


Alifirenka, Caitlin                  ن ناک، کیتل�ی  الیفا�ی

ن  ن کیتل�ی
گ

 را تغی�ی داد/ نویسند�
گ

مه که دو زند� مه: ماجرای یک �ن  �ن
�ج فروغ  منصورقنایع  ن ولش[ ؛ م�ت ندا، ]ل�ی

گ
ن � ناک، مارت�ی الیفا�ی

ران: ن�ش اطراف،   ۱۳۹۷.  �ت
۳۱6 ص. 

 . روایت جوا�ن

 ۹۷8-622-6۱۹4-0۳-۷

فیپا

 I will always write back: how one letter changed :عنوان اصیل
 two lives, 2015. 

 را تغی�ی داد. 
گ

مه که دو زند� ماجرای یک �ن

بابوه دوست ماکتبه ای -- ز�ی

LB۳6۱4/۱۳۹۷ 2ن8الف 

۳0۵/2۳۵0۹68۹۱

۵284۱64

رسشناسه: 

م پدیدآور:   عنوان و �ن

  :  مشخصات ن�ش

 مشخصات ظاهری: 

 فروست: 

 شابک: 

رست نوییس:
ن

 وضعیت �

دداشت:   �ی
  

 عنوان دیگر:

 موضوع:    

  رده بندی کنگره:   

:  رده بندی دیو�ی

ره کتابشنایس میل:   �ش

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

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

�ج ذکر منبع آزاد است.

2

ــه دو زندگی را تغییر داد ماجرای یک نامه ک
نامه

وغ منصورقناعی کیتلیــن الیفایرنکا، مارتیــن گاندا و لیز ولش                    مترجم: فــر

دبیرفنی:محمدرضالریچی
ویرایش:امینشیرپور

بازبینینهاییمتن:فاطمهستوده
طراحجلد:محمدرضادوستمحمدی

چاپ:کاج
صحافی:نمونه

شابک:978-622-6194-03-7
چاپاول:1000،1398نسخه

قیمت:44000تومان

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

ن � ران، خیا�ج �ت

Atraf.ir 



ــه دو زندگی را تغییر داد ماجرای یک نامه ک
کیتلیــن الیفایرنکا، مارتیــن گاندا و لیز ولش 

وغ منصورقناعی  مترجم فــر



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  شدن هایی  بلند  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.



ود! بخش اول: در

بخش دوم: نشانه ها 

بخش سوم: سخاوت 

بخش چهارم: آینده

بخش پنجم: دنیای در حال تغییر 

بخش ششم: رؤیـا 

 پس از نامه ها

 7  

 77  

107

191

227

269

313



 تاریخ تولد مارتین:  1983                                           تاریخ تولد کیتلین:  1985
پنسیلوانیای  اهل  کیتلین  نوجوان است:  زندگی دو  واقعی  نامه داستان 
کیتلین به خاطر پروژه ی مدرسه اش  آمریکا و مارتین اهل موتاری زیمبابوه. 
انتخاب  را  زیمبابوه  است،  دیگر  کشوری  در  فردی  به  نوشتن  نامه  که 
می کند و با مارتین آشنا می شود. نامه ها شش سال ادامه  پیدا می کنند و 
کتاب از  زندگی آن ها و آدم های دوروبرشان را تحت تأثیر  قرار می دهند. 
کیتلین و زندگی اش از زبان خودش و  دو بخش تشکیل شده: نامه های 
کتاب و با خواندن  زندگی دو  همین طور نامه ها و زندگی مارتین. در طول 
نوجوان با عواطف، احساسات و نگرانی هایشان آشنا می شویم. عواملی 

که جغرافیا در تک تک شان نقش پررنگی دارد.  

کیتلین  الیفایرنکامارتین گاندا
Martin GandaCaitlin Alifirenka


