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Εδώ	  και	  μερικά	  χρόνια	  τώρα,	  έχω	  την	  πρόθεση	  να	  γράψω	  για	  την	  μιλλάγια	  λαφ,	  και	  πώς	  
εισήχθη	  στο	  χορό	  στο	  ρεπερτόριο	  του	  Θίασου	  Ρέντα.	  Το	  απέφευγα	  συνέχεια,	  καθώς	  
περίμενα	  τον	  εκνευρισμό	  μου	  και	  την	  απογοήτευση	  μου	  να	  υποχωρήσουν.	  Ελπίζω	  να	  
παραμείνω	  όσο	  το	  δυνατόν	  αντικειμενική	  σε	  αυτό	  το	  άρθρο,	  παρά	  τις	  κριτικές	  απόψεις	  
μου.	  
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Τι	  είναι	  η	  Μιλλάγια	  Λαφ;	  
	   	   	   	   	   	   	  
Η	  μιλλάγια	  λαφ	  είναι,	  πιθανότατα,	  ο	  απόγονος	  του	  
χαμπαρα	  που	  φορέθηκε	  στο	  19ο	  αιώνα	  κατά	  την	  
διάρκεια	  της	  Οθωμανικής	  Αυτοκρατορίας.	  Η	  χαμπαρα	  
ήταν	  το	  όνομα	  που	  δόθηκε	  σε	  ένα	  φαρδύ	  μεταξωτό	  
συγκάλυμα,	  που	  είχε	  μήκος	  μέχρι	  το	  δάπεδο,	  το	  οποίο	  
φορούσαν	  οι	  μορφωμένες	  γυναίκες	  της	  υψηλής	  
κοινωνίας	  πάνω	  απο	  τα	  ρούχα	  τους	  πρίν	  φύγουν	  από	  τα	  
σπίτια	  τους.	  Ο	  Έντουαρντ	  Λάιν,	  περιγράφει	  την	  χαμπαρα	  
στο	  βιβλίο	  του	  “Τα	  Ήθη	  και	  Έθιμα	  των	  Σύγχρονων	  
Αιγυπτίων”	  που	  γράφτηκε	  στα	  μέσα	  του	  19ου	  αιώνα,	  
ως, 	  

“…αποτελείται	  από	  δύο	  αέρινα	  γυαλιστερά,	  	  	  	  
μαύρα	  μεταξωτά,	  το	  καθένα	  είχε	  φάρδος	  ένα	  ελλ	  
(ελλ=	  παλιά	  ονομασία	  της	  μέτρησης	  του	  
φάρδους	  διά	  του	  βραχίονος),	  μήκους	  τριών	  
γιάρδων:	  αυτά	  ράβονται	  μαζί,	  πάνω	  ή	  κοντά	  στο	  
στρίφωμα	  (ανάλογα	  με	  το	  ύψος	  του	  ανθρώπου)	  
το	  στρίφωμα	  είναι	  οριζόντιο,	  ανάλογα	  με	  τον	  
τρόπο	  με	  τον	  οποίο	  φοριέται……”	  

 
Συνεχίζει	  λέγοντας	  ότι	  οι	  γυναίκες	  που	  δεν	  ήταν	  από	  τις	  πολύ	  φτωχές	  τάξεις	  
χρησιμοποιούσαν	  ενα	  συγκάλυμα	  το	  οποίο	  είχε	  παρόμοια	  μορφή	  με	  τη	  χαμπαρα,	  αλλά	  
ηταν	  κατασκευασμένο	  από	  βαμβάκι,	  είτε	  σε	  μπλέ	  και	  άσπρo	  καρό	  ή	  διασταυρωμένες	  
ρίγες	  και	  ονομαζόταν	  “μιλέγια”,	  εξ	  ου	  και	  το	  όνομα	  μιλλάγια.	  Δεν	  είναι	  γνωστό	  πότε	  και	  
για	  πόσο	  χρονικό	  διάστημα	  χρειάστηκε	  για	  την	  χαμπαρα	  να	  εξελιχθεί	  και	  να	  γίνει	  το	  
μιλλάγια	  λαφ	  όπως	  το	  ξέρουμε.	  
	  
Μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  και	  Η	  Μιλλάγια	  Λαφ	  
	  
Το	  μιλλάγια	  λαφ	  σημαίνει	  κυριολεκτικά	  σεντόνι	  περιτυλίγματος.	  Ήταν	  ένα	  περιτύλιγμα	  
που	  φοριότανε	  από	  την	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ,	  (κυριολεκτικά	  σημαίνει	  η	  κόρη	  της	  χώρας).	  
Είναι	  ένας	  όρος	  που	  δινόταν	  στις	  γυναίκες	  των	  κοινωνικών	  ομάδων	  που	  κατοικούσαν	  
στις	  αστικές	  κοινότητες	  των	  εσωτερικών	  και	  παλαιότερων	  συνοικιών	  και	  πόλεων	  στην	  
περιοχή	  του	  Δέλτα	  και	  στη	  Ζώνη	  της	  Διώρυγας).	  Στη	  δεκαετία	  του	  1930,	  40,	  50	  και	  τα	  
πρώτα	  χρόνια	  του	  1960	  του	  20ου	  Αιώνα	  ήταν	  πολύ	  συνηθισμένο	  να	  βλέπεις	  γυναίκες	  
όλων	  των	  ηλικιών	  φορώντας	  τη	  μιλλάγια	  λαφ	  στους	  δρόμους	  και	  στα	  σοκάκια	  στην	  
καρδιά	  του	  Καΐρου	  και	  σε	  άλλες	  κεντρικές	  πόλεις.	  
 
Η	  μιλλάγια	  λαφ	  ή	  μιλλάγια	  για	  συντομία,	  όχι	  μόνο	  φοριόταν	  από	  τις	  γυναίκες	  της	  
εργαζόμενης	  τάξης	  η	  απο	  εκείνες	  που	  ζούσαν	  με	  μικρότερα	  εισοδήματα,	  αλλά	  ήταν	  
επίσης	  μέρος	  του	  εθίμου	  του	  ντυσίματος	  των	  μορφωμένων	  γυναικών	  της	  υψηλής	  
κοινωνίας,	  όπως	  σύζυγοι	  και	  κόρες	  των	  πλούσιων	  εμπόρων.	  Η	  μιλλάγια	  ήταν	  φτιαγμένο	  
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από	  μαύρο	  πυκνό	  κρέπ	  που	  φοριόταν	  πάνω	  από	  φορέματα	  με	  ψευδο-‐δυτικό	  στυλ,	  που	  
ακολουθούσαν	  τις	  τάσεις	  της	  μόδας	  εκέινης	  της	  εποχής.	  Επίσης	  οι	  γυναίκες	  φορούσαν	  
κελεμπίες	  που	  είναι	  παρόμοιες	  με	  τον	  αστικό	  κελεμπία	  των	  ανδρών,	  αλλά	  κομμένο	  για	  
να	  εφαρμόζεται	  στο	  γυναικείο	  σώμα.	  
	  

