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ــ اختراع يک جوان افغان" ماين کفان"  

"َحَسِنیمسعود "به نام   

"خيِر جاری"اختراعی بحيث   

و سرزمينی که دودش به ھوا با3 شده، سرانجام  "خطۀ خون و آتش"ھزاران بار شکر، که از فرزندان 

خبر خوشی به گوش ميرسد؛ خبری خوش يا خوشخبريی که سزاوار ھرگونه تحسين و ِزه و آفرين و 

  !!!مبارکباد است

. من باربار با چشمان گنھگار و گنھکارم  ديده ام، که بسا گپھا محض به روی تصادف به ميان می آيند

از دواخانه ای دوای مورد نيازم را . ھم محض اتفاقی بوده است "ماين پاکی"اطIع من از آلۀ جالب 

) مجلۀ دوھفتگی دواخانه ھا( Apotheken Umschauتھيه ميکردم که چشمم به شمارۀ جديد مجلۀ المانی 

اين مجلۀ خواندنی که رايگان در ھر دواخانۀ اين ديار قابل . افتاد ــ شمارۀ پانزدھم مارچ سال جاری

ت است، و با تيراژ بسيار بلنِد با3تر از پنج مليون نسخه طبع گرديده و در سراسر المان و ممالک درياف

المانی زبان پخش ميشود، معلومات خواندنی و بس جالب طبی و تازه ترين اکتشافات را اندرين عرصه 

  . و زمينه ھای مربوط بدان عرضه مينمايد

يگذشتاندم، که يکبار به آله ای جالب که به گل شباھت مجله را ورق زده و مطالب آن را از نظر م

ياد گرديده و  "ماين کفان"مطلب را خواندم و فھميدم که اين آلۀ جالِب گل مانند، به نام . دارد، برخوردم

چنان که طبع . که در ھالند بسر ميبرد "َحَسنیمسعود "اختراعی ست از يک ھموطن جوان من به نام 

از گوگل استمداد . ، در صدد گشتم تا معلومات کافی در زمينه دستيابم گرددکنجکاو بشر حکم ميکند
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ويديوھای . کردم و دريافتم که درين باره مطالب فراوان مصّوت و مصّور و ويدئوئی در دسترس است

مختلف را مرور کرده و معلوم گشت که مسعودجان حسنی ــ مخترع جوان افغان ــ از خود صفحه ای 

 :د با اين آدرسدر انترنت دار

www.massoudhassani.com  

 

  

  ــ اختراع مسعود جان حسنی" اين کفانم"

در گوگل، صفحۀ مربوطه را باز  Mine Kafonاز خوانندۀ عزيز متوقعم که فقط با قرار دادن نام 

مسعود "و يا اين که صفحۀ انترنتی . کرده و مطالب متعدد مربوط بدان را بخواند، ببيند و بشنود

را باز کرده و 3اقل به تماشای ويدئوکلپھای مربوط،  www.massoudhassani.com "حسنی

  .بپردازد

  :رفته است "خير جاری" در عنوان حديث از

. "شرِّ جاری"وجود دارد و ھم  "خير جاری"درين دنيای عجيب و غريِب آگنده با خير و شر، ھم 

طIق به اموری ميگردد، که از آن به بنی آدم را از روايات دينی ميشناسيم، که ا "خير جاری"ترکيب 

مIھا ھميشه ساختن مسجد و مکتب و شفاخانه و راه و سرک و . داوم برسدخير و برکت ھميشگی و مُ 

مگر ھر کار ديگری که از آن به صورت . پل و تربيت فرزند صالح را بدين منظور مثال ميدھند

در برابر اين . رسد، نيز در ھمين رسته شامل ميشودمستمر و مستدام نفعی به ابنای بشر و يا طبيعت ب

را بار اول از  "شرِّ جاری"ترکيب . را ميتوان قرار داد" شرِّ جاری"ترکيب مثبت، ترکيبی ديگر به نام 

موسوی شنيده ام و گمان زبان دانشمند عديم النظير و مبارز کبير افغان، دوست گراميم حسين جان 

 "شرِّ جاری"ترکيب !!! را استعمال کرده باشد "شرِّ جاری"نميکنم که پيش از او کسی ديگر ترکيب 
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خير "به مراتب بيشتر از  "شرِّ جاری"با تأسف که در زمانۀ ما . ست"خير جاری"دقيقاً نقطۀ مقابل 

شرِّ "الۀ بشر است، نمونه ای بارز از ساختن انواع اسلحه که غالباً آ3ت قتّ . سراغ ميگردد "جاری

که از علوم و تکنالوژی صورت بگيرد، از ھمين ست و ھمين قسم ھر استفادۀ سوِء ديگری  "جاری

   .حکايت دارد "شرِّ مستمر"

آلۀ اختراعی مسعود جان حسنی، که از طريق آن حيات انسانھای بی شمار وقايه شده ميتواند، بدون 

 .ممتاز روزگار ما به شمار می آيد "ِخيرھای جاری"شک يکی از 

  

  اختراعيش"ِ ماين کفان"مسعود حسنی در پيش روی 

  : "ماين کفان"در بارۀ نامگذاری 

  MINE KAFONنام نھاده و آن را به 3تين  "ماين کفان"آقای مسعود حسنی، آلۀ اختراعی خود را 

چه خوب است،  و. وارد قاموس لغات جھانی گرديده است  MINE KAFONو ھمين نام  ؛نوشته است

که در ادبياِت اختراعات و تکنالوژی، ھمان نامی را که مخترع بر شیِء اختراعی خود ميگذارد، 

يعنی اين آله در تمام زبانھای . جھانی ميشود؛ درينجا تبعيضی راه ندارد و دوگانگيی در کار نيست

