
از من پرسید ش��اه ایران به عنوان رهبری اصالح طلب 
و دموکرات ش��ناخته ش��ده، آن وقت چگونه می تواند 
تحمل کند که یکی از وزرایش، در مقابل او این چنین 
زانو بزند و به خاک بیفتد؟ شاه اصاًل  از این حرف خوشش 
نیامد و گفت حق بود که به او می گفتی اردشیر رعایت 
سّنت های ملی مملکت را می کند! باورنکردنی است که 
تا چه حد تملق و چاپلوسی، می تواند حتی باهوش  ترین 

آدم  ها را هم کور کند...«.
   به اردشیر زاهدی بگویید خفه شود!

امیر اس��داهلل علم در مورخه چهار ش��نبه 25 شهریور 
1349، درباره دیدگاه شاه درباره تضاد اردشیر زاهدی 
با اشرف پهلوی، به ش��رح پی آمده خبر می دهد: »قرار 
است واالحضرت اشرف در مقام رئیس هیئت نمایندگی 
امس��ال ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت 
کند، هرچند وزیر خارجه بس��یار از این قضیه عصبانی 
است و نسبت به واالحضرت کینه دارد، چون او را باعث 
جدایی شهناز از خودش می داند! به شاه هشدار دادم که 
متعادل نگاه داشتن رابطه این دو فرد، از عهده من یکی 
برنمی آید، یا واالحضرت اشرف را وادار کنید از نمایندگی 
کنار بکشد، یا به اردشیر زاهدی بگویید خفه شود! شاه 
پاسخ داد به اردشیر بگو دست از این مزخرفات بردارد و 
هر کمکی الزم است، به واالحضرت بکند!.. بعداً اردشیر 
را فراخواندم، تا قدری شعور در مغز پوکش فروکنم. هیچ 

خوشش نیامد...«. 
   به زاهدی هش�دار بده که دیگر از این غلط   ها 

نکند!
به ش��هادت امیر اس��داهلل علم، احس��اس قدرت و نیز 
فرمان نابرداری، در زمره خصال کالن زاهدی بوده است، 
به عنوان مصداق��ی بر این ادعا: »ش��رفیابی...  گزارش 
کردم که زاهدی وزیر امور خارجه، از قائم مقامش دکتر 
عباسعلی خلعتبری، ناراضی است و عکس امضاشده ای 
را که اعلیحضرت ب��ه خلعتبری داده بودن��د،  از اتاق او 
برداشته است! شاه به حدی از شنیدن این خبر عصبانی 
شد، که دس��تور داد به خلعتبری بگویم عکس را پس 
بگیرد و به زاهدی هم هش��دار بدهم ک��ه دیگر از این 

غلط   ها نکند!...«. 
   اردشیر اجازه نمی داد ش�هبانو با هر کس که 

خودش شخصاً او را نمی پسندد، تماس بگیرد!
پرویز راجی سفیر ایران در لندن، در یادداشت مورخه 

دو ش��نبه 3 بهمن 1356، از رفتار قیم مآبانه اردش��یر 
زاهدی با فرح دیبا در جریان سفر وی به امریکا، توصیفی 
به قرار زیر دارد: »فریدون هویدا سفیر و نماینده دائمی 
ایران در سازمان ملل متحد از س��ال 1349 تا 1357، 
مس��ئله اردش��یر زاهدی را پیش کش��ید و راجع به او 
گفت رفتار اردش��یر در جریان سفر ش��هبانو به امریکا 
]برای شرکت در ضیافت انجمن آسیایی در نیویورک[، 
درس��ت مثل یک قّیم بود. چون اجازه نمی داد شهبانو 
با هر کس که خودش ش��خصاً او را نمی پسندد، تماس 
بگیرد و درباره هر کاری از جمله اینکه کجا بنشیند، چه 
غذایی بخورد، و در کنارش چه کسی قرار بگیرد، امر و 
نهی می کرد... و به طور کلی راجع به اردش��یر زاهدی 
عقیده داشت که او استعداد عجیبی در ترور شخصیت 

