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برای  بھانه ی خداوندان نفت. اج شده بودآن روز، در با� خانی، بيش از صد کارگر از کار اخر
 اين بھانه ظاھرا. خود خرد می کرداخراج دسته جمعی، گويا بحرانی بود که آنھا را در پنجه ھای 

مخازن و حوضھا، پر از نفت قانع کننده بود زيرا ھمه نتايج بحران را برای العين می ديدند؛ کليه ی 
صاحبان بزرگ نفت با . قيمت نفت روبه تنزل بود. دکل ھای کشتی ھای نفتکش کار نمی کردند. بود

ذخيره می کردند، در " برای روزھای سعادتبار آينده" عجله انبارھای جديدی بنا کرده و نفت خام را 
.نداشتند صورتی که چاھداران خرده پا نيز حتی به فردای خود اطمينان  

بزرگ، مانند روچيلد، نوبل، مانتاشف، موسی تقی يف، شمسی اسد: يف و ديگران سرمايه داران 
که ھريک مالک ميليونھا " خداوندان نفت"اين . معادن سرشار نفت با�خانی را در چنگال خود داشتند

 بعدھا مخصوصا ولی. ثروت بودند اگر چه در نخستين روزھای بحران دست و پايشان را گم کردند
سرمايه داران خارجی از جمله نوبل و رچيلد با رياکاری از آب گل آلود ماھی گرفته و از اين 

. موقعيت برای در آوردن پول بيشتر استفاده کردند  

در منازل، دخمه ھا و . رضايی ريشه داری در ميان آنھا پديد آورداخراج دسته جمعی کارگران نا
در ھرجا، دسته ھای مختلفی . ن و بچه ھای کارگران شيون می کردندخوابگاه ھای کارگری، زنا

احتمال خطر اعتصاب . شمار اين دسته ھا رفته رفته، بيشتر می شد. جمع شده، درد دل می نمودند
.عمومی می رفت  

مختار بيگ مانند شيری که در قفس گرفتار شده باشد، در دفتر کوچک خود قدم می زد و به حاضرين 
گاه با  گاه با حسابدار خود، ميرزا قاسم،. ربطی  می زد و وظايفی محول می کرد حرفھای بی

در اين ميان فقط، . با جمAت منقطعی با پسرش اصAن، حرف می زد سرمھندش دانيلوف، و بعضا 
.به ورسکی، مدير معدن، اعتنايی نمی کرد و حرفی به او نمی گفت  

دی بود بلند قد و تک و توک موھای سفيدی در سورن پترويچ که عينک طAيی بچشم داشت، مر
واقف بود سکوت کرده بود، ووقتی روی " مختار بيگ کامA او که به تند مزاجی. سرش ديده می شد

:بيگ از او پرسيد. سخن مختار بيگ با او بود، می کوشيد قيافه ی عاد� نه ای بخود بگيرد  

ر بوده؟ می شود محاسبه اش کرد؟سورن پترويچ بازده اين دکل ھا در اين سه روز چقد  

:زنجير طAيی عينکش را جابجا کرد و جواب داد. دانيلوف، يک لحظه، ورسکی را ورانداز کرد  

اگر ما اين طA را به در . در بازارھای جھانی، بھای نفت با قيمت طA معادل است! مختار بيگ 
آنوقت چطور می شود محاسبه م سرازير شود، دودشت بريزيم، اگر نفت مفت و مجانی به جيب مر

ولی چون فوران چاھھا . در اين سه روز، بيش از دو ھزار پوط نفت استخراج شده" تخمينا. اش کرد
در حوضھايی که آنقدر پول برايشان خرج کرديم، . ھمچنان ادامه دارد، محاسبه اش غير ممکن است

. بطور کلی. حتی نصف اين نفت ھم نمانده  



مختار بيگ روبه . دانيلوف بی درنگ، ساکت شد. گی، در وسط اتاق ايستادمختار بيگ از فرط خست
:ميرزا قاسم کرد و در حالی که چپ چپ نگاھش می کرد، پرسيد  

