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محيطزيست :جعفر تش��كري هاش��مي ،مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هردار ته��ران گفت :در
تهران و ساير كالنشهرهاي كش��ور شاهد افزايش چشمگير خودروهاي شخصي
و موتورسيكلتها هستيم كه موجب بروز آسيبهاي زيستمحيطي خواهد شد.

مريم سعادت

محمود عزيزي

زیباترین روزهاي زندگيام

تدریس را باهمه دنیا عوض نمیکنم

نام و چهره «مريم س��عادت» با فيلمهايي كه
شخصيتهاي عروسكي در آن حضور دارند گره
خورده است و خيلي از دهه شصتيها با شنيدن
نامش ياد فيلم ب��ه يادماندني «زي زي گولو» و
نقش طنزگونه او در اين فيلم ميافتند .هر چند
اين روزها حضور او در فيلمهاي تلويزيوني كمرنگ شده است و ديگر كمتر
تصوير او در جعبه جادويي ديده ميشود ،اما دغدغه اصلي اين بازيگر دوست
داشتني تئاتر است ،بهويژه تئاتر عروسكي .از همه اينها كه بگذريم نام مريم
سعادت در رديف بازيگران معلم و مدرس دانشگاه قرار دارد و براي همين در
هفته معلم سراغ اين بازيگر هممحلي رفتيم تا از دغدغههاي يك بازيگري
كه مدرس دانشگاه هم هست بيشتر بدانيم.

نام و چهره محمود عزيزي بينندگان تلويزيون را ياد آخرين بازياش در
تلويزيون در سریال ستايش مياندازد ،اما گذشته از حضور در صدا و سيما
محمود عزيزي يكي از پيشكس��وتان تئاتر ايران و دغدغه و كار اصلي او هم
تئاتر است .او سالهاست كه در دانشگاه تدريس ميكند و از آن معلمهاي
دوس��ت داشتني اس��ت كه دانش��جويان براي حضور در سر كالسش سر و
دس��ت ميشكنند .بعد از يك جس��توجوي كوتاه بود كه متوجه شديم او
ساكن منطقه ماست و تصميم گرفتيم همزمان با هفته معلم گفت و گوي
كوتاهي با او صورت دهيم.

خانم س�عادت ب�دون مقدمه ش�روع كنيم ،چطور س�ر از دنياي
تدريس در آورديد .معلمي مثل خيلي از خانمهاي ديگر شغل مورد
عالقهتان بود؟
خير .برخالف خيليها من اص ً
ال به شغل معلمي عالقه خاصي نداشتم و
اي��ن عالقه ،دليل ورود من ب��ه كار تدريس نبود .اما بعد از پايان تحصيالت
خ��ودم و انجام مطالعات فراوان در خصوص تئاتر عروس��كي به اين نتيجه
رس��يدم كه در اين رش��ته حرفهايي براي گفتن دارم و اطالعاتي در اين
رشته وجود دارد كه شايد كمتر كسي آنها را بداند .به دليل همين نياز هم
بود كه بر خودم الزم ديدم كه وارد محيط دانشگاه شوم.
در دانشگاه تئاتر عروسكي تدريس ميكنيد؟
بله .چون اين رشته يكي از رشتههاي هنري مهجور است و منابع غني در
ايران ندارد .غنيترين منابع تئاتر عروسكي در روسيه وجود دارد و اص ً
ال در اين
كش��ور اين رشته آنقدر پر طرفدار اس��ت كه ادارههاي بسياري براي آن وجود
دارد .اما متأسفانه در ايران خود تئاتر هم مظلوم و بدون اقبال است چه برسد
به تئاتر عروسكي .براي همين من همه تالش خودم را در دانشگاه ميكنم تا به
دانشجويانم اهميت اين رشته هنري و اطالعات آن را منتقل كنم.
آدم جدي به نظر ميرسيد ،در كالس درس هم همين قدر جدي
هستيد؟
جدي هس��تم ،اما جزو آن دس��ته از اس��تادان نرم و انعطافپذيري كه
دانشجويانم را ترغيب ميكنم به اينكه به درسي كه ميخوانند عالقه داشته
باشند .همه دانش��جويانم هم ميدانند كه من فضاي استاد و دانشجويي را
سر كالس ايجاد نميكنم و روز اول به همه ميگويم كه مجبور نيستند براي
س بيايند .تا عالقه به دانستن و ميل به آن نباشد ،درس
گرفتن نمره سر كال 
خواندن تا دكتري هم فايدهاي ندارد.
چند سال است كه تدريس ميكنيد؟
 15س��ال اس��ت كه درس ميدهم و البته االن دو سه سالي ميشود كه
تدريس را كنار گذاشتهام و كار كارگاهي در دانشگاه انجام ميدهم و از انجام
آن هم لذت بسياري ميبرم.
ش�ما خودتان هم روزي پش�ت نيمكتهاي مدرسه نشستهايد،
خاطره جالبي از معلمي در ذهنتان نيست؟
چرا .كالس سوم دبستان بودم كه عالقه خاصي به معلم زبان انگليسيام
در مدرس��ه ملي زمان قبل از انقالب داشتم و هر هفته انتظار آمدن او را به
سر كالس ميكشيدم .او يك طورهايي الگوي من بود .من آن معلم دوست
داش��تني را  35سال بعد در يكي از كشورهاي اروپايي ديدم و آن روز يكي
از بهترين روزهاي زندگي من بود.