Το	  είδος	  υλικού	  που	  χρησιμοποιήθηκε	  για	  την	  
μιλλάγια	  κυμαίνονταν	  από	  αγνό	  βαμβάκι	  σε	  
υψηλής	  ποιότητας	  μείγματα	  απο	  μετάξι	  και	  
βαμβάκι	  ή	  μεταξωτές	  και	  μάλλινες	  υφάνσεις.	  Με	  
τον	  καιρό	  εξελίχθηκε	  σε	  μια	  μικρότερη	  έκδοση	  
και	  μετριόταν	  περίπου	  2,75	  μέτρα	  μήκος	  και	  1,50	  
πλάτος.	  Η	  μιλλάγια	  μαζί	  με	  τη	  μπουρκου’	  (ένα	  
πέπλο	  προσώπου	  κατασκευασμένο	  είτε	  από	  
ελαφρώς	  τσαλακωμένο	  ή	  σαν	  δαντελωτό	  -‐	  
υλικό),	  είχαν	  κατασκευαστεί	  σε	  εργοστάσια	  
κλωστοϋφαντουργίας	  και	  πουλιόνταν	  έτοιμα.	  Η	  
μπουρκου’	  σταδιακά	  είχε	  εξαφανιστεί	  πριν	  οι	  
γυναίκες	  παύσουν	  να	  φορούν	  τη	  μιλλάγια.	  Ήταν	  
οι	  νεότερες	  γενιές	  που	  σταμάτησαν	  να	  το	  
φοράνε	  πριν	  τους	  πρεσβύτερους	  των	  

οικογενειών	  τους,	  καθώς	  οι	  πρεσβύτεροι	  ήταν	  λιγότερο	  διατεθειμένοι	  να	  
εγκαταλείψουν	  την	  παράδοση	  της	  μακροζωίας.	  
	  
Η	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  χαρακτηρίζεται	  ως,	  έξυπνη,	  ζωηρή,	  ευθύς,	  γοητευτική	  και	  κυρίως	  
αξιόπιστη.	  Μέχρι	  και	  σήμερα,	  μια	  γυναίκα	  που	  μοιράζεται	  τέτοια	  χαρακτηριστικά	  
αναφέρεται	  ως	  μια	  πραγματική	  μπίντ	  μπάλαντ.	  Ωστόσο,	  όπως	  σε	  όλες	  τις	  κοινωνίες	  
υπάρχει	  κάποια	  εξαίρεση	  του	  κανόνα,	  και	  υπάρχουν	  πάντα	  εκείνοι	  που	  παρεκκλίνουν	  
από	  τον	  κανόνα.	  
	  
Μπίντ	  αλ	  μπάλαντ	  στο	  ρεπερτόριο	  του	  Θίασου	  Ρέντα	  
	  
Ένα	  από	  τα	  σημαντικά	  παραπλανητικά	  στοιχεία	  που	  οδήγησαν	  σε	  παραπλάνηση	  
σχετικά	  με	  την	  μιλλάγια	  και	  το	  ρόλο	  που	  έπαιξε	  στο	  χορό,	  είναι	  το	  όνομα	  "ο	  χορός	  
μιλλάγια".	  Αυτό	  οδήγησε	  όλους	  τους	  ξένους	  χορευτές	  να	  πιστεύουν	  ότι	  αυτό	  το	  είδος	  
του	  χορού	  είναι	  ένας	  παραδοσιακός	  χορός	  των	  ιθαγενών,	  που	  εξακολουθεί	  να	  
λαμβάνει	  μέρος	  στους	  δρόμους	  ή	  στα	  σοκάκια	  των	  πόλεων.	  Στην	  πραγματικότητα,	  ο	  
χορός	  της	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  με	  την	  μιλλάγια	  εισήχθη	  για	  πρώτη	  φορά	  από	  το	  Θίασο	  
Ρέντα	  ως	  μια	  θεατρική	  παρουσίαση	  του	  χορού. 
 
Στους	  προηγούμενους	  χορούς	  στο	  ρεπερτόριο	  του	  χορού	  του	  Θίασου	  Ρέντα	  επί	  σκηνής,	  
ο	  Μαχμούντ	  Ρέντα	  στράφηκε	  στους	  χαρακτήρες	  και	  το	  περιβάλλον	  που	  τον	  επηρέασε	  
στα	  νιάτα	  του.	  Είναι	  δικές	  τους	  εντυπώσεις	  από	  τα	  ήθη	  και	  τα	  έθιμα	  μιας	  κοινωνίας	  που	  
μεγάλωσε,	  και	  μιας	  κουλτούρας	  στην	  οποία	  είχε	  βυθιστεί.	  Πολλοί	  από	  τους	  χαρακτήρες	  
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που	  παρίστανε	  στους	  χορούς	  του	  ήταν	  απο	  τυπικούς	  ανθρώπους	  της	  αστικής	  τάξης	  που	  
βρέθηκαν	  στις	  παλιές	  γειτονιές	  του	  Καΐρου.	  
 

