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Αναπολώντας 	  
	  
Γραµµένο από την Φαρίντα Φάχµη,  
Οκτώβριος 2016 
	  
	  
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας 
µου, µε ρωτούσαν: «Πότε ήξερες για πρώτη 
φορά, ότι ήθελες να γίνεις χορεύτρια;» 
Πάντα απαντούσα, «Από τότε που ήµουν 
πολύ µικρή,»  και άφηνα την  κουβέντα εκεί.   
	  
Συνήθως, όσο περνάνε τα χρόνια, κάθεσαι 
και αναπολείς τα παλιά. Πρόσφατα, 
σκεφτόµουν για αυτή την ερώτηση και 
άρχισα να ανακαλώ σιγά σιγά αναµνήσεις 
από την πρώιµη παιδική µου ηλικία. Αυτό 
που µε έκανε να ξεκινήσω κ αυτό το ταξίδι 
της µηχανής του χρόνου, ήταν όταν κάθισα 
για ώρες, ταξινοµώντας µια µεγάλη 
ποσότητα παλιών φωτογραφιών. 
Ταξινόµησα τις οικογενειακές µου, του 
Θίασου Ρέντα και τις περιόδους µετά απο το 
Θίασο Ρέντα. Αυτό έφερε πίσω, στο 
προσκήνιο του µυαλού µου, τόσες πολλές αναµνήσεις. Ορισµένες ήταν αρκετά ζωντανές και 
άλλες ήταν µάλλον ασαφείς. 
 
Κοιτάζοντας πολύ παλιές φωτογραφίες της πρώιµης παιδικής µου ηλικίας, θυµήθηκα πως η 
µητέρα µου πάντα µου έλεγε όταν ήµουν πολύ µικρή «σταµάτα να κινήσαι νευρικά», «κάτσε 
ακίνητη» ή «σταµάτα να γύρω κουνιέσαι». Η αδελφή µου που ήταν έξι χρόνια µεγαλύτερη 
από µένα, πολλές φορές, αρνήθηκε να µοιραστεί µαζί µου το κρεβάτι, παραπονούµενη ότι 
κλωτσάω όλη τη νύχτα. Αλήθια, συχνά ξυπνούσα µε το κεφάλι µου στο κάτο άκρο του 
κρεβατιού µου.   
 
Αυτές τις µέρες, µιλάω συχνά µε την ξαδέρφη µου, η οποία είναι ένα χρόνο µεγαλύτερη από 
µένα. Μεγαλώνοντας είµασταν πολύ κοντά. Μου θύµισε τόσα πολλά. Προφανώς ήταν καλές 
στιγµές για εκείνη, και µε εκπλήσσει το ποσό των λεπτοµερειών που διατήρησε στη µνήµη 
της. Τόσα πολλά αυτής της περιόδου επέστρεψαν στο νου µου. Είχα, πραγµατικά, µια 
θαυµάσια παιδική ηλικία. Είµαι ευγνώµων στους γονείς µου. 
 
 
(*NEEDS PHOTO*) Θυµήθηκα την εποχή που ήµουν πέντε ή έξι χρονών, όταν πατούσα 
επάνω στα πόδια της µητέρας µου, και αγκάλιαζα τη µέση της καθώς χόρευε το Φοξ Τροτ 
(Fox Trot) ή το Βαλς (Waltz). Κατά τον ίδιο τρόπο, θυµάµαι την γιαγιά µου του πατέρα µου 
τη µάνα, που καθόταν µε τα πόδια της σταυρωµένα στο κρεβάτι της, και τις υπηρέτριες που 
τραγουδούσαν και χτυπούσαν το ρυθµό σε ένα τραπέζι ή ένα ταψί καθώς χόρευα µπάλλαντι 
(balladi). Ακόµα µπορώ να θυµηθώ καθαρά τα τραγούδια που τραγουδούσαν.   
 
Θυµάµαι επίσης όταν η µητέρα µου έφτιαξε ένα γκαλαµπέγια των Φελλαχών 
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(Fallahi gallabiyah) για εµένα. (Ένδυµα που φορούσαν οι αγρότισσες). Ήταν κίτρινο και είχε 
µια µαύρη βελούδινη κορδέλα ραµµένη στο ζυγό.    
 
Είχα επίσης ένα Μαντείλ (Κεφαλοµάντηλο, Μαντίλι – Mandeel, head kerchief) και το 
Ταρχαχ (Πέπλο Κεφαλής – Tarhah, head veil) που φορούσα όταν χορεύα σε κοινωνικές 
συγκεντρώσεις, πάρτι και σε καλοκαιρινές διακοπές.   
 