 خرج نگھبانھا چقدر شده؟

مختار بيگ با خشونت دفتر را از . ی که از قبل زير بغلش بود پرداخترميرزا قاسم به ورق زدن دفت
:وشه ی اتاق پرت کرد با عصبانيت داد زددست او قاپيد، و روی ميز گ  

!�زم نيست کش بدی. مختصرش کن  

او به . اندکی سکوت کرد. ميرزا قاسم با چشمان ريزو حيله گرش، به چھره ی مختار بيگ خيره شد
حقوق نگھبانھا فکر نمی کرد، تمام ھوش و حواسش متوجه اين بود که مختار بيگ چرا دفتر را از 

چون به . پيش خود اين حرکت بيگ را تجزيه و تحليل می کرد. ی ميزپرت کردو رو دست او قاپيد
نتيجه ای نرسيد در حالی که يک چشمش را به مدير معدن و چشم ديگرش را به صاحبکار دوخته 

:جواب داد. بود  

.البته من حقوق دو ھفته اخير را حساب نکردم. پانصد منات می شود خرج نگھبانھا تقريبا ! بيگ  

بيگ چنان عصبانی بود که وقت دقت در اين ميزان بر آورد را نداشت؛ انگار قماربازی بود  مختار
.که يکباره مبلغ زيادی باخته و به فکر بقيه ی پولش نيست  

آميزی بر لب داشت ديد و بانگاھی   بيگ پس از جواب ميرزا قاسم، سر مھندس را که لبخند استھزاء
:سورن پترويچ آھسته گفت. پرسشگر به او نگريست  

نفت . س داده ايمما تا حا� بيش از ھزار منات به مامورين پلي.  فراموش کرده که ميرزاقاسم حتما 
 Aبيش از پنجاه ھزار منات ضرر برايمان  زد ھای مسروقه اق .  

بعد، گويی از انديشيدن در باره ی مساله ای خسته شد و خطاب . مختار بيگ لحظه ای به فکر رفت
:به اصAن، گفت  

.ز قحطی بودزھای بد بياری انداختيم؛ انگار رومن نمی فھمم چرا عروسی را درست به اين رو  

.اصAن او را دلداری داد  

ھمانھا را م. ما از کجا می دانستيم که وضع اينطوری می شود؟ حا� ديگر کار از کار گذشته! پدر
.خودمان ھم بايد بزودی راه بيفتيم. ايم دعوت کرده  

مختار بيگ که لحظه ای آرام نداشت، در حالی که دستھايش را به پشت زده بود، با لحنی عصبی 
:گفت  

می ترسم فردا بياييم ببينيم ھست . آری، بايد ھمين الساعه به خانه برويم؛ اگر چه حماقت بزرگی است
. ھر کاری �زم باشد می کند. کمی ديگر منتظر شويم؛ جبار در خانه است. رفتهو نيست مان برباد 

 ورسکی



گفتن اين حرف، با حالتی عصبی، رودر روی مدير معدن ايستاد و پس از اندکی خيره بيگ پس از 
:شدن به چھره ی او، گفت  

ندکی عقب رفت ورسکی ا. راستش را بگو بينم با کی دست به يکی شده ای؟ مرا به کی فروخته ای؟
:گفت ،و با تعجب  

.من از اين حرف شما سردر نمی آورم! بيگ  

:مختار بيگ با صدای آمرانه ای داد زد  

نسلت را از  و راستش را بگو، و گرنه در عرض يک شب، تو! خيلی ھم خوب می فھمی پدر سگ
. باکو بر می اندازم  

ورسکی خودش را گم کرد، ولی برای اينکه در پيش حسابدار و مھندس سر شکسته نباشد با صدای 
. خشنی جواب داد  

. شما خودتان، خودتان را به چنين وضعی گرفتار کرده ايد. من حرفی برای گفتن ندارم! مختار بيگ
.چرا ديگر فحش می دھيد  