Οι	  χαρακτήρες	  που	  επέλεξε	  να	  απεικονίσει	  μέσα	  
από	  το	  χορό,	  διέθεταν	  ιδιότητες	  και	  ιδιομορφίες	  
κίνησης	  που	  θα	  μπορούσε	  να	  εκφραστεί	  μέσω	  
του	  χορού.	  Ήταν	  η	  πρώτη	  φορά	  που	  αυτοί	  οι	  
χαρακτήρες	  φτιάχτηκαν	  για	  να	  χορεύουν	  επί	  
σκηνής.	  Δημιούργησε	  κινήσεις	  από	  τις	  γνωστές	  
κινήσεις	  συμπεριφοράς	  και	  πράξεις.	  Εισήγαγε	  τις	  
πιθανές	  παραλλαγές	  του	  χορού	  και	  τις	  
αποκλίσεις	  που	  ένιωθε	  οτι	  θα	  μπορούσε	  να	  είναι	  
η	  φυσική	  κατάληξη	  των	  ποιοτικών	  κινήσεων,	  η	  
στάση	  του	  σώματος	  και	  η	  πόζα	  τους.	  Με	  τον	  
τρόπο	  αυτό,	  συγχώνευσε	  τα	  χαρακτηριστικά	  της	  
κίνησης	  και	  τις	  ειδικές	  χειρονομίες	  αυτών	  των	  
χαρακτήρων,	  με	  πρωτοποριακά	  βήματα	  του	  
χορού.	  Έτσι,	  δημιουργώντας	  ένα	  ιδίωμα	  χορού	  
πολύ	  ειδικό	  για	  της	  χορογραφίες	  του.	  Με	  τον	  
τρόπο	  αυτό	  ο	  χορός	  αναπτύχθηκε	  από	  το	  χορό	  
των	  μη-‐χορευτικών	  κινήσεων.	  

	  
Στολές	  και	  σύνεργα	  έπαιξαν	  σημαντικό	  ρόλο	  στον	  επηρεασμό	  της	  κορμοστασιάς	  και	  
μετακίνησης	  αυτών	  που	  τα	  φορούν.	  Ο	  Μαχμούντ	  Ρέντα	  έδωσε	  προσοχή	  στο	  πώς	  
διάφορα	  είδη	  ένδυσης	  και	  εξοπλισμού	  προσδιόρισαν	  τον	  τρόπο	  που	  οι	  χαρακτήρες	  
τους	  οποίους	  παρουσίασε	  χόρεψαν	  στη	  σκηνή	  τονίζοντας	  πως	  χειρίστηκαν	  τα	  
προσωπικά	  τους	  αντικείμενα.	  
 
Η	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  και	  η	  μιλλάγια	  πρόσφεραν	  στον	  Μαχμούντ	  Ρέντα	  περισσότερες	  
ευκαιρίες	  για	  χειραγώγηση	  και	  ενσωμάτωση	  σε	  χορευτικές	  κινήσεις.	  Η	  Σαουσάν	  αλ-‐
μάσιρι,	  περιγράφει	  στο	  βιβλίο	  της,	  "Ιμπν	  Ελ	  Μπάλαντ:	  Η	  Έννοια	  της	  Αιγυπτιακής	  
Ταυτότητας”,	  εύγλωττα	  τις	  κινήσεις	  που	  η	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  περνά	  όταν	  κυκλοφορεί	  
έξω,	  ως	  εξής:	  
	  
