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Μια ολοκαίνουργια κυκλοφορία γεμάτη ανθρωπιά και φαινόμενα των
καιρών. Η Γιασμίν είναι ένα μικρό κορίτσι, πρόσφυγας, από μια χώρα
που ο πόλεμος δεν άφησε τίποτα ζωντανό. Ούτε το σκυλάκι της την
Σελήνη, ούτε ένα κτίριο, ούτε ένα λουλούδι. Η περιπέτειά της
συνεχίστηκε στα παγωμένα νερά του πελάγους που έχασε όλη της την
οικογένεια. Και τώρα μόνη χωρίς να τη νοιάζει το κρύο και η βροχή
περπατά σε δρόμους άλλοτε φιλόξενους και άλλοτε εχθρικούς, σε μια
καινούργια χώρα. Φυλακτό της πολύτιμο ένα σπασμένο μενταγιόν και
τα λόγια του πατέρα και της μητέρας της: «Μη φοβάσαι…Όλα θα πάνε
καλά». Όμως είναι μικρή και φοβάται κι είναι η απώλεια δυσβάστακτη
και σιωπηλή. Ώσπου απρόσμενα μια φθινοπωριάτικη νύχτα με βροχή
μια νέα αγάπη θα γεμίσει την ψυχή και τη ζωή της. Ο μικρός Χνούδης,
ένα σκυλί, θα είναι η αιτία να νοιώσει πάλι την θαλπωρή της
οικογένειας, της φροντίδας, της έννοιας από ανθρώπους ξένους αλλά με
καρδιά γεμάτη αγάπη και μεγαλείο….
Σημάδια και φαινόμενα των καιρών. Προσφυγιά, πόλεμος, απώλειες και
μοναξιά. Πείνα, κακουχίες και στερήσεις αλλά και ανθρωπιά από

ανθρώπους ξένους, απλούς, καθημερινούς με περίσσευμα αγάπης στην
ψυχή τους. Η Γιασμίν, του Μερκούριου Αυτζή είναι ένα από τα χιλιάδες
προσφυγόπουλα που υπάρχουν τούτη την στιγμή στον πλανήτη. Παιδί
μονάχο, χωρίς ίχνος ελπίδας, στοργής και αγάπης, περιπλανώμενο
χωρίς λόγο και χωρίς σκοπό. Η ιστορία του Μερκούριου είναι μια
πρώτη προσέγγιση στο τι είναι πρόσφυγας, για μικρά παιδιά, με
αφορμή τις πολλαπλές εικόνες των μέσω μαζικής Ενημέρωσης, των
καθημερινών ειδήσεων και της Ανθρωπιάς που υπάρχει πια και
χαρίζεται απλόχερα. Η κάθε Γιασμίν είναι εδώ για να αφυπνίζει
συνειδήσεις, για να θυμίζει σε όλους μας πόσο εφήμερα είναι όλα όσα
θεωρούμε δεδομένα. Μια ιστορία γεμάτη χρώματα ψυχρά και ζεστά,
γεμάτη συναισθήματα θετικά κι αρνητικά. Η δύναμη της αγάπης, της
ελπίδας, της νέας ζωής. Η προσφορά, ανεκτίμητη αξία που γιατρεύει
κάθε λαβωμένη ψυχή. Η ύπαρξη ενός ζώου στη παιδική ή ενήλικη ζωή
δρα ουσιαστικά στην συναισθηματική νοημοσύνη μικρών παιδιών
αλλά και μεγαλύτερων ατόμων. Με πολύ απλό αλλά υπέροχο τρόπο
δίνεται μέσα στο βιβλίο στον μικρό αναγνώστη να καταλάβει πως
νικιέται ο φόβος, πως γεμίζει η μοναξιά ενός …άστεγου, πρόσφυγα,
μετανάστη. Πως ξεκινάει μια νέα ζωή από μια τυχαία συνάντηση, από
μια ανθρώπινη σκέψη. Πως το να δίνεις έχει μια ξεχωριστή αξία ειδικά
σε ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Κανείς δεν ξέρει τι
κρύβεται στην ψυχή του κάθε ρακένδυτου, ταλαιπωρημένου,
περιπλανώμενου συνανθρώπου μας. Πόσες ιστορίες, πόσα όνειρα
κατεστραμμένα, πόση ζωή χαμένη. Το βιβλίο έχει εικονογραφηθεί από
την Ναταλία Καπατσούλια απλά, ζωντανά και εκφραστικότατα. Με το
χρώμα του πολέμου, με τους δράκους που εξαφανίζουν τη χαρά. Με το
λευκό της αθωότητας και το κόκκινο της αγάπης και της ελπίδας.
Ένα βιβλίο πολύτιμο για τις βιβλιοθήκες των σχολείων που γίνεται η
αφορμή για συζητήσεις, δράσεις και αφύπνιση συνειδήσεων.
Για παιδιά από 7 χρονών…

