
Le Clezio, Περιπλανώμενο αστέρι, εκδ. Καστανιώτη

Πρόκειται για ένα απαιτητικό βιβλίο, του οποίου η ανάγνωση απαιτεί πλήρη πνευματική 
εγρήγορση, που δε διαβάζεται σε οριζόντια θέση, ούτε καν σε καναπέ, αλλά είναι από τα 
βιβλία  εκείνα που  από την πρώτη κιόλας  σελίδα τους  καταλαβαίνεις  ότι  πρόκειται  για 
αληθινή λογοτεχνία, ότι ο συγγραφέας έχει περάσει τη νοητή γραμμή που χωρίζει το σωρό 
των γραφιάδων από τους αληθινούς δημιουργούς.

Το βιβλίο χωρισμένο σε πέντε άνισα μέρη: Ελέν (9 – 115, σ. 104), Εσθήρ (117 – 185, σ. 68), 
Νετζμά (187 – 249, σ. 62), Το παιδί του ήλιου (251 – 277, σ. 26) και Ελισάβετ (279 – 301, σ. 
20),  με  το  μεγαλύτερο  μέρος  αφιερωμένο  στο  κεντρικό  πρόσωπο  την  Ελέν-Εσθήρ. 
Παρακολουθούμε την πορεία της Εσθήρ, μιας έφηβης εβραιοπούλας που το καλοκαίρι του 
1943 ξεκινά με τη μητέρα της και τους Εβραίους του χωριού Σεν Μαρτέν να αποδράσουν 
στην Ιταλία για να γλιτώσουν την γερμανική λαίλαπα. Εκεί θα μείνει κάποιο διάστημα μαζί 
με τη μητέρα της και με το τέλος του πολέμου θα βρεθεί στο Παρίσι, για να αρχίσει μια 
άλλη  πορεία,  προκειμένου  να  διασχίσει  την  Γαλλία  για  να  φτάσει  στη  Νίκαια  και  να 
επιβιβαστεί στο κατάμεστο με πρόσφυγες πλοίο Σέττε Φρατέλλι που θα τους μεταφέρει 
στην Παλαιστίνη.  Εκεί σε μια αντίστροφη πορεία θα συναντήσει την εκτοπισμένη νεαρή 
Παλαιστίνια, Νετζμά, με την οποία θα ανταλλάξει φευγαλέες ματιές και το όνομά της, χωρίς 
ποτέ να ξανασυναντηθεί μαζί της. Η Νετζμά θα καταλήξει σε έναν καταυλισμό προσφύγων, 
όπου θα βιώσει τον πόνο, το θάνατο, την πείνα, την εξαθλίωση και την ταπείνωση, για να 
σωθεί τελικά μαζί  με ένα νεαρό Παλαιστίνιο φεύγοντας προς την Ιορδανία.  Η Εσθήρ ζει 
αρχικά σε κιμπούτς μαζί με τη μητέρα της και τον αγαπημένο της Ζακ, μέχρι που ενώ είναι 
έγκυος, μαθαίνει το θάνατό του στον πόλεμο και η μητέρα της για να τη γλιτώσει τη στέλνει 
στον Καναδά, όπου σπουδάζει παιδίατρος για να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στο 
Τελ Αβίβ με το γιο της Μικαέλ και το σύντροφό της Φιλίπ. Τότε η μητέρα της φεύγει από το 
Ισραήλ, επιστρέφει στη Νίκαια όπου θα ζήσει μέχρι το θάνατό της. Εκεί θα συναντήσουμε 
και την Εσθήρ, η οποία θα επισκεφτεί τα μέρη εκείνα που ακόμα την πληγώνουν και την 
πονούν  για  να  γιατρευτεί  και  να  σκορπίσει  τις  στάχτες  της  νεκρής  μητέρας  της  στη  
θάλασσα.

Το βασικό θέμα που πραγματεύεται ο ΛεΚλεζιό είναι το πώς βιώνουν τον εκτοπισμό, τον 
ξεριζωμό από τα πάτρια εδάφη δυο αθώα θύματα της Ιστορίας και πώς αυτό το βίωμα 
σφραγίζει τη συνείδησή τους  και διαμορφώνει την προσωπικότητά τους. Και παραπέρα το 
θέμα της μνήμης που είναι αυτή που συμφιλιώνει το παρόν με το παρελθόν και που μαζί με 
τη λήθη αποτελούν αναγκαιότητες που βοηθάν στο να επουλωθούν η πληγές  (οι ηρωίδες  
θα αρπαχτούν από τη μνήμη τους για να μη ξεχάσουν ποτέ το στιγματισμό τους, αλλά και  
για να καταφέρουν κάποτε να ξεφύγουν, με την επεξεργασία του μνημονικού τραύματος,  
από τα δεινά του, Β. Χατζηβασιλείου). Η ενήλικη Εσθήρ θα πρέπει να επιστρέψει στα μέρη 
του  απόλυτου  πόνου,  να  ξαναθυμηθεί  κάθε  λεπτομέρεια,  για  να  γιατρευτεί:  (287)  Δεν  
ήξερα τι έψαχνα, τι ήθελα να δω. Ήταν σαν ένα τραύμα στην καρδιά, ήθελα να δω το κακό,  
να καταλάβω αυτά που μου είχαν διαφύγει, αυτά που με είχαν σπρώξει σε ένα άλλο κόσμο.  
Νόμιζα πως αν έβρισκα τα χνάρια αυτού του κακού, θα μπορούσα επιτέλους να φύγω, να  
φύγω, να ξεχάσω, να ξαναρχίσω τη ζωή μου με τον Μιχαέλ, με τον Φιλίπ, τους δυο άντρες  
που αγαπώ. Επιτέλους θα μπορούσα και πάλι να ταξιδέψω, να μιλήσω, να ανακαλύψω  
τοπία και πρόσωπα, να ζήσω στο παρόν. Μου έχει μείνει λίγος καιρός. Αν δεν βρω πού είναι  