Η	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  θα	  τυλίξη	  την	  μιλλάγια	  λαφ	  κατά	  τέτοιο	  τρόπο,	  ώστε	  το	  στομάχι	  
και	  τα	  ισχία	  της,	  περιγράφονται	  σαφώς	  για	  να	  δείξει	  το	  σχήμα	  της	  σιλουέτας	  της.	  Το	  
περιτύλιγμα	  επιτρέπει	  να	  δείχνει	  μέρος	  του	  σώματος,	  σαν	  ένα	  γυμνό	  βραχίονα,	  ενώ	  το	  
άλλο	  καλύπτεται...	  [το]	  μαντήλι	  υποτίθεται	  οτι	  καλύπτει	  τα	  μαλλιά	  της,	  όμως	  συνήθως	  
αφήνεται	  αρκετά	  χαλαρό	  ώστε	  το	  μισό	  να	  γλιστράει	  συνεχώς,	  απαιτώντας	  συχνές	  
διακοπές	  για	  να	  το	  στρώση	  μαζί	  με	  τη	  μιλλάγια.	  Έτσι,	  στη	  μέση	  του	  δρόμου	  η	  μπίντ	  αλ-‐
μπάλαντ	  μπορεί	  να	  βγάλη	  το	  μαντήλι	  της,	  να	  το	  δέση	  πάλι	  γύρω	  από	  τα	  μαλλιά	  της,	  στη	  
συνέχεια,	  εκ	  νέου	  να	  τυλίξει	  το	  μιλλάγια	  γύρω	  από	  το	  σώμα	  της,	  το	  οποίο	  της	  επιτρέπει	  
να	  εκτελέση	  
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μια	  σειρά	  από	  δελεαστικές	  χειρονομίες	  με	  τις	  οποίες	  να	  προσελκύσει	  την	  
προσοχή	  των	  περαστικών...	  

	  
Η	  επιρροή	  της	  μιλλάγια	  στη	  γλώσσα	  του	  σώματος	  της	  μπίντ	  αλ-‐μπάλαντ	  και	  η	  μη	  
λεκτική	  επικοινωνία	  εισήχθησαν	  και	  αναμείχθηκαν	  με	  κίνηση	  και	  βήματα,	  μετά	  
συγχωνεύθηκαν	  μέσα	  στη	  χορογραφία.	  Η	  μιλλάγια	  έγινε	  αναπόσπαστο	  μέρος,	  και	  μία	  
επέκταση	  της	  διαδικασίας	  της	  μετακίνησης.	  Οι	  κινήσεις	  που	  εισήχθησαν	  έφεραν	  ένα	  
στύλ	  τόσο	  νέο	  και	  μοναδικό.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Περισσότερα	  από	  πενήντα	  χρόνια	  αργότερα,	  τόση	  παραπληροφόρηση	  μεταδόθηκε	  από	  
γενιά	  σε	  γενιά	  των	  χορευτών	  και	  από	  Αιγυπτίους	  και	  απο	  ξένους	  καθηγητές.	  Αυτό	  
οφείλεται	  στην	  παραπληροφόρηση	  που	  δόθηκε	  και	  στους	  δύο	  από	  Αιγύπτιους	  
καθηγητές	  στη	  δεκαετία	  του	  1980	  και	  του	  1990	  του	  περασμένου	  αιώνα.	  Αυτοί	  οι	  
εκπαιδευτικοί	  δεν	  τους	  ενημέρωσαν	  σχετικά	  με	  τη	  διαφορά	  μεταξύ	  του	  ποίο	  ηταν	  
παραδοσιακό	  η	  ιθαγενικό	  και	  ποίο	  ήταν	  το	  προϊόν	  του	  είδους	  του	  θεατρικού	  χορού	  που	  
ήταν	  πολύ	  ιδιαίτερο	  για	  το	  Θίασο	  Ρέντα.	  Αυτό	  οφειλόταν	  είτε	  στην	  έλλειψη	  γνώσεων	  
των	  ή	  απο	  αμέλεια,	  και	  επι	  πλέον	  στην	  έλλειψη	  της	  καλλιτεχνικής	  τους	  κατάρτισης.	  
	  
