
בו  לבמאי קרה נרתי־אנשו■ ו
- בלתי־אפשוית־ ״משימה הסידוה

ומהארץ מהקתווה להסתלק אולץ הוא
 וזב־ הדרך,״ כל לאורך אותי ימו ^

האמרי במאי־ר,טלוויזיה השבוע ריז 1//
בעי כשדמעות ריצ׳רדסון, דון הדגול קאי
 את גם רימו שהם !אלא בלבד זו ״ולא ניו׳

״שלהם הסטודנטים ! 
 היאמרי־ הבמאי כיוון זו המורה האשמה
אוניבר שילטונות אל 56ה־ בן קאי־יהודי

ול לקולנוע בחוג יאשר הל־אביב, סיטת
 וחצי, כשנה לפני ללמד בא שלה טלוויזיה

 עם מארצות־הברית לישראל עלה כאשר
 -שנה. 30ב־ יממנו הצעירה לו,רה, אשתו
שתיק- ריצ׳דדסון, דון מתכונן אלה בומים

 לריצרדסון. הצלחתה את החבה היחידה
 שמות עשרות נמצאים בני־טיפויחיו בין

 קא- ג׳והן הבמאי וביניהם אחרים, נודעים
 ברט השחקנים ומוסקוביץ׳), (מיני סאווטים

 ליזבט מוסטל, זירו בנקרופט, אן לנקאסטר,
אחרים. דבים־רבים ועוד סקוט

 הראשונים צעדיהם את הדריך ■ריצ׳דדסון
 ובכך האמריקאית, בטלוויזיה אלה של

משג קריירה אל הדרך את בפניהם פתח
עולמי. פירסום ואל בהוליווד שגת

 לישראל המהולל הבמאי הגיע כאשר
מניסיונו ולחלוק עצמו להקדיש והחליט

 המציאות סלע אל התנפצו הגדולות וותיו
הארץ. את לעזוב האכזרית, הישראלית

מלאכת־
בראשית

י מן 1■ צ  ריצ׳רדסזן של עלייתו לאחר ק
בהב ישראל, בעיתוני דווח לישראל 1

ש גדולה כספית ■תרומה על רבה, לטה
 יתל־■אביב. אוניברסיטת לטובת נתקבלה

 נסיכת קלי, גרייס של תרומתה זו היתד,
 כאות״ לשעבר, ושחקנית-הקולניוע מונקו

 והדריך חינך לימד, אשר לאיש הוקרה
 והיה בהוליווד, הראשונים בצעדיה אותה

 העולמי לשם לא־,מבוטל,ת במידה אחראי
לה. שקנתה

שחקנית־הקולגוע אינה קלי ׳גרייס אך

 תל־ אוניברסיטת של הסטודנטים עם הרב
 יקר־ בנכס האוניברסיטה בכך זנתה אביב,

 של בתמיכתם גם — עיסו ויחד המציאות,
בעבר. ■תלמידיו שיהיו אנשי־שם ־אותם כיל

״במליאכודיבדאשיית לעסוק רוצה ״אני ! 
 לישראל, הגיעו עם ריצ׳רדסון דון הכריז
וה הטלוויזיה אנשי בידי ירואיין כאשר

 אמר, בישראל,״ ״פה, הישראליות. עיתונות
 באתי דרכה. בראשית נמצאת ״הטלוויזיה

 ללמד רוצה הייתי מכך, יותר ועוד לעזור.
באמצ הצעיר הישראלי הדור את ולחנך

 שיש מאמין איני והקולנוע. הטלוויזיה עות
 ירק וצריך זו, למטרה נפלא חומר סאן

הנכון!״ בכיוון להתפתח לו לעזור
 כשיאמתחתו לישראל בא ריצ׳רדסון דון
 חלוציים. ורעיונות אידיאלים תיקוות, מלאה

