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 شـده را  تئوري بافی فقـري درونـی  وشعارزدگینمایش یعنی همین که تو بیغوغاياستادمحمدمحمود
.بگیردمعلولی متن را پیي علت وخود رابطهتا ،خوانندهبگذاري پیش چشم بیننده و

 اگر به فکر کردي 1343در سال نصرت رحمانیکه پس از آشنایی با شاعر توانا ياستادمحمدمحمود

شـروع  وبیـژن مفیـد   اما یک سال بعد پس از آشـنایی بـا   ،شديشاعر میرفتی حتماٌنمیاترئتت سم

کافه راه یافتن به ،مفیدبیژن به مدیریت » اترئآتلیه ت«تشکیل گروه ،»شهر قصه«شِنمایهايتمرین

جـدي  به طـور  محمد آستیمو اکبر مشکین،حسن قائمیان،احمدجالل آلآشنایی با وفیروز

در دبیرسـتان  .بـا روح شـاعرانگی و همـان سـال بـود کـه از دبیرسـتان اخراجـت کردنـد         ،اتري شديئت

علیرضا وعباس نعلبندیان،شهرام شاهرختاشهمکـالس  شدي ثبت نام کردي وفخررازي

را هم اشکه مدیریت صحنه»شهرقصه«نمایشردرخشانت دپس از بازي 1347در سال وزادهنوري

1348درسـال شـدي و جشن هنر شـیراز  يروانهآوانسیانونعلبندیان،با بیژن مفیدبوديدارعهده

به کارگردانی بیژن مفید » ماه پلنگ«وایرج انور به کارگردانی»نظارت عالیه«پس از بازي در نمایش

ه درآتلیل با انحال؛ور به صحنه رفتنتان بهم خوردپرغرساده وقرارو»اترئتآتلیه «عدم وابستگی قرارداد

.یراه انداختراپتوروك گروههاي بندربچهبابه بندرعباس رفتی و1349سال 

حاشـیه نشـینانی  .نشینان از ذره شروع کنیبه خاصیت حاشیهتا بنابندرعباس رفتیبه استادمحمدمحمود

د محمـو بـه نویسـندگی  »ریـل «امـاپس از اجـراي نمـایش   ،تر استکه گاه حضورشان از متن پررنگ

پـل  انژرا براسـاس داسـتان   » دیـوار «ينمایشـنامه به تهران بازگشتی و1350در سال آباديدولت

25در تـاالر  »آسـید کـاظم  «بعد از اجراي نمایش ؛نمایش به اجرا درآوردييدر خانهنوشتی وتررسا
پرداختـی  »اكپژو«و»ده مردخلیل«کارگردانی سریال نظیر از آن به نگارش واستقبال کموشهریور

ست که همراه بـا همکـارت   ماناحاصل این ازدواج فامیلی دخترت ازدواج کردي مهري ابراهیمی باو

.ي حیات در کنارت ماندخرین لحظهآتا مهسا دهقانپور 

وابستگی به مواد سیاه سرانجام تلخ و»یکمشب بیست و«ي در نمایشنامه1352تو در سال استادمحمد

به قول خـودت در  کردي وضبط اکبر مشکینبا را »رسم زمانه«ایش منکشیدي ومخدر را به تصویر 

دیوار لجبازیت لجباز شده بودي و.سالِ اهرمن گم شدي،ترین چهار راه سالهمان سال در ازدحام شلوغ
.تر بودهایی که موفقیتت را تاب نداشتند کوتاهنآاز ارتفاع تیر 
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 ياما تو در همان سـال نمایشـنامه  ،هتقویم تو رقم نخورد1353سال اي که در نوشتهاستادمحمدمحمود
ي دو بـه وسـیله  را نوشـتی کـه هـر   »ایستگاه سیزدهم«1354در سال زدي ورا ورق»سیري محتوم«

نظـم و اعت زنـدگیت  سـ 1354سـال دراجـرا شـدند و  دانشگاه تهران در محمديجمشید شاه

ات در خـواب آشـفته شـده   وسردرآورديآیت فیلم از ؛دوقت خوابت بو1355سال .نظامش عوض شد

دقیـانوس شـهر   «ي هـا در آیـت فـیلم نمایشـنامه   یک سـال بعـد  ونوشتی را»جنگ اطهر«ي نامهفیلم

ـ سـینما ت در را کـه » یکـم شـب بیسـت و  «و»پله تا مـرگ ل چها«، »سیري محتوم«،»افسوس اتر ئ

پدر پسـري بـه   ازدواج کردي وآهو خردمندشده شناخته در همین سال با هنرمند .نداجرا شدکوچک 

کنـار خیابـان   را»خوزیانون خونیا«ينمایشنامه1359در سال استادمحمدمحمود . شديکاووسنام 

اما دریغ کـه  تمرین کردي هارسو چآبادان نوشتی و در سالنسینما رکس زدن ي آتشواقعهبراساس 

وهم «ضبط تلویزیونی شد و مسعود فروتن به کارگردانی »گل یاس«ي هرگز اجرا نشد اما نمایشنامه

ـ تدر هـادي اسـالمی  بـا کـارگردانی   »ترناتیغ و«و محمدلو بهرام شاهي به وسیله»عکس اتر ئ

همـان  ؛رهایت نکـرد 1364تا 1359از سالرحم قد نکشیدن در سال بد اما عقوبت بی؛اجرا شدپارس 

