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Π ε ρ ί λ η ψ η

Η Ζωή ένα νέο κορίτσι κάπου στο Ιράκ,
πουλήθηκε ως νύφη στα πέντε της χρόνια από
τον πατέρα της, στο σόι του αδερφού του για
να παντρευτεί τον ανιψιό του, προκειµένου
να βάλει τέλος σε µια βεντέτα που υπήρχε
µεταξύ των δύο αντρών για χρόνια. Η µητέρα
της, τον παρακαλά επανειληµµένα

να

µεγαλώσει λίγο η κόρη τους προτού
παντρευτεί, όµως εκείνος τη χτυπάει µέχρι
θανάτου.

Η Ζωή, βλέποντας τη µητέρα της να

βασανίζεται, αποφασίζει να κάνει ό,τι της
λέει ο πατέρας της. Τα χρόνια κυλούν
σιωπηλά. Τη µέρα του αρραβώνα όµως, στα
δεκαπέντε της χρόνια, µην αντέχοντας άλλο
τη µοίρα της, το σκάει... Δεν καταφέρνει να
πάει µακριά απ το σπίτι της, γιατί τη
βρίσκει ο πατέρας της και τη φέρνει πίσω,
αφού τη δέσει µε σκοινιά στο πίσω µέρος του
αυτοκινήτου και τη σύρει στους δρόµους για
παραδειγµατισµό...
Η Ζωή, µένει στο κρεβάτι για τρεις
ολόκληρους µήνες µέσα σε αφόρητους πόνους,
µε µόνη της παρηγοριά µια µικρή κουκλίτσα
που είχε όταν ήταν µικρό κοριτσάκι.
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Τη µέρα του γάµου µε τον ξάδερφό της, ο
πατέρας της την απείλησε µε όπλο πως αν
κάνει το οτιδήποτε που θα εµποδίσει το
γάµο, θα σκοτώσει πρώτα τη µητέρα της και
µετά την ίδια.
Ο γάµος έγινε, ο πατέρας πλήρωσε το χρέος
απέναντι στον αδερφό του, η βεντέτα έληξε
και η Ζωή µετακόµισε στο σπίτι της µητέρας
του άντρα της, του Μοχάµεντ. Εκείνη και τα
αδέρφια του, την αντιπαθούσαν τόσο, ώστε τη
χτυπούσαν στα κρυφά, την έβριζαν και την
πρόσβαλαν, ενώ ο Μοχάµεντ το µόνο που κάνει
είναι να τη βιάζει... Η ζωή της είναι ένα
µαρτύριο µέχρι που µια µικρή ελπίδα
γεννιέται µέσα της... από έναν πληγωµένο
άγγελο...

Πρόσωπα του έργου
•   Ζωή
•   Ελπίδα

Σκηνικό

www.mkitra.com

“Η αρχή του τέλους” – Μαρία Ν Κίτρα

Η Ζωή και η Ελπίδα είναι γυρισµένες πλάτη στο κοινό...
Η Ζωή κρατάει µια σκούπα κι η Ελπίδα ένα κεσεδάκι
φαγητό κι ένα πλαστικό πιρούνι.