افراد زیر دستش دارد...«. 
   زاهدی را دیدم که تیمسار ایادی را، زیر مشت 

و لگد انداخته است!
امیراصالن افش��ار آجودان کش��وری پهلوی دوم، در 
یادداش��ت مورخه اول آب��ان 1357، ماجرای ضرب و 
شتم تیمسار ایادی توسط اردش��یر زاهدی را، به قرار 
ذیل به تاریخ سپرده اس��ت: »در این روز در دفتر کارم 
نشسته بودم، که صدای داد و فریادی از سرسرای کاخ، 
به گوشم رس��ید. وقتی از دفتر کار خود بیرون آمدم، 
اردشیر زاهدی را دیدم که تیمسار ایادی را، زیر مشت 
و لگد انداخته اس��ت و مرتب به او ناس��زاهای رکیک 
می دهد! رفتم آنان را از یکدیگر جدا س��اختم. پس از 
بررسی معلوم شد مطلبی که قرار بود زاهدی به عرض 
اعلیحضرت برساند، ایادی پیشدستی کرده و به عرض 
رس��انده و همین موضوع، زاهدی را ناراحت کرده و او 
را به باد کتک گرفته اس��ت! این را بگویم که اردش��یر 
زاهدی، مرتب میان واشنگتن و تهران در حرکت بود 
و عقیده داش��ت که اعلیحضرت، برای فروکش کردن 

تظاهرات، باید خشونت بیشتری نشان دهند...«
   اردشیر موی دم اسبی شهبانو را به کناری زد و 

پشت گردنش را بوسید!
پرویز راجی س��فیر ایران در لندن، در روزنگاشت 26 
اردیبهشت 1357، چشمه ای از رفتار اردشیر زاهدی 
با فرح دیب��ا را، این گونه نمایان کرده اس��ت: »حوالی 
غروب در مهمانی شام سفیر مکزیک، هنگامی که با لرد 
بارنتسون )صاحب روزنامه آبزرور( گفت وگو می کردم، 

از او شنیدم که عنقریب عازم امریکا خواهد شد، تا بار 
دیگر در کنفرانس ساالنه انس��تیتو بین المللی اسپن 
کلرادو، جزو مستمعین سخنرانی شهبانو فرح باشد. لرد 
بارنتسون می گفت در گردهمایی قبلی اسپن، اردشیر 
زاهدی در سخنانش، خود را چاکر و نوکر جان نثار شاه 
معرفی کرد و در پایان نیز، دولت ایران را به بی لیاقتی 
متهم س��اخت. در این موقع ش��هبانو فرح- که به نظر 
می رس��د از گفته های توهین آمیز زاهدی نس��بت به 
دولت ایران در میان جمع- خوشش نیامده، صحبت او 
را قطع کرد و پرسید نکند اردشیر به خاطر آنکه خودش 
می خواسته نخس��ت وزیر ش��ود، این طور علیه دولت 
صحبت می کند؟! و زاهدی بالفاصله پس از ش��نیدن 
این حرف از جایش برخاست، به کنار شهبانو آمد، موی 
دم اسبی او را به کناری زد و پشت گردنش را بوسید! با 
دیدن این صحنه، من و کیسینجر نگاهی که حکایت از 
شگفت زدگی هر دوی مان داشت، به هم انداختیم...«. 
   اردشیر زاهدی، تنها دلخوشی اعلیحضرت بود!

 امیراصالن افشار در یادداشت مورخه 26 آذر 1357، 
جایگاه اردش��یر زاهدی نزد پهل��وی دوم را، در دوران 
اوج گیری انقالب اس��المی، در قالب خاطره پی آمده 
ترس��یم کرده است: »اردش��یر زاهدی تنها دلخوشی 
اعلیحضرت بود. او پیوسته با مقامات امریکایی تماس 
می گرفت. وقتی با اعلیحضرت ناهار می خورد، من هم 
حضور داشتم. او می توانست با مقامات امریکایی تاحدی 
کنار بیاید. در سر میز ناهار، حرف از مالقاتش با کارتر، 
ترنر رئیس س��ازمان سیا و س��ایروس  ونس وزیر امور 
خارجه بود. زاهدی در این جلسه گفت در آخرین باری 
که با کارتر در کاخ سفید مالقات کردم، او به من گفت 
ش��ما به تهران بروید، من خودم سفیر ایران در امریکا 
هستم! شاه از ش��نیدن این مطلب لبخندی زدند. من 
پس از مدت ها، این لبخند را می دیدم زیرا رخدادهای از 
17شهریور به این سو، چنان شاه را آزرده خاطر ساخته 
بود، که من هیچ گاه او را چنین افسرده دل ندیده بودم! 
به همین جهت خنده اعلیحضرت برایم تازگی داشت. 
در سر میز ناهار، صحبت از وقایع جاری شد. اعلیحضرت 
مختصر توضیحی دادند، اردشیر زاهدی گفت شما جلو 
مخالفان محکم بایستید و خش��ونت را تشدید کنید، 
من با امریکایی ه��ا کنار می آی��م! اعلیحضرت گفتند 

مطمئنی؟ زاهدی گفت: بله!...«. 