 Έχω δύο πολύτιµες φωτογραφίες. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ήταν περίπου την ίδια ώρα, ένα βράδυ οταν περπατούσα µε τη µητέρα µου. Ήταν 
αναστατωµένη για κάποιο λόγο, γι 'αυτό της είπα να µην είναι δυσαρεστηµένη γιατί όταν 
µεγαλώσω εγώ θα γίνω µεγάλο αστέρι και θα της αγοράσω ένα Κάντιλλακ (Cadillac). Ο 
λόγος που θυµάµαι καθαρά τι είχε συµβεί, ήταν επειδή συχνά επαναλάµβανε (µπροστά µου) 
στις φίλες της αυτό που της είχα πεί. Κάπου γύρο στο 1964, και µετά την επιτυχία µου ως η 
πρώτη χορεύτρια του Θίασου Ρέντα, µε τσίγκλησε αστειέυντας, «Τώρα λοιπόν που έχεις 
γίνει ένα µεγάλο αστέρι, που είναι το Κάντιλλακ (Cadillac);» Είπα, «δεν υπάρχουν 
Κάντιλλακς (Cadillacs) στην Αίγυπτο, και αν υπήρχαν, δεν θα είχα την οικονοµική 
δυνατότητα.»  
 
Τι ήταν αυτό που µε έκανε να ξέρω και να πιστέψω βαθιά στην καρδιά µου και στο µυαλό 
µου το τι θα γινόµουνα; Ήταν η προαίσθηση, ένα έµφυτο ένστικτο, µια υποσυνείδητη 
αντίληψη; 
	  
Δέν ξέρω. 
	  
Πάρα πολλοί µπορούν να πουν ότι υπήρχαν και 
εξακολουθούν να υπάρχουν, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον 
κόσµο που είχαν εκπληρώσει τις παιδικές τους επιθυµίες 
να χορέψουν. Αυτό συµβαίνει επειδή ο χορός ήταν και 
παραµένει να είναι θαυµαστός και σεβαστός στα 
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περισσότερα µέρη του κόσµου. Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες 
και χώροι όπου οι χορευτές µπορούν να επιδιώξουν την σταδιοδροµία που επέλεξαν. Όχι 
στην περίπτωση µου ως παιδί, αγνοούσα εντελώς το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι, έξ ολοκλήρου, 
κοίταζαν το χορό ως αναπόφευκτη δραστηριότητα και αντιµετώπιζαν τους επαγγελµατίες 
χορευτές µε περιφρόνηση.  
	  
Οι Αιγύπτιοι αριστοκράτες και οι διανοούµενοι της ανώτερας τάξης, επέτρεπαν στις κόρες 
τους να παρακολουθήσουν σχολές χορού που παραδίνανε µαθήµατα µόνο για ερασιτέχνες 
του «δυτικού στυλ». Το ρεσιτάλ στο τέλος της χρονιάς, ήταν µόνο για τις οικογένειες και 
τους φίλους αυτής της σχολής. Παίρνω ένα απόσπασµα από τη πτυχιακή εργασία µου που θα 
δώση φως για το πώς η Αιγυπτιακή εκπαιδευµένη ελίτ έβλεπαν τον χορό σε γενικές γραµµές. 
Στην Πολιτιστική Έρευνα της Σύγχρονης Αιγύπτου, ο Κ. Μούσιαρραφα έγραψε το 1947: 
	  
"Ως σχολική δραστηριότητα, είναι κυρίως Δυτική: ως «Σούινγκ» (Swing) Εκθεσιασµός, είναι 
ένα βιοµηχανικό προϊόν; ως Γάλλο-Αράβικο καµπαρέ, ανήκει στο τουριστικό εµπόριο και ως 
ντόπια χυδαιότητα είναι νευρωτική δραστηριότητα .... το Μπαλέτο έχει πρόσφατα εισαχθεί στις 
σχολές κοριτσιών των πλουσίων».    
	  
Κατά τη διάρκεια των εφηβικών µου χρόνων, πήγα σε διάφορες σχολές χορού. Εκεί έµαθα τα 
βασικά στοιχεία του κλασσικού µπαλέτου, κλακέτες χορού, κτλ. Εγώ, βασικά στην 
πραγµατικότητα, το διασκέδασα και κινούµουν πολύ καλά, αλλά ήµουν άβολα και πάντα 
ένιωθα ότι δεν ήθελα να χορεύω µε αυτό το τρόπο. Κάτι έλειπε, αλλά δεν ήξερα τι ήταν αυτό 
εκείνη τη στιγµή. Μόλις τώρα γράφοντας αυτές τις γραµµές, θυµήθηκα ένα περιστατικό. 
Θάπρεπε να είµουν περίπου δεκατέσσερα ή δεκαπέντε χρονών. Κατά τη διάρκεια ενός 
ψευδο-Ισπανικού χορού µε έναν καβαλιέρο συνεργάτη, σε µία από τις πολλές ερασιτεχνικές 
παραστάσεις που έλαβαν µέρος στο αθλητικό σωµατείο, όπου ήµασταν µέλη. Πραγµατικά 
αισθάνθηκα τόσο γελοία που άρχισα να χαζογελώ και σύντοµα µε έπιασε νευρικό γέλιο και 
δεν µπορούσα να σταµατήσω. Περιττό να πω ότι κατέστρεψα τον χορό. 
	  