Ζωή
Μου πήραν την αγαπηµένη µου κουκλίτσα, µέσα από τα χέρια και
µου έβαλαν µια µεγάλη σκούπα. Έπρεπε να µάθω πώς να γίνω µια
καλή και σωστή νοικοκυρά για το µέλλοντα σύζυγό µου … Ήµουν
τότε µόλις πέντε ετών... κι εκείνος δώδεκα ...
Ελπίδα
Οι άνθρωποι εδώ παραπονιούνται για το φαγητό, πως είναι
απαίσιο...δεν τρώγεται. Πολλές φορές το πετάνε στα σκουπίδια, έτσι
όπως είναι συσκευασµένο, για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους. Δεν
έχω πετάξει ποτέ µου φαγητό ...
Γυρίζουν στο πλάι, πλάτη µε πλάτη.
Ζωή
Ο πατέρας µου, µου απαγόρευσε, µετά το σχολείο, να βγαίνω έξω
στην αυλή και να παίζω µε τα αδέρφια µου και τα άλλα παιδιά.
Έπρεπε να µένω κλεισµένη όλη την υπόλοιπη µέρα στο σπίτι, µέχρι
να µεγαλώσω και να παντρευτώ τον ανιψιό του, τον Μοχάµεντ... Δεν
έπρεπε να προκαλέσω κανενός άλλου το βλέµµα ή τα σχόλια...
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Ξεκινάει να σκουπίζει λίγο ...
Ελπίδα
Το καµπ που µένω, έχει δέκα χιλιάδες πρόσφυγες. Η ζέστη είναι
αφόρητη στο µεγαλύτερο µέρος της µέρας. Τα κοντέινερ µοιάζουν µε
τεράστιες κονσέρβες. Ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Όσοι δε χωράνε
µέσα, κοιµούνται σε σκηνές έξω. Πολλοί είναι εκείνοι που
παρακαλανάνε να φύγουν από δω... Εγώ όχι...
Ανοιγει το κεσεδάκι της και ξεκινάει να τρώει λίγο...
Ζωή
Αίµα ή θηλυκό... Αυτές ήταν οι επιλογές που είχε ο πατέρας µου για
να λήξει τη βεντέτα που είχε µε τον αδερφό του. `Η να σκοτώσει
κάποιον από την οικογένειά µας ή να του δώσει ένα θηλυκό. Ανήκαν
στην ίδια φατρία και κανείς δεν παρεµβαίνει στα µεταξύ τους θέµατα.
Τα λύνει όλα ο λαϊκός νόµος, µέσα από ένα λαϊκό δικαστήριο που το
ορίζει ένας σοφός, ηλικιωµένος άντρας...
Πόσο σοφός µπορεί να είναι κάποιος όταν αποφασίζει να πουλήσει
µια παιδική ψυχή;
Η επιλογή για τον πατέρα µου ήταν εύκολη... θηλυκό...
Κι έτσι, µε έταξε στο γιο του θείου µου...
Ελπίδα
Η βρωµιά και η δυσωδία εδώ, είναι κάτι πολύ συνηθισµένο. Στην
αρχή ο οργανισµός σου αντιδράει. Σου έρχεται αναγούλα από την
αποφορά... Οι ψείρες κυκλοφορούν µε θράσος παντού ... Στα
κεφάλια, στους λαιµούς, στα µαξιλάρια... Με τον καιρό συνηθίζεις
όµως...
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Ζωή
Aπό εκείνη τη στιγµή ακριβώς, σταµάτησε να κυλά το αίµα µέσα
µου... µεταµορφώθηκε σε νερό και λάσπη... για να γίνω σιγά – σιγά
το κτήµα κάποιου άλλου, παρά τη θέλησή µου...
Όταν είδα για πρώτη φορά τον πατέρα µου να χτυπάει µε µανία και
οργή τη µητέρα µου, τρόµαξα τόσο πολύ που έκανα εµετό... Εκείνη
να ουρλιάζει, να παρακαλά να σταµατήσει, κι εκείνος, λες και
ερεθιζόταν περισσότερο µε την ανηµποριά της και το σκορπισµένο
αίµα στο όµορφο δέρµα της, συνέχιζε, µέχρι που την άφησε λιπόθυµη
να κολυµπά στην κόκκινη λίµνη της άδικης µοίρας της...
Δεν ήξερα γιατί τη χτύπησε τόσο πολύ. Ήταν τόσο καλή µαζί του, µε
µένα, µε όλους. Μόνο πρόσφερε και ποτέ δεν ζητούσε το παραµικρό...
Έτσι την είχαν µάθει...
Ελπίδα
Έχω δύο αλλαξιές µαζί µου. Το πρωί φοράω τη µία και το βράδυ την
πλένω, εκεί στις βρύσες... Πολλοί µε κοιτάζουν περίεργα... κι άλλοι
µε βοµβαρδίζουν µε ερωτήσεις... Από πού έρχεσαι; Γιατί έφυγες απ τη
χώρα σου; Ποιος σε κυνηγάει; Τι έκανες; Δεν απαντώ στις ερωτήσεις