پرویز راجی در یادداش�ت 3 بهمن 1356:  
»...فریدون هویدا سفیر و نماینده دائمی 
ای�ران در س�ازمان ملل متحد، مس�ئله 
اردشیر زاهدی را پیش کشید و راجع به او 
گفت رفتار اردشیر در جریان سفر شهبانو 
به امریکا ]برای شرکت در ضیافت انجمن 
آسیایی در نیویورک[، درست مثل یک قّیم 
بود! چون اجازه نمی داد شهبانو با هر کس 
که خودش شخصاً او را نمی پسندد، تماس 
بگیرد و درباره هر کاری از جمله اینکه کجا 
بنشیند، چه غذایی بخورد و در کنارش چه 
کس�ی قرار بگیرد، امر و نهی می کرد!...«

 پرویز راجی در یادداشت 26 اردیبهشت 
1357: »...ش�هبانو ف�رح گف�ت نکن�د 
اردشیر به خاطر آنکه خودش می خواسته 
نخس�ت وزیر ش�ود، این طور علیه دولت 
صحبت می کند؟! و زاهدی بالفاصله پس 
از ش�نیدن این حرف از جایش برخاست، 
به کنار ش�هبانو آمد، موی دم اس�بی او را 
به کناری زد و پش�ت گردنش را بوس�ید! 
ب�ا دیدن ای�ن صحن�ه، من و کیس�ینجر 
نگاهی که حکای�ت از ش�گفت زدگی هر 
دوی م�ان داش�ت، به ه�م انداختی�م...«
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ترسیم چهره اردشیر زاهدی، به مدد خاطرات کارگزاران رژیم پهلوی

رفتار او با شهبانو  قیم مآبانه است!

روایت زنده یاد داریوش اسدزاده
 از فراز و فرودهای تماشاخانه تهران

هنر نمایش، همپا با فراز و نشیب های سیاست
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   احمدرضا صدری
در روزهای پیشین، اردش�یر زاهدی پس از عمری 93 
ساله، در ویالی خود در سوئیس، روی از جهان برگرفت. 
ای�ن واقعه، فرصت�ی مغتنم ب�رای بازخوان�ی کارنامه 
او، از جنبه های گوناگون اس�ت. در نوش�تار پی آمده، 
کردار او در ادوار مس�ئولیت در رژیم پهلوی، از طریق 
خاطرات دیگر کارگزاران آن رژیم، بازخوانی شده است. 