 לרוחו כלל זרה היתר, לא החלוציות-לשמה
זה. ושביע-ניסיון ותיק במאי שיל

 הטלוויזיה בסידרת דאגן אנדריו את נזביים ריצ׳רדסון דוןבתפקיד
־ הנודע ׳במאי־הטלוויזיה מימין: ,בתמונה 1תנב0ס15״ וי

 בישראל, והטלוויזיה הקולנוע רמת את לשפר בתיקווה ארצה שעלה צ׳רדסון,
לארצות־הברית. לחזור החליט ׳האכזרית, הישראלית האקדמית למציאות נכנע

 על ריצ׳רדסון ביים 40,־ד בשנות
ב דרמאטיים מחזות ברודוויי בימות
ה של ׳כוסבות־הבמה גדולות של כיכובן
 מייד עבר הטלוויזיה המצאת ,ועם תקופה,
 שנתגלה החדש, בתחום־התיקשורת לעבוד
כימעט. בלתי־מוגבלות אפשרויות כבעל

שש־מאות
סרטים

ך *יין מן ו  עמוד־התווך להיות הפך קצר ז
ב האדירה הטלוויזיה תעשיית של 1 1

 תמימות שנים 35 במשך ארצו,ת־הברית.
פחות לא ביים — לישראל לעלייתו עד —
 בכל הוצגו יאשר סירטי־טלוויזיה, (!)600מ־

 סל של אלה על עלו הישגיו העולם. רחבי
אחד. במאי־טלוויזיה

 להצלחה זנו אשר שביים, הסדרות בין
 ניתן בארץ, כבר הוצגו וחילקן ומיוחדת
 ארני, משימה־בלתי־אפשרית, את למצוא
אחרות. רבות ועוד הנוקמים, בוננזיה,

 הטלוויזיה בתחום הברוסד, פעולתו על
 הגורעים ימד,פרסים באחדים ריצ׳רדסון זכה

 האמי(האוסקר פרס ׳וביניהם בעולם, ביותר
והסילווניה. הפיבודי הטלוויזיה), שי

תיו את  ריצ׳רדסון הספיק כבמאי שירו
.ב הגדולות לחבריות־ר,סרטים כבר ׳להעניק

 פוקס אוניברסל, ווונר, האחים כמו יותר,
 ומטת־גולדוויך פאראמונט המאה־העשרים,

באוניברסי במרצה שימש נם הוא מאייר.
 ב־ ולימד וניו־יורק, ׳קולומביה של טאות

 אמריקה, שיל במה לאמנויות בית־יספר
 ביותר המעולה המיקצועי כמוסד הנחשב
באדציות-הברית. הקולנוע ללימוד
 לא תל־יאביב אוניברסיטת דק כי נראה

 שנפל האוצר את כהלכה להעריך ידעה
כמתת־משמיים. בחלקה

מסכת
תככים

 מי נמצא תל־אכיב אוניברסיטת ך*
 ללא גם להסתדר ניתן כי שהחליט׳ ^

 כאשר הזה. המנוסה הבמאי של עצותיו
 התל־ בפקולטה אולפןיד,טלוויזיה ניבנה

 האולפן ואומנם, בו. נועצו לא אביבית,
׳כראוי. !מתפקד אינו ביותר, גרוע ־שניבנה

 המרצים, בישיבת ריצ׳ידדסון, ררש כאשר
 לימודי ברמת יותר גבוהה מיקצועית איכות

קול בנזיפה זכר, באוניברסיטה, הטלוויזיה
 ״שתוק! בנוסח: ישראלי, מרצה מצד נית

 בטלוויזיה!״ ׳מושג לך אין
ב צעיר, ;מרצה ומפי שבאה זו, צעקה

 מעידים ■תלמידיו שאפילו לחייו, 20ד,- שנות
ה היתה מיקצועי, ניסיון חסד הוא בי בו

 עומק עד נפגע הגאה האיש האחרון. קש
התפטרותו. ואת הגיש נישמיתו,
 התפטרותו דבר לסטודנטים נודע באשר

