו בארץ
ה בין מדוכאות. פנים הרבה

 כלפיו פניהן את שהצהילו יחידות
 קייט, הבכירה, הבנות. שתי היו

 שחקן הוא שאביה מבינה כבר
 להעריך יודעת ואפילו כדורסל,

 טוב,״ שחקן הוא ״אבא מאמציו. את
 טייס גם הוא ״אבא הקטנה. סיפרה
טוב.״

טייס. רישיון בעל הוא ג׳ים

 לשדה־דוב, קופץ הוא פעם מידי
ליד לכביש מעבר ממש הנמצא
לטיסה קל מטוס ומשכיר ביתו,

מישפחתית.
באים ,28ה־ בני וג׳ים, כרים
 הכירו הם איידהו. ממדינת שניהם

 ג׳ים של בואו שנים. עשר לפני
שנים, שש לפני בארץ, לשחק
 שנר, נישאו הם אך ביניהם, הפריד
 לג׳ים הצטרפה וכריס מכן לאחר

 בחופזה נערך החתונה טכס בארץ.
אח ימים תשעה בארצוודהברית.

בארץ. הזוג בני כבר היו ריו
כ ג׳ים החל שלו הקאריירה את
 ״כלל יוטה. במדינת בקולג/ שלמד

 אוהב אני אם השאלה עלתה לא
״אמ ג׳ים. סיפר לא,״ או כדורסל

כדור תשחק אז גבוה, ,אתה לי רו
 תירצה.׳״ לא או תירצה אם סל

עס של בתיווכו ג׳ים הגיע לארץ
 ב־ המיקצוענית מהליגה יהודי קן

 לבוא הסכים ג׳ים ארצות־הברית.
ונשאר. — בארץ ולשחק לנסות

 — בארצות־הברית למדה כריס
הח יותר ומאוחר מוסיקה, תחילה

 כיתות להוראת מיקצועה ליפה
 העובדה את ניצלה כריס נמוכות.
 לפני ועסקה ספרדית, גם שלמדה

 מהגרים ילדי בהוראת נישואיה
 לא כמעט אני ״בארץ ספרדיים.
 מכמה ״חוץ כריס, סיפרה עובדת,״

אנג מלמדת שאני וחברים שכנים
לית.

 לצאת אוהבים לא ואני ״ג׳ים
 כך ביתיים. טיפוסים אנחנו הרבה.

אני בבית. יחד הרבה שאנחנו יוצא

 אוהבי ואנחנו גיטרה על פורטת
הבנות. עם ולשיר לשבת
 מחי אנחנו הבית עבודות ״את

 י לג׳ים בשווה. שווה בינינו קים
 הו אחת. בעייה רק הזה בענייו

 הכין כלים. לעשות אוהב לא
 מקו תמיד והוא בשבילו נמוך
 : בלים. שטיפת אחרי גב כאבי

 הדבר׳ את עושה והוא שוטפת אני
 עסוק׳ אנחנו עכשיו האחרים.
 ו דירה עברנו הבית. בסידור

מאורג לא עוד והכל חודש, לפני
 גד יותר דירה צריכים ״היינו

 י מפני וגם הבנות בגלל גם לה,
 אנח אורחים. הרבה תמיד לנו יש

 המיז עם הדוק קשר על שומרים
 בארצות־הברי והחברים פחה
 אצל התארחו חודש לפני רק

 ח׳ הזמן. באותו אנשים שמונה
 וה המירפסת על לישון נאלצו
 קומו בתוך כמו ממש שמח,
 קי כל נוסעים גם אנחנו קטנה.
בארצוודהברית.״ לבקר
 מישפו מקבלת ההפסד את

 אר ספורטיבית ברוח בוטרייט
 מכ עם ג׳ים של החוזה תית.

 השנה להסתיים עומד תל־אביב
 ה יהיו לא שלהפסד מקווה הוא

 ״נשארו חידושו. לגבי לכות
 עד לשחק, שנתיים־שלוש עוד

 א ואני תסתיים שלי הקאריירה
 בחיי חדש משהו להתחיל טרד
 הקאריי את לסיים רוצה אני

 שאר לפני לא תל־אביב, במכבי
אצלנו.״ שוב הגביע את
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