Ήλπιζα	  ειλικρινά	  ότι	  αυτοί	  οι	  εκπαιδευτικοί,	  οι	  οποίοι	  ήταν	  είτε	  φοιτητές	  ή	  άλλοι	  που	  
γνώριζαν	  τη	  δουλειά	  ενός	  τέτοιου	  πρωτοστάτη	  όπως	  ο	  Μαχμούντ	  Ρέντα,	  θα	  είχαν	  
τουλάχιστον	  προσπαθήσει	  να	  εισάγουν	  κινήσεις	  που	  ήταν	  τόσο	  ομοιογενείς	  και	  
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γενόσημες	  στις	  πρωτότυπες	  κινητικές	  διαδικασίες	  του,	  που	  αφορά	  την	  μπίντ	  αλ-‐
μπάλαντ.	  
	  
Γιατί	  Η	  Ματαίωση;	  
	  
Είχα	  μείνει	  μακριά	  από	  τα	  ταξίδια	  και	  τη	  
διδασκαλία	  για	  πολλά	  χρόνια.	  Ήταν	  μια	  
επιλογή	  που	  έκανα	  μετά	  το	  θάνατο	  του	  
συζύγου	  μου.	  Επίσης,	  είχα	  αποφασίσει	  να	  
παραμείνω	  με	  την	  ηλικιωμένη	  μητέρα	  μου,	  
για	  να	  την	  προσέξω	  και	  να	  απολαύσω	  την	  
παρέα	  της.	  Μετά	  το	  θάνατο	  της,	  άρχισα	  να	  
ταξιδεύω	  και	  να	  διδάσκω	  σε	  πολλές	  χώρες	  σε	  
όλο	  τον	  κόσμο.	  Παρακολουθώντας	  τα	  
ρεσιτάλ	  και	  τους	  “υποχρεωτικούς”	  
διαγωνισμούς	  που	  πραγματοποιούνται	  
πάντα	  σε	  φεστιβάλ	  χορού	  της	  κοιλιάς,	  ήρθα	  
αντιμέτωπη	  με	  νεαρές	  γυναίκες	  που	  χόρευαν	  
με	  το	  δήθεν	  μιλλάγια.	  Φορούσαν	  κίτς,	  πολύ	  
κοντά	  κροσσώδη	  φορέματα	  με	  δυνατά	  
χρώματα.	  Είχαν	  στα	  χέρια	  τους	  ή	  κρέμονταν	  
από	  τους	  βραχίονες	  τους,	  λαμπερά	  και	  
γυαλιστερά	  υλικά	  που	  ηταν	  παρόμοια	  με	  γάζα,	  ή	  με	  μια	  μικρότερη	  έκδοση	  του	  
μιλλάγια	  που	  ήταν	  είτε	  σε	  μαύρο	  μετάξι	  ή	  χρωματιστό,	  και	  πάντα	  καλυμμένο	  με	  
γυαλιστερά	  πλαστικά	  νομίσματα.	  
 
