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روایتی از مجسمه «نادرشاه افشار» در مشهد
طراح و مجری
«تجربه گردشگری شهری»

میگویند نادرش��اه پس از هر کشورگشایی تصمیم به
س��اخت آرامگاهی برای خود میگرف��ت که به روایت
تاریخ سه مقبره ،معروف به کالت نادری از ساختههای
اوست .البته نادر پس از مرگ در هیچیک از این مقبرهها
به خاک س��پرده نش��د .اولین مقبره را در س��الهای
 1143-1145قمری احداث کرد .وی پس از فتح هند،
تصمیم گرفت مقبره دیگری برای خویش در مش��هد
احداث کند .از این رو دس��تور داد تا س��نگهای مرمر
سیا ِه حجیم و سنگینی را از ده «خوارقان» آذربایجان به
خراسان حمل کنند .مقبره دوم ظاهرا در شمال خیابان
و روبهروی مقبره پیش��ین ساخته شد ،همانجایی که
اکنون مقبره نادر قرار دارد .او س��رانجام در س��الهای
پایانی عمر در کالت نادری هم بنای دیگری مناس��ب
مقب��ره خانوادگی احداث کرد (عمارت خورش��ید) اما
عاقبت در هیچیک از مقابر س��هگانه مزب��ور به خواب
ابدی فرو نرفت .یکی از قبور س��اخته ش��ده به هنگام
حیات نادر ،آرامگاه کوچکی باالی خیابان مشهد است.
این آرامگاه کوچک در س��ال  ۱۱۴۵هجری قمری در
مجاور چهارباغ ش��اهی و روبهروی ح��رم امام رضا (ع)
از خش��ت و گل ساخته شد .قوامالس��لطنه اواخر عهد
قاجار در محل یکی از مقابر ویرانشده نادری ،آرامگاه
جدیدی برای وی ساخت و استخوانهای او را از تهران
به مقبره مزبور حمل کردند.
بنای جدید که در محل فعلی آرامگاه وی قرار داش��ت
مدت��ی برپا بود ت��ا اینکه انجم��ن آثار مل��ی ایران در
س��ال  ۱۳۳۵خورش��یدی تصمیم گرفت تا آرامگاهی
مناسب شأن نادرش��اه برای وی در همان محل مقبره
ِ
ساختهشده توس��ط قوامالسلطنه ،بس��ازد .این کار از
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سال  ۱۳۳۶آغاز ش��د و در سال  ۱۳۴۲به پایان رسید.
ساختمان جدید آرامگاه نادر ش��اه افشار در تاریخ ۱۲
فروردینماه سال  ۱۳۴۲بههمت انجمن آثار ملی ایران
در باغ نادری بازگشایی شد.
مجس��مه نادرش��اه که به یادبود وی و در مجموعه باغ
موزه نادری واقع شده است در همان سال  1342توسط
هوش��نگ سیحون طراحی و بهدس��ت توانای هنرمند
فقید استاد ابوالحسن صدیقی ساخته شد .مصالح مقبره
نادر بهطور عمده از سنگهای خشن و سخت گرانیت
كوهسنگی مشهد است .برخی از قطعات سنگ بسیار
بزرگ انتخاب شده تا تداعیکننده مقبره دوم ،ساخته
خود نادرشاه باشد .پوشش مقبره كامال به مانند چادر
عشایری است كه نادر هم در آن زاده و هم كشته شده
اس��ت .پوش��ش دیوارهای داخلی آن نیز از سنگهای
مرمر اُخرایی رنگ مراغه انتخاب ش��ده تا قتل نادرشاه
در داخل چادر را تداعی کند .نماد مجس��مه بهصورت
اسبی است که نادرشاه روی آن سوار است و تعدادی از
سربازانش در کنار آن هستند.
یکی از ش��اخصههای این اثر طراحی همزمان برج پایه
و مجموعه مجسمه سنگی اس��ت ،بهطوریکه حالت
دینامیک و حمله و یورش را در مجسمه تداعی میکند
و قرنیزها از طرف برج مجس��مه به سمت موزه حرکت
صعودی دارد و جهشی جنگ را نمایش میدهد.
استاد صدیقی این اثر را در زمان اقامتش در کشور ایتالیا
ساخت و به ایران انتقال داد .طرح اولیه مجسمه نشانگر
تالش نادرشاه برای متحد کردن ایران و گسترش این
س��رزمین و همچنین ق��درت و صالب��ت وی در زمان
حکومتش است.
مجسمه نادرشاه و سربازان در موسس��ه برینی ایتالیا
ساخته ش��ده و روی پایه س��نگی به ارتفاع  ۱۷متر در
جهت شمالی و جنوبی نصب و اجرا شده است .این اثر
نفیس که یک مجسمه سواره به ارتفاع  ۵متر و سربازان
همراه آن است بیش از  ۱۴تن وزن دارد.