 שביתת־ על מייד החליטו ריצ׳דדסון, של
 להחזירו. בדרישה אזהרה,

ביאה לא לשבות הסטודנטים של החלטתם

 בלבד. ריצ׳ירדסון של היפות עיניו בגלי
 החוג החל שמאז היתד, הכאובה האמת
הת ,תלמידיו יגילו !וחצי, שינה ליפני פועל,

 הנמוכה, רמת־ד,לימודים על רבד, מרמרות
 תום־ על המיקצועות, בין הוסר־האיזון על

 ,בציוד המחסור ועל הלקוייה, גית־ד,!לימודים
 הסטודנטים הביעו התמרמרותם את !מתאים.
ה לדיקן שהגישו עצומות שיל בשורה

בנד — ולמרציו פקולטה  להם עזר ו
 בקשו־ כל ללא־־הועיל. או — ריצ׳רדסון

 אוזניים על נפלו אלמנטרי, לציוד !תיהם
!אטומות.
 ״במושך להיכנע. ריצ׳רדסון נאלץ לבסוף

 כשם נלחמתי לא בהוליווד שנויתי כל
 אמר האחרונה,״ ■בשבר, למענכם שלתמתי

 לחזור לבקשו ביתו ,אל שבאו לתלמידים
 הרי עוזב, אני ״!אם שלו. הקתדרה אל
חוסר־ — בילבד אחת סיבה בגלל זה

״היושר !
 סופית, הפכה לעזוב שהחלטתו לאחר

 לגולל המאוכזב ריצ׳רדסון דון הייה יכול
 הנואש ,מאבקיו סיפור את תלמידיו בפני

האוניברסיטה. של התככים במסכת
הזמגה
לעזור

 ריצ׳רדסון. סיפר ואני," שוני ^
לשינוי. תיקווה ׳מתוך ארצה ״הגענו

 עלותבו לפגי שנד, חצי בניו־״ודק נישאנו
 מרגשת, ׳חדשה, דרך־חיים ׳וחיפשנו ארצה,
אר שעלינו לאחר !מייד הרפתקנות. אפילו

לל באשדוד, למרכז־הקליטה נכנסנו צה
■עברית. מוד

ה הטלוויזיה הקרינה תקופה ״!באותה
 ביימתי אותה אוני, הסידרה את ישראלית

 ל־ באו ,אנשי־הטלוויזיה באדצות־הברית.
 פרופסור הגיע ובעיקפותיהם אותי, ׳ראיין
 ו־ לאמנויות הפקולטה דיקן לזד, ימשח

 לשוחח תל־,אביב, באוניברסיטת תיקשיורת
אתי.

ה שמטרתו לי סיפר לזד ״פרופסור
 את האפשר ככל לקדם היא ביותר חשובה

 חלומו בארץ. !והקולנוע הטלוויזיה רמת
 באוני- להקים הוא לי, יםיפר כך הגדול,

ל אלה, למיקצועיות מעולה חיוג בירסיטה
 ,אין זה. בתחום לעבוד צעירים הכשיר

 יכול דיצ׳רדסון מד אתה, כמה ׳מושג לך
לי. אמיר בכך!׳ לעזור

 אך ההזמנה, יעל ׳מאוד שמחתי ״׳אומנם,
 לקבל אוכל שלא לזר לפרופסור אמרתי

 .אקבל אלא־יאם־כן המוצעת, הימישרה את
 מעמדי את שהולם כפי מלאה, פרופסורה

 מינוי ביקשתי בנוסף, החב. נסיוני ואת
 האחרים המרצים לכל ,מעל אותי שיעמיד

 קיום את לי הבטייח לזר פרופסור בחוג.
,גם־ייחד. הדרישות שתי

 אשתי עברנו, אליו הבטחות ״בעיקבות
 בסמוך להתגורר לתל־ואביב, מאשדוד ואני,

 לזר פרופסור בדק בינתיים לאוניברסיטה.
 בירגר, !זאב גם שהבאתי. ההמלצות כל את
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