Σε	  αυτές	  τις	  παραστάσεις,	  οι	  χορευτές	  αγνοούσαν	  παντελώς	  (δεν	  φταίνε	  οι	  ίδιοι)	  τη	  
δυναμική,	  την	  ενέργεια,	  την	  ιδιοσυγκρασία,	  την	  αισθητική,	  τη	  γλώσσα	  του	  σώματος,	  τις	  
προτιμήσεις	  κινήσεων	  και	  τις	  χειρονομίες	  των	  Αιγυπτίων.	  Αυτοί	  οι	  χορευτές	  
κορδωνόντουσαν,	  τα	  βήματά	  τους	  ήταν	  ζωηρά	  και	  οι	  εκφράσεις	  και	  χειρονομίες	  τους	  
ήταν	  εντελώς	  ξένες	  προς	  τους	  Αιγυπτιακούς	  κανόνες.	  Οι	  κινήσεις	  ήταν	  γεμάτες	  με	  
εξογκώματα,	  πέταγμα	  του	  στήθους	  σίμμις	  (shimmies-‐κούνημα),	  και	  πολλές	  
σαγηνευτικές,	  υποβλητικές	  κινήσεις	  που	  ακολούθησαν	  την	  μπέλη	  ντάνς	  (χορός	  της	  
κοιλιάς)	  τάση	  της	  εποχής.	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  χορού,	  η	  δήθεν	  μιλλάγια	  χαραμίστηκε,	  
στριφογυρίζοντας	  και	  πετάγοντας	  πέρα	  δώθε	  σε	  στυλ	  μαζορέτας.	  Σε	  μερικά	  μέρη	  του	  
κόσμου,	  μερικοί	  από	  τους	  ξένους	  καθηγητές,	  εν	  αγνοία	  τους,	  έφτασαν	  στο	  σημείο	  να	  
απεικονίσουν	  τις	  γυναίκες	  που	  φορούσαν	  την	  ανωτέρω	  περιγραφόμενη	  μιλλάγια	  ως	  
πόρνες	  και	  αλήτισες	  που	  χόρευαν	  στους	  δρόμους.	  Μέχρι	  και	  τσίχλα	  μασάγανε	  εν	  ώρα	  
χορού	  για	  να	  τονίσουν	  το	  πιστεύω	  τους.	  
 
Μετά	  απο	  παρακολούθηση	  τέτοιων	  επιδόσεων,	  ήμουν	  πάντα	  σε	  μια	  κατάσταση	  
αποσυντόνησης	  και	  ματαίωσης.	  Αναρωτήθηκα	  πολλές	  φορές	  γιατί	  ήμουν	  τόσο	  
απογοητευμένη;	  Μετά	  από	  πολλή	  σκέψη	  και	  προσπαθώντας	  να	  καταλάβω	  γιατί	  ένιωσα	  
τον	  τρόπο	  που	  ένιωσα,	  συνειδητοποίησα	  ότι	  υπήρχαν	  δύο	  βασικοί	  λόγοι.	  Ο	  πρώτος	  
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λόγος	  ήταν	  ότι	  για	  25	  χρόνια	  δούλεψα	  δίπλα-‐δίπλα	  με	  τον	  Μαχμούντ	  Ρέντα	  και	  
επέτυχα	  μέσα	  από	  το	  χορό	  μου	  και	  τη	  δημιουργική	  μεγαλοφυΐα	  του	  Μαχμούντ	  Ρέντα	  
να	  φέρω	  στο	  προσκήνιο	  ακόμα	  ένα	  στυλ	  χορού	  που	  εμπλούτισε	  την	  θεατρική	  
παράδοση	  μας.	  Ήλπιζα	  ότι,	  τουλάχιστον,	  ορισμένοι	  καθηγητές	  θα	  ήταν	  σε	  θέση	  να	  
ακολουθήσουν	  κατευθείαν	  και	  να	  εξελίξουν	  αυτό	  το	  στυλ	  χορού	  και	  το	  λεξιλόγιο	  των	  
κινήσεων.	  Αυτό	  που	  συνέβη	  αντ	  'αυτού	  ηταν	  μια	  στρέβλωση	  που	  ήδη	  καταρτίστηκε	  και	  
υποβλήθηκε	  από	  χορεύτριες	  του	  μπέλι	  ντάνς	  (χορός	  της	  κοιλιάς)	  σε	  πολλά	  μέρη	  του	  
κόσμου.	  Ο	  δεύτερος	  λόγος	  είναι	  ότι	  η	  μιλλάγια	  ήταν	  μέρος	  της	  πολιτιστικής	  
κληρονομιάς	  της	  χώρας	  μου.	  Αγαπώ	  και	  σέβομαι	  τη	  χώρα	  μου,	  και	  κρατώ	  τους	  
ανθρώπους	  της	  και	  τις	  παραδόσεις	  τους	  πολύ	  κοντά	  στην	  καρδιά	  μου.	  Όταν	  χόρευα	  με	  
την	  μιλλάγια	  ένιωθα	  πάντα	  εναν	  εσωτερικό	  σεβασμό	  και	  υπερηφάνεια	  που	  ήταν,	  
σίγουρα,	  αισθητή	  από	  το	  κοινό	  μου.	  
	  
