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Σ’ ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην Ασία έμαθα τα πρώτα μου κινέζικα ιδεογράμματα. Πιο εύκολα απ’ όλα θυμόμουν όσα είναι μικρές απεικονίσεις αυτού που
σημαίνουν (όπως 人, άνθρωπος) καθώς κι εκείνα που παριστάνουν μια ιδέα
(αν βάλεις τον άνθρωπο μέσα σ’ ένα κουτί προκύπτει το ιδεόγραμμα 囚 που
σημαίνει φυλακισμένος).
Διασκέδασα πολύ προσπαθώντας να φανταστώ τρόπους να συσχετιστούν
τα ιδεογράμματα με τη σημασία τους. Για παράδειγμα, 父 σημαίνει πατέρας
και, παρόλο που το ιδεόγραμμα αποτελεί εξέλιξη της εικόνας ενός άντρα που
κρατά ένα ραβδί ή ένα τσεκούρι και ιστορικά αναφέρεται σε συγκεκριμένη
κοινωνική θέση, το μόνο που έβλεπα εγώ ήταν ένας αγριωπός μουστακαλής.
Τα κινέζικα είναι πολύ δύσκολη γλώσσα (πρέπει να ξέρεις χίλια πεντακόσια
με δύο χιλιάδες ιδεογράμματα για να θεωρείται ότι έχεις ικανοποιητική γνώση
της). Σκοπός αυτού του βιβλίου δεν είναι να διδάξει σε παιδιά και γονείς το
πρώτο τους μάθημα κινέζικης γλώσσας, αλλά να τους προσφέρει μια φευγαλέα ματιά στον συναρπαστικό κόσμο της· και ίσως, κάνοντάς τη να φαίνεται
λιγότερο απρόσιτη, να γίνει αφορμή ώστε παιδιά και γονείς ν’ αρχίσουν να τη
μαθαίνουν συστηματικά.
Ο φίλος μου ο δράκος δεν θα υπήρχε χωρίς την έμπνευση, την υποστήριξη,
τις συμβουλές και την υπομονή πολλών ανθρώπων. Θέλω να ευχαριστήσω την
Chika Azuma, την Anni Kuan, τη Lisa Zeitz, τον Nicholas Blechman, τη Naomi
Mizusaki, τη Shi Yeon Kim, τη Liz Darhansoff, και φυσικά τον Paul Sahre που
μου έμαθε το πρώτο μου ιδεόγραμμα, το 大. Είμαι ευγνώμων στη Ling-Yi Chien
από την Ασιατική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, που με την εκπληκτική της γνώση
της κινέζικης γλώσσας και του κινέζικου πολιτισμού συνέβαλε ουσιαστικά στη
δημιουργία αυτού του βιβλίου.
Κρίστοφ Νήμαν

Αυτή είναι η Λιν.

Μια μέρα έκαναν στη Λιν ένα δώρο
αλλιώτικο από τ’ άλλα – έναν μικρούλη δράκο!

人

小

άνθρωπος

μικρός

Η Λιν και ο φίλος της ο δράκος
ήταν συνέχεια μαζί.
Έπαιζαν κρυφτό,

... έκαναν καινούριους φίλους,

木 林 森
δέν τρο

δασάκι

δάσος

牛 羊犬
αγελάδα

πρόβατο

σκύλος

虫

σκουλήκι