جواد مجابی

نویسنده و شاعر

● ●کار ما ش��ده «آینهداری در محله کوران» ش��غل س��رگرمکنندهای است ،دائم
میپرسند :امروز من چطور شدهام؟
● ●مادر گاهی به طعنه به پدرم میگفت« :ای آقای کمرباریک! کوچه روشن کن خانه
تاریک!» نمیدانستیم معنایش چیست .هنوز هم که سالهاست زنم این عبارت را به
من میگوید معنایش را آنطور که باید نمیفهمم.
● ●«پرسانپرسان رفتند هندوس��تان» آن آدمهایی که خودشان هم میدانستند
کسی نیستند اما کسی شدند.
● ●«پش��ت چش��مهایم باز میماند و کالغها س��یاه میپوش��ند» اگر تو ما را ترک
کنی«.پن��دارم آبت برده ،یا س��گت خورده» رفتم و آنها هنوز هم ش��بها پش��ت
چشمهاشان باز است.
● ●آن سگی که مرا خورده دو روبر خانهشان پیدا نمیشود.
● ●پرسید :کی آمدی؟ گفت :پس فردا .پرس��ید :کی میروی؟ گفت :رفتهام .گفت:
این دیگر چهجور جواب دادن اس��ت؟ گفت :فکر میکنی سؤالهایت خیلی مودبانه
است بهعنوان میزبان؟ گفت :تو که مهمان نیستی!
● ●از اول هم «میدانستیم بزها بخواهند برای ما کشتزار اداره کننده نتیجه همین
میشود« ».گفتیمان ،نگفتیمان!»
● ●وقتی برگشتم .دفترهای شعر خود را جستوجو کردم ،مادر گفت«:آن دفترها را
گاو خورد» گاو را قصاب برد .پرسیدم :حاال قصاب کجاست؟ گفت :آن دکان برچیده
شد .پرسیدم حاال چه شغلی دارد؟ گفت :شعر میگوید.
● ●مدتها «با آب پارس��ال و نان پیرارسال» سرکردیم ،از سرناچاری «آب به غربال
میکشیدیم و باد به هاون میکوفتیم» به امید آنکه «آبادی میخانه ز ویرانی ماست».
وقتی آن هم بسته شد ،نشستیم پای دیوارش« ،بیکار بسیارگوی» شدیم.
● ●«هر چه خدا داده است پس میگیرد .عطس��ه و سرفه را عوض میدهد» راست
گفتهاند«هر چه به یللی بیاید به تللی میرود».
● ●دوس��تم گفت«:هر چه ش��ب کوتاهتر میخوابیم ،روز از همه بلندتریم ».معنی
حرفش را نفهمیدم ،فهماند که :هر چه سعی میکنیم داخل جناح بندی نشویم باز ما
را از سرکردهها میشمارند .پرسیدم حاال واقعا از مقامات غیبی نیستی؟ گفت :چرا،
اما الزم نیست همه این را بدانند .گفت«:تو فکر کردی کاه خوردهاند؟» پرسید :کی؟
● ●گف��ت :من نس��بت ب��ه او -رقی��ب نویس��ندهاش را میگفت -هم باس��وادترم،
ه��م مش��هورترم ،اینط��ور نیس��ت؟ کتابهای م��را مقایس��ه کن ب��ا آث��ار او .از
زبان��م دررفت ک��ه «ه��ر س��رکهای از آب ت��رش تراس��ت ».خوش��بختان ه گران
گوش است.
● ●گفت :غم این مردم مرا پیر کرد .ش��ما نمیدانید با شنیدن اخبار ،دیدن آن همه
مصیبتها در تلویزیون ...در بازگشت ازخانهاش این مصرع به یادم آمد «هر زن جلبی
را غم خود باید خورد ».کاش زودتر یادم آمده بود.
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دیزاینر