ها مامور اعـدام خـود   نآ«و »قصص القصر«هاي نمایشنامهپرسه زدي وقصر قجر سالی که در دهلیز 

اتر ئتبازیگران مجرم بهشده براي تمرین باپنج شب با ماشین آهن کشیده هل وچرا نوشتی و»هستند

.آمديشهر 

 شِچرخیـد چرخیـدي، بـراي همـین پـس از نگـار      که گرد خودش مـی تو در مداري استادمحمدمحمود

نگـارش  وويالـدین خسـر  رکني آن به وسیلهضبط تلویزیونی و»منداني سالخانه«ينمایشنامه

مور أهـا مـ  آن«و»قصـر لقصـص ا «اجراي واسماعیل خلج به کارگردانی »سایه همسایهزیر«سریال 

در کانادا یا به و آمریکا را بچرخی وکانادا،اسپانیا،فرار کردي تا یونان1362سال در»اعدام خود هستند
.دنیا اقامت کنیرِخقول خودت آ

 اما البد غـم  گرفت شک نرسیدن دارو جان عزیزت را نمیاگر در کانادا مانده بودي بیاستادمحمدمحمود
گـل  «نجا سبز نخواهد شد که پس از اجراي نمـایش  آیت هادانستی که ریشهخورد وغربت روحت را می

بـا 1357در سـال  هلفـیکس  يجایزهدریافـت وهلفیکس،آتاوا،مونترال،تورنتوهاي در شهر»یاس

فـراري از ایـران را بـه تصـویر     رنج هنرمنـدان  مشقت ودر لس آنجلس»خرین بازيآ«اجراي نگارش و
را بازنویسـی و »آخرین بازي«1378سال نِدر ایرا.باز گشتی به ایرانباد گفتی وچه باداهرکشیدي و
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ورا نوشـتی  »عکس خـانوادگی «ي نمایشنانهاجرا کردي وسالن سایه ونیاورانفرهنگسرايدر

شد شاد اجرامثل و افسانه به صورتی عاشقانه وبا زبان شعر و،ت ریتمیکا»دیوان تاترال«بعدسال یک 

ات همیشـگی ي دغدغـه همـان سـال   در.قشـقایی سـالن  ت در ا»تهـران «نمایش 1386در سال و

؛نوشـتی »سـید کـاظم  آ«هوایی نزدیک بـه  در حال و»هنتر«را در نمایشی به نام حکومت مشروطه 

کافـه مـک   «نمایش1389اما در سال هرچند پس از دو سال تالش سرانجام در حد یک طرح باقی ماند 
.چهارسو به نمایش گذاشتیي مهاجرت در سالن را با دغدغه»آدم

 م شـده تـو را   که این روزها بیماري عا) سرطان(بیماري خاص 1390دریغ که در سالاستادمحمدمحمود
صـحنه ببـري بـه دام    قلبت توانایی جریان داشت تا آخرین نمایشـت را  که پاي زندگیت ایستاده بودي و

نادیـده انگاشـتن مسـئوالن    وانگاري ي جغرافیایی به دلیل سهلدر این قرن و توي این نقطهو،انداخت
.جانت را نشانه گرفت

 ام چهـره «کتـاب  بـه اجـرا نرسـید و   »هـاي زنـدان  هقص«ي آخرت هرچند نمایشنامهاستادمحمدمحمود
5اما پیکر نجیـب تـو در روز شـنبه    ؛گرفت به چاپات را در بر میهاي پراکندهکه یاداشت»پوشیده بهتر

.اگذرچند کوتاه وهرها عامل وحدت شد پس از سالرودکی مرداد در تاالر

 ي انسان فقط پشت درهـاي بسـته  کردي میفکرتسیزده سالگیدنیاي معصومدرتواستادمحمدمحمود
در اتـاقی از  سـالگی  63وقتـی در  ات رااشـتباه معصـومانه  ؛تواند انسان دیگري را کتـک بزنـد  ها میاتاق
یـا بـه قـول خـودت     ،ي یک دوست شالق شـماتت خـوردي  هاي بیمارستان به خاطر مالقات سادهاتاق

تهـران کـه   جـم  گویم در بیمارستانمیارمان راآخرین دید.حس کرديبازجویی شدي تا مغز استخوان 

گفتـی  روي کلمات کیدتأو تدادي تشخصی که به نام دوستانت میبا همان تلفظ و،زديفردایش زنگ
پرسید چرا تو به دیدنم پشت سرهم می! واي! واي.کنی یک ساعت بازجویی شدممیفرخنده خانم باور«

»!خواست بدونهمیرو1منیژهپیک زندگی تو وجیک و.اومدي

نفـس  تـو راسـت گفتـی   ،نیسـت آورتعجـب که ؟ این روزها این چیزهااستادمحمدمحمود تعجب کردي
ات عاریتی نخواهد شـد حتـی بـا    هقرختو ی نباشد وشان عاریتاما به شرطی که خرقه،اتر حقهئهاي تبچه

دلمـان برایـت تنـگ    .دنـد مرحمت کرت ي پیکرغم میلت براي مصادرهعلیرکه چند وجب خاك عاریتی 
.استادمحمدیادت مانا محمود ،شده



4

1392ماهمرداد29

برگزار استادمحمدبه مناسبت درگذشت کانون نویسندگان ایراني کهدیادبوياین مطلب در جلسه

.خوانده شد،کرد

:پانویس

.منیژه نجم عراقی. 1


