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به بازیگری ماند این چرخ مست 
که بازی بر آرد به هفتاد دست
شکاریم یکسر همه پیش مرگ 

سری زیر تاج و سری زیر ترگ
چو شادان نشیند کسی با کاله

به خم کمندش رباید ز گاه
جهان را چنین است ساز و نهاد 
که بی مرگ را کس ز مادر نزاد

)حکیم فردوسی(
خبر درگذشت دوست گرانقدر، زنده یاد محمد هاشم 
مؤذنی، آزرده و نژندم ساخت، ناچار با دلی پژمان، در 

سوگش از او می نویسم.
 ۱۳۵۵ سال  بهار  به  ایشان؛  با  من  دوستی  پیشینه 
هم دوره  همکالسم،  دوست  که  می رسد  مهرگانی 
خدمت سربازی شادروان مؤذنی در دزفول، او را به 

من شناساند!
سال  پاییز  از  ما،  یکرنگی  و  دوستی  ولی 
پذیرفته  دو  هر  که  شد  آغاز  خورشیدی   ۱۳۶۰

آموزش وپرورش کازرون و مربی پرورشی شدیم.
با هم برای دوره ی فراگرفتن نمایش، یک  سال ۶۳ 

ازآن پس  آموختیم،  تئاتر  و  رفتیم  شیراز  به  ماه، 
تناور  درختی  و  زد  جوانه  و  دواند  ریشه  دوستی مان 

گشت!
افتخار  داستانی،  فیلم  یک  و  کارنمایشی  چند  در 
همکاری با او داشتم، سال ۶۴ نمایش آن شصت نفر 
آن شصت هزار، نوشته؛ عباس معروفی را به گزینش، 
پیروزی  بهمن  دهه  برای  نوبهار،  جالل  زنده یاد 
به  و  برگزیدم  نقشی  برایش،  گرفتم،  دست  انقالب، 
مؤذنی گفت: محمد، گرفتار  دادم. آقای  پیشنهاد  او 
زندگیم، دستم تو ساختمونه نمی رسم، ولی چون کار 
نقش  یه  کارگردانشی،  تو  و  ارشاده  و  تربیتی  امور 
کوتاهی به من بده تا بازی کنم! متن نمایش را بهش 
دادم گفتم: خودت برگزین، نقش سردار آذر آبادگان 
را برگزید که نمودش روی سن زیاد بود و دیالوگ 

کمی داشت!
و  نمود  زیادی  کوشش  نمایش  آن  اجرای  برای 
از  بازیگران را که ۱۷ تن می شد،  تن پوش های همه 

بنیاد ۱۵ خرداد با هزینه ای اندک تهیه نمود!
در این نمایش، فزون بر ایشان، شهید جالل نوبهار، 
روش،  حسینی  عبدالحسین  حکمت،  فرشته  فرشاد 
حمیدپور،  عبدالصمد  شادروان  شریف،  محمدحسن 
حمزه زارع، شادروان محمد اسماعیل سلطانیان، حبیب 
زارع، محمدرضا توانگر، جلیل باغبان آزاد )فیاض(، 
عبدالرضا  ارسالنی،  عبدالحسین  سیروس،  اسماعیل 
بازی  صادقزاده، علی اکبر ریوفیان و چند تن دیگر، 
داشتند، کار مشترک اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شادروان  تهیه کنندگی؛  به  کازرون،  تربیتی  امور  و 

هوشنگ مرحمتی و علی صحرابان بود.
نقاب  در  رخ  آنها،  از  پنج تن  تاکنون،  شوربختانه   

خاک کشیده اند، یادشان گرامی!
هنری  کاردانی  که  زمانی  مؤذنی،  روانشاد 
دوست  سرپرستی،  به  کازرون،  آموزش وپرورش 
پیشرفت  پذیرفت،  را  پرویزی  مهدی  آقای  گرامی؛ 
چشمگیری در آفرینش گونه های هنری دانش آموزی 