قاعده فکری قرن هفتمی باور دارد که «ابر و باد و مه و خورشید و
فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و »...امثال س��عدی و حافظ و
دیگر قرن هفتمیها گمان میکنند که اگر باد و باران هم کارشان
را درست انجام ندهند« :حافظ وظیف ه تو دعا گفتن است و بس»
شبیه همان قاعده فکری که رئیس سازمان محیطزیست ایران
تویکم دارد« :باید دعا کنیم» اگرچه ممکن است
در قرن بیس�� 
حرفهای ایش��ان مبنی بر اینکه «گازوئیل و ماشینها دو عامل
آلودگی هوا هس��تند و نمیتوانیم جلوی رفت و آمد ماش��ینها
ف غلطی نباش��د اما این قاعده فکری ما را به هیچ
را بگیریم» حر 
راهحلی نمیرساند جز اینکه «باید دعا کنیم» این تفکر ،تفکری
قرن هفتمی است.
تویکمی در مواجه ه با مسئلههایش قاعده
اما انسان قرن بیس�� 
دیگری دارد DesignThinking .یا «تفکر دیزاینری» ،قاعدهای
اس��ت که اتفاقا این روزها محل بحث و درس دانشگاههای معتبر
جهان در دانشکدههای مدیریت ،اقتصاد و محیطزیست و دیگر
دانشکدههای علمی ،فنی و علوم انسانی است« .تفکر دیزاینری»
باور دارد که هر مسئلهای را میتوان حل کرد بهشرط آنکه بتوان
مسئلهراطوریتعریفکردکهقابلحلباشد.مصداقااگربامسئله
آلودگی هوا مواجهشویم تا زمانی که نتوانیم به تعریف قابلحلی
از مسئله برس��یم ،نمیتوانیم راهحلی هم پیشنهاد کنیم .یکی از
شیوههایدیدنمسئلهایناستکهترددوسیلههاینقلیهدرشهر
ی است که جلوی آمد و شد مردم را که نمیتوان
بسیار است و بدیه 
گرفت .اما اگر مسئله را تغییر بدهیم و به سؤالهایی از این دست
برسیم که مردم برای چه ترجیح میدهند در کالنشهرها باشند و
برای چه کارهایی بیرون میآیند؟ چرا ترجیحشان این است که با
وسایل شخصی تردد کنند؟ چرا خودروهای آالیندهشان را تعمیر
نمیکنند؟ و در حول و حوش چنین س��ؤالهایی عمیق و دقیق
شویموباخودشانبهگفتوشنودبنشینیم،آنوقتشایدبتوانیم
به راهحلهایی ساده و موثری برسیم.
دربرابراینقاعدهفکری،درجلسهفکرکردنوتصمیمهاییکهویی
گرفتن و قیمت بنزین را افزایش دادن و محدودیتهای ترافیکی
گذاشتن و تصمیم به تعطیلی گرفتن هیچ راهحلی برای آلودگی
هوانبودهونیست.چونمشکلاصلیآلودگیهواارزانبودنقیمت
نفت و آزادی ترافیکی نیست.
پس با دستکاری آنها هیچ مشکلی حل نخواهد شد که خودشان
هممنجربهمشکلهایدیگریبرایدولتوبرایملتخواهدشد.
درحالیکه «تفکر دیزاینری» میگوید برای حل بنیادین مسئله،
با کسانی که درگیر مسئله هستند گفت و شنود کرد و مسئلههای
آنها را فهمید و برای آن مس��ئلهها راهحل��ی یافت ،ورنه جریمه و
تصمیمهای قهری ادامه ناکارآمدی دهههای پیشین است.
با نشانهشناسی س��ادهای میتوان فهمید که پیام ضمنی رئیس
ت این است که «رئیس سازمان محیطزیست
سازمان محیطزیس 
ت و از
ایران نمیتواند» این از واضحترین ادبیاتهای ناتوانی اس�� 
موجهترین دالیل استعفاست .احتماال مالحظاتی هست که اجازه
نمیدهد آقای کالنتری نام ه استعفایشان را بنویسند.