:فرياد زد با صدای وحشيانه ای. مختار بيگ تا بنا گوش سرخ شد  

!.خفه شو، حقه باز  

:ورسکی با صدای مشابه به صدای بيگ، جواب داد  

.شما. شما. بيگ آيا ميتوانيد حقه بازی مرا ثابت کنيد  

ی تپانچه ی دسته سفيد را در دست اصAن  او بمجرد آنکه درخشش لوله. جمله ورسکی ناتمام ماند 
بيگ که دستانش را به پشت زده بود، دو سه با مختار .ديد، رنگ از رويش پريد و به تته پته افتاد

:روی پاشنه ھايش بلند شد و بعد با صدای آرام و آمرانه ای پرسيد  

.ببينم با کی ھمدست شده ای؟ مرا به چه قيمتی فروخته ای  

گم  دست و پايش را کامA . اصAن بود يک چشم ورسکی به مختار بيگ و چشم ديگرش به دست
.کرده بود  

.تپانچه کشيدن اصAن را می دانستاو معنی   

ه فراری از اين مخمصه بود اندکی ارش را تکرار کرد، ورسکی که دنبال وقتی مختار بيگ سوال
به زمين افتاد و پاھای بيگ را در مستاصل ماند و بعد مانند درختی که يکباره ريشه کن شده باشد، 

گ حرف می زد اکنون بمجرد مشاھده ی کسی که لحظه ای قبل آنچنان گستاخانه با بي. آغوش گرفت
درخشش لوله ی اسلحه ی اصAن، از خود وا رفته و با صدای بيمار گونه و عاجزانه به التماس 

.پرداخت  



از . ھمه در چنين وضعيتی ھستند. بيگ، به خدا قسم من در ايجاد اين وضع ذره ای تقسير ندارم
.رھای آماده نداشتند حا� وضعشان بدتر از ما بوداگر انبا. موسی تقی يف، از شمسی بدرالدين بپرسيد  

تصميم تھيه ی . من به موقع به شما گفتم که بايد انبارھای ذخيره بسازيم، ولی شما قبول نکرديد
. بيگ، من چند بار گفتم که. انبارھای اضافی وظيفه مھندس است و تمام کردن سر موقع، وظيفه من

دو . جه بی اعتنايی ارباب شد، حرفش را ناتمام گذاشتورسکی که متو. مختار بيگ عقب تر رفت
زانوھايش را پاک کرد، و در حالی که به چشمان مختار بيگ . دستش را به زمين تکيه داده بلند شد

.سر جايش خشک شدخيره شده بود،   

مختار بيگ باحرکتی عصبی، قوطی سيگار طAيش را از جيب در آورد و با کبريتی که ميرزا قاسم 
چشمانش را تنگ کرد و بالحن خشن ولی متفکرانه . ت برق روشن کرده بود سيگاری آتش زدبسرع
:گفت  

سورن پترويچ از امروز مديريت معدن نيز به عھده شما واگذار می شود؛ وا� حقه بازھايی مثل اين 
ا به يکروزه تمام دکل ھا را به دست دزدھا می دھند و بعد ھم گناه ر" بادست ورسکی را نشان داد"

.گردن تو می اندازند  

.بيگ با ترش رويی، طوری به ورسکی نگاه کرد که انگار به چيز بسيار چندش آوری می نگرد  

گم شو قبل از آنکه معدن را تحويل بدھی از با�خانی خارج نشو و گرنه تکه ی بزرگت، گوش 
.راستت خواھد بود  

ولی وقتی از اتاق خارج شد برای آنکه ورسکی با اينکه دو� از کنار مختار بيگ و اصAن گذشت 
مختار بيگ ته . سکوت گذرايی در اتاق پديد آمد. کسانی که بيرونند بويی نبرند قدش را راست کرد

تسبيح با . سيگارش را از پنجره به بيرون انداخت و تسبيح کھربايی دانه درشتی از جيبش در آورد
می کرد و گاه " شرق، شرق"رفت، و گاه  سرعتی عصبی تند تند از يکدست بيگ بدست ديگرش می

