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 در باره کتاب

 

شود، واقعیت یک تخیلی هستند، اما آنچه که روایت می آنهای یک داستان غیرواقعی است. تمامی شخصیت کتاب حاضر حاوی

کنند. دهد که پنج هزار نفر از ساکنین آن در سواحل آفریقا زندگی میجزیره بیست کیلومتر مربعی به نام المپدوسا را نشان می

رای یافتن دنیایی بهتر ای که طی بیست سال گذشته، بیش از سیصد هزار مرد، زن و کودک برای فرار از جنگ و گرسنگی بجزیره

 اند. به سواحل آن رسیده

، اتفاق کندکه در المپدوسا کار می پزشکی ،پیترو بارتولو برای کامبیری الهام گرفته از یک حادثه واقعی است کهکتاب ماجرای 

های نجات به لیا و سایر تیمها او تنها دکتری بود که به درمان هزاران مهاجری که توسط گشت دریایی ایتا. درواقع، سالافتاده است

 پرداخت. شدند میساحل آورده می

ای به المپدوسا رسید: اسمش فاوور بود و پدر و مادر نداشت. مادرش در طول سفر در دریای مدیترانه از داخل قایق ماههدخترک نه

ل گرفت و همان کاری را که در ذهن داشت به دریا پرتاب و غرق شده بود. دکتر پیترو بارتولو به محض ورود او به بند او را تحوی

 رخواست سرپرستی او .داد: د انجام

هایی که با فاوور در پایان، آرزویش محقق نشد، زیرا سن دکتر بیشتر از محدودیت سنی برای سرپرستی یک کودک بود، اما عکس 

اده ایتالیایی برای سرپرستی او داوطلب شدند. ها چاپ شد و در سرتاسر جهان پخش شد. روز بعد، صدها خانوگرفته بود در روزنامه

گویند که ای را برای سرپرستی او انتخاب کرد. امروز پدر و مادرخوانده او میدخترک به پالرمو منتقل شد و دادگاه اطفال، خانواده

 «ای از بهشت بود.فاوور هدیه»

شدند. او یکی از قهرمانان ه به سواحل المپدوسا آورده میکرد کدکتر پیترو بارتولو تمام زندگی خود را صرف کمک به مهاجرینی 

که برنده جایزه خرس طالیی در فستیوال فیلم  بودبه کارگردانی جانفرانکو رزی درباره بحران مهاجرت « آتش در دریا»مستند 

آن تجربیات و در  نوشت« نمکاشک »کتابی به نام شد. دکتر همچنین با همکاری لیدیا تیلوا روزنامه نگار ایتالیایی  ۲۰۱۶برلین 

ریاست حکم لیاقت ، از جمله افتخارات زیادی را کسب کرده استکه به فرشته مهاجرین معروف است،  او. خود را روایت کرد

 . انا( و دون پپ دای۲۰۱۵جمهوری ایتالیا و همچنین جوایز سرجیو ویرا )کراکف 

 

 