رخ داد!
برای نخستین بار

هنرمند  دانش آموزان  چنته، کار  دانش آموزی  جنگ 
آقای  سرپرستی  به  )مطهری(  شاکر  دبیرستان 
بود  هاشم  محمد  شادروان  دایی  که  موسوی  حسن 
ده  بودم،  آموزشگاه  مربی  که  خودم  کارگردانی  و 
شب در سالن شهید عسکری، با تالش شادروان، زمان 
قرار  براین  شد،  اجرا  پرویزی  مهدی  آقای  معاونت 

بود:
نمایش اولین روز، بر اساس داستان؛ فقط گوشت، اثر 

جک لندن، تنظیم و کار خودم.
نمایش موزیکال آمال، کار اکبر اصالح پذیر، نمایش 
احمد  آقای  طرح  پاس،  و  آس  گدای  موزیکال 
گروهی،  کار  آموزشگاه،  ادبیات  دبیر  سیف اللهی، 
نمایش قهوه خانه آخرالزمان، نوشته و کار خودم، با 
بازی درخشان شادروان مهران دهقان، تقلید صدا، با 
سنتی،  موسیقی  شعبده بازی،  قاسمپور،  علی  هنرمندی 
تصنیف  بازخوانی  چهارمضراب،  و  ملیجه  ضرب 
نازار دلی، با صدای علی منتظری... دو سرود، ساخته 
رهبری  به  اصالح پذیر  اکبر  و  قبادی  سعید  زنده یاد 

صمد آیاره، دی ماه ۱۳۷۰ خورشیدی.
کارنامه ی هنری زنده یاد محمد هاشم مؤذنی

سربداران،  نمایش  در  بازی  خورشیدی،   ۱۳۶۰ سال 
کار فرهاد یزدانفرد، ۶۲ بازی در نمایش قلعه نوشته 
مخملباف، کار قاسم مرادی و شهید اصغر توانا، همان 
اساس  بر  مسافر،  بهیمه  فروختن  فیلم  در  بازی  سال 
داستانی در مثنوی مولوی، ساخته خودم. سال ۶۴ بازی 
در نمایش آن شصت نفر آن شصت هزار، کار خودم. 
فرشته  فرشاد  کار  زلزله،  نمایش  در  بازی   ۶۵ سال 
حکمت، سال ۶۷ بازی در نمایش آن شب خورشید، 

نوشته و کار؛ محمدرضا پشنگیان.
- تدارک تعزیه تشنگان عشق به تهیه کنندگی مهدی 
تابستان  خودم  کار  نظری،  علیرضا  نوشته  پرویزی، 

.1369
هنر  برکشیدن  در  بی دریغ،  که  منشی  بر  هنرمند 
شهرستان تالش و کوشش داشت، خود از بازیگران 
نمایش بود و در چند کار ایفای نقش نمود و به تئاتر 

دل بستگی داشت!

شاد  خندان،  خوش رو،  نوگرا،  برازنده،  انسانی 
به  اخم،  و  قهر  و  تندی  بود،  آرام  و  شادی بخش  و 
چهره اش راه نداشت، همیشه من و دیگر دوستان را، 

به نرمی و مدارا می خواند.
می گذشت،  مایه  خود  از  که  نیک رفتاری  آموزگار 
مربی مهربان و دلسوزی که دل به پرورش فرزندان 
ایران سپرد و دانش آموزان فرهمندی به یاری دیگر 

همکاران پروراند.
چنان پروراند همی روزگار 

فزون آید از رنگ گل رنج خار
)فردوسی(

دوست مهربانی که در سوگ مرگ مادرم، کنارم بود 
بیشتر شب ها به دیدنم می آمد و  و تنهایم نگذاشت، 

