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 )خ.معروفی(دنیای پُر از عجائبات و غرائبات 

با خواندن آن تعجب نموده دیروز دوستی از آلمان پیامی برایم فرستاد که 

 و در پی معلومات بیشتر در این مورد شدم. 

( بوده   End of daysپیام یاد شده بُرشی از کتاب به نام ) پایان روز ها،  

 که از نظر خوانندگان گذارش می یابد:

  ( آلمانی Jenny Erpenbeckاین اثر نویسنده با نام ) 312در صفحۀ 

یک مریضیی طاقت فرسا که باالی ریه   2020پیشگوئی می کند که سال  

و پایپ 

برونشیال 

حمله می کند 

در سراسر  

جهان شیوع 

می کند که در  

برابر معالجه شناخته شده مقاومت می کند. تقریباً بیشتر 

از مریضی، گیچ کننده این است که سریعتر از شیوع 

ل آن مضمحل آنی مرض صورت می گیرد و ده سا

 بعد باز هم حمله میکند و بعد از آن مکمل ُگم می شود. 

The End of Days by Jenny Erpenbeck 

Reading Jenny Erpenbeck is like falling under hypnosis: your breathing changes, you 

see moments in time simultaneously, yet you can’t recall names, dates or the order of 

events. 

در بارۀ شخصیت و مراحل ارتقای وی در صف نویسندگان شناخته شدۀ جهانی در انترنت می توان معلومات 

 بیشتر به دست آورد که بنده تنها به بُرش چند سطر باال اکتفاء نموده ام.  

 روز نامه نگار گاردین انگلیسی در مورد نوشته های ارپن بیک چنین مینویسد: 

ینی ارپن بیک مانند به هیپنوز)خواب تلقینی( رفتن است: تنفست تغییر میکند، لحظه را با وقت خواندن )اثر( ج

 اسامی، تاریخ ها و یا سلسلۀ رویداد ها را به خاطر اورده نمی توانی. در عین حال در یک زمان می بینی، 
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نولد شورتسنگر اکتور نامدار پایان روز ها" که ار فیلمی به همان اسم"   1999تا جائیکه معلوم است در سال 

 جهانی رول اول آنرا به عهده داشته است.

مختصر کالم آیا پیشگوئی این نویسنده را می توان در زمرۀ عجائبات و غرائبات 

 شمرد؟

 ختم
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