τους. Κανείς δε λέει το λόγο που έφυγε απ τη χώρα του. Για να µη
δώσει δικαιώµατα. Για να µην τον καρφώσουν. Το ίδιο κάνω κι εγώ.
Συνήθως περπατώ µε το κεφάλι σκυφτό ή κάθοµαι αµίλητη σε µια
γωνιά κι απλά παρατηρώ τον κόσµο που µένει εκεί...
Ζωή
Ο πατέρας µου συνέχιζε να χτυπά τη µητέρα µου και µένα κι αυτό
µε έκανε πολύ δυστυχισµένη. Την παρακαλούσα να µου πει γιατί
συνέβαινε αυτό, µα εκείνη αρνιόταν κάθε φορά. Ώσπου µια µέρα τους
άκουσα... Η µητέρα µου τον ικέτευε να µε αφήσει να µεγαλώσω λίγο
ακόµη, να τελειώσω τουλάχιστον το σχολείο, προτού µε παντρέψει µε
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τον ξάδερφό µου κι εκείνος έλεγε πως πρέπει να γίνει τώρα, αλλιώς
θα µας σκότωνε και τις δύο! Λες και δε µας είχε ήδη σκοτώσει...
Από κείνη την ηµέρα, πήρα την απόφαση, να κάνω ό,τι θέλει ο
πατέρας µου, αρκεί να µην άπλωνε ποτέ ξανά χέρι στη µητέρα µου
... Δεν έφταιγε σε τίποτα...
Τα χρόνια κυλούσαν... κι ενώ τα αδέρφια µου πήγαιναν σχολείο,
έπαιζαν µε τους φίλους τους έξω, µάθαιναν τέχνες, εγώ µάθαινα να
µαγειρεύω, να καθαρίζω το σπίτι, να τρώω ξύλο, να βλέπω τη µητέρα
µου δυστυχισµένη, να κλαίω σιωπηλά... και τα βράδια, κατάκοπη απ
όλα και άδεια απ το κενό που ζούσα, παραδινόµουν σ’ έναν ύπνο
φορτωµένο µε το παράπονο... γιατί οι γυναίκες να έχουν τέτοια άδικη
µοίρα ...
Ελπίδα
Όταν πέφτει το σκοτάδι, τα πράγµατα γίνονται πιο επικίνδυνα... Η
πορνεία ανθίζει, καθώς µαραίνονται κοριτσίστικες ψυχές... Πολλές
απ τις γυναίκες εδώ, κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας, προκειµένου να
γλιτώσουν απ όλα. Ήλπιζαν σε µια καλύτερη µοίρα, από εκείνη που
είχαν στην χώρα τους... Κανείς πραγµατικά δε θέλει να φύγει από τον
τόπο που γεννήθηκε. Εκτός αν ο ίδιος σου ο τόπος σε διώχνει
σπρώχνοντάς σε µε τις σφαίρες και τις βόµβες ενός πολέµου, εκτός
κι αν σε παρασέρνει µακριά το ποτάµι απ το αίµα τόσων
αδικοχαµένων ... εκτός κι αν η οικογένειά σου έχει ορίσει τη µοίρα
σου στην οποία πρέπει να υποκύψεις.
Ζωή
Στα 16 µου χρόνια, µετά από αλλεπάλληλο ξύλο και παρακάλια της
µητέρας µου, πάρθηκε η απόφαση να αρραβωνιαστώ τον ξάδερφό
µου, τον Μοχάµεντ.
Την ηµέρα του αρραβώνα, τα αδέρφια µου δε µιλούσαν, η µάνα µου
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κατάπινε τα δάκρυά της, προτού γίνουν ποτάµια στο στέρνο της και
την πνίξουν κι εγώ τους κοιτούσα µε το βλέµµα του πεθαµένου...
Έχετε δει το βλέµµα ενός νεκρού; Είναι σε όλους το ίδιο. Κοιτάζει
µακριά και πουθενά... Έχετε προσέξει πως σε µια κηδεία όλοι µιλάνε
για το νεκρό, αλλά εκείνος δεν αντιδρά;
Τη µέρα του αρραβώνα ένιωθα να πνίγοµαι. Να µου κόβεται η
αναπνοή καθώς πλησίαζε η ώρα να έρθει το σόι. Η µάνα µαγείρευε
αµίλητη όλη µέρα, εγώ καθάριζα το σπίτι, κι ο πατέρας µου
περιφερόταν περήφανος και ικανοποιηµένος. Επιτέλους, η βεντέτα
θα τελείωνε απόψε και ο πατέρας µου θα πλήρωνε τον αδερφό του
δίνοντάς µε ως αντάλλαγµα. Το απόγευµα έπρεπε να περιποιηθώ τον
εαυτό µου, να γίνω όµορφη. Για να δεχτώ το µέλλοντα σύζυγό µου.
Κλείστηκα στο δωµάτιό µου κι άρχισα να τραβάω τα µαλλιά µου µε
δύναµη καθώς κοιταζόµουν µε αυτολύπηση στον καθρέφτη.
Για να είσαι όµορφος εξωτερικά πρέπει να νιώθεις όµορφα µέσα
σου... κι εγώ ήµουν πολύ άσχηµη...
Άκουσα