.مانند قلب صاحبش، محتضرانه می تپيد  

:تسبيح را روی ميز انداخت وبه ھياھويی که از دوردستھا می آمد گوش داد و گفتبيگ   

.افسوس که با اخراج ورسکی ھم ھيچ مشکلی حل نمی شود  

:اصAن آھسته زمزمه کرد  

.دستمان می دھدتا دو روز بايد کلکش را کند وا� کار   

می خواست چيزی بگويد  که يک نفر وارد دفتر . مختار بيگ باحرکت سر، گفته ھای او را تاييد کرد
.شد  

بعد . تازه وارد کAه سياه ابريشمی را از سرش برداشت و با ادب و نزاکت، به مختار بيگ سAم داد
ن او را به پدرش معرفی اصA. مانند يک دوست قديمی لبخند زنان دست اصAن را بگرمی فشرد

.کرد  



 جناب شنتوکوف

مختار بيگ بمحض شنيدن اين نام با تبسم، دست به سبيل ھای خود کشيد و دستش را يک بار ديگر 
.دراز کرد  

!جناب شنتوکوف! بياييد بار ديگر دست بدھيم  

:باھم دست دادند، مختار بيگ در حالی که به قيافه ی او خيره شده بود گفت   

اينھا استادان صنعت نفت ! ، روچيلد، مانتاشف، حاجی موسی آقای خودمانميدانم که نوبلخوب 
آنھا زود زود خدمت دانشمندان، ناطقين و تئوريسين ھای بزرگی . اما من يک کارگر ساده ام. ھستند

ناب مرا با ج ه حتما به اصAن سپرده بودم ک. ندمثل شما می رسند ولی به من کارگر اعتنايی نمی کن
.شنتوکوف آشنا کند تا من ھم داد دلم را به حضورشان عرض کنم  

شانه کرده بود و چشمان مليحش زير ابروھا شنتوکوف که موھای روغنی خورده اش را به طرف 
:آرام نداشت پس از شنيدن حرفھای مختار بيگ، با لحن مAيمی جواب داد  

 

. بادست به بيرون اشاره کرد. من و ھم برادرانمھم . ما آماده اممن ھميشه در خدمت ش مختار بيگ،   
ما ھميشه سعی می کنيم که پلی ميان کارگران . از قرار معلوم برادرانش نيز در ھمان حوالی بودند

. صادق و صبور سربزير با صاحبکارھا باشيم  

بلند بلند خنديد و قوطی سيگار را به او . مختار بيگ از اين حرف شنتوکوف بسيار خوشش آمد
.تعارف کرد  

ولی جناب شنتوکوف بدانند . من ھرگز در عبور از ھمچو پل محکم و امتحان شده ای وحشت نمی کنم
نمی خواھم با ذکر گرفتاريھای خودم سرتان را . و ھم اين سو. که الساعه ھم آن سوی پل شلوغ است

ضرر روی ضرر . مشتری نيست. بازار بسته شده. خAصه اينکه نفت مارا خفه می کند. درد بياورم
چون اگر وضع . مجبور شديم سر چاھھا را با سيمان ببنديم و کار را تعطيل کنيم. تلنبار ميشود

.به سر ميرزايف آمد، گريبان مارا ھم خواھد گرفت پيش سال 28ھمينطور پيش برود ھمان بAيی که   

. و خيره شده بودشنتوکوف به ا. مختار بيگ برای اطAع از توجه يا بی اعتنايی مخاطبش سکوت کرد
ميرزا قاسم نيز که گويی از اوضاع بخوبی باخبر است، . مھندس و اصAن نيز سرتاپا گوش بودند

.متظاھرانه تبسمی کرده سرش را تکان می داد  

:مختار بيگ که دقت حاضرين را ديد، ادامه می داد  

آن . را راه انداختدر با�خانی اولين چاه مکانيکی  1869ميرزايف نخستين کسی است که در سال 