اقاً ھموطن مخترع ما نام اتف. ياد ميگردد) ماين کفان( MINE KAFONجھان ــ بدون تبعيض ــ به نام 

وقتی بر ساخت اين ترکيب دقت ميکنم، . را بر آلۀ اختراعی خود نھاده است یبسيار جالب و عام فھم

مسعود جان که زادۀ حضرت کابل است و . ما مييبابم نۀ کابلیتھای زيبای زبان عامياآن را در حد ساخ

داخته است، متوطن ھالند است و ھمدرينجا در پنجسالگی ھمراِه خانوادۀ خود به مھاجرت اجباری پر

  .تب ديده و به تحصيل پرداخته استمک
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بی اندازه زيبا ست، مگر اگر به پيروی از زبان گفتار و عاميانه آن را  "ماين کفان"گرچه ترکيب 

مسعود جان که به انگليسی روان و فصيح گپ ميزند، . ميگذاشت، جای داشتنام ھم  "ماين کفانک"

البته اين ترتيب . انتخاب کرده است MINE KAFONانگليسی  ۀنحو را به "ين کفانما"ترتيب نوشتن 

ميتواند، ولی در زبانھای  ده کردهفارا ا "کفان"تلفظ درست  ريزیانگ لساندر و فقط  نوشتن، فقط 

را در ھيئت  "کفان"چه خوب ميبود، که وی کلمۀ . تلفظ خواھند کرد "ماين کفون"ديگر اروپائی آن را 

انتخاب ميکرد، که در تمام زبانھای 3تين، علی السويه و يکدست، تلفظ درسِت  Kafaanفونتيک، 

  .را ميرساند "کفان"

واقعاً اگر به ساختمان اين آله دقت گردد، تخمۀ . نوشتم "گل مانند"و  "گلفام"در سطور با3 اين آله را 

خودروی که در بھاران  تۀبُ  اين. گل خودروئی را تداعی ميکند، که در موسم بھار در ھمه جا ميرويد

. بدون استثناء در ھمه نقاط عالم سر از خاک بر می آورد، گلھای زرد روشن را خلعت طبيعت ميکند

َرد و از آن تخمه اش با ساختمان ِشگفت انگيز و وزن بيحد سبک اين گل در ظرف يکی دو روز ميپژمُ 

خردسال  یوقتی کودک. ا پرواز ميکندبيرون ميشود، که حتی با وزيدن نسيم و نرمترين باد ھم به ھو

کابل ــ بازی ميکرديم، اين تخمه  "ِعاشقان و عارفان"ــ واقع گذر  "باغ قاضی"بودم و با ھمبازيھا در 

ميناميديم، در ميان دو کف دست خود گرفته و با پُف کردن به ھوا ) خاله گک(را که خالگک 

را ميگفتيم تا به فIن و بھمدان دوست ما برساند، و او خرامان به خالگک پيغام خود . ميفرستاديم

خرامان و رقص رقصان در ھوا سير ميکرد و ما از پشتش ميدويديم و آھسته ميقاپيديمش و باز ھمين 

  .کار را از سر ميگرفتيم

است شباھت تام دارد، متشکل از ھسته و پايه ھا يا دسته ھای بی شمار  "خالگک"که به  "ماين کفان"

فيل يا  لِ پَ که به مانند شعاع به دور ھسته کشيده شده اند و در نوک ھرکدام َسپَلی قرار دارد، به مانند سَ 

آن را در . ماين کفان حجم بزرگ و وزن اندک دارد و به دکه ای به حرکت در می آيد. سپِل شتر

و فشار ھايش روی ماين قرار گرفته ه ماينزار لول ميدھند و ھمين که يکی از پاي اطقمنا يا ھماينزار

  .آورد، ماين را ميکفاند

دشمنان خارجی و داخلی، مليونھا ماين کشت شده کارروائيھای شرم آور در افغانستان عزيز از برکت 

و چه . بود، که ھنوز ھم تعداد معتنھابِه آنھا در زير خاک مدفون است و منتظر، که جان کسی را بربايد

  .مغان گرديده استخوب است که آلۀ ماين کفان از ابنای ھمين سرزمين گرامی به بشريت ار

نُه  خِ سخن ميرود و ايرانيان ترکيب ھشت رَ  "تعبيه کردن ماين"در ادبيات و ترمينولوژی جنگی از 

ماين است، که  شتنِ کِ يا  اما بھترين لغت بدين منظور کاشتن. را ساخته اند "کار گذاشتن ماين"ِگرِد 

و مطابق به نصوص صريح  تساخته و پرداختۀ مردم خود ما ميباشد و از ھر جھت رسا و عام فھم اس

  . علم زبانشناسی
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حتماً سؤالی به اذھان کنجکاو متبادر ميگردد، که آيا ميتوان در عوض اين شکل رومانتيک و شاعرانۀ 

  .گلفام، از توپی به ھمين بزرگی و سنگينی استفاده کرد؟ جواب از نگاه فزيکی منفی ست

ۀ استوار است، از ھر اختراع و فراورد ی دلرباصنايع جھان سرمايه داری که بر پايۀ مود و نوآوريھا

  .را ساخته و به بازار عرضه کرده اند "چراغ ماين کفان"جديد سود ميجويد؛ چنان که 

  

  

 MINE KAFON LAMP  "ماين کفان"چراغِ  

  

تماشاء کند؛ فقط   "مسعود جان حسنی"از صفحۀ  دۀ عزيز 3اقل يک ويدئوکليپ رارزومندم که خواننآ

  !!!:يک دکه و کليکی به کار است

  

http://massoudhassani.blogspot.de/  

  

 

  

  )٢٠١۴مارچ  ٢٩برلين ــ (

 