τις

φωνές

των

καλεσµένων.

Δυνατές,

επιτηδευµένες,

ανυπόµονες. Πανικοβλήθηκα. Θύµωσα, εξοργίστηκα.
Ελπίδα
Κάποτε, ήµουν γεµάτη οργή, για την αδικία που υπάρχει στις
γυναίκες στη χώρα µου... Λυπόµουν τη µάνα µου, και όλες εκείνες
τις γυναίκες, που η µοίρα τους τις ήθελε υπόδουλες από τη µέρα που
γεννήθηκαν µέχρι τη µέρα που θα πέθαιναν. Θύµωνα µε τον πατέρα
µου, και όλους εκείνους τους άντρες που ο ρόλος τους ήταν να
ορίζουν τις ζωές της οικογένειάς τους, να χτυπάνε όποιον τους έφερνε
αντίρρηση, να τα θέλουν όλα έτοιµα... Μα έτσι τους έµαθαν... έτσι
έπρεπε να κάνουν κι αυτοί, για να κερδίσουν την εύνοια και το
σεβασµό των γύρω τους...
www.mkitra.com

“Η αρχή του τέλους” – Μαρία Ν Κίτρα

Ζωή
Ποιος είσαι εσύ που θα ορίσει τη ζωή µου;
Ποιος είσαι εσύ που θα σβήσει τα όνειρά µου;
Ποιος είσαι εσύ που θα µε θάψει ζωντανή;
Ούρλιαζα µέσα µου κι έξω η απόλυτη σιωπή...
Όταν δεν έχεις να χάσεις τίποτα και το µυαλό θολώσει... κάνεις
πράγµατα που ποτέ δε φανταζόσουν ότι ήσουν ικανός ...
Άνοιξα το παράθυρό µου και το σκασα... Άρχισα να τρέχω όσο πιο
γρήγορα µπορούσα, χωρίς να γνωρίζω πού πηγαίνω. Ήξερα ότι θα µε
βρουν. Δεν το κανα από γενναιότητα. Με είχε κατακλύσει ο φόβος.
Μα ήθελα να βρω µια στιγµή ελευθερίας... Δεν πρόλαβα ... µε βρήκε
ο πατέρας µου.
Με έδεσε µε σκοινί πίσω απ το αυτοκίνητό του και µε έσυρε µέχρι το
σπίτι µας...
Δεν ήξερα ότι το ίδιο σου το αίµα µπορεί να ρουφήξει αυτό που κυλάει
στις φλέβες σου... Δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος µπορεί να αντέξει τόσο
πόνο χωρίς να βγάλει έστω και µια µικρή κραυγή...Μετά κατάλαβα
ότι όταν είσαι νεκρός µέσα σου, δε νιώθεις τίποτα...
Ελπίδα
Όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πεθάνει µέσα σου, έχεις µόνο δύο
επιλογές. `Η να αποδεχτείς το θάνατό σου ή να κάνεις τα πάντα για
να ξαναγεννηθείς. Πόσο αφόρητα δύσκολα είναι και τα δύο... Ποιος
θα σε τραβήξει από το βούρκο καθώς βουλιάζεις µέρα µε τη µέρα;
Ποιος θα σου πει κάτι διαφορετικό πέρα από το «έτσι είναι η µοίρα
µας, έτσι πρέπει να κάνουµε»; Ποιον να εµπιστευθείς και σε ποιον να