بی تابی ام را، تاب وتوان می داد.
فروتن و بی ریا بود و دوستدار گردشگری و گل و 
منزل  در  دیگری  دوست  با  یک شب  هفته ای  گیاه، 
و  گپ  و  چای  به  و  می آمدیم  گرد  به نوبت،  یکی 
جوک  برای مان  مؤذنی،  آقای  می پرداختیم،  شیرینی 
مشترکمان،  دوست  می ساخت!  شادمان  و  می گفت 
و  خوب  هنرمند  واپس گرا،  و  بود  خرافی  کمی 
مرا  زمان،  آن  افکارش  ولی  است،  دوست داشتنی 
می رنجاند، گفت؛ و گوی من و او، سوژه خوبی بود 
ما، آرام و  بی خیال درگیری  زنده یاد،  برای خندیدن 

شادبود و خوشحال!
شادروان دوست نازنینم پرکشید و بخشی از خاطرات 
تا  که  گذاشت  یادگار  به  زندگی  زیبای  و  خوب 
هستم، یاد نیکی هایش، در خاطرم خواهد ماند، نازش 

و داوش بر او، یادش ماندگار.
اگر شهریاری و گر پیشکار 
تو اندر گذاری و او پایدار

کجا آن سواران و گردنکشان 
کز ایشان نبینم به گیتی نشان

همه خاک دارند بالین و خشت 
خنک آن که جز نام نیکی، نهشت

)فردوسی(
فرشته  فرشاد  آقای  به  را  زنده  گذشت  در  خبر   

حکمت، این گونه نوشتم:
درود فرشاد جان، امروز یه پیامی برام فرستادند که 
خبر دردناک خاک سپاری دوستمان شادروان محمد 
هاشم مؤذنی، بازیگر نمایش زلزله و آن شصت نفر 

بود. یادش گرامی شما زنده باشید.
و چنین پاسخ داد:

ای وای!
هرروز ستاره ای به زمین می فتد و باز

 این آسمان غمزده هم بی ستاره است!
روانش در آرامش.

آخرین دیدار
که  خویشان  از  یکی  خاک سپاری  در  بار،  آخرین 
از  دیدمش،  می شد  مؤذنی  آقای  دایی  داماد  پسرش 
دیدارش شاد شدم، خیلی برایم سخن گفت، از زندگی 
و کار و بار و بچه هاش، مثل همیشه شاد و امیدوار، 
از دوران خوب گذشته و خاطرات بازی در نمایش، 
از آقای مهدی پرویزی و آقای محمد حسین خواجه 
زاده، به نیکی یادکرد. شماره تلفنم را گرفت و قول 
از منم خواست،  اومدم کازرون میام می بینمت،  داد؛ 
شیراز به دیدنش برم، گفتم: »یکی از کارها و بازیت 

را، دارم.« 
خوشحال شد و گفت: »برام بفرست«، گفتم: »چشم«. 
آدرس مغازه برادرش تو خیابون شریعتی را داد، بردم 
خدمت داداشش براش فرستاد. زنگ زد تشکر کرد 
سری  اومدی  شیراز  »محمد،  گفت:  و  داد  قسمم  و 
و  ناگهانی  مرگش  نبود،  براین  پرگار  بزن«.  من  به 

باورنکردنی بود.
از پروردگار کیهان برای این دوست بزرگوار، فزونی 
آمرزش و برای بازماندگان و دوستدارانش، تندرستی 

و شکیبایی خواستارم.
یاد و نامش پایدار.

ای دوست، به دوستی قرینیم تو را
هر جا که قدم نهی زمینیم تو را

در مذهب عاشقی روا نیست که ما
عالم به تو بینیم و نبینیم تو را

)عراقی، دیوان اشعار، رباعیات(

آن شب خورشید
برای دوست خوبم، زنده نام؛ محمد هاشم مؤذنی

سعید قبادی، گروه سرود دانش آموزینمایش متیلتعزیه، تشنگان عشق

اولین روز
 اثر جک لندن

از راست، جلیل اجاقی، محمد هاشم مؤذنی، اصغر رضایی، 
محمد رجبی، در نمایش قلعه

شهید جالل نوبهار و فرشاد فرشته حکمت 
در نمایش آن شصت نفر

  محمد رجبی