    
   اردشیر زاهدی که بود؟

پیش از آغاز س��خن، مناسب اس��ت تا به حیات اردشیر 
زاهدی و ادوار گوناگون آن، نظری کلی داش��ته باش��یم. 
آسیه آل احمد پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران، در این باره 
چنین آورده است: »اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل اهلل 
زاهدی، در مهرماه 1307ش. در تهران متولد شد و در 27 
آبان 1400 در 93 سالگی درگذشت. تحصیالت ابتدایی 
خ��ود را در تهران و اصفهان و دبیرس��تان را در مدرس��ه 
اسالمیه بیروت، به پایان برد. س��پس به امریکا رفت و از 
کالج کش��اورزی ایالت یوتا، فارغ  التحصیل ش��د. پس از 
بازگش��ت به ایران در 1331ش. در وزارت کشاورزی به 
معاونت و خزانه داری کمیس��یون مشترک ایران و امریکا 
برای بهبود امور روس��تایی )اصل 4 ترومن( رسید. احراز 
این پس��ت مهم، به دلیل آش��نایی قبل زاهدی با عوامل 
امریکایی بود که از مدرس��ه بیروت آغاز شده بود. اردشیر 
زاهدی از عوامل دسته اول س��یا، در جریان کودتای 28 
مرداد بود و کرمیت روزولت با آوردن نام مس��تعار ارشیر 
زاهدی )مصطفی ویس��ی( در کتاب خود، به حضور فعال 
او در کودت��ا صّحه می گذارد. همچنی��ن روزولت توضیح 
می دهد که برای مالق��ات با فضل اهلل زاه��دی، به همراه 
مصطفی ویسی به مخفیگاهش می رود و درباره اعتمادی 
که به مصطفی ویسی دارد، می گوید: تأکید کردم فقط شما 
]مصطفی ویسی[ ، سپهبد زاهدی و شاهنشاه اسم حقیقی 
مرا می دانید، از نظر سایرین اسم من جیمز الکریج است!...  
اردشیر زاهدی پس از کودتای 28 مرداد، نشان درجه یک 
رستاخیز گرفت و در آبان ماه همان سال، به سمت آجودان 
کشوری شاه منصوب ش��د. او در 1336 با شهناز پهلوی 
ازدواج کرد و به سمت نماینده ش��اه در امور دانشجویان 
خارج از کش��ور، عازم اروپا ش��د. زاهدی در 1338 سفیر 
ایران در واش��نگتن ش��د اما پس از اعتراض دانشجویان 
ایرانی در 1340، به ایران فراخوانده شد. در دولت اسداهلل 
علم، اردشیر زاهدی به سفارت کبرای ایران در انگلستان 
منصوب و در 1341 عازم لندن شد و به مدت چهار سال 
در این سمت باقی بود و پس از بازگشت در بهمن 1345، 
در دولت امیرعباس هویدا به وزارت امور خارجه رسید و 
برای دومین بار در 1351، سفیر ایران در امریکا شد که این 
سمت را تا دی ماه 1357 برعهده داشت. اردشیر زاهدی تا 
پیروزی انقالب اسالمی، تالش هایی برای ماندگاری شاه در 
ایران انجام داد که به نتیجه نرسید و خود نیز به ژنو رفت. از 
اردشیر زاهدی کتابی به نام رازهای ناگفته اردشیر زاهدی، 
که به کوشش پری اباصلتی تهیه شده، در سال 1381 به 

چاپ رسیده است«. 
   زاهدی و واگذاری بحرین؟!

امیر اسداهلل علم در روزنگاشت مورخه پنج  شنبه 29 اسفند 
1349، درباره س��ر باز زدن اردشیر زاهدی از ارائه گزارش 
واگذاری بحرین به مجلس، می نویسد: »ماجرای بحرین 
دست کم باعث یک مورد خنده دار ش��ده است. به دستور 
شاه کمیسیونی مرکب از اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه و 
نخست وزیر تشکیل دادم، تا افکار عمومی را جهت پذیرش 
تصمیم سازمان ملل، که چاره ای جز پذیرفتن آن نداریم، 
آماده کنیم. اما به جای بحث در مورد اصل مطلب، دو نفر 
آقایان در مورد اینکه کدام یک از آنها باید گزارش سازمان 
ملل را به مجلس تقدیم کند، به جّر و بحث پرداختند و هر 
یک اصرار داش��ت که دیگری جام زهر را بنوشد! واقعاً چه 
جفت مذبوحی هس��تند. به آنها گفتم اگر ب��ه توافقی که 
کرده اید، اعتقاد دارید، که در آن صورت پایش بایستید و از 
آن دفاع کنید و اگر نمی توانید، بهتر است استعفا بدهید و 
بگذارید کس دیگری این بار را به منزل برساند. در هر صورت 
کابینه به طور دسته جمعی، مسئول تصمیمات دولت است 
و فرقی نمی کند که نخست وزیر یا وزیر امورخارجه، گزارش 

را به مجلس بدهد...«. 
   آدم فضول و خودسری است و بی نهایت جاه طلب!

