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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 4112۱۰/۱۰/                سیدحنیف نافذ
 

 دالل مرگ
 

ه به جهان گشود، دید میالدی در شهر استاکهلم 1311 الفرد نوبل دانشمند و کیمیادان مشهور سویدنی که بسال
بود که در زندگی اعالن مرگش را ی کمتر کسان نامبرده از جملۀ

 در روزنامه خواند. خودش
استحـمام، صبح یکی ازروزها وقتی الـفرد از خواب برخاست بعد از 

را برداشت تا بخوانـد. ناگـهان چـیزعجیبی  طبق معمول روزنامه ها
، اضطـراب و ممـلو از تـرس توجـه اش را جـلب کـرد. با نگاه هـای

ای گـرفته آهسته نامه چشم دوخته بود با صدتعجب درحالیـکه به روز
الـفردنوبل دالل مرگ ومخترع مرگ آورترین سالح »زیر لب خوانـد:

 «بشرمرد!
ها فکـر  رسانه چون در همان روز برادرش لودویگ فوت نموده بود،

 کردنـد که الـفرد نوبل مخـترع دینامیت مرده است.
و از شدت  کرد واردنشر این خبر ضربه ای سنگینی بر روح حساسش 

غم و انده به خود می پیچید و علت ناراحتی اش آن بود که بـرخـالف 
انتظــار و آرزوی وی از دینامـت درجنگهـا بـرای کشـتار انسانها 

  سؤاستفاده می شد.
بتوانـم از تا اگر  من که دینامت را به هـدف نیک و نیت بشردوسـتانه اختراع کـردم  »الـفرد غمگینانه با خود گفت:

و... با بیل و کلنگ مشغـول  سرک سازی، تونل سازی رنج و مشقت هـزاران هزار کارگر که در کوه ها، معادن،
اما متاسفانه از اینکه انسانها جنگ طلب ازآن برای تخریب و ویرانگری تمدن بشری  م،کار طاقـت فـرسا اند، بکاهـ

به القاب  پس مردم دنیا حق دارند که مرا« نادم و پشیمانم اختراع سختو کشتار انسانها، سؤاستفاده مینمایند، از این 
دالل مرگ، تاجرمرگ، فرشته مرگ، مـرد بدشگون و بدخیم یاد نمایـند. زیرا من باعث شـدم که با » بد و زشت:

  «اخـتراع چنین سالحی، بـرای آنهـا مرگ را به ارمغان بیآورم.
دینامیت ) مواد منفجره ( توسط کشور ها در جنگها در آتش پشیمانی می سوخت و نوبل بخاطر کاربرد نادرست از 

 دچار عذاب وجدان شده بود و هرگز خود را نمی بخشید.
الفرد سر در گریبان تفکر فرو برده می اندیشید که چگونه و به چه 
ترتیبی می تواند این نام بد و زشت را که بـرای او کمایی کـرده انـد 

» و جـبران کند. او به این گفته خویش معتقد بود که: از خود دور
لهذا وصیت نامه اش « تصمیم برای تغـیـریک سرنوشت کافی است

تمام دارایی و ثروت حیرت انگیزش را  عد از اصالحاترا آورد و ب
 اختصاص داد. صلح نوبلبرای تأمین هزینه های به جایزۀ 

ایـزه سـالیانه به خدمت وصـیت نامه اش یادآور شـد که این جنوبل در 
نویسنده، مخترع،  ،بهترین وبرگزیده ترین شاعر گزاران بشر یعنی به

کاشف و برای کسانی که برای پیشرفت و تأمین صلح جهانی خدمات 
 ارزنده ای انجام می دهند، بصورت مساوی تقسیم گردد.

سالگی در پی یک سکته قلبی به  11میالدی بعمر  1381نوبل بسال 
 دی فرو رفت.خواب اب

ایکاش امروز این مخـترع ارزشـمند و هومانیست زنده می بود تا می دیـد که چگونه مردم جهان از نام او به نیکی 
 یاد می نمایند و از افسانه او اسطوره ساخته اند.
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