پول از . دی  نفت بيرون می زدروزھا که وضع با� خانی اينطور نبود؛ اگر زمين را با کلنگ می کن
يکی از چاھھای او فوران کرد، سه ھزار تن  1873در سال. رف برسر ميرزايف می ريختھر ط

غرض، اين . ماندرقم بقدری بزرگ بود که در خاطر آدم نمی . به حساب حلبی. نفت در شبانه روز
از اينجا تا . انبارھا، حوضھا و خيابانھا، ھمه جا پر از نفت بود. ھزار تن نفت داد 250چاه به تنھايی 



آخر سر بيچاره، ناچار، ھر . مردم با بشکه و سطل می بردند. صابونچی تمام دشت را نفت گرفته بود
.اری افتادکوپک فروخت و از شدت ضرر، به بستر بيم 4/1حلبی را به قيمت   

بازوی شنتوکوف . مختار بيگ که از ياد آوری بدبختی ميرزايف ناراحت شده بود، سرش را تکان داد
:را گرفت، او را روی صندلی نشاند و وقتی خودش نيز نشست حرفش را ادامه داد  

فکر  در ر آن سوی پل کسانی ھستند که اصA د. اما. ما ھم اکنون، کم کم داريم به اين روز می افتيم
. انگار نه انگار که اربابی گفته اند. آنھا می خواھند مارا مفلس و گدا کنند. وضع فAکتبار ما نيستند

.گوششان بدھکار اين حرفھا نيست  

پس از تعطيل معدن، کارگر را می خواھم چکار؟ بايد حق و حسابشان را بدھم و راھشان بيندازم؛ 
! ه داری بده به کارگران و آنوقت برو خودکشی کنيا ھر چمگر نه؟ اما اينھا می گويند، مختار بيگ ب

.من يقين دارم که جناب شنتوکوف به اين امر راضی نمی شود  

لوف نيز بنا بر وظيفه خود، ھرھر، اصAن و داني. مختار بيگ از اين حرف خود قاه قاه خنديد
:شنتوکوف ھم متواضعانه خنديد و جواب داد. خنديدند  

ما در اجتماع کارگران  .راضی نيستم  حتی يک قطره خون از دماغ شما بيايد جناب مختار بيگ، من
.اما ما ھم خواھشی از شما داريم. راضی نمی شويم شورش بپا شود. سخنرانی خواھيم کرد  

:مختار بيگ به اصAن نگاه کرد و گفت  

ضمنا . م دھد�زم نيست از من خواھش کنی جناب شنتوکوف، ھر حرفی داريد به اصAن بگوييد انجا
چندی پيش، يک رشته گردنبند عتيقه ی برليان که تازه از پترزبورگ خريداری شده  بود خدمت بانو 

 يکاترينا فرستادم؛ نمی دانم خانم خوششان آمد يا نه؟

.شنتوکوف که گويی از بی پروايی بيگ ناراحت شده است، سرش را تکان داد  

ن باره در شرايط ديگری صحبت می کنيم، اما حا� شما ؛ در ايمن فعA  در آن مورد حرف نمی زنم
.می خواھم از زبان کارگران خواھشی از شما بکنم. صاحبکاريد و من نماينده ی کارگران  

.بفرماييد خوب متوجه نشدم. بله بفرماييد  

بيگ که نمی دانست با�خره بحث به کجا منجر خواھد شد، مانند اسبھای وحشی که از دور بوی 
شنتوکوف با لحنی . حس کرده باشند گوشھايش را تيز کرد و به حرفھای شنتوکوف دقيق شد خطر را

:آرام و چاپلوسانه ادامه داد  

چون احتمال خطر اعتصاب . خواھش ما اين است در اخراج کارگران چند روزی دست نگه داريد
است که به  خواھش ديگرمان اين. به نفع ما نيست اعتصاب عمومی ھم فعA . می می رودعمو

