


Gantos, Jack                - ۱۹۵۱    ،نتوس، جک
گ

�

 حفره: ماجرای واقیع خالفاکری که نویسنده شد/
 
ف

� �ج ن�ی م. ا�ش نتوس؛ م�ت
گ

 نویسنده جک �

ران: ن�ش اطراف  ، ۱۳۹۷. �ت

۱8۱ص.

. روایت جوا�ف

 ۹۷8-622-6۱۹4-04-4

فیپا

Hole in my life,c2002. : عنوان اصیل

مه ن آمریاک�ی -- �گذشت �ف
گ

نویسند�
ف رم�ی هاکران و مج ف  �ج

�ج  ،   ن�ی ،   ۱۳64 -  ، م�ت
ف

� همدی زاده  ا�ش

استار ،   ۱۳۷2 -  ، و�ی ف پور، ام�ی ش�ی

 PS۳۵6۷/۱۳۹۷   ۷ی2ن

8۱۳/۵4

۵284۱2۵

 �شناسه:

م پدیدآور:  عنوان و �ف

:  مشخصات ن�ش

 مشخصات ظاهری:

 فروست:

 شابک: 

رست نوییس:
ف

 وضعیت �

دداشت:    �ی

 موضوع:

  موضوع:

   شناسه افزوده:

 شناسه افزوده:

 رده بندی کنگره:  

 :  رده بندی دیو�ی

ره کتابشنایس میل:  �ش

ف  زنوییس ا�ی ، انتشار و �ج ای »ن�ش اطراف« مفوظ است. هر گونه تکث�ی ف ا�ش �ج مهه ی حقوق چاپ و ن�ش ا�ی

ف کتاب  ش ها�ی از م�ت �ش ممنوع است. نقل �ج ونییک( بدون اجازه ی کت�ج �ف ی، الک�ت ، تصو�ی ، صو�ت ا�ش )چا�پ

�ج ذکر منبع آزاد است.

3

ــنده شد ماجرای واقعی خالفکاری که نویس

ه حفر
ــرفی جک گانتوس                  مترجم: نیما م. اش

دبیرفنی:محمدرضالریچی
ویرایش:امینشیرپور

بازبینینهاییمتن:فاطمهستوده
طراحجلد:محمدرضادوستمحمدی

چاپ:کاج
صحافی:نمونه

شابک:978-622-6194-04-4
چاپاول:1000،1398نسخه

قیمت:28000تومان

طق نوری، کوی رضابیک، پالک ۹. تلفن: 228۵۵24۷ ید �ف ن �ش ، خیا�ج  ن�ج
گ

ن � ران، خیا�ج �ت

Atraf.ir 



ــنده شد ماجرای واقعی خالفکاری که نویس
گانتوس جک 

اشرفی  م.  نیما  مترجم: 



کودکی است، نه بزرگسالی؛ جایی است میان این دو.   جوانی، نه 
کودکی  بین  متناوب  رفتن های  پایین  و  باال  برای  است  جایی 
نباشند،  گر  ا که  بلند شدن هایی  و  افتادن ها  برای  بزرگسالی،  و 
این  جستجوی  جوانی«  »تجربه ی  می ماند.  باقی  ابد  تا  کودکی 
 لحظه های سخت در زندگی آدم هایی از دنیاهای متفاوت است؛ 

روایت لحظه ی ایستادن بر لبه ی بزرگسالی.
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وئیه  1951  تاریخ تولد:  2  ژ
وقتی  شد.  متولد  آمریکا  پنسیلوانیای  ایالت  در  گانتوس  جک 
پیش  و  افتاد  خواهرش  دفترچه خاطرات  به  چشمش  بود  یازده ساله 
قلم  که  شد  همین  بنویسد.  او  از  بهتر  می تواند  که  کرد  فکر  خودش 
کرد.  گرفت و یادداشت برداری از اتفاقات روزمره را شروع  به دست 
که بیست ساله بود دستگیر شد و در زندان اتفاقاتی برایش افتاد  زمانی 
گانتوس پس از آزاد شدن سراغ  که سرنوشتش را برای همیشه تغییر داد. 
نوشت.  را  کتابش  اولین  و  رفت  نویسندگی،  همیشگی اش،  رؤیای 
گانتوس در این  حفره اثری در ژانر خاطره پردازی )memoir( است و 

کتاب از ماجرای تغییر مسیر زندگی اش برایمان می گوید.

جک گانتوس
Jack Gantos