چند سال است كه در دانشگاه درس ميدهيد؟
 18سال است كه در رشته هنرهاي نمايشي در دانشكده هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران تدريس ميكنم .شغل اصليام تئاتر است ،اما روزمرگي باعث
شد كه به سمت دنياي تصوير كشيده شوم.
معلمي را چقدر دوس�ت داريد؟ آيا به اين ش�غل به چش�م يك
عادت نگاه ميكنيد؟
نمي دانيد چه لذتي دارد وقتي چيزي را به كس��اني ياد ميدهي كه آن
را نميدانند .ياد دادن براي من يكي از بهترين لذتهاي دنياست كه حاضر
نيستم با هيچ چيزي عوضش كنم.
وقتي دانش�جويان ت�ازه وارد دانش�گاه ،ش�ما را بهعنوان يكي
از پيشكس�وتان تئاتر و بازيگ�ران تلويزيون س�ر كالس ميبينند
برخوردشان چگونه است؟
حض��ور ي��ك بازيگر در دانش��كده هنر براي تدريس هنرهاي نمايش��ي
اتفاق دور از انتظاري نيست و اص ً
ال همه استادان تئاتر و نمايش دانشگاه از
بازيگران قديمي سينما و تلويزيون هستند .هر چند با وجود اين بداهه بودن
حضور يك بازيگر در دانش��گاه هنر براي تدريس ،باز هم خيليها ذوق زده
ميشوند و حتي يك جلسه هم غيبت نميكنند.
از زمان دانشآموز بودن خودتان و معلمهايتان چيزي در ذهنتان
مانده است؟
خش��ونت يكي از چيزهايي است كه من از دوران
دانشآموزي خودمان يادم مانده اس��ت .تنبيههاي
بدن��ي مثل فلك كردن كه هن��وز هم هر قدر فكر
ميكنم نميتوانم وجود آن را در سيستم آموزشي
آن زمان بپذيرم.
طوري از تنبيه و فلك كردن حرف ميزنيد
ان�گار تلخي فلك ش�دن را چش�يدهايد؟
اينطور نيست؟
(مي خندد) نه ول��ي تصوير آن روزها
بدجوري در ذهنم حك شده است.
ه��ر چند در ح��ال حاضر هم
بعضي از ش��يوههاي غلط
آموزش��ي چي��زي كم از
تنبيه بدني ندارد.
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