دکه

معتمدآریا در« پاراگراف»
دوازدهمی��ن ش��ماره
ماهنامه پاراگ��راف ویژه
«فاطم��ه معتمدآری��ا»
منتشرشد.
ماهنامه هنرهای نمایشی
«پاراگراف» که میکوشد
هر شماره خود را به شکل
پرون��ده ،ب��ه ی��ک چهره
مان��دگار در عرصهه��ای
هنرهای نمایشی (سینما،
تئاتر و تلویزیون) اختصاص دهد ،در دوازدهمین شماره خود
به س��راغ پرافتخارترین بازیگر زن ادوار جشنواره فیلم فجر،
فاطمه معتمدآریا رفته است.
در این ش��ماره از «پاراگراف» ،فاطمه معتمدآریا به قلم خود
روند زندگی و آثارش را روایت کرده و عالوه بر آن یادداشتها و
دلنوشتههایی ازچهره های مختلف منتشر شده است.
گفتوگوهایی با «احمد حامد» همسر فاطمه معتمدآریا و
نیز «نریمان حامد» یگانه فرزن��د او ،از دیگر بخشهای این
شماره از «پاراگراف» اس��ت .عالوه بر این عکسهای کمتر
دیده شده و یا دیده نشدهای ا ز زندگی شخصی و حرفهای وی
در بخش پایانی و آلبوم خاطرات این شماره از «پاراگراف» به
چاپ رسیده است.

جهان بیزبان

تشنگیوتکانشانههایزمین
جواد حیدریان
روزنامه نگار

فالت ایران با آن چندگانگی اقلیمی و البته مختصات گرم و خشکش ،این
روزها تشنهکامتر ،بیتابتر و ناآرامتر از همیشه است .لرزشهای عمیق
در صفحه صفحه جغرافیای خاکیاش ،بیم و هراس را در دلها میافکند.
چنانچه در تاریخ هم افکنده است .تکانههای زمین شناختی زلزله ،البته
رویداد تازهای در این سرزمین نیست .همیشه تاریخ و در رهگذر زمان،
صفحات مختلف زمین ایران از دوران باستان تا همین امروز ،بارها بر خود
لرزیده و تمدنهای عظیمی را چون پهلوانان ش��اهنامه بر زمین کوفته
و دریده است.
ایران ما ،س��رزمین تاریخی و باعظمت ،ولی شکننده و حساس از منظر
اکوسیس��تمی ،با تمامی ناکامیها و بنبستهای جغرافیاییاش ،هنوز
سرزمینی زاینده است ...انطباق فرهنگ ایرانی ،درست آنچه در ادبیات
فارسی و تغزلهای ش��اعرانه آمده با چنین اقلیمی سر سازگاری دارد!
جشنها و اعیاد و آیینهای باستانی و تاریخی ایرانی همه و همه بر پایه
نوعی بوم شناختی فوقالعاده استوار بوده است .اما آیا اقلیم ایران زمین
هنوز سرزمین سرایشهای شاعرانه است؟
مشکالت آب و هوایی از معضالت جدی سرزمین ایران بهعنوان کشوری
گرم و خشک و با تبخیر باال و میانگین بارش ناچیز همیشه وجود داشته

است .حاال البته نباید سقوط دشتها ،خشکی چشمهساران و دریاچهها،
آتش گرفت��ن جنگلها و زایشهای دائمی بیابانها ،انقراض ش��یران و
ببره��ای و مرگ آهوان و پازنهای پیر این س��رزمین و همه و همه را به
پای این جبر جغرافیایی گذاشت .چرا که از دیرباز تاکنون ایران خشک و
بیآب ،ایران لرزان از زلزله ،محل سکنی و امتزاج زندگی و طبیعت بوده
است .آنچه در این رهگذر بیش از هر کتیبه و دستنوشته و اثر تاریخی و
باستانی برای ما اهمیت دارد ،زبان و البته شعر فارسی است .پژوهشهای
بسیاری درباره رابطه اس��تمرار زبان و حیات شعر با اقلیم و بوم سازگان
در ایران صورت نگرفته اس��ت .اما اگر پژوهشی یافت شود به دوران شعر
کالسیک و تاریخ فارسی مربوط است که البته اتفاق عجیبی هم نیست.
بس��یاری بر این باور هستند که معشوقه شعر فارس��ی را در کدام ضلع
سرزمینی ،میتوان سراغ گرفت .سرزمین مرگزا و خاک اندود و خشکی
که چنین تغزلها و عاش��قانههای لطیف و خوش آب و رنگی را از قدیم
تاکنون برس��اخته است ،چه رازی در درون دارد؟ «معشوق شعر فارسی
اهل کدام سرزمین است و این زیبایی وام گرفته از کدام اقلیم است؟ آیا
آن اقلیمی که در شعر فارس��ی به داشتن خوب روی شهره است ،اساسا
در کتب صوره االرض نیز دارای همین ویژگی است؟ یعنی شاعر در شعر
خود به دقت ،ویژگیهای بوم ش��ناختی کتب جغرافیایی را هم مراعات
کرده است؟ آیا زیبایی معشوق شعر دری ،یک زیبایی ایرانی است؟»
پرس��شهای طرح ش��ده بیش از هر چیز در پی صورتبندی میان این
همه زیبایی ریخته در جهان شعر فارسی و این حجم از خشونت طبیعی
در آمیخته در اقلیم و بومس��ازگان فالت ایران از آناتولی تا شبه قاره و در
روايت يک تصوير