	  
Φαρίντα	  Φάχμη	  2014	  
 
Σχετικά	  με	  αυτό	  το	  Άρθρο	  
Αυτό	  το	  άρθρο	  κυκλοφορεί	  δωρεάν	  πηγή	  για	  την	  ευρύτερη	  κοινότητα	  χορού.	  Αν	  
χρησιμοποιήσετε	  ως	  παραπομπή	  οποιοδήποτε	  μέρος	  αυτού	  του	  άρθρου,	  παρακαλούμε	  
πιστώσετε	  τη	  Φαρίντα	  Φάχμη	  και	  την	  ιστοσελίδα	  της	  www.faridafahmy.com	  για	  τις	  
πληροφορίες	  που	  μοιράζονται	  η	  επικοινωνήστε	  με	  το	  γραφείο	  office@faridafahmy.com	  
	  
Σημείωση:	  H	  oρθογραφία	  της	  Μιλλάγια	  -‐	  Σύμφωνα	  με	  την	  έρευνα	  της	  Φαρίντας,	  η	  
σωστή	  ορθογραφία	  όσον	  αφορά	  τη	  Βιβλιοθήκη	  του	  Κογκρέσου,	  ειναι	  το	  διπλό	  ‘λλ’,	  και	  
επίσης	  προφέρεται	  με	  αυτόν	  τον	  τρόπο	  στα	  Αραβικά.	  Ωστόσο,	  όταν	  η	  λέξη	  γράφεται	  
μιλάγια,	  η	  μελάγια,	  είναι	  επειδή	  έτσι	  ήταν	  γραμμένο	  ορθογραφικά	  στο	  πραγματικό	  
απόσπασμα.	  
	  
Για	  περισσότερα	  άρθρα,	  επισκεφθείτε	  την	  ιστοσελίδα	  της	  Φαρίντα	  ή	  γίνετε	  μέλη	  στη	  
Fan	  σελίδα	  της	  στο	  Facebook	  	  
https://www.facebook.com/FaridaFahmy	  
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Άρθρο	  Φαρίντα	  Φάχμη	  2014	  
Εικόνες	  Μαχμούντ	  Ρέντα	  -‐	  προσωπικά	  αρχεία	  
Σχεδιασμού	  pdf	  και	  ιστοσελίδας	  Καίτη	  Σαρίφ	  
www.ketisharif.com	  
	  
Παρακαλείστε	  να	  σημειώσετε	  οτι	  οι	  εκπαιδευτικοί	  θα	  πρέπει	  να	  ζητήσουν	  γραπτή	  
άδεια	  από	  το	  γραφείο	  της	  Φαρίντας	  για	  την	  αναπαραγωγή,	  παράθεση	  ή	  τη	  χρήση	  
οποιωνδήποτε	  άρθρων.	  Εμαιλ	  	  
office@faridafahmy.com	  
	  
*Η	  Ελληνική	  μετάφραση	  είναι	  γραμμένη	  απο	  την	  Παναγιώτα	  Μπακή-‐Μοχιεντίν,	  με	  
προσωπική	  άδεια	  απο	  την	  αξιοσέβαστη	  Κυρία	  Φαρίντα	  Φάχμη.	  Επίσης,	  αναγνώριση	  
και	  ευγνωμοσύνη	  στην	  δασκάλα/συντάκτρια	  Κυρία	  Ευαγγελία	  Συμεωνίδου-‐Μπακή.	  
2015*	  
	  
	  
	  