علم در روز نگاشت مورخه چهار شنبه 14 خرداد 1348 نیز، 
خصال اردشیر زاهدی را، به بهانه گزارش کردن جریان سفر 
او به اردن، این گونه تشریح می کند:  »اردشیر زاهدی، وزیر 
خارجه ما، از اردن بازگشته است. هدف اصلی او از این سفر، 
پیوند دوستی ایرانی  ها و عرب  ها بوده است. اما از آنجا که آدم 
فضول و خودسری است و بی نهایت جاه طلب، تمام سفر را به 
تبلیغات شخصی خودش تبدیل کرد! از آن بدتر اینکه اعالم 
کرده اردن قرار اس��ت در بهبود روابط ایران و مصر، نقش 
میانجی را دارا باشد. عجب نابغه ای است این مرد! در تمام 9 
سال گذشته، تنها مسئله ای که سّد راه ایجاد روابط ما و مصر 
بوده، امتناع مصر از اعالم عذرخواهی بوده است. حاال چهار 
دست و پا از اردن تقاضا داریم، که میانجی ما بشود. عجب 

موفقیت باشکوهی برای وزیر خارجه ماست!...«. 
   اردش�یر رعای�ت س�ّنت های مل�ی مملکت را 

می کند!
امیر اس��داهلل علم در روزنگاش��ت مورخه چهارشنبه، 12 
فروردین 1349، درباره رفتار زاهدی به هنگام مالقات های 
رسمی وی با پهلوی دوم و دیدگاه شاه در این باره، می نگارد : 
»علیا حض��رت را از بیمارس��تان همراهی ک��ردم. بعد از 
ناهار،  شرفیاب شدم و از جمله مسائل،  از ایشان پرسیدم،  
اعلیحضرت اجازه می فرمایند نخست وزیر و وزیر خارجه را 
رسماً توبیخ کنم؟ چون در محضر اعلیحضرت، به هیچ وجه 
ادب و احترام الزم را به جا نمی آورند! پاس��خ داد از تربیت 
امریکایی شان چه انتظار دیگری داری؟ مع هذا بهتر است 
به آنها یادآوری کنی، که وظیفه شان چیست. جواب دادم 
کاش من هم مثل اعلیحضرت، می توانستم گناه را به گردن 
تربیت آنها بگذارم، بنده تردید ندارم که آنها می خواهند به 
دیگران ثابت کنند، چه افراد مهمی هس��تند! شاه خندید 
و گفت نه موافق نیس��تم،  ندیدی چطور وقتی با اردش��یر 
دست می دهم،  جلوی من زانو می زند؟ عرض کردم این نوع 
ادای احترام، همان اندازه بد است که زیاده روی در جهت 
مخالفش! آخرین باری که در پاریس بودیم، اردشیر همین 
کاری را که فرمودید کرد و یکی از خبرنگاران فرانس��وی 

   محمدرضا کائینی
ک��ه  اث��ری 
هم این��ک در 
آن  معرف��ی 
سخن می رود، 
شامل خاطرات 
از  یک��ی 
ن  ا س��پید مو
تئاتر  عرص��ه 
ای��ران، یعنی 
زنده یاد استاد 
داریوش اسدزاده است. او در طول عمر 96 ساله 
خویش، ش��اهد بس��ا فعل و انفعاالت این هنر 
نمایش��ی و نیز آمیزش آن با جریانات سیاسی 
وقت بود. »تماشاخانه تهران، به روایت داریوش 
اس��دزاده« در پ��ی س��ؤاالت غالمحس��ین 
دولت آبادی و اعظم کیان افراز، پدید آمده و نشر 
افراز نیز به انتشار آن همت گماشته است. ناشر 
در دیباچه این اثر، به بی��ان تاریخچه ای از هنر 
تئاتر در ایران پرداخته، که مروری بر آن، مفید 

به نظر می رسد:
»با تالش و ابتکار س��یدعلی نصر در زمس��تان 
1317، کمیس��یون نمای��ش در کن��ار س��ایر 
کمیسیون های س��ازمان تازه تأسیس  پرورش 
افکار، موجودی��ت یافت و به ای��ن ترتیب برای 
نخستین بار، هنر تئاتر از جانب دولتمردان، در 
ایران به رسمیت شناخته شد. این نخستین گام 
نصر، برای ورود تئاتر به بدنه دولت بود. تئاتر در 
سال های آغازین و میانی حکومت پهلوی اول و 
پیش از آن، به صورت جسته و گریخته و نامنظم 
اجرا  می شد. این هنر که در آغاز به عنوان یکی 
از مظاهر تمدن غرب، به ایران عصر ناصری راه 
پیدا کرده بود، به علل مختلف��ی از جمله مهیا 
نبودن ش��رایط فک��ری ایرانیان ب��رای درک و 
دریافت این هنر، مخالفت برخی اقشار اجتماعی 
و البته فراهم نبودن شرایط سخت افزاری )محل 
اجرا( و نرم افزاری )متن نمایشی، بازیگر و سایر 
عوامل(، نتوانست ریش��ه ای در جامعه  ایرانیان 