کتابخانه

آنهاچراسفرمیکنند
«چ��را س��فر میکنید»
حاصل کار روزنامهنگاری
س��یروس علین��ژاد در
فصلنام ه سفر (-1370
 )1372و مجل�� ه زم��ان
( )1379-1373است.
علین��ژاد در این مجالت
با کساني گفتوگو کرده
اس��ت که به س��فرهاي
بسياری دست زده بودند.
او تعدادی از این گفتوگوها را که به قول خودش به خواندن
دوب��اره م��يارزد ،در اين کتاب گ��رد آورده اس��ت .در این
مصاحبهها از مصاحبهش��وندگاني که بهطور حرفهاي سفر
ميکردند ،میپرسد که براي چه سفر ميکنند يا چرا سفر
ميکنندکهناماينکتابنيزبرگرفتهازهمانپرسشهاست.
در کتاب «چرا سفر میکنید» ایرج افشار از آرزوی آوارگی
در دش��ت و بیابان حرف میزند و هوشنگ دولتآبادی از
جستوجوی ریشههای فرهنگی میگوید ،منوچهر ستوده
به س��راغ جانهای ت��ازه و آدمهای تازه م��یرود و نصراهلل
کس��رائیان به مقاومت در برابر مرگ فک��ر میکند ،ایران
دروی میگوید به خاطر آدمها سفر میکند و عبدالرحمان
عم��ادی یافتن ریش��ه واژگان را دلیلی برای س��فرهایش
میداند .این کتاب را نشر کندوکاو منتشر کرده و قیمت آن
 17هزارتومان است.

گستردهای بس وسیعتر در دوران اوج شکوه ادبیات فارسی است.
ریشه زبان آیا جز در بافتار خاک و آب و هوا است؟ قوام گرفتن زبان و سپس
زایش از بستر زبان ،جز با امتزاج جغرافیا و فرهنگ نیست« .اییان تاترسل»
دیرینه شناس معتقد اس��ت زبان یک اختراع است ،واقعهای ناگهانی و
نوخاسته که ماش��ه ظهور ظرفیت انسانی را در رکورد تکاملش چکانده
است .رویدادی که ژارد دیاموند آن را خیزیشی بزرگ رو به جلو نامیده و
معتقد است این رکورد نتیجه برخی پدیدههای ژنتیکی بوده است که مغز
انسان سیم پیچش کرده و راه را برای منشا گرفتن زبان هموار کرده است».
شاید هیچ شاعری را نتوان یافت که زبانش و زبان شاعرانگیاش از طبیعت
پیرامونش تأثیر نگرفته باشد .حتی در غیرطبیعتگراترین شاعران نیز
میتوان رگهه��ای عمیق این اثر پذیری را یاف��ت .صنایع مختلف ادبی
تشبیه ،استعاره ،تلمیح و ...همه و همه وسیلهای برای به خدمت گرفتن
محی��ط و پیرامون در رگهای ش��عر و خالق��ه بودهاند .ح��اال در زمانه
عس��رت و نیرنگ صنایع آالینده ،زبان و ادبیات جهان با چه سرنوشتی
مواجه خواهد شد؟

برکناری تیمورتاش از وزارت دربار
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

