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Στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη η Αζάρ γεννά ένα κοριτσάκι, τη Νέντα.  
Μερικούς διάδρομους μακριά ο Αμίρ φτιάχνει ένα βραχιολάκι για την κόρη του 
τη Σεϊντά, και ελπίζει ότι μια μέρα θα το κρατήσει στα χέρια της. Τρία παιδιά 
μεγαλώνουν χωρίς γονείς σε μια αυλή, γύρω από ένα δέντρο τζακαράντας.  
 
Η Νέντα, ο Ομίντ και η Σεϊντά είναι μερικοί από τους αξέχαστους χαρακτήρες 
αυτού του μυθιστορήματος, όπου ξετυλίγονται οι ζωές γονιών, παιδιών και 
εραστών στο Ιράν, στα χρόνια της ισλαμικής επανάστασης. Κάποιοι ήταν 
συγγενείς, άλλοι ήρθαν κοντά καθώς εισέβαλε ορμητικά στην καθημερινότητά 
τους η βιαιότητα της Ιστορίας. Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα και την 
ιστορία της ίδιας της οικογένειάς της η Σαχάρ Ντελιτζανί δημιουργεί μια 
αξέχαστη αφήγηση με ήρωες που εμπνέονται απ' την αγάπη, την πίστη στα 
ιδανικά και την ελπίδα. Το βιβλίο αυτό ζωντανεύει την ανθρώπινη πλευρά μιας 



 
 
 
 
 

επανάστασης μέσα από τις δικές τους ιστορίες.  
 
Το βιβλίο... 
* Υποψήφιο για το Βραβείο Pushcart Prize (Με το βραβείο τιμώνται οι 
καλύτεροι συγγραφείς διηγημάτων, ποίησης και δοκιμίων στην Ανατολική 
ακτή των ΗΠΑ)  
* Κυκλοφορεί σε 26 χώρες  
* Μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες  
 
Η Σαχάρ Ντελιτζανί γεννήθηκε το 1983 στην φυλακή Εβίν στα βόρεια της 
Τεχεράνης, κοντά σε ένα χωριό που λέγεται Νταρακέ. Την ίδια χρονιά οι 
γονείς της συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από το ισλαμικό καθεστώς του 
Ιράν λόγω των πολιτικών τους δραστηριοτήτων για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και 
της έκφρασης και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, χωρίς διάκριση 
φυλής, γλώσσας ή θρησκείας. Σε ηλικία 12 ετών μετακόμισε με την οικογένειά 
της στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μετά από προσπάθειες συγγενών της επί 
πολλούς μήνες κατά την διάρκεια του 1996. Στις ΗΠΑ ολοκλήρωσε τις βασικές 
της σπουδές και πήρε πτυχίο στην Λογοτεχνία από το γνωστό πανεπιστήμιο 
του Μπέρκλεϊ.  
 
Από το 2006 αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά, όπως 
Battered Suitcase, Tryst, Slice Magazine, Border Hopping, Berkeley Poetry 
Review, Sangam Review και το Iran-Emrooz (Iran of Today), συγγράφοντας 
παράλληλα το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο και ολοκλήρωσε πέρυσι.  
 
Το 2010 και το 2011 προτάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αρκετά βραβεία, 
όπως το Pushcart Prize, με το οποίο τιμώνται οι καλύτεροι συγγραφείς 
διηγημάτων, ποίησης και δοκιμίων στην Ανατολική ακτή των ΗΠΑ.  
 
Τα τελευταία χρόνια η Σαχάρ Ντελιτζανί ζει μόνιμα στην Ιταλία με τον σύζυγό 
της.  
 

http://entertainment.in.gr/html/ent/285/ent.149285.asp 

 

 

 

http://entertainment.in.gr/html/ent/285/ent.149285.asp