بدواند. ورود سینما و فیلم های دوبله  خارجی به 
ایران در دوره  پهلوی اول، شرایط را برای رشد و 
گسترش تئاتر دشوارتر کرد. در این میان فقط 
برخی روش��نفکران و تحصیلکرده  ها بودند که 
عمدتاً به علت نزدیکی به فرهنگ غرب، به تئاتر 
توجه  نش��ان می دادند. اجراهای اندک، محدود 
و با اهداف تربیت��ی و اخالقی و به مقصود تنویر 
افکار عمومی، بخش عمده  فعالیت های تئاتری 
را دربر می گرفت. در ای��ن دوره اجراهای تئاتر، 
عمدتاً متکی به خواست شخصی و حمایت های 
فردی اش��خاص عالقه مند بود. در تهران سالن 
سیرک و سالن نکویی و برخی از دبیرستان ها، 
شاهد اجراهای معدود و محدود، با مناسبت یا 
بی مناس��بت بودند. مهم  ترین این کوشش ها، 
تأس��یس  کمدی ایران و جامعه  باربد، در سال 
1305 و اس��تودیو درام کرمانش��اهی در سال 
1308 و البته ظهور درام نویسانی چون حسن 
مقدم و رضا کمال شهرزاد بود. در سال 1315، 
ساخت سالن موسوم به اپرا، در خیابان عالء الدوله 
آغاز و مدتی بعد نیمه کاره ر ها ش��د! این سالن 
بعد از س��فر رضاش��اه به ترکیه و با الگوبرداری 
از س��الن اپرای آن کش��ور، در دس��تور ساخت 
قرار گرفت. علی دریا بیگی تحصیلکرده تئاتر و 
سینما در آلمان، قرار بود مسئولیت هنری این 
س��الن را، بر عهده بگیرد. اما ساخت این سالن، 
هیچ گاه به اتمام نرسید و به بهانه  سست بودن 
پی ساختمان، از ادامه  کار جلوگیری به عمل آمد 
و دریابیگی را که امید زیادی به کار و فعالیت در 
این سالن داشت، ناکام کرد! در فاصله  سال های 
1315 تا 1318، با هر چه بسته تر شدن فضای 
سیاسی کشور، همین تئاتر کم توش و توان نیز، 
رو به تعطیلی رفت! اما با تشکیل سازمان پرورش 
افکار و تشکیل کمیسیون نمایش، نصر گام دوم 
را برداش��ت: تأسیس  هنرس��تان هنر پیشگی. 
این هنرستان در س��ال 1318، با وجود کمبود 
اس��تادان تراز اول و با همان بضاعت اندک و نه 
چندان درخش��ان علمی، افتتاح شد و با جذب 
هنرجو و دعوت از بازیگران باسابقه تئاتر، فعالیت 