یکی از نکات قاب��ل توجه زندگی پهلوی اول برای
اهل تاریخ نوع برخورد وی با یاران غار و همراهان
نزدیک��ش در دوران اولی��ه حض��ورش در صحنه
سیاسی کشور اس��ت .افرادی که هرکدام به سهم
خود و براس��اس توان خوی��ش جایگاهی ویژه در
تشکیل آخرین سلسله پادشاهی ایران داشتند و
البته همگی پس از دورانی از قرار داش��تن در اوج
به ناگاه با خش��م ملوکانه روبهرو ش��ده و هرکدام
ب��ه دلیل و بهان��های از عرش به ف��رش نقل مکان
کردند .سرنوش��ت سردار معزز بجنوردی یا همان
عبدالحسینخان تیمورتاش ،مقتدرترین فرد پس
از رضاشاه در دوره نخس��ت سلطنت وی نیز چیز
جز این نبود و صدالبته جاسوس��ی برای همسایه
شمالی دلیل عنوان شده برای خاکنشین کردن
ای��ن برترین چهره هم��راه پهل��وی اول در دوران
تبدیل وی از یک افس��ر قزاق مدعی به یک ش��اه
همهکاره بود .این خاکنش��ینی س��ردار معزز در
روزی چون امروز از سال 1311شمسی با برکناری
وی از س��مت وزارت دربار و البته همزمان منحل

کردن این وزارتخانه از سوی پهلوی اول آغاز شد.
تیمورتاش تا اواخر مسئولیت در مهمترین کارهای
مملکت دخالت داشت و بهعنوان نماینده ایران به
کش��ورهای خارجی عزیمت میکرد ،اما چند ماه
پیش از برکناری و پس از بازگشت از سفری طوالنی
مدت به غرب ،مورد سوءظن پادشاه قرار گرفت .او
در سفر تحصیلی محمدرضای ولیعهد به سوئیس،
جزو همراهان بود .تیمورتاش همزمان ماموریت
داش��ت که از س��وئیس به آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و
سپس به انگلیس برود و با مقامات کشورها درباره
مس��ائل فیمابین مذاکره کند .وی در لندن با سر
جانکدمن،مدیرعاملشرکتنفتایرانوانگلیس
در خصوص افزایش سهم ایران از درآمدهای نفت
مذاکره کرد و پس از ی��ک ماه اقامت بینتیجه ،به
سوئیس بازگش��ت .تیمورتاش در راه بازگشت به
ایران ،در مسکو با مارشال وروشیلوف ،وزیر جنگ
شوروی مالقات خصوصی داشت .خبر این مالقات
را فتحاهلل پاکروان ،سفیر ایران در مسکو ،به اطالع
رضاشاه رساند .بعدها شایع شد که در این سفر کیف
محتوی نامههای تیمورتاش به سرقت رفته است .او
پس از بازگشت با سرزنش شاه مواجه شد .ازاینرو،
از شاه تقاضای مرخصی کرد و برای استراحت و رفع
کسالت عازم بندر چمخاله در لنگرود شد .رفتار شاه

تیمورتاش شمشیر به دست درکنار پهلوی اول

پس از آن نیز تغییری نکرد .تا اینکه در سوم دی ماه
س��ال  1311از وزارت برکنار شد .پس از آن او که
به مدت  ۷س��ال مسئولیت وزارت دربار را بهعهده
داشت نزدیک به دو ماه یعنی تا ۲۹بهمن در خانه
خود زیر نظر شهربانی و تحت بازجویی مستمر قرار
۲۹بهمن همان سال با قرار مدعیالعموم

داشت .در
دیوانعالی جزای دولت ،در محبس نظمیه زندانی
ش��د و دو محاکمه برای او ترتیب دادند که هر دو
برایش محکومیت جزایی و مالی به همراه داشت.
در محکمه نخست ،به جرم ارتشا ،به سه سال حبس
انفرادی محکوم شد که مستلزم محرومیت از تمام

حقوق اجتماعی و اس��ترداد مال حاصل از ارتش��ا
و پرداخت مبالغی لیره انگلیس��ی بود و در دومین
محکمه به جرم ارتشا به پنج سال حبس انفرادی و
پرداخت مبالغ ارزی و ریالی به خزانه دولت محکوم
شد.البته این پایان کار نبود زیرا تیمورتاش فرصت
نیافت حتی یک سال از دوران محکومیت خود را
بگذراند و در  ۹مه��ر  ۱۳۱۲خبر مرگش در زندان
قصر انتشار یافت .مرگی که بعدها مشخص شد به
مددآمپولهوایپزشکاحمدیوبهدستورپهلوی
اول بوده است .تصویر باال تیمورتاش را شمشیر به
دست درکنار پهلوی اول نشان میدهد.