το  κακό,  τότε  θα  έχω  χάσει  τη  ζωή  μου  και  την  αλήθεια  μου.  Και  θα  συνεχίσω  να 
περιπλανιέμαι. Με το θέμα της μνήμης συνδέει  ο  ΛεΚλεζιό  και  το  θέμα της γραφής.  Η 
Νετζμά λέει: (199) να γράψω όλα όσα υπομένουμε εδώ, στον καταυλισμό του Νουρ Σαμς,  
έτσι ώστε να γίνουν γνωστά και κανείς να μην τολμήσει να τα ξεχάσει… Όταν θα έχω γεμίσει  
αυτά τα τετράδια, θα τα δώσω σε κάποιον στρατιώτη των Ηνωμένων Εθνών για να της τα  
πάει όπου κι αν βρίσκεται. Αυτό μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να γράφω, αψηφώντας 
τη μοναξιά και την τρέλα που υπάρχουν γύρω μου.

Ένα άλλο κεντρικό θέμα είναι αυτό της διαφορετικότητας, που στιγματίζει και γεμίζει τις 
λεωφόρους της ιστορίας με λογής εκτοπισμένους, πρόσφυγες, ξεριζωμένους, πληγωμένους. 
Η διαφορετικότητα της Εσθήρ, η οικογένεια της διαφοροποιημένη σε πολλαπλά επίπεδα: 
όχι  μόνο  ξένοι  στο  Σεν  Μαρτέν,  όχι  μόνο  Εβραίοι,  αλλά  και  μέσα  στην  ίδια  τους  την 
κοινότητα  περιθωριοποιημένοι,  αφού  ο  πατέρας  της  είναι  άθεος  –  παγανιστής  και  δεν 
συμμετέχει στις τελετές της κοινότητας, και κομμουνιστής αναμεμειγμένος σε παράνομες 
και επικίνδυνες δραστηριότητες. Η Εσθήρ παρακολουθεί στην πλατεία του Σεν Μαρτέν το 
ετερόκλητο πλήθος  των ανθρώπων και  δυσκολεύεται  να  ερμηνεύσει  τα  όσα βλέπει  και 
παρατηρεί. Όμως όταν αρχίζει η αναγκαστική αποχώρηση, τότε συνειδητοποιεί με οδυνηρό 
τρόπο την εξορία του Άλλου, του Διαφορετικού και πνίγεται από θυμό: (78) Ήταν η πρώτη 
φορά, ήταν επώδυνο να συνειδητοποιεί  πως δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους του  
χωριού. Εκείνοι μπορούσαν να μείνουν σπίτια τους, να συνεχίσουν τη ζωή τους σε τούτη την  
κοιλάδα, κάτω από αυτό τον ουρανό, να πίνουν το νερό των ρεμάτων…. ενώ αυτή βάδιζε  
μπροστά στα μάτια τους… έπρεπε να προχωρά μαζί  μ’  εκείνους που, όπως κι αυτή δεν  
είχαν πια σπίτι, δεν είχαν πια δικαίωμα στον ίδιο ουρανό, στο ίδιο νερό…. Πνιγόταν από  
θυμό κι ανησυχία, η καρδιά της χτυπούσε τρελά στο στήθος της… Ήταν η πρώτη φορά,  
καταλάβαινε πως είχε  γίνει  μια άλλη.  Ο πατέρας της  δεν θα μπορούσε ποτέ πια να τη  
φωνάξει  Εστρεγίτα,  κανείς  πια  δε  θα τη  φώναζε  Ελέν.  Η Ραχήλ,  στιγματισμένη για  την 
ομορφιά της,  τα κόκκινα μαλλιά και τα πάρε δώσε με τον ιταλό αξιωματικό. Ο Τριστάν, 
ξένος κι αυτός, μισός άγγλος με μητέρα ιταλίδα, βιώνει οδυνηρά τη διαφορετικότητά του, 
ντρέπεται που δεν στέκεται με τους Εβραίους στην ουρά για το συσσίτιο, μια ντροπή που 
ενισχύεται από το περιφρονητικό βλέμμα της Εσθήρ. Και φυσικά η Νετζμά, εκτοπισμένη, 
αλλά και αυτή διαφορετική με πολλούς τρόπους: είναι το μόνο κορίτσι που ξέρει γραφή, δε 
ζει  με  την  οικογένειά  της,  αλλά  στις  παρυφές  του  καταυλισμού,  με  μια  γυναίκα 
περιθωριακή, συνδέεται με τον Σααντί, που κι αυτός ζει στις παρυφές του καταυλισμού και 
δεν πηγαίνει στον πόλεμο όπως οι υπόλοιποι άνδρες. Και στο τέλος οι δύο τους δυο φορές 
εκτοπισμένοι θα πάρουν το δρόμο για μια καινούρια εξορία μακριά από τα σύνορα.