πεις ότι εσύ δεν είσαι σαν όλους τους άλλους;
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Ζωή
Τρεις µήνες έµεινα στο κρεβάτι. Τον έναν ακίνητη... είχαν σπάσει τα
πλευρά µου, είχε γδαρθεί το δέρµα µου... είχαν ξεριζωθεί τα νύχια
και τα µαλλιά µου... Κάτι για βλάβη στα γεννητικά µου όργανα είπε
ο γιατρός, αλλά ο πατέρας µου τον πλήρωσε αδρά να το κρατήσει
κρυφό... Στην ιδέα ότι ίσως δε θα µπορούσα να κάνω παιδιά,
πανικοβλήθηκε. Πώς θα µε έδινε ανάπηρη στο γαµπρό;
Ο αρραβώνας όµως ακυρώθηκε και ο γάµος ορίστηκε για τρεις µήνες
αργότερα. Το θεώρησα προσωπική νίκη. Όµως για τον πατέρα µου
ήταν η απόλυτη ήττα. Μόλις είχε ντροπιαστεί απέναντι στον αδερφό
του. Κι αυτό δε θα µου το συγχωρούσε ποτέ...
Η µητέρα µου, στα κρυφά, µου έδωσε την κουκλίτσα µου πίσω, όσο
ήµουν κατάκοιτη. Εκείνη, που είχαν πάρει µέσα από τα χέρια µου
για να µου βάλουν τη σκούπα...
Την κρατούσα σφικτά στην αγκαλιά µου και δεν την άφηνα ποτέ. µου.
Την έκρυβα σαν πολύτιµο φυλαχτό. Την κοίταγα µε τις ώρες. Ήθελα
να είναι ο καθρέφτης µου... Να είµαι εγώ εκείνη ...
Ελπίδα
Όταν αποφάσισα να εγκαταλείψω τη χώρα µου, το σπίτι µου, την
οικογένειά µου, άρχισε δειλά να µπαίνει και πάλι στα πνευµόνια µου,
οξυγόνο. Παρόλο που η καρδιά µου χτυπούσε σαν τρελή µε αυτή µου
την απόφαση, ένιωθα µια απροσδιόριστη ηρεµία... Είχα αφήσει την
ελπίδα της ελευθερίας να καλύψει σαν πέπλο όλη µου την ύπαρξη...
Ζωή
Ο γάµος µε τον Μοχάµεντ, ήταν µια σκέτη αποτυχία. Ο πατέρας µου
έδειχνε ανήσυχος. Η ντροπή από πάνω του δεν είχε φύγει και το
κύρος του ως άντρας και αφέντης του σπιτιού είχε µειωθεί στο
ελάχιστο... Χαράµατα της ίδιας µέρας, µπήκε στο δωµάτιό µου, ενώ
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ακόµα κοιµόµουν, και βάζοντας ένα όπλο στο µέτωπό µου µε
απείλησε πως αν κάνω κάτι που θα εµποδίσει το γάµο, θα σκοτώσει
πρώτα τη µάνα µου µπροστά στα µάτια µου και µετά εµένα...
Δεν είχα σκοπό να εµποδίσω τίποτα όµως... Αρκετή κακοποίηση
είχαµε υποστεί και οι δύο µέχρι τότε...
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