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سحر دلیجانی

بچه های درخت جاکارندا ،بچه های زندان
این کتاب رمانی است در مورد کودکانی که در زندان اوین در سال های  1360متولد شدند .ندا در زندان
اوین متولد می شود و مادراو اجازه داره چند ماهی از او مراقبت کند ،تا اینکه روزی بی مقدمه نگهبانی
در جلوی در سلول ظاهر می شود ،بچه را می گیرد و با خود می برد .امید سه ساله ،شاهد دستگیری پدر
و مادرش می شود که فعال سیاسی هستند .بیست سال پس از کشتار فجیع و خونین زندان های تهران،
شیدا پی می برد که پدرش یکی از اعدامی ها می باشد .آن خالء خاموش بین او و مادرش نه به علت مرگ
.طبیعی پدرش ،بلکه حکایت از یک قتل عام سیاسی بوده است
ندا ،امید ،و شیدا تنها سه تن از شخصیت های فراموش ناپذیر کتاب سحر دلیجانی “بچه های درخت
جاکارندا” هستند .کتاب بعد از انقالب ایران ،از سال  ۱۳۶۲تا سال  ۱۳۹۰زمینه پردازی شده و زندگی
گروهی از مادران ،پدران ،و فرزندان را دنبال می کند .رسانجام ،سال ها بعد ،این نسل جدید است که باید
بار سنگین گذشته و آینده ی کشوری را حمل کند که اکنون با موج اعرتاض و تظاهرات روبرو است .این
کتاب داستانی است پر احساس درباره ی سه نسل مردان و زنانی که محرک شان عشق است ،الهامشان
.شعر ،و انگیزه شان عدالت و آزادی
سحر دلیجانی در سال  ۱۳۶۲در بیامرستان نجمیه که زیر نظر زندان اوین بود متولد شد و هامن روز به
زندان برگردانده شد .پدر و مادر او به دلیل فعالیت سیاسی شان علیه رژیم اسالمی دستگیر شده بودند.
در  ،۱۳۷۴در سن  ۱۲سالگی ،خانواده ی او تصمیم به مهاجرت به شامل کالیفرنیا می گیرد .دلیجانی در
مدرسه ی راهنامیی اسم نویسی کرده و از دوم راهنامیی تحصیل خود را در امریکا آغاز می مناید .در سال
 ۱۳۸۰وی در دانشگاه برکلی قبول شده و لیسانس خود را در ادبیات تطبیقی از این دانشگاه کسب می
کند .سحر دلیجانی بیش از شش سال است به زبان انگلیسی می نویسد و کارهای او در چندین مجله ی
معروف ادبی چاپ شده است .بچه های درخت جاکارندا اولین رمان اوست .این کتاب به سی زبان زنده
دنیا ترجمه شده است
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