	  
Ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών 
και στην ίδια λέσχη, που συναντήσαµε 
τους αδελφούς Ρέντα. Εκεί, ο Μαχµούντ 
και η αδερφή µου, η Ναντιντα, 
ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν, και τρία 
χρόνια αργότερα αρραβωνιάστηκα µε τον 
Αλί Ρέντα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, ανακαλύψαµε ότι όλοι 
µοιραζόµασταν την ίδια αγάπη για τον 
χορό και είχαµε τις ίδιες καλλιτεχνικές 
φιλοδοξίες και ιδανικά. Γνώριζα 

ενστικτωδώς ότι ο Μαχµούντ Ρέντα, χωρίς καµία αµφιβολία, ήταν ο µόνος που θα µπορούσε 
να µε κάνει να χορέψω µε τον τρόπο που πάντα επιθυµούσα. 
 
Θυµάµαι αρκετά πράγµατα όσον αφορά τις πολλές ώρες που πέρασαν πριν από τις 6 
Αυγούστου 1959 - η ηµεροµηνία απο τα εγκαίνια του Θίασου Ρέντα. Εµείς, (και οι δύο 
αδελφοί Ρέντα και η οικογένεια Φάχµη) περάσαµε ατελείωτες ώρες µιλώντας για την 
Αιγυπτιακή τέχνη και τον πολιτισµό, καθώς και τα κοινωνικά πρότυπα και τις παραδόσεις 
του λαού µας. Ο Μαχµούντ Ρέντα, ως απόφοιτος της Σχολής Εµπορίου (Faculty of 
Commerce) και ο Άλι Ρέντα, ο οποίος είχε συγχωνευτεί βαθιά µε το σόου µπίζνες (show 
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business), καθώς και η σοφία και η εµπειρία του πατέρα µου, µας έδωσαν τη δυνατότητα να 
καταλάβουµε τι χρειαζόταν για τη δηµιουργία ενός θεατρικού χορευτικού θίασου, και από 
καλλιτεχνικής και από λογικής άποψης. Εννοείται, το µόνο που έκανα, σε ηλικία δεκαοκτώ 
ετών εκείνη την εποχή, ήταν να ακούω και να τα αφοµοιώνω ολα. Καθώς όλο το διάστηµα 
αισθανόµουν πρόθυµη και ενθουσιασµένη. Πάνω απ 'όλα, ένιωσα προστατευµένη και 
ασφαλής, µε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους γύρω µου. 
	  
	  

Αυτές τις µέρες, αισθάνοµαι ελαφρώς 
ανήσυχη όποτε αναρωτιέµαι τι θα γινόταν αν 
δεν είχαµε γνωρίσει τους αδελφούς Ρέντα; Άν 
ο πατέρας µου δεν ήταν ένας ισχυρός, 
θαρραλέος και εξαιρετικά φιλελεύθερος 
άνθρωπος; Τόσα πολλά ακόµη ερωτηµατικά; 
Δεν θα υπήρχε ο Θίασος Ρέντα όπως το 
γνωρίσαµε, και εγω δεν θα χόρευα. Είµαι 
τόσο ευγνώµων που το όνειρό µου έχει γίνει 
πραγµατικότητα. Μέχρι σήµερα, όποτε οι 
άνθρωποι µε πετυχαίνουν έξω, µε 
αντιµετωπίζουν µε τέτοια αγάπη και σεβασµό 
που γεµίζει την καρδιά µου. Ξέρω ότι εγώ, 
µαζί µε τον Θίασο Ρέντα παραµείναµε στη 
µνήµη των Αιγυπτίων.  
	  

Τέλος, θα ήθελα πάρα πολύ να µάθω από οποιονδήποτε θελήσει να µοιραστεί µαζί µου, τι 
είναι αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον και την επιθυµία να µάθει και να εκτελέσει τον 
Αιγυπτιακό χορό. Έχοντας κατά νου, ότι όπου κι αν βρίσκεσται στον κόσµο, υπάρχουν 
ατελείωτες ποικιλίες χορευτικών ειδών διαθέσιµων σε όλους. 
 
Φαρίντα Φάχµη 
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Για ανατροφοδότηση, εθελοντές µετάφρασης άρθρων ή για να µας γράψετε για τη δική σας 
έµπνευση για τον Αιγυπτιακό χορό, παρακαλώ γράψτε στο office@faridafahmy.com   
 
Σχεδιασµού pdf: Καίτη Σαρίφ. Άρθρο πνευµατικής ιδιοκτησίας www.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* 
	  


