نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

ش « ویکتوریا مری سکویل وست» از فعالیت صنعت نفت ایران در 1927میالدی

ج چسبان میدان نفتون

سکویلوستکهبود؟

ویکتوریا مری سکویل وست در نهم مارس  1892میالدی در خانوادهای اشرافی در ایاالت کنت انگلستان متولد شد .پدربزرگ مادری او لرد سکویل دوم و پدرش لرد
سکویل سوم و خانه اشرافی که ویکتوریا مری در آن به دنیا آمد قصری با اتاقهای فراوان بود.اما زندگی در یک خانوده اشرافی و در قصری آنچنانی مانع از این نبود که
دختر کنجکاو خانواده لردسکویل وست به جامعه پیرامونش توجهی نداشته باشد.از آنجا که به نویسندگی عالقه فراوان داشت نام هنری ویتا را برای خود برگزید و آثار
فراوانی را به چاپ رساند .با بسیاری از بزرگان ادبیات هم عصر خود مراوده داشت و به زودی جایگاه مهمی در عرصه ادبیات پیدا نمود.قبل از این شهرت جهانی او ازدواج
نمود؛ ازدواجی که در باز شدن پایش به شرق بسیار تاثیرگذار بود ویکتوریا مری درسال  1913میالدی با هرولد نیکسون فرزند نیکسون معروف ازدواج کرد و شغل
دیپلماتیک همسرش او را با دنیای جدیدی آشنا کرد.

مسافرتهایسکویلوستبهایران

همسرویتا هرولدنیکسون که به واسطه تواناییهایش بعدها از ملکه انگلستان لقب سر را گرفت ،از سال 1925تا 1927میالدی به عنوان کنسول سفارت انگلستان در
تهران مشغول به کار شد و همین شغل کافی بود تا ویتا دوبار به ایران مسافرت و هر دو بار مشاهدات خود را در ایران منتشر نماید .بار نخست که البته مدتها قبل از
مسئولیت سیاسی رسمی هرولد در ایران روی داد در سال 1916میالدی بود که ویتا به همراه همسرش به ایران آمد و مشاهدات خود را در کتابی تحت عنوان مسافرت
تهرانمنتشرنمود.کتابیکهبهفارسینیزترجمهشدهاست.باردومنیزاوبهسال 1227میالدی( 1306خورشیدی)بهایرانآمدوطیاینسفربودکهبهسرزمینبختیاری
و مناطق نفتی ایران مسافرت نمود .در این سفر دوازده روزه ویتا به همراه همسرش هرولد و سه نفر از دوستان انگلیسی و آمریکاییشان با اتومبیل و همچنین در بخشی
از راه با اسب و قاطر خود را از طریق اصفهان و چهارمحال بختیاری به مسجدسلیمان رسیدند و گزارش دوازده روز سفر به سرزمین بختیاری حاصل این مسافرت است.
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