خ��ود را در ذیل کمیس��یون نمایش س��ازمان 
پرورش افکار، آغ��از کرد. این اق��دام بی نظیر و 
قابل س��تایش نصر، تئاتر را که هنوز جایگاهی 
در جامعه نداشت، وارد حوزه  آکادمیک و البته 
دولتی کرد. اما نقش��ه های نصر برای همه گیر 
کردن، رسمیت بخشیدن و توسعه  تئاتر در تهران 
و البته در ایران، به همین جا ختم نشد. گام سوم 
و ش��اید بتوان گفت مهم  تری��ن خدمت نصر به 
تئاتر ایران، تأسیس  تماشاخانه  تهران، به عنوان 
نخستین تماش��اخانه  دائمی ایران بود. در واقع 
ایده  اصلی نصر این بود، که با تأسیس  هنرستان 
هنرپیشگی، بتواند هنرمندانی برای تماشاخانه  
تهران تربیت کند تا این تئاتر، مستقل و خودکفا 
به کار خ��ود ادامه دهد و هنر تئاتر را رس��میت 
بخشد. در سال های آغازین کار این تماشاخانه، 
نصر خود ریاست این تماشاخانه و احمد دهقان 
مدیری��ت داخل��ی آن را به عهده داش��ت. نصر 
که خود مرد سیاست بود و بس��یار درگیر امور 
اداری و دولتی، بعد از قبول پس��ت سفیر ایران 
در چین، مدیریت تماشاخانه را به احمد دهقان 
واگذار کرد. دوره  مدیریت دهقان، دوران اوج و 
شکوفایی تماش��اخانه  تهران بود و در این زمان 
بود، که برای نخس��تین بار با بازیگ��ران تئاتر، 
قرارداد رس��می حرفه ای و محضری یک ساله و 
شش ماهه بسته ش��د و به موجب این قرارداد، 
بازیگر متعهد  می شد که فقط در این تئاتر، کار 
کند و حق همکاری با سایر گروه  ها را نداشت. در 
تماشاخانه تهران، عمدتاً نمایش های اخالقی، 
تربیتی، تاریخی و آهنگین )اپرا( اجرا  می شد. از 
جمله هنرمندان نامی این تئاتر، می توان به رفیع 
حالتی، معزالدیوان فکری، هوش��نگ سارنگ، 
صادق بهرامی، نصرت اهلل محتشم، غالم حسین 
نقش��ینه، علی اصغر گرمس��یری و دکتر احمد 
نامدار اشاره کرد. ترور نابهنگام دهقان در ششم 
خرداد 1329، پایان دوران درخشان تماشاخانه 
تهران بود و بعد از آن، مهم  ترین هنرمندان این 
تئاتر، آن را ترک کردند. بع��د از مرگ دهقان، 
مهندس واال برای مدت کوتاهی و سپس دکتر 

واال مدیریت تماشاخانه  تهران را بر عهده گرفتند 
ولی با تغییر فضای سیاس��ی و فکری جامعه و 
البته خالی شدن این تئاتر از هنرمندان قدیمی 
خود، کم کم دوران افول این تماشاخانه آغاز شد 
و در اواخر دهه 30، رسماً آغازگر دوره ای موسوم 
به آتراکسیون ش��د که لطمه جدی به حیثیت 
این تماش��اخانه و اعتبار تئاتر وارد آورد. در این 
دوران، دیگر از تئاتر و اهداف واالی نصر خبری 
نبود و هر چه که به هدف کسب درآمد و روی پا 
ایستادن تماشاخانه بود، رقص، آواز، شعبده بازی 
و آکروبات، جای تئاتر را گرفت و حتی پول کمی 
هم، عاید تماشاخانه و مس��ئوالنش نکرد! این 
تماشاخانه با مرگ نصر در سال 1340، به تئاتر 
نصر تغییر نام یافت و تا سال1357، به فعالیت 

خود ادامه داد...«. 
ناش��ر در ادامه این مقدمه، در باب چند و چون 
اخذ خاطرات اس��دزاده و آماده سازی آن برای 

انتشار، ادامه می دهد: 
»این کتاب فشرده و ماحصل گفت وگوی بیش 
از صد ساعته غالمحس��ین دولت آبادی و اعظم 
کیان افراز، با استاد داریوش اسدزاده است، که 
خود سال های سال به عنوان بازیگر، کارگردان 
و مدیر داخلی، در تماش��اخانه  ته��ران فعالیت 
داشته و مو سپید کرده است. استاد اسدزاده در 
این کتاب می کوشد از پس پرسش  هایی که از او 
می شود و پاسخ  هایی که می دهند، تصویر دقیقی 
از فعالیت های تماشاخانه تهران و افت و خیزهای 
آن ترسیم کنند. در به ثمر رسیدن این کتاب، 
از آق��ای س��یدمهدی مدیر واقفی- ک��ه همراه 
همیش��گی ما بود- و نیز خانم  ها کیانا شیخان 
و آرزو منتظری دانشجویان مستعد رشته  تئاتر 
و نیز از سرکار خانم یاس��مین حشدری و آقای 
جواد صابر که صفحه آرایی و آماده س��ازی این 
کت��اب را برعهده داش��تند و همچنین از خانم 
طاهره خاتون میرزایی همس��ر استاد داریوش 
اسدزاده، که در آماده سازی این کتاب، صبورانه 
حضور گاه و بی گاه ما را تاب آوردند، کمال تشکر 

را داریم«. 

    نمایی از منزل زنده یاد داریوش اسدزاده، پس از درگذشت وی
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