Το θέμα της αναζήτησης της ταυτότητας που το συνδέει με την ένταξη στην ομάδα, την 
κοινή  γλώσσα  και  τη  συνειδητοποίηση  της  κοινής  καταγωγής.  Η  συνειδητοποίηση  της 
ταυτότητας είναι αυτή που διώχνει  το φόβο του θανάτου. Γι αυτό και σιγά σιγά όταν ο 
κίνδυνος  είναι  πολύ  μεγάλος  η  Εσθήρ,  που  προέρχεται  από  μια  οικογένεια  άθρησκων, 
ανακαλύπτει την προσευχή και  βρίσκει παρηγοριά σ΄ αυτήν: (146)  δεν είμαι απέξω, δεν 
είμαι ξένη. Οι λέξεις με παρασύρουν, με πηγαίνουν σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη ζωή …  
οι λέξεις του ραβίνου είναι δυνατές, κάνουν πέρα το φόβο του θανάτου.

Εμμέσως θίγονται και κάποια άλλα θέματα όπως αυτό της λειτουργίας της αφήγησης, που 
δρα θεραπευτικά, ιαματικά, όπως οι αφηγήσεις της Αάμα Ουρίγια που απαλύνουν τον πόνο 



των κατατρεγμένων. Λέει η Νετζμά: (205)  ξεχνούσα ποια ήμουν, πού ήμουν, ξεχνούσα τα  
τρία ξερά πηγάδια, τις άθλιες παράγκες … ξεχνούσα τα πεινασμένα παιδιά … ξεχνούσα και  
το ψωμί που μοίραζαν αυτοί…. Ξεχνούσα τις πληγές που κάλυπταν τα κορμιά των παιδιών,  
τα  τσιμπήματα  από  τις  ψείρες,  τους  ψύλλους,  τις  σκασμένες  φτέρνες,  τα  μαλλιά  που  
έπεφταν τούφες, την επιπεφυκίτιδα που έκανε τα βλέφαρα να τσούζουν.

                Τα δυο βασικά πρόσωπα τώρα, η Εσθήρ και η Νετζμά, η μια καθρέφτης της άλλης, 
(199) ήρθε εκείνη τη μέρα κι εγώ είδα τη μοίρα μου στο πρόσωπό της  εκτοπισμένες, χωρίς 
πατέρα  η  μια,  χωρίς  οικογένεια  η  άλλη,  ερωτεύονται  ένα  περιθωριακό  νεαρό,  είναι 
διαφορετικές από τους άλλους της μικρής τους κοινότητάς τους, σε μια ιδιαίτερη σχέση με 
τη  φύση,  στην  αγκαλιά  της  οποίας  νιώθουν  ένα  αίσθημα  ασφάλειας  και  διάρκειας, 
ευαίσθητες, βλέπουν, παρατηρούν, σκέφτονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο.

                Σε ό,τι αφορά το χρόνο της αφήγησης τώρα, ο συγγραφέας ξεκινά την ιστορία του 
το 1943 και φτάνει μέχρι το 1982, με άλματα αλλά και πολλές αναδρομές. Είναι ολόκληρες 
περίοδοι στη ιστορία που δίνονται ως αντικείμενα σε μια σειρά επαναλήψεων του ρήματος 
θυμάμαι  π.χ. όλη τους η ζωή στο Παρίσι λίγο μετά τον πόλεμο έρχεται ως ανάμνηση στις 
ατέλειωτες ώρες που περιμένουν το πλοίο στην αποβάθρα.

                Στην  αφήγηση  εναλλάσσονται  το  πρώτο  με  το  τρίτο  πρόσωπο,  το  πρώτο  (με 
αφηγήτριες την Εσθήρ και τη Νετζμά) για να δοθεί ίσως το μέγεθος της οδύνης ή της χαράς 
και το τρίτο για να αποκτήσει έναν πιο αντικειμενικό και αποστασιοποιημένο χαρακτήρα η 
αφήγηση. Και η εστίαση δεν είναι σταθερή, άλλοτε εστιάζει στην Εσθήρ και μας επιτρέπει 
να δούμε τον κόσμο μέσα από έκπληκτα μάτια μιας έφηβης, άλλοτε στον Τριστάν, άλλοτε 
στη Ραχήλ, περνώντας ανεπαίσθητα και με άνεση από τον ένα στον άλλο.

                Καταπληκτικές οι περιγραφές των τοπίων, της φύσης που πάντα αντανακλούν της 
ψυχικές διακυμάνσεις των ηρωίδων.
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