!.کارگران خوابگاه و پول و صابون بدھيد  

:حرف شنتوکوف را قطع کرد مختار بيگ يکباره با عصبانيت،  



با اين . ھر قدمی که کارگران اکنون بردارند، به ضرر من است. اين ديگر نشد جناب شنتوکوف
تخم "ی ماند؟ وضع، خوابگاه و پول و صابون ھم به آنھا بدھم؟ آنوقت ديگر برای من چه چيزی م

.!"مرغ خريدم ھفت صنار، رنگش کردم، فروختم ھفت صنار  

بعد . با نگاھھای پر معنی، اصAن را ورانداز کرد. شنتوکوف کAھش را برداشتو از جايش بلند شد
:خطاب به مختار بيگ گفت  

ولی چه ميتوان . من که اين اندازه در جھت منافع کارگران چانه می زنم، ھيچ نفعی برای خودم ندارم
مختار بيگ حا� که راضی نمی . کرد ماھم اينطوری خلق شده ايم؛ خودمان را فدای ايده مان می کنيم

. ست من ھستيدشما پدر دو. شويد من نمی توانم اصرار کنم، ولی ھرچه ديديد از چشم خودتان ديديد
مديرھای نوبل و مانتاشف مثل شما جواب . نمی خواھم از من برنجيد. بادست اصAن را نشان داد

. ندادند  

مختار بيگ با دقت به سخنان شنتوکوف گوش داد و لحظه ای به فکر فرو رفت، سپس در حالی که 
:شکمش به شکم شنتوکوف ميخورد پرسيد  

يد راستش را بگوييد مديران معادن نوبل و مانتاشف چه جوابی به حا� که شما اين اندازه صميمی ھست
 شما دادند؟

.اگر ھم ندھند، دستکم وعده اش را دادند: شنتوکوف اندکی عقب عقب رفت و تبسم کنان جواب داد  

: مختار بيگ قاه قاه خنديد دست ھايش را به ھم ماليد و گفت  

به من سه منات پول : " بايی به مAنصرالدين گفتيک با. من ھم وعده می دھم. باشد، من ھم می دھم
ھر قدر بخواھی می دھم وعده : "مA گفت) در زبان آذری وعده به معنی مھلت نيز استعمال می شود( ".بده و سه ماه وعده

". ولی پول ندارم  

. من ھم ميتوانم از اين وعده ھا ھرقدر که بخواھيد بدھم  

.حرفی بزند با نزاکت از در خارج شدشنتوکوف بی آنکه . ھمه شان خنديدند  

:مختار بيگ بمحض خروج او باتعجب، از اصAن پرسيد  

.نيش می زنند برادر چيزی مثل مار ھستند؛ بعدا اين چند. يعنی چه اصAن؟ بی آنکه حرفی بزند رفت  

:اصAن با دلگرمی، پاسخ داد  

پر کرده ام که از سنگينی نمی تواند جيب ھايش را آنقدر . نترس، دندانش را خيلی وقت پيش کشيده ام
آخر بی حرمتی اينھا . چون پنجره باز بود می ترسيد کسی بشنود! به حرفھايش نگاه نکن. راه برود

.ميان کارگران به نفع ما ھم نيست  

مختار بيگ از حرفھای اصAن جانی تازه گرفت؛ چند بار طول و عرض اتاق را پيمود، سپس خطاب 
:به دانيلوف گفت  



سورن پترويچ يک روز به تو مھلت می دھم که با مديران نوبل يا روچيلدحرف بزنی تا اين نفت 
.را به ھر قيمتی که شده بفروشيم، وا� ديگر نمی توانيم جلو ضرر را بگيريملعنتی   

:بعد، با لحنی آرام ادامه داد  

عروسی دخترم . بخندی زدميرزا قاسم فھميد و ل. به ميرزاقاسم ھم اشاره کرد. شب مھمان ما ھستيد
.آنجا توافق می کنيم. در صورت امکان، مديران معادن نوبل يا مانتاشف را ھم با خودت بياور. است  

:مختار بيگ به پسرش گفت. دانيلوف مؤدبانه تعظيم کرد  

.سورچی را صدا کن، راه بيفتيم  

  


